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Truk safari nurkowe
Światowe wrakowe Eldorado

 
 

Termin wyjazdu 

  
 
11.12 – 21.12

 
Cena imprezy 

  
22.950,00 PLN

  
   

Główne atrakcje   Największe na Ziemi nurkowisko wraków z II wojny światowej!
 Safari nurkowe z możliwością aż 5 zanurzeń dziennie 
 Największa sztuczna rafa na świecie i gatunki pelagiczne
 Odpowiednie wyposażenie do nurkowania technicznego i na rebreatherach
 Możliwość organizacji przelotu bez wymagalności wizy amerykańskiej
 Miejsce, z którego koordynowany był atak na Pearl Harbor!

   
  Szczątki samolotów i zatopione okręty podwodne turkusowych atoli...
   

Opis wyjazdu  17 lutego 1944 roku. Około 100 amerykańskich samolotów pierwszej fali 
natarcia zbombardowało japońską fortecę, która uchodziła za 
niezniszczalną. Operacja Hailstone trwała dwa dni, a jej wynikiem było 
zniszczenie japońskiej floty stacjonującej w lagunie Tr
nurkowania, to magia błękitu. Dla osób spoza filozofii nurkowania, wraki 
stanowią podwodny złom, spoczywający bez celu na dnie morza czy oceanu. 
Dla pasjonatów nurkowania 
prawdziwe wyzwanie. Zatopione statki
turystyczna, to również świadkowie historii, eksponaty muzealne czy dowody 
rozwoju techniki, które majestatycznie spoczywając na dnie,przyciągają 
nurków jak magnes.  Aby przekonać się o ich wyjątkowości zapraszamy 
nurkową ekspedycję wrakową na słynny atol Truk w Mikronezji...
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ACTIVTOUR

Truk safari nurkowe 
Światowe wrakowe Eldorado dalekiej Mikronezji

21.12.2020 

0,00 PLN 

 

Największe na Ziemi nurkowisko wraków z II wojny światowej!
Safari nurkowe z możliwością aż 5 zanurzeń dziennie 
Największa sztuczna rafa na świecie i gatunki pelagiczne
Odpowiednie wyposażenie do nurkowania technicznego i na rebreatherach
Możliwość organizacji przelotu bez wymagalności wizy amerykańskiej
Miejsce, z którego koordynowany był atak na Pearl Harbor!

Szczątki samolotów i zatopione okręty podwodne turkusowych atoli...

17 lutego 1944 roku. Około 100 amerykańskich samolotów pierwszej fali 
natarcia zbombardowało japońską fortecę, która uchodziła za 
niezniszczalną. Operacja Hailstone trwała dwa dni, a jej wynikiem było 
zniszczenie japońskiej floty stacjonującej w lagunie Tr
nurkowania, to magia błękitu. Dla osób spoza filozofii nurkowania, wraki 
stanowią podwodny złom, spoczywający bez celu na dnie morza czy oceanu. 
Dla pasjonatów nurkowania – fascynujący cel wypraw nurkowych i 
prawdziwe wyzwanie. Zatopione statki, okręty, samoloty, to nie tylko atrakcja 
turystyczna, to również świadkowie historii, eksponaty muzealne czy dowody 
rozwoju techniki, które majestatycznie spoczywając na dnie,przyciągają 
nurków jak magnes.  Aby przekonać się o ich wyjątkowości zapraszamy 
nurkową ekspedycję wrakową na słynny atol Truk w Mikronezji...

 

@activtour.pl_wyprawy_nurkowe 

ACTIVTOUR Katarzyna Cieślawska 

dalekiej Mikronezji 

Największe na Ziemi nurkowisko wraków z II wojny światowej! 
Safari nurkowe z możliwością aż 5 zanurzeń dziennie  
Największa sztuczna rafa na świecie i gatunki pelagiczne 
Odpowiednie wyposażenie do nurkowania technicznego i na rebreatherach 
Możliwość organizacji przelotu bez wymagalności wizy amerykańskiej 
Miejsce, z którego koordynowany był atak na Pearl Harbor! 

Szczątki samolotów i zatopione okręty podwodne turkusowych atoli... 

