
 
 

 
 

Palau i Korea Południowa 

 

Palau to wyspiarskie państwo leżące ok 800 km na wschód od Filipin. 

Obejmuje ponad 250 wysp, otoczonych szeroką rafą. Cieszy przyjemnym 

ciepłym klimatem cały rok. Średnia temperatura to 27°C. Dzięki opadom 

jest to tak bardzo zielony kraj. Ogromna liczba dużych pelagicznych 

drapieżników, żółwie, delfiny, rekiny i wiele gatunków ryb wędrownych 

spotyka się na skrzyżowaniu trzech głównych światowych prądów 

oceanicznych w archipelagu Palau.  

Nurków przyciągają dziewicze rafy, zamieszkałe przez wiele zwierząt, w tym rekiny rafowe; 

podwodne tunele, które łączą ocean ze śródlądowymi jeziorami, gdzie żyją rzadko spotykane 

nieparzące meduzy; miękkie korale czy krystalicznie czyste wody z widocznością nawet do 60 m. 

Amatorzy nurkowania na wrakach także znajdą coś dla siebie, a mianowicie z czasów II Wojny 

Światowej okręty wojenne czy samoloty. Ciekawostką jest fakt, że państwo Palau stworzyło pierwsze 

na świecie tzw. rekinie sanktuarium, zakazujące całkowicie połowów tych zwierząt na swoich 

wodach, o powierzchnia około 600 tys. km kwadratowych. Ponadto jest to jeden z 11 krajów na 

świecie, w którym nigdy nie odnotowano ujemnej temperatury. 

 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 

Dzień 1  Wylot z Warszawy. 

 

Dzień 2  Międzylądowanie w Seulu. 
 

Dzień 3  Przylot na Palau, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny na 
wypoczynek po trudach podróży. 

!!! UWAGA !!!! 

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



 

Dzień 4  1 dzień nurkowy – 2 nurkowania. 
Dla osób nienurkujących – Kulturalna wycieczka historyczna – 
Odwiedzimy Babeldaob – największą i jedyną wulkaniczną wyspę 
wśród archipelagu Palau. Odkryjemy relikty II Wojny Światowej i 
pozostałości starożytnych Palauan. Zobaczymy Bai – tradycyjne 

miejsce spotkań mężczyzn; kopalnię japońskiego boksytu w rejonie 
wodospadu Ngardmau; kamienne monolity na północnym krańcu 
wyspy z fenomenalnymi widokami. 
 

Dzień 5  2 dzień nurkowy – 2 nurkowania. 
 

Dzień 6  3 dzień nurkowy – 2 nurkowania. 
Dla osób nienurkujących – Wycieczka po historii naturalnej – 
German Lighthouse – Niesamowita wycieczka łodzią dla miłośników 
przyrody w każdym wieku. Ta wycieczka oferuje możliwość 
obserwacji endemicznych ptaków, przyswojenia wiedzy botanicznej i 
poznania historycznych pozostałości po II Wojnie Światowej 
schowanych w dżungli. Opcjonalny przystanek na snorkeling. 

Wycieczka wymaga opłaty parkowej – Rock Island – 50 USD 
 

Dzień 7  4 dzień nurkowy – 2 nurkowania. 
 

Dzień 8  5 dzień nurkowy – 2 nurkowania. 
Dla osób nienurkujących – możliwość wypożyczenia kajaków. 
 

Dzień 9  Ostatni dzień przed wylotem – wycieczka archeologiczna Ulong. 
Historia ludzkiej migracji pod patronatem UNESCO.  Piktogramy, 
Kamienne Monety Yap, starożytna wioska, snorkeling na cudownych 
rafach Palau. A po wycieczce ostatnie chwile przed wylotem. 

 
Dzień 10  Wylot z Palau. Przylot do Seulu, spotkanie z anglojęzycznym 

przewodnikiem, transfer do hotelu (zakwaterowanie od 14:00). 
Nocleg w Seulu. 
 

Dzień 11  SEUL – KTX TRAIN BUSAN  
Pobyt w Seulu. Po śniadaniu wyjazd w celu poznania stolicy Korei 
Południowej. Zwiedzanie Pałacu Changdeokgung, drugiej rezydencji 
rodziny królewskiej, wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Spacer przez Biwon, znanego jako “Tajemniczy Ogród”, 

miejsce relaksu króli, ze wspaniałymi drzewami, ozdobionymi 
pawilonami z widokiem na kwadratowy lotosowy staw i bibliotekę. 
Następnie odwiedzimy Świątynię Jogyesa, jedną z najważniejszych w 
mieści i serce buddystów praktykujących medytację Zen. Po południu 
spacer po dzielnicy Bukchon Hanok, gdzie znajduje się ponad 900 
tradycyjnych, wiejskich domków, zwanych hanok. Po zwiedzaniu 
transfer na pociąg, przejazd do Busan, a po przyjeździe, transfer do 
hotelu. 

