
Oferta 1

Wyżywienie Śniadania i obiadokolacje
Zakwaterowanie standard double deluxe balcony or terrace
Organizator Exim Tours
Podróż tam Wylot z Wrocław do Cancún dnia 28.04.2022 godz. 06:20 - 15:05
Powrót Wylot z Cancún do Wrocław dnia 08.05.2022 godz. 16:25 - 14:10

El Tukan Hotel & Beach Club 
Meksyk / Riviera Maya / Playa del Carmen



 PLN
za osobę

8098

Opis oferty

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

4 Meksyk/Cancun 
Kategoryzacja hotelu: 
- kat. Exim Tours 4* - kat. lokalna 4* 
Położenie: 
- Play del Carmen - w pobliżu liczne bary, restauracje, sklepy, centrum handlowe, przystanek autobusowy - ok. 250 m od plaży - ok. 56 km od lotniska - ok. 10 km od parku Xcaret 
Plaża: 
- publiczna - piaszczysta - parasole i leżaki (za opłatą) 
Pokoje: 
Pokój typu deluxe - ok. 21 m2 - przestronne, elegancko urzadzone - TV SAT, telefon, klimatyzacja/wentylator, sejf - WiFi - balkon/taras 
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatne - basen zewnętrzny - leżaki i parasole przy basenie - siłownia/sala fitness - jacuzzi Płatne - masaże 
Wyżywienie: 
SelfCatering (SC) - bez wyżywienia Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu. HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. All Inclusive (AI)
- śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, pomiędzy posiłkami/popołudniu/w ciągu dnia przekąski, kawa, herbata, ciasto, lody dla dzieci. Lokalne napoje bezalkoholowe i
alkoholowe dostępne są bezpłatnie. 
Restauracje i bary: 
- restauracja/bufet oraz restauracja a la carte na plaży Beach Club Kool z kuchnia międzynarodową - bar   
Dodatkowe informacje: 
- budynek z 1985 r. - odnowiony w 2015 r. - 156 pokoi, 4 pietra, 3 budynki - 24h recepcja - przechowalnia bagażu - usługa prania i prasowania(za opłatą) -
www.tukanhotels.com/en/tukan-hotel-beach-club-in-playa-del-carmen/ Obowiązkowy podatek resortowy (resort fee) 8 USD/os./dzień płatny na miejscu gotówką lub kartą. 
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w
kraju, do którego się udajesz na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie.
Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu.
Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours
przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Bagaż: 
Warszawa Chopin, Wrocław, Poznan, Kraków, Katowice, Gdańsk, Berlin Brandenburg (Lu�hansa); Cena zawiera bagaż podręczny o wadze 8 kg Do każdej rezerwacji istnieje
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 400 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena
będzie wyższa. Szczegółowe informacje znajdują się na umowie. Warszawa (AirFrance); Cena zawiera bagaż podręczny o wadze 12 kg Do każdej rezerwacji istnieje możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 350 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa.
Szczegółowe informacje znajdują się na umowie. Warszawa (Tap Portugal); Cena zawiera bagaż podręczny o wadze 8 kg Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu
rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 465 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa. Szczegółowe
informacje znajdują się na umowie. 
Opis kraju: 
Położony w południowej części Ameryki Północnej Meksyk oblewany jest ciepłymi wodami Oceanu Spokojnego oraz wodami Morza Karaibskiego, Zatoki Meksykańskiej i Zatoki
Kalifornijskiej. Zajmuje on powierzchnię prawie 2 mln km2, co ma wpływ na niezwykłe



Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

zróżnicowanie zarówno krajobrazowe, jak i kulturowe.Najdawniejsze dzieje kraju, to historia wielkich cywilizacji, do najstarszych z nich należała cywilizacja Olmeków, jednak
najpiękniejsze i najbardziej okazałe zabytki, które do dziś imponują swymi rozmiarami należały do Majów i Azteków. W dobie wielkich odkryć geograficznych teren ten opanowali
Hiszpanie, którzy pozostawili po sobie liczne miasta z typowo kolonialną architekturą. Na krajobraz Meksyku składają się długie piaszczyste plaże, wybrzeża porośnięte bujną
roślinnością równikową, zielone lasy tropikalne, jeziora lagunowe, wodospady, pustynie pełne kaktusów, wysokie góry i wulkany pokryte śniegiem. Niepowtarzalny klimat tworzą
miejscowi ludzie: Indianie i Metysi. Wykazują oni niezwykłe przywiązanie do tradycji i religii, co stanowi prawdziwą esencję tego kraju. Meksykanie są bardzo otwarci, cechuje ich
duże zamiłowanie do tańca i muzyki, a także do alkoholu, a zwłaszcza tequili. Duże, nowoczesne i tętniące życiem miasta kontrastują z małymi i spokojnymi wioskami Indian. Całe
to bogactwo i zróżnicowanie składa się na barwny krajobraz Meksyku, który w połączeniu ze skąpanymi słońcem plażami jest prawdziwym rajem dla
turystów. DokumentyObywatele polscy udający się do Meksyku w celach turystycznych na okres nie dłuższy niż 180 dni, zwolnieni są z obowiązku wizowego. Paszport powinien
posiadać ważność minimum 6 miesięcy od daty powrotu. WalutaJednostką monetarną jest peso (MXN). 1 MXN dzieli się na 100 centavos. JęzykJęzykiem urzędowym jest
hiszpański, oprócz niego w użyciu są 63 języki indiańskie oraz liczne ich dialekty. CzasWzględem Polski - 8 godzin KlimatKlimat jest zróżnicowany w zależności od regionu: na
północy zwrotnikowy suchy i gorący, natomiast na południu wilgotny. Pora deszczowa trwa od maja do października, najwyższe temperatury i wilgotność panują od czerwca do
września. SzczepieniaPrzy wjeździe do Meksyku nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe. Napięciew Meksyku obowiązuje napięcie 110V. Używane są wtyczki typu A i B
dlatego konieczne jest zabranie ze sobą przejściówki (są to te same gniazdka jak w USA)  INFORMACJE DODATKOWE:- na miejscu Klienci objęci są opieką przedstawiciela
kontrahenta lokalnego w języku hiszpańskim / angielskim- przy wjeździe do Meksyku należy wypełnić kartę turystyczną, której kopię należy okazać przy wylocie z kraju. Jej brak
spowoduje konieczność uiszczenia dodatkową opłaty ok. 500 MXN! - podczas zakwaterowania w hotelu należy uiścić opłatę turystyczną (ok. 2 USD za pokój za noc).- 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. W związku z wycofaniem papierowych deklaracji celnych przez władze Meksyku,
konieczne jest uzupełnienie deklaracji celnych online przed przylotem do Meksyku na poniższych stronach internetowych:DECLARATION OF GOODS,
h�ps://siat.sat.gob.mx/PTSC/DPE/faces/resources/pages/declaracion/declaracion.jsfDECLARATION OF MONEY,
h�ps://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/Sicaded.Internet/default.aspx - od dnia 1.03.2020 obowiązuje zakaz przywożenia do Meksyku i używania na jego terenie e-papierosów- Z
dniem 01.04.2021 r. wszyscy zagraniczni turyści wjeżdżający do stanu Quintana Roo, na terenie którego znajdują się ośrodki turystyczne Tulum, Playa del Carmen, Cancun,
zobowiązani są do uiszczenia podatku turystycznego w kwocie 11 USD/os. Podatek można opłacić przed przyjazdem, w trakcie pobytu lub przed opuszczeniem Meksyku. Podatek
jest obowiązkowy dla wszystkich osób od 15 r.ż. Podatek będzie można opłacić poprzez Visitax - dedykowaną stronę internetową: h�p://www.visitax.gob.mx/si�o/ lub w
automatach dostępnych 24 h w każdym terminalu na lotnisku w Cancun. Po zaksięgowaniu wpłaty pla�orma wystawi pokwitowanie z kodem kreskowym, który należy zachować
do kontroli. Płatności będą weryfikowane przez personel lotniska, który upewni się, że turyści dokonali płatności. Ambasada w PolsceAl. Jerozolimskie 123 a (20 piętro)02-017
Warszawatel. (22) 311 29 00fax (22) 311 29 01embamex@embamex.plwww.sre.gob.mx/polonia  Ambasada RP w mieście MeksykMeksyk, Meksyk, Cracovia 40,Col. San Angel ,
01000tel. +52 55 5481 2050 wew.102meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.plwww.meksyk.polemb.net



Oferta 2

Wyżywienie All Inclusive
Zakwaterowanie Double Standard
Organizator Exim Tours
Podróż tam Wylot z Wrocław do Cancún dnia 28.04.2022 godz. 06:20 - 15:05
Powrót Wylot z Cancún do Wrocław dnia 08.05.2022 godz. 16:25 - 14:10

