
MV Orion - The Best of the Maldives(14-12-2014 -
21-12-2014)
Cena: 1493 EURO

Malediwy to wci?? jeden z najlepszych nurkowych kierunków na ?wiecie - z relaksuj?c? atmosfer?, ciep?? wod? i spotkaniami z du?ymi rybami. Nazywane s? rajskimi wyspami i w pe?ni zas?uguj? na to miano. Ma?e wysepki z korali, pokrywaj?ce grzbiety podwodnego ?a?cucha wulkanów stwarzaj? bajeczne warunki do nurkowania, które s? tu bardzo ró?norodne: od p?ytkich ogrodów
koralowych a? po strome ?ciany i nurkowania w pr?dach w kana?ach mi?dzy atolami. Tu jest po prostu wszystko. Bogate ?ycie Malediwów to tak?e rafy koralowe z ?awicami ryb, rekinami, mantami i p?aszczkami, a tak?e regularnymi spotkaniami z delfinami. Dzi?ki 26 atolom, nurkowanie jest tu niezwykle ró?norodne, z kana?ami wabi?cymi du?e ryby przyp?ywaj?ce z g??bin i
zapewniaj?cymi emocjonuj?ce przeja?d?ki w pr?dzie. Nierzadkimi widokami s? tu rekiny wielorybie i szare rekiny rafowe, a tak?e manty przybywaj?ce na stacje czyszczenia. Najlepsze nurkowania z regu?y s? w przesmykach mi?dzy atolami i na Thilas – ma?ej rafie z przewieszeniami i jaskiniami nie si?gaj?cymi powierzchni.  

Nurkowanie na Malediwach to nurkowanie w pr?dzie, ?odzie nurkowe (dhoni) nie s? kotwiczone ale dryfuj? razem z nurkami. Z tego te? wzgl?du wi?kszo?? nurkowa? ograniczona jest do 60 minut. Zgodnie z prawem nurkowanie dozwolone jest tylko do g??boko?ci 30 m.

MV Orion

Dane techniczne:

Długość: 39m

Szerokość: 10 m

Silnik: 600 HP Volvo, generatory: 2 x 55kva, 1 x 17.5 kva

Nawigacja i komunikacja: radar, echo system, VHF/HF radio, telefon satelitarny, kompas, GPS. 

Rok budowy: 2009

Sprężarki powietrza (2 x Bauer), nitrox, wypożyczenie sprzętu (po wcześniejszym zamówieniu), 

Kamizelki ochronne, tlen, apteczka pierwszej pomocy

Duże dhoni wyposażone w sprężarki, zbiorniki i zestaw tlenowy

Pasażerowie: 24

Zakwaterowanie: 

- 1 x Master Suite: wanna, prywatne zewnętrzne jacuzzi, prywatny pokład, łazienka, klimatyzacja, TV, DVD, sejf, mini bar

- 1 x Junior Suite, łóżka king size oraz pojedyncze, łazienka, klimatyzacja, TV, DVD, sejf, mini bar

- 3 x kabiny podwójne (z jednym dużym łóżkiem), łazienka, klimatyzacja, TV, DVD, sejf, mini bar

- 7 x kabiny podwójne (dwa pojedyncze łóżka), łazienka, klimatyzacja, TV, DVD, sejf,

Internet: tak (za dopłatą)

Jacuzzi: tak

Zawory: DIN i INT

Gniazdka: brytyjskie, adaptery na pokładzie



Nitrox gratis! 

Orion to nowoczesna łódź zbudowana w 2009 roku oferująca swoim pasażerom nie tylko luksusowe zakwaterowanie. Goście mogą korzystać z biblioteki, baru, jacuzzi, a nawet masażysty. Do dyspozycji jest concierge i room service 24 godziny na dobę. Na łodzi znajduje się 11 kajut, każda wykończona na podobieństwo luksusowych
resortów na Malediwach. Każdy pokój składa się z dwóch bliźniaczych łóżek lub podwójnego łóżka, mini-barku, telewizora plazmowego, sejfu elektronicznego. Wszystkie pokoje posiadają łazienkę z toaletą oraz prysznicem. Jeden pokój na każdym pokładzie jest zarezerwowany dla przewodników nurkowych. Osobom mającym ochotę na
maksimum luksusu, możemy polecić dwuosobowy master suite z dodatkową wanną oraz dostępem do prywatnego pokładu z dwuosobowym jacuzzi. 

Na statku znajduje się komfortowy salon z częścią restauracyjną i barem, do dyspozycji klientów jest telewizor, DVD i mała biblioteczka. Jedzenie jest bardzo urozmaicone i stanowi mieszankę kuchni amerykańskiej, europejskiej i azjatyckiej. Na pokładzie jest wystarczająco miejsca do opalania, a także bar, jacuzzi, 2 dodatkowe toalety i
SPA, w którym oferowane są masaże.  