 
Dzień 12  BUSAN – GYEONGJU 

Po śniadaniu zwiedzanie Busan i słynnej plaży Haeundae, jednej z 
najbardziej popularnej destynacji wśród Koreańczyków na 
wypoczynek. Przejście przez targ rybny Jagalchi I przez 
międzynarodowy targ, gdzie sprzedaje się wszystkiego rodzaju 
dobra. Zobaczymy Cmentarz Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
unikalny w na skalę światową, ponieważ jest zarządzany przez ONZ 
od 1960 roku. To miejsce składa hołd 37 895 członkom sił ONZ, 
którzy zginęli podczas wojny koreańskiej w latach 1950-1953. 
Przejazd do świątyni Beomeosa, architektonicznego arcydzieła 



położonego w przepięknej w górzystej scenerii. Następnie przejazd 
do Gyeongju i nocleg. 
 

Dzień 13  GYEONGJU – KTX TRAIN DO SEULU 
Po wczesnym śniadaniu wycieczka po miejscu nazywanym “muzeum 
bez ścian”. Ta starożytna stolica królestwa Shilla została wpisana na 

światową listę dziedzictwa UNESCO w 2000 r. Zwiedzanie świątyni 
Bulkugsa i jaskini Seokguram. Powstała w 8 wieku na zboczach góry 
Toham, a we wnętrzu znajduje się posąg Buddy patrzący na morze. 
Sanktuarium uważane jest za arcydzieło sztuki buddyjskiej na 
Dalekim Wschodzie. Po południu spacer przez park Tumuli usiany 23 
grobami władców królestwa Shilla i ich rodzin oraz grób 
„Niebiańskiego konia”. Podczas wykopalisk archeologicznych odkryto 

wiele skarbów, które można teraz oglądać w Muzeum Narodowym. 
Zwiedzimy najstarsze na Dalekim Wschodzie obserwatorium – wieżę 
Cheomseongdae – wybudowane w 634 r. Tutaj królewscy 
astronomowie badali ruchy gwiazd i przewidywanie zaćmienia Słońca 
i Księżyca. Transfer na pociąg do Seulu, zakwaterowanie w hotelu, 
nocleg. 
 

Dzień 14  Wylot z Seulu, przylot do Warszawy. 
 

 
 
Zakwaterowanie na Palau 
Hotel: PALASIA HOTEL 
 
Hotel Palasia jest dogodnie usytuowany w centrum miasta Koror, w odległości spaceru od wielu 
sklepów i restauracji. Oferuje on pokoje z widokiem na zatokę lub miasto, dwie restauracje, basen, 
bar, centrum fitness i bezprzewodowy dostęp do Internetu. Na miejscu działa również restauracja, 
gdzie serwowane jest śniadanie w formie bufetu, obejmujące dania kuchni chińskiej. Część pokoi i 
apartamentów zapewnia widoki na morze. 
Wszystkie pokoje i apartamenty są wyposażone w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych. 

Niektóre dysponują częścią wypoczynkową. W każdym znajduje się łazienka z wanną lub 
prysznicem. Ponadto dla Gości przygotowano kapcie, bezpłatny zestaw kosmetyków, zestaw do 
higieny jamy ustnej i suszarkę do włosów. 
 

 
 
Zakwaterowanie w Seulu 
Hotel: LOTTE CITY HOTEL MYEONGDONG**** 
 
Położenie: Hotel zlokalizowany jest pomiędzy Myeongdong (biznesową i sklepową częścią Seulu) a 
Cheonggyecheon (oazą przedmieści). 
Transfer z Incheon International Airport trwa 1h10min. 
Zakwaterowanie: Hotel dysponuje 350 pokojami (70 standardowych, 142 Superior, 17 Deluxe Family 
i 3 Superior Suite). Każdy pokój wyposażony jest w: klimatyzację, TV satelitarną, darmowe WiFi, 
sejf, minibar, zestaw do parzenia kawy i herbaty, suszarkę, łazienkę z prysznicem lub wanną. 
Restauracja: Hotel oferuje kuchnię włoską, a w C'Cafe oferowana jest cały dzień kuchnia 
międzynarodowa.  



Dodatkowe wyposażenie: Hotel dysponuje salą fitness, pralnią, Business Center.  
 

