
CURACAO  
 



Zapraszamy na Dziesiątą Wyprawę Fundacji  

 

TERMIN WYPRAWY: 27 września – 6 października 2018.  

ILOŚĆ MIEJSC: 9-10.  

Data przyjmowania zgłoszeń: 27 kwietnia 2018. 

Informacje o zakwalifikowaniu się na wyjazd: 11 maja 2018. 

 

WAŻNE!!! 

Warunkiem wyjazdu jest podpisana przy rezerwacji miejsca 
umowa-zgłoszenie oraz aktualne badania lekarskie 
dopuszczające do nurkowania!!! W przypadku ich braku:    
nie ma możliwości udziału w nurkowaniach!!!  

Osoby, które nie dostarczą badań najpóźniej do dnia                
27 czerwca nie będą mogły wziąć udziału w wyjeździe. 

 

 

 CURACAO!  

Wracamy na KARAIBY! Miejsce, które klimatem pasuje nam 
najbardziej   

Wolny, niespieszny tryb życia (pracy i nurkowań również  ), 
niesamowite nurkowania na pięknej rafie i wrakach, 
piaszczyste plaże i jak na wszystkich Wyprawach Fundacji – 
wyjątkowy klimat i Ludzie   

To wszystko czeka na Was już jesienią!  

Na wyjazd zapraszamy nurków samodzielnych pod wodą,      
a ze względu na występujące miejscami prądy i czasami 
większe głębokości – nurków przynajmniej średnio 
zaawansowanych i zaawansowanych (wskazany certyfikat 
HSA AOWD A / B, ale nawet jeśli macie OWD – nie zaszkodzi 
się zgłosić  )  

 

Czekamy na Was  - Do zobaczenia   



Program 

 

Dzień Program 

1 – 27 września 
(czwartek) 

Zbiórka na lotnisku 3:30 (rano) - wylot z Warszawy o godzinie 6:00 liniami rejsowymi KLM 
(przesiadka w Amsterdamie). Przylot na CURACAO 12:45, transfer do hotelu i 
zakwaterowanie. Czas wolny i odpoczynek po podróży  

2 –  
28 września  

Po odespaniu dnia poprzedniego i po śniadaniu w hotelu – dobranie sprzętu nurkowego, 
wypełnienie dokumentów, check dive z brzegu. Czas wolny. Możliwość zwiedzania wyspy na 
własną rękę, w podgrupach lub czas na relaks   

3 –  
29 września 

Śniadanie. 2 nurkowania z łodzi. Możliwe popołudniowe nurkowanie z brzegu. 
Czas wolny, możliwość skorzystania z infrastruktury hotelu (basen, plaża, siłownia).  

4 –  
30 września  

Śniadanie. 2 nurkowania z łodzi. Możliwe popołudniowe nurkowanie z brzegu. 

5 – 
1 października  

Śniadanie. 2 nurkowania z łodzi. Możliwe popołudniowe nurkowanie z brzegu. 

6 –  
2 października 

Śniadanie. 2 nurkowania z łodzi. Możliwe popołudniowe nurkowanie z brzegu. 

7 –  
3 października 

Śniadanie. 2 nurkowania z łodzi. Możliwe popołudniowe nurkowanie z brzegu. 
 



   Program 

 Dzień 

8 –  
4 października 

Śniadanie. Dzień wolny – opcjonalna wycieczka po wyspie lub czas na wypoczynek po 
trudach nurkowania, relaks na plaży lub nad basenem, czas wolny na zakupy   

9 –  
5 października 

Śniadanie. Wolne przedpołudnie, transfer na lotnisko, wylot z wyspy o godzinie 19:35. 

 10 –  
6 października  

Przylot do Polski o godzinie 13:55.  
 

* Program Wyprawy może nieznacznie ulec zmianie ze względu na godziny przelotów oraz 
warunki pogodowe. 

* Szczegółowy i ostateczny program nurkowy będzie potwierdzany na bieżąco na miejscu –    
ze względu na warunki pogodowe i poziom wyszkolenia uczestników.  



Cena wyprawy:  
5950 PLN - z pełnym dofinansowaniem Fundacji. 
 
 Cena nie zawiera: 

• Dojazdu na lotnisko w Warszawie. 

• Wypożyczenia sprzętu nurkowego.  

• Napiwków. 

• Posiłków niewymienionych w programie. 

 

Cena dla osób towarzyszących: 

Osoba nienurkująca: 7250 PLN * 

Osoba nurkująca: 9150 PLN * 

 

(* cena tylko i wyłącznie dla rodzin / przyjaciół nurków HSA, osób, 
które będą mieszkały razem z Wami w pokojach i w miarę swoich 
możliwości pomagały na wyjeździe). 

 

Cena zawiera: 

• Przelot na trasie Warszawa – CURACAO – Warszawa: 
samolotem rejsowym (bagaż 23kg + 12 kg). 

• Transfery lotnisko – hotel – lotnisko (CURACAO). 

• Składkę na obowiązkowy Fundusz Gwarancyjny (Polska).  

• Wysokie, rozszerzone ubezpieczenie podróżne KL, NNW 
oraz nurkowe. 

• Zakwaterowanie (8 dób) w hotelu Lionsdive Beach Resort 
w pokojach dwuosobowych lub trzyosobowych (część 
pokoi przystosowanych).  

• Śniadania w hotelu.  

• Pamiątkowy t-shirt. 

