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CHICHEN ITZA PREMIER

ΚΡΥΜΜΕΝΑ 
ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
ΤΖΙΤΣΕΝ ΙΤΖΑ 

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 12 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά ή Ισπανικά

Ανακαλύψτε τα μυστήρια που είναι κρυμμένα σε κάθε ένα 
από τα εντυπωσιακά κτίσματα των πυραμίδων Τσίτσεν 
Ίτζα. Μία πλήρης ξενάγηση που ξεκινάει με παραλαβή 
από το ξενοδοχείο σας και σας οδηγεί σε έναν από τους 
σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο. 
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας θα σερβίρεται ευρωπαϊκό 
πρωινό, ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να θαυμάζετε το 
εντυπωσιακό τοπίο. Το συγκρότημα των πυραμίδων Τσίτσεν 
Ίτζα, που ιδρύθηκε το 525π.Χ., έχει αναγνωριστεί ως ένα από 
τα Νέα Θαύματα του Κόσμου και κηρύχθηκε παγκόσμια 
κληρονομιά της UNESCO. Εκεί θα βρείτε καταπληκτικές 
δομές όπως η Πυραμίδα του Kukuclan, το Παρατηρητήριο, 
το Μοναστήρι του μοναχού, το Τείχος των κρανίων, και 
το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου, όπου ένας ψίθυρος 
μπορεί να ακουστεί χιλιόμετρα μακριά λόγω των ισχυρών 
ακουστικών ιδιοτήτων της δομής. Οι πυραμίδες Τσίτσεν Ίτζα 
προσελκύουν συρροή επισκεπτών, ειδικά κατά την Εαρινή 
Ισημερία που χαρακτηρίζεται από ένα φαινόμενο, όπου 
ο ήλιος δημιουργεί ένα παιχνίδι με το φως και τη σκιά του 
ναού Kukuclan, και μοιάζει σαν να γλιστρά ένα φίδι κατά 
μήκος των σκαλιών της πυραμίδας. Μη ξεχνάτε ότι μπορείτε 
επίσης να απολαύσετε ένα παραδοσιακό μεξικάνικο γεύμα 
στο εστιατόριο Hubiku. Στο δρόμο της επιστροφής θα 
επισκεφθούμε και την αποικιακή πόλη Βαλιαδολίδ, όπου 
μπορείτε να δροσιστείτε στα νερά της καταβόθρας της. Μία 
εκδρομή που δεν πρέπει να χάσετε αν μένετε μέσα ή γύρω 
από τη Ριβιέρα Μάγια ή το Κανκούν!

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Oδηγός/ξεναγός
- Εισητήρια εισόδων
- Γεύμα, πρόγευμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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CONTOY ISLAND AND MUJERES ISLAND

