
FILIPINY 2023   

PIONIERSKA WYPRAWA HSA  



Zapraszamy na kolejną pionierską Wyprawę HSA ☺
Zatęskniliśmy za Azją… ruszamy odkryć FILIPINY☺

TERMIN WYPRAWY: 

Rok 2023 – dokładna data do potwierdzenia

ILOŚĆ MIEJSC:

Na pytanie.

WAŻNE!!!

Warunkiem wyjazdu jest podpisana przy rezerwacji miejsca 
umowa – zgłoszenie, oświadczenia o zapoznaniu się z 
warunkami wyjazdu oraz dosłanie 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).

Jak pewnie zauważyliście – nie boimy się wyzwań ☺ I chcemy dać 
możliwość podróżowania nurkom HSA nawet w bardzo odległych 
i nie do końca przystosowanych miejscach na świecie. 

Filipiny – to jedno z takich miejsc. Daleko… Tak. Ale to co 
zobaczycie na pewno wynagrodzi Wam trudy podróży ☺ Nie będzie 
to wyjazd prosty, ale wszyscy dobrze wiemy, że gdy są Wasze chęci 
+ nasze doświadczenie – wyjazdy zawsze wychodzą fantastycznie ☺

Na Wyprawę zapraszamy wszystkich certyfikowanych nurków HSA 
– stopień nurkowy i ilość nurkowań nie mają aż tak dużego 
znaczenia jak stopień samodzielności na lądzie – ale i na to jest 
rozwiązanie: osoby towarzyszące / dodatkowe osoby kadry –
zgłaszajcie się indywidualnie, na pewno coś wspólnie wymyślimy ☺

Jednak nim to zrobicie – przeczytajcie bardzo, bardzo, bardzo 
dokładnie program, a jeszcze dokładniej – to co Was tam czeka, 
zwłaszcza w czasie podróży ☺

Czekamy na Was  - Do zobaczenia ☺ Do odważnych Świat należy ☺



Program

Program

Dzień 1 Zbiórka na lotnisku w Warszawie, przelot do Cebu (Filipiny) samolotami rejsowymi.

Dzień 2 Przylot do Cebu. Zakwaterowanie w hotelu czas na odsypianie podróży.

Dzień 3 Śniadanie. Transfer na przystań promową. Podróż promem 2 godziny do Tagbilaran (Bohol).
Transfer lądowy na Panglao do Resortu Alonaland, zakwaterowanie, odpoczynek po ciężkiej i
wymagającej podróży ☺

Dzień 4 Śniadanie. 2 nurkowania Panglao, w tym check dive.

Dzień 5 Śniadanie. 2 nurkowania (Arco / BBC). Możliwość zrealizowania opcjonalnego nurkowania
nocnego.

Dzień 6 Śniadanie. 2 nurkowania (Virgin Island).



Program

Dzień

Dzień 7 Śniadanie. 2 nurkowania (Oslob – REKINY WIELORYBIE ☺ / Sumilon). Lunch.

Dzień 8 Śniadanie. 2 nurkowania (Balicasag – Rezerwat Morski).

Dzień 9 Śniadanie. 2 nurkowania (Pamilacan Island).

Dzień 10 Śniadanie. Dzień wolny lub opcjonalna, całodniowa wycieczka na wsypę Bohol.
Późnym popołudniem transfer promem do Cebu, zakwaterowanie w hotelu. Impreza
pożegnalna ☺

Dzień 11 i 12 Śniadanie, transfer na lotnisko. Wylot z Cebu i następnego dnia przylot do Warszawy.

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



Przeczytaj zanim się zgłosisz:
• Jak to na pionierskiej wyprawie – mogą się wydarzyć sytuacje przez nas nieprzewidziane.

I z tym musicie się liczyć.

• RESORT – nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach. Więcej informacji
o Resorcie na kolejnych stronach.