17 lutego 1944 roku. Około 100 amerykańskich samolotów pierwszej fali 
natarcia zbombardowało japońską fortecę, która uchodziła za 
niezniszczalną. Operacja Hailstone trwała dwa dni, a jej wynikiem było 
zniszczenie japońskiej floty stacjonującej w lagunie Truk... Magia 
nurkowania, to magia błękitu. Dla osób spoza filozofii nurkowania, wraki 
stanowią podwodny złom, spoczywający bez celu na dnie morza czy oceanu. 

fascynujący cel wypraw nurkowych i 
, okręty, samoloty, to nie tylko atrakcja 

turystyczna, to również świadkowie historii, eksponaty muzealne czy dowody 
rozwoju techniki, które majestatycznie spoczywając na dnie,przyciągają 
nurków jak magnes.  Aby przekonać się o ich wyjątkowości zapraszamy na 
nurkową ekspedycję wrakową na słynny atol Truk w Mikronezji... 
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Ramowy program imprezy
 
 
 

11.12 (piątek) 

  
 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed wylotem (możliwe inne miasta 
wylotu), 
Rozpoczęcie imprezy,
Odprawa paszportowo 
Wylot w kierunku Mikronezji (lot z 3 przesiadkami).

 
12.12 (sobota) 

  
Wieczorny przylot na Truk,
Transfer na pokład łodzi Odyssey,
Powitanie przez załogę statku, krótkie omówienie, czas na odświeżenie,
Zakwaterowanie w kabinach,
Przygotowanie sprzętu nurkowego, kolacja, 
Oficjalne rozpoczęcie safari.

 
13.12 – 18.12  

(niedziela - piątek) 

  
Pobudka przy gorącym śniadaniu ok. 07:00,
Odprawa nurkowa 07:45,
Przed lunchem 2 nurkowania,
Rejs w kierunku nowego miejsca nurkowego, 
Po obiedzie nurkowanie w nowym miejscu nurkowym,
W miedzy czasie relaks,  
Nurkowanie popołudniowe, 
Kolacja ok. 18:30,
Nurkowanie nocne, 
Wieczór - czas wolny, relaks,
W sumie każdego dnia możliwe są 4 nurkowania dzienne oraz 5

 
19.12 (sobota) 

  
Śniadanie, 
Powrót do mariny w mieście Weno,
Wykwaterowanie z pokładu łodzi i pożegnanie z załogą statku,
Transfer na lotnisko,
Odprawa paszportowo 
Przelot na Guam, transfer do hotelu ***, nocleg.

 
20.12 (niedziela) 

 
* - dokładny program imprezy 
uzależniony jest od aktualnych 
godzin przelotu oraz warunków 
pogodowych panujących na 
morzu. 

  
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko, odprawa paszportowo 
bagażowa,  
Wylot do Polski (lot z 2 przesiadkami),
Lądowanie na Warszawie w godzinach wieczornych, lub porannych 
(poniedziałek), 
Oficjalne zakończenie imprezy
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Ramowy program imprezy* 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed wylotem (możliwe inne miasta 

Rozpoczęcie imprezy, 
paszportowo – bagażowa, 

Wylot w kierunku Mikronezji (lot z 3 przesiadkami). 

Wieczorny przylot na Truk, 
Transfer na pokład łodzi Odyssey, 
Powitanie przez załogę statku, krótkie omówienie, czas na odświeżenie,
Zakwaterowanie w kabinach, 
Przygotowanie sprzętu nurkowego, kolacja,  
Oficjalne rozpoczęcie safari. 

Pobudka przy gorącym śniadaniu ok. 07:00, 
Odprawa nurkowa 07:45, 
Przed lunchem 2 nurkowania, 
Rejs w kierunku nowego miejsca nurkowego,  

obiedzie nurkowanie w nowym miejscu nurkowym, 
W miedzy czasie relaks,   
Nurkowanie popołudniowe,  
Kolacja ok. 18:30, 
Nurkowanie nocne,  

czas wolny, relaks, 
W sumie każdego dnia możliwe są 4 nurkowania dzienne oraz 5

Powrót do mariny w mieście Weno, 
Wykwaterowanie z pokładu łodzi i pożegnanie z załogą statku,
Transfer na lotnisko, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Przelot na Guam, transfer do hotelu ***, nocleg. 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko, odprawa paszportowo 
 

Wylot do Polski (lot z 2 przesiadkami), 
Lądowanie na Warszawie w godzinach wieczornych, lub porannych 
(poniedziałek),  
Oficjalne zakończenie imprezy.  
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ACTIVTOUR Katarzyna Cieślawska 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed wylotem (możliwe inne miasta 

Powitanie przez załogę statku, krótkie omówienie, czas na odświeżenie, 

W sumie każdego dnia możliwe są 4 nurkowania dzienne oraz 5-te nocne! 