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ
ΦΥΣΙΚΗ 
ΟΜΟΡΦΙΑ

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 7,5 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Αν είστε λάτρης της φύσης τότε μια επίσκεψη στο νησί Con-
toy είναι μια εκδρομή που δεν πρέπει να χάσετε. Ξεκινάμε 
για ένα χαλαρωτικό ταξίδι διάρκειας 45 λεπτών προς στο 
νησί Contoy. Κατά τη διάρκεια του θα εισέλθουμε στα 
κρυστάλλινα νερά και την αξεπέραστη θέα. Θα έχετε την 
ευκαιρία για κολύμβηση με αναπνευστήρα στον υπέροχο 
κοραλλιογενή ύφαλο Ixlache, που θεωρείται ότι είναι ο 
δεύτερος μεγαλύτερος του είδους του στον κόσμο, και 
όπου μπορείτε να εξετάσετε την ομορφιά της χλωρίδας 
και της πανίδας του. Λίγο αργότερα θα πλεύσουμε στο 
νοτιότερο σημείο του νησιού, όπου μπορείτε να θαυμάσετε 
το φάρο, το χωριό των ψαράδων, καθώς και τις φωλιές των 
θαλάσσιων πουλιών Fregatidae, τους πελεκάνους και τους 
κορμοράνους και αν είστε τυχεροί, μπορείτε ακόμη να δείτε 
πηλοβατίδες, σαλάχια Μάντα, χελώνες και αστερίες. Θα 
επισκεφθούμε το μουσείο της χλωρίδας και της πανίδας, 
όπου μπορείτε να απολαύσετε την εντυπωσιακή θέα πάνω 
από τη λιμνοθάλασσα και να εντοπίσετε κάποια από τα 
250 είδη πουλιών που φωλιάζουν στο νησί. Εδώ θα σας 
δοθεί ακόμα μία ευκαιρία για κατάδυση. Μετά από αυτές τις 
δραστηριότητες είναι ώρα για να απολαύσετε ένα μπουφέ, 
που αποτελείται από ψητό ψάρι, κοτόπουλο, γκουακαμόλε, 
σαλάτα, ρύζι και φρέσκα φρούτα. Υπάρχει αρκετός χρόνος 
για να ξεκουραστείτε και να απολαύσετε τον ήλιο, τη 
θάλασσα και την άμμο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για ένα 
άλλο νησί της Καραϊβικής, το νησί Mujeres, όπου θα έχετε 
αρκετό χρόνο για εξερεύνηση και ίσως ακόμα και να κάνετε 
κάποια ψώνια. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Oδηγός/ξεναγός
- Γεύμα και ποτά
- Εξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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XEL-HA ALL INCLUSIVE

ΠΑΡΚΟ
XEL - HA

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 10 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Μία all-inclusive εκδρομή στο Xel-ha όπου μπορείτε να 
απολαύσετε το πιο όμορφο φυσικό ενυδρείο στον κόσμο 
και οτιδήποτε σας προσφέρουν όλα τα άλλα αξιοθέατα του 
πάρκου. Καταδυθείτε στα νερά της Xel-ha, και κολυμπήστε 
δίπλα σε μια ποικιλία από φυτά και εκατοντάδες ψάρια στα 
ζεστά νερά της Καραϊβικής, μέσα σε μία από τις πέντε ενότητες 
αυτόνομης κατάδυσης που βρίσκονται σε διάφορα σημεία 
γύρω από το πάρκο. Εξερευνήστε τα πολλά μονοπάτια 
που περιβάλλονται από πλούσια τροπική βλάστηση και 
θαυμάστε τα πολλά χρώματα της πυκνής ζούγκλας. Μπείτε 
στον επίγειο παράδεισο της Xel-ha και ανακαλύψτε τη φύση 
σε όλο της το μεγαλείο. Απολαύστε ένα υπέροχο πρωινό, 
καθώς η εντυπωσιακή θέα από τα διαφανή τουρκουάζ νερά 
και η πλούσια τροπική βλάστηση σας δημιουργεί υπέροχες 
εικόνες. Χαλαρώστε τις αισθήσεις σας με ζωντανή μουσική 
σε ένα εστιατόριο της Καραϊβικής και απολαύστε ένα εξαίσιο 
μεσημεριανό μπουφέ που αποτελείται από Μεξικάνικες ή 
διεθνείς σπεσιαλιτέ μαζί με απεριόριστα ποτά, σνακ και 
απεριτίφ. Το Xel-ha, all-inclusive σας προσφέρει όλα όσα 
χρειάζεστε για να απολαύσετε μια αξέχαστη μέρα. Επιλέξτε τις 
δραστηριότητες που σας αρέσουν περισσότερο, με πάνω 
από 20 επιλογές, και αφήστε τον εαυτό σας να παραδοθεί 
στις αποκλειστικές μας υπηρεσίες. Όλες οι εγκαταστάσεις 
είναι κορυφαίας ποιότητας και το προσωπικό του πάρκου 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας προσφέρει 
άριστες υπηρεσίες. Η εκδρομή περιλαμβάνει μεταφορά από 
το ξενοδοχείο σας από και προς το πάρκο. 

