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Riviera Maya | Mexico
Εξοπλισμένοι μ’ ένα παρεό, πολλά μαγιό και τις havayanas σας, ξεκινήστε για το ταξίδι σας
στην πολύχρωμη χώρα των Μάγιας .....χαλαρώστε , τεμπελιάστε σαν Μεξικάνος με το σομπρέρο σας, απολαύστε παγωμένες μαργαρίτες!!! την κατασπρή απαλή αμμό , το εκτυφλωτικό τυρκουάζ της Καραιβικής , και αν σας έρθει όρεξη για πάρτι, χορό και τρελές νύχτες, πεταχττίτε μέχρι την Playa del Carmen, για να διασκεδάσετε σ’ ένα από τα μπαράκια της .

Η Riviera Maya, είναι έρωτας με την πρώτη ματιά – όχι μόνο για την άγρια ομορφιά, αλλά και για
τους χαμογελαστούς, ελαφρώς μελαψούς ανθρώπους, τη φύση, την ησυχία, γιούκα και φοινικόδεντρα παντού και μια φαρδιά παραλία που φαίνεται να μην τελειώνει καν εκεί όπου φτάνει το μάτι.
Μερικές εκατοντάδες μίλια μέσα στη θάλασσα, κάτω από το νερό, ο δεύτερος μεγαλύτερος ύφαλος
του κόσμου «σπάει» το μένος της θάλασσας, προστατεύοντας το μικρό αυτό κόσμημα της ανατολικότερης περιοχής του Μεξικού. Φαίνεται πως οι Μάγια ήξεραν πού έχτισαν το βασίλειό τους...
Σε γενικές γραμμές, η οικιστική ανάπτυξη είναι σχετικά περιορισμένη, χωρίς να στερεί τίποτα από τη
φυσική ομορφιά που εξακολουθεί να σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν είναι μόνο τα σαγηνευτικά
τοπία, αλλά κι αυτή η εκκωφαντική ησυχία.
Η Riviera Maya είναι όλη κι όλη 130 χλμ., που ξεκινούν νότια του Cancun ( και πριν από την Playa
del Carmen ) στη χερσόνησο του Yucata΄n και φτάνουν λίγο μετά τις αρχαιότητες στην Tulum. Εκτείνεται παραλιακά κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου 307, στην ανατολικότερη πολιτεία του Μεξικού, το Quintana Roo. Η περιοχή είναι σχετικά επίπεδη και η θάλασσα δεν φαίνεται από το δρόμο.
ωστόσο, οι ακτινωτοί δρόμοι που ξεκινούν από τον αυτοκινητόδρομο οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε έρημες παραλίες, τροπικά δασύλλια, ξενοδοχεία και λιμνοθάλασσες. Οι λίγοι δρόμοι που
κατευθύνονται στη δυτική ενδοχώρα υπόσχονται έντονες συγκινήσεις. Αν τους ακολουθήσετε, θα
καταλήξετε σε ανεξερεύνητους ναούς των Μάγια, σε μικρά χωριουδάκια ξεχασμένα στην αποικιοκρατία και στην πυκνή, καταπράσινη... ζούγκλα. Το σήμα κατατεθέν της περιοχής, όμως, είναι οι
cenotes, οι μικρές λιμνούλες γλυκού νερού, διάσπαρτες σε όλο το Yucatan, που στην αρχαιότητα
αποτελούσαν πηγή ζωής για τον πολιτισμό των Μάγια. Σήμερα, μπορεί κανείς να δροσιστεί, να κάνει μπάνιο στα κρυστάλλινα πεντακάθαρα νερά τους, ακόμη και ν’ ακολουθήσει κάποιες από αυτές
που «ανοίγουν» σε σπηλιές-υπόγειες πολιτείες γεμάτες σταλακτίτες.
Για μία εβδομάδα, θα δείτε μοναδικές αρχαιότητες, θα κάνετε ποδήλατο στη ζούγκλα, καταδύσεις σε
«κήπους» από τεράστιες μοβ βεντάλιες ανάμεσα σε πολύχρωμα ψάρια, βουτιές στις cenotes,
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Riviera Maya | Mexico
Για τις εξορμήσεις σας σας προτείνουμε την , την εντυπωσιακή καστροπολιτεία τής Tulum που οι
Μάγια έχτισαν πάνω στα βράχια με θέα τη θάλασσα, για να εξυπηρετεί τις εμπορικές τους δραστηριότητες και να λειτουργεί ως φάρος για τους ναυτικούς. Τόσο εντυπωσιακά είναι τα κτίσματα που,
όταν το 1518 ο Ισπανός εξερευνητής Juan de Grijalva πέρασε από εδώ, αναφώνησε ότι η πόλη αυτή θυμίζει τη Σεβίλλη σε μέγεθος και λάμψη.
Βορειοδυτικά της Τουλούμ βρίσκεται η Coba, μια πολιτεία χαμένη στην πυκνή βλάστηση της ζούγκλας , γεμάτη πυκνή βάστηση ναοούς, κτίσματα και τήν ψηλότερη πυραμίδα ολης της Χερσονήσου την Nohoch Mul , σκαρφαλώστε στην πυραμίδα και απολαυστε την ομορφιά του τροπικού
δάσους απο ψηλά.
Στήν ενδοχώρα θα δείτε το πανέμορφο ισπανικο χωριο Valladolid, όπου όλα κινούνται σε πολύ
αργούς ρυθμούς.
Οι γιαγιάδες κάθονται στα παγκάκια και συνομιλούν, τα παιδιά παίζουν, οι ηλικιωμένοι πίνουν καφεδάκι ή λίγο αλκοόλ, λίγο πιο πέρα βρίσκεται το Ek-Balam, ένας κρυφός ναός που είναι αφιερωμένος στο τζάγκουαρ..... αυτη ειναι η μαγεία του Μεξικό, ζούγκλα και ηρεμία απολαύστε την στιγμή και
τις εκπληκτικές εικόνες .
Συνεχίστε την εξρευνησή σας με προορισμό το εθνικό πάρκο Sian Ka’an Biosphere Reserve, το
όνομα του οποίου σημαίνει «εκεί όπου γεννήθηκε ο ουρανός». Είναι τόσο πράσινο και τροπικό, που
θαρρείς πως δεν είναι αληθινό! Βρίσκεστε πια στην άκρη της Riviera, στο κατάλληλο σημείο για να
πάρετε μια γεύση του πώς ζούνε οι ντόπιοι. Ακολουθείστε τον «κρυμμένο» παραλιακό δρόμο της
Boca Paila. Τα πράγματα εδώ είναι ακόμη πιο χαλαρά, νωχελικά και μποέμικα.

