
 
MEKSYK: SOCCORO 

safari nurkowe 
 

 
 

Socorro, to obok Galapagos i Cocos, bez wątpienia jedno z najbardziej 
spektakularnych miejsc nurkowych świata. Wyspy te położone są na Pacyfiku, 
nieopodal należącego do Meksyku Półwyspu Kalifornijskiego. Występuje tu 
niezwykłe nagromadzenie różnych gatunków pelagicznych, pośród których na 
szczególną uwagę zasługują olbrzymie Pacyfik Manta Rays. Wyjątkowość spotkań z 
nimi na Socorro, wynika z bardzo bliskich  
i długich ich interakcji z nurkami. Poza mantami, spotkamy tutaj wiele gatunków 
rekinów, delfiny, rekiny wielorybie, oraz być może humbaki. Sezon nurkowy trwa 
tutaj zaledwie 7 miesięcy w roku, od listopada do maja. W lutym warunki do 
nurkowania są doskonałe. Jest to też okres na spotkania z humbakami i olbrzymimi 
stadami delfinów. Temperatura wody wynosi 21-24C, a widoczność jest bardzo 
dobra. 
 
Program: 
 
Dzień 1-2: Wylot do Cabo San Lucas w Meksyku; zakwaterowanie na łodzi, ok. godz 
22.00 wypływamy  
Dzień 3: Rejs na San Benedicto, nocleg na kotwicy przy wyspie 
Dzień 4: Nurkowania wokół San Benedicto 
Dzień 5: Nurkowania przy San Bebedicto/Socorro 

!!! UWAGA !!!! 

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



Dzień 6: Nurkowania przy Socorro. Nocny transfer na Roca Partida (ok.7-8 godz) 
Dzień 7: Nurkowania wokół Roca Partida 
Dzień 8: Nurkowania przy Roca Partida/Socorro 
Dzień 9: Nurkowania wokół Socorro, w nocy rozpoczynamy powrót 
Dzień 10: Wykwaterowanie z łodzi ok 18.00, przejazd do hotelu, nocleg 
Dzień 11: Wylot z Meksyku do Europy 
Dzień 12: Powrót do Polski i zakończenie wyprawy 

  
 

  
 
„Narval” to 35 metrowa łódź, mieszcząca w wygodny sposób 18 nurków i 9 osobową 
załogę. Posiada 9 kabin 2 osobowych: 1 na pokładzie górnym i 2 na pokładzie 
głównym(1 łóżko podwójne + łóżko pojedyncze), oraz 6 kabin 2 osobowych na 
pokładzie dolnym (każda z dwoma łóżkami piętrowymi). Wszystkie kabiny posiadają 
własne łazienki i klimatyzację. Na pokładzie głównym mieści się przestronny salon z 
TV, górny pokład to zadaszone, przeznaczone na wypoczynek miejsce, wyposażone w 
stół i krzesła. 
 

 



 

  

 
 
Koszt wyjazdu: 3250 USD, obejmuje: 
- wszystkie transfery: lotnisko-hotel i hotel łódź nurkowa 
- 2 noclegi w Cabo San Lucas 
- 8 dni/7 nocy na łodzi nurkowej Narval 
- pełne wyżywienie i napoje 
- ok. 18-22 nurkowań (w zależności od pogody, stanu morza itp.) 
- opiekę polskiego instruktora nurkowego 
- ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż 
- ubezpieczenie organizatora turystyki 
 
 
Koszt safari nie obejmuje: 
- przelotu do Cabo San Lucas ok. 3500-4000 PLN 
- nitroxu ok. 130 USD za całe safari(na wyjeździe można zrobić kurs Nitrox) 
- opłat portowo-parkowych ok. 80 USD 
- ubezpieczenia nurkowego 
- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 
- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, 
- 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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