Περιλαμβάνεται:  
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Oδηγός/ξεναγός
- Εισητήριο εισόδου
- Γεύμα και ποτά
- Εξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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GRAND TULUM TOUR

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ 
ΤΗΣ 
ΤΟΥΛΟΥΜ

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

Ξεθάψτε μία ιστορία 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 Γιουκατάν που βρίσκεται 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 υπό το ζεστό φως του ήλιου και 
απολαύστε τη γαλήνια αύρα, όλα δίπλα σε ένα παγκόσμιας 
κλάσης, τέλεια διατηρημένο αρχαιολογικό χώρο. 

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

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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XCARET PLUS WITH TRANSPORT

ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 10 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Απολαύστε μία μέρα στο Xcaret Park, ένα από τα 
μεγαλύτερα αξιοθέατα για τις διακοπές σας στο Μεξικό, 
ένα οικολογικό αρχαιολογικό πάρκο ιδανικό για μεγάλους 
και παιδιά. Κολυμπήστε στις λιμνοθάλασσες της ζούγκλας, 
εντοπίστε τζάγκουαρ, πιθήκους και νυχτερίδες. Αρπάξτε ένα 
αναπνευστήρα και επιπλεύστε κατά μήκος του υπόγειου 
ποταμού. Ή κάντε το μεγάλο βήμα και προσπαθήστε το Snu-
ba. 

Τα παιδιά θα θέλουν επίσης να επισκεφθείτε το πτηνοτροφείο 
και να παρακολουθήσουν τις θαλάσσιες χελώνες. Το πάρκο 
Xcaret έχει ένα ευρύ φάσμα οικολογικών αξιοθέατων όπως 
το ενυδρείο, πτηνοτροφείο, το αγρόκτημα μανιταριών, ο 
κήπος με τις ορχιδέες, η λιμνοθάλασσα, πολλές φυσικές 
παραλίες και ζεστή πεντακάθαρη πισίνα, θαλάσσιες 
χελώνες, η περιοχή με τις πεταλούδες, ο βοτανικός κήπος, 
το χωριό των Μάγια, το μουσείο, οι αρχαιολογικοί χώροι, 
το υπόγειο ποτάμι και μία θεαματική βραδινή παράσταση 
είναι το αποκορύφωμα για την εκδρομή σας. Σκεφτείτε 
αρχαίες τελετουργίες των Μάγια, ροντέο και καταπληκτικά 
ακροβατικά με πυρσούς να διαδραματίζονται σε μία 
υπαίθρια σκηνή. Και επειδή το παιχνίδι φέρνει πείνα, μπορείτε 
να επιλέξετε να γευματίσετε σε ένα από τα πέντε Μεξικάνικα 
και διεθνή εστιατόρια.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Oδηγός/ξεναγός
- Εισητήριο εισόδου
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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ATV EXTREME AND SNORKELING TOUR

ΒΟΛΤΑ ΜΕ 
ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΟ
& ΚΑΤΑΔΥΣΗ 
ΜΕ ΧΕΛΩΝΕΣ

