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 Uw contact bij Pauwels Travel Events: Wim Pauwels wim@pauwelstravel.be  

 

Transportvoorstel: 

Vluchten worden uitgevoerd door TUI fly. 

 

Heen zondag 17 september: 

TB705  Brussel – Cancun  09:25 – 13:55  

Retour zondag 24 september: 

TB706  Cancun – Brussel   15:05 – #08:30 (aankomst 25 september) 

 

Hotelvoorstel: 

Chitzén Itzá 

Hotel Mayaland & Bungalows ***** 

Mayaland was het eerste hotel gebouwd in Chichen Itza met een uitstekende locatie ten midden van 
de tempels. Het hotel heeft grote tropische tuinen, 3 buitenzwembaden en biedt een eigen toegang 

tot de beroemde tempels van Chichén Itzá. 
Het hotel in Hacienda-stijl biedt uitzicht op het oude Maya-observatorium. Het Mayaland Hotel is een 

ervaring op zichzelf, één die uw verblijf in Chichén Itzá zal verrijken. 
 

  
 

http://www.mayaland.com/mayaland-hotel-and-bungalows/ 

Merida 

Fiesta Americana Mérida ***** 

Dit hotel beschikt over een geweldige locatie in Merida nabij het historische centrum en over diverse 
faciliteiten die zorgen voor een zorgeloos verblijf. Breng de dag door bij het openlucht zwembad of 
ontspan met een massage in de spa. Binnen enkele minuten lopen bereikt u het stadscentrum met 

kroegen, restaurants en nachtleven. 

mailto:wim@pauwelstravel.be
http://www.mayaland.com/mayaland-hotel-and-bungalows/
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http://www.fiestamericana.com/web/fiesta-americana-merida 

Riviera Maya 

Barcelo Maya Colonial Beach ***** 

Dit uitzonderlijke resort aan de Caribische zee ligt aan de prachtige Riviera Maya van Mexico.  
Begin de dag in het Barcelo Maya Colonial Beach met een heerlijke maaltijd in een van de 7 

restaurants op het terrein. U kunt heerlijk ontspannen bij een van de 3 zwembaden of deelnemen aan 
de dagelijkse groepsactiviteiten van het resort. Ontspan met een cocktail van een van de vele bars 

van het Maya Colonial of van watersportactiviteiten zoals de duiklessen, de huurkajaks,… . 
Sluit de avond af in de nachtclub bij het resort. 

 

  

 

https://www.barcelo.com/en-gb/hotels/mexico/riviera-maya/barcelo-maya-colonial/ 

mailto:wim@pauwelstravel.be
http://www.fiestamericana.com/web/fiesta-americana-merida
https://www.barcelo.com/en-gb/hotels/mexico/riviera-maya/barcelo-maya-colonial/
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Programmavoorstel: 

 

Dag 1 – zondag 17 september 2017 

07u00  Verzamelen op de luchthaven voor check-in. 
 

Vertrek van de vlucht naar Cancun. 
  Maaltijden en dranken aan boord inbegrepen.  
13u55  Aankomst van de vlucht.  

 
  Verwelkoming op de luchthaven door de lokale gidsen.  

Transfer naar Chitzén Itza: Hotel Mayaland & Bungalows *****.  

  Bij aankomst in het hotel: welkomdrink en sleutelverdeling.  

 
Vrije tijd om te genieten van de faciliteiten van het hotel. 

 

 
 
20u00  Gezellig welkomstdiner in het hotel. 

 
  Overnachting.  

 

Dag 2 – maandag 18 september 2017 

  Uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel. 
  Check out. 

 

10u00  Bezoek onder begeleiding van gidsen aan Chichén Itzá en de prachtige site. 
Deze UNESCO World Heritage site maakt deel uit van 1 van de ‘nieuwe’ 7 
wereldwonderen. Het is één van de meest bezochte culturele sites van heel Mexico. 
Het was één van de grootste steden van de Maya’s.  
 

 
 

mailto:wim@pauwelstravel.be
http://www.allesovercancun.nl/chichen-itza.htm
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13u00  Buffetlunch in het restaurant van The Lodge.  

 

  
 
 Vertrek naar Merida. 

 Aankomst in het hotel Fiesta Americana Mérida *****. 

 

 
 

 Check-in en sleutelverdeling met welkomdrink. 

 
 Vrije namiddag. 

 

20u30  Gezellig diner in het hotel. 
 

  Overnachting. 
 

Dag 3 – dinsdag 19 september 2017 

  Ontbijtbuffet in het hotel. 

  Check-out. 
 

09u00 Vertrek onder begeleiding van de gidsen voor een stadsbezoek aan Merida. 
Merida is gesticht in 1542 door El Mozo en staat op de plaats van de Maya-stad Tho. 
Overblijfselen van deze historische stad zijn nog sporadisch zeer verdeeld over Merida 
terug te vinden. Bezienswaardigheden zijn de kathedraal van Merida, het 
regeringspaleis met grote muurschilderingen, het paleis Casa de Montejo (16e eeuws) 
en Teatro Peon Contreras (20e eeuw) met mooie gevel en Italiaanse frescos.  
 

mailto:wim@pauwelstravel.be
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  Lunch in de stad. 
 

