21 września 2022

11 dni w Meksyku za 2990 PLN. W cenie lot i klimatyczny hotel

Urlop w Meksyku to nie lada gratka i szansa, by odpocząć od brzydkiej
pogody. Wypoczynek na słonecznych Karaibach pozwoli wam naładować
akumulatory i złapać sporo opalenizny. Szczególnie, że te wczasy nie
muszą was wiele kosztować. Za loty w obie strony oraz hotel na 11 dni
zapłacicie tylko 2990 PLN/osoba.

Szukasz ofert last minute do Meksyku? Sprawdź okazje

Dobra okazja na urlop w Meksyku
Marzec to jeden z najlepszych miesięcy na urlop w Meksyku. Dlatego wielu turystów wybiera
właśnie ten okres, by spędzić urlop na półwyspie Jukatan. Pogoda w tej części Meksyku w marcu jest
bardzo dobra. Słupki rtęci pokazują średnio 28 stopni Celsjusza. Podobną temperaturę ma również
Morze Karaibskie!
W dzisiejszej ofercie znajdziecie loty z Warszawy do Cancun na pokładzie samolotów linii TAP
Portugal w terminie od 4 do 16 marca 2023 (inne terminy poniżej). Po drodze czeka was
przesiadka w Lizbonie. W cenę biletu wliczony macie bagaż podręczny (8 kg) i przedmiot osobisty (2
kg). Dlatego warto zapoznać się z poradami, jak spakować niewielką walizkę.

Zarezerwuj lot

Jako miejsce pobytu proponujemy wam wybrać miejscowość Playa Del Carmen. Przede wszystkim
jest bardzo znany i lubiany wśród turystów kurort. Miasto oddalone jest od lotniska w Cancun o
zaledwie 50 km. Dlatego bez problemu możecie dotrzeć na miejsce komunikacją publiczną. Z
kolei Hotel Bosque Caribe to doskonała baza wypadowa do zwiedzania okolicy. Obiekt oddalony
jest o zaledwie 350 m od najbardziej znanej plaży w mieście. Jest to obiekt urządzony w tradycyjnym
karaibskim stylu.

Zarezerwuj nocleg

Podsumowując, za loty na urlop w Meksyku i hotel zapłacicie 2990 PLN za osobę.

Inne terminy:
3 – 16 marca 2023
6 – 16 marca 2023
13 – 27 marca 2023
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