
Pavadinimas Aprašymas
Kaina suaug./vaikui 

iki 11 m.
Savaitės diena

KLASIKINIS TURAS

Čičen Ica, Ik Kilio senotas ir 

Valjadolida (maža grupė)

Čičen Ica – paslaptingasis legendinis majų šventyklų miestas, tikras pasaulio 

stebuklas. Čia stovi įspūdingi majų architektūros šedevrai: Kukulkano piramidė, 

nuo kurios pavasario ir rudens lygiadieniais „nusileidžia“ plunksnuota gyvatė, 

Jaguaro šventykla su stulbinančiomis freskomis, Šventasis Senotas – ritualinių 

aukojimų vieta, ir „Tūkstančio kolonų namas“. Antrojoje ekskursijos dalyje 

pasiūlysime išsimaudyti Ik Kilio senote, krištolo skaidrumo vandenyje. Taip pat 

nuvyksime į Valjadolidą – vieną pirmųjų Meksikos kolonijinių miestų.

(Į kainą įskaičiuoti pietūs (gėrimai už papildomą mokestį), įėjimo bilietai, 

rusakalbis gidas.)

135$/90$

Susirinkus grupei

Trukmė: apie 10 

val.

Rusakalbis gidas

Istorijos mylėtojams 

3 piramidės (Tulumas, Koba, 

Čičen Ica) + senotas ir tekilos 

muziejus

• Tulumas – gražiausias majų uostas, esantis ant Karibų jūros kranto.

• Koba – senas majų miestas, atrastas tropinio miško glūdumoje. Viešėdami 

jame, Jūs turėsite galimybę užlipti į aukščiausią Jukatano pusiasalio piramidę 

(42 m), nuo kurios atsivers nepakartojama panorama.

• Čičen Ica – Septintasis Pasaulio Stebuklas, galimybė pamatyti didžiausią lauką 

žaidimui kamuoliu.

•Asmenukė priešais legendinę Kukulcan piramidę.

•Maudynės viename gražiausių Jukatano pusės senotų.

• Tekilos degustacija (esant atidarytam muziejui).

•  Mažos grupės nuo 6 iki 16 žmonių.

•  Rusakalbis gidas

(Į kainą įskaičiuotas pervežimas, įėjimo bilietai, rusakalbis gidas ir mokamas 

kelias), gėrimai už papildomą mokestį).

185$

  Trukmė: apie 14 

val.     Ankstyvas 

išvykimas – apie 5-6 

val. ryto       

 Susirinkus grupei 

Rusakalbis gidas

Temaskalis

Tai unikali galimybė iš arčiau susipažinti su Meksikos tradicijomis. “Karštųjų 

akmenų name” atliksite apsivalymo ritualą, kuriam vadovaus indėnų šamanas. 

Indėnai šį pirties ritualą laiko sveikatos ir dvasinės harmonijos šaltiniu. Įkaitinti 

vulkaninės kilmės akmenys, egzotiškų augalų aromatai ir 4 apsiplovimo etapai 

padės atsipalaiduoti ir atgauti jėgas. Taip pat Jums pasiūlys veido kaukę iš 

gydomojo molio. Vėliau galėsite atsikvėpti hamake, paragauti tropinių vaisių ir 

tradicinio maisto. 

(Į kainą įskaičiuotas pervežimas,  rusakalbis vertėjas, ceremonija ir lengva 

vaisių vakarienė).

110$   

Trečiadienis ir 

šeštadienis

Trukmė: apie 5 val.

Rusakalbis gidas  

Maisto ruošimas su šefu ir 

degustacija

Unikali galimybė iš arčiau susipažinti su meksikietšika virtuve. Profesionalaus 

šefo pagalba, turinčio ilgametę patirtį viename geriausių „The Ritz Carlton 

Cancun“ viešbučių, išmoksite gaminti meksikietiškus patiekalus, vėliau 

mėgausitės savo paruoštais pietumis (pervežimas  neįskaičiuotas).

135$ asmeniui + 

rusakalbis gidas 

150$ 

Trukmė: apie 2 val. 

