
PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

GRAND TULUM TOUR

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ 
ΤΗΣ 
ΤΟΥΛΟΥΜ

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 3 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεθάψτε μία ιστορία που είναι κρυμμένη στο μυστήριο και 
γοητευτείτε από τα μυστικά της αυτοκρατορίας των Μάγια 
κατά την επίσκεψή σας στην μεξικανική ακτή της Καραϊβικής. 
Με εκπληκτική πανοραμική θέα, η Τουλούμ είναι η μόνη περιοχή 
στην ακτή Yucatan που βρίσκεται πάνω σε ένα βράχο πάνω 
από τις υπέροχες παραλίες με λευκή άμμο και καθαρά νερά. 
Η τοποθεσία της και τα όμορφα διατηρημένα ερείπια των 
Μάγια είναι ένας μαγευτικός συνδυασμός για κάθε επισκέπτη, 
ιδανικός για εύκολη εξερεύνηση. Μόλις 128 χιλιόμετρα νότια 
του Κανκούν, η Τουλούμ ήταν μία από τις τελευταίες πόλεις 
που χτίστηκε και κατοικήθηκε από τους Μάγια. Μία από τις 
καλύτερες διατηρημένες παράκτιες περιοχές, η Τουλούμ είναι 
επίσης ένα από τα μόνα ερείπια των Μάγια που περιβάλλεται 
από πέτρινους τοίχους σε τρεις πλευρές, γεγονός που μας κάνει 
να την αναλογιστούμε ως ένα αρχαίο φρούριο. Μάθετε για 
τον τρόπο που συχνά οι Μάγια χρησιμοποιούσαν τις γνωστές 
cenotes (φυσικά κοιλώματα ή καταβόθρες) κατά τη διάρκεια 
τελετών για αρχαίες θυσιαστικές προσφορές. Αναπνεύστε τον 
αέρα της θάλασσας, κάντε μπάνιο στο ζεστό φως του ήλιου 
και απολαύστε τη γαλήνια αύρα, όλα δίπλα σε ένα παγκόσμιας 
κλάσης, τέλεια διατηρημένο αρχαιολογικό χώρο. 

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Oδηγός/ξεναγός
- Εισητήριο εισόδου
- Nερό και χυμό

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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SWIM WITH DOLPHINS IN PUNTA CANCUN

ΚΟΛΥΜΠΙ 
ΜΕ ΤΑ 
ΠΑΝΕΞΥΠΝΑ 
ΔΕΝΦΙΝΙΑ

Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: 1 ώρa 
Γλώσσα: Αγγλικά

Εσείς και ο ο/η σύντροφός σας, μπορείτε να απολαύσετε 
μία ξεχωριστή εμπειρία με δελφίνια για μια καταπληκτική ώρα 
διασκέδασης, διδασκαλίας και αλληλεπίδρασης. Μετατρέψτε 
τα όνειρά σας σε πραγματικότητα κατά τη διάρκεια αυτού 
του αποκλειστικού “Swim for Two» σχεδιασμένο για να παρέχει 
την αλληλεπίδραση και ελεύθερες δραστηριότητες με βάση το 
κολύμπι σε ένα πιο εξατομικευμένο περιβάλλον. Το πρόγραμμα 
Delphinus Couples Dream Swim συνιστάται για τους λάτρεις 
των δελφινιών που επιθυμούν να μοιραστούν αυτή την 
εμπειρία με ένα μέλος της οικογένειας τους, ένα στενό φίλο ή 
τον αγαπημένο σας. Για τους συμμετέχοντες στη Riviera Maya, 
η τοποθεσία για κολύμπι είναι το Delphinus Riviera Maya. Αν 
είστε γοητευμένοι από τα δελφίνια, το πρόγραμμα αυτό έχει 
σχεδιαστεί για εσάς! Μην χάσετε την ευκαιρία για μία περιπέτεια 
που λίγοι έχουν βιώσει!

Σημείο συνάντησης: Hotel Hyatt Ziva, Blvd. km. 5 Calle Quin-
tana Roo - 77500 - Cancun - MX

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης
- Εξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα
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