Potápění v Mexiku - CENOTY + KARIBIK
MEXICO jako jedna z exotických středoamerických destinací nabízí možnost
netradišní potápěčské dovolené spojující s potápění na jednéch z
nejúžasnějších pot. lokalit na světě - Cennotech s potápěním v Karibiku i výlety
za historickými či přírodními památkami této kulturně nesmírně bohaté země.
Na své si zde přijdou potápěči všech kvalifikací i jejich případný nepotápěčský
doprovod...

Potápění:
1) potápění v Cenotech - jeskyních systémech na poloostrově Yucatan, se sladkou i
slanou vodou, úžasnou viditelností a nádhernou krápníkovou výzdobou řadí tuto oblast k
nejlepším speleolokalitám na světě. Na své si zde přijdou jak nároční speleopotápěči tak i
méně zkušení sportovní potápěči s kvalifikacemi od OWD. Náročnost ponorů se vždy
přizpůsobuje schopnostem jednotlivých úcastníku akce aby byla dodržena max. bezpečnost
potápění. Na všech ponorech jsou jako průvodci čeští instuktoři z našeho partnerského pot.
centra a pro náročnější ponory jsou využívána kvalitně instalovana vodicí lana. V případě
zájmu je přímo na místě možnost absolvování několika typů speleopotápěčských kursů.
Teplota vody cca 26 C, viditelnost i idealnich pripadech téměř neomezená.
Organizace
potápění:
- ráno trasfer z rezortu na bázi, příprava výstroje, odjezd na Cenoty mezi 8-9 hodinou (dle
domluvy skupiny), transfer z Playa del Carmen na Cenoty cca 45-50min + 0-15min jizda v
dzungli...
- 2 ponory, každý na jiné lokalitě, doba ponoru cca 45-50 minut, mezi ponory se dělá pauza
na
přesun
a
odpočinek.
- lokalit cavernove potapeni tj. pro potápěče bez jeskynní specializace je k dispozici celkem
16 takze v případě zájmu o přikoupení dalších ponoru je kde se potápět...
- hloubky v Cenotech se pohybuji od 4 do 16 metru, jsou zde 2 hlubsi cenoty okolo 30m.
- min. je vyžadovana kvalifikace certifikaci OWD - v tomto případě se potapi v cavern zonach
(max 60 metru od vchodu za dosahu denniho svetla, pouze velke prostory, potapi se podle
instalovyných
vodicích
lan
- možnost celoročního potápění bez ohledu na počasí, viditelnost pres 100 metru,zadne
proudy.
- potápění probíhá ve skupinkách max 4 potapeci na jednoho pruvodce.
Cela tour trva okolo 4-5 hodin (doprava, briefing,potápění, návrat do rezortu)
- pro certifikované jeskynní potápěče je možno zajistin náročnější program včetně pronájmu
Twin
setů,
stage
atd.
2) potápění v Karibiku v okolí Playa de Carmen - toto turistické centrum leží v
blízkosti Conotů čímž se eliminují dlouhé transfery při potápění v jeskyních a zároveň nabízí

široké možnosti potápění na okolních reefech, odpočinek na písečných plážích i výlety k
mayským
pyramidám
a
dalším
památkám
v
okolí.
Ponory na reefech jsou vhodné opět jak pro zkušené potápěče tak i pro úplné začátečníky a je
možno je doplnit i výlety na proslavený ostrov Cosumel s dalšími nádhernými lokalitami.
Organizace
potápění:
ráno
trasnfer
na
bázi,
příprava
výstroje
- odjezd mistni reefy primo z plaze speedboatem, lokality pak jsou ve vzdálenosti 10-30 minut
plavby
lodi
- hloubky od 6 do 25 metru, 1.ponor je vetsinou hlubší cca 20-25 metru, 2.ponor mělčí cca 1015
metru
cely
vyjezd
trva
cca
4
hodiny
Výjezd na ostrov Cozumel - organizuje se za příplatek dle zájmu skupiny:
- ráno odjezd z pristavu trajektem (45 min plavby na ostrov), prestoupeni na potapecskou lod.
Pot. lokality jsou vzaleny 20-45 minut lodi a hloubky podobne opět 10-25 metru
cela
tour
trva
cca
7
hodin