• ZAKWATEROWANIE – w zależności od ilości wózków, samodzielności uczestników – może być tak, że
będą to pokoje/domki 2 / 3 / 4 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. W takim przypadku
zachęcamy do zabrania ze sobą osoby towarzyszącej. Istnieje możliwość dopłacenia do indywidualnej
pomocy w czasie wyjazdu (jeśli ktoś jest zainteresowany takim rozwiązaniem, prosimy o informację).

• PASZPORT – ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu (4 kwietnia 2021) z min. 2 stronami wolnymi
na wizy i stemple urzędowe.

• SZCZEPIENIA – nie ma obowiązkowych, ale są zalecane, jak przy każdym egzotycznym wyjeździe –
prosimy o konsultacje z lekarzami medycyny tropikalnej we własnym zakresie, to Wasze zdrowie
i bezpieczeństwo☺

• MSZ – koniecznie prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa dotyczącymi
wyjazdu w ten rejon świata.

• CZAS + 8 godzin, przez kilka dni na pewno będziecie trochę rozbici tak dużą zmianą czasu.

• NURKOWANIA – poziom od łatwego do trudnego. Czasami może wystąpić prąd w czasie nurkowań.
Łódki nie są duże i są całkiem inne niż te do których przywykliście na wyjazdach.

• TRANSFER – logistyka dostania się z lotniska w Cebu do Resortu jest skomplikowana i będzie
wymagała od nas wszystkich współpracy i uważności: będziemy przemieszczali się samochodami +
promem, podróż będzie długa i męcząca – ale uwierzcie nam – warto☺☺☺



FILIPINY. BOHOL. PANGLAO. ALONA
Filipiny, wyspiarski kraj uśmiechniętych i pogodnych ludzi. Kraj, gdzie czas płynie
powoli, miejsce w którym na pewno odpoczniecie i zapomnicie o życiu codziennym.

Proponujemy Wam wypoczynek na malutkiej wyspie Panglao, niedaleko słynnej plaży
Alona; na południu wyspy Bohol.

Wyspa słynie z białych, piaszczystych plaż i pięknych raf koralowych.

Jedzenie jest niedrogie i bardzo smaczne, polecamy zwłaszcza pyszne i soczyste owoce.

Niedaleko od naszego Resortu są dostępne liczne knajpki / bary / restauracje, gdzie
każdy znajdzie coś dobrego dla siebie ☺

Podróż jest dość długa i męcząca, ale jak już dojedziemy na miejsce i zobaczycie te
rajskie plaże, uśmiechniętych ludzi, wypijecie sok ze świeżo wyciskanych owoców,
siedząc na plaży i podziwiając turkusowe kolory Morza Bohol – na pewno zapomnicie
o wszelkich trudach tej podróży.

• Stolica: Manila

• Czas: UTC + 8

• Waluta: peso filipińskie

• Język urzędowy: filipiński i angielski

• Temperatura powietrza wrzesień/październik: ok. 30st., wody: ok. 28-29st.



ZAKWATEROWANIE: ALONALAND RESORT

• Panglao, niecały kilometr od słynnej ALONA BEACH.

• Oferuje zakwaterowanie w wolnostojących domkach – w tym rodzinnych.

• Na terenie Resortu znajduje się odkryty basen, stół do bilarda, taras słoneczny.

• Resort oferuje darmowy shuttle bus do miasta oraz bezpłatne wifi.

• Pokoje wyposażone są w łazienkę z ciepłą wodą, klimatyzację, sejf, TV, część domków
posiada również aneks kuchenny.

• UWAGA: Resort nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach, ale
większość domków nie ma schodów, ścieżki są płaskie i utwardzone, a my z naszej
strony zrobimy wszystko co możliwe, abyście byli zakwaterowani w wersji dającej
Wam jak największą samodzielność i swobodę. Natomiast jeśli potrzebujecie stałej i
dużej ilości pomocy, ze względu na ograniczoną ilość kadry na wyjeździe – zachęcamy
do zabrania ze sobą osób towarzyszących, które pomogą Wam w Resorcie –
nurkowania bierzemy na siebie ☺



