
Sylwester 
2019  
na Filipinach 

Tygodniowy pobyt na łodzi 

safari Atlantis Azores + dla 

chętnych dodatkowe 

nurkowania w Puerto Galera 

Dumaguete - Puerto Galera 

26.12 - 6.01*  
*możliwość skrócenia lub 

przedłużenia wyjazdu 

Ania Rocka 

anna.rocka@nauticatravel.pl 

663 727 403 
Kontakt 



F I L I P I N Y  S y l w e s t e r  2 0 1 9 

Data Wyjazdu: 26 grudnia – 6 stycznia* 
*możliwość skrócenia lub przedłużenia wyjazdu 
 
Informacje szczegółowe i zgłoszenia: 
Ania Rocka anna.rocka@nauticatravel.pl / 663 727 403 
 
Ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń 
(zostały 2 wolne kajuty). 

 

Powitajcie z nami nowy rok na wyjątkowym safari 
odwiedzając jedne z najpiękniejszych miejsc nurkowych 
Filipin. Jest to niewątpliwie raj dla fotografów podwodnych  

Ekipa resortów i łodzi safari Atlantis słynie z serwisu na 
najwyższym poziomie, nurkowania prowadzą pasjonaci życia 
morskiego, którzy znajdą dla Was nawet najmniejszych 
przedstawicieli życia makro, a jeśli chodzi o wyżywienie – 
zdecydowanie zapomnijcie o diecie w tym czasie 

Proponujemy tygodniowy relaks w wyjątkowych miejscach      
w wyśmienitym towarzystwie, niezapomniane nurkowania, 
spotkania z rekinami wielorybimi, a jeśli jeszcze Wam mało – 
dla chętnych proponujemy przedłużenie pobytu o 3 dni             
i nurkowania lub odpoczynek w pięknym resorcie w Puerto 
Galera.    
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Program 

 Dzień Program 

1 – 26 grudnia 
(środa) 

Wylot z Warszawy (na życzenie z innego miasta). * Możliwość wylotu wcześniej. Prosimy        
o informację przy zgłoszeniu. 

2 – 27 grudnia Przylot do Manili. Transfer z lotniska. Nocleg w Hotelu Belmont 4*. 

3 – 28 grudnia Śniadanie. Przelot Manila – Dumaguete liniami lokalnymi (limit bagażu 32kg). Prywatny 
transfer klimatyzowanym vanem do Resortu Dumaguete. Zakwaterowanie na łodzi ATLANTIS 
AZORES. Początek SAFARI NURKOWEGO. 
 
Pełne wyżywienie, przekąski, napoje zimne i gorące, piwo, wino do posiłków. 
Butle z powietrzem, pasy balastowe, opieka lokalnych przewodników nurkowych. 
W zależności od warunków pogodowych i miejsc nurkowych: do 5ciu nurkowań dziennie.  



Dzień 

4 – 29 grudnia   
 

Oslob / Sumilon * (rekiny wielorybie, ściany korali, barakudy, żółwie, płaszczki, przy dużym 
szczęściu: manty  ) 

5 – 30 grudnia   Pescador Island / Moalboal (nurkowanie przy ścianach, piękne miękkie korale, ślimaki 
nagoskrzelne, żółwie, barakudy, ryby rafowe, frogfish, stonefish) 

6 – 31 grudnia 
SYLWESTER     

Monad Shoal / Malapascua. Kolacja Sylwestrowa  (węże morskie, white tip sharks, pipefish, 
pigmejskie koniki morskie, thresher sharks, manty) 

7 – 1 stycznia  Malapascua (thresher sharks, manty) 
 

8 – 2 stycznia  Romblon (muck diving, gorgonie, mandarin fish, spanish dancer, krewetki) 

9 – 3 stycznia  Verde Islands / Puerto Galera (ogrody koralowe + macro diving) 
 
* Program safari jest ramowy i zależny od warunków pogodowych, poziomu wyszkolenia 
uczestników – może ulec zmianie. 
  

  

Program 



Program 

 Dzień Program 

10 – 4 stycznia Puerto Galera. Zejście z łodzi.  
Transfer do Manili, nocleg i wylot dnia następnego do Polski lub w miarę możliwości tego 
samego dnia wieczorem (zależy od wybranej konfiguracji przelotów).  
LUB opcjonalna dalsza część programu w Puerto Galera. Kontynuacja nurkowania, 
zakwaterowanie w Resorcie w pokojach De Luxe , pełne wyżywienie. 

11 – 5 stycznia Puerto Galera. Pełne wyżywienie, pełny dzień nurkowy.  

12 – 6 stycznia Puerto Galera. 2 nurkowania, wieczorny rejs łodzią o zachodzie słońca. Kolacja pożegnalna. 

13 / 14 –  
7 / 8 stycznia  

Po śniadaniu transfer do Manili, wylot do Polski. Przylot do Polski dnia następnego                 
(w zależności od wybranej konfiguracji przelotu). 



