
Водолазна ваканция Cenote - Mexico 2022 Февруари 

 

За онези от вас, на които Египет е омръзнал или мислят, че няма нищо ново, с което да ви 

изненада приятно гмуркането…… то Мексико е за вас! 

17 дни, нов Свят, непозната култура, гмуркания и гледки, които остават спомен за един живот - 

Mexico 2022 

 

Цената за водолаз е: 2 100.00 евро 

Придружител: 920.00 евро 

 

Поради повишеният интерес, за нещо ново, различно и вълнуващото приключение, ето това което 

ни очаква в Мексико през февруари 2022. Изпращаме нашето предложение за една истинска и 

неповторима водолазна ваканция в джунглите на Маите и Юкатанския полуостров на Мексико! 

Време е отново за нещо невероятно и запомнящо се, мястото е ясно – Мексико, една различна 

история, където повечето от вас, ще бъдат за първи път, но едва ли за последен! Пътешествие из 

джунглите на Мексико и невероятните води на Карибско море. Родината на Маите....... Мексико! 

 

Имаме невероятното удоволствие да ви поканим отново на едно непознато водолазно 

приключение, за повечето от вас през февруари 2022..... Мексико! Мексико е една от страните в 

Света, с най-много пещерни образувания достъпни от сушата, стотици километри каверни и още 

Бог знае, колко не открити интересни места. До ден днешен, подводни изследователи 

продължават да проучват интересни артефакти относно развитието и живота на земята. Какво се е 

случило там преди стотици хиляди години, сега ще имате възможност да се докоснете лично! 

Гмурканията се предвиждат да бъдат направени в едни от най-красивите каверни в района на 

Cancun, Tulum и Play Del Carmen, а също така ще гмуркаме от лодка в района на остров Cozumel - 

едни от най-красивите плажове и рифове на Света, наситени с подводен живот, акули, костенурки, 

манти и много други забележителни подводни обитатели. Градчето, в което ще бъдем отседнали 

по-време на престоя ни, се нарича Tulum. Tulum е известен с това, че е едно от най-спокойните и 

приятни места за туристи, в същото време той ще ви грабне с обаятелния мексиканският дух, 

заобиколен с красиви и безкрайни девствени плажове, в непосредствена близост до джунглата. 

 

Местата, които ще посетим за гмуркане също са подходящи за всички нива водолази, не трябва да 

ви притеснява факта, че сте OWD водолаз с 20 гмуркания, това изживяване е също за вас, всеки е 

добре дошъл! 

Не мислете за нищо, ние сме помислили за вас. Очакват ни незабравими разходки из джунглите, 

местата където са обитавали Маите и техните предшественици, архитектурни паметници с 

невероятна история, една ваканция, която няма да забравите никога! 

Каквото и да ви кажа повече, е бръщолевене на празни приказки, само името е достатъчно...... 

Cenote – Mexico, не правете компромиси със себе си! 

 

Програма: 

3-ри Заминаване София - Истанбул - директен полет до Канкун (кацане в Мексико на 04/01) 

4-ти Пристигане в Мексико, настаняване и свободен ден за разходки и адаптиране. 

5-ти Гмуркане - Cenotes 



6-ти Гмуркане - Cenotes 

7-ти Гмуркане - Cenotes 

8-ти Гмуркане - Cenotes 

9-ти Свободен ден за разглеждане и разходки 

10-ти Гмуркане остров Cozumel 

11-ти Гмуркане остров Cozumel 

12-ти Гмуркане - Cenotes 

13-ти Гмуркане - Cenotes 

14-ти Гмуркане - Cenotes 

15-ти Гмуркане - Cenotes 

16-ти Свободен ден за разглеждане и разходки Chi-Chen-Itza pyramids (при интерес от групата, ще 

решаваме на място дестинацията) 

17-ти Свободен ден за разглеждане и разходки в Cancun (при интерес от групата, ще решаваме на 

място дестинацията) 

18-ти Заминаване от летище Канкун директен полет за Истанбул 

19-ти Заминаване от летище Истанбул - Пристигане в България 

 

Полетно разписание: БИЛЕТ Тюркиш Аирлайнс 

София 03/02/22 - Истанбул 04/02/22 - Канкун директен полет 04/02/22 

Канкун 18/02/22 - Истанбул директен полет 18/02/22 - София 19/02/22 

(това е полета, който ние ще използваме, всеки има правото на избор да лети по собствен 

маршрут. За тези от вас, които разполагате с Американска виза, има полет през Щатите на по-

добра цена. При необходимост от съдействие за закупуване на билет, сме на ваше разположение! 

 

В цената е включено: 

* Настаняване (14 нощувки). 

* 20 гмуркания общо. 

* 2 дни, по 2 гмуркания от лодка, на остров Козумел (общо 4). 

* 8 дни, по 2 гмуркания в пещери и сенотета (общо 16). 

* Гидове. 

* Бутилки. 

* Тежести. 

 

В цената НЕ е включено: 

* Самолетен билет (при необходимост, ще съдействаме за закупуване). 

* Наем на екипировка. 

* Автомобил под наем (наемаме 6 местни автомобили след кацане в Канкун, и се разделят 

разходите за наем и гориво между пътуващите в него). 

* Храна. 

* Лични разходи. 

* Фериботни такси за гмурканията на остров Козумел. 

* Входни такси за каверните и пещерите (които са на приблизителна стойност 30-45 евро за 

целият ни престой). 

 



Записване: 

Записването се осъществява с заплащане на 50% авансово. Останалата част от сумата за 

пътешествието, се заплаща до 16 Ноември 2021 година! 

 

За допълнителна информация и въпроси Илко: +359 889973335 Bulgaria (WhatsApp), +306 

993993724 Greece (Viber) 


