Подорож з Канкуна по мексиканських регіонах Юкатан і Чіапас (4 дні).
Індивідуальний тур!
4 дні – 825 доларів
Канкун/Рив'єра Майя – Карстові печери – Тулум – Четумаль – Кохунліч і Чіканна – Паленке – Кампече –
Чичен-Іца – Сенот – Канкун/Рив'єра Майя
У вартість входить
Новий A/A транспорт, типу: Stratus, Van, Sprinter, Bus
Гід або перекладач; по всьому маршруту
Проживання в готелях; відповідно до замовлення, на базі
сніданків.

У вартість не входить
Обслуговування поза програмою: додаткові трансфери, ночі і
т.д.
Особисті витрати;
Чайові гідам/водіям.

День 1 Канкун/Рив'єра Майя – Карстові печери – Тулум – Четумаль
Виїзд від Вашого готелю в Канкуні або на Рив'єрі Майя. Відвідування стародавнього порту майя Тулум.
Потім відвідування Коби, великої стародавньої археологічної зони, що потопає в субтропічних джунглях.
Огляд на велосипедах. Прибуття в Четумаль.
День 2 Четумаль – Кохунліч і Чіканна – Паленке
Сніданок у готелі. Виїзд за стародавнім маршрутом Ріо Бек, відвідування незайманих археологічних зон
Kohunlich y Chicanna. Прибуття в Паленке.
День 3 Паленке – Кампече
Сніданок у готелі. Відвідини археологічної зони Паленке. Місто-загадка, що потопає в ліанах і високих
джунглях, – Чіапас. Прибуття в Кампече.
День 4 Кампече – Чичен-Іца – Сенот – Канкун/Рив'єра Майя
Сніданок у готелі. Чичен-Іца. Ви побачите: храм Пернатого Змія, обсерваторію, поле для гри в м'яч, храм
Великого Жерця. По дорозі – села майя і купання в гігантському карстовому утворенні – озері-сеноті Ік Кіль.
Прибуття в Канкун або на Рив'єру Майя.
Додаткова інформація
Особливості туру:
Групи не більше 16 осіб. Без нічних переїздів.
Знаки уваги клієнтам протягом усієї програми у вигляді національних подарунків, напоїв, приємних
сюрпризів тощо.
Подарунок ВІП по прибуттю в Канкун. Радіогіди (від 10 осіб).
Професійні, висококваліфіковані гіди. DVD у транспорті з тематичною кінотекою.
Супутникова система моніторингу транспорту.
Загальна інформація:
1. Готелі можуть бути змінені на інші відповідної категорії.
2.Деякі готелі 5* на периферії не відповідають світовим стандартам 5*, проте формально є п'ятизірковими
готелями.
3. Робота гіда і водія закінчується після розселення пасажирів у готелі. Ми забезпечуємо повноцінний
відпочинок персоналу, тому що це визначає якість його роботи на наступний день.
4. Ми залишаємо за собою право коригувати програму через непередбачені і незалежні від нас обставини:
погода, страйки, стан дороги, форс-мажор, проблеми зі здоров'ям тощо. Такі зміни можуть бути здійснені
тільки на благо і заради безпеки клієнтів.
5. Динаміка програми заснована на забезпеченні безпеки для пасажирів і персоналу. Взято до уваги
дистанції і стан доріг.
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