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Filipiny, to ponad 7 tysięcy otoczonych rafą wysp i wysepek. Jednym
z najsłynniejszych, nie tylko na Filipinach, ale i na świecie miejscem
nurkowym jest, bez wątpienia, położona na Morzu Sulu TUBBATAHA.
To właśnie tutaj, dwa połączone kanałem atole, tworzą prawdziwy
podwodny „tropical paradise”. Rekiny rafowe, raje, młoty, manty, rekiny
wielorybie i całe bogactwo życia rafowego, to wszystko mamy tu na

wyciągnięcie ręki. Tubbataha stanowi obszar ścisłego rezerwatu. Nurkować
tu można jedynie 3 miesiące w roku, wyłącznie z pokładu łodzi safari.
Dzięki temu podwodny świat Tubbataha, pozostaje wciąż, jednym
z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych miejsc nurkowych świata.

OSZCZĘDŹ 150 USD
jadąc na drugi wyjazdy
na Filipiny, do Anialo
Jedno z najlepszych miejsc do nurkowań

Program:
Dzień 1: Przelot do Manili

Dzień 2: Krótki lot do Puerto Princesa,

przejazd do portu, wypłynięcie na safari.

Dzień 3-8: Safari nurkowe na rafach Tubbataha.

Rejs rozpoczniemy od Atolu Północnego:
Ranger Station, Wall Street, Amos Rock.
Następnie przeniesiemy się na Atol

Południowy: wrak Delsan, Trigger Fish City,

SouthWest Wall. Kolejne nurkowania Black
Rock, Kook, T Wreck, Shark Point, Seafun
Alley, Washing Machine, wrak Malayan
I Jessie Beazley Reefs.

Dzień 9: Powrót do portu w Puerto Princesa, śniadanie wykwaterowanie z łodzi.
Wylot do Manili i lot do Polski

Dzień 10: Powrót i zakończenie wyjazdu

2750 USD

3150 USD

kajuta na dolnym pokładzie
kabiny z 2 łóżkami

Koszt wyjazdu zawiera:

kajuta na górnym pokładzie
kabiny z 2 kub 1 łóżkiem

- transfer lotnisko łódź w Puerto Princes
- safari na Tubbataha do 19 nurkowań, w tym
wyżywienie 3 x dziennie(zaczynamy kolacją
w dniu wypłynięcia i kończymy śniadaniem
w dniu wykwaterowania), napoje, zakwaterowanie
w wybranej kabinie, do 4 nurkowań dziennie,
poza dniem wypłynięcia i powrotu.
– opiekę polskiego pilota/instruktora
– ubezpieczenie podstawowe KL, NNW, bagaż
– ubezpieczenie organizatora turystyki
– zdjęcia i filmy z wyprawy

Informacje i zapisy

Koszt nie zawiera:

– przelotów ok. 3500-4000 zł
- noclegu w Manilii, o ile niezbędny
– opłat parkowych ok. 105$
– opłaty paliwowej ok. 100$
- nitrox, 12$ butla
- butla 15l, koszt 100$ za safari
– ubezpieczenia nurkowego
- opłat lotniskowych, o ile niezbędne
– napiwków dla lokalnej załogi
- innych wydatków nie wymienionych
w koszt zawiera

Miłosz

603 173 049
milosz@aquadiver.pl

Nasza łódź
Discovery Palawan, to wyremontowana i przebudowana w 2013 roku, 49 metrowa,
komfortowa łódź nurkowa dla max. 32 nurków i 25 osób obsługi. Każda obszerna
kabina posiada własną łazienkę, klimatyzacje, oraz 1 lub 2 łóżka. Jest również

salon, gdzie można ładowąc baterie, restauracja, bar z happy hours i niewielki
deck słoneczny. Nurkowania odbywają się z 2 pontonów.
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