Kuba-Mexicó 2019 febr.23.-márc.12-13.
1. nap (2019.02.23.): Érkezés Havannaba a delutani orakban, transfer a szallasra, szobak elfoglalasa,
welcome parti „R – vitaminnal”
2. nap (2019.02.24.): Havanna
Reggeli 8:30 , 9.30 körül jönnek ertünk indulas legkesöbb 10:00 kor. Elöször az Ovarost „ Habana Vieja“
nezzük meg- orias kavalkadban setalunk vegig itt minden utcacska, minden haz erdekesseg.
Minden sarkon talalni fenykepezni valot ;-) Havannat 1519 ben alapitottak Kuba elsö 7 varosaval
együtt.
Amiket biztosan megnezünk: Plaza de Armas, Templete, Festung Real Force Castle, Palast San Fransisco
de Asis, Kathedrals Platz- termeszetesen a Katedralisba be is megyünk. Meglatogatjuk az eredeti
allapotara restauralt Presidenten Wagoggons ( 1910). Az egyik tetöteraszon tropikus frissitövel
felvertezzük magunkat miközben egy csodas Panorama Fotot keszithetünk a varosrol a tetök tetejeröl
;-) Kesöbb vegig setalunk a hires bevasarlo utcakon: Calle Obispo es Calle O`Reilly közben elsetalunk a
hires Hemingway Bar Bodegita del Medio elött ( ahol mi magyarok termeszetesen kiprobaljuk
Hemingway egyik kedvenc italat a Mojito-t majd elerkezünk a szinten nem kevesbe hires kezmüves
piacra. Ebedünket egy helyi etteremben szolgaljak majd fel ( az italokat mindenki maga kell rendezze
az egesz ut soran).

Delutan ( cask nekünk) összeszedik a legjobb allapotban levö oldtimereket, azokkal folytatjuk a
varosnezest: : Cementerio Colon ( latin amerika 2. legnagyobb temetöje) itt vegig megyünk a több mint
100.000 marvany sirhely között mialatt idegenvezetönk elmeseli a “ museum-temetö” titkait.
A turank utolso negyedeben ellatogatunk a PLATZ der Revolution- ra ( Függetlenseg tere) itt lathato a
szabadsag szobor es a kesö Art Deco stilusban keszült Obelisk. Innen tartotta Fidel Castro hirhedt
beszedeit a nephez, innen befolyasolta a vilagpolitikat… (itt egy lift-tel fel lehet menni a szobor fejebeha eppen nyitva tlaljuk ) ahonnan fantasztikus kilatas nyilik a varosra.
Tovabbi latnivalok e napon: Finca von Ernest Hemingway, San Fransisco de Paula faluba- ahol az 50-es
evekben hires emberekkel talalkozott es ünnepelt. Ezt a tulajdont ( Finca la vijia) a Nobel dij bol
vasarolta. A valamikori hazat teljes berendezesevel együtt ma a kubai Hemingway muzeumkent
tekinthetjük meg.
Innen ellatogatunk Cojimar nevü halaszfaluba ez volt Hemingway egyik kedvenc tartozkodasi helye, az
itt töltött idökböl szarmazott ihlete alapjan irta meg a Nobel Dijat elnyert: Öreg halasz es a tengert.
Itt a rola elnevezett barban megallunk egy ( ket) kuba libre-re ( italok sajat költsegre), mialatt id.vezünk
tovabbi erdekessegeket mesel .
Innen a Playas del Este mellett ( ez a helyiek nyaralo paradicsoma) eljutunk Casablanca- ba ahol az
impozans Krisztus szobrot csodalhatjuk meg. Diktator battista felesege epittette a Rio-I Corcovadoi
szobor masara.
A nap vegen elmegyünk megnezni Jose Fuster mozaik utcajat-mely Gaudi ra emlekeztet ;-) majd
Sybone következik, mely varosreszt Havanna Beverly Hills- enek neveznek.Szállás: Casa Particular
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Green Spot (Magánpansio) B / L. Étkezés: reggeli, ebéd.
Tipp este: Esti séta a Maleconon (vízparti sétány Havana), vagy az ovarosban talalhato ( szinten
Hamingway egyik kedvenc helyekent ismert La Vitrola – ban iszunk meg egy-ket Mojito-Birra-t,
melynek következnmenye, hogy az is tud Salsa-zni, aki eddig nem tudta, hogy tud ;-)