Wykwaterowanie z pokładu łodzi i pożegnanie z załogą statku, 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko, odprawa paszportowo – 

Lądowanie na Warszawie w godzinach wieczornych, lub porannych 21.12.2020 
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    Opis łodzi M/Y Odyssey ****+
 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis główny 

  
 

Odyssey, łódź została zbudowana w 1978r., odrestaurowana w 2018r. Ten pływający 
hotel i baza nurkowa oferuje 9 dużych, luksusowych kabin wyposażonych w 
prywatną klimatyzację, dywany, łazienkę z prysznicem oraz 
posiada 2 pojedyncze ł
również 2 kabiny dla osób podróżujących samotnie 
udogodnienia kabiny DBL. Łódź została perfekcyjnie wyposażona. O komfort i wysoki 
standard codziennie załoga dba 
nurkowań.  Obszerna jadalnia z łatwością pomieści wszystkich Gości oraz całą załogę,  
urządzona została w urokliwym fidżyjskim stylu w stoły  z drewna tekowego. Bar 
wykonany z drewna kokosowego (gdy drzewa, które opadn
używane do produkcji wspaniałych mebli). Jadalnia wyposażona jest w klimatyzację, 
wyłożona wykładziną, z widokiem na wspaniałe wyspy w lagunie Truk. Szef kuchni 
serwuje wspaniałe posiłki w formie bufetu. Śniadanie obejmuje gorące
śniadaniowe, owoce i soki. W ciągu dnia Goście otrzymują pyszny lunch i przekąski. 
Zaś gorące i obfite kolacje zaspokoją głód po intensywnym i pełnym wrażeń dniu 
nurkowym. A na końcu wisienka
mógł zrelaksować się przy jednym z 500 tytułów filmowych lub przy dobrej książce z 
zasobów biblioteczki. A tuż za jadalnią na pokładzie słonecznym będziesz mógł 
delektować się kąpielami słonecznymi lub relaksować w strefy zacienionej. Na 
pokładzie nurkowy
swój sprzęt a w zbiorniku będziesz mógł go przepłukać. Przestronna platforma 
nurkowa (13x6) ma dużo miejsca by pomieści 2 nurków i divemastera.
 

 
Kabiny 

  

Proponujemy zakwaterowanie w klimatyzowanej kabinie 2
1 łóżko 2-osobowe lub 2 łóżka 1
prysznicem. 
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Opis łodzi M/Y Odyssey ****+ 

Odyssey, łódź została zbudowana w 1978r., odrestaurowana w 2018r. Ten pływający 
hotel i baza nurkowa oferuje 9 dużych, luksusowych kabin wyposażonych w 
prywatną klimatyzację, dywany, łazienkę z prysznicem oraz 

2 pojedyncze łóżka lub łóżko dwuosobowe typu king
również 2 kabiny dla osób podróżujących samotnie - posiadają one wszystkie 
udogodnienia kabiny DBL. Łódź została perfekcyjnie wyposażona. O komfort i wysoki 

ard codziennie załoga dba o czystość na pokładzie oraz bezpieczeństwo podczas 
nurkowań.  Obszerna jadalnia z łatwością pomieści wszystkich Gości oraz całą załogę,  
urządzona została w urokliwym fidżyjskim stylu w stoły  z drewna tekowego. Bar 
wykonany z drewna kokosowego (gdy drzewa, które opadną są zbierane, obrabiane i 
używane do produkcji wspaniałych mebli). Jadalnia wyposażona jest w klimatyzację, 
wyłożona wykładziną, z widokiem na wspaniałe wyspy w lagunie Truk. Szef kuchni 
serwuje wspaniałe posiłki w formie bufetu. Śniadanie obejmuje gorące
śniadaniowe, owoce i soki. W ciągu dnia Goście otrzymują pyszny lunch i przekąski. 
Zaś gorące i obfite kolacje zaspokoją głód po intensywnym i pełnym wrażeń dniu 
nurkowym. A na końcu wisienka na torcie - obowiązkowo deser! 
mógł zrelaksować się przy jednym z 500 tytułów filmowych lub przy dobrej książce z 
zasobów biblioteczki. A tuż za jadalnią na pokładzie słonecznym będziesz mógł 
delektować się kąpielami słonecznymi lub relaksować w strefy zacienionej. Na 
pokładzie nurkowym w chronionej szafce nurkowej będziesz mógł przechowywać 
swój sprzęt a w zbiorniku będziesz mógł go przepłukać. Przestronna platforma 
nurkowa (13x6) ma dużo miejsca by pomieści 2 nurków i divemastera.