Wszystkie nurkowania wykonywane są z dhoni. Stwarza to niezwykły komfort nurkowania, gdyż cały sprzęt pozostaje na dhoni po nurkowaniu i odpływa na czas ładowania butli, aby goście nie musieli słuchać hałasu. Łódź przypływa po nurków przed nurkowaniem i zabiera ich na kolejne miejsca nurkowe. 

Trasy na Malediwach: The Best of the Maldives oraz Manta Madness

TRASA: The Best of the Maldives



Trasa The Best of The Maldives – to dok?adnie to: najlepsze to co daj? Malediwy. S? to najlepsze oraz najbardziej znane miejsca nurkowe wzd?u? atoli Male i Ari. Nurkowanie w najpi?kniejszych zak?tkach na Malediwach, podziwianie rekinów oraz mant.

Rasdhoo Atoll: rekiny m?oty, pi?kne rafy 

North Ari Atoll: szare rekiny rafowe, nurkowanie nocne Maaya Thila, manty

South Ari Atoll: rekiny wielorybie, pi?kne iglice

South Male Atoll: szare rekiny rafowe, orlenie, inne pelagiczne, pi?kny wrak makro

Vaavu Atoll: szare rekiny rafowe, orlenie, ?awice pelagiczne, tradycyjne nurkowanie w kanale

North Male Atoll: pi?kne iglice

Przyk?adowy program safari na 7 nocy

:

Dzie? 1 - Przylot, transfer na ?ód?, zakwaterowanie od godziny 13 lub wcze?niej w miar? mo?liwo?ci
Dzie? 2 - Nurkowanie w North Male Atoll, przep?yni?cie do Rasdhoo Atoll
Dzie? 3 - Nurkowanie w Rasdhoo & North Ari Atoll (rekiny szare rafowe oraz rekiny m?oty)
Dzie? 4 - North Ari Atoll (Manty i s?ynne Maaya Thila nurkowanie nocne)
Dzie? 5 - South Ari Atoll (Manty i rekiny wielorybie)
Dzie? 6 - South Ari & Male Atoll - rekiny i ?awice pelagiczne, kolacja na pla?y
Dzie? 7 - South Ari Atoll - ?awice pelagiczne, popo?udniu wycieczka po Male
Dzie? 8 - wykwaterowanie mi?dzy 7 a 9 rano, transfer na lotnisko, wylot.

Cena zawiera:

- zakwaterowanie na ?odzi w kabinach dwuosobowych (inne za dodatkow? op?at?)

- transfer lotnisko - ?ód? - lotnisko

- wy?ywienie 3 posi?ki dziennie, popo?udniowe przek?ski

- nielimitowana woda, herbata, kawa

- 17 nurkowa? w ci?gu safari 7 nocy (2-3 nurkowania w ci?gu dnia,1 nurkowanie nocne)

- przewodników nurkowych

- butl?, balast, pas balastowy, nitrox

- od stycznia 2013 - GST 8%

- BBQ na bezludnej wyspie (je?li b?dzie dobra pogoda i trasa pozwoli)

- zwiedzanie miasta Male z przewodnikiem (na ?yczenie)

- nurkowania z dhoni

Cena nie zawiera:



- przelotu na Malediwy (wyceniamy w momencie rezerwacji)



-  krajowych przelotów (?ód? zazwyczaj wyp?ywa i wraca z/do portu w Male, ale czasami wyp?ywa lub wraca do portu Kadhdhoo czy Huvadhoo)

- dost?pu do internetu

- zabiegów SPA

- sprz?tu nurkowego

- pozosta?ych napojów bezalkoholowych i alkoholowych 

- ubezpieczenia KL, NNW

-ubezpieczenia nurkowego 

-opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (3% warto?ci imprezy)

Wi?kszo?? turystów przylatuje na mi?dzynarodowe lotnisko na wysepce Hulhule, oddalonej o 10 min. jazdy ?odzi? od stolicy Malediwów, Male. Po??czenia lotnicze z Europy do Male s? dosy? ?atwo dost?pne. Bardzo atrakcyjne warunki oferuj? Qatar Airways.

Aby zaplanowa? godziny przylotu i wylotu z Male prosimy zapozna? si? ze szczegó?ami rejsów dotycz?cymi ich rozpocz?cia i zako?czenia. Rozs?dn? propozycj? jest przylot na Malediwy co najmniej dzie? przed rozpocz?ciem rejsu i komfortowy wypoczynek po podró?y w jednym z licznych hoteli.  

Wiza:

obywatele polscy nie potrzebuj? wizy. Na lotnisku dostaje si? stempel, zezwalaj?cy na pobyt do 30 dni.  

Uwaga!

Przed wej?ciem na pok?ad ?odzi safari nale?y podpisa? tzw. waiver, czyli dokument potwierdzaj?cy przyj?cie na siebie odpowiedzialno?ci za nurkowania, o?wiadczenie co do stanu zdrowia oraz umiej?tno?ci. Jest to powszechnie stosowana praktyka na tego typu rejsach.

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA

EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl

TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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