 
 
Zakwaterowanie w Busan 
Hotel: CROWN HARBOR HOTEL BUSAN 4* 
 
Hotel od Gwangbok-Dong hotel dzieli jedynie 10-minutowy spacer. 
Obiekt usytuowany w odległości 5-minutowego spaceru od 40-step Culture & Tourism Theme Street, 
w Pusannie w dzielnicy handlowej. 
Crown Harbor Hotel Busan zapewnia pokoje gościnne zaopatrzone w prywatny sejf, lodówkę, miejsce 
do siedzenia i odtwarzacz DVD. Niektóre pokoje są z widokiem na miasto. Wszystkie łazienki mają 
suszarkę do włosów, bidet i bezpłatne przybory toaletowe. Obowiązuje całkowity zakaz palenia 

Do dyspozycji gości jest bar kawowy bar w którym można odpocząć, a blisko hotelu znajdują się 
restauracje oferujące bogaty wybór dań. Hotel serwuje śniadania w kawiarni. 
Obiekt oferuje salę konferencyjną i udogodnienia bankietowe dla zaspokojenia potrzeb gości 
biznesowych. 
Udogodnienia 
O hotelu: Pomieszczenia dla niepalących, Pokoje/ wyposażenie dla niepełnosprawnych, Winda, Sejf 
depozytowy, Wymiana walut, Wi-Fi, Recepcja czynna 24 h na dobę, Przechowalnia bagażu, Parking 
na terenie hotelu, Restauracja, Bar/ Poczekalnia 
Sport i rozrywka: Centrum fitness, Pole golfowe, Sala rekreacyjna/ Sala kinowa 
Usługi: Centrum biznesowe, Faks/kserokopiarka, Pomieszczenia do spotkań/ bankietu, Pralnia 
Udogodnienia w pokoju: Ogrzewanie, Klimatyzacja, Telewizja, Zegar z budzikiem i radiem AM/FM, 
Telefon, Minibar, Sejf w pokoju, Telewizor LCD 
 
 

  
 

Zakwaterowanie w Gyeongju 
Hotel: COMMODORE HOTEL GYEONGJU 4* 
 
Hotel znajduje się w niedalekiej odległości od Bomun Tourism Complex. Posiada ogród, zewnętrzny 
basen (czynny w lecie) otoczony tarasem, a także kort tenisowy, restaurację, centrum biznesowe, 
saunę. 



Hotel posiada 263 pokoje wyposażone w indywidualną klimatyzację i ogrzewanie, WIFI, biurko, 
meble w stylu koreańskim, łazienki z kosmetykami, suszarką i ręcznikami. 
 

  
 
 

Cena za osobę nurkującą: 3120 USD + przelot ok 5220 PLN 
Cena za osobę nienurkującą: 2750 USD + przelot ok 5220 PLN 
 
 
Cena za osobę: 
– 8 noclegów hotelu na Palau ze śniadaniami wraz z podatkami oraz opłatami za serwis (pokój 
dwuosobowy), 
– transfery z lotniska oraz na lotnisko na Palau, 
– 5 dni po 2 nurkowania dziennie wraz z transferami, 
– 1 nurkowanie w Chandelier Cave, 
– 1 snorkeling w jeziorze Jellyfish (w przypadku zakazu pływania, zmiana na nurkowanie wrakowe), 
– nielimitowane nurkowanie na ‚Macro Wall’, 
– butle i balast, przewodnika nurkowego, 
– darmowy Nitrox do 32% (dla osób z uprawnieniami), 
– lunch każdego dnia nurkowego, butelka z wodą, hak rafowy, 
– w trakcie wycieczki ostatniego dnia na Palau – transfer, lunch i przewodnika, 

– dla osób nienurkujących wycieczka: wycieczka po historii naturalnej – German Lighthouse, 
kulturalna wycieczka historyczna 
– 4 noclegi w Korei – zakwaterowanie we wskazanych hotelach w pokojach dwuosobowych ze 
śniadaniem, 
– transfer prywatnym klimatyzowanym busem, zgodnie z programem w Korei, 
– anglojęzycznego przewodnika w Seulu, 
– bilety wstępów do zwiedzanych obiektów zgodnie z programem w Korei, 
– 2 butelki wody na osobę w dni zwiedzania w Korei, 
– opiekę polskiego instruktora i przewodnika nurkowego, 
– ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż, 
– ubezpieczenie organizatora turystyki. 
 

 
Cena nie zawiera: 

– przelotu wycenianego w momencie rezerwacji, 
– opłaty lotniskowej oraz „green fee” (ok 50 USD/osobę), niezbędnych pozwoleń na nurkowanie (ok 
100 USD/osobę), – płatne na miejscu, 
– wypożyczenia sprzętu nurkowego (wliczone w cenę są balast i butla), 
– wypożyczenia kajaków na Palau, 
– ubezpieczenia nurkowego, 
– obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 
– ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, 
– posiłków innych niż wymienione w opisie, 
– napiwków. 
UWAGA: snorkeling w Jellyfish Lake zależy od lokalnych pozwoleń rządu Palau. W przypadku, gdy 
zostanie wprowadzony zakaz, snorkeling zostanie zastąpiony nurkowaniem wrakowym. 



 

 

  
  
 
 

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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