
 

Мексикански Кариби 

Почивка на Ривиера Мая  

07 – 16 март 2021 

10 дни Kарибски приключения 

7 нощувки на база ALL inclusive в Ривиера Мая    

 

 
 
 

ОТСТЪПКА 80 ЕВРО НА ЧОВЕК 
ПРИ ЗАПИСВАНЕ ДО 31.01.2021 

 
ПОТВЪРДЕНА ГРУПА С ВОДАЧ! 

 
ПОЛЕТНО РАЗПИСАНИЕ: 
07.03.2021 СОФИЯ – МАДРИД 09:40 - 12:10 
08.03.2021 MADRID – CANCUN 14:55 – 19:45          

15.03.2021 CANCUN – MADRID 21:45 – 13:00 + 1  
16.03.2021 МАДРИД – СОФИЯ 17:35 - 22:05                             
 

ПРОГРАМА 
1-ви ден: Полет рано сутринта от София и каца в Мадрид по обяд. Трансфер до хотел 
на летището. Нощувка. 
2-ри ден Мадрид – Канкун – Ривиера Мая Излитане от Мадрид с директен чартърен 
полет до Канкун в 14:55. Кацане в 19:45 и любезно посрещане от фирмата - партньор 
за трансфер до избрания от Вас хотел в Ривиера Мая. Представете си най-бистрата и 
тюркоазена вода на планетата и към нея прибавете най-белия пясък. Тук-там 
поставете палми, сламени чадъри и шезлонги, представете си най-луксозните хотели 
и яхти, и за финал сложете едни от най-впечатляващите исторически 
забележителности и археологически открития, датиращи от времето на тайнствените 
маи... Ето, че това го виждате със собствените си очи. Свободно време за 
разглеждане и опознаване на курорта. Нощувка. 
3-ти ден: Ривиера Мая 
Закуска. Свободно време за плаж, разходка и почивка. Нощувка. 



 

 
4-ти ден: Ривиера Мая – Чичен Ица – Ривиера Мая 
Закуска. Свободно време за плаж, разходка и почивка. Възможност за екскурзия до 
древния град Чичен Ица с включен обяд - едно от седемте нови чудеса на света. 
Разглеждане на Пирамидата на Кукулкан, Храмът на ягуара, Свещеният кладенец. Тук 
се откриват доказателства за изключително напреднало познание, непонятно и днес. 
Ще посетите пирамидата, позната като „Двореца”, или Храма на Кукулкан, Храма на 
черепите, Храма на ягуара, Игрището, Площада с хилядата колони, Свещенната стена, 
легендарната Обсерватория на маите, в която е създаден изключително прецизния 
календар на маите. Отпътуване обратно към Канкун. Нощувка. 
 

5-ти ден: Ривиера Мая – o-в Кантой и Исла де мухерес – Ривиера Мая 
Закуска. Свободно време за плаж, разходка и почивка. Днешния ден ви предлагаме 
да се разходите на север от Канкун до “острова на жените” и остров Кантай. 
Нощувка. 
 
6-ти ден: Ривиера Мая - Тулум и Коба – Ривиера Мая 
Закуска. Свободно време за плаж, разходка и почивка. Възможност за екскурзия до 
Тулум и Коба. Древният град има уникално разположение на брега на морето, 
заобиколен от крепостни стени. Най-големите забележителности са Големия дворец, 
Храма на фреските, Храма на Спускащия се Бог. Нощувка. 
 
7-ти ден: Ривиера Мая – Козумел - Ривиера Мая 
Закуска. Свободно време за плаж, разходка и почивка. По желание екскурзия до остров 
Козумел и възможност за гмуркане. Kозумел е най-големият Мексикански остров, с 
буйна зелена растителност, топъл и влажен климат, бял пясък, лагуни. На острова се 
намира петата по големина подводна пещера, открита през 1990 г. Рифовете, които 
заобикалят острова са втората по големина морска еко система в света. Резервати от 
голямо екологическо значение са, „Природният Морски Риф на Козумел“ и природният 
парк „Чанканаб“, създадени да защитават живота под вода и привлекли вниманието на 
изследователи като Жак Кусто. Нощувка. 
 
8-ми ден: Ривиера Мая – парка Ешкарет – Ривиера Мая 
Закуска. Свободно време за плаж или възможност за eкскурзия до парка Ешкарет . 
Нощувка. 
 
9-ти ден: Ривиера Мая - Канкун - Мадрид 
Закуска. Трансфер от Ривиера Мая до Летище Канкун и полет за Мадрид в 21:45ч. 
  
10-ти ден: Мадрид 
Кацане в Мадрид в 13:00. Полет в 17.35 часа от Мадрид до софия. Каца в София в 
22.05 часа.  
 

 
Iberostar Tucan 5* -  
https://www.iberostar.com/en/hotels/riviera-maya/iberostar-
tucan/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=NA_IBSVOLAME_MYBUSINESS
_ORGANIC_ORG_WW_EN_NA&utm_term=TUC 
Цената на човек в стандартна стая при настаняване на двама възрастни е 1530,00 евро 
общо  
Цената на човек в стандартна стая при настаняване на трима възрастни е 1500,00 евро 
общо  
 



 

 
Barceló Maya Beach Resort 5* -  
https://www.barcelo.com/en-us/barcelo-maya-
beach/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=
7285 
Цената на човек в стандартна стая при настаняване на двама възрастни е 1610,00 евро 
общо  
Цената на човек в стандартна стая при настаняване на трима възрастни е 1580,00 евро 
общо  
 

 
Цената включва: 
Чартърен полет Мадрид – Канкун – Мадрид 
Летищни такси  
Трансфери летище – хотел – летищe 
7 Нощувки в избрания  от Вас хотел на Ривиера Мая 
All Inclusive база на изхранване 
Медицинска застраховка за периода на пътуване с покритие 3000 еврo 
Съдействие при попълване на здравната карта и получаване на QR CODE за Испания 
Водач при група от мин. 10 човека 
 
Цената не включва: 
Самолетни билети София - Мадрид – София към момента 200 евро на човек с включен 
чекиран багаж до 20кг 
Нощувки в Мадрид, ако се налагат такива около 100 евро на вечер за двама.  
На летище в Мадрид с включен трансфер от летището до хотела и обратно 
Sercotel Madrid Aeropuerto – https://www.sercotelhoteles.com/hotel-sercotel-madrid-
aeropuerto/ 
В центъра на Мадрид  
Hotel Victoria 4 - https://www.hotelvictoria4.com/ 
Такса за напускане на  Мексико - 60 евро (заплаща се на летището) 

 

Допълнителни екскурзии: 

Екскурзия до остров Козумел  
Екскурзия до древния град на маите Чичен Итца  
Посещение на парка Xcaret Park  
Комбинирана целодневна екскурзия до Толум и Коба  
Екскурзия до о-в Канта и о-в Мухерес  
 
Условия и Забележки: 
При записване се предоставят международните паспорт с валидност до 6 месеца 
след датата на връщане, се внася 10% депозит, доплащане 20 дни преди тръгване; 
Офертата важи независимо от записалия се брой туристи. 
Допълнителните екскурзии подлежат на препотвърждение 

https://www.sercotelhoteles.com/hotel-sercotel-madrid-aeropuerto/
https://www.sercotelhoteles.com/hotel-sercotel-madrid-aeropuerto/
https://www.hotelvictoria4.com/