3. nap (2019.02.25.): Havana - Guamá - Playa Giron / Playa Larga reggeli. 08:00: Indulás Kuba déli
partjára. Először az útvonalunk az A1-es autópályához vezet. Ez a modern 8 sávos sztarda, az
úgynevezett Carretera Nacional A1 vagy Ochovia elvezet minket Jagüey Grandehoz, ahol aztán
rafordulunk a Cienaga de Zapata félszigetre. Itt talalhato a Montemar Természeti Park és a kinyújtott
mocsaras természetvédelmi terület a déli parton. Itt egy csodas hajos turan ( kb 1 ora oda-vissza
mindennel) La Boca-t és Laguna del Tosoro-t tekintjük meg, itt lathato a kincses tó es a Taino
bennszülöttindianok( a cukorbarok irtottak ki öket) falu-skanzenje a Guamá falu. Szonte repülünk a
Laguna Guama-n (Schatzsee). A tó több szigetén elosztva Kuba kipusztult Taino indiánok újjáalakultak.
Természetes méretű szobrok adnak egy ötletet arról, hogy a kubai őslakosok hogyan éltek ebben a
szabadtéri múzeumban. Ezen a kiránduláson megismerkedhetünk a közelben található krokodil farmon
a kubai krokodilokkal. Annak érdekében, hogy az endemikus kubai krokodilok lakossága ismét
szamottevö mennyyisegben eljenek, itt tenyésztik őket, majd felszabadítják a mangrove mocsárban.
Ezutan valamikor a kesö delutan folyaman erkezünk a Museo de Playa Giornba. 1961-ben a kubai
menekültek az Egyesült Államok támogatásával igyekeztek megdönteno, a Castro-rezsimet. A tervezett
invázió néhány napon belül meghiúsult, teljessegeben elfolytottak.
Szállás: Casa Particular Playa Larga, B & B, kétágyas szoba / Hotel Playa Larga Resort, B & B, kétágyas
szoba Étkezés: Reggeli.

4. -6. Nap (2019.02.26.-02.28.): Playa Giron / Playa Larga reggeli.
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6 merülés- ebböl 2 xenote – 4 korall Szállás: Casa Particular Playa Larga, B & B, kétágyas szoba Étkezés:
Reggeli.

