
 

Meksyk i Belize 24.11 – 07.12.2016  

 

 
Zapraszamy na kolejny wyjazd z cyklu:  

Top 10 najpiękniejszych miejsc nurkowych na świecie ! 
 
Cena wyprawy: 1354 USD  
W cenie pakietu: 
4 dni nurkowe na Cenotach 
1 dzień nurkowy w parku Cozumel 
2 dni nurkowe na Belize 
 
Cena obejmuje 12 dni /11 nocy pobytu, w tym: 
 

• 7 nocy ze śniadaniem w Hacienda del Caribe na Jukatanie, pokoje 
dwuosobowe typu standard 

• 5 dni nurkowych w Meksyku (transfery, butla, balast, przewodnik) 
• transfery lotniskowe w Meksyku   
• 4 noce w Pedros na Ambergis Caye, pokoje dwuosobowe, typu standard 
• 2 dni nurkowe (3 nury lokalne + 1 nur Hol Chan i snorkeling) 

 
Cena nie zawiera: 

• opłat wstępu do Cenot w zależności od Cenoty 
cena od 70 - 300 peso/wizyta (ok 17-75 zł) 

• śniadań w Belize (możliwość zakupu w lokalnych restauracjach) 
• transferów z Meksyku do Belize i w Belize (koszt ok.100 USD) 
• wycieczek fakultatywnych do Tulum i Chitchen Itza (ok 110 USD/wycieczka) 
• nurkowania na Blue Hole i Turneffe Atoll (możliwość wymiany pakietu 

nurkowego za dopłatą) 
• opłaty parkowej na Hol Chan 10 USD 

• promu na Cozumel i opłaty wstępu, łącznie ok. $35 



 
 
+ ok. 3000 zł cena biletów lotniczych Berlin – Cancun; Belize - Berlin 
i 250 zł transfer z Poznania do Berlina i z powrotem 
+ około 100 zł ubezpieczenie podróżno-nurkowe Hestia. 
 
Wylot: 24-11-2016 z Berlina Powrót: 07-12-2016 do Berlina 
24.11 – g. 12:00 Wylot z Berlina 
25.11 – g. 02:47 (czasu lokalnego) przylot do Cancun 
25.11-02.12 – Pobyt i nurkowania w Meksyku 
02.12 – 06.12 – Pobyt i nurkowania w Belize 
06.12 – g. 14:07 wylot z Belize 
07.12 - g. 12:30 przylot do Berlina 
 

 
 
Meksyk to kraj niezwykle różnorodny, zarówno pod względem ukształtowania 
terenu, pogody, roślinności, ale także i pod względem kulturowym. Znajdziecie tu 
doskonałe, różnorodne miejsca nurkowe, które zadowolą nawet najbardziej 
wymagającego nurka, oraz niezliczoną ilość miejsc wartych zwiedzenia na lądzie.  

Półwysep Jukatan otoczony jest od wschodu morzem Karaibskim, a od północy i 
zachodu Zatoką Meksykańską. Plaże na Jukatanie są długie, białe i piaszczyste, 
charakterystyczne dla rejonu Karaibów. Meksykańskie stany Yukatan i Quintana Roo, 
zajmujące obszar półwyspu to kolebka cywilizacji Majów. 

Większość ludności Meksyku stanowią Metysi – potomkowie konkwistadorów i Indian, 
dużą część populacji stanowią Indianie, a pozostałą – więcej niż 50 grup rdzennej 
ludności, z których część wciąż żyje w tradycyjny sposób, np. uprawiając niewielkie 
poletka, sprzedając ryby, naszyjniki z muszli lub plotąc ozdobne kosze i hamaki oraz 
wyznając tradycyjną religię i odprawiając obrzędy  z użyciem pejotlu - 
halucynogennego kaktusa. 

 
Orientacyjne ceny wyżywienia na miejscu: 
 
Obiad: od 15 do 30 zł, przekąski od 1 zł do 15 zł, butelka wody ok 2,5 zł, kawa w 
kawiarni ok 4 zł. 
 



 
Programy 

Poza nurkowaniem, w Meksyku jest mnóstwo innych atrakcji – wylegiwanie się na 
białej plaży i pływanie w turkusowych wodach, a także kilka wyjątkowych miejsc. 
Osoby zainteresowane miejscami historycznymi z pewnością powinny wybrać się do 
Chichen Itza, Coba i Tulum, i również do piramid Teotihuacan niedaleko stolicy kraju. 
 
