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SOCORRO
Po raz kolejny zapraszamy Was na wyprawę w jedno ze
zdecydowanie najbardziej fascynujących miejsc nurkowych
na świecie – SOCORRO ! Jest to jeden z naszych najbardziej
lubianych kierunków wyprawowych 

Socorro, nazywane meksykańskim Galapagos to kraina
Wielkich Zwierząt! Słynie głównie z potężnych mant, ale
podczas tygodniowego rejsu będzie wiele okazji, aby
zobaczyć również delfiny oraz ławice rekinów młotów (w tym
również tych największych – great hammerhead), rekiny
białopłetwe, żarłacze galapagoskie i silky shark. Okazjonalnie
spotkać można również rekiny tygrysie, kosogony, rekiny
wielorybie czy dusky shark. A może przy odrobinie szczęścia
uda się nam dojrzeć humbaki? 

Data Wyjazdu: 25 kwietnia – 6 maja*

(możliwość przedłużenia wyjazdu o program lądowy
w Meksyku – przed safari oraz / lub pobyt na Kostaryce po safari)
Prowadzący Wyjazd: Ania Rocka
Ilość miejsc: 8

Kajuty dwuosobowe (poziom -1) i jedna trzyosobowa
(poziom 0), decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje szczegółowe i zgłoszenia:
Ania Rocka anna.rocka@nauticatravel.pl 663 727 403

SOCORRO
• Archipelag Revillagigedos, częściej zwany Socorro , położony jest na wschodnim Pacyfiku, 250 mil na
południe od wybrzeży Meksyku (półwyspu Baja). Wyspy te wielokrotnie są porównywane do
Galapagos czy Cocos ze względu na spotkania z dużymi okazami pelagicznymi. W czasie jednego
zanurzenia można spotkać nawet 7 do 10 gatunków drapieżników! Wody wokół wysp przemierzają
ogromne stada delfinów, potężne tuńczyki, olbrzymie ławice jackfish. Wyspy są siedliskiem wielu
endemicznych gatunków ptaków, a ludzi spotkać można jedynie w bazie marynarki wojennej na
Socorro.
• Dopłynięcie do wysp Socorro zajmuje prawie dobę, ze względu na konieczność pokonania 260 mil
od Cabo. Nurkuje się głównie na głębokość 25-35m, w związku z tym polecane jest używanie
nitroxu.

• W maju temperatura wody wynosi ok 24-26st., widoczność 18-30m. Zalecamy pianki 5-7mm
/ półsuche skafandry. Temperatura powietrza w dzień ok. 26-27 stopni (wieczory mogą być
chłodniejsze).
• Obowiązkowe na safari są komputery nurkowe oraz bojki.
• Planowana trasa obejmuje nurkowania przy wyspach: Socorro, San Benedicto & Roca Partida –
5 dni po 4 nurkowania dziennie (w zależności od warunków pogodowych).

Program

Dzień

Program

Dzień 1 –
25 kwietnia*
(sobota)

Wylot z Warszawy (na życzenia – z innego miasta / państwa).
Dla osób, które dysponują większą ilością urlopu proponujemy pobyt lądowy w Meksyku przed
wyruszeniem na safari. Dostępne dwie opcje:

1. Od 22 kwietnia (Mexico City, Cholula, Puebla, trekking na wulkan).
2. Od 15 kwietnia (nurkowanie Cenoty + program lądowy).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt przy zgłoszeniu.

Dzień 2 –
26 kwietnia

Przylot do Meksyku, San Jose del Cabo, transfer z lotniska do Los Cabos,
zakwaterowanie w hotelu 4* Tesoro del Cabos.
Istnieje możliwość wylotu 26.04 i przylot 27.04 przed safari, jednak ze względu na możliwe opóźnienia
w przelocie zdecydowanie rekomendujemy nocleg przed safari.

Dzień 3 –
27 kwietnia

Śniadanie, czas wolny w słonecznym Los Cabos.
Transfer na łódkę ok. godziny 20. Początek safari.

Dzień
Dzień 4 –
28 kwietnia

Program
Cały dzień płynięcia. Briefing dotyczący łodzi, nurkowań i kwestii bezpieczeństwa.
W zależności od godziny dopłynięcia: check dive przy wyspie San Benedicto.