WYCIECZKA OPCJONALNA*
Z Alona Beach zabierzemy Was na pobliską wyspę Bohol, abyście mogli zobaczyć 
kultowe miejsca na mapie wyspy.
Obowiązkowym punktem na planie tej wycieczki, od którego zaczynamy, jest wizyta w 
zabytkowym kościele Baclayon. To jeden z najstarszych kamiennych kościołów na 
Filipinach, w dodatku, w całości zbudowany z kamieni koralowych. 
Ten Rzymskokatolicki kościół pochodzi z 1717 roku i jest narodowym zabytkiem kultury.
Następnie przejedziemy drogą przez Mahoniowy Gaj. Niezwykłe drzewa rosną tak 
gęsto, że przesłonią Wam cały świat. Będziecie widzieli tylko brązowe pnie rozciągające 
się od ziemi i tworzące baldachim nad drogą. Przekonacie się, że to naprawdę 
imponujący widok.
Prosto z Mahoniowego Gaju trafimy na Czekoladowe Wzgórza. Lecz nie dajcie się 
zwieść nazwie – nie rośnie tu ani jeden kakaowiec! Ponad 1700 regularnych kopców, 
o idealnych kształtach, nie porasta nic innego, jak tylko trawa, która w porze suchej 
przybiera kolor czekolady.
Dalej czeka nas rejs po rzece Loboc, połączony z degustacją lokalnych specjałów – od 
owoców morza po najznakomitsze desery. Pływają tutaj łodzie, których nie znajdziecie 
w żadnym innym miejscu – pływające restauracje, bary, tradycyjnie przyozdobione 
barki, gdzie wszędzie gra lokalna muzyka i czekają na Was miejscowe atrakcje. Nie 
sposób odmówić sobie takiej przyjemności!
W drodze powrotnej przespacerujemy się przez wiszące mosty nad rzeką Loboc
i odwiedzimy rezerwat, w którym żyją najmniejsze małpki na świecie – wyraki.

Koszt: 250pln / osoba. 



Nurkowania
Dokładny plan nurkowy będziemy potwierdzali na miejscu – ze względu na poziom
wyszkolenia grupy oraz warunki pogodowe.

Przedstawiamy niektóre z miejsc, do których chcielibyśmyWas zabrać:

HOUSE REEF

Jest to miejsce, które słynie z obecności wielu okazów ślimaków nagoskrzelnych, żółwi oraz
długonosych ryb okoniokształtnych. Poza nimi, nurkom zawsze udaje się tutaj podziwiać
ryby garbikowate i skorpenowate. To dobre miejsce, by zaplanować nocne nurkowanie lub
nurkowanie dla początkujących. Widoki tutaj są tak wspaniałe, że z pewnością zadowolą
fanów podwodnej fotografii.

PAMILACAN ISLAND

Miejsce, które znajduje się godzinę podróży łodzią od wybrzeży plaży Alona. Wyspa
Pamilacan jest bardzo często łączona z Wyspą Snake. Można tutaj zaplanować również
głębsze nurkowanie. Krawędzie rafy przepełnione są pięknymi miękkimi koralami. Ściany
rafy sięgają ponad 50 metrów w głąb morza i można wokół nich spotkać np. Napoleony.
Chyba w żadnym innym miejscu nie ma ich aż tyle, co tutaj.

VIRGEN

To miejsce charakteryzują strome ściany rafy, które są przepełnione żywymi koralowcami,
które dzielą to miejsce na wschodnią i zachodnią część. Można tu spotkać piękne żółwie,
węże morskie oraz papugoryby. Należy uważać na mogący się pojawić prąd morski.
Głębokość w tymi miejscu wynosi od 8 do 27 metrów.



Nurkowania:
ALONA BEACH

Jest to miejsce położone zaledwie 5 minut podróży łodzią od wybrzeży plaży Alona.
Maksymalna głębokość w tym miejscu to 25 metrów. Nurkowanie odbywa się przy
ścianie, w której jest wiele pionowych pęknięć. Ściany pokrywają przede wszystkim
zawilce i wielokolorowe koralowce, pośród których tętni życie. Na piaszczystym dnie
nietrudno zauważyć morskie węże. Ta destynacja najlepiej sprawdzi się podczas
nurkowań nocnych.

