
БИОСФЕРЕН РЕЗЕРВАТ СИАН КААН И ПУНТА АЛИЕН 

Резерватът Сиан Каан, което на езика на маите означава  „Врата към небесата“ е 

един от най-големите в Мексико и с огромно биоразнообразие. Под егидата на 

ЮНЕСКО е от 1987 г. Защитените ценности са както на земята, така и във водата, 

защото обхваща огромни площи мангрови гори, специфичен вид дърво, 

срещащо се само тук, във Флорида и Куба, както и втория по големина коралов 

риф, след Големия бариерен риф в Австралия. 

Пътят до селището Пунта Алиен минава по тесен път, заобиколен от двете 

страни с гъсти гори и море. Това е тънка ивица земя с дължина 50 км., която 

води до напълно изолираното селище, където ток има неколкократно на ден и 

вода се доставя с цистерни. Ще направим няколко спирки на самотни плажове 

сред диви гори, а от селото ще се качим на лодки, за да стигнем рифа, където  

ще има време за гмуркане, ще плуваме с делфини и костенурки и ще завършим 

около тричасовото пътешествие с къпане в огромен залив зад рифа с топла вода 

и огромно разнообразие на морска фауна. 

В селището ще имаме време за разходка и обяд в някой от местните ресторанти, 

където сервират прясно уловени лангусти, омари и риби. Липсата на ток не 

позволява съхранението на продуктите във фризери и всичко, което достигне до 

масата е съвсем прясно. 

Завръщане в Ривиера Мая вечерта. 

 

ТУЛУМ /полудневна/ 

Тулум е единственият град на маите, разположен на брега на морето. Добре 

запазени са храмове и обществени сгради, а от почти цялата му територия се 

открива зашеметяваща гледка към морето. От руините директно се излиза на 

плажа, където ще продължи преживяването на един от най-емблематичните 

плажове на мексиканския бряг – Плая Параисо. 

 

ЛАГУНАТА КААН ЛУУМ /полудневна/ 

Една различна възможност за плаж из дебрите на Биосферния резерват Сиан 

Каан. Лагуната Каан Луум се намира на около десетина километра от Тулум и 

предлага спокойствието на изумрудени води, хума по дъното на самата лагуна и 

екзотиката на окръжаващата я джунгла. 


