Filipiny – 19.11 – 29.11.2017
Apo Island, Malapascua Island i Oslob

Cena wyprawy od 1015 do 1316 USD
Osoby nienurkujące płacą o 390 USD mniej.
Cena zawiera:
 1 nocleg w Cebu
 7 noclegów z wyżywieniem Full Board (śniadanie, lunch, kolacja)
w hotelu El Dorado na wyspie Negros
 10 nurkowań z łodzi (powietrze/nitrox)
 Transfery z/na Cebu
 Składka TFG
Cena wyprawy zależy od wybranego rodzaju zakwaterowania w hotelu El Dorado
Do wyboru są pokoje:
1015 USD
1120 USD
1015 USD
945 USD
1050 USD
1085 USD
1190 USD
1204 USD

Superior dwuosobowy
Family Room (dwuosobowy)
Family Room (trzyosobowy)
Family Room (czteroosoosobowy)
Deluxe z kuchnią (dwuosobowy)
Deluxe chatka (dwuosobowy)
Premium Regular (dwuosobowy)
Premium z małym prywatnym ogrodem (pokoj nr 35, 36, dwuosobowy)

Premium z
1232 USD
1155 USD
1113 USD

prywatnym ogrodem (pokoj nr 40, 41,42,43)
dwuosobowy
trzyosobowy
czteroosobowy

1274 USD
1316 USD

Premium Sea View dwuosobowy
Premium Sea View z jacuzzi dwuosobowy

Cena nie zawiera:











przelotu międzynarodowego od 2700-3000zł/os. Berlin-Cebu-Berlin
transferu Poznań-Berlin – ok. 230 zł/os
obowiązkowego ubezpieczenia turystycznego 2€/dzień
ubezpieczenia nurkowego (dopłata tylko1€dzień do podstawowego
ubezpieczenia)
opłaty wylotowej z Filipin (10-15 USD)
wyżywienia innego niż wymienione
prywatnego przewodnika nurkowego
wycieczki do Oslob (rekin wielorybi) – 50 USD
dopłat do specjalnych wycieczek nurkowych
opłat sanktuaryjnych za nurkowanie na Filipinach (wysokość opłaty
uzależniona jest od miejsca nurkowego, czy nurkujesz z aparatem
fotograficznym i regulowana jest przez władze lokalne)

Przykłady opłat sanktuaryjnych:
 Wybrzeże:
Od 3 do 4 USD
Nurkowanie nocne - 12 USD, z kamerą – 14 USD
 Apo Island
od 6 do 8 USD
Nurkowanie z kamerą od 1 do 100 USD
 Siquijor Island
od 2 do 3 USD
 Sumilon Island
od 3 do 4 USD
 Oslob
50 USD
 Malapascua Island
od 3 do 10 USD

Plan wyprawy:
19-11-2017
Wyjazd z Poznania ok. godziny 12:00
Wylot z Berlina o godzinie 19:00
20.11 – Przylot do Cebu 22:35. Nocleg w Cebu
21.11 – Czas wolny w Cebu, transfer na wyspę Negros
21.11 – 28.11 Pobyt na wyspie Negros
5 dni nurkowych, w tym nurkowania na Apo Island, Malapascua Island i Oslob
Wyżywienie Full Board
28.11 – Wylot z Cebu
29.11 – Przylot do Berlina 10:10 i transfer do Poznania
Wyspa Negros
Negros położone jest między Cebu i Panay na południowy- zachód od Visayas.
Negros to cukrowa wyspa na Filipinach, prawie połowa całkowitej powierzchni
przeznaczona jest na uprawę trzciny cukrowej. Absolutnie jedyne w swoim rodzaju są
stare lokomotywy parowe, które jeszcze do niedawna używane były zbiorach na
polach trzciny cukrowej. Pierwotni mieszkańcy Negros to Negritos. Małe grupy tej
kulturowej mniejszości żyją jeszcze w górskich regionach.
Filipiny ze swoimi 7100 wyspami są drugim największym państwem położonym na
wyspach. Wiele wysepek kusi gości swymi niezliczonymi plażami i palmami. Kraj był
niegdyś pod silnym wpływem Hiszpanii, więc na wyspach do dnia dzisiejszego
dominuje wiara katolicka.
Po Hiszpanach Amerykanie zdobyli większość wpływów w państwie. W każdym
większym mieście można dziś znaleźć McDonalda i Pizza Hut. Nawet największe
narodowe dziedzictwo, jakim są "jeepney", kolorowa i bogato przystrojona taksówka,
opiera się na amerykańskim Jeepie. Niemal wszyscy radośni i otwarci Filipińczycy
mówią dobrze po angielsku, uwielbiają pić wszechobecne piwo "San Miguel" i robić
zakłady na walkach kogutów. W każdej wiosce przygotowana jest specjalna arena dla
tego narodowego sportu. Krajobraz Filipin jest bardzo urozmaicony, począwszy od
wulkanicznych skał aż do tropikalnych lasów. Na gości czeka przebogata flora i fauna
jak również wspaniałe rafy koralowe.
Przez cały rok panuje tu ciepły, wilgotny, tropikalny klimat. Temperatura waha się w
zależności od pory roku od 25º C w nocy do 35º C w dzień.
Baza nurkowa:
5 gwiadkowa baza PADI pod szwajcarskim kierownictwem. Baza dysponuje 10-, 12- i
15- litrowymi aluminiowymi butlami z zaworami typu DIN i INT. Możliwość
napełnienia butli nitroksem i normalnym powietrzem, napełnianie odbywa się przy