Dzień 5 – 9

SAFARI NURKOWE – 5 dni po 4 nurkowania dziennie (w zależności od warunków
29 kwietnia – 3 maja pogodowych) przy wyspach Socorro, San Benedicto & Roca Partida.

Dzień 10 –
4 maja

Podróż powrotna do Los Cabos. Impreza pożegnalna 

Dzień 11 –
5 maja

Zejście z łodzi o 8:30 rano, po śniadaniu. Wylot do Polski lub na Kostarykę, dla osób które
chciałyby przedłużyć wakacje  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt przy zgłoszeniu.

Dzień 12 –
6 maja

Przylot do Polski.

*Program może nieznacznie ulec zmianie ze względu na konfigurację przelotów i warunki pogodowe.

Cena Wyprawy: 4350 USD + przelot
(od ok. 4500 PLN – cena zależna od dnia rezerwacji, konfiguracji przelotu, taryfy, miasta wylotu)
Cena zawiera:

Cena nie zawiera:

• Safari nurkowe: 5 dni x 4 nurkowania (zależne od warunków
pogodowych), butle z powietrzem, balast, opiekę lokalnych
instruktorów / przewodników;

•

posiłków i napojów niewymienionych w programie;

•

napiwków dla załogi łodzi (sugerowany 150-350 usd);

•

opłaty parkowej – 65 usd (płatność na łodzi możliwa tylko gotówką);

• Zakwaterowanie w kajutach 2 osobowych typu Stateroom
(klimatyzacja, łazienka z prysznicem z ciepłą wodą) na łodzi
Nautilus Under Sea;
• Pełne wyżywienie w trakcie safari – 3 posiłki, przekąski, napoje
bezalkoholowe, kawa, herbata;

• Rozszerzone, wysokie ubezpieczenie KL, NNW, obejmujące
nurkowanie;
• Ubezpieczenie KRiT (kosztów rezygnacji) Programu;

• Transfery lotnisko – hotel – łódź – hotel – lotnisko;
• Nocleg w hotelu 4* ze śniadaniem w pokoju 2osobowym przed
safari;

• Opiekę przewodnika Nautica Travel w trakcie trwania całego
wyjazdu.

Dopłaty opcjonalne:

•

wifi na łodzi – 100 usd / safari;

•

pakiet nitroks – 100 usd / safari;

Zniżki:
•

Non diver: 150 usd.

•

Kajuta 3 osobowa: 250 usd.

•

Wpłata całości przy rezerwacji: prosimy o kontakt przy zgłoszeniu.

Płatności:
I rata przy rezerwacji: 1000 usd+ przelot w PLN (jeśli rezerwowany w Nautica Travel)
II rata: 27 grudnia: 2000 usd.
III rata: 27 stycznia: dopłata do całości.

Kilka słów od załogi łodzi…
„Socorro to przede wszystkim niesamowita interakcja z naszymi wyjątkowymi MANTAMI. Nie ma innego
miejsca na świecie, gdzie zachowują się tak jak tutaj – nie wiemy czemu tak jest, ale bardzo się to nam
podoba, kochamy manty - a one zdecydowanie kochają również nas  Te gigantyczne zwierzęta (3,5-5m!)
podpływają do nurków na wyciągnięcie ręki, zaglądają głęboko w oczy, pływają tuż nad nimi, tak aby bąbelki
z automatu delikatnie łaskotały je po brzuchach, czasami zawisają tuż przed nurkiem i obserwują go
z ciekawością…nie jeden nurek wyszedł z takich nurkowań ze łzami wzruszenia i radości… Wystarczy być pod
wodą spokojnym i zrelaksowanym i dostosować się do ich zachowania.
Wulkaniczne wyspy Socorro to od lat stały cel naszych wypraw nurkowych, zdecydowanie wart całodziennej
wyprawy na południe od Cabo San Lucas. Zastygła lawa i wulkaniczne szczyty przywodzą na myśl sceny
z „Parku Jurajskiego”. Wszystkie trzy niesamowite wyspy są domem nie tylko dla mant, ale również dla innych
oceanicznych olbrzymów, z którymi spotkania zostają już na zawsze w naszej pamięci…”

Ramowy Plan Safari
Dzień 1 – 4 nurkowania przy wyspie San Benedicto.
Wieczorem meksykańska taco fiesta na górnym pokładzie 

Dzień 2 – 4 nurkowania przy wyspie Socorro.
Dzień 3 – 3 nurkowania przy wyspie Socorro. Wieczorem snorkeling z silky shark.