Chichen Itza 

Słynna strefa archeologiczna Chichen Itza – jeden z 7 cudów świata, gdzie podziwiać 
można sztukę Majów oraz Tolteków. Nazwa miasta pochodzi od dwóch świętych 
zbiorników, przy których zostało ono założone (nazwa Chichén Itzá znaczy Źródła 
Ludu Itzá). Zbiorniki te – cenoty były miejscem składania ofiar -  Majowie wrzucali tu 
rytualnie łamane przedmioty. Przy okazji warto zanurzyć się w jednej z piękniejszych 
cenot na półwyspie Jukatan – IK’KIL.  

Tulum 

Miasto Majów odkryte jako pierwsze przez konkwistadorów w wieku XVI. Miasteczko 
jest położone w wyjątkowy sposób - na klifie - i otoczone murem. Znane szczególnie 
z tajemniczych świątyń, miasteczko nasyci zmysły przepięknymi widokami 
turkusowych wód Morza Karaibskiego. Warto także odwiedzić strefę archeologiczną 
COBA, starożytnego miasta Majów, gdzie można wejść na najstarszą piramidę 
wybudowaną przez Majów w Meksyku. 

X-Caret 

Imponujący park ekologiczno-archeologiczny położony nad brzegiem morza. Oferuje 
rozmaite aktywności, podczas których zabawa miesza się z poznawaniem 
różnorodności kulturalnej i przyrodniczej Meksyku - oglądać tu można namorzyny, 
poznawać piękno dżungli, podglądać ptaki i płaszczki pływające w wodzie, a także 
zapoznać się z tradycyjnymi obrzędami Majów, jak również odbyć lekcje nurkowania i 
snurkowania po powierzchni. 

 
Wjazd 
Wymaganym dokumentem przy wjeździe do Meksyku jest paszport z okresem 
ważności przynajmniej na 6 miesięcy od daty planowanego wylotu. Przy przejściach 
lądowych pobierana jest opłata graniczna w wysokości 30 USD. 

 
Język 

Językiem narodowym jest hiszpański.  

 
Waluta 

Walutą oficjalną jest peso meksykańskie.1 MXN = 0,30 PLN. W wielu miejscach 
akceptowane są karty kredytowe. Polecamy wzięcie ze sobą dolarów amerykańskich 



 
w gotówce oraz czekach podróżnych. 

 
Wyjazd 

Istnieje opłata przy przekraczaniu granicy w wysokości ok 30 USD (zarówno przy 
wjeździe jak i wyjeździe). Opłata nie jest pobierana na lotniskach dlatego że jest 
ukryta w cenie przelotu. 

 
Zdrowie 

Dla turystów przyjeżdżających z Europy środkowej nie ma wymagań dotyczących 
szczepień. Zalecamy potwierdzenie powyższych informacji w najbliższym konsulacie 
lub ambasadzie. Jeśli planujecie przedłużyć swój pobyt w Meksyku zalecamy 
przeprowadzenie profilaktyki antymalarycznej. Zaleca się również szczepienia 
przeciwko tężcowi, chorobie Heinego-Medina oraz żółtaczce typu A i B. Zalecamy 
wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży. 

 
Prąd 

110V. Wymagany jest adapter do amerykańskiego typu kontaktu. 

 

Nurkowania w Meksyku: 

Morze Karaibskie 

Myśląc o Meksyku, z pewnością myśleć powinniśmy o idyllicznych plażach, 
naturalnych rafach i krystalicznie czystej wodzie. Większość miejsc nurkowych 
znajduje się na Wybrzeżu Morza Karaibskiego, na półwyspie Jukatan, pomiędzy 
Cancun i Tulum, a do najlepszych na wybrzeżu zaliczyć można wyspę Cozumel i 
okolice miasteczek Playa del Carmen, Tulum, Cancun, Puerto Morelos oraz Akumal. 
Rafy na Morzu Karaibskim mogą pochwalić się wspaniałą różnorodnością flory i 
fauny, występuje tu całe bogactwo korali i ryb Karaibów. 
 

