
ΜΕΞΙΚΟ
ΚΑΝΚΟΥΝ - ΡΙΒΙΕΡΑ ΜΑΓΙΑ

CHICHEN INTZA |XCARET PARK | XPLOR PARK | XPLOR FUEGO | XAVAGE PARK |ISLAND MU-
JERES WITH CATAMARAN |HOLBOX ISLAND | EXPLORE TULUM RUINS BY LAND AND SEA | 
COZUMEL ISLAND | ISLA CONTOY AND ISLA MUJERES | COCO BONGO CLUB | CANCUN 
EXPLORE TOUR | JUNGLE TOUR IN NICHUPTÉ LAGOON| ATV & ZIP LINE MAYAN ADVEN-

TURE | LAS COLORADAS, AMAZING NATURE BEAUTY WITH LUNCH 



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

TOUR TO CHICHEN ITZA, CENOTE AND VALLAD-
OLID ALL INCLUSIVE 

ΚΡΥΜΜΕΝΑ 
ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
ΤΖΙΤΣΕΝ ΙΤΖΑ 

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 11 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

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 Kuku-
clan, 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

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
- Φόροι οι οποίοι πληρώνονται επι τόπου 

 * Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο & να έχετε 
μαζί σας αντικουνουπικό, αντηλιακό και νερό 

TOP RECOMM-ENDED



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

XCARET PLUS WITH TRANSPORT

ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ XCARET

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 Snuba. 

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
- Κολύμπι με δελφίνια 

 

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο & να έχετε 
μαζί σας αντικουνουπικό, αντηλιακό και νερό 

TOP RECOMM-ENDED



XPLOR TOUR WITH TRANSFER

ΠΑΡΚΟ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
XPLOR

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 
πετρωμάτων. 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

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο & να έχετε 
μαζί σας αντικουνουπικό, αντηλιακό και νερό 

TOP RECOMM-ENDED



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

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια



XAVAGE PARK: KAYAK, RAFTING, JET BOAT, 
ZIPLINE, ROUPES COURSE & MONSTER TRUCK 
WITH TRANSPORTATION 

XAVAGE PARK 

Διάρκεια: 8 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικα
Στο Xavage θα ανακαλύψετε πόσο ατρόμοιτοι είστε με τις πιο έντονες 
δραστηριότητες του Κανκούν και της Ριβιέρα Μάγια, σε ένα πάρκο που 
σας επιτρέπει να αποφασίσετε το επίπεδο τόλμης σας και να επιλέξετε 
τις εμπειρίες που σας ταιριάζουν καλύτερα. Προσθέστε και συνδυάστε 
τις δραστηριότητες του πάρκου για να έχετε μια μέρα όσο ακραία 
θέλετε: νερό, γη ή αέρας. δύο, τρία, τέσσερα ή όλα! Επιλέξτε ανάμεσα 
σε δραστηριότητες όπου θα σκαρφαλώσετε σε μια διαδρομή με σχοινί 
κρεμασμένη στον αέρα, θα κάνετε κουπί σε ένα καγιάκ, θα πετάξετε σαν 
γεράκι κάνοντας ζιπ-λάιν, θα απολαύσετε μια βόλτα με τζετ βάρκα με 
απρόβλεπτες ανατροπές, θα κατακτήσετε τη σκληρότητα του εδάφους 
καθώς οδηγάτε ένα όχημα εκτός δρόμου και προσπαθήστε να ελέγξετε 
μια κάτω σχεδία από το ρεύμα των μοναδικών ορμητικών νερών του 
προορισμού.
• Crocodile - Adventure in kayak
• Howler Monkey - Challenge in the heights
• Xorros and Caxorros-χώρος για παιδιά από 5 έως 12 ετών
Eπιπρόσθετες δραστηριότητες που μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με το 
επίπεδο θαραλεότητας:
• Hawk - Falcon Flight
• Dragonfly - Jet aquatic
• Barracuda - Indomitable Rapids
• Puma - Off-road route
Xavage Soft: Crocodile + Howler Monkey + 1 δραστηριότητα της επιλογης 
σας
Xavage  Hard: Crocodile + Howler Monkey + Buffet + 2 δραστηριότητες 
της επιλογης σας
Xavage Extreme : Crocodile + Howler Monkey+Buffet+3  δραστηριότητες 
της επιλογης σας
Xavage Ultimate: All activities + Buffet
Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Ποτά 
- Εισιτήρια εισόδου 
- Απαραίτητος εξοπλισμός 
Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα 
- Γεύμα 
 

* Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο & να έχετε μαζί 
σας αντικουνουπικό, αντηλιακό και νερό 



ISLA MUJERES PREMIUM TOU BY CATAMARAN 
WITH TRANSFER 

ISLA 
MUJERES 
ΜΕ ΤΟ 
ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ 

Ελάτε να απολαύσετε μια υπέροχη εμπειρία στα Kαταμαράν 
μας στο Isla Mujeres. Σε αυτήν την 7ωρη περιήγηση, θα 
απολαύσετε τη γαλάζια θάλασσα της Καραϊβικής που έχουμε 
στον όμορφο προορισμό μας με ένα ανοιχτό μπαρ, κολύμβηση 
με αναπνευστήρα σε έναν όμορφο ύφαλο και θέαση αγαλμάτων 
κάτω από το νερό. Μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάστε. 
 
