TRASA: Ambon, Banda Island, Ring of Fire
Wstępny plan (może ulec zmianie z powodu warunków atmosferycznych)
Dzień 1. Transfer z lotniska Ambon na łódź White Manta. W zależności od pory przyjazdu,
check dive w Ambon Bay.
Dzień 2. (3-4 nurkowania) - Nusa Laut dive.
Dzień 3-. (4 nurkowania) - nurkowania przy Banda Island, Pulau Ai, Batu Kapal, Karang Hatta,
Pulau Keraka.
Dzień 4- 7. (4 nurki dziennie) – Ring of Fire
Dzień 8. (3 nurki x 2 dni) Banda Island, Ambon
Dzień 9. Wykwaterowanie po śniadaniu, transfer na lotnisko Ambon.

Dni nurkowe: 8 dni - 26 nurkowań

Zakwaterowanie/Waykwaterowanie:
Ambon/ Ambon
Jak dotrzeć do Ambon:



Garuda Sriwijaya, Lion Air - codzienne loty z Bali lub Jakarta via Makassar do Ambon,
lub z Manado do Ambon.
Zakwaterowanie między 8-10:00 rano. Lot trwa ok. 3 godzin + dojazd 20 min z
lotniska na łódź.

Co jest zawarte w cenie?






Transfer lotnisko/hotel-łódka, łódka-hotel/lotnisko
Zakwaterowanie na łodzi w wybranej kabinie
Wszystkie posiłki, przekąski, ciepłe napoje, kawa, herbata
Ręczniki, serwis
Butle, balast, 4 przewodników (1x Instructor, 3x Dive Master)

Co jest wyłączone z ceny?





Przeloty i noclegi w hotelu
Opłaty parkowe i portowe
Ubezpieczenie nurkowe i podróżne
zimne napoje bezalkoholowe, alkohol, kawa nespresso




wypożyczenie sprzętu nurkowy
Nitrox (US$10 za dzień nurkowy).

Ważne godziny:




Wypłynięcie najpóźniej o godzinie 14:00
Powrót 6:00 rano.
Ostatnie nurkowanie o godz. 12:00 (18 godzin No Fly Time)

Uwagi i dopłaty:




Rekomendujemy przyjazd dzień wcześniej niż wypłynięcie.
Opłata parkowa i portowe; US$200/osoba
Masaż US$30/godzina, napój bezalkoholowy US$2, piwo US$4, Nespresso coffee
US$2

Wypożyczenie sprzętu-element/za dzień nurkowy:







BCD, Regulator US$12
Dive Computer, Torch US$12
Wetsuit US$8
Fins, Mask US$5
Large Tank US$12
Nitrox Fills: US$10

ŁÓDŹ MV WHITE MANTA
MV White Manta to solidna 37metorwa stalowa łódź nurkowa o dalekim zasięgu,
zwodowana w kwietniu 2011 roku. Bardzo mocna i stabilna, napędzana podwójnym
silnikiem o mocy 700hp.
Wyposażona w dwa kompresory 450 litrowe (jeden z system chłodzenia oraz
membranowym systemem mieszania nitroksu). Na łodzi znajduje się 20 ton słodkiej wody
oraz dwie odsalarki.
MV White Manta posiada dwa zodiaki, które ułatwiają i zabezpieczają nurkowanie,
zwłaszcza przy silnych prądach. Posiada 12 kabin dwuosobowych - 8 o podwyższonym
standardzie (łazienki w kajutach, pokład główny lub górny) oraz 4 standardowe (pod
pokładem, wspólna łazienka). Zarówno Kapitan jak i załoga łodzi oraz instruktorzy / DM
nurkowi, to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy na Morzu Andamańskim