Grupinės ekskursijos Kankuno ir Majų Rivjeros regionuose

ISTORINĖS / KULTŪRINĖS-PAŽINTINĖS / ETNOGRAFINĖS EKSKURSIJOS

EKSKURSIJOS GAMTOJE



Flamingų ir rožinių ežerų 

draustinis + pasiplaukiojimas 

senote – urvas ir Valjadolida    

 (maža grupė)

Ryte aplankysite Meksikos įlankos pakrantę, kur galėsite pasiplaukioti mažais 

laiveliais viename gražiausių Jukatano pusiasalio gamtos draustinių. Plaukdami 

per mangroves stebėsite draustinio paukščius, pamatysite kaimaninius 

krokodilus, grožėsitės rožiniais flamingais. Vėliau Jūsų laukia pasivaikščiojimas 

rožinių ežerų pakrantėmis. Po pasivaikščiojimo vyksite į senotą, kur galima 

pasimėgauti maudynėmis ir paragauti skanių pietų (pietūs įskaičiuoti, gėrimai 

už papildomą mokestį).

Grįždami užsuksite į kolonijinį Valjadolido miestą, pasivaikščiosite po 

pagrindinę aikštę, apžiūrėsite katalikų bažnyčią ir sužinosite apie svarbų šio 

miesto vaidmenį Meksikos istorijoje.

                                                                                                                                                                            

Galimas derinys su Ek Balamu (vietoj senoto).  Ek Balamas – archeologinė 

radimvietė, tik visai nesenai atverta turistams. Ši radimvietė pagarsėjo 

skulptūrinėmis figūromis iš “estuko” (taip vadinamo majų cemento). Nors 

archeologinės zonos plotas nėra labai didelis, tačiau čia yra vienas itin 

įspūdingas statinys – Akropolis – piramidė. Pakilus į jos viršūnę galima 

pasigrožėti kitais Ek Balamo statiniais.

(Į kainą įskaičiuotas rusakalbis gidas, mokamas kelias, pervežimas, įėjimo 

bilietai, valtis draustinyje, pietūs (gėrimai už papildomą mokestį)).

145$ /115$ + 30$ 

(asmeniui už Ek 

Balam)

Trukmė: apie 10 

val.

Rusakalbis gidas  

Škareto parkas

Garsiausias parkas Meksikoje, kur galite išvysti beveik visus  vietinės floros ir 

faunos atstovus. Škareto parke Jūsų laukia jaguarai, pumos, tapyrai, keletas 

beždžionių rūšių ir begalė paukščių, įskaitant didžiausią Šiaurės Amerikos arų 

populiaciją. Natūralūs baseinai su delfinais ir rykliais, akvariumas su jūros 

vėžliais, ola su šikšnosparniais, požeminė upė, drugelių sodas ir orchidėjų 

plantacija – visi šie atradimai laukia Jūsų parke.

Parke yra 6 teminiai restoranai, kuriuose patiekiami patys gardžiausi patiekalai 

kiekvieno skoniui.

Vakare Jūsų laukia pasirodymas, kurio metu susipažinsite su Meksikos kultūra 

ir istorija.

Vakarinės programos metu yra galimybė užsisakyti VIP vakarienę su geriausiu 

vaizdu į areną.

(Atgalinis pervežimas iš parko vykdomas be rusakalbio gido.)

(Į kainą įskaičiuotas grupinis pervežimas, įėjimo bilietai).

Be pietų nuo 

140$/70$           

Su pietumis nuo 

170/85$     

(priemoka už 

rusakalbį gidą 

150$)

Trukmė: apie 14 

val. Kasdien

Be rusakalbio gido

Tulumas + Pasiplaukiojimas su 

jūriniais vėžliais

Kvapą gniaužianti ekskursija Jukatano pusiasalyje. Ekskursijos pradžioje vyksite 

į senovinį Tulumo miestą, gražiausią majų uostą, esantį Karibų jūros 

pakrantėje. Po istorinės ekskursijos dalies Jūsų laukia tikras nuotykis – 

maudynės su laukiniais jūros vėžliais. Šiuo metu Tulumas ir jo paplūdimiai yra 

viena iš nedaugelio vietų pasaulyje, kur vėžliai atplaukia poruotis ir dėti 

kiaušinius. Turėsite unikalią galimybę pamatyti iš arti ir paplaukioti šalia šių 

nuostabių gyvūnų.

