
AUSTRALIA Październik 2022



ZAPRASZAMY DO AUSTRALII
Wyspa, państwo, kontynent… Z którejkolwiek by nie spojrzeć strony - esencją tego miejsca są pustynie, rafy koralowe, wysokie lasy, góry
pokryte śniegiem, wielokulturowe miasta. Jednym słowem: różnorodność. Dla nas nurków najciekawsza jest oczywiście Wielka Rafa
Barierowa – jeden z największych cudów natury, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jedyny żywy ‘organizm’ widoczny
z kosmosu, Wielka Rafa Barierowa obejmuje około 3000 pojedynczych raf i ponad 900 wysp, które wyścielając brzeg stanu Queensland,
tworzą tym samym jedno z najbardziej spektakularnych miejsc nurkowych na Ziemi. Zapraszamy na długo wyczekiwaną wyprawę, na której
poza nurkowaniami na Wielkiej Rafie opcjonalnie proponujemy również program lądowy, który obejmuje między innymi zwiedzanie Sydney,
wizytę na Świętej Ziemi Aborygenów, a dla chętnych również możliwość zdobycia najwyższego szczytu lądowej części Australii (2228m npm).

Data Wyjazdu: 10 – 22.10 * (plus opcjonalny program lądowy)

Ilość miejsc: lista rezerwowa, miejsca na pytanie - do potwierdzenia.

Informacje szczegółowe i zgłoszenia: biuro@nauticatravel.pl

mailto:anna.rocka@nauticatravel.pl


Siedmiodniowe safari po Morzu Koralowym: Nieograniczone nurkowania odpowiednie dla każdego –
i początkujących i zaawansowanych nurków.

Niesamowita wyprawa safari łączy to co najlepsze: Far North Coral Sea Exploratory - Bougainville,
Osprey; Far Northern & the Ribbon Reefs

W czasie naszego safari czekają na Was:

• Nurkowania w niezwykle przejrzystej wodzie przy stromych ścianach pokrytych koralami.

• Ekscytujące nurkowania z rekinami w Morzu Koralowym.

• Spotkania z wielkimi australijskimi Giant Potato Cod.

• Niesamowita bioróżnorodność życia morskiego.

• Ławice barakud i travelly w Morzu Koralowym.

• Super stabilna łódź łagodząca wpływ warunków pogodowych

SAFARI: 
WIELKA RAFA BARIEROWA 
& MORZE KORALOWE



Program Safari

Program

Dzień 1 – 2
(10 – 11 października) 

Wylot z Warszawy (na życzenia – z innego miasta / państwa).

Dzień 3 –
12 października

Przylot do Cairns, transfer z lotniska do 4* Hotelu w Centrum Cairns, zakwaterowanie, czas wolny
na odpoczynek po podróży.

Istnieje możliwość wylotu 11.10 i przylot 13.10 przed safari, jednak ze względu na możliwe opóźnienia w przelocie
zdecydowanie rekomendujemy nocleg przed safari.

Dzień 4 –
13 października

Śniadanie, czas wolny w Cairns.
Transfer na łódkę Spoilsport ok. godziny 18. Początek safari.



Dzień Program

Dzień 5 – 10 
14 – 19 października 

Safari nurkowe – możliwość zrealizowania około 26 nurkowań.
Pełne wyżywienie.
W trakcie niektórych dni możliwe nawet do 5 nurkowań dziennie!
2 poranne, 2 popołudniowe + nocne.
Załoga łodzi realizuje minimum 3 nurkowania dziennie do tego rano i popołudniu jest tak zwany
"open deck" - w tym czasie wraz z partnerem można udać się na nurkowania.

Dzień 11
20 października *

Zejście z łodzi o 8:00 rano, po śniadaniu. Wylot do Polski lub opcjonalny pobyt w Cairns lub
kontynuacja programu lądowego (kilka opcji), dla osób które chciałyby przedłużyć wakacje ☺
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt przy zgłoszeniu.

Dzień 12
21 października 

Przylot do Polski.

Program może nieznacznie ulec zmianie ze względu na konfigurację przelotów i warunki pogodowe.
Program może ulec zmianom z powodu wystąpienia siły wyższej. W takim przypadku będziemy proponować
alternatywne (równomierne finansowo) rozwiązania zastępcze.
Nierównoważne finansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu.



Cena Wyprawy: 4850 USD + przelot
(od ok. 6000 PLN – cena zależna od dnia rezerwacji, konfiguracji przelotu, taryfy, miasta wylotu)

Cena nie zawiera:

• posiłków i napojów niewymienionych w programie;

• napiwków dla załogi łodzi (sugerowany ok. 300 usd);

Dopłaty opcjonalne:

• Kajuta premium: 900 usd / osoba (2 kajuty)

• Kajuta standard: 550 usd / osoba (2 kajuty)

Zniżki:

• Non diver: 250 usd

• Kajuta budget: 550 usd (1 miejsce - damskie)

• Wpłata całości przy rezerwacji: ubezpieczenie KRiT GRATIS.

Płatności:

I rata przy rezerwacji: 1350 usd+ przelot w PLN (jeśli rezerwowany w Nautica Travel)

II rata: 10 czerwca: 2500 usd.

III rata: 10 sierpnia: dopłata do całości.

Cena zawiera:

• Safari nurkowe: możliwość zrealizowania ok 26 nurkowań (zależne od
warunków pogodowych), butle z powietrzem, balast, opiekę lokalnych
instruktorów / przewodników;

• Zakwaterowanie w kajucie 2 osobowej typu CLUB (klimatyzacja,
łazienka z prysznicem z ciepłą wodą, łóżko piętrowe) na łodzi
Spoilsport (1 kajuta)

• Opłatę Parkową (Grat Barrier Reef Protecion);

• Pełne wyżywienie w trakcie safari – 3 posiłki, przekąski, napoje
bezalkoholowe, kawa, herbata, soft drinks, wino do kolacji;

• Rozszerzone, wysokie ubezpieczenie KL, NNW, obejmujące
nurkowanie, zachorowanie na covid coraz koszty kwarantanny i izolacji;

• Transfery lotnisko – hotel – łódź – hotel – lotnisko;

• Nocleg w 4* hotelu ze śniadaniem w pokoju 2osobowym przed safari;

• Obowiązkową opłatę na Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy;

• Gwarancję Organizatora Turystyki;

• Opiekę przewodnika Nautica Travel w trakcie trwania całego wyjazdu.



O P I S  Ł O D Z I :  S p o i l s p o r t
Łódź Spoilsport (30 metrów długości) to najczęściej nagradzana łódź nurkowa w Australii. Skonstruowana
w celu zapewnienia jej pasażerom najwyższej jakości komfortu: stabilna niezależnie od warunków
pogodowych.

Załoga składa się z 12 osób, które zadbają o to, by Wasz pobyt na łodzi był maksymalnie komfortowy
i ekscytujący. Goście mają dostęp do przestronnego salonu oraz tarasu słonecznego z widokiem na Morze
Koralowe.

Kabiny:

- W zależności od wybranego standardu:

• Kajuta Club: łóżko piętrowe, kajuta wewnętrzna (bez okna).

• Kajuta Standard: dwa łóżka pojedyncze, okno.

• Kajuta Premium: jedno duże łóżko podwójne, okno.

- Klimatyzacja.

- Łazienka.

- Sprzątane: codziennie.

Kucharz przygotowuje bardzo bogate i różnorodne menu, zawierające również posiłki przygotowywane
ze świeżych owoców morza, a dla wegetarian oferowane jest osobne, specjalne menu.

To właśnie ze względu na bardzo dobre jedzenie, indywidualne podejście do potrzeb klienta, pomocną
i przyjazną Załogę, doświadczonych przewodników nurkowych - łódź Spoilsport słynna jest w całej Australii!



M I E J S C A  N U R KOW E
Crystal Plateau - Bougainville Reef - Coral Sea

Od korony rafy do głębokości 20-30m rafa
układa się w spektakularne tarasy twardych
korali. Następnie przechodzi w ścianę
opadającą do kilkuset metrów. Pokryta jest
gorgoniami i pięknymi koralami miękkimi.
Rafę patrolują różne gatunki rekinów.

Dungeons & Dragons - Bougainville Reef - Coral Sea

Admiralty Anchor - Osprey Reef - Coral Sea North Horn - Osprey Reef - Coral Sea

Rafa poprzecinana labiryntem tuneli,
grot i jaskiń. Idealna do powolnego
błądzenia w poszukiwaniu żyjących
tutaj przeróżnych stworzeń
morskich.

To fantastyczne kolory, korale i ryby
pelagiczne. Popłyniemy między ogromnymi
‘drzewami’ czarnych korali, ogrodami
miękkich korali (żółtych, białych, różowych),
żółtymi i czerwonymi gorgoniami, rosnącymi
wzdłuż opadających ścian. Spotkamy ławice
Giant i Blue Trevally, tuńczyków Dogtooth,
barakud i parrotfhis.

Ekscytujące spotkania z rekinami
w Morzu Koralowym! Zobaczymy
między 10 a 30 szarych i białopłetwych
rekinów rafowych, jak również inne
gatunki. Będziemy mogli sfotografować
te lśniące morskie drapieżniki z bliska
lub daleka – to będzie tylko nasz wybór,
bo będą wszędzie!



M I E J S C A  N U R KOW E
False Entrance - Osprey Reef - Coral Sea Steve’s Bommie - Ribbon Reefs - GBR

Cod Hole - Ribbon Reefs - Great Barrier Reef Pixie Pinnacle - Ribbon Reefs - GBR

Ławice trevally i barakud w Morzu
Koralowym! Nurkowania w False Entrance
nie można pominąć. Kolorowe gorgonie,
whip coral i miękkie korale kwitną w dolnych
partiach rafy, podczas gdy wyżej rozciągają
się korale twarde. Żyjące tam trevally
i barakudy dają nam świetną okazję do
zrobienia bardzo dobrego zdjęcia.

To jedna z najpopularniejszych atrakcji
Wielkiej Rafy Barierowej. Ławice
trevally, barakud i wielkich makreli
wiszą w prądzie, rekiny rafowe
patrolują na głębokościach, a piękne
korale i wielka różnorodność ryb
rafowych otaczają najwyższe punkty
rafy. Raj dla fotografów!

Jednym z najciekawszych doświadczeń,
które czeka na nas na australijskiej Great
Barrier Reef będzie zanurkowanie w Cod
Hole z niezwykle ciekawskimi Potato Cod
wielkości ‘niedużego nurka’. Jest to też
świetne miejsce na spotkanie śpiących w
piasku białopłetwych rekinów rafowych,
niekiedy szarych rekinów rafowych i przy
odrobinie szczęścia rekina młota.

Nurkowanie spędzimy zawieszając się
nad rafą i eksplorując ogrody Pixie,
a przy bardzo dobrej pogodzie również
ogrody Vertical. Główne atrakcje tych
pięknych i wspaniałych ogrodów to
spotkanie z harlequin ghost pipefish,
leafy scorpion fish i lace scorpion fish.
Vertical Gardens są domem dla
ogromnych ławic green bump head
parrotfish



I n fo r m a c j e  d o d a t ko we

• Spodziewana średnia temperatura wody: 27-28 st. C

• Głębokość nurkowań: max 40m, większość: 15-30m

• Widoczność pod wodą: 25-40m.

• Zalecany sprzęt nurkowy: pianka 3-5mm, obowiązkowe: komputer + bojka.

• Uprawnienia nurkowe: nurkowane dostępne również dla nurków z uprawnieniami
podstawowymi, ale zalecane posiadania stopnia AOWD lub minimum 15 zalogowanych
nurkowań z łodzi w warunkach morskich.

• Logistyka nurkowań (w zależności od warunków pogodowych):

- Dzień 1 – 4 nurkowania dzienne + 1 nocne

- Dzień 2 – 4 nurkowania

- Dzień 3 – 4 nurkowania dzienne + 1 nocne

- Dzień 4 – 3 nurkowania + wycieczka Stanley Island

- Dzień 5 – 4 nurkowania dzienne + 1 nocne

- Dzień 6 – 4 nurkowania



I n fo r m a c j e  d o d a t ko we
• Paszport: musi być ważny minimum pół roku od daty powrotu + mieć 2 wolne strony na wizy.

• Wiza: Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej podróżujący do Australii w celach turystycznych lub biznesowych
na okres nie dłuższy niż 3 miesiące muszą posiadać wizę, o którą należy wnioskować online. Wiza jest
bezpłatna. Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej Departamentu Spraw
Wewnętrznych https://immi.homeaffairs.gov.au/.

• Ubezpieczenie kosztów rezygnacji: Warunkiem ubezpieczenia jest podpisana umowa zgłoszenie. Prosimy
zapoznać się z warunkami ubezpieczenia na stronie: www.nauticatravel.pl

• Szczepienia: poza obowiązkowym szczepieniem na covid - brak obowiązkowych, zalecane jak przy wszystkich
wyjazdach egzotycznych: żółta febra, żółtaczka A,B, dur brzuszny, tężec, polio. Zalecane picie wody
butelkowanej i napojów bez lodu. Sugerujemy, jak przy każdym wyjeździe egzotycznym: kontakt z lekarzem
medycyny tropikalnej / podróży.

• Pogoda: temperatury powietrza w październiku w Cairns: ok. 22-28st C., mogą wystąpić przelotne opady
deszczu.

• Waluta / karty / gotówka: Dolar australijski. W większości miejsc można płacić kartami, ale zalecamy poza
kartami zabrać ze sobą zapas gotówki. Na łodzi płatność kartami oraz gotówką.

• Język urzędowy: angielski.

• Ubrania: lekkie, przewiewne. Do tego: bafki, czapki (od słońca i po nurkowaniach), polar, cienka kurtka od
wiatru / deszczu. Sandały, klapki. Kostiumy kąpielowe, krótkie spodenki, kilka t-shirtów.

• Kontakty: niezbędne adaptery do kontaktów. Typ I – wtyczka stosowana w Australii, wyposażona jest w trzy
bolce płaskie, w tym jeden bolec do uziemienia. Podobna do wtyczki amerykańskiej, jednak bolce są w niej
ustawione pod innym kątem.

• Alkohol na łodzi: zakaz wnoszenia własnego, możliwość kupienia w barze.

https://immi.homeaffairs.gov.au/
http://www.nauticatravel.pl/


U b e z p i e c ze n i e
Organizator, na podstawie umowy generalnej 5055534 zawarł na rzecz uczestników imprez zagranicznych ubezpieczenia
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

• KL (koszty leczenia) wraz z Assistance do kwoty równowartości 100.000 EURO obejmujące transport i leczenie w
komorze dekompresyjnej w razie wypadku nurkowego podczas nurkowania rekreacyjnego z aparatem
powietrznym z włączeniem nurkowania na nitroksie przy mieszance reakcyjnej zawierającej od 22- 40% tlenu, o ile
ubezpieczony posiada uprawienia do nurkowania z taką mieszanką,

• KR (koszty ratownictwa) do kwoty 6000 EURO,

• NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 4000 EURO,

• BP (bagaż podróżny) do kwoty 400 EURO

• Ubezpieczenie opóźnienia lotu do kwoty 200 EURO,

• OC odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym - szkody osobowe do kwoty 50 000 EURO,

• OC Odpowiedzialność cywilna sportowa - szkody osobowe do kwoty 10 000 EURO,

• SS sprzęt sportowy (w tym nurkowy) do kwoty 1000 EURO,

• Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku do kwoty
150 EURO,

• Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego w miejscu zamieszkania
ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej do kwoty 3500 EURO.

Istnieje możliwość rozszerzyć ubezpieczenie o CP (choroby przewlekłe). Zainteresowane osoby prosimy o informacje
przy zgłoszeniu.

Całodobowa centrala alarmowa „Inter Partner Assistance Polska”, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Tel: + 48 (22) 575
90 80, fax + 48 (22) 575 90 82. Centrum Alarmowe czynne jest 7 dni w tygodniu 24h. Zgłaszanie szkód po powrocie do
Polski w godzinach 9:00-17.00.



I n fo r m a c j e  d o d a t ko we  - C O V I D

• obostrzenia / testy: ze względu na zmieniające się przepisy – będziemy przesyłali

informacje dotyczące testów i obowiązujących obostrzeń na bieżąco przed wyjazdem.

Na chwilę obecną do Australii wpuszczane są tylko osoby zaszczepione (z dawką

przypominającą) oraz obowiązuje zrobienie testu przed wejściem na łódź.

Do października może to ulec zmianie.

• W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu

nagłego zachorowania na COVID-19, Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty

związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem w standardzie nie wyższym niż

przewidziała to umowa do kwoty 1000 EUR.

• W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności

poddania się kwarantannie w związku z COVID-19. Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe

koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem w standardzie nie wyższym niż

przewidziała to umowa oraz koszty transportu powrotnego do Polski do kwoty 1000

EUR



P ro p o n o wa ny  P ro g ra m  L ą d o w y

Dla chętnych proponujemy różne warianty przedłużenia pobytu po safari nurkowym
(osoby zainteresowane prosimy o kontakt przy zgłoszeniu oraz informację która wersja
programu Was interesuje):

20 – 22 października: Cairns & nurkowanie Wrak Yongala (uznany za jeden z 5ciu
najpiękniejszych wraków do nurkowania na świecie)

23-24 października: Uluru, Święta Ziemia Aborygenów

25 – 27 października: Sydney & Góry Błękitne

28-31 października: Canberra & Góra Kościuszki



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

Numer konta Santander Bank Swift code (BIC): WBKPPLPP
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405

USD PL 55 1090 2053 0000 0001 3183 5610

Sugerowane ubezpieczenie wyjazdu od kosztów rezygnacji             
i przerwania imprezy (KRiT). 
Koszt takiego ubezpieczenia to 3% ceny wyjazdu. 
Osoby zainteresowane ubezpieczeniem proszone są o informację 
przy zgłoszeniu.
Ubezpieczenie obejmuje zachorowanie na covid.
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia KL / NNW 
o CP (choroby przewlekłe – zwyżka 100%).


