
 

 

 

 

Po raz kolejny zapraszamy Was na wyprawę w jedno ze zdecydowanie najbardziej fascynujących 
miejsc nurkowych na świecie – GALAPAGOS! Dla nas na pewno co najmniej TOP 3 wśród naszych 
wyjazdów  To tam czekają na nas gigantyczne rekiny wielorybie i olbrzymie stada rekinów młotów, do 
tego manty, płaszczki, rekiny galapagoskie, silky shark, lwy morskie, żółwie, delfiny i morskie iguany!  

Część lądowa dostarczy równie silnych wrażeń: wygrzewające się na brzegu iguany, spacerujące po 
skałach nieśmiałe pingwiny, stuletnie żółwie lądowe oraz pustynno-księżycowe krajobrazy. Do tego 
EKWADOR – wspinaczka na wulkan Chimborazo, wizyta w gorących źródłach, na indiańskich targach i 
oczywiście na … równiku   

A dodatkowo dla chętnych „wisienka na torcie” czyli słynne na cały świat Machu Picchu w PERU.  
 

 Zapraszamy serdecznie Irena Stangierska & Nautica Travel Team 

CENA ZAWIERA: 
- Przeloty samolotami rejsowymi na trasie Warszawa*– Quito-Warszawa*,  
- Wysokie, rozszerzone ubezpieczenie KL obejmujące nurkowania, NNW, KR, BP, SS, OC, 
- Asystę polskiego opiekuna / fotografa z Nautica Travel.  

EKWADOR: 
- Prywatne transfery lotnisko-hotel-lotnisko, 
- zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w hotelu 4* Sebastian (możliwość dopłaty do SGL), 
- wyżywienie: śniadania codziennie i obiadokolacje zgodnie z programem, 
- opiekę lokalnego przewodnika polskojęzycznego, 
- prywatny transport w czasie wycieczek,  
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
- kolację pożegnalną. 

GALAPAGOS: 
- Przelot na trasie Quito-Baltra-Quito, 
- pełne wyżywienie w czasie trwania safari z wyjątkiem obiadu w Santa Cruz,  
- napoje: kawa, herbata, soki, napoje typu cola, piwo, wino, 
- ośmiodniowe safari nurkowe (butla, pas balastowy, opieka lokalnych przewodników nurkowania). 

CENA NIE ZAWIERA:  
- Opłaty za wstęp do Parku Narodowego Galapagos 120 usd (płatne gotówką na lotnisku!), 
- pakietu nitroksowego,  
- sprzętu nurkowego innego niż wymieniony (możliwość wypożyczenia na łodzi) i obowiązkowej 

redukcji DIN-INT, 
- napiwków drobnych i napiwku obowiązkowego dla całej załogi łodzi Aggressor: 300-500 usd,  
- posiłków innych niż wymienione, obiadu w lokalnej restauracji w Santa Cruz. 

Galapagos 2017 

Data: 20.11 – 03.12.2017                                          

(udział w samym safari 22.11-1.12 listopada, 

wersja z Peru do ok. 6/7.12) 

Cena: 7650 usd + przelot (możliwość rezerwacji 

przelotu we własnym zakresie)  

Kontakt:  

Ania Rocka +48 663 727 403         

anna.rocka@nauticatravel.pl  

 

Osoby zainteresowane przedłużeniem wyjazdu o pobyt  

w Peru - proszone o informacje przy zgłoszeniu. 

 

 

Płatności:  

przy rezerwacji:  2000 usd + część złotówkowa 

(przelot)                                       

01.05.2017   III rata: 3500 usd 

01.08.2017   IV rata: dopełnienie płatności         

(zniżki odejmowane są od III raty) 

 

Zniżki:  

250 USD  stały klient 

150 USD osoba nienurkująca 



 

 

 

 

Dzień 1 - 20.11 
 

Wylot z Warszawy (na życzenie możliwość rezerwacji przelotu z innego miasta), przylot do Quito                     

(2700-2850 m. npm.). Prywatny transfer do hotelu 4* Sebastian, położonego w centrum nowego Quito ( przejazd 

ok. 1h). Kolacja powitalna w hotelu, nocleg.  