Proponujemy zakwaterowanie w klimatyzowanej kabinie 2-osobowej wyposażonej w 
osobowe lub 2 łóżka 1-osobowe, telewizor, szafę oraz łazienkę z 

 

@activtour.pl_wyprawy_nurkowe 

ACTIVTOUR Katarzyna Cieślawska 

Odyssey, łódź została zbudowana w 1978r., odrestaurowana w 2018r. Ten pływający 
hotel i baza nurkowa oferuje 9 dużych, luksusowych kabin wyposażonych w 
prywatną klimatyzację, dywany, łazienkę z prysznicem oraz telewizor 32''. 7 kabin 

óżka lub łóżko dwuosobowe typu king-size. Dostępne są 
posiadają one wszystkie 

udogodnienia kabiny DBL. Łódź została perfekcyjnie wyposażona. O komfort i wysoki 
pokładzie oraz bezpieczeństwo podczas 

nurkowań.  Obszerna jadalnia z łatwością pomieści wszystkich Gości oraz całą załogę,  
urządzona została w urokliwym fidżyjskim stylu w stoły  z drewna tekowego. Bar 

ą są zbierane, obrabiane i 
używane do produkcji wspaniałych mebli). Jadalnia wyposażona jest w klimatyzację, 
wyłożona wykładziną, z widokiem na wspaniałe wyspy w lagunie Truk. Szef kuchni 
serwuje wspaniałe posiłki w formie bufetu. Śniadanie obejmuje gorące tosty, płatki 
śniadaniowe, owoce i soki. W ciągu dnia Goście otrzymują pyszny lunch i przekąski. 
Zaś gorące i obfite kolacje zaspokoją głód po intensywnym i pełnym wrażeń dniu 

obowiązkowo deser! W salonie będziesz 
mógł zrelaksować się przy jednym z 500 tytułów filmowych lub przy dobrej książce z 
zasobów biblioteczki. A tuż za jadalnią na pokładzie słonecznym będziesz mógł 
delektować się kąpielami słonecznymi lub relaksować w strefy zacienionej. Na 

m w chronionej szafce nurkowej będziesz mógł przechowywać 
swój sprzęt a w zbiorniku będziesz mógł go przepłukać. Przestronna platforma 
nurkowa (13x6) ma dużo miejsca by pomieści 2 nurków i divemastera. 

osobowej wyposażonej w 
osobowe, telewizor, szafę oraz łazienkę z 
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Opis nurkowania na lagunie Truk 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nurkowanie 

  
 

 W lagunie Truk leży ponad 60 wraków statków i samolotów. Wraki te są teraz 
oficjalnym, podwodnym muzeum, zlokalizowanym na głębokości 15
upływem czasu przekształciły się one w sztuczne rafy i stały ogromną atrakcją dla 
nurków z całego świata.
Państwo krótkie opisy wybranych okrętów i samolotów, a które z nich spenetrujecie 
– zależy przede wszystkim od Was.
rekreacyjny, techniczny, użytkownik 
(powietrze, nitrox, inne mieszanki), różne typy nurkowania (wrakowe, rafowe, 
głębokie, nocne...), różne formy spędzania czasu pod wodą (np. podwodne 
fotografowanie i filmowanie albo po prostu zwiedzanie i podziwianie). 
upodobań gościa, obsługa ośrodka zrobi wszystko, by spełnić jego oczekiwania i 
uczynić jego pobyt wakacjami życia. :)

