GALAPAGOS 17.09-04.10.2018r.
WYSPY GALAPAGOS to bez wątpienia jedna z najlepszych
nurkowych destynacji. Spotkać tutaj możemy praktycznie wszystko to,
co pod wodą najciekawsze i najlepsze: od makro koników morskich,
poprzez iguany, nurkujace kormorany, żółwie, lwy morskie, orlenie,
mola mola, aż po galapagos sharks, rekiny jedwabiste, manty,
olbrzymie stada rekinów młotów, rekiny wielorybie, a nawet wieloryby.
Ze względu na trudne często warunki nurkowań, oferta wyjazdu
skierowana jest do nurków posiadających już duże doświadczenie.
Minimalne wymagania to AOWD i ok.30 zalogowanych nurkowań.
Wyjazd uzupełnimy pobytem i zwiedzaniem Peru. W programie:
urokliwe Cuzco, słynne Machu Picchu, Arequipa, oraz Canyon Colca.
PROGRAM:
17.09/Dzień : Przelot do Ekwadoru, nocleg przy lotnisku
18.09/Dzień 2: Przelot na Galapagos-Baltra. Transfer na łódź,
zakwaterowanie, lunch. Wypływamy na safari – 1 nurkowanie w
okolicach pn-wsch części wyspy, gdzie sprawdzić będziemy mogli
swój sprzęt i spotkać orlenie, rekiny i lwy morskie.
19.09/Dzień 3: Bartolome 1 nurkowanie z rekinami, żółwiami
zielonymi, jeśli dopisze szczęście również z młotami. Śniadanie i 2
nurkowania przy Rocas Cousin, to piękne miejsce na makro(koniki
morskie), jak również foki i raye. Po trzecim nurkowaniu ruszamy w
kierunku wyspy Wolf.
20.09/Dzień 4: Wolf Island – 4 nurkowania. Bez wątpienia jedno z
najbardziej atrakcyjnych i ciekawych miejsc nurkowych na Galapagos
z ławicami rekinów młotów, oraz galapagos sharks. Doskonałe
miejsce na poszukiwania rekina wielorybiego i mant.

21.09/Dzień 5: Darwin Island – 4 nurkowania. El Arco przy Darwin
Arch, to miejsce, które ma do zaoferowania wszystko to, co na
Galapagos jest najlepsze: stada rekinów w tym młoty, żółwie, ławice
tuńczyków, i przede wszystkim rekiny wielorybie, na które sezon tutaj
trwa od lipca do listopada.
22.09/Dzień 6: Wolf Island – 3 nurkowania.
23.09/Dzień 7: Punta Vicente Roca, to wielka szansa na spotkania z
Mola Mola. Są tutaj również nurkujące kormorany, oraz wszędobylskie
foki. Po południu transfer na Cape Marshall, gdzie wykonamy 2
kolejne nurkowania z olbrzymimi pacyficznymi mantami.
24.09/Dzień 8: Pinzon Island – 2 nurkowania, z rayami, mantami i
żółwiami. Po południu wizyta i zwiedzanie Charles Darwin Research
Station, gdzie spotkamy słynne olbrzymie żółwie z Galapagos
25.09/Dzień 9: Przed odlotem z Galapagos odwiedzimy jeszcze
żółwie na Santa Cruz, następnie przejazd na lotnisko, wylot do Quito,
nocleg w okolicach lotniska
Kolejność odwiedzanych wysp może się zmieniać, w zależności
od ustaleń National Park Foundation.
26.09/Dzień 10. Przelot Quito-Lima-Cuzco. Popołudniowe zwiedzanie
miasta, nocleg w Cuzco
27.09/Dzień 11: Przejazd Urubamba Valley – Święta Dolina. Nocleg w
Aquas Calientes.
28.09/Dzień 12: Machu Picchu, powrót do Cuzco, nocleg
29.09/Dzień 13: Dzień w Cuzco. Nocny przejazd busem do Arequipa.
30.09/Dzień 14: Zwiedzanie miasta. Nocleg w hotelu.
01.10/Dzień 15: Przejazd i zejście do kanionu Colca, nocleg na dnie
kanionu.
02.10/Dzień 16: Trekking dnem kanionu, nocleg.

