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Oman 
 

Nurkowania w zjawiskowej scenerii
 

Termin wyjazdu 
  

04.12-14.12.2020
 

Cena imprezy 
  

14.390.00 PLN
  
  

 

Główne atrakcje  v Niesamowita sceneria morza i gór!
v Dopiero co odkrywana część Południowego Omanu 
v Sezon występowania 
v Rekiny leopardzie, grupery, 
v Przygoda na pustyni i noc na pusytni pod da

  
 

  Zobacz prawdziwą mozaikę krajobrazów 
   

Opis wyjazdu  Sułtanat Omanu leży na wschodnim krańcu Półwyspu Arabskiego, nad Morzem 
Arabskim. Prawie 3000 km bajecznych, piaszczystych plaż, tajemnicza pustynia 
i zabytki wpis
jeszcze przez masową turystykę jest synonimem bezpieczeństwa, oferuje 
doskonałe połączenie tradycji, bogatej kultury, arabskiej gościnności i 
życzliwości z nowoczesnością, jaka płynie z bogact
każdym kroku poczuć można autentyczny świat Orientu. Mozaika krajobrazów 
– pustynie, surowe łańcuchy górskie, głębokie kaniony i oazy pełne 
zadziwiająco bujnej roślinności i tryskających źródeł, jak również historyczne 
forty, prawie 3000 km piaszczystych plaż i krystalicznie czyste wody kryjące 
bogate ogrody rafy koralowej, wiele gatunków ryb oraz wszechobecne delfiny, 
żółwie i wieloryby 
Polsce kraj. Koralowce pokrywają o
nurkowych. Wyodrębniono tu 110 gatunków miękkich oraz twardych korali, z 
których co najmniej 10% jest unikalnych dla wód Omanu. Południowa część 
Omanu - Morze Arabskie, będzie rewelacyjnym wyborem podczas podróży w 
miesiącach zimowych od października do marca kiedy w te rejony przypływają 
humbaki a także manty. Najbardziej znanymi miejscami nurkowymi są te, 
okalające Hallaniyat Islands. Nurkowanie nocne jest tu bardzo popularne, a 
nurkowie są zaskoczeni ilością fosforyzu
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ACTIVTOUR

Oman – safari nurkowe po Karaibach
Nurkowania w zjawiskowej scenerii oraz noc na 

.12.2020 – wersja simple / 04.12-16.12.2020 

PLN / 15.450.00 PLN 

 

Niesamowita sceneria morza i gór! 
Dopiero co odkrywana część Południowego Omanu –
Sezon występowania mant! 
Rekiny leopardzie, grupery, humbaki, mureny cętkowan
Przygoda na pustyni i noc na pusytni pod dachem gwiazd!

  

prawdziwą mozaikę krajobrazów pod i nad wodą!

Sułtanat Omanu leży na wschodnim krańcu Półwyspu Arabskiego, nad Morzem 
Arabskim. Prawie 3000 km bajecznych, piaszczystych plaż, tajemnicza pustynia 
i zabytki wpisane na listę UNESCO to główne atuty Omanu. Sułtanat, nieodkryty 
jeszcze przez masową turystykę jest synonimem bezpieczeństwa, oferuje 
doskonałe połączenie tradycji, bogatej kultury, arabskiej gościnności i 
życzliwości z nowoczesnością, jaka płynie z bogactwa złóż ropy naftowej. Na 
każdym kroku poczuć można autentyczny świat Orientu. Mozaika krajobrazów 

pustynie, surowe łańcuchy górskie, głębokie kaniony i oazy pełne 
zadziwiająco bujnej roślinności i tryskających źródeł, jak również historyczne 

ie 3000 km piaszczystych plaż i krystalicznie czyste wody kryjące 
bogate ogrody rafy koralowej, wiele gatunków ryb oraz wszechobecne delfiny, 
żółwie i wieloryby – to tylko część atrakcji oferowanych przez ten mało znany w 
Polsce kraj. Koralowce pokrywają około 70% dna na tutejszych miejscach 
nurkowych. Wyodrębniono tu 110 gatunków miękkich oraz twardych korali, z 
których co najmniej 10% jest unikalnych dla wód Omanu. Południowa część 

Morze Arabskie, będzie rewelacyjnym wyborem podczas podróży w 
iącach zimowych od października do marca kiedy w te rejony przypływają 

humbaki a także manty. Najbardziej znanymi miejscami nurkowymi są te, 
okalające Hallaniyat Islands. Nurkowanie nocne jest tu bardzo popularne, a 
nurkowie są zaskoczeni ilością fosforyzujących stworzeń.
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ACTIVTOUR Katarzyna Cieślawska 

safari nurkowe po Karaibach Orientu 
oraz noc na pustyni! 