(Į kainą įskaičiuotas pervežimas, rusakalbis gidas, kaukė su plaukmenimis, 

įėjimo bilietai. Neįskaičiuoti pietūs ir uosto rinkliava (10$)).

130$/90$

Antradienis ir 

šeštadienis Trukmė: 

apie 6 val.

Rusakalbis gidas

Dvi rojaus salos

Greitaeigiu kateriu leisitės į kelionę po Karibų jūrą. Sustojimo prie koralinio rifo 

metu galėsite panardyti ir pasigrožėti povandeniniu pasauliu. Mūsų tikslas – 

mažytė Kontoi sala, kyšanti Karibų jūros ir Meksikos įlankos susitikimo vietoje. 

Šioje nedidukėje saloje gyvena apie 140 rūšių paukščių.

Po poilsio balto smėlio paplūdimyje bei maudynių lagūnoje Jūsų lauks pietūs 

paplūdimyje – ant grotelių kepta žuvis. Po pietų plauksite į legendomis apipintą 

Moterų salą (Isla Mujeres). 

(Į kainą įskaičiuotas pervežimas, rusakalbis gidas, valtis, kaukė su 

plaukmenimis, pietūs).

SALOSE DRAUDŽIAMA RŪKYTI IR NAUDOTIS SAULĖS KREMAIS. 

REKOMENDUOJAMA PASIIMTI MARŠKINĖLIUS, KURIE APSAUGOTŲ NUO 

SAULĖS.

130$/100$

+ uosto rinkliava 

12$

Antradienis, 

šeštadienis ir 

sekmadienis

    Rusakalbis 

instruktorius



Pasiplaukiojimas su 

bangininiais rykliais (birželio-

rugpjūčio mėn.)

Gaukite nepamirštamos patirties ir daug teigiamų emocijų! Ryte leiskitės į 

įdomią kelionę į laukinės gamtos pasaulį. Galėsite ne tik pamatyti didžiausias 

žuvis Žemėje, bet ir paplaukioti su jomis atviroje jūroje.

Prižiūrimi profesionalo galėsite užsiimti nardymu ir stebėti ryklius. Vėliau 

keliausite į Moterų salą, kur galėsite pailsėti ir išsimaudyti. Ekskursijos metu 

Jums bus pasiūlyta gaiviųjų gėrimų ir užkandžių. Suteikiama visa nardymui 

būtina įranga.

(Į kainą įskaičiuotas pervežimas, kaukė su plaukmenimis, rusakalbis gidas, 

lengvi pietūs. Neįskaičiuotas uosto mokestis (12$)).

200$

Kasdien

Trukmė: apie 6 val.

Ankstyvas 

išvykimas – apie 5-6 

val. ryto  

Rusakalbis gidas

Pasiplaukiojimas su delfinais

Pasiplaukiojimas kartu su delfinais privers pasijusti vaiku, niekada 

nenustojančiu žavėtis šio pasaulio stebuklais. Delfinai – unikalios žuvys – 

aktyvios, protingos ir smalsios. Bendravimas su šiais gyvūnais privers pamiršti 

negatyvias emocijas, stresą, nuovargį ir apdovanos nepakartojamais įspūdžiais. 

Su delfinais susipažinsite viename geriausių pasaulio delfinariumų. 

(Į kainą įskaičiuotas pervežimas, plaukiojimas su delfinais, anglakalbis 

instruktorius).

Nuo 130$ asmeniui 

(6 asmenų grupė), 

pasiplaukiojimas 

poroje 400$

Kasdien 

Trukmė: apie 45 

min.

Be rusakalbio gido

Džipų turas Kosumelio saloje

Jei Jums patinka nuotykiai ir istorija – ši ekskursija būtent Jums! Aplankysite

majų piramides, paragausite tekilos, mėgausitės salos peizažais,

pasiplaukiosite viename garsiausių rifų pasaulyje. Kosumelio sala – ideali vieta

povandeninio pasaulio mylėtojams, nes būtent čia yra antras pagal dydį

koralinis rifas pasaulyje, besidriekiantis 700 km.