pomocy sprężarki 450- litrowej L&W. Baza dysponuje łatwo dostępną i interesującą
rafą przybrzeżną.
Nurkowania odbywają się z 25 metrowej łodzi wyposażonej w system tlenowy
DAN, apteczkę, radio, komórkę, prostą toaletę i z dwóch szybkich łodzi. Miejsca
nurkowe osiągane są w ciągu 10 do 60 minut. Nurkowania prowadzone są przez
szwajcarskiego instruktora nurkowania i filipińskich przewodników znających
doskonale wszystkie miejsca i warunki tam panujące.
Miejsca nurkowe
Nurkowanie wokół Dumaguete jest bardzo różnorodne. Obok wyspy Apo są również
wspaniałe miejsca nurkowe. Nie było tu poławiania ryb z dynamitem. Nurkować
można przez cały rok dzięki dobrej widoczności. Najwspanialsze są miejsca nurkowe
Clownfish City, Coconut Point, Cogon wokół wyspy Apo i miejsca wzdłuż wybrzeża
Dauin czyli obszar chroniony Masaplod, rafa Sarah z mandarynami. Szczególnie
godne polecenia są nocne nurkowania na naszej rafie przybrzeżnej.

Hotel El Dorado:
El Dorado Beach Resort położony jest 15 km na południe od Dumaguete, w małej
wiosce Dauin. Ośrodek położony jest bezpośrednio nad morzem przy ciemnej plaży
rozciągającej się wiele kilometrów na północ i południe. Przy ośrodku znajduje się
mała rafa przybrzeżna pozostająca obszarem chronionym. Baza położona na terenie
hotelu pozostaje pod szwajcarskim kierownictwem. Transfer na Negros z Cebu trwa
około 4 godzin.
Hotel dysponuje 45 pokojami w 9 kategoriach. Wszystkie pokoje wyposażone są w
klimatyzację, barek, telewizor i taras. 14 mniejszych pokoi standard położonych jest
w tylnej części hotelu. 3 pokoje Superior są bardziej przestronne. Pokoje Deluxe są
nowocześnie urządzone, część z nich ma mały ogród.

Pokoje Premium są luksusowo wyposażone. Są 4 kategorie Premium: Regular,
Seaview, Seaview z jacuzzi i Premium w prywatnym ogrodem (te można
zarezerwować jako pokoje Family). Pokoje Deluxe i Premium położone są w pobliżu
plaży. Do dyspozycji gości jest restauracja na plaży, bar przy basenie (otwarty 24
godziny na dobę). Na życzenie klientów przy basenie możliwe jest wyświetlanie na
dużym ekranie filmów (zarówno fabularnych jak i tych spod wody) i wydarzeń

sportowych. Na terenie ośrodka znajduje się mały sklep. W recepcji można
zarezerwować różne wycieczki oraz wypożyczyć motor lub auto. 3 razy dziennie
organizowany jest bezpłatny transfer do Dumaguete (ok. 20 minut). Można się tam
też wybrać wieczorem, np. do bardzo popularnego klubu „Why Not”, który należy do
właściciela ośrodka.

Przykład pokoju superior:

Więcej zdjęć pokojów dostępnych w ofercie dla osób zainteresowanych wyjazdem.
Opiekun wyjazdu: Beata Janicka, kom: 0048 693 835 356
Zapisy na wyjazd: biuro@nautica.poznan.pl
PCN Nautica, Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań Tel: 618729066