16.12.2020 – wersja multi 

– dziewicze systemy raf… 

mureny cętkowane…. 
chem gwiazd! 

pod i nad wodą! 

Sułtanat Omanu leży na wschodnim krańcu Półwyspu Arabskiego, nad Morzem 
Arabskim. Prawie 3000 km bajecznych, piaszczystych plaż, tajemnicza pustynia 

ane na listę UNESCO to główne atuty Omanu. Sułtanat, nieodkryty 
jeszcze przez masową turystykę jest synonimem bezpieczeństwa, oferuje 
doskonałe połączenie tradycji, bogatej kultury, arabskiej gościnności i 

wa złóż ropy naftowej. Na 
każdym kroku poczuć można autentyczny świat Orientu. Mozaika krajobrazów 

pustynie, surowe łańcuchy górskie, głębokie kaniony i oazy pełne 
zadziwiająco bujnej roślinności i tryskających źródeł, jak również historyczne 

ie 3000 km piaszczystych plaż i krystalicznie czyste wody kryjące 
bogate ogrody rafy koralowej, wiele gatunków ryb oraz wszechobecne delfiny, 

to tylko część atrakcji oferowanych przez ten mało znany w 
koło 70% dna na tutejszych miejscach 

nurkowych. Wyodrębniono tu 110 gatunków miękkich oraz twardych korali, z 
których co najmniej 10% jest unikalnych dla wód Omanu. Południowa część 

Morze Arabskie, będzie rewelacyjnym wyborem podczas podróży w 
iącach zimowych od października do marca kiedy w te rejony przypływają 

humbaki a także manty. Najbardziej znanymi miejscami nurkowymi są te, 
okalające Hallaniyat Islands. Nurkowanie nocne jest tu bardzo popularne, a 

jących stworzeń. 
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Ramowy program imprezy*
 
 
 

04.12 (piątek) 

  
 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2h przed wylotem
Odprawa paszportowo 
Przelot do Omanu (lot z przesiadką w Dubaju lub Doha)

 
05.12 (sobota) 

  
Lądowanie na l
Transfer na pokład ł
Rozpoczęcie safari nurkowego,
Kolacja powitalna, nocleg.
! Jacht wypłynie z portu w niedzielę 

 
06.12 – 11.12 

(niedziela-piątek) 

  
Safari w stylu: jedz
3-4 nurkowania dziennie (! pierwszym nurkowaniem na safari jest nurkowanie 
sprawdzające),
W między czasie lekkie śniadanie, śniadanie, lunch,
Kolacja, nocleg.

 
 

12.12 (sobota) 
 

 

  
Śniadanie,2 nurkowania w ciągu dnia,
Powrót do mariny, pr
Pakowanie, przygotowanie do wyjazdu, czas wolnym nocleg.

 
13-14.12                  

(niedziela-poniedziałek) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.12 (wtorek) 

 
 

Śniadanie i w
Wersja simple:
Następnego dnia 
warszawskim lotnisku tego samego dnia. Oficjalne zakończenie imprezy.
Wersja multi: 
do Thumrait (osada Beduinów), następnie ruszamy na zachód drogą, która prowadzi 
przez ogromną żwirową pustynię Al Nejd, dzięki której 
pustyni w Al Hashman, gdzie wydmy stają się bardziej malownicze
Przeżyjecie prawdziwą jazdę samochodami 4x4 
Możliwość jazdy na wielbłądzie, kolacja BBQ pod dachem gwiazd! Do tego 
degustacja prawdziwej, arabskiej kawy oraz palenie Shishy! Nocleg w campie. 
14.12.2020: 
Światowego Dziedzictwa UNESCO). To legendarne starożytne królestwo, znane jako 
Ubar, podobno istniał
Quarter. Zgodnie z legendą, 
Przejazd do Wadi Dawka (UNESCO) a następnie do hotelu*****. Czas wolny, nocleg!
 