 
Fujkawa Maru 

  
To 132 metrowy japoński frachtowiec o wyporności 7,000 ton, posiadający w swoim 
wyposażeniu ciężką artyler
skrzydła w ładowni. Nad nimi i nad sterczącymi niemal do samej powierzchni 
masywnymi masztami aż roi się od małych ryb i polujących na nie ostroboków oraz 
barrakud. Czasami nad wrakiem można spotkać bi
szare. Poniżej działa, znajdują się 2 tablice pamiątkowe. Jedna dotyczy samego 
wraku, drugą uhonorowanego miejscowego nurka i odkrywcę KimiuoAiseka. W 
kajucie jest łazienka z umywalkami i pisuarami. Wszystkie luki wychodząc
mogą być zbadane, ale najciekawszy jest ostatni 
menażek... Fujkawa
najlepszych wraków na świecie!! Pięknie porośnięty miękkimi i twardymi koralami 
zachwyci każdego nurka. Zal

 
San Francisco Maru 

  
To wrak odkryty w 1972 roku, spoczywający w pozycji pionowej na głębokości 
prawie 50 m. Za jego cechę charakterystyczną uważa się obecność trzech lekkich 
japońskich czołgów 
ładownie zawierają miny morskie, torpedy, bomby, artylerię, silniki lotnicze, broń i 
amunicją oraz wiele innych „artefaktów”.

 
Mitsubishu G4M4 

  
Łatwym miejscem na popołudniowe nurkowanie jest bo
Mitsubishu G4M4
stracił oba silniki, które leżą obecnie w niewielkiej odległości od wraku.
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Opis nurkowania na lagunie Truk  

W lagunie Truk leży ponad 60 wraków statków i samolotów. Wraki te są teraz 
oficjalnym, podwodnym muzeum, zlokalizowanym na głębokości 15
upływem czasu przekształciły się one w sztuczne rafy i stały ogromną atrakcją dla 
nurków z całego świata. Nie sposób opisać wszystkich wraków. Poniżej, znajdą 
Państwo krótkie opisy wybranych okrętów i samolotów, a które z nich spenetrujecie 

zależy przede wszystkim od Was.Każdy znajdzie tu coś dla siebie 
rekreacyjny, techniczny, użytkownik rebreathera. Do wyboru są różne gazy 
(powietrze, nitrox, inne mieszanki), różne typy nurkowania (wrakowe, rafowe, 
głębokie, nocne...), różne formy spędzania czasu pod wodą (np. podwodne 
fotografowanie i filmowanie albo po prostu zwiedzanie i podziwianie). 
upodobań gościa, obsługa ośrodka zrobi wszystko, by spełnić jego oczekiwania i 
uczynić jego pobyt wakacjami życia. :) 

To 132 metrowy japoński frachtowiec o wyporności 7,000 ton, posiadający w swoim 
wyposażeniu ciężką artylerią na dziobie (dwa działa) i silniki Zero Fighter oraz 
skrzydła w ładowni. Nad nimi i nad sterczącymi niemal do samej powierzchni 
masywnymi masztami aż roi się od małych ryb i polujących na nie ostroboków oraz 
barrakud. Czasami nad wrakiem można spotkać białopłetwe rekiny rafowe i rekiny 
szare. Poniżej działa, znajdują się 2 tablice pamiątkowe. Jedna dotyczy samego 
wraku, drugą uhonorowanego miejscowego nurka i odkrywcę KimiuoAiseka. W 
kajucie jest łazienka z umywalkami i pisuarami. Wszystkie luki wychodząc
mogą być zbadane, ale najciekawszy jest ostatni – pełen butelek sake, porcelany i 
menażek... Fujkawa Maru został wyróżniony przez magazyn 
najlepszych wraków na świecie!! Pięknie porośnięty miękkimi i twardymi koralami 

i każdego nurka. Zalega na głębokości zaledwie 17 m. 

To wrak odkryty w 1972 roku, spoczywający w pozycji pionowej na głębokości 
prawie 50 m. Za jego cechę charakterystyczną uważa się obecność trzech lekkich 
japońskich czołgów Type-95, które wciąż zalegają na jego pokładzie. Co więcej, 
ładownie zawierają miny morskie, torpedy, bomby, artylerię, silniki lotnicze, broń i 
amunicją oraz wiele innych „artefaktów”. 

