
 

Karaiby – rejs katamaranem 

„żeglowanie i nurkowanie” 
    

2 tygodnie 

 

 
 

 
 

Rajskie plaże, turkusowa woda, karaibski rum, dużo wiatru, muzyka reggae, wspaniały 

świat podwodny, dżungla, lasy deszczowe, rafy koralowe, świeże kokosy i egzotyczne 

owoce to tylko niektóre części wspaniałego rejsu, który przeżyjecie. 

 

Rejs zacznie sie na Martynice i skończy na Grenadzie. Codziennie będziemy odwiedzać wyspy, 

które są położone 1,5-5 godz żeglugi od siebie. 

 

Po drodze z Martyniki wyspy układają sie następująco: Martynika, St.Lucia, St.Vincent, Bequia, 

Mustique, Mayreau, Tobago Cays, Union Island, Carriacou, Grenada.  

 

Podczas rejsu będziemy wspólnie przygotowywać posiłki. 

 

 

 

!!! UWAGA !!!! 

ceny są z poprzednich wyjazdów i mają 

charakter poglądowy, w celu uzyskania 

szczegółów prosimy o kontakt 



 
 

 

Planowany program: 
 

Rejs katamaranem po trasie: Martynika – Grenada połączony z nurkowaniem na dwóch 

wyspach: Bequia i Grenada. 

 

 

 

Miejsca nurkowe  
 

Bequia (2 dni nurkowe - 4 nurkowania) 

Grenada (1 dzień nurkowy - 2 nurkowania) - Flamingo Bay, Sculpture Park 

 

 

Łódź  

Nowy z 2018 roku i bardzo dobrze wyposażony, komfortowy i przestronny katamaran 

lagoon42, mieści 10 osób + 2 osoby obsługi. 

Oferuje 4 kabiny oraz dwie z pojedynczą koją. W centralnej części mieści się przeszklony 

salon z pełnym widokiem na morze i wygodnymi kanapami. 

 

 



 
 

 

Cena za osobę – 1650 EURO 

 

Cena pobytu zawiera: 

- miejsce na nowym, przestronnym i komfortowym katamaranie 

- opiekę profesjonalnego polskiego kapitana i instruktora 

- transfer z/na lotnisko 

- 2 noclegi Martynika 

- 2 noclegi Grenada 

- zwiedzanie wysp  

- sprzęt wędkarski i połów ryb 

- deska typu SUP 

- sprzęt do nurkowania 

- ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NW, bagaż 

- ubezpieczenie organizatora turystyki 

 

 

Cena pobytu nie zawiera: 

- przelotów - ok 4000 PLN 

- 6 nurkowań z wliczonym sprzętem nurkowym (4 na wyspie Bequia, 2 na Grenadzie) - 350 

EURO 

- składka pokładowa 150 EURO/osoba 

- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych 

- ubezpieczenia nurkowego  

- napiwków 

 

 

 

 



 

 

 

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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