
DIVING  BELIZE – MEXICO
14 dni  grupa 20 osób + 1 organizator
Cena: 8900PLN dla osób nurkujących w Belize

 7700PLN dla osób nie nurkujących

1 dzień 
Przelot Warszawa– Cancun.  
Nocny transfer do Belize w wygodnym autokarze.

2 dzień 
( śniadanie) 
Transfer na wyspę. Zakwaterowanie w hotelu Banana Beach, San Pedro, wyspa Ambergris 
Caye 
http://www.bananabeach.com/

  

Odpoczynek i eksploracja terenu i miasta. Aklimatyzacja.

Główne walory turystyczne wyspy to przepiękne plaże z rafami koralowymi wraz z 
Rezerwatem Rafy Koralowej Belize, w którym występuje 70 gatunków korali twardych i 36 
miękkich oraz 500 gatunków ryb. Odcinek leżący zaledwie kilkaset metrów od miasta San 
Pedro jest łatwo dostępny. 6 km na południowy wschód od miasta znajduje się Morski 
Rezerwat Hol Chan, obejmujący obszar 8 km2 płytkowodnych korali, przecięty kanałem. 100 
km w głąb morza położona jest na atolu Lighthouse Reef wielka podmorska studnia Blue 
Hole.

Wyspa ma bardzo rozbudowaną infrastrukturę turystyczną z hotelami i ośrodkami sportów 
wodnych (nurkowanie windsurfing, kajakarstwo, pływanie). Największym jak i najbardziej 
popularnym kurortem turystycznym jest San Pedro. Stanowi ono centrum rozrywkowe 
wyspy, gdzie znajdują się liczne bary, kluby i restauracje. Główne atrakcje miasta jak i wyspy 
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to Avenida Del Sol, gdzie można oglądać wspaniałą lagunę oraz Boca Del Rio, gdzie panują 
doskonałe warunki do kąpieli morskich w wodzie o przeciętnej temperaturze 26°C.

3 dzień 
( śniadanie/ lunch na łodzi) 
Całodzienna wyprawa na rafę Lighthouse Reef z lunchem na łodzi. W programie 3 
nurkowania z łodzi. Zanurkujemy w dwóch kultowych miejscach Morza Karaibskiego - Blue 
Hole i Lighthouse Reef.

Blue Hole (dosłownie z ang. Błękitna Dziura) to wielka rozpadlina (jaskinia morska) rafy 
koralowej w Morzu Karaibskim. Oddalony jest od Belize City o około 80 km w głąb morza, 
pośrodku atolu Lighthouse Reef. Jest widoczny z kosmosu a swoją popularność zyskał dzięki 
filmom telewizyjnym i prezentacjom wypraw morskich Jacques Cousteau. Obecnie stanowi 
ona wielką atrakcję dla nurków i tych którzy pragną podziwiać podwodny świat. Można się tu 
udać na całodniową wyprawę, które są organizowane z Belize City czy z wyspy Ambergris 
Cay.

Blue Hole ma postać morskiej studni o głębokości ponad 140 m i średnicy 300 m w całości 
zalane przez wodę. Został objęty patronatem UNESCO. Rozsławił ją francuski oceanograf 
Jacques-Yves Cousteau, który w 1970 roku wpłynął do niej statkiem badawczym Calypso. Za 
pomocą niewielkiej ilości materiałów wybuchowych, otworzył przejście w rafie i wprowadził 
swój statek. Cousteau wraz z załogą badał studnię przez kilka miesięcy, także za pomocą 
pojazdów głębinowych.

Okolona turkusowym morzem i pierścieniem żywej rafy, ciemnogranatowa Blue Hole w 
rzeczywistości jest wapiennym lejem krasowym. Przed podniesieniem się poziomu morza ten 
twór geologiczny był jaskinią lądową, w której zawalił się strop. Prawie pionowe ściany 
opadają na głębokość mniej więcej 35 metrów, gdzie studnia się rozszerza w ogromną salę z 
wielkimi stalaktytami, niektóre mają długość aż 15 m. Dno sali znajduje się na głębokości 
145 m. Turyści nurkują zwykle do stropu sali - na głębokość około 35 m. Podwodna 
widoczność przekracza 60 metrów. Studnia wydaje się niezamieszkana — zaglądają do niej 
tylko rekiny. Przejrzyste wody wokół pierścienia rafy świetnie się nadają do nurkowania z 
rurką. W pobliżu leży wyspa Half Moon Cay.

