
Mikronezja: Laguna Truk + zwiedzanie Tokio 

03-17 kwietnia 2019 r. 
 

Mikronezję tworzy prawie dwa tysiące wysp i wysepek rozsianych na Pacyfiku, 
gdzieś pomiędzy Japonią i Australią. Dla nas nurków, oferuje ona wszystko to, co 

w podwodnym świecie jest najpiękniejsze. Atol Truk, jest przysłowiową Mekką i 
absolutnym numerem 1 światowego nurkowania wrakowego. W czasie II wojny 
światowej stanowił jedną z najważniejszych baz marynarki japońskiej. W wyniku 

dwudniowej, przeprowadzonej przez Amerykanów w 1944 roku, operacji 
„Hailstone” (Burza Gradowa), zostały tu zatopione zarówno wielkie 

transportowce pełne bomb, min i różnego rodzaju broni, jak i niszczyciele, 
samoloty, oraz łodzie podwodne.  
 

  
 
Program wyjazdu: 
 

Dzień 1: Wylot z Warszawy do Tokio 
 

Dzień 2: Przylot na lotnisko Narita. Przejazd i zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie 

miasta Narita ze świątynią Narita-san. Kolacja. Powrót do hotelu w Narita.  



 

Dzień 3: Narita – Tokio. Śniadanie. Przejazd koleją do Tokio, zwiedzanie miasta. 

wizyta w kompleksie Meiji-jingu, który poświęcony jest cesarzowi Matsuhito, 

dzięki któremu w drugiej połowie XIX wieku Japonia otwarła się na świat. Wizyta 

w dzielnicy szalonej mody Harajuku, oraz spacer bulwarem Omotesando. Wizyta 

w dzielnicy Akihabara, słynącej z anime i różnego rodzaju technologii. Kolacja 

wieczorna wizyta w Shinjuku – najsłynniejszej tokijskiej dzielnicy czerwonych 

latarni. Wjazd na jedno z najwyższych pięter tokijskiego Ratusza, skąd podziwiać 

można imponującą panoramę miasta. Powrót do hotelu na nocleg.  

 

Dzień 4: Poranny wylot na Guam.  

 

 
 

 
 



 
 
Dzień 5: Przelot Guam–Truk, zakwaterowanie w hotelu Truk Blue Lagoon Resort,  

czas na odpoczynek, zapoznanie z bazą i przygotowanie do jutrzejszych nurkowań.  

Dzień 6: 2 nurkowania 
Dzień 7: 2 nurkowania 
Dzień 8: 2 nurkowania 
Dzień 9: 3 nurkowania  
Dzień 10: 2 nurkowania 
Dzień 11: 2nurkowania w tym San Francisco Maru 
Dzień 12: 2 nurkowania 
Dzień 13: wylot Truk-Guam, nocleg na Guam 
 
 

  



 

 

 
 
Dzień 14: Poranny przelot do Tokio. 

OPCJA:  Tokio – Nikko – Tokio. Przejazd koleją do Nikko – dawnej 
siedziby samurajów z rodu Tokugawa. Zwiedzanie dwóch 
najważniejszych, pięknie zachowanych świątyń. Zobaczymy tutaj 
również słynną alegorię „Trzech mądrych małp”.  

 

Dzień 15: Wylot do Polski, w Warszawie lądujemy tego samego dnia. 

 
 

Koszt wyjazdu 2590 USD zawiera:   

- 2 noclegi w Tokio 
- zwiedzanie Tokio (dwa dni), w tym opłaty wstępu, przejazdy, przewodnika 
- transfery lotniska – hotele – baza nurkowa 
- 15 nurkowań na Truk z łodzi, w tym San Francisco Maru 
- zakwaterowanie w pokojach 2 os. łazienka, klimatyzacja 
- opiekę polskiego instruktora, oraz lokalnych przewodników nurkowych 
-  ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż, 
-  ubezpieczenie organizatora turystyki. 
 

Cena nie zawiera:  

- przelot Warszawa – Tokio - Guam – Truk, w zależności od aktualnych cen 
biletów ok. 6800 PLN 



 

- nocleg w Guam i Tokio – na powrocie z Truk 
- dopłaty za 1 osobę w pokoju 2 osobowym w wysokości ok. 2000 PLN 
- posiłków i napojów do posiłków, oraz alkoholu, ok. 30-35 USD dziennie na Truk. 
- opłat wylotowych z Truk ok.20 USD 
- podatek stanowy ok.50 USD 
- nurkowań nocnych, możliwe za dopłatą 
- sprzętu nurkowego 
- kosztów uzyskania amerykańskiej wizy na przelot przez Guam 
- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 
- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, 
- ubezpieczenia nurkowego ABSOLUTNIE WYMAGANE 
 

 

Aby dostać się na Truk, konieczny jest przelot, przez amerykańską wyspę Guam. 

Wiąże się to z koniecznością posiadania wizy USA. Potwierdzenie rezerwacji pobytu 

na Truk, zdecydowanie ułatwia jej uzyskanie.  

