
Insula Pisicilor Delfinilor

& Royal Swim Vip

Distracție cu delfinii pe cea mai 
faimoasă insulă din Caraibe 
mexicane, Isla Mujeres

Ce include?
Program Royal Swim (15 minute de informare și 60 de minute în 
apă), intrare în parcul Garrafon, tiroliane, VIP Lounge (zonă 
pentru familii sau pentru adulți), bufet cu mâncare 
internațională și open bar internațional, VIP Lounge pentru 
adulți cu jacuzzi, dulapuri dulapuri , dușuri, hamace, prosoape, 
utilizare caiace, biciclete, veste, echipament de snorkeling și 
intrare în Punta Sur.Nu include:Transferuri 15 USD de persoană, 
taxe de andocare 10 USD (USD) de persoană, inclusiv copiii. 
Imagini cu activități.

În Isla Mujeres există o nouă zonă, Royal Swim VIP, care 
oferă vacanțe de familie cu posibilități nelimitate de 
distracție, aventură și intimitate. Acest nou serviciu VIP are 
o zonă exclusivistă cu aer condiționat în interiorul
principalelor restaurante, precum și hamace, o piscină 
panoramică și noi atracții.

Ce e necesar?
Haine confortabile, costum de baie, ochelari de soare, pălărie, 
protecție solară biodegradabilă, sandale, un schimb de haine în 
plus și bani sau card de credit pentru extra.În timp ce vă bucurați de toate acestea, puteți comanda oricare 

dintre băuturile noastre VIP de la barul nostru internațional, 
puteți încerca mâncărurile delicioase și puteți mânca nelimitat 
din bufetul nostru din bucătăria internațională, care include 
creveți, carne, sushi cu somon și alte delicatese. Te vei bucura 
de Dolphin Royal Swim, programul complet de distracție care 
include cea mai dinamică înot cu delfini. Poți face celebrul 
împingere cu picioarele, în care doi delfini vor înota sub tine și 
te vor împinge de la tălpile picioarelor până la suprafața apei, 
printre alte activități.

Durată
Durata 11 ore. aproximativ inclusiv transferurile.

Note
• Bebelușii până la 2 ani gratuit pentru fiecare 2 adulți plătitori.
• Limitarea activităților sub 8 ani
• Sub 10 ani (pvp pentru adulți)
• Activitate nerecomandata femeilor insarcinate.
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