4 dzień 
( śniadanie/ lunch na łodzi) 
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2 nurkowania z łodzi – Hol Chan Rezerwat
Na Ambergris Caye najpopularniejszym miejscem nurkowym jest rezerwat Hol Chan, 
znajdujący się 6 kilometrów, czyli około 10 minut motorówką, na południowy wschód od San 
Pedro. 

 

To istne podwodne akwarium znajduje się na głębokości od 2 do 10 metrów i stwarza 
każdemu możliwość pływania wśród wspaniałych formacji koralowców w towarzystwie 
tropikalnych ryb wszelkich typów i rozmiarów. Tunel pomiędzy koralowcami prowadzi w 
morze, służąc jako „autostrada" dla wielu większych ryb, w tym barakud i paru gatunków 
spokojnych i nieagresywnych rekinów. Specjalną atrakcją jest Sand Bar, czasami nazywany 
Aleją Rekinów i Mant. Gromadzą się tu setki płaszczek, zwykle w towarzystwie mniejszych 
rekinów. Położony na głębokości paru metrów Sand Bar oferuje świetne możliwości dla 
podwodnych fotografów i początkujących nurków. Znajduje się w odległości paru minut 
motorówką od San Pedro, w pobliżu Hol Chan.

5 dzień 
( śniadanie/ lunch) 

Wykwaterowanie z hotelu i powrót na ląd. Całodzienna wycieczka do Tikal w Gwatemali, 
gdzie czeka nas zwiedzanie najwyższych piramid kontynentu w zagubionym w dżungli 
mieście Majów. Tikal, które w latach 600-900 naszej ery przeżywało szczyt rozwoju, między 
IX, a początkiem X w. podzieliło los innych miast Majów - opustoszało po odejściu ludności. 
Wspaniałe budowle pochłonął las. Na powierzchni ok. 20 km kw. stało kiedyś 3000 
budynków, od krytych słomą chat po 70-metrową piramidę sakralną. 

Archeolodzy znaleźli tu całe tony okruchów ceramicznych, resztek naczyń i narzędzi 
używanych przez mieszkańców, których w okresie świetności było tu ponoć 11 tys. 
Zobaczymy Akropolis, Plac Siedmiu Świątyń, Świątynię Inskrypcji, Wielką Piramidę. 
Zrobimy sobie piknik w tropikalnym lesie. Nocleg we Flores, Gwatemala.

6 dzień - 13 dzień FAKULTATYWNE WYCIECZKI I NURKOWANIA

(śniadanie/ kolacja all inclusive) 
Transfer do Playa del Carmen w Meksyku. Przejedziemy w kierunku granicy do Corozal. Po 
przekroczeniu granicy przejedziemy przez Chetumal do Playa del Carmen.

Hotel 4* All inclusive - zakwaterowanie i rekonesans w terenie. Spotkanie z ustaleniem planu 
nurkowań I wycieczek fakultatywnych.



Playa del Carmen leży na wschodnim wybrzeżu Półwyspu Jukatan rozdzielającego wody 
Zatoki Meksykańskiej i Morza Karaibskiego. 
Miasto leży przy Wielkiej Rafie Barierowej ciągnącej się przez 320 km od północnego końca 
Jukatanu aż do wybrzeży Belize i Hondurasu. 
Playa del Carmen to kurort słynny z kilometrów pięknych plaż i turkusowych wód, doskonałe 
miejsce do nurkowania na bogatej rafie koralowej. Morze Karaibskie jest niezwykle 
atrakcyjne dla nurków ze względu na doskonałą przejrzystość dochodzącą do 50 metrów oraz 
niezwykle barwne życie na rafy koralowej 
Silny prąd płynący w kanale pomiędzy wyspą Cozumel a lądem dostarcza nieustannie czystej 
wody użyźniając przy okazji rafę. 

Yucatan ma wiele wspaniałych miejsc do nurkowania czekających na amatorów tego sportu. 
Tutaj przeżyjemy przygodę z różnymi typami nurkowania: tropikalne rafy Cancun, 
spektakularne ściany Cozumel, wraki statków, nurkowania nocne i zatykające dech w 
piersiach jaskinie-cenoty podwodnego Jukatanu.