Tip :
Τα αρχαία της Tulum και της Coba και την Chichen
Itza, την πρωτεύουσα των Μάγια στο Yucata΄n.
Μια βουτιά στις cenotes ( τις «λίμνες» με φρέσκο νερό, διάσπαρτες σε όλη τη χερσόνησο του Yucata΄n ).
Μια βόλτα στην ατελείωτη παραλία με τη διάφανη
άμμο, ξυπόλητοι ή ακόμη και καβάλα σε άλογο.
Μια παγωμένη μαργαρίτα την ώρα που ο ήλιος
«βουλιάζει» στην Καραϊβική.
Μια ημερήσια εκδρομή στο Cozumel, και κυρίως στο
«πίσω» ανεξερεύνητο κομμάτι του.
Ένα παραδοσιακό «γλυκό μπάνιο» temazcal ( στα
σπα όλων των καλών ξενοδοχείων ).
Νοικιάστε μια καλύβα με μια αιώρα μπροστά στο κύμα. αυτό είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια .Η ησυχία είναι
απόλυτη και το απαλό αεράκι σας νανουρίζει κάτω
από τα δέντρα και, απολαύστε τον έναστρο καί τόσο
λαμπερό ουρανό ...
Μήπως τελικά οι Μάγια είχαν δίκιο να λένε ότι «εδώ
γεννήθηκε ο ουρανός»;

To do :