Cancun Bay Resort 
Meksyk / Cancun / Cancún



 PLN
za osobę

8659

Opis oferty

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

4 Meksyk/Cancun 
Kategoryzacja hotelu: 
- kat. Exim Tours 4* - kat. lokalna 4* 
Położenie: 
- Cancun - Zona Hotelera - w pobliżu:  postój taksówek/przystanek autobusowy (ok 100 m), restauracje/bary (200 m), supermarket (ok 4 km),  dyskoteka (ok 8 km), sklepy (ok 12
km) - przy plaży - ok 7 km od Cancun - ok 7 km od pola golfowego - ok 23 km od lotniska w Cancun - ok 70 km od Playa del Carmen 
Plaża: 
- piaszczysta - leżaki, parasole (bezpłatne) 
Pokoje: 
Standard (ok. 20 m2) - widok na otoczenie hotelu - w pokoju znajduje się łóżko typu king size lub dwa podwójne łóżka - klimatyzacja, TV-SAT - telefon - mini-bar /lodówka - sejf
(bezpłatny) - bezprzewodowy internet (bezpłatny) - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - balkon/taras - zestaw do parzenia kawy/herbaty Superior (ok. 20 m2) -
widok na ocean - w pokoju znajduje się łóżko typu king size lub dwa podwójne łóżka - wyposażone jak pokoje Standard Junior Suite (ok. 55 m2) - składa się z dwóch sypialni, w
pierwszej łóżko typu king size, w drugiej dwa łóżka małżeńskie - dwie łazienki - wyposażone jak pokoje Standard Family Suite (ok. 90 m2) - składa się z trzech oddzielnych sypialni z
łóżkiem typu king size, każda z własną łazienką oraz pokoju dziennego z 2 łóżkami małżeńskimi - wyposażone jak pokoje Standard 
Sport, Relaks, Rozrywka: 
bezpłatnie: - 2 baseny - jacuzzi - leżaki, parasole - bilard - animacje w ciągu dnia płatne: - zabiegi i masaże - sporty wodne na plaży - siłownia 
Dla dzieci: 
- brodzik - pokój zabaw 
Wyżywienie: 
All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, w ciągu dnia przekąski, kawa, herbata. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godzinach
wyznaczonych przez hotel. 
Restauracje i bary: 
- 4 restauracje - bar przy basenie, lobby bar 
Dodatkowe informacje: 
- 98 pokoi - trzypiętrowy  budynek - otwarty w 1947r, odremontowany w 2017r, - lobby z recepcją - sejf (płatny) - bezprzewodowy internet  (bezpłatny) - parking (bezpłatny) -
pralnia (płatna) - sala konferencyjna - www.cancunbayresort.com 
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w
kraju, do którego się udajesz na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie.
Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu.
Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours
przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Bagaż: 
Warszawa Chopin, Wrocław, Poznan, Kraków, Katowice, Gdańsk, Berlin Brandenburg (Lu�hansa); Cena zawiera bagaż podręczny o wadze 8 kg Do każdej rezerwacji istnieje
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 400 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena
będzie wyższa. Szczegółowe informacje znajdują się na umowie. Warszawa (AirFrance); Cena zawiera bagaż podręczny o wadze 12 kg Do każdej rezerwacji istnieje możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 350 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną



Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa. Szczegółowe informacje znajdują się na umowie. Warszawa (Tap Portugal); Cena zawiera bagaż podręczny o
wadze 8 kg Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 465 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po
potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa. Szczegółowe informacje znajdują się na umowie. 
Opis kraju: 
Położony w południowej części Ameryki Północnej Meksyk oblewany jest ciepłymi wodami Oceanu Spokojnego oraz wodami Morza Karaibskiego, Zatoki Meksykańskiej i Zatoki
Kalifornijskiej. Zajmuje on powierzchnię prawie 2 mln km2, co ma wpływ na niezwykłe zróżnicowanie zarówno krajobrazowe, jak i kulturowe.Najdawniejsze dzieje kraju, to
historia wielkich cywilizacji, do najstarszych z nich należała cywilizacja Olmeków, jednak najpiękniejsze i najbardziej okazałe zabytki, które do dziś imponują swymi rozmiarami
należały do Majów i Azteków. W dobie wielkich odkryć geograficznych teren ten opanowali Hiszpanie, którzy pozostawili po sobie liczne miasta z typowo kolonialną architekturą.
Na krajobraz Meksyku składają się długie piaszczyste plaże, wybrzeża porośnięte bujną roślinnością równikową, zielone lasy tropikalne, jeziora lagunowe, wodospady, pustynie
pełne kaktusów, wysokie góry i wulkany pokryte śniegiem. Niepowtarzalny klimat tworzą miejscowi ludzie: Indianie i Metysi. Wykazują oni niezwykłe przywiązanie do tradycji i
religii, co stanowi prawdziwą esencję tego kraju. Meksykanie są bardzo otwarci, cechuje ich duże zamiłowanie do tańca i muzyki, a także do alkoholu, a zwłaszcza tequili. Duże,
nowoczesne i tętniące życiem miasta kontrastują z małymi i spokojnymi wioskami Indian. Całe to bogactwo i zróżnicowanie składa się na barwny krajobraz Meksyku, który w
połączeniu ze skąpanymi słońcem plażami jest prawdziwym rajem dla turystów. DokumentyObywatele polscy udający się do Meksyku w celach turystycznych na okres nie dłuższy
niż 180 dni, zwolnieni są z obowiązku wizowego. Paszport powinien posiadać ważność minimum 6 miesięcy od daty powrotu. WalutaJednostką monetarną jest peso (MXN). 1
MXN dzieli się na 100 centavos. JęzykJęzykiem urzędowym jest hiszpański, oprócz niego w użyciu są 63 języki indiańskie oraz liczne ich dialekty. CzasWzględem Polski - 8
godzin KlimatKlimat jest zróżnicowany w zależności od regionu: na północy zwrotnikowy suchy i gorący, natomiast na południu wilgotny. Pora deszczowa trwa od maja do
października, najwyższe temperatury i wilgotność panują od czerwca do września. SzczepieniaPrzy wjeździe do Meksyku nie są wymagane żadne szczepienia
obowiązkowe. Napięciew Meksyku obowiązuje napięcie 110V. Używane są wtyczki typu A i B dlatego konieczne jest zabranie ze sobą przejściówki (są to te same gniazdka jak w
USA)  INFORMACJE DODATKOWE:- na miejscu Klienci objęci są opieką przedstawiciela kontrahenta lokalnego w języku hiszpańskim / angielskim- przy wjeździe do Meksyku należy
wypełnić kartę turystyczną, której kopię należy okazać przy wylocie z kraju. Jej brak spowoduje konieczność uiszczenia dodatkową opłaty ok. 500 MXN! - podczas zakwaterowania
w hotelu należy uiścić opłatę turystyczną (ok. 2 USD za pokój za noc).- 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. W związku z wycofaniem papierowych deklaracji celnych przez władze Meksyku, konieczne jest uzupełnienie deklaracji celnych online przed przylotem do
Meksyku na poniższych stronach internetowych:DECLARATION OF GOODS, h�ps://siat.sat.gob.mx/PTSC/DPE/faces/resources/pages/declaracion/declaracion.jsfDECLARATION OF
MONEY, h�ps://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/Sicaded.Internet/default.aspx - od dnia 1.03.2020 obowiązuje zakaz przywożenia do Meksyku i używania na jego terenie e-
papierosów- Z dniem 01.04.2021 r. wszyscy zagraniczni turyści wjeżdżający do stanu Quintana Roo, na terenie którego znajdują się ośrodki turystyczne Tulum, Playa del Carmen,
Cancun, zobowiązani są do uiszczenia podatku turystycznego w kwocie 11 USD/os. Podatek można opłacić przed przyjazdem, w trakcie pobytu lub przed opuszczeniem
Meksyku. Podatek jest obowiązkowy dla wszystkich osób od 15 r.ż. Podatek będzie można opłacić poprzez Visitax - dedykowaną stronę
internetową: h�p://www.visitax.gob.mx/si�o/ lub w automatach dostępnych 24 h w każdym terminalu na lotnisku w Cancun. Po zaksięgowaniu wpłaty pla�orma wystawi
pokwitowanie z kodem kreskowym, który należy zachować do kontroli. Płatności będą weryfikowane przez personel lotniska, który upewni się, że turyści dokonali
płatności. Ambasada w PolsceAl. Jerozolimskie 123 a (20 piętro)02-017 Warszawatel. (22) 311 29 00fax (22) 311 29
01embamex@embamex.plwww.sre.gob.mx/polonia  Ambasada RP w mieście MeksykMeksyk, Meksyk, Cracovia 40,Col. San Angel , 01000tel. +52 55 5481 2050
wew.102meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.plwww.meksyk.polemb.net