Cozumel to największa wyspa Meksyku, oddalona o 65km od Playa del Carmen. Słynie ona z 
największej na półkuli północnej rafy koralowej uformowanej przez przepiękne formacje 
kolorowych gąbek i ukwiałów. 

 

Miejsca do nurkowania Cozumel:
Paradise Reef
Jedyna rafa na Cozumel dostępna do nurkowania z brzegu. Składa się z trzech oddzielnych 
części biegnących równolegle do brzegu. Maksymalna głębokość - 14 metrów. Bardzo bogate 
życie podwodne. Można tu spotkać między innymi: kraby, homary, mureny oraz mnóstwo 
wielokolorowych ryb tropikalnych. rafa koralowa jest miejscem najczęściej odwiedzanym 
podczas nurkowań nocnych.
Tormentos Reef
Rafa koralowa umiejscowiona na głebokości 15 – 25 m. Uczestnicy nurkowania przemierzają 
wspaniałe alejki piaskowe w towarzystwie murem oraz innych zwierząt morskich. 
The Little Caves
Jest to miejsce do nurkowania przeznaczone nawet dla początkujących nurków. Najciekawsza 
część kanionu znajduje sie na głębokości 15 – 22m. Miejsce to obfituje w kręte kaniony, 
wąwozy oraz wąskie przesmyki.
Columbia Reef
Spektakularna rafa koralowa przyciągająca uwagę ogromnymi koralowymi pinaklami. 
Koncentruje sie tu również wiele skał z grotami, tuneli i pieczar. 
Santa Rosa 



Drugie co do popularności miejsce nurkowe na Cozumel. Ściana zaczyna się na 15 metrach i 
opada prosto w głębię. Mamy możliwość obserwacji chętnych do zabawy strzępieli, 
gigantycznych gąbek, ogromnych nawisów z twardych korali oraz niesamowitych grot i 
tuneli.
Palancar Reef
Bardzo popularna rafa koralowa. To zbiór różnorodnych formacji koralowych rozciągający 
się na kilka kilometrów. Znajduje się tutaj również ścianą opadającą do 900 metrów. 
Punta Sur 
Nurkowanie przy niewiarygodnej topografii. Ogromne groty zachwycą amatorów nurkowania 
. Głębokość 25- 30 m. 

Cenoty: 
Cenoty to system zalanych wodą jaskiń, gdzie woda jest niesamowicie przejrzysta i 
komfortowo ciepła (26 - 27 stopni). Niesamowite formacje stalaktytów i stalagmitów tworzą 
fantastyczny krajobraz, który na zawsze pozostaje w pamięci odwiedzających te miejsca.

 

Cenote Calavera
Jest popularna wśród doświadczonych uczestników nurkowania. Jego nazwa pochodzi od 
charakterystycznego wejścia, składającego się z 3 otworów, całość przypomina kształtem 
czaszkę. 
Cenote Dos Ojos 
Jeden z najpopularniejszych cenotów do nurkowania i jeden z najlepszych dla 
początkujących. Wejście to dwa otwarte oczka wodne. 
Gran Cenote  
Szeroko otwarty , jasny cenot ze wspaniałą widocznością pozwalającą nurkom oglądać 
przepiękne formacje jaskiniowe i małe ryby. Świetny dla początkujących. Wejście do Gran 
Cenote to prawdziwie rajski obrazek. 
Cenote Manatee 
Ten cenot jest unikalny ponieważ otwiera się na morze poprzez podwodną rzekę płynącą 
tunelem. Również bardzo dobry dla niedoświadczonych nurków.
Cenote Taj Mahal 
Przepiękny widok poprzez lustrzaną powierzchnię na dżunglę na zewnątrz.

