
 
 

 

 

Wyspy Salomona 

13-28 sierpnia 2020 r. 
 
 

Wyspy Salomona (The Solomon Islands), odkryte przez Hiszpanów w XVI w., to chyba 
najrzadziej odwiedzane miejsce na całym Pacyfiku. To niepodległe od 1978 roku i 
należące do Wspólnoty Brytyjskiej państwo, leży pomiędzy Papuą-Nową Gwineą a 
Vanuatu. W czasie II wojny światowej toczyły się tutaj, jedne z najbardziej zaciętych 
walk na Pacyfiku (m. in. walki o Guadalcanal). To ostatnie już, być może prawdziwie 
dzikie, nietknięte jeszcze miejsca nurkowe. Wspaniałe korale, duże ryby i rewelacyjny 
świat makro, zachwycają nawet najbardziej doświadczonych nurków. Ich doskonałym 
uzupełnieniem są pozostałe po II wojnie wraki. To sprawia, że wyspy 
Salomona należą do jednych z najlepszych miejsc do nurkowania, nie tylko na 
Pacyfiku, ale również na świecie. Temperatura wody wynosi od 26ºC do 29ºC. pianka 
o grubości 3 do 5 mm w zupełności wystarczy. 

 

Ponieważ wyjazd planowany jest z dużym wyprzedzeniem, możliwe są w nim 
niewielkie zmiany, głównie ze względu na przeloty. 

 
 
 



 

Planowany program:  

 
Dzień 1-2. Przelot do Brisbane, lub Singapuru i Fiji 

 

Dzień 3. Dzień na aklimatyzacje, krótki odpoczynek i zwiedzanie miasta 

 

Dzień 4. Przelot na Wyspy Solomona, transfer na wyspę Uepi do resortu 
 
Dzień 5-12. Przelot na Salomon Islands, transfer łodzią na wyspę Uepi, zakwaterowanie w 
pięknie położonym Uepi Island Resortprzy plaży, pakiet 12nurkowań, plażowanie, kajaki, 
wycieczki 
 
Dzień 13. Wykwaterowanie z resortu, transfer łodzią do Honiara, nocleg w hotelu 
 
Dzień 14. Przelot do Brisbane, lub na Fiji i wylot do Europy 

 

Dzień 15. Przelot do Polski 

 

Dzień 16. Powrót i zakończenie wyjazdu 

 
 

 
 

 
 

 

Cena: Osoba nurkująca od  3 390 USD + przelot  
 

Opis zakwaterowania: https://www.uepi.com/accomodation-at-uepi/  

 

https://www.uepi.com/accomodation-at-uepi/


Cena zawiera: 

 zakwaterowanie w Beach Front Bungalow Vanua 3 i 6 (1 lub 2 łóżka) 3 760 USD 

 zakwaterowanie w Garden View Bungalow Vanua 4 i 5 (1 lub 2 łóżka) 3 530 USD 
 zakwaterowanie w Dual Unit 8A i 8B (1 lub 2 łóżka) 3 530 USD 
 zakwaterowanie w Guest Room 7A (1 lub 2 łóżka) i 7B (2 łóżka) 3 390 USD 
  transfery lotnisko, hotel, łódź 

 nocleg w Honiara 

 pobyt w Uepi Island, zakwaterowanie, wyżywienie 

 12 nurkowań (możliwe dodatkowe) 
 opiekę polskiego pilota i instruktora nurkowego 

 ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż 

 ubezpieczenie organizatora turystyki. 

Cena nie zawiera: 

 przelotu 

 pobytu i zwiedzania miasta tranzytowego 

 opłat wizowych i lotniskowych 

 dodatkowych nurkowań ok. 60USD/nurek 

 wypożyczenia sprzętu nurkowego  

 napiwków 

 innych wydatków, nie ujętych w koszt zawiera  

 ubezpieczenia nurkowego (obowiązkowe) 

 wypożyczenia sprzętu 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, 

mailto:milosz@aquadiver.pl
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