7. nap (2019.03.01.): Playa Giron / Playa Larga - Havanna reggeli. A deleött szabadfoglalkozas, majd
délután visszatérünk Havannába.
8. nap (2019.03.02.): Havanna, Ahonnan tovább repülünk Mexicoba.
?.nap erkezes Havannaba – tovabbrepüles Bp-re vagy 1 ejszakat meg meg kell aludni egy repter
melletti szallodaban
A program tartalmazza:
 Kubai utazás Havanna+Playa Larga
 Repteri transzferek Kubaban mindenhol
 Varosnezes Havannaban oldsmobilokkal es az ovarosban setalva+ ebed
Kirandulas Havanna és a Peninsula de Zapata között vezetõvel, krokodil farm es kirandulas az Indian
szigetre hajoval.
 Szállások : Casa Particulares ( Zimmer Feri) (Reggelivel).
 Kirándulások és látogatások a programban leírtak szerint
 A Nemet allami biztonsagi igazolas.
- 6 merüles, ebböl 4 Koral + 2 Xenote ( a barlangi kepesitessel rendelkezöknek 1 vagy 2 igazi
barlangi merüles is lehetseges, felar elleneben)
A program nem tartalmazza a következőket:
 Repülőtéri transzfer a programnapokon kívüli érkezéskor és induláskor amennyiben eltér a leírt
programtól(valaki nem a csapattal érkezik, hanem önállóan…).
 fakultatív programok.
 felszerelés bérlés
 a felajánlott programon kívüli szolgáltatások költségei.
 opcionális kirándulások, kirándulások és szolgáltatások.
 borravalókat.
 Italok a paladarokban, kocsmákban, éttermekben vagy más helyeken.
 Idegenforgalmi adó Kuba és kezelési díj (p. 30 EUR)
 Turisztikai kártya Kubába való beutazáshoz (25 EUR).
FONOTOS! a 6 merülesböl 2 -4 Xenote vagy barlang, a Xenotes merülesekhez Cavern vagy Cave 1 a
barlangi merülesekhez Cave 2 kartya elöfeltetel!!!!! Indulas elött 1 honappal-ig meg lehet csinálni!
Erről kérlek érdeklődjetek októberben!!! Termeszetesen lehet csak koralos merüleseket is kérni, de ez
a része Kubának igazából a Xenotekrol szol ;-)
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Körutazás a Yucatan- félszigeten
1.nap, (2019.03.02.): érkezés Cancunba, transzfer a szállodába
Kb. fél órás utazás egy belvárosi szállodába. La Quinta Inn 4 csill. Vagy hasonló. Ellátás: reggeli
2. nap, (2019.03.03.): körutazás első napja, (búvárok és kísérők együtt): Cancun – Chichen Itza
-Merida
Reggeli után indulás Chichen Itzába. Kb. két és fél órás utazás. A romterület a világ új 7
csodájának egyike, a tolték és maja kultúra leghíresebb emléke. Kukulcan lépcsős piramisa, a
Harcosok templom, a Csillagvizsgáló és sok más. Ezután ebéd (nincs benne az árban), majd egy
órás utazás Izamalba, ahol egy maja piramis alapjaira épult Ferences kolostort nézünk meg a
„sárga város”-ban. Innen újabb egy óra utazás Meridába, a gyarmati spanyol városba, ahol az
éjszakát töltjük. Hotel Casetllano by Gamma (vagy hasonlo) .
3. nap, (2019.03.04.): Merida – Celestun – Campeche
Meridából másfél órát autózunk Celestunba, ahol motorcsónak túrára megyünk a mangrove
erdőbe, ahol láthatunk flamingokat és sok egyéb madarat, sőt, némi szerencsével krokodilokat
is. Ezután megebédelhetünk a tengerparton egy koszos kis étteremben, ahol nagggyyon finom
tengeri ételek vannak. Innen egy hosszabb utazás vár ránk Campechébe, a kalózok városába, a
Mexikoi-öböl partján. A teljes óváros UNESCO világörökség, nagyon szép.
4. nap, (2019.03.05.): Campeche – Uxmal - Valladolid
Reggeli után ellátogatunk az erődbe, ami a védte a várost a kalóz támadásoktól. Innen Uxmalba utazunk, a maja puuc építészet legszebb részéhez. Délután lehetőségünk lesz fürödni egy
cenoteben (barlang) és estére Valladolidba érkezünk. Hotel La Quinta Inn vagy hasonló.

5. nap, (2019.03.06.): Valladolid – Tulum – Playa del Carmen
A reggeli órákban felkeressük a legszebb fekvésű maja romvárost, a Karib-tenger partján fekvő
Tulumot . Innen már csak egy órányira van a playa del carmeni szállásunk, ahol a nyaralás
hátralevő részét töltjük.
Búvároknak:
6. – 7. nap, (2019.03.07-08.):
6. nap cenote merülés a búvároknak ( 2 merülés 1 napon)
7. nap tengeri merülés Playa del Carmen-en ( 2 merülés - 1 nap)
8. nap, (2019.03.09.): merülés Cozumel szigeten ( 2 merules 1 nap)
9. nap, (2019.03.10.): cenote merülés (másik cenote, 2 merülés)

Kísérőknek:
6. – 7. nap
6. nap pihenőnap
7. nap Xcaret park
8. nap, (2019.03.09.): kirándulás Cozumel szigeten

