Palau i Seul
14 kwietnia – 26 kwietnia 2018
Palau to wyspiarskie państwo leżące ok 800km na wschód od Filipin.
Obejmuje ponad 250 wysp, otoczonych szeroką rafą. Cieszy przyjemnym
ciepłym klimatem cały rok. Średnia temperatura to 27°C. Dzięki opadom
jest to tak bardzo zielony kraj. Ogromna liczba dużych pelagicznych
drapieżników, żółwie, delfiny, rekiny i wiele gatunków ryb wędrownych
spotyka się na skrzyżowaniu trzech głównych światowych prądów
oceanicznych w archipelagu Palau.
Nurków przyciągają dziewicze rafy, zamieszkałe przez wiele zwierząt, w tym rekiny rafowe;
podwodne tunele, które łączą ocean ze śródlądowymi jeziorami, gdzie żyją rzadko spotykane
nieparzące meduzy; miękkie korale czy krystalicznie czyste wody z widocznością nawet do 60m.
Amatorzy nurkowania na wrakach także znajdą coś dla siebie, a mianowicie z czasów II Wojny
Światowej okręty wojenne czy samoloty. Ciekawostką jest fakt, że państwo Palau stworzyło pierwsze
na świecie tzw. rekinie sanktuarium, zakazujące całkowicie połowów tych zwierząt na swoich
wodach, o powierzchnia około 600 tys. km kwadratowych. Ponadto jest to jeden z 11 krajów na
świecie, w którym nigdy nie odnotowano ujemnej temperatury.

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 – 14.04.2018

Wylot z Warszawy.

Dzień 2 – 15.04.2018

Międzylądowanie w Seulu.

Dzień 3 – 16.04.2018

Przylot na Palau, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny na
wypoczynek po trudach podróży.

Dzień 4 – 17.04.2018

1 dzień nurkowy – 2 nurkowania.

Dzień 5 – 18.04.2018

2 dzień nurkowy – 2 nurkowania.

Dzień 6 – 19.04.2018

3 dzień nurkowy – 2 nurkowania.

Dzień 7 – 20.04.2018

4 dzień nurkowy – 2 nurkowania.

Dzień 8 – 21.04.2018

5 dzień nurkowy – 2 nurkowania.

Dzień 9 – 22.04.2018

Ostatni dzień przed wylotem – wycieczka archeologiczna Ulong.
Historia ludzkiej migracji pod patronatem UNESCO.
Piktogramy, Kamienne Monety Yap, starożytna wioska, snorkeling na
cudownych rafach Palau. A po wycieczce ostatnie chwile przed wylotem.

Dzień 10 – 23.04.2018

Wylot z Palau, przylot do Seulu, transfer do hotelu, czas wolny po
podróży.

Dzień 11 – 24.04.2018

Pobyt w Seulu.

Dzień 12 – 25.04.2018

Pobyt w Seulu.

Dzień 13 – 26.04.2018

Wylot z Seulu, przylot do Warszawy.

Zakwaterowanie na Palau
Hotel: PALASIA HOTEL
Hotel Palasia jest dogodnie usytuowany w centrum miasta Koror, w odległości spaceru od wielu
sklepów i restauracji. Oferuje on pokoje z widokiem na zatokę lub miasto, dwie restauracje, basen,
bar, centrum fitness i bezprzewodowy dostęp do Internetu.
Na miejscu działa również restauracja, gdzie serwowane jest śniadanie w formie bufetu, obejmujące
dania kuchni chińskiej. Część pokoi i apartamentów zapewnia widoki na morze.
Wszystkie pokoje i apartamenty są wyposażone w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych.
Niektóre dysponują częścią wypoczynkową. W każdym znajduje się łazienka z wanną lub
prysznicem. Ponadto dla Gości przygotowano kapcie, bezpłatny zestaw kosmetyków, zestaw do
higieny jamy ustnej i suszarkę do włosów.

Zakwaterowanie w Seulu
Hotel: LOTTE CITY HOTEL MYEONGDONG****
Położenie: Hotel zlokalizowany jest pomiędzy Myeongdong (biznesową i sklepową częścią Seulu) a
Cheonggyecheon (oazą przedmieści).
Transfer z Incheon International Airport trwa 1h10min.
Zakwaterowanie: Hotel dysponuje 350 pokojami (70 standardowych, 142 Superior, 17 Deluxe Family
i 3 Superior Suite).
Każdy pokój wyposażony jest w: klimatyzację, TV satelitarną, darmowe WiFi, sejf, minibar, zestaw
do parzenia kawy i herbaty, suszarkę, łazienkę z prysznicem lub wanną.
Restauracja: Hotel oferuje kuchnię włoską, a w C'Cafe oferowana jest cały dzień kuchnia
międzynarodowa.
Dodatkowe wyposażenie: Hotel dysponuje salą fitness, pralnią, Business Center

CENA ZA OSOBĘ 2175 USD + PRZELOT
Cena za osobę:
– 8 noclegów hotelu na Palau ze śniadaniami wraz z podatkami oraz opłatami za serwis (pokój
dwuosobowy)
– transfery z lotniska oraz na lotnisko na Palau
– 5 dni po 2 nurkowania dziennie wraz z transferami
– 1 nurkowanie w Chandelier Cave
– 1 snorkeling w jeziorze Jellyfish
– nielimitowane nurkowanie na ‚Macro Wall’
– butle i balast, przewodnika nurkowego
– darmowy Nitrox do 32% (dla osób z uprawnieniami)
– lunch każdego dnia nurkowego, butelka z wodą, hak rafowy
– w trakcie wycieczki ostatniego dnia na Palau – transfer, lunch i przewodnika
– 3 noclegi w hotelu w Seulu ze śniadaniami (pokój dwuosobowy)
– transfer lotnisko – hotel – lotnisko w Seulu
– opiekę polskiego instruktora i przewodnika nurkowego
– ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż
– turystyczny fundusz gwarancyjny
– ubezpieczenie organizatora turystyki

Cena nie zawiera:
– przelotu wycenianego w momencie rezerwacji
– opłaty lotniskowej oraz „green fee” (ok 50 USD/osobę), niezbędnych pozwoleń na nurkowanie (ok
100 USD/osobę) – płatne na miejscu
– wypożyczenia sprzętu nurkowego (wliczone w cenę są balast i butla)
– ubezpieczenia nurkowego
– ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych
– posiłków innych niż wymienione w opisie
– napiwków
UWAGA: snorkeling w Jellyfish Lake zależy od lokalnych pozwoleń rządu Palau. W przypadku, gdy
zostanie wprowadzony zakaz, snorkeling zostanie zastąpiony nurkowaniem wrakowym.

Informacje i zapisy:
Miłosz 603 173 049 milosz@aquadiver.pl

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1,
10-089 Olsztyn, nr NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, posiada gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne w SIGNAL IDUNA Polska - Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. o numerze M 207649 w kwocie 397,413,00 złotych.
UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady, USA,
Chin i Japonii, KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł.

