
Safari na Malediwach(2-03-2019 - 10-03-2019)
Cena: 2090 EUR

Nurkowania w kana?ach we wschodniej cz??ci Malediwów s? niezwykle emocjonuj?ce. Miejsca te
przyci?gaj? szare rekiny rafowe, tu?czyki i orlenie, ale nale?y bacznie si? rozgl?da?, bo w toni mog?
czeka? na nurków inne niespodzianki. Dodatkow? atrakcj? zewn?trznych raf w atolach Vaavu i Meemu
s? majestatyczne, ró?nokolorowe girlandy mi?kkich koralowców.

 

Po emocjonuj?cych nurkowaniach w kana?ach, ?ód? przemie?ci si? do Po?udniowego Atolu Ari w
poszukiwaniu rekinów wielorybich i mant przy Maamagili i Rangali Madivaru.  Innymi wartymi wzmianki
miejscami nurkowymi s? Kudarah Thila i wrak Kudimaa, który znany jest z dobrych warunków dla
mi?o?ników makro.

 

W tym okresie do archipelagu nap?ywaj? czyste wody oceaniczne ze wschodu, co oznacza, ?e pr?dy
p?yn?ce z Sumatry przynosz? nie tylko wspania?? widoczno?? do 40 m, ale tak?e wiele gatunków ryb
pelagicznych, które podp?ywaj? do wysp w pogoni za zdobycz?.

 

Trasa ta jest odpowiednia dla nurków z uprawnieniami przynajmniej Advanced Open Water Diver z
minimum 30 nurkowaniami na koncie. Podczas safari mo?na wykona? 16 – 17 nurkowa?.

Po?udniowy Atol Ari: rekiny wielorybie, przepi?kne pinakle.

Po?udniowy Atol Male: szare rekiny rafowe, orlenie, du?e gatunki ryb pelagicznych, wrak do fotografii
makro.

Atol Vaavu: podwodne w?wozy g?sto poro?ni?te mi?kkimi koralowcami i gatunki pelagiczne. Nocne
nurkowanie z rekinami piel?gniarzami. 

Atol Meemu: kana?y, w których t?tni ?ycie – ?aglice, szare rekiny rafowe, orlenie, pi?kne mi?kkie
koralowce. Stacja oczyszczania mant. 

MV Emperor Virgo

 

Na tej 32-metrowej ?odzi zmie?ci si? 18 nurków. Wszystkie kabiny na ?odzi s? dwuosobowe (w jednej z
nich istnieje mo?liwo?? zakwaterowania 3-osobowej rodziny), maj? w?asn? ?azienk?, suszark? do
w?osów (na ?yczenie), r?czniki oraz klimatyzacj?. Kabiny na górnym i g?ównym pok?adzie maj? du?e
okna, przez które roztaczaj? si? widoki na mijane krajobrazy.

 

https://www.emperormaldives.com/emperor-virgo.php


Na g?ównym pok?adzie znajduje si? jasny, wyko?czony drewnem i przestronny salon z barem, TV, DVD
oraz wygodnymi kanapami. Na pok?adzie do opalania znajduj? si? le?aki. To doskona?e miejsce na
odpoczynek pomi?dzy nurkowaniami. Bar posiada licencj? na sprzeda? alkoholu, wi?c wieczory mo?na
sobie umili? s?cz?c ulubione drinki. Do kolacji podawany jest kieliszek wina.

 

Emperor Virgo posiada dodatkow? ?ódk? (dhoni), z której odbywaj? si? wszystkie nurkowania.
Wyposa?ona jest w 2 kompresory Coltri + Nitrox, butle, zestaw tlenowy, apteczk? pierwszej pomocy,
GPS, radio VHF, telefon. Ponadto ?ód? posiada kamizelki ratunkowe oraz tratwy ratunkowe.

 

Uczestnicy safari mog? bezp?atnie korzysta? z Nitroxu, warunkiem jest posiadanie odpowiednich
uprawnie?. 

 

MV Virgo jest jedn? z niewielu ?odzi na Malediwach, które s? przystosowane do obs?ugi nurków
rebreatherowych, korzystaj?cych z jednostek Poseidon MKVI, AP vision i manual megaldon.

 

Dane techniczne:

Kad?ub: drewniany

D?ugo??: 32 m

Szeroko??: 9,1 m

Silniki: 500 HP Caterpillar

Odsalarki: 9500 l/dzie?

Nawigacja i komunikacja: VHF radio, GPS chart ploter, telefon, komórka

Kompresory: 2 x Coltri + Nitrox

Nitrox: W CENIE

Przyjazny dla rebreatherów: TAK

Bezpiecze?stwo: Zestaw tlenowy, apteczka pierwszej pomocy

Dhoni: du?a ?ód? towarzysz?ca, wyposa?ona w kompresory Coltri, butle i zestawy tlenowe 

Udogodnienia dla fotografów: miejsca do ?adowania akumulatorów, pistolet powietrzny, zbiorniki do
p?ukania i sto?y na sprz?t fotograficzny 

Za?oga: 3 osoby obs?uguj?ce dhoni, 3 przewodników nurkowych.