Śniadanie, transfer na lotnisko i wylot do Polski,
Lądowanie na warszawskim lotnisku w dniu 16.12.2020,
Oficjalne zakońc

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelot
morzu. Ostatnia noc podczas safari nurkowego może odbyć się w hotelu 
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Ramowy program imprezy* 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2h przed wylotem, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Przelot do Omanu (lot z przesiadką w Dubaju lub Doha). 

Lądowanie na lotnisku w Salalah, 
Transfer na pokład łódź, zakwaterowanie w kabinach, 
Rozpoczęcie safari nurkowego, 
Kolacja powitalna, nocleg. 
! Jacht wypłynie z portu w niedzielę 06.12.2020 w godzinach porannych.

Safari w stylu: jedz – śpij – nurkuj! 
nurkowania dziennie (! pierwszym nurkowaniem na safari jest nurkowanie 

sprawdzające), 
między czasie lekkie śniadanie, śniadanie, lunch, 

Kolacja, nocleg. 

Śniadanie,2 nurkowania w ciągu dnia, 
Powrót do mariny, przygotowanie do wykwaterowanie, płukanie i suszenie sprzętu, 
Pakowanie, przygotowanie do wyjazdu, czas wolnym nocleg.

i wykwaterowanie z łodzi, 
Wersja simple: transfer do hotelu***** , zakwaterowanie, czas wolny!
Następnego dnia – śniadanie, transfer na lotnisko i wylot do Polski. Lądowanie na 
warszawskim lotnisku tego samego dnia. Oficjalne zakończenie imprezy.
Wersja multi: 13.12.2020: spotkanie z przedstawicielem firmy zwiedzającej, przejazd 
do Thumrait (osada Beduinów), następnie ruszamy na zachód drogą, która prowadzi 
przez ogromną żwirową pustynię Al Nejd, dzięki której docierajmy
pustyni w Al Hashman, gdzie wydmy stają się bardziej malownicze
Przeżyjecie prawdziwą jazdę samochodami 4x4 po piasku, zwaną  „Dune
Możliwość jazdy na wielbłądzie, kolacja BBQ pod dachem gwiazd! Do tego 
degustacja prawdziwej, arabskiej kawy oraz palenie Shishy! Nocleg w campie. 
14.12.2020: śniadanie, przejazd do Zaginionego Miasta Ubar (wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO). To legendarne starożytne królestwo, znane jako 
Ubar, podobno istniał ona rozległej i zakazanej pustyni Rub Al Khali, zwanej Empty
Quarter. Zgodnie z legendą, miasto zostało pochłonięte przez niegościnną pustynię! 
Przejazd do Wadi Dawka (UNESCO) a następnie do hotelu*****. Czas wolny, nocleg!

Śniadanie, transfer na lotnisko i wylot do Polski, 
Lądowanie na warszawskim lotnisku w dniu 16.12.2020, 
Oficjalne zakończenie imprezy. 

dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków panujących na 
Ostatnia noc podczas safari nurkowego może odbyć się w hotelu z wyżywieniem HB.
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ACTIVTOUR Katarzyna Cieślawska 

w godzinach porannych. 

nurkowania dziennie (! pierwszym nurkowaniem na safari jest nurkowanie 

zygotowanie do wykwaterowanie, płukanie i suszenie sprzętu,  
Pakowanie, przygotowanie do wyjazdu, czas wolnym nocleg. 

ansfer do hotelu***** , zakwaterowanie, czas wolny! 
transfer na lotnisko i wylot do Polski. Lądowanie na 

warszawskim lotnisku tego samego dnia. Oficjalne zakończenie imprezy. 
em firmy zwiedzającej, przejazd 

do Thumrait (osada Beduinów), następnie ruszamy na zachód drogą, która prowadzi 
docierajmy do piaszczystej 

pustyni w Al Hashman, gdzie wydmy stają się bardziej malownicze i spektakularne! 
po piasku, zwaną  „Dune Bashing”. 

Możliwość jazdy na wielbłądzie, kolacja BBQ pod dachem gwiazd! Do tego 
degustacja prawdziwej, arabskiej kawy oraz palenie Shishy! Nocleg w campie. 

niadanie, przejazd do Zaginionego Miasta Ubar (wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO). To legendarne starożytne królestwo, znane jako 

ona rozległej i zakazanej pustyni Rub Al Khali, zwanej Empty 
miasto zostało pochłonięte przez niegościnną pustynię! 