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 5 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Ανακαλύψτε την πληθωρική ομορφιά στις ζούγκλες των 
Μάγια με αυτή τη γεμάτη δράση ξενάγηση. Από τη μία σας 
καλούμε να πάρετε ένα τετράτροχο μοτοποδήλατο και να 
περάσετε ανάμεσα στους πράσινους θάμνους. Από την 
άλλη, σας προκαλούμε να ζήσετε μία μοναδική εμπειρία 
κολυμπώντας με τις χελώνες στα νερά του Μεξικού. Αρχίστε 
το ταξίδι σας και την ανακάλυψη της ζούγκλας με τον ένα και 
καλύτερο τρόπο. Ανεβείτε πάνω στο ισχυρό όχημα παντός 
εδάφους Can-am που έχουμε ετοιμάσει για σας, και αμέσως 
θα αισθανθείτε σαν να είστε ο «Κύριος» του τροπικού 
δάσους. Μπορείτε να απολαύσετε αυτήν την εμπειρία μόνοι 
σας ή με κάποιον άλλο, μία μεγάλη δραστηριότητα για την 
οικογένεια και παρέες φίλων. Επιταχύνετε ανάμεσα στην 
πανέμορφη άγρια ζωή και γίνετε η βροντή της ζούγκλα. 
Αργότερα, αφήστε τη βιοποικιλότητα του Μεξικού να σας 
μαγέψει καθώς, καταδύεστε στα κρυστάλλινα καθαρά νερά 
και κολυμπήστε με τις χελώνες, ανάμεσα στα αμέτρητα είδη 
κοραλλιών από πολύχρωμα ψάρια. Εάν είστε αρχάριοι 
μην ανησυχείτε. Θα συνοδεύεστε καθ ‘όλη τη διάρκεια της 
ξενάγησης από το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα 
μοιραστεί μαζί σας τις καλύτερες τεχνικές κολύμβησης με 
αναπνευστήρα και πληροφορίες σχετικά με τη χλωρίδα και 
την πανίδα, προκειμένου να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη 
κατάδυσή σας. Ολοκληρώστε την ξενάγηση με ένα νόστιμο 
γεύμα Μεξικάνικης κουζίνας στη φύση.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο εισόδου
- Γεύμα και ποτά
- Εξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνεται:
- 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 σε μια καταπληκτική 
ώρα διασκέδασης, διδασκαλίας και αλληλεπίδρασης.  

Μετατρέψτε τα όνειρά σας σε πραγματικότητα κατά τη διάρ-
κεια αυτού του αποκλειστικού “Κολύμπι για 2” σχεδιασμένο 
για να παρέχει την αλληλεπίδραση με βάση το κολύμπι σε 
ένα πιο εξατομικευμένο περιβάλλον. Το πρόγραμμα Delphi-
nus 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 Ριβιέρα Μάγια, 
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

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

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
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COZUMEL PRIMETIME WITH TRANSFER

ΝΗΣΙ 
COZUMEL

Έναρξη: 07:00 - 08:30
Διάρκεια: 10 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Επισκεφθείτε το μαγευτικό νησί Cozumel ανακαλύπτοντας 
τη φυσική του ομορφιά στο μέγιστο. Ξεκινήστε την εμπειρία 
σας περνώντας από την ηπειρωτική χώρα στο μαγευτικό 
νησί με μια μικρή βόλτα με φέρι και μεταφερθείτε στον 
προορισμό του πάρκου Chankanaab, όπου μπορείτε να 
κολυμπήσετε και να βουτήξετε, βρίσκοντας κρυμμένους 
θησαυρούς που βρίσκονται στον πεντακάθαρο ωκεανό. 
Βιώστε την εκπληκτική εμφάνιση του θαλάσσιου λιονταριού, 
τον βοτανικό κήπο που περιβάλλει τη φυσική μπλε 
λιμνοθάλασσα, τους ζωντανούς κροκόδειλους και ένα 
παραδοσιακό σπίτι “Casita Maya” ή μάγια.

Μπορείτε να απολαύσετε τις μεξικάνικες γεύσεις (ρύζι, 
φασόλια, φουίττα, nachos, τάκος, σαλάτα, φρούτα, 
μεξικάνικες σαλάτες) και δοκιμάστε την γεύση της αυθεντικής 
τεκίλας στο εστιατόριο “La Laguna”. Ένα από τα απαραίτητα, 
η επόμενη στάση μας θα είναι στο παραδοσιακό κέντρο 
του San Miguel του Cozumel, όπως γνωρίζουν οι ντόπιοι, 
όπου μπορείτε να περπατήσετε τα γραφικά δρομάκια και 
φυσικά να αγοράσετε αυτά τα μοναδικά αναμνηστικά για 
να θυμάστε το μαγικό κομμάτι του παραδείσου μας, Mi 
casa es tu casa!!