Kuba-Mexicó 2019 febr.23.-márc.12-13.
9. nap, (2019.03.10.): cenote snorkeling / fürdés
10. nap, (2019.03.11.): transzfer a reptérré , indulás Kubába, ill. haza
Szállás:
Hotel las Golodrinas, 3-4 *, reggelivel, medence van, tengerpart / beach club 10 perc gyalog.
Cenote merülések
Cenote merülések egész évben folynak. Itt nincs szezon, az időjárás nem befolyásolja a
merüléseket, a vízhőmérséklet, a látótávolság egész évben azonos. Néhány cenote esetében
napsütéses időben az üregekbe beszűrődő napfény plusz látványosságot jelent, de a nélkül is
fantasztikusak a helyek.
A cenote merülés a barlangok bejárati zónájában történik, ahol a víz alatti utunk során bárhol
körül nézve még láthatjuk a bejáratokon át beszűrődő napfényt. A cenoték a szárazföldön
(pontosabban annak a belsejében) találhatók, autóval közelítjük meg őket, így a hajózással
járó tengeri betegség garantáltan elmarad. A föld alatti cseppkővilági kaland nem igényel
külön képzést vagy speciális búvárminősítést.

-

Technikai jellemzők:
100+ méter látótávolság édesvízben
bejárati napfény látótávolságon belül
max. 15 méteres mélység
állandó 24-25°C-os vízhőmérséklet
nincs áramlás, hullámzás
képződményekben gazdag, tágas járatok
az időjárás nem befolyásolja a merülést
A cavern merülési túra egész napos program, mely két merülést tartalmaz két különböző
cenotében vagy egy cenote különböző részein. A merülések megkezdése előtt a búvárok
részletes tájékoztatást kapnak minden tudnivalóról. A merülés kis csoportokban történik (max.
négy fővel). A búvárokat képzett, barlangi búvár minősítéssel rendelkező oktatók vezetik,
barlangi búvárfelszereléssel. A búvárok a szokásos nyíltvízi felszerelést és egy lámpát
használnak. A merülések között szendvicsek, hideg üdítők állnak a vendégek rendelkezésére.
Visszaérkezés a szállodába délután négy körül.
A merüléseken minden olyan búvár részt vehet, akinek minimum kezdő (nyíltvízi búvár)
végzettsége és tíz merülése van, amiből az utolsó egy éven belül történt. Fontos, hogy a
búvárok lebegőképessége jó legyen. Gyakorlatlan búvárok fel-le liftezése az aljzati üledék
felkavarodásához, illetve a képződmények letöréséhez vezethet!
Cozumel-i merülések
A világ egyik leghíresebb merülőhelye, sajnos ma már inkább arról híres, hogy milyen volt, és
nem arról, hogy most milyen. A sok trópusi vihar erősen megcibálta a zátonyt, de így is nagyon
szépeket merülhetünk a fal mellett, mely része a világ második leghosszabb korallzátonyának.
Egész napos kirándulások Cozumelre két merüléssel Cancúnból vagy Playa del Carmenről, vagy
gyors hajóval Playa del Carmenről egyenesen a cozumeli korall szirtekhez.
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Amit tartalmaz:
-transzfer a szállodából a kikötőbe
-kompjegy Cozumelre
-idegenvezető
-két áramlásos merülés hajóról
-palack, ólom
-merülésvezető
-max. 30 méteres mélység
-ivóvíz a hajón
Xcaret park
A Yucatan-félsziget flóráját és faunáját mutatja be a maják és Mexikó más népcsoportjainak a
kultúrájával együtt. Akvárium, lepkeház, teknősfarm, állatkert, orchideák, földalatti folyó és
óránként más- más látványos program. A napot a hatalmas szabadtéri színpadon, Mexikó
különböző tájegységeinek népzenéjét és táncait bemutató színes show-műsor zárja. A parkba
felárért bérelhető sznorkel felszerelés, lehet delfinekkel úszni, búvárkodni és több étteremben
kóstolgathatjuk a mexikói konyha gyöngyszemeit.

A Túra ára:
Búvároknak: 2790 € + A nemzetközi és a belföldi repjegy (ha időben vesszük, kb. 900€ + 230€)
Nem búvár kísérőknek: 2345€ + A nemzetközi és a belföldi repjegy (ha időben vesszük, kb. 900 + 230€)
Foglaláskor előleg 30 % plusz repjegyre 25 %, maradék 2 honappal indulás elött tehát dec.22.-ig
végéig.