Przejazd do Wadi Dawka (UNESCO) a następnie do hotelu*****. Czas wolny, nocleg! 

u oraz warunków panujących na 
z wyżywieniem HB. 
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Opis łodzi M/Y 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opis główny 

  
 

Saman Explorer to piękna i komfortowa łódź o długości 3
9,2m organizując
zapewniając bezpieczeństwo, profesjonalną obsługę i dużą liczbę nurkowań ! 
Ta przestronna łódź posiada miejsce dla 22 pasażerów i 8 osób z załogi 
(częściowo egipskiej we współpracy z omańskimi przewodnikami 
nurkowymi).Managerem łodzi jest europejczyk z
nurkowego, który jednocześnie posiada ogromną wiedzę z zakresu biologii 
morskiej. Wszystkie z 11 dwuosobowych kabin posiadają dwa osobne łóżka 
(część kabin ma możliwość podwójnych łóżek), klimatyzację oraz łazienki. 
Na Saman Expl
także wygodny pokład nurkowy. Saman Explorer posiada również Nitrox dla 
certyfikowanych nurków. Łódź spełnia wszelkie wymagane standardy 
bezpieczeństwa (radar, GPS, kompa
apteczki pierwszej pomocy, głębokościomierz). Posiada 2 
mocy 720 hp i 3 generatory 220V. Podczas rejsu serwowane są smaczne 
posiłki w stylu arabskim oraz lokalne specjały w formule fullboard, kawa, 
herbata oraz woda mineralna. 
hotelu Marriott Beach w Mirbat z wyżywieniem Half Board. W barku łodzi nie 
można zakupić alkoholu ale można przywieźć swój.
Salalah nie ma możliwości nabycia alkoholu.  
 
 
 
 
 

Kabiny 
 

 

 Rejsy rozpoczynają się w soboty z portu w Mirbat i kończą w soboty w tym 
samym porcie. 6 nocy spędzanych jest na łodzi a 7
hotelu w Mirbat/lub w okolicach Muscatu.  Rejsy w tej części Oman 
przeznaczone są raczej dla doświadczonych nurkó
to nadal nie do końca zbadane i przewidywalne rejony.Dla nurków dostępne 
są 12l i 15l  stalowe butle z zaworami typu DIN. Dostępne są adaptery INT. 
Butle ładowane są za pomocy 2 kompresorów + 1 dla Nitroxu. 
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odzi M/Y Saman Explorer 

Saman Explorer to piękna i komfortowa łódź o długości 3
9,2m organizująca rejsy w najpiękniejsze miejsca nurkowe Oma
zapewniając bezpieczeństwo, profesjonalną obsługę i dużą liczbę nurkowań ! 
Ta przestronna łódź posiada miejsce dla 22 pasażerów i 8 osób z załogi 
(częściowo egipskiej we współpracy z omańskimi przewodnikami 
nurkowymi).Managerem łodzi jest europejczyk z uprawnieniami instruktora 
nurkowego, który jednocześnie posiada ogromną wiedzę z zakresu biologii 
morskiej. Wszystkie z 11 dwuosobowych kabin posiadają dwa osobne łóżka 
(część kabin ma możliwość podwójnych łóżek), klimatyzację oraz łazienki. 
Na Saman Explorer znajduje się przestronny salon, duży pokład słoneczny a 
także wygodny pokład nurkowy. Saman Explorer posiada również Nitrox dla 
certyfikowanych nurków. Łódź spełnia wszelkie wymagane standardy 

zpieczeństwa (radar, GPS, kompas, radio, kamizelki ratun
apteczki pierwszej pomocy, głębokościomierz). Posiada 2 
mocy 720 hp i 3 generatory 220V. Podczas rejsu serwowane są smaczne 
posiłki w stylu arabskim oraz lokalne specjały w formule fullboard, kawa, 
herbata oraz woda mineralna. Ostatnia noc rejsu zwykle odbywa się w 5* 
hotelu Marriott Beach w Mirbat z wyżywieniem Half Board. W barku łodzi nie 
można zakupić alkoholu ale można przywieźć swój. Niestety na lotnisku w 

nie ma możliwości nabycia alkoholu. 