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο εισόδου
- Εξοπλισμός
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

XPLOR TOUR WITH TRANSFER

ΠΑΡΚΟ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
XPLOR

Έναρξη: 09:00 
Διάρκεια: 11 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Αν ψάχνετε για μια αξέχαστη μέρα ενθουσιασμού και δράσης 
είστε στο σωστό μέρος! Αυτό το υπέροχο πάρκο περιπέτειας 
προσφέρει συναρπαστικές δραστηριότητες για όλη την 
οικογένεια σε ένα φυσικό περιβάλλον περίπου 60 εκταρίων 
με ziplines, σε ύψη από 8 μέχρι και 45 μέτρα. Ξεκινήστε ένα 
ονειρεμένο ταξίδι μέσα από κρυστάλλινα διαμάντια με 
εντυπωσιακές γέφυρες ανάρτησης. Νιώστε τη δύναμη πάνω 
σε ένα όχημα παντός εδάφους καθώς οδηγείτε μέσα από 
τα μονοπάτια της ζούγκλας και τις σπηλιές που προκαλούν 
δέος, ενώ θαυμάζετε τους αρχαίους σχηματισμούς πετρω-
μάτων. Κωπηλατίστε σε μια εξαιρετικά ευλύγιστη σχεδία 
για να εξερευνήσετε τις συναρπαστικές σπηλιές και 
ολοκληρώσετε με μια βουτιά κατά μήκος ενός ποταμού 
ανάμεσα σε σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε έναν μαγευτικό 
υπόγειο κόσμο.
Η ομορφιά του σκηνικού και η φυσική γοητεία της τοπο-
θεσίας, σε συνδυασμό με τον ενθουσιασμό σας, κάνουν 
αυτή την εκδρομή αξέχαστη. Όλα αυτά μαζί με ένα νόστιμο 
και υγιεινό γεύμα σε μπουφέ. Το άριστα εκπαιδευμένο 
και φιλικό προσωπικό, μαζί με μια συνεπή έμφαση στην 
ασφάλεια, εξασφαλίζει ότι η μέρα σας θα περάσει χωρίς 
κανένα πρόβλημα.
Το Xplor είναι η εμπειρία που πρέπει να κάνετε όταν 
επισκέπτεστε τη Ριβιέρα Μάγια, μια γιορτή για τις αισθήσεις 
και μια μέρα περιπετειώδους περιπέτειας. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο εισόδου
- Εξοπλισμός
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

XPLOR FIRE WITH TRANSFER

XPLOR - 
FUEGO

Έναρξη: 17:30
Διάρκεια: 5 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά 

Ζήστε μια εμπειρία ζωής στο Xplor Fuego. Δείτε τη ζούγκλα 
να ζωντανεύει, καθώς οι φλόγες από τις δάδες σας δείχνουν 
το δρόμο προς μια περιπέτεια που θα αναδείξει την άγρια   
πλευρά σας. 
Θα γοητευτείτε από τις φωτιές καθώς σας υποδέχονται 
πυγολαμπίδες, υπό τους ήχους της νύχτας στη ζούγκλα 
και μπαίνετε σε ένα μαγικό κόσμο φωτιάς, σκοταδιού και 
περιπέτειας. Ένα κύκλωμα 3,1 μιλίων μέσα από θεαματικά 
μονοπάτια της ζούγκλας και το συναρπαστικό υπόγειο 
σύστημα του σπηλαίου. Θα βρείτε έναν καταρράκτη, 
γέφυρες σχοινιού, δύο γέφυρες ποταμών, 10 σπήλαια, ένα 
λάκκο κροκοδείλου και εκπληκτική θέα.
Πιάστε μια σχεδία και κουπιά σε ένα υπόγειο ποτάμι, 
καθώς θα ανακαλύψετε 580 μέτρα από υπόγειες σπηλιές 
με πανύψηλους σταλακτίτες και σταλαγμίτες που 
δημιουργήθηκαν από το πέρασμα του χρόνου και τη 
διάβρωση του ζωντανού βράχου από αιωρήματα νερού. 
Στη συνέχεια, αρπάξτε ένα σωσίβιο και κολυμπήστε σε 
ένα κρυστάλλινο υπόγειο ποτάμι με εκπλήξεις που θα σας 
περιμένουν στην πορεία. Πετάξτε πάνω από την κορυφή 
των δέντρων καθώς απολαμβάνετε τη θέα στο πάρκο πριν 
βυθίσετε από τα 30 μέτρα σε μια φυσική πισίνα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά από/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο εισόδου
- Εξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