BBC (BOHOL BEACH CLUB)

Jest to miejsce położone około 15 minut podróży łodzią od wybrzeży plaży Alona,
Znajduje się tutaj mała jaskinia, którą zamieszkuje ławica ryb kardynałkowatych.
W sklepieniu jaskini jest dziura, przez którą do środka wpada światło i imponująco
oświetla wnętrze jaskini. Przy wejściu do jaskini czasem można spotkać mureny, którym
zdarza się opuszczać swoje nory i pływać swobodnie między nurkami. Dno wokół jaskini
jest piaszczyste.

PANGLAO ISLAND ARCO POINT

Nurkowanie przy ścianie, gdzie widoczność sięga od 10 do 25 metrów. Już na początku
nurkowania znajdujemy dziurę w ścianie, która jest wejściem do małej jaskini. Prąd w
tym miejscu zawsze płynie w kierunku południa, należy zachować ostrożność, bo
czasami jest naprawdę silny. Warto mieć przy sobie latarkę, żeby zajrzeć do kilku
niewielkich jaskiń schowanych w ścianach.



OSLOB  /  SUMILON 

Ten dzień zaczniemy wcześnie rano ☺ i wrócimy do Resortu dość późno. 
Przez około godzinę płyniemy łodzią w kierunku Oslob, na wyspie Cebu, gdzie będziemy podziwiać rekiny wielorybie, które w tym 
miejscu spotkać można na 99% ☺ Nasze miejsce docelowe to mała miejscowość Tan-awan, zlokalizowana około 10 kilometrów od 
centrum miasteczka Oslob. Oglądanie rekinów wielorybich jest atrakcją tego rejonu od września 2011. Na miejscu będziemy mogli nie 
tylko oglądać te przepiękne stworzenia, ale także snorkować i nurkować (niezależnie od stopnia i doświadczenia nurkowego) w ich 
towarzystwie. Na wycieczkę zdecydowanie zapraszamy również osoby towarzyszące ☺
Po tych niesamowitych przeżyciach czeka nas lunch i krótki odpoczynek na łodzi, by zregenerować siły i przygotować się do dalszych 
atrakcji.
Następnie udamy się na wyspę Sumilon, zlokalizowaną pół godziny na południe od Oslob. Powierzchnia wyspy to zaledwie 24 hektary. 
Otoczona jest krystaliczną wodą w różnych odcieniach seledynu i białymi piaszczystymi plażami. Jest to pierwszy powstały na Filipinach 
morski obszar chroniony, ustanowiony w 1974 roku. Z pewnością zauważymy malowniczy pas białego piasku, który stale zmienia swój 
kształt pod wpływem pływów wodnych, ale także swoje położenie wokół wyspy, w zależności od sezonu w roku.



Osoby towarzyszące:
Proponujemy udział w wyjeździe również Waszym osobom towarzyszącym.
Jeśli macie kogoś bliskiego z kim chcielibyście spędzić wakacje – ten wyjazd
przeznaczony jest również dla nich ☺

Filipiny to miejsce idealne na relaks, odpoczynek, zwiedzanie, aktywności
nad i około wodne – tak więc Wasi bliscy, nawet Ci nienurkujący, na pewno
nie będą się w tym czasie nudzić ☺

Osoby nienurkujące zapraszamy na snorkeling – w tym również z rekinami
wielorybimi oraz na wycieczkę na Bohol. Nurków – zapraszamy, by się do nas
dołączyli☺

*** 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, 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, cennik i zgłoszenia:
biuro@nauticatravel.pl

Organizator Wyjazdu: Nautica Travel Sp. z o.oo
Numer koncesji: Z/9/2016. Gwarancja Ubezpieczeniowa: AXA.

Numer konta: 
Bank SANTANDER NAUTICA TRAVEL 

PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405

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 KL / NNW o CP (choroby przewlekłe – zwyżka 100%).