Rejsy rozpoczynają się w soboty z portu w Mirbat i kończą w soboty w tym 
samym porcie. 6 nocy spędzanych jest na łodzi a 7-ma noc w luksusowym 
hotelu w Mirbat/lub w okolicach Muscatu.  Rejsy w tej części Oman 
przeznaczone są raczej dla doświadczonych nurków ze względu na fakt, iż są 
to nadal nie do końca zbadane i przewidywalne rejony.Dla nurków dostępne 
są 12l i 15l  stalowe butle z zaworami typu DIN. Dostępne są adaptery INT. 
Butle ładowane są za pomocy 2 kompresorów + 1 dla Nitroxu. 
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Saman Explorer to piękna i komfortowa łódź o długości 36m i szerokości 
a rejsy w najpiękniejsze miejsca nurkowe Omanu, 

zapewniając bezpieczeństwo, profesjonalną obsługę i dużą liczbę nurkowań ! 
Ta przestronna łódź posiada miejsce dla 22 pasażerów i 8 osób z załogi 
(częściowo egipskiej we współpracy z omańskimi przewodnikami 

uprawnieniami instruktora 
nurkowego, który jednocześnie posiada ogromną wiedzę z zakresu biologii 
morskiej. Wszystkie z 11 dwuosobowych kabin posiadają dwa osobne łóżka 
(część kabin ma możliwość podwójnych łóżek), klimatyzację oraz łazienki. 

orer znajduje się przestronny salon, duży pokład słoneczny a 
także wygodny pokład nurkowy. Saman Explorer posiada również Nitrox dla 
certyfikowanych nurków. Łódź spełnia wszelkie wymagane standardy 

s, radio, kamizelki ratunkowe, tlen, 
apteczki pierwszej pomocy, głębokościomierz). Posiada 2 silniki Daewoo o 
mocy 720 hp i 3 generatory 220V. Podczas rejsu serwowane są smaczne 
posiłki w stylu arabskim oraz lokalne specjały w formule fullboard, kawa, 

Ostatnia noc rejsu zwykle odbywa się w 5* 
hotelu Marriott Beach w Mirbat z wyżywieniem Half Board. W barku łodzi nie 

Niestety na lotnisku w 

Rejsy rozpoczynają się w soboty z portu w Mirbat i kończą w soboty w tym 
ma noc w luksusowym 

hotelu w Mirbat/lub w okolicach Muscatu.  Rejsy w tej części Oman 
w ze względu na fakt, iż są 

to nadal nie do końca zbadane i przewidywalne rejony.Dla nurków dostępne 
są 12l i 15l  stalowe butle z zaworami typu DIN. Dostępne są adaptery INT. 
Butle ładowane są za pomocy 2 kompresorów + 1 dla Nitroxu.  
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Opis nurkowania na 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Niewielki archipelag 5 wysp 
południowo
nieskazitelne korale, wraki, spotkanie z humbakami, mantami i dużą ilość 
makro! Rafy pokryte s a twardymi i miękkimi koralowcami. W większości 
miejsc nurkowych zobaczymy duże ławice, ryb, mureny cętkowane, 
płaszczyki, żółwie, delfi
to idealna pora aby zobaczyć ogromne sumy, mobule, 
leopardzie, mureny, przepiękne ośmiornice chowające się w szczelinach rafy 
oraz szkoły karnaksów! Przy odrobinie szczęścia napotk
drodze humbaka, jednak prawie gwarancję na spotkanie tych osobników dają 
miesiące od stycznia do marca! Okolice Mirbatu to także przepiękne, 
podwodne lasy kelpowe
podczas nurkowania zobaczymy ko
zależności od warunków
nurkowanie wrakowe.
zatopiony statek
of Winches
się, odsłaniając silnik i kocioł
anemonami 
oraz mureny!
 
