
 

Djibouti - safari z rekinem wielorybim, wraz z Ethiopią. 
02 - 13 grudnia 2021 r. 

 

Rekin wielorybi jest największą, sięgającą nawet do 18m rybą. Na całym świecie 
jest kilka zaledwie miejsc, gdzie w określonych miesiącach roku, spotyka się je 
regularnie, praktycznie na każdym nurkowaniu. Jednym z takich miejsc jest bez 
wątpienia Djibouti. W trakcie naszego safari, oprócz rekinów wielorybich i 
dziewiczych raf, będziemy mieli okazję zobaczyć również słynne, leżące na 
największej afrykańskiej depresji słone jezioro Lac Assal. Wyjazd uzupełnimy 
zwiedzaniem unikatowych, wpisanych na listę UNESCO kościołów w Lalibelli.  
 

  
 

Program wyjazdu: 
 
Dzień 1: Wylot z Polski do Addis Ababy. 
 

Dzień 2: Przylot do Addis i krótki lot do Lalibella, resztę dnia przeznaczamy na odpoczynek i 

spacer po mieście. Wieczór w jednej z miejscowych restauracji. 
 

   



 

Dzień 3-4: Zwiedzanie Lalibella, wraz z jej wpisanymi na listę UNESCO monolitycznymi 

kościołami. 
 

  
 

 
 
Dzień 5-11: Przelot do Addis i dalej do Djibouti, zakwaterowanie na łodzi. 
– check dive: Ras Heiro, Ras Heiro the Finger 
– The Dome, snorkling z rekinem wielorybim, Ile du Requins, nocne Ras Heiro 
– Ras Corali, snorkling z rekinem wielorybim, Baie des Estoiles 
– wycieczka lądowa Lac Assal, lunch na łodzi i nurkowanie La Faillie 
– Sec de la Pas, Ras Coralli, snurkling z rekinem wielorybim 
– snorkling z rekinem wielorybim, La Plage Rous, powrót do Djibouti, noc na łodzi w Djibouti z 
wyjściem do miasta. 
 

  



 

 
 
Dzień 12: Śniadanie przejazd na lotnisko, wylot do Polski 
Dzień 13: Powrót i zakończenie wyjazdu 

 

Łódź 

 
Pływamy na pięknej 25 metrowej MSY ELEGANTE. Jest to tradycyjna, drewniana łódź safari, 
która w wygodny sposób pomieści 14 gości w 7 dwuosobowych kabinach. 
 
Każda kabina posiada własną łazienkę, oraz klimatyzację. 3 kabiny posiadają łóżka podwójne, 4 
kabiny są z 2 pojedynczymi łóżkami. Na wyposażeniu nurkowym są 15l butle z zaworami 
DIN/INT, a nurkowania prowadzone są z 2 pontonów. 
 

 
 



 

Koszt wyjazdu 2150 EURO  

Cena zawiera:   
- zwiedzanie Lalibeli zgodnie z programem, w tym wstępy i przewodnik 
- 3 noclegi w Lalibeli, ze śniadaniem 
- 6dni/6nocy na pokładzie łodzi 
- 12 nurkowań wraz z nocnymi, w tym min 4 x snorkling z rekinem wielorybim 
- pełne wyżywienie, woda mineralna, kawa, herbata, soki do posiłków 
- wycieczkę nad jezioro Lac Assal 
- 1 nocleg w Djibouti, ze śniadaniem 
- opiekę polskiego instruktora, oraz lokalnych przewodników nurkowych 
- ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż, 
- ubezpieczenie organizatora turystyki. 

 

Cena nie zawiera:  
- przelotów ok. 3500 PLN, do Lalibeli ok.1000 PLN 
- opłaty wizowej Djibouti 90 USD, Ethiopia 50 USD 
- opłaty turystycznej, wraz z transferami w Djiboutti ok.90 EURO 
- napiwków na łodzi ok. 40 EURO 
- wszystkich wydatków nie wymienionych w koszt zawiera 
- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 
- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, 
- ubezpieczenia nurkowego  

 

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 

 

  