Κατά την άφιξή σας στο Isla Mujeres, θα περάσετε το χρόνο 
σας σε ένα ιδιωτικό beach club, όπου θα απολαύσετε επίσης 
ένα νόστιμο μεσημεριανό σε μπουφέ με τυπικά τοπικά πιάτα 
και, φυσικά, με ποτά. Στη συνέχεια, χαλαρώστε στο beach club. 
 
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο κέντρο του Isla Mujeres 
για να περπατήσουμε και να απολαύσουμε το ιστορικό νησί. 
 
Ολοκληρώνοντας την ξενάγηση θα κατευθυνθούμε προς 
την επιστροφή ολοκληρώνοντας την τελευταία χαλαρωτική 
δραστηριότητα (αν ο καιρός το επιτρέπει): μια πτήση με στροφές. 
Μια ακραία αλλά σούπερ διασκεδαστική δραστηριότητα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Ποτά 
- Γεύμα 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
- Φόροι οι οποίοι πληρώνονται επι τόπου 
- Πετσέτες 

 * Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο & να έχετε 
μαζί σας αντικουνουπικό, αντηλιακό και νερό 

Διάρκεια: 7 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

FULLDAY HOLBOX ISLAND WITH LUNCH 

HOLBOX 
ISLAND
ΜΕ ΓΕΥΜΑ 

Διάρκεια: 12 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Holbox είναι ένα νησί διάσημο ως καταφύγιο φαλαινοκαρχαριών, 
είναι ο ιδανικός προορισμός για τον ταξιδιώτη που ψάχνει να βρει 
την ηρεμία ενός από τους λίγους παραδείσους που βρίσκουμε 
ακόμα στον κόσμο και βρίσκεται στο βόρειο άκρο της  Yucat-
an Peninsula , στην πολιτεία Quintana Roo, στο Μεξικό. Το Hol-
box βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής προστασίας της 
άγριας ζωής που ονομάζεται Yum Balam που είναι ένα οικολογικό 
καταφύγιο.

Σε αυτή την ξενάγηση θα επισκεφτούμε το Yalahau ένα μάτι του 
νερού ή πιο γνωστό ως  πηγή που είναι μέρος ενός προστατευόμενου 
φυσικού καταφυγίου, θα περικυκλώσουμε το Passion Island ένα 
μοναδικό μέρος που κατοικείται από μεγάλο αριθμό πανέμορφων 
εξωτικών πουλιών.

Στη συνέχεια, θα σταματήσουμε στις παρθένες παραλίες του Pun-
ta Mosquito πριν δοκιμάσουμε εκλεκτό παραδοσιακό φαγητό και 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο νησί Holbox για να τον περάσετε 
μόνοι σας. Μπορείτε να  κάνετε οτι αποφασίσετε, ακόμα και να 
φωτογραφηθείτε στις διάσημες αιώρες στη θάλασσα και να 
χαλαρώσετε.

Μια αξέχαστη και μοναδική εμπειρία.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας
- Ποτά 
- Γεύμα 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα
- Φόροι οι οποίοι πληρώνονται επι τόπου 
- Πετσέτες 

 * Πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, παπούτσια,  καπέλλο & να έχετε 
μαζί σας αντικουνουπικό, αντηλιακό και νερό