Τα αρχαία της Tulum και της Coba και την
Chichen Itza, την πρωτεύουσα των Μάγια στο Yucata΄n.
Μια βουτιά στις cenotes ( τις «λίμνες» με φρέσκο
νερό, διάσπαρτες σε όλη τη χερσόνησο του Yucata΄n ).
Μια βόλτα στην ατελείωτη παραλία με τη διάφανη
άμμο, ξυπόλητοι ή ακόμη και καβάλα σε άλογο.
Μια παγωμένη μαργαρίτα την ώρα που ο ήλιος
«βουλιάζει» στην Καραϊβική.
Μια ημερήσια εκδρομή στο Cozumel, και κυρίως
στο «πίσω» ανεξερεύνητο κομμάτι του.
Ένα παραδοσιακό «γλυκό μπάνιο» temazcal ( στα
σπα όλων των καλών ξενοδοχείων ).
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Cancun | Riviera Maya
Ξενοδοχείο

Τύπος δωματίου

Εποχικότητα

Κατ’ατομο
Με φόρους

Grand Bahia Principe Coba

Junior suite superior

17/7-31/8
1/9-31/10

1630
1530

Secrets Maroma Beach Riviera

Junior Suite Partial
Ocean View

17/7-19/8
20/8-31/10

1680
1610

Grand Bahia Principe Tulum

Superior

17/7-31/8
1/9-31/10

1665
1560

Dreams Puerto Aventuras

deluxe garden view

17/7-19/8
20/8-31/10

1630
1570

Grand Palladium Kantenah

Deluxe room

17/7-24/8
25/8-31/10

1675
1540

Luxury Bahia Principe Sian Ka’an

deluxe garden view

17/7-31/8
1/9-31/10

1695
1585

Dreams Sands Cancun

Deluxe Partial
Ocean View

17/7-19/8
20/8-31/10

1625
1550

Dreams Riviera Cancun

Deluxe tropical

17/7-19/8
20/8-31/10

1800
1660

Now Sapphire Riviera Cancun

Deluxe junior suite

17/7-19/8
20/8-31/10

1780
1665

Dreams Tulum

deluxe garden view

17/7-19/8
20/8-31/10

1780
1640

Now Jade Riviera Cancun

Junior suite

17/7-19/8
20/8-31/10

1780
1705

Luxury Bahia Principe Akumal

Junior suite
superior

17/7-31/8
1/9-31/10

1765
1655

Grand Palladium White Island

Junior suite

17/7-24/8
25/8-31/10

1775
1635

Secrets Capri Riviera Cancun

Preferred club deluxe
tropical view

17/7-19/8
20/8-31/10

2020
1860

Secrets Silversands Riviera Cancun

Junior Suite Pool View

17/7-19/8
20/8-31/10

1970
1910

The Royal Suites Yucatan by Palladium

Royal Junior Suite

17/7-24/8
25/8-31/10

2015
1875

Secrets Playa Mujeres

Junior Suite Swim out

17/7-19/8
20/8-31/10

2015
2045

Secrets the Vine Cancun

Deluxe Ocean View

17/7-19/8
20/8-31/10

2180
2080

Zoetry Paraiso de la Bonita Riviera Maya

Ocean Front
One Bedroom Suite

17/7-19/8
20/8-31/10

2850
2630

MEXICO

2016

Πακέτα 7 διανυκτερεύσεων με φόρους αεροδρομίων

All inclusive

Προαιρετικές δραστηριότητες
Chichen Itza Plus from
Chichen Itza was recently designated one of the NEW Seven Wonders of the World – this is an extraordinary visit to one of the most impressive archaeological discoveries on the planet!!
Marvel at the construction of massive structures such as the Kukulcan Pyramid, designed by Mayan architects without modern day technology; test the acoustical magic in the largest Ball Court
in the Americas and walk the same paths as Mayan priests did centuries ago to offer sacrifices to
their gods at the Sacred Well.
After the guided tour, enjoy the fantastic grounds of the Mayaland hotel, you can also refresh in
the cool, mystical waters of a Mayan cenote and take advantage of another amazing photo!
Experience one of the richest ancient cultures in the world. If have a natural curiosity about different cultures and about the history of man, visiting this UNESCO World Heritage Site is simply a
“MUST DO” day.
Chichen Itza Be Maya from
Journey deep into the heart of the Maya Land and prepare to live an unforgettable encounter
with the Mayan culture by learning through experience about its amazing Archeology, Astronomy, Gastronomy & Spirituality.
Xcaret from
Xcaret is Natures Sacred Paradise! Once an ancient Mayan seaport, this eco-archaeological park
is designed to keep you busy all day.
Swim gently through underground rivers; relax in crystal clear lagoons; observe exotic tropical birds,
jungle cats and spider monkeys in natural habitats; snorkel in protected inlets or take a siesta in a
hammock under the swaying palm trees. You’ll love the impressive coral reef aquarium with interesting explanations about the local marine life & how the park is helping to protect endangered
sea turtles. More fascinating exhibits include; a butterfly pavilion, a tropical orchid green house,
special performances in various spots of the park throughout the day & archaeological ruins that
remind you that you are walking in the footsteps of a centuries’ old culture.
Stay for the evening and you’ll step back in time with a magical show bursting with color, music &
folklore in a spectacular covered amphitheater.
Tulum Express from Cancun
Rising up over the opal waters of the Caribbean, Tulum is an archaeological gem, standing guard
over pristine tropical shores like a proud great, great grandfather. Tulum is the only walled Mayan
coastal city ever discovered and has fast become one of the most popular sites in Mexico.
Perfect for vacationers who are short on time but have that special curiosity to learn about the
countries they visit; this Tulum Express tour offers a quick “no frills” opportunity to visit the site with a
1-hour guided tour, shoot some spectacular photos and grab a quick swim in the inviting Caribbean before heading back to your resort.
Book Xel- Ha and go to Tulum for Free!
Drift into underwater magic, snorkel, swim, grab a float of just relax on a hammock in Xel -ha. Later
enjoy spectacular views and as you explore Tulum the only walled city built by the Mayans.