Cena Wyprawy: 4150 USD + przelot* 
(od ok. 3350 PLN – cena zależna od dnia rezerwacji, konfiguracji przelotu, taryfy, miasta / państwa wylotu)  

Cena nie zawiera: 

• sprzętu nurkowego innego niż wymieniony, nitroxu, 

• napiwków, 

• opłaty parkowej: na chwilę obecną 7 dniowa - 120 usd (może ulec 
zmianie), 

• dopłaty do pokoju jednoosobowego (27.12 + Puerto Galera). 

Zniżki: 

• Stały klient: ubezpieczenie KRiT (koszty rezygnacji) programu Wyprawy 
(prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia AXA dostępnymi na 
naszej stronie www. Osoby, które chciałby dodatkowo ubezpieczyć przelot 
– prosimy o informację przy zgłoszeniu. Warunkiem ubezpieczenia jest 
podpisana umowa - zgłoszenie). 

• Non diver: na zapytanie.  

• Wpłata całości: na zapytanie. 

Dopłaty:  

• 3 dniowy pobyt w Puerto Galera osoba nurkująca (pełne wyżywienie, nurkowania, 
zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych typu de luxe): 900 usd (możliwość 
skrócenia i wydłużenia pobytu, możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym 
za dopłatą). Non diver – na zapytanie.  

 

 

Cena zawiera: 

• Rozszerzone / wysokie ubezpieczenie KL i NNW obejmujące nurkowania.   

• Opiekę polskiego instruktora Nautica. 

• Prywatne transfery lotnisko – hotel – łódka – lotnisko. 

• Przelot na trasie Manila – Dumaguete (bagaż 32kg). 

• Transfer z Puerto Galera do Manili (nocleg tranzytowy jeśli wymagany). 

• Zakwaterowanie w hotelu 4* w dniu 27 grudnia w pokoju dwuosobowym           
ze śniadaniem. 

• Pełne wyżywienie w czasie safari (3 posiłki + przekąski, napoje zimne, gorące, 
piwo, wino do posiłków). 

• Kolację Sylwestrową.  

• Safari nurkowe (butle z powietrzem, balast, opieka lokalnych przewodników, do 
5ciu nurkowań dziennie). 

• Zakwaterowanie w klimatyzowanych kajutach dwuosobowych de luxe                  
z łazienkami w czasie trwania safari nurkowego. 

 

 



NURKOWANIA 

 

FILIPINY to kraj wyspiarski, nie ma szans zobaczyć za jednym pobytem wszystkiego, chyba że 
dysponujemy kilkoma miesiącami urlopu   

Safari na łodzi Atlantis Azores to szansa zobaczenia miejsc nurkowych przy kilku wyspach. 

To poza fantastycznym życiem makro (raj dla fotografów) – również możliwość spotkania rekinów 
wielorybich w czasie snorkelingu w Oslob czy tresher sharks podczas nurkowania przy wyspie 
Malapascua. 

W czasie naszego tygodniowego rejsu mamy szansę spotkać: 

• Rekiny – kilka gatunków 

• Żółwie, orlenie (przy dużym szczęściu również manty  ) 

• Ośmiornice (w tym blue ringed octopus), mątwy 

• Ryby liście, Różne rodzaje frogfish 

• Niesamowitą ilość ślimaków nagoskrzelnych 

• Krewetki, kraby, langusty 

• Pigmejskie koniki morskie 

• Mandarin fish, ribbon eels i wiele innych, pięknych przedstawicieli życia morskiego. 



ŁÓDŹ SAFARI - ATLANTIS AZORES 
Łódź Atlantis Azores wyposażona jest z myślą o komforcie gości zarówno w trakcie wypoczynku na 
pokładzie, jak i wygody przy nurkowaniu. Cala załoga łodzi posiada wszelkie prawnie wymagane licencje. 
Instruktorzy i divemasterzy posiadają aktualne międzynarodowe certyfikaty.  

• Ilość gości: 16 

• Załoga: 6+ 

• Zasięg: 2,500 mil morskich 

• Rok budowy: 1989 

• Pełna renowacja: 2012/2015 

• Producent łodzi: Seacraft Shipyard, Amelia, Luizjana 

Kajuty 

Na pokładzie znajduje się 7 kajut de luxe z podwójnymi i pojedynczymi kojami, ubikacją, prysznicem, 
suszarką i żelem pod prysznic. Wszystkie kajuty znajdują się pod pokładem. Kajuta Właścicielska znajduje 
się na górnym pokładzie, jest większa, ma biurko i duże okno oraz dodatkowe szafki (dopłata 500 usd / 
osoba, decyduje kolejność zgłoszeń).   

