
RPA + MOZAMBIK   
 

EKSPEDYCJA HSA   
 



Zapraszamy na Ekspedycję HSA do RPA                                   
i Mozambiku  Odkryjcie z nami Prawdziwą AFRYKĘ! 

 
 

TERMIN WYPRAWY: 6 – 16 grudnia 2019. 

ILOŚĆ MIEJSC: 6-9. 

 

Data przyjmowania zgłoszeń: do 12 maja 2019. 

Informacje o zakwalifikowaniu się na wyjazd: do 19 maja 2019. 

 

WAŻNE!!! 

Warunkiem wyjazdu jest podpisana przy rezerwacji miejsca 
umowa – zgłoszenie, oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
wyjazdu oraz dosłanie najpóźniej do 6 września aktualnych badań 
lekarskich dopuszczających do nurkowania. W przypadku ich 
braku: nie ma możliwości udziału w wyjeździe.   

 

Zapraszamy również Wasze osoby towarzyszące – nurkujące i 
nienurkujące (możliwość zrobienia intro w czasie wyjazdu). 

 

 

 

Już od 5 lat organizujemy pionierskie Wyprawy HSA, otwierając tym drogę 
dla polskich nurków HSA do poznawania – nie tylko nurkowego – świata  
Dzięki zaangażowaniu naszej niezastąpionej Kadry Nurkowej oraz 
organizatorowi naszych wypraw: Nautica Travel, udało się nam 
zorganizować jako pierwsi na świecie tak duże wyprawy HSA w tak odległe     
i różnorodne destynacje w tak krótkim czasie. Destynacje niekoniecznie 
przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.  

Postanowiliśmy pójść jeszcze krok do przodu…  Tym razem organizujemy 
dla polskich nurków HSA pionierską ekspedycję do Afryki  Nie będzie 
łatwo! Jest to wyzwanie organizacyjne i logistyczne, wyzwanie dla Kadry       
a przede wszystkim dla – Was, Uczestników. Są to miejsca trudne, nowe 
również dla nas. Wielu sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ale ktoś 
w Polsce musi zacząć…  Piękno tamtego świata – zarówno pod jak                
i nadwodnego – warte jest według nas podjęcia tego wyzwania    

Na wyjazd zapraszamy certyfikowanych nurków HSA - przede wszystkim 
osoby ze stopniami HSA AOWD A / B, ale nawet jeśli macie stopień OWD C 
– nie zaszkodzi się zgłosić .  

Jednak nim to zrobicie – przeczytajcie dokładnie program, a jeszcze 
dokładniej –  to co Was tam czeka  

Czekamy na Was  - Do zobaczenia  Do odważnych Świat należy  



Program 

 

Dzień: Program 

1 –  
6 grudnia 
(piątek)  

Zbiórka na lotnisku w Warszawie o 16:30. Przelot do Durban (RPA) samolotem rejsowym 
liniami Turkish Airlines (przesiadka w Istambule, czas na lotnisku ok 2,5 godziny). Limit 
bagażu:  25kg. Mikołajki w przestworzach   

2 –  
7 grudnia  

Przylot do Durban (RPA) o 13:20. Transfer do hotelu, czas na odpoczynek po podróży.  

3 –  
8 grudnia 

Śniadanie. 2 nurkowania Umkomaas RPA. 

4 –  
9 grudnia  

Śniadanie. 2 nurkowania Umkomaas RPA. Transfer w kierunku Sodwana. 

5 – 
10 grudnia  

Śniadanie. 2 nurkowania Sodwana RPA. Wizyta nad Jeziorem Sabaya. 

6 –  
11 grudnia 

Śniadanie. 2 nurkowania Sodwana RPA. Przejazd w kierunku Mozambiku, lądowe 
przekroczenie granicy. 



   Program 

 Dzień 

7 –  
12 grudnia 

Śniadanie. 2 nurkowania Ponto Do Ouro Mozambik. 

8 –  
13 grudnia 
 

Śniadanie. 2 nurkowania Ponto Do Ouro Mozambik. 
Przejazd do RPA w kierunku Johanesburga. 

9 –   
14 grudnia 
 

Całodniowe jeep safari i obserwacja dzikich zwierząt. Poszukiwania Wielkiej Piątki  
 

10 –  
15 grudnia 

Wolne przedpołudnie, transfer na lotnisko na godzinę ok. 16:15 (Wylot 19:15, przesiadka w 
Istambule).  

