1783 €
Нова Година в

* с включени
летищни такси

Ривиера Мая, Мексико
*Ранно записване до 30.09.17г.
7 нощувки на база
ALL inclusive на Riviera Maya
Дати на заминаване от Мадрид:
25.12 – 01.01
29.12 – 05.01

Програма:
1-ви ден: Мадрид – Канкун
Излитане от Мадрид с директен чартърен полет до Канкун в 14:55. Кацане в 18:50 и
любезно посрещане от фирмата - партньор за трансфер до избрания от Вас хотел в
Ривиера Мая. Представете си най-бистрата и тюркоазена вода на планетата и към нея
прибавете най-белия пясък. Тук-там поставете палми, сламени чадъри и шезлонги,
представете си най-луксозните хотели и яхти, и за финал сложете едни от найвпечатляващите исторически забележителности и археологически открития,
датиращи от времето на тайнствените маи... Ето, че това го виждате със собствените
си очи. Свободно време за разглеждане и опознаване на курорта. Нощувка.
2-ри ден: Канкун
Закуска. Свободно време за плаж, разходка или пазаруване. Нощувка.
3-ти ден: Канкун
Закуска. Свободно време.
Възможност за екскурзия до древния град Чичен Ица с включен обяд - едно от
седемте нови чудеса на света. Разглеждане на Пирамидата на Кукулкан, Храмът на
ягуара, Свещеният кладенец. Тук се откриват доказателства за изключително
напреднало познание, непонятно и днес. Ще посетите пирамидата, позната като
„Двореца”, или Храма на Кукулкан, Храма на черепите, Храма на ягуара, Игрището,
Площада с хилядата колони, Свещенната стена, легендарната Обсерватория на маите,
в която е създаден изключително прецизния календар на маите. Отпътуване обратно
към Канкун. Нощувка.
4-ти ден: Канкун
Закуска. Свободно време.
По желание екскурзия до остров Козумел и възможност за гмуркане. Kозумел е
най-големият Мексикански остров, с буйна зелена растителност, топъл и влажен
климат, бял пясък, лагуни. На острова се намира петата по големина подводна
пещера, открита през 1990 г. Рифовете, които заобикалят острова са втората по
големина морска еко система в света. Резервати от голямо екологическо значение са,
„Природният Морски Риф на Козумел“ и природният парк „Чанканаб“, създадени да
защитават живота под вода и привлекли вниманието на изследователи като Жак
Кусто. Нощувка.
5-ти ден: Канкун
Закуска. Свободно време за плаж или възможност за екскурзия до Тулум.
Древният град има уникално разположение на брега на морето, заобиколен от
крепостни стени. Най-големите забележителности са Големия дворец, Храма на
фреските, Храма на Спускащия се Бог. Нощувка.
6-ти ден: Канкун
Закуска. Свободно време за плаж, разходка или пазаруване. Нощувка.
7-ми ден: Канкун
Закуска. Свободно време за плаж или възможност за eкскурзия до парка
Екскарет . Нощувка.

8-ми ден: Канкун - Мадрид
Закуска. Трансфер от Ривиера Мая до Летище Канкун и полет за Мадрид в 20:50ч.
9-ти ден: Мадрид
Кацане в испанската столица в 13:00 на следващия ден.

Хотели:

25.12 – 01.01:

29.12 – 05.01:

Riu Lupita 5*

1929 €

1783 €

Club Riu Tequila 5*

1997 €

1897 €

Riu Yucatan 5*
Catalonia Riviera Maya Privileged Resort & SPA 5*

2153 €
2149 €
2366 €

2015 €
2088 €
2165 €

Catalonia Playa Maroma Privilleged 5*

2404 €

2203 €

Iberostar Paraiso Beach 5*
Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa 5*

2270 €
2437 €

2205 €
2354 €

Barcelo Maya Beach Resort 5*

2410 €

2368 €

Amresorts Now Jade Riviera Cancun 5*

2448 €

2388 €

Grand Palladium Colonial & Kantenah 5*

2459 €

2397 €

Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda 5*

4892 €

3491 €

Occidental at Xcaret Destination

!!! Възможност за доплщане за престой 10 нощувки

Цената включва:
 Чартърен полет Мадрид – Канкун – Мадрид
 Летищни такси – 150 евро
 7 Нощувки в избрания от Вас хотел
 All Inclusive база на изхранване
 Включена Новогодишна вечеря
 Трансфери летище – хотел – летище
 Медицинска застраховка за периода на пътуване
Цената не включва:
 Самолетни билети София - Мадрид – София (около 150 евро)
 Нощувки в Мадрид (ако се налагат такива)
 Такса за напускане на Мексико - 60 евро (заплаща се на място)
Допълнителни екскурзии:
 Екскурзия до остров Козумел с включен обяд и шнорхелинг – 85 $;
 Екскурзия до древния град на маите Чичен Итца с включен обяд – 80 $;
 Посещение на парка Xcaret Park с включен обяд и напитка – 125 $;
 Комбинирана целодневна екскурзия до Толум и Коба с включен обяд – 129 $;
 Paradise Islands - остров Контой и остров Мухерес - 125 $

ПОЛЕТНО РАЗПИСАНИЕ:
 MADRID – CANCUN 14:55 – 19:45
 CANCUN – MADRID 21:45 – 13:00 + 1
Условия и Забележки:
 При записване се внася 50% депозит, доплащане 45 дни преди тръгване;
 Цените са валидни до 30.09.2017;
 Цените подлежат на препотвърждение, според наличността по хотелите;
 Офертата важи независимо от записалия се брой туристи.