  Vertrek naar Riviera Maya. 

  Aankomst in het resort Barcelo Maya Colonial Beach *****. 
 

 Vrije namiddag. 
 

20u00 Diner in één van de restaurants van het hotel. 

 

 
 Overnachting. 
 

Dag 4 – woensdag 20 september 2017 

Uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel. 

 
09u30  Vertrek vanuit het hotel voor een bezoek aan de stad Tulum en de mysterieuze ruïnes 

van de Mayas. 

 
Tulum is hoofdzakelijk bekend om zijn paradijselijke strand en de Maya-ruïne die op 
een klif boven de oceaan prijkt. Dit is de enige stad die aan het strand ligt, waar je 
prachtige foto’s kan maken door de schitterende omgeving. We zien o.a. ‘the castle’, 
“the temple of the frescoes” en “the house of the columns”. 
  

mailto:wim@pauwelstravel.be
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Terugkeer naar het hotel en lunch in het hotel. 
 

Vrije namiddag om te relaxen. 

 

 
 

20u00  Diner in één van de restaurants in het hotel.  
 

Overnachting. 

 

Dag 5 – donderdag 21 september 2017 

Uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel. 

 
Volledig vrije dag om te genieten van de uitgebreide all-inclusive faciliteiten van het 

hotel, zwembaden, het strand, Spa,… 

 

mailto:wim@pauwelstravel.be
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Diner in het hotel. 

 

Overnachting. 

Dag 6 – vrijdag 22 september 2017 

Uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel. 
 

09u00  Vertrek voor een avontuurlijke verkenning per buggy aan Playa Del Carmen. We 

maken o.a. een stop bij een prachtige ondergrondse Cenote voor een verfrissende 

duik.  

    
 

  
 

Terugkeer naar het hotel. 

Diner in het hotel.   
Vervolgens bezoek aan de nachtclub, live show/entertainment,… van het hotel. 

 
  Overnachting. 

 

Dag 7 – zaterdag 23 september 2017 

Uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel. 
 

Volledig vrije dag om te genieten van de uitgebreide all-inclusive faciliteiten van het 

hotel, zwembaden, het strand, Spa,… 

mailto:wim@pauwelstravel.be
http://www.rent-buggy-playadelcarmen.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/Jungle_tour._buggy_2015.jpg


 
 

 Pauwels Travel Events Pagina 9 7-7-2017 

 
 Uw contact bij Pauwels Travel Events: Wim Pauwels wim@pauwelstravel.be  

 

 

’s Avonds prachtig afscheidsdiner opgesteld aan het stand van het hotel, privé voor de 

groep. Tijdens het diner zorgen de Mariachis voor live muziek. 

  
  

Overnachting. 

Dag 8 – zondag 24 september 2017 

Uitgebreid ontbijtbuffet in het hotel. 

 
Check-out.  

 

11u00  Transfer naar de luchthaven van Cancun. 

   
13u05  Check-in voor de vlucht.  

 
15u05  Vertrek van de vlucht naar Brussel. 

  Maaltijden en dranken aan boord inbegrepen.  
 
  Overnachting aan boord.  

 

Dag 9 – maandag 25 september 2017 

08u30  Aankomst in Brussel. 
 

*** 
 

 
 

mailto:wim@pauwelstravel.be
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Budget: 

 

Prijs per persoon:  € 1.700,00 

 

Inbegrepen: 
 Rechtstreekse vluchten in economy met TUI fly (vertrek vanuit Brussel) 

 De luchthaventaksen  
 1 overnachting op basis van twins of doubles incl. ontbijt in Hotel Mayaland & Bungalows. 

 1 overnachting op basis van twins of doubles incl. ontbijt in Fiesta Americana Merida. 

 5 overnachtingen op basis van twins of doubles in all-inclusive in Barcelo Maya Colonial Beach 
***** 

 Transfers zoals vermeld in het programma 
 Diensten van de lokale gidsen  

 Bezoek aan de site van Chitzén itzá onder begeleiding van een ervaren gids 

 Bezoek aan de stad Merida onder begeleiding van een ervaren gids 
 Excursie naar Tulum onder begeleiding van een ervaren gids 

 Excursie per buggy (incl. stop aan een Cenote) 
 Maaltijden zoals vermeld in het programma op dag 1 en 2, inclusief dranken (1/2 fles wijn, 

water en koffie tijdens de diners en 1/3 wijn, water tijdens de lunches - vanaf dag 3 verblijf in 
all-inclusive) 

 Privé diner aan het strand van het hotel inclusief cocktail, buffet, dranken tijdens de maaltijd 

 Begeleiding van de reis door Pauwels Travel Events  
 

Niet inbegrepen:  
 Supplement single 

 Eventueel fuel supplement 

 Persoonlijke uitgaven 
 Annulatieverzekering 

 Reisbijstandsverzekering 
 

Opmerkingen: 
 Prijzen zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen wijzigen zonder 

voorafgaand bericht 

 BTW van 2,73% is afgeschaft op reizen buiten de EU 
 

Betalingsvoorwaarden: 
 50% voorschot bij bevestiging 

 

mailto:wim@pauwelstravel.be