Łatwym miejscem na popołudniowe nurkowanie jest bo
Mitsubishu G4M4, zwany przez aliantów „Betty”. Podczas upadku do wody samolot 
stracił oba silniki, które leżą obecnie w niewielkiej odległości od wraku.
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W lagunie Truk leży ponad 60 wraków statków i samolotów. Wraki te są teraz 
oficjalnym, podwodnym muzeum, zlokalizowanym na głębokości 15-50 m. Wraz z 
upływem czasu przekształciły się one w sztuczne rafy i stały ogromną atrakcją dla 

Nie sposób opisać wszystkich wraków. Poniżej, znajdą 
Państwo krótkie opisy wybranych okrętów i samolotów, a które z nich spenetrujecie 

coś dla siebie – nurek 
. Do wyboru są różne gazy 

(powietrze, nitrox, inne mieszanki), różne typy nurkowania (wrakowe, rafowe, 
głębokie, nocne...), różne formy spędzania czasu pod wodą (np. podwodne 
fotografowanie i filmowanie albo po prostu zwiedzanie i podziwianie). Niezależnie od 
upodobań gościa, obsługa ośrodka zrobi wszystko, by spełnić jego oczekiwania i 

To 132 metrowy japoński frachtowiec o wyporności 7,000 ton, posiadający w swoim 
ią na dziobie (dwa działa) i silniki Zero Fighter oraz 

skrzydła w ładowni. Nad nimi i nad sterczącymi niemal do samej powierzchni 
masywnymi masztami aż roi się od małych ryb i polujących na nie ostroboków oraz 

ałopłetwe rekiny rafowe i rekiny 
szare. Poniżej działa, znajdują się 2 tablice pamiątkowe. Jedna dotyczy samego 
wraku, drugą uhonorowanego miejscowego nurka i odkrywcę KimiuoAiseka. W 
kajucie jest łazienka z umywalkami i pisuarami. Wszystkie luki wychodzące na rufę 

pełen butelek sake, porcelany i 
Maru został wyróżniony przez magazyn The Times jako 1 z 10 

najlepszych wraków na świecie!! Pięknie porośnięty miękkimi i twardymi koralami 
ega na głębokości zaledwie 17 m.  

To wrak odkryty w 1972 roku, spoczywający w pozycji pionowej na głębokości 
prawie 50 m. Za jego cechę charakterystyczną uważa się obecność trzech lekkich 

95, które wciąż zalegają na jego pokładzie. Co więcej, 
ładownie zawierają miny morskie, torpedy, bomby, artylerię, silniki lotnicze, broń i 

Łatwym miejscem na popołudniowe nurkowanie jest bombowiec torpedowy 
zwany przez aliantów „Betty”. Podczas upadku do wody samolot 

stracił oba silniki, które leżą obecnie w niewielkiej odległości od wraku. 
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Cena imprezy 
 
v przelot na trasie: Warszawa 
Warszawa, 
v pakiet safari  nurkowe na Truk: 7 
noclegów na pokładzie łodzi Odyssey 
kabinie 2-osobowej, do 5
dziennie z łodzi / 6 dni, bezpłatny NITROX 
30% (dla certyfikowanych płetwonurków), 
posiłki FB 
przekąski, napoje, w tym piwo i wino,
v 1 nocleg na Guam ***+ w pokoju DBL ze 
śniadaniem (bez transferów), 
v transfery na wyspie Truk: lotnisko 
- lotnisko, 
v pakiet Truk: wycieczka na lokalne wyspy 
i pozostałości milit
v koszty ubezpieczenia podstawowego 
KL+NNW+bagaż,
v opieka lokalnego przewodnika 
nurkowego, 
v pozwolenia na nurkowanie na Truk 
50$/pobyt, 
v sprzęt nurkowy: butla i pas balastowy, 
v podatek lokalny i 5% na Truk za safari 
nurkowe,  
v opłata na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny.
 

 

Warunki rezerwacji  v  Zaliczka I: 11.0
v  Dopłata pozostałej kwoty na 65 dni przed wyjazdem.
 
 

 

 

Płatności  Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
Organizatora konto: Santander BP S.A.: 61 1090 2398 
ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 
dokonywana jest płatność.
 

Warunki  Warunki organizacji imprezy zgodne są z 
organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Activtour. 
 