Oferta 3

Wyżywienie All Inclusive
Zakwaterowanie junior suite double superior
Organizator Exim Tours
Podróż tam Wylot z Wrocław do Cancún dnia 28.04.2022 godz. 06:20 - 15:05
Powrót Wylot z Cancún do Wrocław dnia 08.05.2022 godz. 16:25 - 14:10

Bahia Principe Grand Coba 
Meksyk / Riviera Maya / Akumal



 PLN
za osobę

8853

Opis oferty

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

5 Meksyk/Quintana Roo 
Kategoryzacja hotelu: 
- kat. Exim Tours 5* - kat. lokalna 5* 
Położenie: 
- Akumal - przy plaży - ok. 13 km od parku narodowego i grot Cenotes - ok. 95 km od lotniska w Cancun 
Plaża: 
- publiczna - piaszczysta - parasole i leżaki(bez opłaty) 
Pokoje: 
Pokój typu junior suite superior - ok. 40 m2 - prfzestronne, elegancko urządzone - sypialnia wraz z częścią dzienną - TV SAT, telefon, lodówka/mini bar, sejf(za opłatą),
klimatyzacja, wentylator, zestaw do prasowania, zestaw do kawy/herbaty - łazienka z wanną z hydromasażem, WC, suszarka do włosów - WiFi - balkon/taras 
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatne - 2 baseny zewnętrzne - leżaki i parasole przy basenach - siłownia/sala fitness - tenis stołowy - rzutki - animacje Płatne - masaże - SPA - sauna - bilard 
Dla dzieci: 
- brodzik/basen dla dzieci z mini zjeżdzalniami - łóżeczko (na zapytanie) - wysokie krzesełka w restauracji - opieka nad dzieckiem(za opłatą) - plac zabaw - animacje 
Wyżywienie: 
All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, pomiędzy posiłkami/popołudniu/w ciągu dnia przekąski, kawa, herbata, ciasto, lody/lody dla dzieci. Lokalne napoje
bezalkoholowe i alkoholowe dostępne są bezpłatnie. 
Restauracje i bary: 
- 10 restauracji, w tym bufet oraz 6 restauracji a la carte z międzynarodową kuchnią min. japońską, francuską. - 10 barów   
Dodatkowe informacje: 
- budynek z 2005 r. - 1080 pokoi zlokalizowanych w 57 budynkach, 3 piętrowych budynkach - 24h recpecja - sklepy, mini market - usługa prania i prasowania(za opłatą) - WiFi -
parking - wypożyczalnia aut i rowerów - www.bahia-principe.com/en/resorts-in-riviera-maya/resort-coba/ 
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w
kraju, do którego się udajesz na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie.
Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu.
Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours
przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Bagaż: 
Warszawa Chopin, Wrocław, Poznan, Kraków, Katowice, Gdańsk, Berlin Brandenburg (Lu�hansa); Cena zawiera bagaż podręczny o wadze 8 kg Do każdej rezerwacji istnieje
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 400 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena
będzie wyższa. Szczegółowe informacje znajdują się na umowie. Warszawa (AirFrance); Cena zawiera bagaż podręczny o wadze 12 kg Do każdej rezerwacji istnieje możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 350 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa.
Szczegółowe informacje znajdują się na umowie. Warszawa (Tap Portugal); Cena zawiera bagaż podręczny o wadze 8 kg Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu
rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 465 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa. Szczegółowe
informacje



Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

znajdują się na umowie. 
Opis kraju: 
Położony w południowej części Ameryki Północnej Meksyk oblewany jest ciepłymi wodami Oceanu Spokojnego oraz wodami Morza Karaibskiego, Zatoki Meksykańskiej i Zatoki
Kalifornijskiej. Zajmuje on powierzchnię prawie 2 mln km2, co ma wpływ na niezwykłe zróżnicowanie zarówno krajobrazowe, jak i kulturowe.Najdawniejsze dzieje kraju, to
historia wielkich cywilizacji, do najstarszych z nich należała cywilizacja Olmeków, jednak najpiękniejsze i najbardziej okazałe zabytki, które do dziś imponują swymi rozmiarami
należały do Majów i Azteków. W dobie wielkich odkryć geograficznych teren ten opanowali Hiszpanie, którzy pozostawili po sobie liczne miasta z typowo kolonialną architekturą.
Na krajobraz Meksyku składają się długie piaszczyste plaże, wybrzeża porośnięte bujną roślinnością równikową, zielone lasy tropikalne, jeziora lagunowe, wodospady, pustynie
pełne kaktusów, wysokie góry i wulkany pokryte śniegiem. Niepowtarzalny klimat tworzą miejscowi ludzie: Indianie i Metysi. Wykazują oni niezwykłe przywiązanie do tradycji i
religii, co stanowi prawdziwą esencję tego kraju. Meksykanie są bardzo otwarci, cechuje ich duże zamiłowanie do tańca i muzyki, a także do alkoholu, a zwłaszcza tequili. Duże,
nowoczesne i tętniące życiem miasta kontrastują z małymi i spokojnymi wioskami Indian. Całe to bogactwo i zróżnicowanie składa się na barwny krajobraz Meksyku, który w
połączeniu ze skąpanymi słońcem plażami jest prawdziwym rajem dla turystów. DokumentyObywatele polscy udający się do Meksyku w celach turystycznych na okres nie dłuższy
niż 180 dni, zwolnieni są z obowiązku wizowego. Paszport powinien posiadać ważność minimum 6 miesięcy od daty powrotu. WalutaJednostką monetarną jest peso (MXN). 1
MXN dzieli się na 100 centavos. JęzykJęzykiem urzędowym jest hiszpański, oprócz niego w użyciu są 63 języki indiańskie oraz liczne ich dialekty. CzasWzględem Polski - 8
godzin KlimatKlimat jest zróżnicowany w zależności od regionu: na północy zwrotnikowy suchy i gorący, natomiast na południu wilgotny. Pora deszczowa trwa od maja do
października, najwyższe temperatury i wilgotność panują od czerwca do września. SzczepieniaPrzy wjeździe do Meksyku nie są wymagane żadne szczepienia
obowiązkowe. Napięciew Meksyku obowiązuje napięcie 110V. Używane są wtyczki typu A i B dlatego konieczne jest zabranie ze sobą przejściówki (są to te same gniazdka jak w
USA)  INFORMACJE DODATKOWE:- na miejscu Klienci objęci są opieką przedstawiciela kontrahenta lokalnego w języku hiszpańskim / angielskim- przy wjeździe do Meksyku należy
wypełnić kartę turystyczną, której kopię należy okazać przy wylocie z kraju. Jej brak spowoduje konieczność uiszczenia dodatkową opłaty ok. 500 MXN! - podczas zakwaterowania
w hotelu należy uiścić opłatę turystyczną (ok. 2 USD za pokój za noc).- 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. W związku z wycofaniem papierowych deklaracji celnych przez władze Meksyku, konieczne jest uzupełnienie deklaracji celnych online przed przylotem do
Meksyku na poniższych stronach internetowych:DECLARATION OF GOODS, h�ps://siat.sat.gob.mx/PTSC/DPE/faces/resources/pages/declaracion/declaracion.jsfDECLARATION OF
MONEY, h�ps://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/Sicaded.Internet/default.aspx - od dnia 1.03.2020 obowiązuje zakaz przywożenia do Meksyku i używania na jego terenie e-
papierosów- Z dniem 01.04.2021 r. wszyscy zagraniczni turyści wjeżdżający do stanu Quintana Roo, na terenie którego znajdują się ośrodki turystyczne Tulum, Playa del Carmen,
Cancun, zobowiązani są do uiszczenia podatku turystycznego w kwocie 11 USD/os. Podatek można opłacić przed przyjazdem, w trakcie pobytu lub przed opuszczeniem
Meksyku. Podatek jest obowiązkowy dla wszystkich osób od 15 r.ż. Podatek będzie można opłacić poprzez Visitax - dedykowaną stronę
internetową: h�p://www.visitax.gob.mx/si�o/ lub w automatach dostępnych 24 h w każdym terminalu na lotnisku w Cancun. Po zaksięgowaniu wpłaty pla�orma wystawi
pokwitowanie z kodem kreskowym, który należy zachować do kontroli. Płatności będą weryfikowane przez personel lotniska, który upewni się, że turyści dokonali
płatności. Ambasada w PolsceAl. Jerozolimskie 123 a (20 piętro)02-017 Warszawatel. (22) 311 29 00fax (22) 311 29
01embamex@embamex.plwww.sre.gob.mx/polonia  Ambasada RP w mieście MeksykMeksyk, Meksyk, Cracovia 40,Col. San Angel , 01000tel. +52 55 5481 2050
wew.102meksyk.amb.sekretariat@msz.gov.plwww.meksyk.polemb.net