Jungle Tour
Dive your own speed boat through mangrove channels and explore the underwater world snorkeling part of the worlds second - largest coral reef. Tour includes your own speed boat, snorkeling
gear, bilingual tour guide and drinks.
Trainer for a Day
A truly unique opportunity to work with one of the most fascinating animals in the world. Under the
supervision and guidance of a staff expert, 'Trainers for a Day' will experience a deeper relationship
with dolphins.
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Προαιρετικές δραστηριότητες
Mayan Adventure
The Riviera Maya Mayan Adventure Tour is an adventure into the very heart of Mayaland. This terrific day offers guests the opportunity to explore 3 uniquely different eco-systems, each with it's
own special surprises.
Swim & snorkel in a calm, isolated, turquoise-hued Caribbean inlet with variety of tropical marine
life. If you´re lucky, depending on the season, you may even see endangered sea turtles swimming right beside you!
Explore a cave in the middle of the jungle. Swim in gently flowing, crystal clear water fed by an
under- ground river filled with stalagmites, stalactites & small river fish.
Have a blast jumping into the cool, invigorating waters of a cenote. A chance to have some fun,
refresh your batteries and catch some rays.
Professional bi-lingual guides accompany you throughout the day and share their expertise &
knowledge about the regional flora and fauna.
Snorkeling Adventure
Enjoy a “Robinson Crusoe-esque” type day away from the busy beaches and pools of your hotel.
Great for beginners and veterans alike. Jump into warm Caribbean waters and swim with colorful
tropical fish and an amazing diversity of marine life as you marvel at the coral formations on the
Great Mayan Reef - the second largest reef system in the world.
Royal Garrafón
The Royal Garrafon Tour from Riviera Maya is the #1 Tour to Isla Mujeres! Cruise in Style across amazing turquoise-blue waters enjoying gorgeous panoramic views of the Caribbean as you sail to the
“Island of Women.”
Take advantage of a treasure trove of fun & exciting activities at Garrafon National Park including:
Zip-lining over the Caribbean, a climbing tower, kayaking, reef snorkeling and a bicycle tour.
Visit the quaint village to pick up a souvenir or simply soak up the sun tropical sunshine at the reefside pool.
Caribbean Carnival
This is your chance to party the Mexican way!!! You’ll jump right into an energetic atmosphere
meeting fellow partiers, enjoying the open bar and dancing on the upper deck as you cross the
bay to Isla Mujeres aboard one of our comfortable catamaran cruisers.
Once on the Island you’ll feast on an “all you can eat buffet” right on the beach and we’ll provide
a domestic open bar all evening long. Then sit back and “visit” beautiful islands like Cuba, Jamaica, Puerto Rico and the mysterious African continent as we bring you a show filled with the lively
rhythms and native dances of these exotic places. There are fun contests and prizes for audience
participation and a live orchestra for dancing as well!!
It’s a Caribbean Party not to be missed!
Delphinus Primax
The Delphinus Primax Swim in Cancun is the best and most exclusive dolphin swim program in the
Mexican Caribbean. Enjoy the intimacy of small groups with a maximum of 6 participants.
A truly complete experience that includes friendly moments as you kiss and hug your new aquatic
friend and a thrilling FOOT PUSH as dolphins actually lift you right out of the water and “fly” you
across the surface!!
You’ll have better then “front row” seats to appreciate the jumps and acrobatics because you’re
right in the water with them!.
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Royal Swim from
The Dolphin Royal Swim Program is, undoubtedly, the most famous of the Dolphin’s programs in the
Riviera Maya and can be summarized in two words: action and speed!. Two dolphins will welcome
you with an affectionate handshake and a kiss on the cheek!.
Later, they take you on a speedy ride while you hold on to their fins. The most thrilling moment of
this program is during the FOOT-PUSH, when you feel all the strength of your new found friends as
they lift you out of the water and push across the ocean surface by the bottoms of your feet. Truly
the “experience of a lifetime!”
Sea Passion Full Day Isla Mujeres
Climb aboard a beautiful, 75ft catamaran and sail the crystal clear waters of Isla Mujeres. The
friendly crew will guide you through a fun-packed day filled with snorkeling, exploring the small
streets and shops in the picturesque town, a delicious lunch in a comfortable island restaurant and
swimming at North Beach. A perfect, relaxing day of sun and fun in the Mexican Caribbean!!
Columbus Lobster Cruise
The Riviera Maya Cancun Lovers Cruise Tour will provide fine wine and tasty cocktails are served by
a friendly and attentive staff to complement a succulent gourmet lobster and steak dinner, grilled
to order by the onboard chef. Mingle with other couples sharing special occasions or just looking
for relaxing evening.
Share a quiet sail with your spouse or fiancée as you dance to the smooth rhythms of a romantic
sax serenade and enjoy warm Caribbean breezes, a fiery sunset and the moon shining down from
sky full of shimmering stars.