Dzień 2 – 21.11 Śniadanie w hotelu. Podróż do gorących źródeł w Papallacta – ok. 2 godziny. W czasie podróży obserwowanie 

różnych stref wysokościowych (klimat, roślinność) – od 2400 m. npm do 4200 m. npm (droga prowadzi przez 

Rezerwat Ekologiczny Antisana i Park Narodowy Cayambe – Coca; przekracza się kordylierę wschodnią Andów 

przez przełęcz na wysokości 4200 m). Kąpiel w pięknym ośrodku w Papallacta (3300 m. n.p.m., temp. wody 30- 

40°C), u stóp wulkanu Antisana – obserwowanie typowej dla tego regionu roślinności i kolibrów. Po południu 

powrót do Quito. Kolacje we własnym zakresie, możliwość zrealizowania wspólnego wyjścia do miasta lub 

zarezerwowania kolacji w hotelu. Nocleg w hotelu Sebastian.  

Dzień 3 - 22.11    

 

 

   

Śniadanie w Hotelu. Wycieczka na wulkan Chimborazo (6310 m. npm), najwyższy wulkan w Ekwadorze i 

najwyższy punkt na kuli ziemskiej licząc od środka Ziemi. W pobliżu wulkanu obserwowanie wikuni w 

Rezerwacie Faunistycznym Chimborazo oraz roślinności typowej dla strefy paramo. Dojazd na parking (4800 m. 

npm) i później podejście do drugiego schroniska na 5000 m (ścieżka o łagodnym nachyleniu). Po południu 

podróż powrotna do Quito, po drodze wizyta na hacjendzie la Cienega z XVII w., gdzie między innymi mieszkał 

Alexander von Humboldt w czasie swego pobytu w Ekwadorze. Kolacja i nocleg w hotelu Sebastian. 

Dzień 4 - 23.11  

 

Dzień 5 – 10 

24-29.11 

Śniadanie w Hotelu. Transfer na lotnisko w Quito, przelot na wsypę Baltra. Przywitanie przez załogę łodzi, 

transfer busem do Itabaca Channel, zakwaterowanie na łodzi Aggressor III. Powitanie, check dive: North East 

Coast of Baltra Island. Kolacja na łodzi.  

Safari nurkowe (opis poniżej). Pełne wyżywienie (poza kolacją ostatniego dnia).  

                               
Dzień 11 - 

30.11   

Śniadanie na łodzi. Wyokrętowanie, przelot do Quito, transfer do hotelu. Czas wolny. Wspólne wyjście do 

miasta na andrzejkowy wieczór i wróżby  Kolacja we własnym zakresie. Nocleg w hotelu Sebastián. 

 

 

Dzień 12 - 
01.12 

 

 

 

Dzień 13 - 
02.12 

Śniadanie w Hotelu. Zwiedzanie nowej części miasta (pomnik Francisco de Orellana, droga konkwistadorów,   

obserwowanie panoramy Guapulo (kościół z XVI w.) i dolin w pobliżu Quito, parki El Ejido i Alameda,  Dom 

Kultury Ekwadorskiej, Bazylika i inne) i kolonialnej części miasta (Plaza Grande, Pałac Prezydencki, Pałac 

Arcybiskupi, renesansowa Katedra z XVI wieku, renesansowy kościół i klasztor San Francisco z XVI w. (1535), 

barokowy kościół La Compañía z początku XVII w. (1605), oglądanie panoramy miasta z góry Panecillo). Po 

południu wycieczka na równik (15 km na północ od Quito, w półpustynnej dolinie San Antonio de Pichincha), 

zwiedzanie Muzeum Inti Ñan, gdzie można obserwować zjawiska występujące tylko na równiku oraz Quito w 

Miniaturze (kolonialne Quito w skali, z małym spektaklem dźwięku i światła); możliwość zrobienia zdjęć stojąc 

na dwóch półkulach jednocześnie. Kolacja w stylowej restauracji i nocleg w hotelu Sebastian.  

Śniadanie w hotelu. Czas wolny. Transfer na lotnisko wylot do Polski. Dla chętnych – wylot do Peru. 

Dzień 14 – 
03.12 

Przylot do Polski. 

 

 

 

*Program wyjazdu może nieznacznie ulec zmianie, ze względu na przeloty i warunki pogodowe. 