Oman to spektakularne miejs
2000 km. Tutaj zakosztujecie prawdziwego Orientu i przeżyjecie jedne z 
najlepszych nurkowań w tym rejonie świata!
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nurkowania na trasie Hallaniyat Islands

Niewielki archipelag 5 wysp – Hallaniyat to wciąż nieodkryty region 
południowo-wschodniego Omanu. Nurkowanie w tym obszarze obfituje w 
nieskazitelne korale, wraki, spotkanie z humbakami, mantami i dużą ilość 
makro! Rafy pokryte s a twardymi i miękkimi koralowcami. W większości 
miejsc nurkowych zobaczymy duże ławice, ryb, mureny cętkowane, 
płaszczyki, żółwie, delfiny, tuńczyki czy stada barrakud! Listopad i grudzień 
to idealna pora aby zobaczyć ogromne sumy, mobule, 
leopardzie, mureny, przepiękne ośmiornice chowające się w szczelinach rafy 
oraz szkoły karnaksów! Przy odrobinie szczęścia napotk
drodze humbaka, jednak prawie gwarancję na spotkanie tych osobników dają 
miesiące od stycznia do marca! Okolice Mirbatu to także przepiękne, 
podwodne lasy kelpowe. To jedne z nielicznych miejsc na świecie gdzie 
podczas nurkowania zobaczymy koralowce jak i falujące wodorosty. 
zależności od warunków panujących na morzu, będzie
nurkowanie wrakowe. W wodach Wysp Hallaniyat znajduje się p

statek podczas I wojny światowej. Brytyjski statek towarowy „City 
of Winchester”, znajduje się na głębokości ok 28-30 m. Kadłub statku 

odsłaniając silnik i kocioł. Statek pokryty jest miękkimi koralowcami, 
anemonami i gorgoniami...zamieszkałymi przez scorpionfish’e, skrzydlice 
oraz mureny! 

to spektakularne miejsce, z wybrzeżem ciągnącymi się przez ponad 
2000 km. Tutaj zakosztujecie prawdziwego Orientu i przeżyjecie jedne z 
najlepszych nurkowań w tym rejonie świata! 

 

@activtour.pl_wyprawy_nurkowe 

ACTIVTOUR Katarzyna Cieślawska 

Islands 

Hallaniyat to wciąż nieodkryty region 
tym obszarze obfituje w 

nieskazitelne korale, wraki, spotkanie z humbakami, mantami i dużą ilość 
makro! Rafy pokryte s a twardymi i miękkimi koralowcami. W większości 
miejsc nurkowych zobaczymy duże ławice, ryb, mureny cętkowane, 

ny, tuńczyki czy stada barrakud! Listopad i grudzień 
to idealna pora aby zobaczyć ogromne sumy, mobule, manty, grupery, rekiny 
leopardzie, mureny, przepiękne ośmiornice chowające się w szczelinach rafy 
oraz szkoły karnaksów! Przy odrobinie szczęścia napotkamy na swojej 
drodze humbaka, jednak prawie gwarancję na spotkanie tych osobników dają 
miesiące od stycznia do marca! Okolice Mirbatu to także przepiękne, 

. To jedne z nielicznych miejsc na świecie gdzie 
falujące wodorosty. W 

, będzie okazja na dobre 
znajduje się pierwszy 

rytyjski statek towarowy „City 
m. Kadłub statku zawalił 

miękkimi koralowcami, 
scorpionfish’e, skrzydlice 

ce, z wybrzeżem ciągnącymi się przez ponad 
2000 km. Tutaj zakosztujecie prawdziwego Orientu i przeżyjecie jedne z 



 
 

www.Activtour.pl 
info@Activtour.pl 
 

tel. +48 607 777 538 
tel. +48 71 322 12 66 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 

 

Cena imprezy
 

 
 

 

 

 

 

Cena imprezy zawiera:
v przelot na trasie Warszawa 
Warszawa (1 przesiadka)
v M/Y SAMAN EXPLORER: 
pokładzie łodzi Saman Explorer w kabinie DBL 
Main Deck z wyżywieniem FB, kawa, herbata, 
woda, lub 6 noclegów na pokładzie  łodzi i 
nocleg w  hotelu **** w pokoju DBL z 
wyżywieniem HB (2 po
safari nurkowego (3 nurkowania dziennie + 1 
nocne w ciągu 5 dni, 1
dniu safari),  
v transfery lotnisko 
v opieka lokalnego przewodnika nurkowego,
v butla 12l, pas balastowy oraz 
powietrzem, 
v wersja simple: 1 nocleg w hotelu 4**** w 
regionie Salalah – 
śniadaniem, 
v wersja multi: 2-dniowa wycieczka z noclegiem 
na pustyni – zgodnie z opisem w programie
(wyżywienie, nocleg, anglojęzyczny przewodnik,
transfery), 1 nocleg w hotelu**** w regionie 
Salalah – pokój 2-osobowy ze śniadaniem,
v koszty ubezpieczenia podstawowego KL 
30.000€ + NNW 3.000€ + baga
tym nurkowanie. 

