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El Tukan Hotel & Beach Club **** usytuowany jest w otoczeniu tropikalnej roślinności przy słynnej alei Quinta Avenida, zaledwie kilka minut spacerem od
plaży. We wszystkich pomieszczeniach można korzystać z bezpłatnego WiFi.
Do dyspozycji Gości jest ponadto balkon lub taras.
Restauracja La Ceiba Bar & Buﬀet zaprasza na śniadania, obiady i kolacje.
Lokal Legends Sport Bar & Grill dysponuje tarasem i oferuje szeroki wybór
napojów, a z restauracji Kool Beach Club Bar & Restaurant podziwiać można
wspaniałe widoki na morze.
Dojazd na międzynarodowe lotnisko w Cancún zajmuje 45 minut. Parking
oferowany jest w zależności od dostępności.
Z autentycznych opinii naszych Gości wynika, że to ich ulubiona część miasta Playa del Carmen.

Tukan Hotel & Beach Club oceniany jest na 8,7 na portalu booking

Najpopularniejsze udogodnienia:
2 baseny
centrum fitness
pokoje dla niepalących
restauracja
bezpłatny parking
pokoje rodzinne
bezpłatne WiFi
bar
śniadanie
prywatna plaża

Kantor wymiany walut: Potrzebujesz lokalnej waluty? W tym obiekcie znajduje się
kantor wymiany walut.
CENA za osobę 5900 zł
Cena podstawowa obejmuje: pakiet pobytowy z zakwaterowaniem na 10 nocy w Tukan
Hotel **** ze śniadaniami.
Cena podstawowa nie obejmuje: opłaty turystycznej (ok. 2 USD za pokój za noc),
wycieczek lokalnych, nurkowań, wyżywienia poza śniadaniami, ubezpieczenia
nurkowego i innych wydatków osobistych.
Nurkowania rekreacyjne, w tym cavernowe, ok 130 USD za dzień (dwa nurkowania)- plan
nurkowań ustalimy na miejscu, opłata za nurkowanie na miejscu.
Informacje i zapisy Karolina: tel. 502 964 558, karolina@aquatravel.eu

Wyspa Cozumel, która zapewnia doskonałe warunki do nurkowania z rurką
oraz uprawiania innych form aktywnego wypoczynku, znajduje się 18 km od
hotelu i można na nią z łatwością dotrzeć promem. Ruiny w miejscowości
Tulum są oddalone o 60 km.

Wizy
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy.
Ważne! W Meksyku istnieją obostrzenia celne dotyczące limitów ilościowych na wwóz tytoniu oraz
alkoholu. Jedna osoba pełnoletnia może wwieźć nie więcej niż 10 paczek papierosów, nie więcej niż 25
cygar lub 200 gramów tytoniu oraz maksymalnie 3 litry dowolnych napojów alkoholowych.
UWAGA!
Przy przylotach do Meksyku należy wypełnić formularz Questionnaire of Identification of Risk Factors in
Travellers.

Przelot tylko z jedną przesiadką: AirFrance: Warszawa/Paryż/Cancun

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1,
10-089 Olsztyn, nr NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