Džipo vairavimui būtina turėti vairuotojo pažymėjimą (norint vairuoti pačiam,

reikės papildomai susimokėti).

Paviršinį nardymą galima pakeisti į giluminį nardymą (už papildomą 60 $ 

mokestį).

(Į kainą neįskaičiuotas uosto mokestis 10 $, pervežimas 5$).

135$/125$

Pirmadienis ir 

šeštadienis

Trukmė: nuo 8:00 

iki 18:00 + laikas 

pervežimui 

Be rusakalbio gido

Paviršinis nardymas Kosumelio 

saloje

Kosumelio sala – ideali vieta povandeninio pasaulio mylėtojams, nes būtent čia

yra antras pagal dydį koralinis rifas pasaulyje, besidriekiantis 700 km. Jūsų

laukia pasiplaukiojimas su kauke ir plaukmenimis bei poilsis vietiniame

paplūdimyje bei 2 val. laisvo laiko.

(Į kainą neįskaičiuotas uosto mokestis 5 $, pervežimas 5$).
105$/75$

Pagal paklausimą

Ekskursijos iš 

Kankuno trukmė: 

nuo 06:30 iki 19:00, 

iš Majų Rivjeros: 

nuo 8:00 iki 20:30

Rusakalbis gidas

Sian Kaano biosferos draustinis

Sian Kaanas (isp. Sian Ka'an, iš majų k. – „dangaus vartai“) – biosferos 

draustini, Karibų jūros pakrantėje, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą 

dėl savo unikalios gamtos ir svarbių ekologinių buveinių. Ekskursijos metu 

plauksite laivu tarp mangrovių, kur pamatysite krokodilus, garnius, 

kormoranus, pelikanus, erelius ir kitus paukščius, o jei pasiseks, susipažinsite su 

šių vietų endemiku – jūros karve. Plauksite atviroje jūroje ir būtinai pamatysite 

delfinus, jūrų žvaigždes, vėžlius ir didžiulį kiekį žuvų. Galite mėgautis Karibų 

jūros ramybe maudydamiesi natūraliame baseine su krištolo skaidrumo 

vandeniu.

(Į kainą įskaičiuoti pietūs).

200$
Šeštadienis

Rusakalbis gidas

Bacalar lagūna (7 spalvų 

lagūna)

Aplankykite vieną iš Meksikos gamtos stebuklų – 7 spalvų lagūną, pavadintą 

dėl septynių vandens atspalvių, nuo šviesiai žydros pakrantėje iki giliai mėlynos 

spalvos. 145$/125$ 
Penktadienis

Rusakalbis gidas

RIO SECRETO – slapta upė

Rio Secreto – „slapta upė“ tęsiasi 15 kilometrų per daugybę požeminių tunelių,

urvų ir upelių. Tiesa, turistams prieinama tik nedidelė dalis šio gamtos turto.

„Rio Secreto“ yra gryniausio vandens šaltinis, plačiai naudojamas kosmetikos

gamybai. Kelionė po slaptą upę leidžia turistams mėgautis nuostabiais

stalaktitais ir stalagmitais, sužinoti urvo atradimo ir formavimosi istoriją bei

aplankyti unikalų gamtos draustinį. Pusės dienos ekskursija. Antroje dienos

pusėje galėsite mėgautis poilsiu paplūdimyje. 

130$/125$ 
Penktadienis

Rusakalbis gidas

 NUOTYKIŲ EKSKURSIJOS



Šią išvyką primygtinai rekomenduojame trokštantiems įspūdingų nuotykių! 

Skriesite virš džiunglių nuo medžio prie medžio lyg Tarzanai. Po to 

pasivažinėsite bagiais ir išsimaudysite senote – karstiniame ežerėlyje. Po 

aktyvaus pusdienio Jūsų lauks lengvi pietūs ir video reportažas apie Jūsų 

patirtus nuotykius.

Pusės dienos ekskursija, į kainą įskaičiuotas pervežimas ir įėjimas į parką.

(Į kainą neįskaičiuotas draudimas 15$ + 10$ daiktadėžės nuoma).

155$/85$ + 

rusakalbis gidas 

150$ 

Kasdien

Trukmė: apie 6 val.

Be rusakalbio gido

Gimme All Challenge – apima platesnę pramogų programą, įskaitant skrydį per 

džiungles, važiavimą zipžline „aukštyn kojomis“, šuolį su guma bei garsųjį 

atrakcioną „Tarzano skrydis“ (skrydis virš džiunglių gulint).

Pusės dienos ekskursija, į kainą įskaičiuotas pervežimas ir įėjimas į parką.

(Į kainą neįskaičiuotas draudimas 15$ + 10$ daiktadėžės nuoma).

200$/100$  + 

rusakalbis gidas 

150$ 

Kasdien

Trukmė: apie 6 val.

Pasiplaukiojimas katamaranu 

iki Moterų salos (Isla Mujeres)

Nuotykių kupina ekskursija iki paslaptingosios Moterų salos (Isla Mujeres). 

Lydimi nardymo profesionalo galėsite patyrinėti nuostabaus grožio ir paslapčių 

kupiną povandeninį pasaulį. Paskui galėsite pasivaikščioti po spalvingas salos 

gatvelės.

(Į kainą įskaičiuotas pervežimas, nardymo reikmenys ir pietūs. Neįskaičiuotas 

uosto mokestis 13 $ (be gido)).

105$/65 $ (vaikams 

iki 4 m. 

nemokamai)

Kasdien

Trukmė: apie 6 val.

Be rusakalbio gido

Nardymas povandeniniame 

muziejuje Musa + rifas

Povandeninių figūrų muziejus Kankune, atidarytas 2009 metais (MUSA). 

Muziejų sudaro daugiau nei 403 povandeninės skulptūros. Tai viena 

žiūrimiausių ir lankomiausių vandenynų zonų pasaulyje.

(Į kainą įskaičiuota valtis, nardymo įranga 2 panėrimams, rusakalbis 

instruktorius).

165$ asmeniui + 

40$ pervežimas + 

10$ už kostiumą

Rusakalbis 

instruktorius

Nardymas senotuose

Nardymas Meksikoje garsėja unikalia galimybe pasinerti į senotų gelmes. 

Paprastam pasauliečiui senotai – tai natūralūs šuliniai su krištolo skaidrumo 

vandeniu, sutinkami po visą Jukatano pusiasalį. Bet taip atrodo tik iš pirmo 

žvilgsnio. Profesionaliam nardytojui – tai nuostabiai gražus povandeninis 

pasaulis, viliojantis savo paslaptingumu.

(Į kainą įskaičiuotas pervežimas, 2 panėrimai. Neįskaičiuotas įėjimas į cenotus 

(nuo 20$ iki 40$ + nardymo kostiumo nuoma).

200$ 
Rusakalbis 

instruktorius

„Xplor“ parkas

Tai nuotykių parkas natūralios gamtos apsupty. Čia galima praskrieti virš 

medžių viršūnių vienu iš 14 lynų kelių, pasivažinėti visureigiu-amfibija 

džiunglėmis, plaukti požeminе upe grožintis stalagmitais ir stalaktitais, leistis į 

kelionę plaustu.

Pietų metu – švediškas stalas, ant kurio netrūks šviežių vaisių sulčių ir kokteilių.

Parkas pasižymi itin aukštu saugumo lygiu.

170$/85 $ (vaikams 

iki 4 m. 

nemokamai)

Kasdien, išskyrus 

sekmadienį 

Be gido

„Jungala Luxury Waterpark“

Jungala Luxury Waterpark – idealiai tinkantis variantas šeimoms su vaikais 

praleisti laisvalaikį. Tai prabangus parkas, su VIP aptarnavimu, yra nemokamas 

Wi-Fi, rankšluosčiai, skanūs užkandžiai ir gėrimai.

(Maistas ir pervežimas už papildomą mokestį).