EXPLORE TULUM RUINS BY LAND AND SEA 

EXPLORE 
TULUM RUINS 
BY LAND AND 
SEA 

Διάρκεια: 7  ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά 

Σήμερα θα εξερευνήστε τη περιοχή του Tulum. Αρχικά θα 
επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής όπου θα μάθετε 
τα πάντα γύρω από την ιστορία των Μάγια και της περιοχής υπό 
την καθοδήγηση ξεναγού ενώ στη συνέχεια θα έχετε ελεύθερο 
χρόνο στη διάθεση σας να περπατήσετε μεταξύ των μνημείων και 
να βγάλετε αναμνηστικές φωτογραφίες. 
Στη συνέχεια θα επιβιβαστείτε σε μια βάρκα και ετοιμαστείτε για 
μια μοναδική εμπειρία snorkeling μπροστά από τον αρχαιολογικό 
χώρο. Φορέστε τη μάσκα σας και θαυμάστε την ομορφιά της φύσης 
κάτω από την επιφάνεια του νερού. 
Τέλος, θα επισκεφθείτε ένα εντυπωσιακό cenote υπό τη συνοδεία 
ξεναγού. Ένα φυσικό μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 
πολλά χρόνια από την κατάρρευση του εδάφους το που έφερε 
στην επιφάνεια τα υπόγεια ύδατα.   
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα απολαύσετε ένα γευστικότατο 
μεξικάνικο γεύμα. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Ξεναγός
- Εισιτήρια εισόδου 
- Γεύμα & μπουκάλι με νερό 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά 
- Φιλοδωρήματα
- Πληρώνεται επι τόπου 16USD ανά άτομο 



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 La-
guna”. 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
- Φόροι οι οποίοι πληρώνονται επι τόπου 

 

* Πρέπει να έχετε μαγίο, πετσέτα θάλασσας, καπέλλο  
αντικουνουπικό, αντηλιακό και νερό 



ECO-TOUR ISLA CONTOY AND ISLA MUJERES

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ
ΦΥΣΙΚΗ 
ΟΜΟΡΦΙΑ 
CONTOY ISLA 
& ISLA MUJERES 

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

Αν είστε λάτρης της φύσης τότε μια επίσκεψη στο νησί Contoy 
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
- Φόροι οι οποίοι πληρώνονται επι τόπου 
*Πρέπει να έχετε μαγίο, πετσέτα θάλασσας, καπέλλο  
αντικουνουπικό, αντηλιακό και νερό 

TOP RECOMM-ENDED



COCO BONGO PLAYA DEL CARMEN WITH 
TRANSFERS

COCO 
BONGO CLUB

Το Coco Bongo είναι ένα απο τα πιο δημοφιλή νυχτερινά κέντρα σε 
ολόκληρο τον κόσμο με μια εξαιρετική μουσική εμπνευσμένη τη 
δεκαετία του ‘70 και ‘80.

Ζωντανές μπάντες, DJs ακροβάτες και Bar Top σας περιμένουν 
για να σας καταπλήξουν. Μοναδικά σκηνικά και shows θα σας 
συναροπάσουν. Ετοιμαστείτε για ιπτάμενους ακροβάτες, κλιπ 
διάφορων γνωστών ταινιών, γιγαντοοθόνες υψηλής τεχνολογίας, 
φώτα, ειδικά εφέ, μπαλόνια και άλλα πολλά είναι αυτά που 
συνθέτουν ένα μοναδικό ποιοτικό club στη Ριβιέρα Μάγια το όποιο 
πρέπει να επισκεφθείτε. 

Περιλαμβάνεται: 
- Εισητήρια εισόδου 
- Μεταφορά απο το ξενοδοχείο προς το σημείο συνάντησης 

* Free drinks throughout the night (Gold Members: unlimited pre-
mium beverages from 10:30pm to 3:30am. All other services: un-
limited national drinks from 10:30pm to 3:30am).

Έναρξη: 21:00
Διάρκεια: 6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά & Ισπανικά



CANCUN TOUR EXPLORE  

CANCUN TOUR 
EXPLORE 

Διάρκεια: 6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά 

Παραλαβή απο το τοπικό μας συνεργάτη στις 10:00 για μια 
περιήγηση στο πανέμορφο Καν-κούν. Θα έχετε την ευκαιρία 
να θαυμάσετε τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, μαγαζιά, πολυκα-
ταστήματα και άλλα πολλά. Πρώτος σταθμός η επιβλητική πινακίδα 
του Kανκούν με τα πο-λύχρωμα γράμματα, όπου κάθε χρόνο 
δέχεται χιλιάδες επισκέπτες που φωτογραφίζονται σ’ ένα όμορφο 
τοπίο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Στη συνέχεια μεταφορά στο 
κέντρο του Κανκούν όπου θα περάσετε από την περιοχή Hoteliera, 
από το φημισμένο Hard Rock Cancun, από το Coco Bongo και άλλα 
αξιοθέατα όπου θα σας συστήσει ο συνεργάτης μας και θα σας 
επισημαίνει σημαντικά στοιχεία για το κάθε ένα. Τελικός σταθμό 
θα είναι στο κέντρο του Κανκούν όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο 
για να περιπλανηθείτε μέχρι τις 16:00. Εκεί θα μπο-ρείτε να βρείτε 
το ενυδρείο, πολυκατάστημα, μικρά πολύχρωμα μαγαζάκια που 
διακοσμούν τη πόλη. Θα μπορείτε να γευματίσετε σ΄ ένα από τα 
εστιατόρια που υπάρχουν στο λιμάνι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.  