PIRATE SHOW ON CAPTAIN HOOK’S 
GALLEON

ΤΟ ΠΛΟΙΟ 
ΤΟΥ 
CAPTAIN 
HOOK

Έναρξη: 17:30
Διάρκεια: 5 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Ζωντανέψτε ξανά τους θρύλους των πειρατών στο πλοίο 
του Captain Hook. Απολαύστε ένα υπέροχο επίσημο 
δείπνο από κρέας ή αστακό, ενώ παρακολουθείτε ένα 
εντυπωσιακό πειρατικό show. Ο ήχος του κανονιού σημαίνει 
ότι η παράσταση είναι έτοιμη να αρχίσει. Ο Captain Hook θα 
είναι ο οικοδεσπότης σας και τελετάρχης της βραδιάς ¬ θα 
σας παρουσιάσει το πλήρωμά του και θα σας πει απίθανες 
ιστορίες των περιπετειών του στην ανοικτή θάλασσα. Η 
διασκέδαση θα ξεκινήσει με διαγωνισμούς, χορούς, πειρατής 
παραστάσεις και πολλά, πολλά άλλα. Κατά τη διάρκεια του 
δείπνου θα εξυπηρετήστε από τους πειρατές, ενώ ο Cap-
tain Hook θα σας διηγείται τις περιπέτειές του. Αλλά να είστε 
προσεκτικοί, ενώ τρώτε, ένα άλλο πλοίο πλησιάζει σιωπηλά 
μέσα στο σκοτάδι και ετοιμάζεται να επιβιβαστεί στη γαλέρα. 
Δεν χρειάζεται να φοβάστε! Ο Captain Hook ανακαλύπτει 
τα κόλπα του εχθρού και διατάζει τους άνδρες του να 
λάβουν θέσεις μάχης και το κανόνι είναι έτοιμο να πάρει 
φωτιά. Οπλισμένοι πειρατές με σπαθιά και πιστόλια πηδούν 
από το ξάρτια μέχρι τα καταστρώματα, όπου ένας αγώνας 
ακολουθεί μεταξύ του πληρώματος και των πειρατών του 
εχθρού με εκπληκτικό ήχο και εφέ φωτισμού. Και αν όλος 
αυτός ο ενθουσιασμός σας έχει προκαλέσει πείνα, τότε 
ήρθε η ώρα να καθίσετε στο τραπέζι του Captain Hook 
για ένα συμπόσιο, όπου μπορείτε να γευτείτε τα ντελικάτα 
κρέατα ή τις ουρές των εκλεκτών αστακών της Καραϊβικής, 
καθώς και ένα μπουφέ με σαλάτες, λαχανικά στον ατμό, 
ρύζι των πειρατών, πατάτες φούρνου, ψητό κοτόπουλο και 
επιδόρπιο. Κατά την διάρκεια του ταξιδίου μπορείτε επίσης 
να πιείτε άφθονα Μεξικάνικα ποτά. Ελάτε μαζί μας σε μία 
αξέχαστη περιπέτεια στην ανοικτή θάλασσα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας  (Extra cost)
- Εισητήριο εισόδου
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα


