
DŻIBUTI: Sylwester w tropikach



DŻIBUTI

Data wyjazdu: 28 grudnia 2022 – 8 stycznia 2023*

Ilość miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy na długo wyczekiwanego Sylwestra w Tropikach☺

Powitajcie z nami nadchodzący Nowy Rok w trakcie safari nurkowego i przeżyjcie niezapomnianą przygodę.

Dżibuti – kraj wciąż mało odwiedzany przez turystów i nurków, dzięki czemu czekają na Was mało naruszone obecnością ludzi miejsca
nurkowe o ogromnej bioróżnorodności, a do tego – będziemy tam w szczycie sezonu spotkań z rekinami wielorybimi! A chyba każdy nurek
uwielbia bliski kontakt z tymi łagodnymi gigantami.

Jakby tego było mało, zanurkujemy w wyjątkowym miejscu: The Crack, szczelinie tektonicznej.

Lądowo również nie będziemy się nudzić odwiedzimy bowiem Jezioro Assal, najniższy punkt kontynentu afrykańskiego – słone jezioro
położone w depresji 153m. poniżej poziomu morza!

To będzie piękna Przygoda. Nie może Was tam zabraknąć.



Program

Program

Dzień 1 – 28 grudnia Wylot z Warszawy (w zależności od dostępności przelotów wylot 27 lub 29 grudnia).

Dzień 2 – 29 grudnia Przylot do Dżibuti. Formalności, transfer na lotnisko. Lunch.
Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny na relaks, możliwość zrealizowania wycieczek opcjonalnych.

Dzień 3 – 30 grudnia Śniadanie w hotelu, wolne przedpołudnie, transfer na łódkę MV Lucy.
Zaokrętowanie ok. 16.
Start safari. Kolacja.



Dzień 4 –
31 grudnia 
SYLWESTER ☺

Pełne wyżywienie.
Check dive. Nurkowania.
Impreza Sylwestrowa☺

Dzień 5 –10
1 – 5 stycznia  

SAFARI NURKOWE. Pełne wyżywienie.
W trakcie wyjazdu możliwość zrealizowania ok. 16 nurkowań (w tym nocne oraz snorkeling z rekinami
wielorybimi). Obowiązkowe bojki i latarki u każdego nurka.

Dzień 11 –
6 stycznia

Śniadanie. Zejście z łodzi ok. godziny 10.
Wycieczka lądowa: Lac Assal. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja pożegnalna.

Dzień 12 – 13 
7 – 8 stycznia

Śniadanie. Czas wolny, lunch, możliwość korzystania z infrastruktury hotelu lub zrealizowania wycieczki
opcjonalnej.
Transfer na lotnisko. Wylot do Polski. (W zależności od dostępności przelotów wylot 6 lub 8 stycznia).

*Program może nieznacznie ulec zmianie ze względu na konfigurację przelotów, warunki pogodowe i poziom
wyszkolenia Uczestników.
*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.

Program

Program



Cena Wyprawy: 2790 EURO + przelot

Cena nie zawiera:

• testów covid – jeśli wymagane,

• wizy (10 euro),

• sprzętu nurkowego innego niż wymieniony (możliwość wypożyczenia na miejscu), 
butli 15l (45 euro tydzień),

• napiwków dla załogi łodzi (sugerowany min. 50 euro), 

• posiłków innych niż wymienione, alkoholu i soft drinków na łodzi,

• nitroksu (pakiet 5 dni: 50 euro, 1 nurkowanie: 5 euro).

• Płatności:

I rata przy rezerwacji: 500 euro + przelot (jeśli rezerwowany przez NT)

II rata: 28 lipca - 1500 euro

III rata: 28 września - dopłata do całości.

Zniżki:

• Przy wpłacie całości przy rezerwacji – ubezpieczenie KRiT Programu: gratis. 

• Non diver – 100 euro

Cena zawiera:

• wysokie ubezpieczenie KL i NNW obejmujące nurkowania (powietrze + nitroks do 40%),
rozszerzone o zachorowanie na covid oraz koszty izolacji i kwarantanny.

• opiekę pilota z Nautica Travel,

• transfery lotnisko – hotel – łódka – hotel – lotnisko,

• zakwaterowanie 7 nocy w kajutach dwuosobowych, internet, 

• pełne wyżywienie w trakcie safari, kawa, herbata, woda, soki, 

• nurkowania (opieka lokalnych przewodników, 12l butle z powietrzem, balast) /  
snorkeling, 

• kolację i imprezę sylwestrową ☺

• 2 noclegi w Dżibuti ze śniadaniami w hotelu 4* w pokojach 2osobowych, 

• korzystanie z infrastruktury hotelu przed check in i po check out, 

• lunch w dniu przylotu i wylotu, kolację pożegnalną, 

• wycieczkę lądowa – Lac Assal, lunch,

• składkę na obowiązkowy Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy,

• gwarancje Ubezpieczeniową Organizatora Turystyki,

• prezent noworoczny ☺



NURKOWANIE
Przede wszystkim czekają nas spotkania z REKINAMI WIELORYBIMI ☺

Chociaż rekiny te można zobaczyć przez większość roku, spotkania te są szczególnie częste od
końcówki października do początku lutego. Po ostatnich badaniach uznano, ze zatoka Tadjourah ma
szczególne znaczenie dla rozwoju młodych rekinów wielorybich, które przebywają w bezpiecznych
granicach wybrzeża Dżibuti.

Bogate w plankton wody Zatoki Tadjourah przyciągają również wiele innych gatunków pelagicznych
jak płaszczki, manty oraz różne gatunki delfinów (często płynących na dziobowej fali łodzi). Szare
rekiny rafowe oraz pielęgniarze (nurse shark) są tu najczęściej spotykanymi gatunkami,
a sporadycznie, przy dużej ilości szczęścia - można też czasem spotkać rekiny tygrysie czy rekiny
młoty.

Na pewno bardzo interesującym będzie również nurkowanie w wyjątkowym miejscu jakim jest The
Crack. Na terenie Dżibuti znajduje się Trójkąt Afarski – skrzyżowanie szczelin tektonicznych dzielących
na części Afrykę oraz oddzielających ją od Azji.

Temperatura wody grudzień / styczeń: 25-27st. C

Z racji dużej ilości planktonu – niestety nie należy spodziewać się za bardzo widoczności rzędu
30m…tak zwane „coś za coś”… ☺



M/Y LUCY
M/Y Lucy to 37-metrowa łódź nurkowa typu safari, zaprojektowana z myślą o maksymalnym
poziomie komfortu dla płetwonurków, którzy cenią bezpieczne nurkowania i jednocześnie
wypoczynek na wygodnej i dobrze przygotowanej do tego łodzi safari. Wybudowana w 2007,
po całkowitej renowacji w 2018 roku.

Lucy może pomieścić do 20 Gości w dwuosobowych klimatyzowanych kabinach z łazienkami
z prysznicem. Każda wyposażona jest do tego w minibar, lampki do czytania i punkty ładowania
USB przy łóżku. Salon jest wyposażony w kinowy system surround 65 cali Ultra HD, ręcznie
robione głośniki francuskiej firmy „Focal” oraz bar ze schłodzonym piwem z beczki … to się
nazywa doskonały wypoczynek i relaks!

Oczywiście zapewniane są również pyszne posiłki, w tym trzydaniowe kolacje, serwowane
w nowocześnie urządzonej jadalni.

Pokład nurkowy jest komfortowo rozplanowany, z dużą ilością miejsca na wszystkie sprzęty
nurkowe i akcesoria; posiada stacje ładowania dla fotografów / kamerzystów.

Górny pokład i taras słoneczny są wyposażone w wygodne pufy i dużą ilość miejsca
do siedzenia lub leżenia - idealne na drzemkę, opalanie itp.



DŻIBUTI / JEZIORO ASSAL
Dżibuti (oficjalnie Republika Dżibuti) graniczy z Erytreą na północy, Etiopią na zachodzie i południu
oraz Somaliland na południowym wschodzie. Pozostałą część granicy tworzy w przeważającej
części Ocean Indyjski, a na północy Morze Czerwone w pobliżu Cieśniny Bab el Mandeb (Brama
Łez). Swoją nazwę zawdzięcza wyzwaniom, z jakimi musieli się zmierzyć żeglarze, pokonując
najwęższą część Morza Czerwonego. Dżibuti zajmuje łączną powierzchnię zaledwie 23200 km2.

W starożytności terytorium to było siedzibą średniowiecznych sułtanatów, Adala i Ifata. Pod koniec
XIX wieku Francja skolonizowała tę ziemię i rządziła nią, aż do uzyskania niepodległości w 1977
roku. Rok ten oficjalnie uznaje się za powstanie Republiki Dżibuti. Dziś kraj jest mieszanką
narodowości: Francuzów, Włochów, Amerykanów, Japończyków, Chińczyków i innych. W Dżibuti
znajduje się największa francuska baza wojskowa (poza Francją), a od 2002 roku armia
amerykańska założyła tam swoją jedyną bazę w Afryce (co następnie zrobili również Japończycy,
Włosi, a ostatnio Chińczycy).

Dżibuti wydobywa do sześciu milionów ton soli rocznie bez wpływu na swoje rezerwy.

Jezioro Assal

jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk przyrodniczych w Afryce. Assal to słone jezioro
kraterowe, ze szmaragdową wodą i pokładami białej soli otoczone ciemnymi, uśpionymi
wulkanami. Jest to jednocześnie najniższy punkt kontynentu afrykańskiego (153m. p.p.m).



Ważne Informacje:

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

• Wiza – do 30 dni turystyczna, koszt ok. 10 euro.

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

• Szczepienia – 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 styczniu: ok. 22-29st C., mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

• Waluta / karty / gotówka: Frank dżibutyjski (DJF). W nie wszystkich miejscach można płacić kartami,
zalecamy poza kartami zabrać ze sobą zapas gotówki – euro / dolary nie starsze niż 2003, a najlepiej
2007 rok. Na łodzi płatność tylko gotówką (euro / usd).

• Język urzędowy: arabski, francuski. Na łodzi można porozumieć się w języku angielskim.

• Ubrania: kraj w przeważającej mierze muzułmański – zalecane ubiory, zwłaszcza u kobiet, zakrywające
ramiona, nogi.

http://www.nauticatravel.pl/


Informacje dodatkowe

• Na łodzi wymagane jest przedstawienie, nie starszego niż 6 miesięcy, oświadczenia medycznego potwierdzającego zdolność do nurkowania.

• Chęć wypożyczenia 15l butli / nurkowania na nitroksie należy zgłosić z wyprzedzeniem.

• Palenie wewnątrz łodzi jest zabronione, możliwe tylko na zewnątrz w wyznaczonych miejscach.

• Zgodnie z prawem Dżibuti każdy nurek musi posiadać w czasie każdego nurkowania: bojkę i latarkę.

• Ekipa łodzi prosi o nie wnoszenie na pokład własnego alkoholu – zapraszają do zakupów z dobrze wyposażonego baru na łodzi.

• Covid / obostrzenia / testy:

ze względu na zmieniające się przepisy – będziemy przesyłali informacje dotyczące testów i obowiązujących obostrzeń na bieżąco przed wyjazdem.

Na chwilę obecną obowiązuje zrobienie testu PCR przed przylotem do Dżibuti, ale do grudnia może to ulec zmianie.



Informacje szczegółowe i zgłoszenia:

Ania Rocka 
anna.rocka@nauticatravel.pl
+48 663 727 403

UWAGA: 
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%).

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
EURO PL 77 1090 2053 0000 0001 3183 5602