 

  
 

Użyteczne informację: 
 

Truk należy do grupy wysp leżących na zachodnim Pacyfiku. Wraz z 
sąsiednimi wyspami należy do Sfederowanych Stanów Mikronezji. 
Klimat tropikalny ze względnie stałymi temperaturami rzędu 25°C do 32°C i 
wysoką wilgotnością powietrza, temperatura wody 27-29C. Jedynym 
dokumentem wymaganym przy wjeździe dla Europejczyków, jest paszport ważny 
na 6 miesięcy po dacie wylotu. Na Truk można się dostać jedynie przez Guam, 
wymagana jest wiza amerykańska. Przyjezdnych z Europy nie obowiązują żadne 



 

szczepienia. Językiem oficjalnym jest język angielski. Oficjalną walutą jest dolar 
amerykański. Prąd 110V/ 60Hz; konieczny adapter do kontaktów amerykańskich i 
przejściówka DIN-INT. Nie ma roamingu, jest darmowe wifi. 
 

Nurkowanie: 
 

- minimalne wymagane uprawnienia to AOWD i min. 30 zalogowanych 
nurkowań, oraz Deep, będzie można go zrobić na wyjeździe 

- nurkowania na Truk są nierefundowane, tzn. nie ma możliwości zwrotu za 

niewykorzystane nurki 

- nitrox jest odpłatny, dostępny dla posiadających uprawnienia, można je zrobić 
na wyjeździe 

- konieczność posiadania komputera, bojki dekompresyjnej 1 szt. na parę 
- widoczność w zakresie 15-30m 
- brak mocnych prądów 
- większość wraków na Truk znajduje się na średniej głębokości 15-35m 
 

Najpopularniejsze wraki Laguny Truk: 
 

Betty Bomber ok. 18m  

Praktycznie kompletny bombowiec z możliwością pływania wewnątrz kadłuba. Na 

zewnątrz radio i karabin maszynowy, dwa silniki, duży karabin maszynowy i 

wyrzutnia torped. 
 

Emily Flying Boat ok. 18m 
 

Największy, ale też mocno uszkodzony wrak samolotu w lagunie. Większość 

wyposażenia jest nadal warta obejrzenia. 
 

Fujikawa Maru ok. 30m 
Najbardziej chyba popularny z wraków na Truk. W ładowniach znajdują się 

myśliwce „Zero”, karabiny maszynowe i amunicja do nich.  

 

 



 

Gosei Maru ok. 30m  

Zatonął i leży na lewej burcie. Przewoził torpedy i głowice do nich. Ze względu na 

ułożenie daje możliwość przeprowadzenia penetracji na kilku poziomach. 

 
Heian Maru ok. 28m  

Leżący na lewej burcie największy wrak Laguny. Przewoził zaopatrzenie dla łodzi 

podwodnych: części, peryskopy, torpedy. 

 

Hoki Maru ok.45m 
 

Po wybuchu przełamany na pół. W ładowniach znajdują się ciężarówki, 

buldożer, traktory, a także bomby głębinowe 

 

  
 

I -169 Submarine ok. 40m  

Transportowa łódź podwodna, która brała udział w ataku na Pearl Harbor w 1941 

r. Zatonął nabierając wody przez źle zamknięte włazy. Po nalocie okazało się, że 

część załogi wciąż żyje wewnątrz kadłuba, niestety nie potrafiono ich uratować. 
 

Kansho Maru ok. 30m  

Łatwo dostępny i bardzo ciekawy wrak, z możliwością odwiedzenia 

maszynowni, kuchni. Dostęp również do telegrafu radia, toalet i wanien. 
 

Kiyosumi Maru ok. 30m  

Mocno uszkodzony torpedą, leży na lewej burcie. Miejsce po trafieniu 

daje możliwość łatwej penetracji wnętrza wraku. 
 

Momokawa Maru ok. 40m  

Ładownie wypełnione są silnikami do samolotów, oponami lotniczymi, 

częściami bomb, śmigieł itp. 

 



 

Nippo Maru +40m 
 

Na górnym pokładzie znajdują się działa, teleskopy, lornetki i telegraf. W 

ładowniach butelki po sake, łoża pod karabiny maszynowe, maski przeciw gazowe 

i duża ilość amunicji.  

 

 
 
 

Rio De Janeiro Maru ok. 30m  

Leżący na prawej burcie Rio, jest jednym z największych wraków na Truk. 
Najciekawszym jego elementem jest bez wątpienia duże działo pokładowe.  
 

 
 
San Francisco Maru +50m  

Odkryty dopiero w 1972 r., pięknie położony w pozycji up- right. Na pokładzie 

są 3 japońskie czołgi typu Mitsubishi. 95, w ładowniach: silniki samolotowe, 

miny, pociski przeciwpancerne, torpedy, bomby. 



 

 

 
 
 

Sankisan Maru ok. 22m  

Stosunkowo płytki, pięknie porośnięty wrak, z dużą ilością amunicji, silników 

lotniczych, ram do ciągników. Kompletnie zniszczona wybuchem rufa jest 

oddzielona od reszty statku.  

 

 
 
  

Shinkoku Maru ok. 28m  

Mocno porośnięty miękkim koralem, z dużą ilością życia. Doskonały wybór na 

nurkowanie nocne. Duży otwór po torpedzie w lewej burcie umożliwia łatwą 

penetrację wnętrza min. sali operacyjnej. Dziób statku i rufa są nienaruszone. 
 

Unkai Maru +30m  

Wrak Unkai to skarbnica rożnego rodzaju drobnych rzeczy osobistych jak: maski, 

kaski, buty i butelki 



 

 

Yamagiri Maru ok. 30m  

Położony na lewej burcie. Znajdują się w nim różne materiały budowlane 
i śmigła. Ze względu na znajdujący się tam dzwon, koniecznie trzeba odwiedzić 

maszynownię. 

 

Informacje i zapisy: Miłosz 603 173 049 

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. 

 

  