 

Zakwaterowanie:

Górny pok?ad: 2 dbl/twin

G?ówny pok?ad: 2 dbl/twin

Ni?szy pok?ad: 5 dbl/twin (1 kabina z mo?liwo?ci? dostawki)

Wszystkie kabiny: ?azienka, indywidualnie sterowana klimatyzacja i wentylator, suszarka do w?osów na
?yczenie. 

G?ówny pok?ad: komfortowe sofy, bar, le?aki

Pok?ad do opalania: le?aki.

 

Dodatkowe udogodnienia: kamizelki ratunkowe, tratwy ratunkowe, 2 r?czniki na osob?, specjalne diety
na ?yczenie. 

Proponowane przeloty liniami Qatar Airways:

2 marca:           Warszawa – Doha          21:30 – 05:10 +1

3 marca:           Doha – Male                   08:25 – 15:15

10 marca:         Male – Doha                   10:15 – 13:25                

    Doha – Warszawa         16:00 – 20:00     

Ramowy program wyjazdu

 

Dzie? 1, 2 marca 2019, sobota

21:30 – 05:10+1– przelot Warszawa – Doha. Po przylocie na miejsce oczekiwanie na samolot do Male. 

 

Dzie? 2, 3 marca 2019, niedziela

08:25 – 15:15– przelot Doha – Male. Po przylocie na miejsce odebranie baga?y i spotkanie z obs?ug?
?odzi MV Emperor Virgo. Transfer na pok?ad i zakwaterowanie w kabinach. Wyp?yni?cie. Kolacja i
nocleg na ?odzi.



 

Dzie? 3 – 7, 4 – 8 marca 2019, poniedzia?ek - pi?tek

Posi?ki na ?odzi. Nurkowania na trasie Po?udniowy Atol Male, Atol Vaavu, Po?udniowy Atol Ari, Atol
Meemu. W sumie w trakcie rejsu mo?na wykona? maksymalnie 17 nurkowa?.

 

Dzie? 8, 9 marca 2019, sobota

Posi?ki na ?odzi. Rano ostatnie nurkowanie. Po po?udniu ?ód? dobija do portu w Male. Dla ch?tnych –
wycieczka na zwiedzanie stolicy. Nocleg na ?odzi.

 

Dzie? 9, 10 marca 2019, niedziela

?niadanie na ?odzi. Po ?niadaniu opuszczenie kabin i transfer na lotnisko w Male. Po dotarciu na
miejsce po?egnanie z obs?ug? ?odzi i oczekiwanie na samolot do Doha.

10:15 – 13:25– przelot Male - Doha. Nast?pnie oczekiwanie na samolot do Warszawy

16:00 – 20:00– przelot Doha - Warszawa. Po przylocie na miejsce po?egnanie i zako?czenie imprezy.    

Ceny:

•      przelot – od ok. 3050,00 PLN/osoba

•      safari:

−     kabina standardowa na dolnym pok?adzie- 2090,00 EUR/osoba

−     osoba na dostawce w kabinie trzyosobowej- 1560,00 EUR

−     dop?ata do kabiny na g?ównym pok?adzie– 160,00 EUR/osoba

−     dop?ata do kabiny na górnym pok?adzie – 200,00 EUR/osoba.

 

Dost?pne miejsca:

−     1 x kabina trzyosobowa (?ó?ko ma??e?skie + ?ó?ko pojedyncze)

−     2 x kabina dwuosobowa na g?ównym pok?adzie (w sumie 4 miejsca)



−     3 x kabina dwuosobowa na dolnym pok?adzie (w sumie 6 miejsc)

−     1 miejsce w kabinie na górnym pok?adzie (dla kobiety)

 

W cenie safari:

•      transfer lotnisko – ?ód? – lotnisko

•      zakwaterowanie w dwu- lub trzyosobowej kabinie zgodnie z wybranym standardem

•      wy?ywienie 3 x dziennie (woda, kawa, herbata i kieliszek wina do kolacji)

•      popo?udniowe przek?ski

•      kolacja w formie BBQ na jednej z wysp

•      17 nurkowa? (butle i balast)

•      Nitrox dla osób z uprawnieniami

•      miejscowe podatki

•      zwiedzanie Male w dniu poprzedzaj?cym wylot

•      opieka instruktora Scuba Service (leci razem z grup?)

•      ubezpieczenie turystyczne KL 30 000 EUR

•      obowi?zkowa sk?adka na TFG.

 

Dodatkowe op?aty:

•      wypo?yczenie sprz?tu

•      napoje gazowane, soki oraz napoje alkoholowe na ?odzi

•      zwyczajowe napiwki

•      ubezpieczenie nurkowe

•      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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