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα 
- Ποτά 
- Φιλοδωρήματα



JUNGLE TOUR IN NICHUPTÉ LAGOON

JUNGLE TOUR 
IN NUCHUPTE 
LAGOON

Έναρξη: 09:00 ή 12:00ή 14:30
Γλώσσα: Αγγλικά 

Θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς βόλτες στο Κανκούν, 
απολαύστε μέσα σε ένα σκάφος που έχει σχεδιαστεί ειδικά για δύο 
άτομα, κατά μήκος της λιμνοθάλασσας Nichupte και μέσω πυκνών 
καναλιών μαγγροβίων. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να πλοηγηθείτε 
στο κανάλι που συνδέει τη λιμνοθάλασσα με τη θάλασσα και να 
εισέλθετε στο δεύτερο μεγαλύτερο ύφαλο στον κόσμο και να 
απολαύσετε μια δροσιστική βόλτα με αναπνευστήρα όπου θα 
εκτιμήσετε πολλά θαλάσσια ζωή. 

Περιλαμβάνεται: 
- Mπουκάλι με νερό 
- Lifejacket
- Εξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
-  Φιλοφωρήματα

 * Πρέπει να έχετε μαγίο, πετσέτα θάλασσας, καπέλλο  
αντικουνουπικό, αντηλιακό και νερό 



ATV & ZIP LINE MAYAN ADVENTURE

ATV & ZIP LINE 
MAYAN 
ADVENTURE

Έναρξη: 08:30 ή 12:30
Διάρκεια: 5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά 

Βυθιστείτε στα μυστήρια της ζούγκλας των Μάγια και νιώστε τον 
εαυτό σας να γίνετε μέρος της φύσης καθώς συνδυάζετε με αυτή τη 
συναρπαστική περιπέτεια ATV και zip line. Ο καλύτερος τρόπος για 
να γνωρίσετε την ζούγκλα είναι με το zip line διασχύζοντας μέσα 
απο τα δάση και με ATV μοτοσυκλέτες νιώθοντας την μυρωδιά των 
δέντρων και θαυμόζοντας τα υπέροχα πουλιά. 
Θα περάσετε από το μόνο μέρος της ζούγκλας που έχει εγκριθεί 
για οδήγηση ATV. Αργότερα, νιώστε σαν τον Ταρζάν καθώς πετάτε 
πάνω από το κουβούκλιο της ζούγκλας σε μια συναρπαστική 
γραμμή zip πηδώντας σε μια μαγική καταβόθρα στο κέντρο της 
ζούγκλας. Στη συνέχεια, εξερευνήστε ένα συναρπαστικό υπόγειο 
ποτάμι γεμάτο με κρυστάλλινα νερά και ανακαλύψτε τα μυστικά 
θαύματα των Μάγια cenotes. Τελειώστε τη μέρα σας με μια 
αλμυρή μεξικάνικη κουζίνα.

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

Δεν περιλαμβάνεται:
- Φιλοδωρήματα

* Πρέπει να έχετε μαγίο, πετσέτα θάλασσας, καπέλλο  
αντικουνουπικό, αντηλιακό και νερό 



LAS COLORADAS, AMAZING NATURE BEAUTY 
WITH LUNCH 

LAS COLORA-
DAS, AMAZING 
NATURE 
BEAUTY WITH 
LUNCH 

Διάρκεια:11 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά 

Oλοήμερη εκδρομή σε Ek Balam, Rio Lagartos και τις ροζ λίμνες. 
Πρωινή αναχώρηση από το ξενοδοχείο για τη σημερινή ολοήμερη 
εκδρομή. Το Las Coloradas είναι περιοχή βόρεια της χερσονήσου 
Yucatan. Η περιοχή αυτή έχει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω του ροζ 
χρώματος της λίμνης που υπάρχει στη περιοχή. Κατά τη διάρκεια 
της εκεί επίσκεψης σας θα έχετε την εύκαιρα να μάθετε τους 
λόγους που η λίμνη έχει το παράξενο αυτό χρώμα ενώ θα έχετε 
την δυνατότητα να φωτογραφηθείτε σε αυτό το μοναδικό φυσικό 
διαμάντι. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα σερβιρίσει γεύμα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισιτήριο εισόδου 
- Επίσκεψη στο Las Coloradas & στο Rio Lagartos 
- Γεύμα & μπουκάλι με νερό 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά 
- Φιλοδωρήματα
- Πληρώνεται επι τόπου 16USD ανά άτομο 

* Πρέπει να έχετε μαγίο, πετσέτα θάλασσας, καπέλλο  
αντικουνουπικό, αντηλιακό και νερό 