Posiłki 

Nasz kucharz nazywa się Toko. Jego restauracja Toko, znajdująca się w Atlantis Puerto Galera & 
Dumaguete opisywana jest przez gości jako „światowej klasy” i „najlepsze jedzenie jakie jedliśmy na 
wyjeździe nurkowym.” Toko będzie dla Was gotował dokładnie tak samo na Azores. Szczycimy się 
serwowaniem wyłącznie świeżego jedzenia w trakcie posiłków głównych jak i przekąsek. Bar, wyposażony 
w ekspres Keurig, otwarty jest cały dzień. Wszystkie napoje – piwo, wino i miejscowy rum – wliczone są w 
koszty wyprawy. Do restauracji można również przynieść własne napoje (bez dodatkowej opłaty 
korkowej).  

 

 



ŁÓDŹ SAFARI - ATLANTIS AZORES 

 

Wyposażenie i udogodnienia 

 

Łódź wyposażona jest w kilka telewizorów plazmowych (z filmoteką do wyboru), bibliotekę zaopatrzoną         
w książki i czasopisma, gry planszowe i karty. Co wieczór, goście mogą uczestniczyć w pokazie slajdów              
o miejscowej florze i faunie albo o nadchodzącym nurkowaniu. Oprócz nurkowania, w ciągu dnia goście mogą 
również uprawiać snorkeling, fotografować oraz uczestniczyć w miejscowych wycieczkach. Łódź Azores 
wyposażona jest w leżaki (rozstawione na częściowo zakrytym tarasie), bar, jacuzzi i prysznic. Na łodzi 
znajduje się również sklepik gdzie można zakupić bojki, gwizdki, latarki oraz koszulki i czapki z logo Azores.  

  

Nurkowanie i dive deck 

Dive deck jest przestronny dzięki czemu goście mogą swobodnie założyć swój sprzęt. Trzy poziomowy stolik 
na dive decku jest idealnym miejsce dla fotografów (zaopatrzony w stacje do ładowania). Każdy gość ma 
przeznaczoną tylko dla siebie szafeczkę na swój sprzęt. Dostęp do pryszniców z bieżącą wodą znajduje się na 
tyle pokładu.  

  

Codziennie, nasza załoga zagwarantuje, że goście dostaną się do najlepszych miejsc nurkowych za pomocą 
dwóch zodiaków. Oferujemy do pięciu nurkowań dziennie (włącznie z nurkowaniem nocnym), które są 
dostępne dla wszystkich uczestników, o ile warunki logistyczne danego dnia będą odpowiednie.  

  

Nurkowanie techniczne i na rebreatherze są dostępne, ale muszą zostać zarezerwowane wcześniej.  

  



Informacje dodatkowe: 

 

 

• Paszport musi być ważny minimum pół roku od daty powrotu + mieć 2 wolne strony na wizy i stemple 
służbowe. 

• Szczepienia nie są wymagane. Zaleca się jednak jak przy każdym wyjeździe w kraje tropikalne zaszczepienie 
przeciwko zapaleniu wątroby typu A i B. Zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad higieny, aby nie narazić 
się na zakażenie: wodę pić tylko z butelki lub przegotowaną oraz myć starannie owoce. Należy uważać także z 
przebywaniem na słońcu. Sugerujemy przed wyjazdem kontakt z lekarzem medycyny tropikalnej / podróży.  

• Wiza – dla obywateli polskich do 30 dni pobyt bez wizowy. 

• Ubezpieczenie kosztów rezygnacji: Prosimy o zapoznanie się z warunkami AXA: http://nauticatravel.pl/wp-
content/uploads/2015/06/OWU-MULTITRAVEL-1.pdf. Warunkiem ubezpieczenia jest podpisana umowa 
zgłoszenie przy rezerwacji wyjazdu. 

• Waluta –  peso filipińskie. Można zabrać na wyjazd euro / usd i wymienić na miejscu. Na łodzi i w Resorcie 
możliwość płatności kartą. 

• Prąd – wtyczki brytyjskie, niezbędne zabranie przejściówek.  
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PUERTO GALERA 
 

 

Dla osób, które chciałyby przedłużyć urlop po safari nurkowym proponujemy pobyt w wyjątkowym Resorcie Atlantis Puerto Galera. Jest to Resort,       
w którym zrelaksują się i odpoczną zarówno osoby nurkujące jak i nienurkujące. Proponowany przez nas 3 dniowy pakiet to koszt 900 usd. 

W cenie: 

• Zakwaterowanie 3 doby w pokoju dwuosobowym typu de luxe. 

• Pełne wyżywienie (śniadanie, 3 daniowy lunch i 3 daniowa kolacja, kawa, herbata, woda). 

• Internet. 

• Do 4 nurkowań dziennych w dniu 4 i 5 stycznia. 

• 2 nurkowania w dniu 6 stycznia. 

• Rejs o zachodzie słońca 6 stycznia. 

• Transfer do Manili 7 stycznia. 

Dopłaty: 

• Podatek turystyczny 110 PH. 

• Wypożyczenie sprzętu, napiwki, nitrox. 

  

 



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 
 
 
 

Płatności: 
I rata - przy rezerwacji: 1000 usd + przelot 

jeśli rezerwowany w Nautica Travel. 
II rata - 26 czerwca: 2000 usd.   

III rata - 26 września: dopłata do całości. 
 


