
 

 

*Program może nieznacznie ulec zmianie ze względu na konfigurację przelotów, pogodę itd. 

Dzień 1 2 listopada Wylot z Warszawy. 
Dzień 2 3 listopada Przelot. 
Dzień 3 4 listopada Przylot do Nowej Zelandii. Zakwaterowanie w hotelu, 

odpoczynek po trudach podróży  
Dzień 4 - 8  5 – 9 

listopada 
PROGRAM LĄDOWY: NOWA ZELANDIA 
(szczegółowy program w osobnym załączniku). 

Dzień 9  10 listopada Wczesno poranny przelot na FIJI (SUVA). Zakwaterowanie w 4* 
Novotel Hotel SUVA. Relaks, odpoczynek, możliwość 
skorzystania z dodatkowych atrakcji na miejscu.   

Dzień 10  11 listopada  Początek safari nurkowego. 
Dzień 11 – 16  12 – 17 

listopada  
Safari nurkowe (opis miejsc nurkowych i łodzi w osobnym 
załączniku). 

Dzień 17  18 listopada Koniec safari, zakwaterowanie w resorcie 4* z dostępem do 
plaży - czas na odpoczynek po intensywnych nurkowaniach   
Możliwość skorzystania z dodatkowych wycieczek i atrakcji. 

Dzień 18  19 listopada  Po śniadaniu całodniowa wycieczka po wyspie / atrakcje 
wodno-lądowe. Kolacja pożegnalna. 

Dzień 19 20 listopada Śniadanie, czas wolny. Wieczorny wylot do Polski. 
Dzień 20  21 listopada Przylot do Polski wieczorem. 
 

Cena wyjazdu: 5200 usd + przelot (ok. 6950pln) 

Zniżka stałego klienta: 250 usd 

Zniżka non diver: 200 usd 

 

Istnieje możliwość ubezpieczenia KR (koszty rezygnacji).  

- 2,8% od kwoty biletu  

- 3,2% od kwoty wyjazdu  

 

Ilość miejsc na łodzi: 9 (na chwilę obecną: przyjmujemy zapisy na listę rezerwową) 

 



CENA 

 

 

Cena zawiera: 

 Proponowany przelot na trasie Warszawa – Nowa Zelandia – Fiji – Warszawa  

 wysokie, rozszerzone ubezpieczenie KL, NNW + nurkowe, 

 opiekę polskiego instruktora w trakcie całego wyjazdu, 

 wszystkie transfery w trakcie wyjazdu: lotnisko – hotel – łódź – lotnisko,  

 2 noclegi ze śniadaniami w hotelu Novotel 4* SUVA w pokojach dwuosobowych (ze 

względu na nocny przelot 10 listopada, będziemy tu mieli pełną dobę hotelową), 

 2 noclegi ze śniadaniami w pokojach dwuosobowych w resorcie 4* z dostępem do plaży, 

 kolację pożegnalną,  

 całodniową wycieczkę po wyspie, 

 7-mio dniowe safari na łodzi Aggressor, 4-5 nurkowań dziennie przez 5-6 dni, 

 pełne wyżywienie w trakcie safari, woda, kawa, herbata, piwo, wino, 

 zakwaterowanie w kajutach dwuosobowych z łazienkami, klimatyzacją, 

 opiekę lokalnych instruktorów nurkowania, butle z powietrzem, balast. 

Cena nie zawiera: 

 napiwków (sugerowany dla załogi łodzi: min. 150 usd), 

 pakietu nitroksowego: 100 usd, 

 niewymienionego sprzętu nurkowego (możliwość wypożyczenia na łodzi), 

 niewymienionych posiłków, 

 opłat parkowych i portowych (do potwierdzenia, na chwilę obecną ok. 300usd), 

 opcjonalnego programu lądowego w Nowej Zelandii.  

Terminy płatności: 

 przy rezerwacji: 500 usd + przelot 

 4 maja: 1500 usd 

 4 czerwca: 1500 usd 

 4 lipca: dopłata do całości.  

 

 