 

 

Plan wyprawy 



 

 

N U R K O W A N I A  

 

Galapagos to - przede wszystkim - królestwo 

rekinów: spotkamy tu grupy rekinów młotów, 

rekinów galapagoskich, silky shark, rekiny 

wielorybie oraz lwy morskie, manty, żółwie, 

płaszczki i inne gatunki pelagicznych.  

 

Zdecydowanie jest to miejsce dla miłośników 

„grubej ryby”. Do podwodnych atrakcji 

dołączyć można zwiedzanie wysp na 

powierzchni oraz spotkania z iguanami, 

pelikanami, pingwinami, lwami morskimi        

i żółwiami słoniowymi. 

 

Nurkowania na Galapagos uznawane są za 

raczej trudne ze względu na występujące tam 

prądy oraz niską temperaturę wody. 

Słoneczne wyspy położone są na równiku, a 

jednak woda jest dość chłodna ze względu na 

prąd Humboldta, przynoszący zimną wodę              

z Antarktyki.  

 

Nocne nurkowania w większości miejsc 

nurkowych są zabronione przez Park 

Narodowy Galapagos ze względu na dużą 

falę (nurkowania na otwartym oceanie).               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura wody: 

21-28 stopni w okresie  
Grudzień-Maj 

16-24 stopni w okresie  
Czerwiec-Listopad  

(wtedy też pojawia się chłodniejsza 
termoklina) 

 

Większość nurkowań  
odbywa się  

na głębokości 6-33m. 

 

Przez cały rok zalecane  
grubsze pianki  

(5-7 mm + docieplacz lub suche  
skafandry z lekką bielizną) 

 

Wszystkie nurkowania  
są dryftowe,  

często pojawiają się  
silne prądy. 

 

 

 

 

Nurkowania 



 

 

 

 

 

 

 

Dzień 1 
 

Śniadanie w Hotelu. Transfer na lotnisko w Quito, przelot na wsypę Baltra. Przywitanie 

przez załogę łodzi, transfer busem do Itabaca Channel, zakwaterowanie na łodzi 

Aggressor III. Powitanie, check dive: North East Coast of Baltra Island. 

 

Dzień 2 
 

2 poranne nurkowania: Punta Carrion (Santa Cruz Island) oraz Bartolomeo Punta. 

Popołudniowa wspinaczka na Bartolomeo Punta oraz przepłynięcie pangą do Pinacle 

Rock.  

Dzień 3 
 

4 nurkowania Wolf;  2poranne, 1 popołudniowe i 1 nocne. 

Dzień 4 
 

4 nurkowania Darwin; 2 poranne, 2 popołudniowe. 

Dzień 5 
 

2 poranne nurkowania Darwin; 2 popołudniowe Wolf. 

Dzień 6 
 

2 poranne nurkowania Cabo Douglas i 2 popołudniowe Punta Vicente Roca. 

Dzień 7 
 

1 poranne nurkowanie Cousins Rock.  Po południu Galapagos Aggressor III dotrze  
do Itabaca Channel lub Puerto Ayora. Po lunchu goście zostaną przewiezieni   
prywatnym busem na wycieczkę po najpiękniejszych rejonach Santa Cruz Island.  
Odwiedzimy najładniejsze punkty widokowe Santa Cruz oraz Rezerwat Żółwi,  
w którym spotkamy słynne na cały świat olbrzymie żółwie lądowe.  
Po wycieczce czas wolny w miasteczku na zakupy. Kolacja we własnym zakresie  
(jedyny posiłek podczas całego rejsu).  
Powrót na łódź wieczorem, początek podróży powrotnej na Baltrę ok. 22. 
 

Dzień 8 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z łodzi, transfer na lotnisko, przelot do Ekwadoru. 

  

 
 
 
Wyspa Santa Cruz: 
Piaszczyste dno, wody spokojne bez prądów, podczas nurkowań towarzyszą nam min. lwy morskie        
zamieszkujące tę wyspę. 
 

Wyspa Wolf:  
Często silny prąd; ławice rekinów młotów, manty, rekiny galapagoskie, lwy morskie. 
 

Wyspa Darwin: 
Silne prądy, ławice rekinów młotów, manty, żółwie oraz możliwość spotkania rekina wielorybiego!!! 
 

Zapraszamy   Informacje szczegółowe i zgłoszenia: 

Ania Rocka: anna.rocka@nauticatravel.pl 663 727 403  

Plan Safari 

 

mailto:anna.rocka@nauticatravel.pl

