
 

 

F I L I P I N Y - VISAYAS 
 

 
Przez cały rok panuje tu klimat tropikalny. Średnia roczna temperatura powietrza 
oscyluje w granicach 27 stopni Celsjusza, natomiast wody – od 26 do 30 stopni 
Celsjusza. 

W wodach Filipin żyje około 3 tysięcy gatunków ryb, a także niemal 450 gatunków 
korali. Zobaczyć też tu można: manty, rekiny czy kosogony. 

Na powierzchni natomiast krajobrazy rajskich wysp z przyrodą w stanie 
dziewiczym zapierają dech w piersiach. Obszary dżungli nietknięte ludzką stopą 
sąsiadują z białymi piaskami plaż obleganych przez turystów każdej narodowości i 

w każdym wieku. 

!!! UWAGA !!!! 

ceny są z poprzednich wyjazdów i mają 
charakter poglądowy, w celu uzyskania 
szczegółów prosimy o kontakt 



Osoby kochające plażować będą mogły tu przebierać w różnych plażach. Idealnie 
biały i delikatny piasek na poranek, żwirowa plaża w południe, a kamienisto-

rafowe wybrzeże na wieczór. Codziennie można być na innej plaży, a każda jest 
trochę inna od poprzedniej. 
 

Program wyjazdu to pobyt i nurkowania na 4 różnych wyspach: Moalboal, Apo, 
Siquijor, oraz Bohol. Różnorodność podwodnego świata w tym rejonie Filipin, 

umożliwi każdemu znalezienie dla siebie czegoś naprawdę interesującego, 
aczkolwiek nastawiamy się przede wszystkim na życie makro. Wielkość i obfitość 
korali zwłaszcza na Apo, jest wprost oszałamiająca.  

 
 

 
 

Dzień 1: Wylot z Warszawy do Cebu(możliwa opcja przelot do Hongkongu z  
dwudniowym pobytem i zwiedzaniem miasta. 
 

Dzień 2/4: Przejazd do portu i ok. 2,5 godz rejs promem na wyspę Bohol, dwa 

dni nurkowe, 6 nurkowań i całodzienna wycieczka, na Czekoladowe Wzgórza, 
Loboc River, rezerwat małpek Tarsier. Mieszkamy w domkach dwuosobowych z 

klimatyzacja, basenem, barem. Jako opcja rekiny wielorybie. 
 

Dzień 5/8: Safari z pakietem 13 nurkowań: z Bohol ok. 4 godz. płyniemy łodzią 

na Siquijor Island, gdzie będziemy 2 noce. Znakomity, komfortowy resort przy 
plaży, klimatyzacja, baseny, SPA, pełne wyżywienie. Kolejny krótki transfer łodzia 
przeniesie nas na Apo Island. Przez 2 noce mieszkamy praktycznie na samej 

plaży, w pokojach dwuosobowych, bez klimatyzacji, prąd jest z generatora 
pomiędzy 18-24, a słodka woda przywożona z wyspy Negros. Jest to z pewnością 

najbardziej urokliwe miejsce, w jakim będziemy, a nurkowania na słynnej Apo 
Reef z pewnością zafascynuje każdego.   
 

Dzień 9/11: Ok. 6 godz transfer łodzią do Moalboal. Zakwaterowanie pokoje 2 
os z klimatyzacja, wyżywienie całodzienne w formie bufetu, pakiet 2 nurkowań z 
łodzi. Jako opcja popołudniowa wycieczka nad wodospad. 
 



Dzień 12: Przejazd busem do Moalboal(ok. 3 godz.), transfer na lotnisko, wylot 
do Polski 
 

Dzień 13: Powrót i zakończenie wycieczki  
 

 

 

 

 

Koszt wyjazdu 1870 EURO (nie nurek 1450 EURO) 

- transfer Cebu - Bohol, w tym prom 

- noclegi w poszczególnych resortach w pokojach 2 osobowych, standard od 

turystycznego po komfortowy resort 
- pełne wyżywienie na Moalboal, Siquijor i Apo, śniadania na Bohol 
- pakiet 21 nurkowań 

- całodzienna wycieczka na Czekoladowe Wzgórza 
- 24 h opiekę przewodnika i instruktora nurkowego 

- transfer busem z Moalboal do Cebu 
- ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż, 

- ubezpieczenie organizatora turystyki. 
 
Koszt wyjazdu nie obejmuje: 

- przelot na Cebu ok. 3000 PLN 

- wycieczek nad wodospady w Moalboal ok. 10 USD 

- opłat za nurkowania w rezerwatach ok. 30-40 USD 

- sprzętu do nurkowania, można wypożyczać na miejscu 

- podatku wylotowego z Filipin ok. 15 USD 

- posiłków poza wymienionymi 
- alkoholi, oraz napojów gazowanych 

- napiwków 

- ubezpieczenia nurkowego, 
- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 

- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, 
 



   
 

 

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

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 
10-089 Olsztyn, nr  NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez 
Kanady, USA, Chin i Japonii, KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł,  

Bagaż 2 000 zł. 
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