 

Warunki rezerwacji  v Zaliczka I: 2
v Zaliczka II: 3
v Zaliczka III: 
v Dopłata pozostałej kwoty na 60 dni przed wyjazdem 
 

Płatności  Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy A
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 kt
dokonywana jest płatność.
 

Warunki  Warunki organizacji imprezy zgodne są z warunkami uczestnictwa w imprezach 
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 Minimum 50 zalogowanych nurkowań,
v Ubezpieczenie nurkowe 

 

 

 

 

 
 

 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwa
turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 387 144
klientów do kraju• pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów  • pokrycie zwrotu części wpł
turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.Nasz wpis do rejestru organizatorów
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Cena imprezy 

zawiera: 
v przelot na trasie Warszawa – Salalah – 
Warszawa (1 przesiadka) 
v M/Y SAMAN EXPLORER: 7 noclegów na 
pokładzie łodzi Saman Explorer w kabinie DBL 
Main Deck z wyżywieniem FB, kawa, herbata, 

lub 6 noclegów na pokładzie  łodzi i 1 
otelu **** w pokoju DBL z 

wyżywieniem HB (2 posiłki);  nurkowania podczas 
safari nurkowego (3 nurkowania dziennie + 1 
nocne w ciągu 5 dni, 1-2 nurkowania w ostatnim 

v transfery lotnisko – łódź – hotel - lotnisko, 
v opieka lokalnego przewodnika nurkowego, 
v butla 12l, pas balastowy oraz ładowanie butli 

nocleg w hotelu 4**** w 
 pokój 2-osobowy ze 

dniowa wycieczka z noclegiem 
zgodnie z opisem w programie 

(wyżywienie, nocleg, anglojęzyczny przewodnik, 
1 nocleg w hotelu**** w regionie 

osobowy ze śniadaniem, 
v koszty ubezpieczenia podstawowego KL 

€ + NNW 3.000€ + bagaż 300€ + SWR – w 

 Cena imprezy nie zawiera:
v wizy do Omanu 
wyrobienia za pośrednictwem platformy E
Visa,  
v pozwolenia na nurkowanie 4 
OMR/nurkowanie,
v opłat portowych, podatków
150$/safari 
vnitroxu22 OMR
v wypożyczenia butli 15l,
v ubezpieczenia rozszerzonego o rezygnację 
z udziału w imprezie i choro
(dostępne u organizatora),
v wydatków własnych,
v dodatkowych atrakcji podczas pobytu na 
lądzie,  
v dodatkowych wycieczek fakultatywnych,
v kosztów wypożyczenia sprzętu nurkowego,
v napiwków dla obsługi.

v Zaliczka I: 2.800,00zł w dniu dokonania rezerwacji, 
3.500,00zł płatna do 14.02.2020, 
: 2.500,00zł płatna do 03.07.2020, 

v Dopłata pozostałej kwoty na 60 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 kt
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, 
certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd,

mum 50 zalogowanych nurkowań, 
v Ubezpieczenie nurkowe ! 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwa9rancję ubezpieczenio
387 144 PLN,  na okres 18.09-17.09.2020.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 
wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 355/32/2007. 
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nie zawiera: 
v wizy do Omanu – koszt ok.50€ - do 

ienia za pośrednictwem platformy E-

v pozwolenia na nurkowanie 4 
OMR/nurkowanie, 
v opłat portowych, podatków– suma 

22 OMR/tydzień,   
v wypożyczenia butli 15l, 
v ubezpieczenia rozszerzonego o rezygnację 
z udziału w imprezie i choroby przewlekłe 
(dostępne u organizatora), 
v wydatków własnych, 
v dodatkowych atrakcji podczas pobytu na 

v dodatkowych wycieczek fakultatywnych, 
v kosztów wypożyczenia sprzętu nurkowego, 
v napiwków dla obsługi. 

ctivtour 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, 50-353 Wrocław 
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 

Warunki organizacji imprezy zgodne są z warunkami uczestnictwa w imprezach 

prosimy zabrać na wyjazd, 

rancję ubezpieczeniową organizatora 
Przedmiotem gwarancji jest: • pokrycie kosztów powrotu 

at wniesionych przez klientów za część imprezy 