Dzień 4 – 4 nurkowania przy Roca Partida. Obserwacja ptaków
Dzień 5 – 4 nurkowania przy Roca Partida.

Łódź Nautilus Under Sea (poprzednio słynny Undersea Hunter z Wyspy Cocos) to łódź, która posiada olbrzymią
renomę i jest jedną z bardziej lubianych łodzi nurkowych na świecie. Pełną renowację przeszła w 2016 roku.
Jest jedną z nielicznych łodzi oceanicznych posiadających stały dostęp do internetu (prosimy jednak pamiętać,
że prędkość połączenia nie będzie bardzo szybka  )
Poza nurkowaniem czeka nas: relaks na sun decku, oglądanie zdjęć i filmów w podniebnym amfiteatrze,
korzystanie z jacuzzi, kajaków oceanicznych, a także snorkeling w ciągu dnia, a także w nocy.
To z czego słynie również ta łódka, to JEDZENIE  Zapomnijcie o diecie… 
Pokład dolny: 6 klimatyzowanych kajut dwuosobowych z łazienkami (łóżka piętrowe – w części kajut: dolne
dwuosobowe).
Pokład główny: jadalnia, część wypoczynkowa, pokład nurkowy, kajuta trzyosobowa, kajuta jednoosobowa.
Pokład górny: bar, jacuzzi, kajuta suite.

Specyfikacja łodzi:
• Długość / szerokość: 29m / 7m;
• Stalowa łódź, z pokładem z drzewa tekowego;
• Silniki: Twin Catepillar 240HP;
• 2 zodiaki;
• 2 generatory 65 kW + jeden awaryjny;
• Certyfikat bezpieczeństwa ISM;
• Telefon satelitarny;
• 2 kompresory Coltri MC-30;
• Tlen, nitroks, zestaw ratunkowy, apteczka pierwszej pomocy;
• Mieści: 16 nurków w 6 kabinach dwuosobowych, jednej trzyosobowej i jednej jednoosobowej.

Informacje dodatkowe:
• Paszport musi być ważny minimum pół roku od daty powrotu + mieć min. 2 wolne strony na wizy.
• Szczepienia – brak obowiązkowych, zalecane picie wody butelkowanej i napojów bez lodu. W razie
wątpliwości sugerujemy przed wyjazdem kontakt z lekarzem medycyny tropikalnej / podróży.
• Wiza – dla obywateli polskich, nie ma konieczności posiadania wizy.
• Alkohol – na łodzi dostępne są wina, piwa i mocne alkohole za dodatkową opłatą – ale pamiętajmy,
że alkohol + nurkowanie nie idzie w parze 

• Opłata Parkowa: 65 usd – płatność na łodzi możliwa tylko gotówką.
• Ubezpieczenie kosztów rezygnacji przelotu: koszt: 2,8% ceny biletu. Prosimy o informacje przy
zgłoszeniu – warunkiem ubezpieczenia jest podpisana umowa zgłoszenie i wpłata. Prosimy zapoznać
się z warunkami ubezpieczenia: http://nauticatravel.pl/wp-content/uploads/2015/06/OWUMULTITRAVEL-1.pdf
• Możliwość nurkowania na nitroksie (zalecane), koszt pakietu na całe safari: 100usd.

• Wifi – 100 usd za tydzień – ograniczona ilość kodów (decyduje kolejność zgłoszeń na łodzi, nie ma
możliwości rezerwacji wcześniej). Pamiętajmy, że prędkość internetu pozwoli na odczytanie maili,
ale nie na oglądanie filmów czy ściąganie dużych plików.

Informacje szczegółowe i zgłoszenia:
Ania Rocka
anna.rocka@nauticatravel.pl
+48 663 727 403

Numer konta:
Bank Zachodni WBK S.A.
Swift code (BIC): WBKPPLPP
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405
USD PL 55 1090 2053 0000 0001 3183 5610

