Jedným z hlavných produktov krajiny je tequila a aj z tohto dôvodu
započneme naše dobrodružstvo práve návštevou fabriky na výrobu
tohto nápoja tradičnou cestou. Navštívime jeden zo siedmich
novodobých divov sveta, mystickou Chichen ltza. Návšteva potrvá
približne 2 hodiny. Spoznáme Kukulkanov chrám, na ktorom počas
jarnej a jesennej rovnodennosti je možné pozorovať prírodný
fenomén, zostup opereného hada, neskôr si pozrieme a vysvetlíme
princíp rituálnej hry Pelota a taktiež sa pozrieme na Chrám Bojovník
ov okrem iných. Tretia zastávka bude návšteva cenotu, v ktorom je
možné plávať. Pre Máyov boli cenoty posvätným miestom, pretože
verili že je to vstup do podsvetia. Náš deň zakončíme návštevou
koloniálneho mestečka Valladolid.

Začneme náleziskom vTulume. Vzhľadom na vzdialenosť od rezortu
je veľmi blízkym a ľahko dostupným cieľom.Tulum dodnes fascinuje
tisícky návštevníkov celého sveta nielen dochovanou architektúrou,
ale aj jedinečnou polohou. Mesto je totiž postavené na zďaleka
viditeľnom 12 m vysokom útese, ktorý sa vypína nad tyrkysovo modrým morom. Toto nálezisko svojho času bolo najdôležitejším
náboženským a politickým centrom na východnom pobreží
Yucatánu. Ďalšia zastávka bude návšteva miestnej indiánskej komu
nity. Počas návštevy Vám popíšeme ako si potomkovia Máyov žijú do
dnes. Pokračujeme v archeologickom nálezisku Cobá. Toto miesto je
známe najmä vďaka pyramíde Nohoch Mul, pri ktorej je vhodné
spomenúť, že je to jediná pyramída v širokom okolí na ktorú sa dá do
súčasnosti vystúpiť a pozorovať okolitú prírodu z 42 m vysokej
pyramídy. V tomto archeologickom nálezisku sa našla stéla, na ktorej
archeológovia dešifrovali magický dátum 21. 12. 2012. Náš deň
zakončime návštevou cenotu, v ktorom sa nachádza krištáľovo čistá
voda a je príjemným a chladivým spestrením dňa.

Cozumel v čase Máyskej civilizácie, bol cieľom svadobných obradov,
pretože sa tu nachádzal chrámový komplex zasvätený bohyni lásky a
rodiny lxchel. Počas prehliadky archeologického náleziska na tomto
ostrove, budete mať možnosť navštíviť námestie, rezidenčné domy,
svätyne bohyne lásky alebo náboženskú cestu Sacbé. Jedným z
hlavných produktov krajiny je tequila a aj z tohto dôvodu budeme
pokračovať v našom výlete práve návštevou múzea na výrobu
tequily. V múzeu budete môcť popíšeme proces vzniku tohto
alkoholického nápoja od zasiatia rastliny až po finálnu degustáciu
rôznych typov. Cozumel je preslávený tým, že sa tu vyskytujú
nádherné pláže, ktoré patria k najkrajším v Karibiku. Aj to je jeden z
dôvodov, prečo navštívime prírodnú rezerváciu Punta Sur. Počas
návštevy tejto rezervácie sa zastavíme pri Majáku odkiaľ sa dajú
spraviť nádherné fotky na Karibik a celú oblasť. Mexiko je známe aj
tým, že až do konca 90. rokov minulého storočia sa tu vyrábali
Volkswagen Beatle, ktoré bolo symbolom 60. rokov 20. storočia a
preto absolvujeme náš výlet v tomto.
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Zál::iavný park Xcaret Vám umožní vychutnať si prírodný raj na zemi
v srdci Máyskej Riviéry, s možným vstupom na viac ako 40 rôznych
atrakcií a aktivít. Pozývame Vás vychutnať si jeden celý deň plný
zábavy a zúčastniť sa na kultúrnych akciách ako rituálny ceremoniál
Voladores, rituálna hra Pelota a večerné predstavenie Vive México
en Xcaret. Zaujímavosťou parku je, že v roku 2016 a 2017 vyhral
ocenenie pre najkrajší park na svete.
Zaži tvoje dobrodružstvo vo vnútri Xplor prírodnej džungli a objavuj
fascinujúce tisícročné skalné vápencové stalagmity a adrenalínové
aktivity s najmodernejším a najbezpečnejším vybavením: šoféruj 1O km
v terénnych autách pod aj na zemi, plav sa na pltiach v až 570 metrov
dlhých okruhov po zatopených jaskyniach kryštálovo čistou vodou, leť
nad mexickou Yucatánskou džungľou na 14 kladkových dráhach.
Sen každého nadšenca šnorchlovania môže splniť Xel - Ha, zábavný
park o rozlohe asi 4 km2. Krištáľovo čistá voda v jaskyniach a
podzemných prameňoch je predovšetkým cez víkendy zaplnená
domácimi a zahraničnými turistami. Hlavným lákadlom parku je
samotný záliv, ktorý je z morskej strany ohradený sieťami. Záliv je
typický aj tým, že prostredníctvom rôznych prírodných kanálov sa
tu mieša sladká voda so slanou. V parku našlo svoj domov viac ako
70 druhov podmorskej fauny.

Cavern Tour (2 ponory / deň)

V kavernových zónach sa s kvalifikovaným sprievodcom moze
potápať každý, kto je vlastníkom minimálne Open Water Diver
certifikácie a má aspoň skúsenosť s 20 ponormi. Kaverna je časť
jaskynného systému v dosahu denného svetla s väčšími priestormi,
maximálna vzdialenosť je 60 metrov od otvorenej hladiny s
možnosťou rýchleho vynorenia sa. Pre väčšiu bezpečnosť
sprevádzame max. 4 potápačov na jedného sprievodcu, ktorý je
vždy certifikovaným a skúseným jaskynným potápačom. Každý
ponor sa realizuje na inom mieste. Kavernové ponory trvajú 40 - 50
min. Medzi každým ponorom si dáme krátky odpočinok, vymeníme
fľaše a brífing pre další ponor.
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Cave Tour (2 ponory/ deň)

Mexické cenoty sú bezpochyby najkrásnejšie a najlepšie lokality na
jaskynné potápanie na svete. Podmienky na potápanie sú tu celý rok
rovnaké - takmer neobmedzená viditeľnosť s teplotou vody 25 - 27
0
C. Priemerné hfbky sa pohybujú medzi 8 - 1Sm, čo umožňuje dlhé
vstupy bez nutnosti dekompresie. Môžete tu objaviť krásne
jaskynné formácie všetkých veľkosti, tvarov a farieb, prerastajúce
korene stromov, halocline - miešanie sladkej vody so slanou a veľké
množstvo vodného sveta spolu s netopiermi.
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