03.10/Dzień 17: Przelot Arequipa-Lima, wylot do Europy
04.10/Dzień 18: Powrót do Polski, zakończenie wyjazdu
Koszt wyjazdu:
- Galapagos 4850$
- Peru 1430$
Koszt safari zawiera
- transfery lotnisko hotel w Quito
- 7 nocy/ 8 dni na łodzi
- 3 posiłki dziennie, woda, kawa, herbata
- do 21 nurkowań
- transfery z lotniska na łódź na Baltra
- opiekę 2 lokalnych DM i polskiego instruktora
Koszt nie zawiera:
- przelotów i opłat lotniskowych, ok. 4500-5500zł
- opłaty za Park Morski Galapagos 100$*
- ubezpieczenia turystycznego i nurkowego
- kolacji w ostatni wieczór na Galapagos
- sprzętu nurkowego
- nitroxu 130$ za całe safari
- napiwków dla załogi- karty turystycznej, płatnej na lotnisku: 20$*
Koszt Peru zawiera:
- transfery lotnisko hotel w Cuzco i Arequipa
- noclegi w hotelu, standard 3*, pokoje 2 osobowe
- zwiedzanie według programu
- transfery i bilety wstępu

Koszt nie zawiera:
- przelotów: Quito-Lima-Cusco, Arequipa-Lima, ok. 2000zł
- wyżywienia, poza Canyon Colca
Łódź: Astrea to 25m komfortowa łódź, przygotowana do
nurkowania. W 2015 roku przeszła gruntowną renowację I
modernizację. Posiada 8 klimatyzowanych kabin z piętrowym
łóżkiem i łazienką, platformę nurkową, oraz wygodny salonjadalnię.
Informacje ogólne:
- paszporty i wizy. Zarówno w Peru jak i Ekwadorze wymagana
jest 6 miesięczna ważność paszportu, oraz okazanie biletu
powrotnego.
- pieniądze: Ekwador – oficjalną walutą jest USD, zabieramy
niskie nominały 10, 20$ większe są niechętnie przyjmowane. Są
liczne bankomaty, pobierają ok. 1-1,5$ opłaty transakcyjnej. Peru:
walutą jest Sol, w obiegu są też przyjmowane praktycznie
wszędzie USD, jedynie za drobne zakupy należy płacić w lokalnej
walucie. Można płacić kartą , ale z dość wysokimi prowizjami.
Powinniśmy zabrać ze sobą ok. 300USD na posiłki i drobne
wydatki.
- zdrowie. Ani w Peru ani w Ekwadorze nie ma szczególnych
zagrożeń epidemiologicznych.
- zwiedzanie i co zabieramy. Ponieważ będziemy też przebywać
na większych wysokościach, należy zabrać ze sobą ciepłą odzież
(polar+kurtkę), oraz czapkę. Na wycieczki Canyon Colca
zabieramy
sportowe
lekkie
obuwie.
Ponadto
okulary
przeciwsłoneczne, kremy i środki na komary i lekką letnią odzież.
Gniazdka Ekwador – 2 płaskie bolce(typ amerykański), Peru jak u
nas. Czas Peru, Ekwador – 5 godz, Galapagos – 6godz.
- nurkowania. Na łodzi do są butle INT 12l, oraz za dopłatą15l.
Dostępny jest też odpłatny nitrox Gniazda: w standardzie

amerykańskim (2 płaskie bolce). Temperatura powietrza 20-26C,
temperatura wody w zależności od prądów może się wahać w
zakresie 18-23C, zalecana pianka 5-7mm z kapturem, może
cienkie rękawiczki. Możliwe są silne prądy. Należy posiadać
komputer i boję. Nurkowania nocne nie są przewidziane, ale jakaś
mała latareczka może się przydać. Jest ograniczona możliwość
wypożyczenia sprzętu, należy go zamówić z wyprzedzeniem.

Informacje i zapisy:
Miłosz 603 173 049 milosz@aquadiver.pl
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