
Czy  safari jest dla Ciebie?
- przeczytaj, dlaczego naszym zdaniem

TAK:

Cena zawiera transfer na/z łodzi w pierwszy i ostatni dzień rejsu.

Na każdej proponowanej przez nas łodzi do dyspozycji są dwuosobowe

klimatyzowane kajuty z prywatną łazienką. Dodatkowo na wielu łodziach

istnieje możliwość wykupienia kajut o podwyższonym standardzie.

Sprzęt nurkowy skręcamy na łodzi tylko raz, pierwszego dnia. Nie musimy go

nigdzie przenosić, butle są nabijane pomiędzy nurkowaniami - całym naszym

zadaniem jest, po usłyszeniu dzwonka, wyjść na divedeck, wysłuchać

briefing'u, założyć piankę i rozpocząć swoją podwodną przygodę. Nurkuje się

3, 4, a czasami 5 razy dziennie!

Pomiędzy nurkowaniami można korzystać z kąpieli słonecznych na sundecku,

przeglądać przewodniki o danych miejscach nurkowych, relaksować się przy

książce czy oglądać filmy w salonie.

Posiłki serwowane są 3-4 razy dziennie (plus napoje i przekąski dostępne

24/h); często szef kuchni jest wirtuozem kształconym u najlepszych i na tak

małej przestrzeni czaruje pyszne zupy, lekkie sałatki, steki, owoce morza w

różnych postaciach, a do tego pięknie ozdobione i przepyszne desery!

Wegetarianie, diabetycy, alergicy - nie martwcie się, wystarczy zgłosić

wcześniej swoją dietę, i zostaną dla Was przygotowane osobno równie pyszne

dania.

Pytania ?
biuro@nauticatravel.pl
Ania - 663 727 403
Ewa - 508 177 388



Jak w kilku krokach
zarezerwujesz wyjazd na safari :

1. Przejrzyj dostępne kierunki wyjazdów, łodzie i terminy w danym

rejonie świata.

2. Napisz do nas - wystarczy kliknąć "wyślij zapytanie" - sprecyzuj

kiedy i gdzie chcesz pojechać, w ile osób i jaki standard kajuty Cię

interesuje. Wrócimy z gotową ofertą.

3. Jeśli chcesz  zarezerwować  również przelot? Nie ma problemu. Podaj

daty i miasto wylotu, a przedstawimy Ci najlepsze propozycje.

4. Ubezpieczenie? Oczywiście, Twoje bezpieczeństwo jest dla nas

najważniejsze. W Nautica Travel możesz wykupić szeroki pakiet  z

Towarzystwem AXA - zapytaj nas o szczegóły.

5. Planujesz przedłużyć pobyt na miejscu i zwiedzić również "suchą

stopą" - przygotujemy cały program i wskażemy najciekawsze miejsca,

które warto zobaczyć.

6. Wolisz jechać w grupie? Zapraszamy na wyprawy zorganizowane z

Katalogu Wypraw.

Prosto i szybko, a na miejscu - pięknie, bezpiecznie i komfortowo.
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