11 – 16 grudnia 
(poniedziałek) 

Przylot do Warszawy o 8:20.  

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



 

Cena Wyprawy:  
 

5000 PLN – dla osób, które do tej pory nie korzystały z dofinansowania Fundacji. 
6950 PLN – z pełnym dofinansowaniem. 

7950 PLN – z częściowym dofinansowaniem.  
 
 

Cena nie zawiera: 

• Dojazdu na lotnisko w Warszawie. 

• Wypożyczenia sprzętu nurkowego.  

• Napiwków. 

• Wizy  do Mozambiku (ok. 60 usd). 

• Posiłków niewymienionych w programie. 

• Atrakcji i nurkowań dodatkowych. 

 

Cena dla osób towarzyszących: 

Osoba nurkująca : 10650 PLN *  

(* cena tylko dla rodzin / przyjaciół nurków HSA) 

Osoba nienurkująca: na zapytanie. 

 

 

Cena zawiera: 

• Przelot na trasie Warszawa – Durban – Johanesburg– Warszawa 
samolotami rejsowymi.  

• Wszystkie transfery na miejscu (RPA, Mozambik, przekroczenie granicy). 

• Składkę na obowiązkowy Fundusz Gwarancyjny . 

• Wysokie Ubezpieczenie podróżne KL, NNW oraz nurkowe. 

• Zakwaterowanie w hotelach 3 i 4* w pokojach dwuosobowych lub 
trzyosobowych (mogą być koedukacyjne).  

• Śniadania. 

• Pamiątkowy t-shirt. 

• Pakiet 12 nurkowań zgodnie z programem (butle z powietrzem, pasy 
balastowe, opieka lokalnej kadry, transfery). 

• Całodniowe jeep safari i obserwacja dzikich zwierząt w jednym                 
z Parków w RPA (do potwierdzenia który dokładnie). 

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

• Opiekę organizatora wyjazdu z ramienia Nautica Travel.  

 

 



Przeczytaj zanim się zgłosisz: 

 

• Jak sama nazwa wskazuje – ekspedycja pionierska – jest to wyjazd, na którym do tej pory nie 
byliśmy  Mogą się wydarzyć sytuacje przez nas nieprzewidziane. I z tym musicie się liczyć. 

• Kolejna rzecz z którą musicie się liczyć, to spora ilość przejazdów – nocować będziemy w 4 lub       
5 różnych miejscach, będziemy również przekraczali granicę drogą lądową.  

• Hotele – nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Ze strony kadry możecie 
jak zawsze liczyć na pełne wsparcie i pomoc, ale musicie wziąć pod uwagę, że przez tych 10 dni 
nie zawsze będzie możliwość bez problemu skorzystać z łazienki, albo trzeba będzie się 
natrudzić poruszając się po piasku lub pokonując schody. 

• Zakwaterowanie – w zależności od ilości wózków, samodzielności uczestników – może być tak, 
że będą to pokoje 2 albo 3 osobowe – i możecie mieszkać w nich w wersji koedukacyjnej – jeśli 
ktoś ma problem z nocowaniem w pokoju z osobą płci przeciwnej – niezbędna będzie dopłata 
do pokoju jednoosobowego i nie możemy wtedy zagwarantować pomocy kadry.  

• WIZA – płatne na miejscu gotówką (ok. 60 usd). 

• PASZPORT – ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu z min. 2 stronami wolnymi na wizy               
i stemple urzędowe. 

• SZCZEPIENIA – nie ma obowiązkowych, ale są zalecane – prosimy o zadbanie o nie we własnym 
zakresie, nie będziemy sprawdzali czy i jakie macie – to Wasze zdrowie i bezpieczeństwo   

• MSZ – prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa dotyczącymi wyjazdu      
w te rejony świata.  

• NURKOWANIA – poziom od łatwego do trudnego. Czasami może wystąpić wysoka fala, prąd       
w czasie nurkowań, niektóre miejscówki: wejście z brzegu po plaży. 



REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 

 

 

Republika Południowej Afryki zaliczana jest do najpiękniejszych krajów na świecie. 
 

Piękno Południowej Afryki przejawia się uśmiechami przyjaznych twarzy, mozaiką 
kultur i kuchni oraz złożoną historią, która ją ukształtowała.  