Jukatan  

Słynie przede wszystkim z cenot - 
woda deszczowa przez tysiąclecia 
przesączała się tu przez wapienie, 
tworząc podwodne rzeki, a cenoty 
to miejsca, w których skały 
zapadły się, tworząc studnie 
krasowe i otwierając dostęp do 
wielokilometrowego systemu 
jaskiń i otworów. 



 
Cenote Dos Ojos - Najsłynniejsza chyba cenota Meksyku, którą tworzą dwie 
studnie położone bardzo blisko siebie, przypominające parę oczu, stad też nazwa 
„dos ojos”. Znajdziemy tu wiele jaskiń, komnat i korytarzy, które oferują różne 
stopnie trudności, natomiast wszystkie uraczą nas niezapomnianym widokiem 
efektów świetlnych, kolorowych komór udekorowanych stalaktytami, a to wszystko 
podziwiać będziemy w doskonałej widoczności sięgającej 90 metrów! 

Cenota Angelita - Nurkowanie w Angelicie przeznaczone jest dla bardziej 
doświadczonych nurków ze względu na głębokość – najczęściej nurkuje się tu do 
40m. Na głębokości 30m znajduje się mistycznie wyglądająca warstwa siarkowodoru, 
wyglądająca jak ogromna chmura z wystającymi pniami i gałęziami. Poniżej znajduje 
się już woda słona. Sceneria tej cenoty pozostawia niezapomniane wrażenie. 
 
Cancun 

Manchones Reef - To niezwykłe miejsce położone u brzegu wyspy Isla Mujeres w 
Cancun. Bardzo popularne, płytko położone nurkowisko (ok. 9-10 metrów), słynie z 
ponad 60 zatopionych rzeźb tworzących sztuczną rafę. W podwodnym muzeum 
zobaczyć można między innymi naturalnej wielkości figury ludzi, rzeźbę Człowieka-w-
Ogniu (Man on Fire) na którym rośnie koralowiec wyglądający jak płomienie, a także 
ważącą 8 ton replikę Volkswagena garbusa. Instalacje stały się domem dla homarów, 
muren i barakud. 

Wyspa Cozumel 

Położona zaraz obok Playa del Carmen, rewelacyjne miejsce do nurkowania w morzu, 
słynne od kiedy Jacques Cousteau w 1961 r. ogłosił je jednym z ukrytych klejnotów 
świata. Palancar Reef to jedno z najpopularniejszych miejsc na Cozumel. Ta długa 
na blisko 5 km rafa ma do zaoferowania wiele zróżnicowanych nurkowisk, gdzie 
możemy liczyć na spotkanie z murenami, płaszczkami, żółwiami czy lucjanami. 
  

Porady: Temperatury Morza Karaibskiego wahają się pomiędzy 25°C a 29°C, w tych 
rejonach pianka o grubości 3 lub 5 mm będzie wystarczająca. Należy zabrać ze sobą 
certyfikat nurkowy, logbook, świadectwo zdrowia i adapter INT. Warto zabrać ze sobą 
również bojki oraz latarki. 

Komora dekompresyjna znajduje się na Cozumelu i w Cancun. 

  

Nurkowania na Belize:  
Miejsca nurkowe wokół bariery rafowej Belize składają się z pięknie porośniętych 
stromych skał, ogrodów koralowych ciągnących się do najbardziej znanego miejsca 
Blue Hole. Pozostałe miejsca nurkowe Belize wyróżniają się dobrą albo bardzo dobrą 
widocznością, typowymi dla Karaibów porośnięciami z dużą ilością gąbek, korali i 
gatunków ryb występujących w tym rejonie. 
 



 
Lighthouse Atoll: 

The Blue Hole 

Blue Hole położone jest w samym środku atolu Lighthouse Reef. Ten cud natury był 
wcześniej podziemną jaskinią, która, zawalając się, pozostawiła głęboki na 135 
metrów krater. Znajdziecie tu stalaktyty i zapierające dech w piersiach naturalne 
formy krasowe. W tym najbardziej znanym miejscu nurkowym Belize, podziwianym 
już przez Jacques'a Cousteau, spotyka się rekiny i żółwie. Nie należy jednak 
nastawiać się na spotkania z tymi pięknymi mieszkańcami morza przez cały czas. 