85$/65$ (vaikams 

iki 3 m. 

nemokamai)

Kasdien

Be rusakalbio gido

Ekskursija po džiungles 

greitaeige valtimi

Pasimėgaukite jaudinančiu nuotykiu po spalvingas Nichupte lagūnos 

mangroves plaukdami greitaeige valtimi. Turėsite galimybę patyrinėt džiunglių 

pasaulį su retomis paukščių ir roplių rūšimis. Pasiekus koralinį rifą, galėsite 

paplaukioti, pasimėgauti paviršiniu nardymu.

(Neįskaičiuotas uosto mokestis 14$ + pervežimas).

70$/35$
Kasdien

Be rusakalbio gido

Žvejyba

Ekskursija jūros platybių mylėtojams. Geriausios žvejybos vietos Karibuose yra 

netoli Kankuno miesto. Galima rinktis iš kelių žvejų jachtų, idealiai tinkančių 

tiek kelionėms buriuojant, tiek linksmai žvejų kompanijai. Jus lydės patyrusių 

jūreivių komanda, kuri, grįžusi į uostą, išdoros Jūsų pagautą žuvį, o vietinio 

restorano šefas ją paruoš pagal Karibų jūros tradicijas tiesiai paplūdimyje, kur 

galėsite paskanauti savojo laimikio.

(Neįskaičiuotas uosto mokestis 14$, pervežimas 25$ ir pietūs).

Grupinė žvejyba (4 

val.)  –135$

Individuali žvejyba 

(6 val.) – 660$ 

Kasdien

PRAMOGINĖS EKSKURSIJOS

SELVATICA



„Coco Bongo“ diskoteka

Tai geriausia diskoteka visoje Meksikoje, o gal net ir visoje Lotynų Amerikoje. 

Čia Jūsų laukia puikūs šou pasirodymai, profesionalūs akrobatai, garsių pop 

žvaigždžių antrininkai, geriausi Kankuno didžėjai, baras su vietiniais gėrimais. 

Mes Jums siūlome VIP staliukus su geriausiu vaizdu į sceną. Pradžia – 23 val. O 

linksmybės tęsiasi ligi ryto.

Sekmadienis – 

Ketvirtadienis: 140$

Penktadienis ir 

šeštadienis: 160 $ + 

pervežimas

Kasdien

Cirque du Soleil pasirodymas + 

vakarienė

Spektaklis JOYÀ (Hoya) – jaudinantis pasirodymas, kuriame džiaugsmas, drąsa 

ir draugystė sujungia visus herojus! Vienas iš spektaklio akcentų – kulinarinė 

patirtis, sujungianti naujausias virtuvės tendencijas su „Cirque du Soleil“ 

kūryba. Jūsų laukia 3 patiekalų (užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas) 

vakarienė. (Vaikai iki 3 metų į teatrą neįleidžiami).

(Neįskaičiuotas pervežimas ir WILL CALL 6 $ asmeniui).

Meksikietiška fiesta Šočimilke

Palepinkite save nepamirštamu pasiplaukiojimu kanalu tikra meksikietiška 

gondola – „trachineras“. Meksikos Venecija – taip vietiniai gyventojai vadina 

Šočimilko miestą. Pajuskite neapsakomą amžinos šventės atmosferą skambant 

nuostabiai muzikai. Šioje įdomioje ekskursijoje per parką Jus lydės garsūs 

„Maryachi“ ansambliai, taip pat muzikantai iš skirtingų Meksikos valstijų.

(Į kainą įskaičiuoti gėrimai (alus bei tekila), užkandžiai, pervežimas ir 

degustacijos rinkinys).   

120$/65$

Kasdien

Trukmė: 4 val.

Be rusakalbio gido

SHOW ONLY - 95 $                             

PREMIUM SEATS & DRINKS & 

APPETITIZERS - 135 $ 

DINNER/SHOW/CHAMPAÑAA - 185 $             

21.12.2020 - 02.01.2021                                

SHOW ONLY  - 100 $                                 

PREMIUM SEATS & DRINKS & 

APPETITIZERS - 140 $  

DINNER/SHOW/CHAMPAÑAA - 190 $      

31.12.2020 NAUJAMETINĖ  VAKARIENĖ         

PREMIUM SEATS & DRINKS & 

APPETITIZERS - 230 $ 

DINNER/SHOW/CHAMPAÑAA - 345 $