Wymogi  v Paszport ważny 6 miesięcy, licząc od daty powrotu do Polski,
v Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook 
v Tranzytowa lub turystyczna wiza amerykańska (w przypadku przelotu przez Guam),
v Ubezpieczenie nurkowe!
v Zalecane uprawnienia: AOWD, 50 nurkowań oraz specjalizacja wrakowa. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną 
gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 
okres 18.09-17.09.2020
zwrotu wpłat wniesionych przez klientów  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część 
imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.
355/32/2007 

Activtour  Biuro Turystyki Aktywnej 
ul. Piwna 15 LU 1;  50-353 Wrocław 
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Cena imprezy  

imprezy zawiera: 

przelot na trasie: Warszawa – Truk – 

v pakiet safari  nurkowe na Truk: 7 
noclegów na pokładzie łodzi Odyssey – w 

osobowej, do 5-ciu nurkowań 
dziennie z łodzi / 6 dni, bezpłatny NITROX 
30% (dla certyfikowanych płetwonurków), 
posiłki FB (śniadanie, obiad, kolacja), 
przekąski, napoje, w tym piwo i wino, 
v 1 nocleg na Guam ***+ w pokoju DBL ze 
śniadaniem (bez transferów),  
v transfery na wyspie Truk: lotnisko -  łódź 

v pakiet Truk: wycieczka na lokalne wyspy 
i pozostałości militarne,  
v koszty ubezpieczenia podstawowego 
KL+NNW+bagaż, 
v opieka lokalnego przewodnika 

v pozwolenia na nurkowanie na Truk - 

v sprzęt nurkowy: butla i pas balastowy,  
v podatek lokalny i 5% na Truk za safari 

Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny. 

 Cena imprezy nie zawiera:
 
v opłaty wylotowej z Truk 
v transferów na Guam, 
v wydatków własnych,
v posiłków nie wliczonych w cenę,
v kosztów wypożyczenia sprzętu nurkowego,
v atrakcji dodatkowych,
v napiwków dla obsługi,
v kosztów związanych z uzyskaniem wizy 
amerykańskiej, 
v kosztów rozszerzenia ubezpieczenia o 
wyższe stawki gwarancyjne lub/oraz od 
kosztów rezygnacji z udziału w imprezie 
dostępne u organizatora.
 

v  Zaliczka I: 11.000,00zł - płatna w dniu dokonania rezerwacji, 
v  Dopłata pozostałej kwoty na 65 dni przed wyjazdem. 

Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
Organizatora konto: Santander BP S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261.
ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 
dokonywana jest płatność. 

Warunki organizacji imprezy zgodne są z warunkami uczestnictwa w imprezach 
organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Activtour.  

v Paszport ważny 6 miesięcy, licząc od daty powrotu do Polski, 
v Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd,
v Tranzytowa lub turystyczna wiza amerykańska (w przypadku przelotu przez Guam),

ieczenie nurkowe! 
v Zalecane uprawnienia: AOWD, 50 nurkowań oraz specjalizacja wrakowa. 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną 
gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 

17.09.2020.Przedmiotem gwarancji jest: • pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju• pokrycie 
zwrotu wpłat wniesionych przez klientów  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część 
imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.Nasz wpis do rejestru organizatorów
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nie zawiera: 

v opłaty wylotowej z Truk - ok. 30$, 
na Guam,  

v wydatków własnych, 
v posiłków nie wliczonych w cenę, 
v kosztów wypożyczenia sprzętu nurkowego, 

dodatkowych, 
dla obsługi, 

v kosztów związanych z uzyskaniem wizy 

v kosztów rozszerzenia ubezpieczenia o 
wyższe stawki gwarancyjne lub/oraz od 
kosztów rezygnacji z udziału w imprezie – 
dostępne u organizatora. 

Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
0000 0001 0780 8261. 

ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50-353 Wrocław 
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 

warunkami uczestnictwa w imprezach 

prosimy zabrać na wyjazd, 
v Tranzytowa lub turystyczna wiza amerykańska (w przypadku przelotu przez Guam), 

v Zalecane uprawnienia: AOWD, 50 nurkowań oraz specjalizacja wrakowa.  

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną 
gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 387.144,00 PLN,  na 

st: • pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju• pokrycie 
zwrotu wpłat wniesionych przez klientów  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część 

wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 