 

Krajobrazy RPA składają się z dolin, gór, lasów, pustyń, wybrzeży i trawiastych sawann, 
które zapierają dech w piersiach i są domem dla najróżniejszych gatunków zwierząt. 

 

Południowa Afryka ma również wyjątkową różnorodność życia morskiego, z prawie 
dwukrotnie większą liczbą gatunków morskich niż cała część Morza Śródziemnego na 
linii brzegowej o długości zaledwie 2000 mil. Największa na świecie migracja życia 
oceanicznego występuje tutaj. 

 



Nurkowania: 

 

ALIWAL SHOAL to skamieniała wydma piaszczysta, która leży około 4 km od brzegu w 
małym nadmorskim mieście Umkomaas, położonym na południowym wybrzeżu Afryki 
Południowej w KwaZulu Natal. Rafa bogata w wiele gatunków twardych i miękkich 
koralowców oraz różnorodne gatunki ryb tropikalnych i subtropikalnych. Daje nurkom 
wyjątkową okazję do nurkowania na wrakach, rafach i z rekinami w tym samym 
miejscu. Szczyci się bogactwem życia wodnego od ślimaków nagoskrzelnych po orlenie 
czy żółwie. 

ZATOKA SODWANA - leży ukryta wśród nadmorskich wydm na północnym skraju parku 
St Lucia Wetland Park, na północnym wybrzeżu Afryki Południowej i jest domem dla 
niezliczonej ilości ryb tropikalnych i miejscem często odwiedzanym również przez 
większe gatunki pelagiczne. Przy odrobinie szczęścia możemy tu spotkać żółwie, rekiny, 
a nawet manty.  

PONTA DO OURO, Południowy Mozambik - urocze miasteczko znajdujące się                   
w południowym Mozambiku, zaledwie 10 km od granicy z Afryką Południową. 
Znajdziemy tu piękne białe plaże, gęste lasy wydmowe, lazurowe morze, tradycyjny 
targ na świeżym powietrzu, małe sklepiki i rustykalne restauracje. Dzisiaj Ponta jest 
jednym z najlepszych miejsc nurkowych w Mozambiku. Średnia widoczność wynosi 30-
40 m, a temperatura wody waha się od 22 do 26 stopni C. Znajdują się tutaj 22 
miejscówki nurkowe z dziewiczymi rafami. Wąwozy i jaskinie na głębokości od 10 m do 
40 m, umożliwiają nurkowanie na wszystkich poziomach certyfikacji. Możemy tu 
spotkać żółwie, grupery, płaszczki, skorpeny.  

 

 



Osoby towarzyszące: 

 
Proponujemy udział w wyjeździe również Waszym osobom 
towarzyszącym  Jeśli macie brata / tatę / dziewczynę / żonę / 
koleżankę itd. itp. którzy chcieliby spędzić wakacje razem z nami – 
ten wyjazd przeznaczony jest również dla nich                

 

*** UWAGA! Osoby towarzyszące mogą wyjechać pod warunkiem, 
że będą w pełni poinformowane, jak takie wyjazdy wyglądają – 
muszą to być osoby samodzielne, które pomogą jeśli będą chciały 
(nie muszą ), ale nie będą wymagały, aby organizować im czas 
wolny – jednym słowem – sprawdzone przez Was „w bojach” 
osoby, za które to Wy weźmiecie odpowiedzialność   

Będzie nam super miło, jak więcej osób dołączy do naszego 
wyjazdu, ale muszą wiedzieć, że jest to przede wszystkim Wyprawa 
dla nurków HSA  

Jeśli macie wątpliwości czy możecie lub powinniście kogoś zabrać – 
zapytajcie    

 



Informacje szczegółowe i zgłoszenia: 
biuro@nauticatravel.pl 
 
 
Numer konta:  
Bank SANTANDER NAUTICA TRAVEL  
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405 
 
 
Terminy płatności: 
 
I - 48h od potwierdzeniu udziału: 1000 PLN  
II – 6 czerwca: 1500 PLN  
III – 6 lipca: 1000 PLN  
IV –  6 sierpnia: 1500 PLN 
V – 6 września: 1000 PLN 
VI – 6 października: 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 (KRiT). Koszt takiego ubezpieczenia to 2,8% ceny 
wyjazdu.  
Osoby zainteresowane takim ubezpieczeniem proszone są o informację przy zgłoszeniu. 
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o CP (choroby przewlekłe – 100% zwyżki). 
 
 
 