CHICHEN ITZA

Chichen Itza, obecnie jeden z siedmiu cudów świata, należy do największych i najlepiej 
odrestaurowanych miast Majów w Meksyku. Miasto zostało założone przez Majów 
prawdopodobnie w V wieku i miało już za sobą bogatą w wydarzenia historię, kiedy około 
1000 roku zacieśniły sie kontakty Majów Itza z Toltekami z centralnego Meksyku. W 
Chichen Itza nastąpiło wyjątkowe w skali całego Meksyku połączenie architektury Majów i 



Tolteków, czego dowodem są zachowane do dziś wspaniałe budowle okalające centralny 
plac. Zobaczą tu Państwo spektakularną piramidę Kukulcana, Zespół Tysiąca Kolumn, 
Świątynię Wojowników z figurą Chacmool oraz okazałe kolumny tworzące wejście do 
świątyni. Ściana czaszek. Platforma wojowników i największe w Ameryce Środkowej boisko 
do gry w piłkę nożną, przy którym znajdują się słynne płaskorzeźby wyryte w kamiennych 
płytach. Pozwalają one przywołać w wyobraźni obraz dawnych piłkarzy. 
Do najważniejszych budowli w południowej części miasta zalicza się grobowiec najwyższego 
kapłana, obserwatorium, świątynię i Dom Mniszek - te ostatnie z artystycznie zdobionymi 
fasadami ku czci boga deszczu Chaca.
Program dnia : bezpośredni przejaz do Chichen Itza ok 2,5 godzinne zwiedzanie, następnie 
przejazd do Ik Kil na obiad i kąpiele w cenocie (należy zabrać strój kąpielowy i ręcznik, 
popołudniu powrót z krótkim postojem w Valladolid na zdjęcia.
Cena zawiera: przejazd luksusowym autokarem, przekąska w trakcie jazdy, woda 
butelkowana w tracie jazdy, przejazd autostradą, bilety wstępu do Ik Kil i Chichen Itza, obiad 
w formie bufetu, podatki i ubezpieczenie
Płatne dodatkowo: używanie kamery video w Chichen Itza – 5usd, napoje w restauracji, 
wydatki własne
Cena: dzieci 5-11 lat - 65USD, dorośli – ok.105USD

 XEL-HA ALL INCLUSIVE

Xel-Ha to ekopark, gdzie zobaczą państwo m.in. ogromne bogactwo ryb, różne gatunki 
ptaków, będą państwo mogli nurkować z rurka, popływać, wypocząć na plaży. W xel-ha maja 
państwo opcje all inclusive (jedzenie w pięciu restauracjach, napoje, ręczniki, sprzęt do 
snorkelingu, leżaki wliczone w cenę). dodatkowo płatne: pływanie z delfinami, sprzęt do 
nurkowania.
Cena:dzieci do 140cm wzrostu - 90USD, dorośli -150USD

SEA PASSION

Żegluga przez krystaliczne wody dookoła Wyspy Kobiet na ponad dwudziestometrowym 
katamaranie. Załoga zapewni Państwu niezapomnianą morską przygodę. Zbiórka o 9.30 na 
Embarcadero (playa Linda), w trakcie rejsu na wyspę 40-minutowy postój na snorkeling oraz 
podziwianie pięknej rafy El Farito (głębokość prawie trzy metry). Po dopłynięciu lunch na 
Wyspie Kobiet, czas wolny -3 możliwość plażowania lub spacerów na zakupy. Następnie rejs 
dookoła wyspy i powrót na ok 17.00 do Cancun.
W cenie wycieczki: rejs statkiem, sprzęt do snorkelingu, obiad w formie bufetu, all inclusive 
na statku i w restauracji.
Cena: dzieci do 12 lat - 55USD, dorośli- 79USD, Przy zaokrętowaniu pobierane są podatki 
portowe w wysokości 50 peso.

JUNGLE TOUR

Po tej wyprawie miłe wspomnienia pozostaną na długo. Dwuosobowymi Aquaray - małymi 
motorówkami, którym Państwo sami będą sterować, popłyniecie przez lagunę Nichupte. 
Zobaczycie krajobraz przechodzący ze szmaragdowej zieleni laguny w turkusowe barwy 
Morza Karaibskiego. Czas trwania wycieczki to dwie i pół godziny. Plan wycieczki: 45-
minuta samodzielna przejażdżka łodzią przez lagunę Nichupte do rafy koralowej, następnie 
relaks i pół godzinki snorkelingu i znów 45-minut frajdy pływania motorówką po morzu i 
lagunie. Sprzęt do snorkelingu w cenie.
Wyprawy zaczynają się w marinie SUNRISE bv. Kukulkan 14,7km,
Cena: dzieci do 10 lat - 33USD, dorośli - 66USD