• Pakiet 10 nurkowań z łodzi, check dive + nurkowania „no 
limit” z brzegu (butle z powietrzem, pasy balastowe). 

• Opiekę kadry nurkowej Fundacji Mniejszy Błękit w 
czasie całego pobytu.  

• Opiekę organizatora wyjazdu z ramienia Nautica Travel.  

 

 



LIONSDIVE  BEACH  RESORT 
 Elegancki, przytulny hotel otoczony tropikalną roślinnością, leży bezpośrednio 

nad morzem. 

W hotelu: 

• Plaża 

• Restauracje 

• Darmowe wifi  

• Basen  

• Siłowania 

• Bary 

• SPA 

  

Pokoje 2 lub 3 osobowe – część przystosowana dla osób poruszających się na 
wózkach. 



Informacje dodatkowe: 

 
• CURACAO jest niewielką wyspą należącą do HOLANDII. Znajduje się w 

Ameryce Środkowej, a dokładnie na południowym skraju Morza Karaibskiego, 
około 60 km od wybrzeży Wenezueli. Curaçao charakteryzuje się nizinnym 
krajobrazem i suchym tropikalnym klimatem. Wyspa Curoçao została odkryta 
przez Alonso de Ojeda w 1499 roku. 

• Powierzchnia – 444 km² zbliżona do powierzchni Warszawy  

• Temperatury są wysokie, typowe dla regionów okołorównikowych. Wyspa leży 
w regionie wolnym od huraganów, które w ten region nie docierają. 

• Warto zwiedzić stolicę, miasto Willemstad, nazywane „małym Amsterdamem“. 
Zostało ono w roku wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, 
ze względu na zabytkowe stare miasto i port. 

• Od nazwy wyspy swe imię wzięły słynne likiery Curaçao, wytwarzane ze skórek 
gorzkich pomarańczy. To tutaj w przeszłości uprawiano ten gatunek cytrusów. 
Miłośnicy rajskich krajobrazów i błogiego plażowania będą zachwyceni. 



Nurkowania: 

 

 

• Ciepłe, przejrzyste wody & pastelowe rafy Morza Karaibskiego. 

• Wraki. 

• Zdarzają się prądy – wyjazd przeznaczony raczej dla nurków 
przynajmniej średnio-zaawansowanych. 

• Zakaz nurkowania w rękawiczkach.  

• Zero Contact Rule – całkowity zakaz dotykania rafy. 

• Obowiązkowe wypełnienie dokumentów medycznych i nurkowych na 
miejscu. 

• A pod wodą…  Żółwie, groupery, barakudy, gorgonie, gąbki, korale 
miękkie i twarde, koniki morskie, płaszczki, ośmiornice, ławice jackfish, 
mureny, krewetki, kraby, papugoryby, snappery….a przy dużym 
szczęściu również rekiny i delfiny  

 



Informacje dodatkowe: 

 

Proponujemy udział w wyjeździe również Waszym osobom towarzyszącym             
Jeśli macie brata / tatę / dziewczynę / żonę / koleżankę itd. itp. którzy chcieliby 
spędzić tydzień na tej pięknej wyspie – ten wyjazd przeznaczony jest również dla nich 
               

 

*** UWAGA! Osoby towarzyszące mogą wyjechać tylko i wyłącznie pod warunkiem, 
że będą w pełni poinformowane jak takie wyjazdy wyglądają i podpiszą umowę-
zgłoszenia, w której będzie umieszczona taka informacja – muszą to być osoby 
samodzielne, które pomogą jeśli będą mogły, ale nie będą przeszkadzać, nie będą 
wymagały, aby organizować im czas wolny, zajmować się nimi itd.itp. – jednym 
słowem – sprawdzone przez Was „w bojach” osoby, za które weźmiecie 
odpowiedzialność  To nie jest wyjazd komercyjny, nie są to wakacje rodzinne dla żon 
/ babci / dzieci itd. którymi trzeba się zajmować i organizować im czas wolny   

Będzie nam super miło, jak więcej osób dołączy do naszego wyjazdu, ale muszą 
wiedzieć, że jest to przede wszystkim Wyprawa dla nurków HSA  Osoby 
towarzyszące będą mogły skorzystać z wypoczynku na plaży czy nad hotelowym 
basenem lub z różnych wycieczek fakultatywnych, wypływać z nami łódką itd. itp.  

Jeśli macie wątpliwości czy możecie lub powinniście kogoś zabrać – zapytajcie    

 



Informacje szczegółowe i zgłoszenia: 
Anna Rocka: anna.rocka@nauticatravel.pl 
 
 
Numer konta:  
Bank Zachodni WBK S.A. 
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405 
 
 
 
Terminy płatności: 
 
I - 48h od potwierdzeniu udziału: 1000 PLN 
II - 27 maja: 1000 PLN  
III - 27 czerwca: 1500 PLN 
IV - 27 lipca: 1000 PLN  
V - 27 sierpnia: dopełnienie płatności 
(istnieje możliwość wpłaty jednorazowo lub rozłożenia na inne raty – prosimy o taką informację przy zgłoszeniu) 
 
UWAGA:  
Istnieje możliwość ubezpieczenia wyjazdu od kosztów rezygnacji (KR). Koszt takiego ubezpieczenia to 2,8% ceny wyjazdu.  
Osoby zainteresowane takim ubezpieczeniem proszone są o informacje przy zgłoszeniu. 
 
 
 