Aquarium/ Eagle ray 

Miejsce to tętni życiem i zaskakuje różnorodnością kolorowych korali i gąbek, wielkich 
wachlarzy i gorgonii. Miejsce to oferuje nurkowania najbardziej dziewicze i 
egzotyczne nurkowania w Belize przy ścianach. 
  

Turneffe Atoll: 

The Elbow 

Turneffe jest położonym najbliżej Belize City i największym z trzech atoli, a także 
jedynym tak bardzo porośniętym namorzynami. The Elbow oferuje spektakularne 
nurkowanie przy ścianie. Widoczność jest tu znakomita, a podwodne życie nietknięte. 
Spotyka się tutaj duże ławice karanksów, lucjanów i ostroboków, jednak największą 
atrakcją są duże ławice orleni. Nie jest to jednak nurkowanie dla początkujących – 
silne prądy i wzburzone morze wymagają doskonałej kontroli pływalności. 

 

Kraj i ludzie 

Belize to niewielkie państwo leżące w Ameryce Środkowej ze stolicą w Belmopan. 
Od północy graniczy ono z Meksykiem, na zachodzie i południu z Gwatemalą, a na 
wschodzie z zatoką Hondurasu. Teren jest raczej płaski, jedynie w południowej części 
kraju wznoszą się niewysokie góry z najwyższym szczytem Victoria Peak (1122 m 
n.p.m.). We wnętrzu kraju znajduje się gęsty tropikalny las deszczowy, przez który 
nie sposób się przedrzeć. Największe wrażenie robią jednak rafy koralowe, 
stanowiące największy system raf Oceanu Atlantyckiego i całej północnej półkuli. 
Rozciągają się one na długości ponad 260 kilometrów - od półwyspu Jukatan aż do 
zatoki Hondurasu. 

Do IX wieku na terenie dzisiejszego Belize żyli Majowie i w wielu częściach Belize 
widoczne są ślady ich obecności, aczkolwiek większość ludności ma afrykańskie 
korzenie. Belize to prawdziwa mieszanka kulturowa, mieszkają tu potomkowie Majów, 
Metysi, Indianie, Garifuna (potomkowie Murzynów i Indian), Arabowie i Chińczycy. 
Językiem urzędowym jest angielski, ale wiele osób mówi w języku kreolskim. 

Od kiedy w 1981 roku to małe państwo wywalczyło niezależność, znaczenia nabrała 
również turystyka. Turyści odwiedzają głównie ruiny miast Majów. 



 
 

Programy 

Belize to, podobnie jak Jukatan, królestwo Majów. Polecamy wycieczki po piramidach 
oraz do lasu deszczowego. 
 

Świątynie Lamanai Maya oraz New River Safari 

Jedna z najbardziej popularnych wycieczek w Belize. Podczas rejsu po New River 
eksplorowane są małe laguny i zatoczki, gdzie z dużym prawdopodobieństwem 
zobaczymy jastrzębie, kanie i sokoły. Pomiędzy liśćmi lilii wodnych przeskakują 
długoszpony delikatne, a obok w słońcu wygrzewają się ogromne krokodyle. Przy 
wejściu do laguny New River znajdują się ruiny Lamanai (w języku Majów „Zatopiony 
Krokodyl”). Podczas zwiedzania tego miejsca naszym oczom ukażą się jak żywe 
ogromne maski dawnych bogów i władców, a uszy wypełnią odgłosy dżungli, 
kwilących ptaków i okrzyki wyjców. 

  

Świątynie Xunantunich Maya 

Xunantunich (z języka Majów „ Dziewica Skał”) znajduje się przy zachodniej granicy 
Belize. Zanim dotrzemy do wejścia starożytnego miasta będziemy uczestniczyć w 
krótkiej przeprawie rzeką Mopan na XIX w. promie. Ruiny są położone na jednym z 
najwyższych płaskowyżów w rejonie. Szczyt „El Castillo”, największej świątyni w tym 
miejscu, dostępny jest dla zwiedzających i rozpościera się z niego niesamowita 
panorama na cały dystrykt Cayo i pobliską Gwatemalę. 

 
 

Opiekun wyjazdu: Beata Janicka, kom: 0048 693 835 356 
Zapisy na wyjazd: biuro@nautica.poznan.pl   
PCN Nautica, Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań Tel: 618729066 
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