XCARET  PLUS

Xcaret w języku majów oznacza małą zatoczkę. Jest to uroczy ekopark zlokalizowany przy 
ruinach osady Indian o tej samej nazwie. Na miejscu można spacerować, zejść do mrocznego 
podziemnego świata majów, pływać łodziami zatopioną w tropikalnej roślinności rzeką, lub 
wpław pokonać podziemną rzekę z mnóstwem atrakcji.
Wieczorem o godzinie 18.00 rozpocznie się wspaniały show z udziałem niemalże 300 
tancerzy i aktorów. Będzie to piękna opowieść o historii tworzenia się Narodu 
Meksykańskiego od jej indiańskich korzeni, przez konkwistę aż po dzień dzisiejszy. Jak 
również w końcowej fazie poznacie Państwo ogromną różnorodność kultury muzycznej i nie 
tylko, poszczególnych regionów Meksyku. Istnieje możliwość wyjazdu popołudniowego 
tylko na sam Show. Powrót ok 22.00.
Opcja plus - całodniowa, zawiera oprócz wejścia do parku obiad w jednej z restauracji typu 
bufet, dwa napoje lub jeden drink, wynajem sprzętu do snorkelingu, ręcznika i szafki
Cena: dzieci do 140cm wzrostu - 74,50USD, dorośli 149USD

 Nocne nurkowanie jest zupełnie innym przeżyciem niż w ciągu dnia. W nocy ukazuje się 
całkowicie odmienne życie morskie – piękne ryby Ida spać a widoczne są te dziwne i 
niezwykłe. Widoczny jest inny ekosystem. Obserwujemy nie tylko inne stworzenia ale 
również te, które w nocy zachowuja się inaczej niż w dzień. Efekt sztucznego światła 
wydobywa niezwykłe kolory na rafie, które w dzień są niebieskie.

 

13 dzień 
Po południu transfer na lotnisko w Cancun. Wylot do Europy.

14 dzień 
Przylot do Polski

Cena wycieczki:  
Cena: 8900PLN dla osób nurkujących w Belize

 7700PLN dla osób nie nurkujących

I rata - przedpłata wynosi 3000pln. w momencie podpisania umowy
II rata – 5900PLN płatne na min. 35 dni przed rozpoczęciem imprezy

  4700PLN dla osób nie nurkujących



Cena obejmuje:

• przeloty wg opisanej trasy  Berlin – Cancun – Berlin lub Warszawa – Cancun - 
Warszawa

• nurkowania w Belize wg opisanego programu 
• program  wg opisu 
• sprzęt nurkowy - butle i pasy balastowe 
• Banana Beach i obfite śniadania w Belize, lunch w czasie nurkowania w Belize, lunch 

w Tikal, Gwatemala
• Hotel 4* w Riwiera Maya - pakiet all inclusive: śniadania, obiady, kolacje; tzw. 

otwarty bar napojów chłodzących oraz lokalnych drinków w hotelowych barach i 
restauracjach 

• przejazdy klimatyzowanym busem lub autokarem podczas objazdu i transferów 
• pilot lokalny i pilot polskojęzyczny

Cena nie obejmuje: 

• sprzętu nie uwzględnionego w cenie 
• posiłków nie uwzględnionych w cenie 
• ubezpieczenia
• napiwków dla kierowców i przewodników 30USD, płatne u pilota
• opłaty wyjazdowej z Gwatemali 3USD i Belize 20USD, płatne u pilota
• wycieczek fakultatywnych i nurkowań w Playa del Carmen, Meksyk

Przykładowe ceny nurkowań w Playa del Carmen:

5-dniowy pakiet nurkowy: 3 dni / 6 nurkowań w morzu, 1 dzień na Cozumel (2 nurkowania), 
1 dzień Cenoty (2 nurkowania) 300 EUR
Przy nurkowaniach na Cozumel należy na miejscu uiścić opłatę za przejazd promem, lunch i 
wejście
Każdy kolejny dzień nurkowania z 2 nurkowaniami na morzu, w cenie łódź, przewodnik, 
napoje, butla i balast 60 EUR
Każdy kolejny dzień nurkowania na Cozumel z 2 nurkowaniami, w cenie butla, balast, 
przewodnik 65 EUR 

Każdy kolejny dzień nurkowania Cenoty z 2 nurkowaniami, w cenie transfer, przewodnik, 
lunch, wejście, butla i balast 90 EUR
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