
Dacă vrei să explorezi unul dintre cele mai mari recife de corali din lume și

adânciți în adevărata Caraibe mexicane, excursia la Isla Contoy și Isla

Mujeres vă așteaptă pentru a vă arăta frumusețea plajelor sale cu nisip alb și

ape cristaline.

Itinerar
Vă vom prelua de la hotelul dumneavoastră din Riviera Maya la ora indicată și 
vă vom duce în portul Cancun, unde vom lua un mic dejun mic. Apoi, ne vom 
îmbarca pe o barcă către Isla Contoy, ultima insulă virgină din Caraibe 
mexicane.
La sosire, vom face o plimbare prin Parcul Național Isla Contoy, unde ne vom 
bucura de diferitele specii de păsări și alte animale protejate, precum și de 
priveliștile asupra plajelor acestui paradis.
După aceea, vom face snorkeling într-unul dintre cele mai mari recife de corali din 
lume și vom putea vedea peștii tropicali care locuiesc în aceste ape. Acest fund al 
mării este o priveliște grozavă!
În continuare, ne vom îmbarca spre Isla Mujeres, unul dintre cele mai turistice 
colțuri ale Mexicului. Acolo ne va servi o masă pe bază de pește și pui la grătar, 
însoțită de o garnitură tipic mexicană. Delicios! Apoi veți avea o oră și jumătate 
de timp liber pentru a vă plimba și a descoperi pe cont propriu această mică 
enclavă.
Vom încheia excursia lăsându-vă la hotel în jurul orei 16:00.

Detalii

Măsuri Covid-19

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Vizitele sau activitățile nu vor depăși 10 persoane per grup.

Durată

10 ore.

Idiom

Activitatea se desfășoară cu un ghid care vorbește spaniola, deși uneori se 
poate face bilingv.

Inclus

Preluare și predare la hotel.

Transport cu autobuzul si barca.

Ghid în spaniolă.

Echipament necesar pentru snorkeling.

Micul dejun și mâncare.

Nu este inclus

Taxe de andocare + taxa de intrare în Parcul Național Isla Contoy: 250 
MXN (10,70 EUR) de persoană.

Pret: 113 euro de persoana


