
Nurkowanie w Parku Narodowym Mochima( - )
Cena: 1190 USD

Wyjazd możemy zorganizować w dowolnym terminie, a program modyfikować na
życzenie.

Wenezuela - Delta Orinoko i Park Narodowy Mochima 

Słowo "Mochima" oznacza w nieużywanym już lokalnym języku cumanagoto "Ziemię wielu wód".
Nazwę tą nadano z powodu głównych atrakcji tego obszaru - wysp, plaż i raf koralowych.

Park Narodowy Mochima znajduje się 24 km od miasta Cumaná i jest znakomitym miejscem do
nurkowania. Jego wielką atrakcją jest Playa Colorada (Kolorowa Plaża), słynąca na całym świecie
z delikatnego, złoto-czerwonego piasku. Piękno Mochimy tworzą również inne malownicze plaże
Zatoki Santa Fé, archipelagu Borracha, Półwyspu Manare i Zatoki Mochima, liczne wyspy, wiele
z nich dziewiczych, jak np. Islas Caracas czy Islas Chimana, oraz jedyne w swoim rodzaju połączenie
gór z Morzem Karaibskim. Poza tym podziwiać tu można wiecznie zielone lasy tropikalne czy łąki
morskie. 

Hotel Plazamar
Hotel w stylu kolonialnym, znajduje się w Macuto, 40 minut jazdy z Caracas i 20 minut jazdy z
międzynarodowego lotniska Maiquetia. Macuto zlokalizowane jest pomiędzy Parkiem Narodowym
Waraira Repano (Park Narodowy El Avila) a Morzem Karaibskim. Hotel Plazmar jest doskonałym
miejscem do zatrzymania się po przylocie do Wenezueli, przed rozpoczęciem zwiedzania
kraju  lub  po  zakończeniu  wakacji,  przed powrotem do domu.
W hotelu znajdują się 22 pokoje z łazienkami, klimatyzacją i TV kablową. Goście mogą
korzystać  z  bezpłatnego dostępu do Internetu (Wi-Fi).

Posada Villa La Encantada
Posada znajduje się w Santa Cruz, w sercu Parku Narodowego Mochima. W pensjonacie jest w
sumie 12 pokoi, mogących pomieścić do 40 osób. Każdy pokój jest wyposażony w łazienkę,
wentylator i moskitierę.
Goście mogą korzystać z basenu, znajdującego się w gęstym, tropikalnym ogrodzie. W hotelu jest
odpłatny dostęp do Internetu.
Do pensjonatu przynależy piaszczysta plaża ocieniona palmami kokosowymi i molo, z którego
odpływają łodzie na wycieczki na okoliczne wysepki.                

Ramowy program wyjazdu:

Dzień 1
Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie i przelot przez Frankfurt do Caracas. Po przylocie na
miejsce spotkanie z miejscowym kontrahentem i transfer do hotelu Plazamar w Macuto. Kolacja we
własnym zakresie. Nocleg.

Dzień 2
Wczesne śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i transfer na lotnisko. Następnie przelot do Maturin. Po
przylocie spotkanie z kierowcą i transfer do San Jose de Buja. Tu rozpoczyna się wyprawa do Delty

http://hotelplazamarvenezuela.net/


Orinoko. Przepakowanie na łodzie i podróż rzeką do Orinoco Eco Camp (około 40 minut). Po dotarciu
na miejsce zapoznanie się campem i zakwaterowanie w domkach. Lunch. Po lunchu wyprawa
łodziami po dopływach Orinoko. Czas na łowienie piranii. Kolacja i nocleg w campie.

Dzień 3
Wcześnie rano pobudka (najprawdopodobniej za sprawą wyjców :-)). Jeszcze przed śniadaniem
wycieczka canoe odnogami rzeki, by zaobserwować budząca się dżunglę. Camp jest jedynym tego
rodzaju siedliskiem w obrębie dziewiczej dżungli. ¾ powierzchni Delty stanowi sawanna i dżungla
wtórna. Po śniadaniu w campie wycieczka na niewielką farmę na sawannie, gdzie będzie możliwość
obserwacji innego życia – wodnych bawołów, czarnych ibisów, skrzydłoszponów.
Powrót do campu na lunch. Po lunchu czas na sjestę.
Po odpoczynku przewodnik Warao poprowadzi wycieczkę w głąb dżungli (na piechotę). Doskonała
okazja do doświadczenia tego nieprzyjaznego i niewybaczającego błędów środowiska. Po
zakończeniu wycieczki powrót do campu (będzie potrzebna kąpiel :-)). Czas wolny do kolacji – można
np. łowić piranie z pomostu w campie. Kolacja. Po kolacji dla chętnych - nocna wycieczka łodzią na
bezkrwawe łowy na kajmany, węże i inne nocne stworzenia. Nocleg w campie.

Dzień 4
Śniadanie w campie. Po śniadaniu transfer łodziami do San Jose de Buja i stamtąd busem do Parku
Narodowego Mochima (przejazd około 4 – 5 godzin). Po dotarciu na miejsce zakwaterowanie w
posada Villa Encantada. Reszta dnia wolna (w zależności o d godziny przyjazdu). Kolacja w posada.
Nocleg.

Dzień 5 - 7
Śniadania i kolacje w posada. Nurkowanie (2 nurkowania dziennie, jednego dnia dodatkowo
nurkowanie nocne). Dla nienurkujących czas na plażowanie, wycieczki fakultatywne lub wypoczynek.
Noclegi w posada.

Dzień 8
Śniadanie i kolacja w posada. Dzień wolny na odpoczynek lub wycieczki fakultatywne. Nocleg w
posada.

Dzień 9
Po śniadaniu wymeldowanie i transfer na lotnisko w Barcelona i przelot do Caracas. Po przylocie na
miejsce przesiadka do samolotu do Polski.

Dzień 10
Przylot do Warszawy. Koniec imprezy.

Dodatkowe koszty:

pakiet 6 nurkowań + 1 nocne - 170,00 USD/ osoba
przelot Warszawa – Caracas – Warszawa od ok. 3700,00 PLN/osoba.

W cenie pakietu pobytowego:

przeloty wewnętrzne
transfery
podczas objazdu noclegi w hotelach klasy turystycznej, campach



5 noclegów w posada w Mochima
wyżywienie według programu
opieka anglojęzycznego przewodnika
ubezpieczenie turystyczne AXA.

Dodatkowe opłaty:

podatki lotniskowe przy przelotach wewnętrznych – ok. 5,00 USD/osoba/przelot
posiłki niewymienione w programie
napoje do posiłków
zwyczajowe napiwki
inne osobiste wydatki.

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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