210 3818069
info@marathontravel.gr
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Σημειώσεις - Παροχές

Περιλαμβάνονται

Επιβάρυνση ναυλου
Σημείωσεις

Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Iberia
Φόροι αεροδρομίων
Μεταφορές προς / από το ξενοδοχείο (shared transfers SIC)
Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας για 7 νύχτες
All inclusive για οσες και οι διανυκτερεύσεις
Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων
Ταξιδιωτική ασφάλεια
Ενημερωτικός φάκελος ταξιδιού
Τα πακέτα είναι κοστολογημένα σε ειδικό ναύλο, σε περίπτωση που στον συγκεκριμένο ναύλο
δεν προσφέρονται διαθέσιμες θέσεις η υπάρχει επιβάρυνση κατ άτομο για τους επόμενους
διαθέσιμους ναύλους
Εάν θελετε private transfer επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων

Πτήσεις από οποιοδήποτε αεροδρόμιο εντός Ελλάδος πρός την Αθήνα & αντίστροφα (για να
Εσωτερική πτήση εντός Ελισχύουν οι τιμές δεν επιτρεπεται διανυκτερευση στην Αθήνα)
λάδος
155€ (περιλαμβάνονται και οι φόροι) AEGEAN
Προσφορές

Τα ξενοδοχεία συνεχώς ανακοινώνουν προσφορές, αν και ενημερώνουμε σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση τους τιμοκαταλόγους μας, σας συστήνουμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων για την τελική προσφορά

Οι τιμές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο ειναι κατ’ατομο σε δίκλινο δωμάτιο
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις : Bahia resorts 11/8/2016 - Dreams, Secrets, Now, Zoetry 30/8/2016
Εαν σας ενδιαφέρει καποιο αλλα ξενοδοχείο εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο μας
ζητήστε απο το τμήμα πωλήσεων να σας σταλει προσφορά

Οι παροχές που αναφέρονται στο all inclusive του κάθε ξενοδοχείου ενδέχεται να εχουν
αλλαγές, σας συστήνουμε να δείτε στην σελίδα του κάθε ξενοδοχείου για την ακριβή
περιγραφή των παροχών .

210 3818069
info@marathontravel.gr

