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Palau – światowy bestseller nurkowy  
 

Safari nurkowe z niezwykłymi zjawiskami w czasie Pełni Księżyca!  
 

Termin wyjazdu 
  

26.02 – 09.03.2021 
 

Cena imprezy 
  

18.800,00 PLN 
   

Główne atrakcje   Niezwykłe zjawisko tarła snapperów w okolicach fazy pełni księżyca. 
 Elegancka łódź nurkowa z doskonałą obsługą, do 5 nurkowań dziennie 
 Wspaniałe zwierzęta pelagiczne i nienaruszone ogrody koralowe  
 Sceneria rajskich wysepek i lasów deszczowych  
 Wraki japońskiej floty z okresu II Wojny Światowej 
 Blue Corner – bliskie spotkanie z rekinami!!!! 

 Snorkeling w Jeziorze Meduz - prawdziwy ewenement i przygoda 
   

  Full Moon Unique Expedition na jednej z najlepszych łodzi na Palau …  
   

Opis wyjazdu  Kilkadziesiąt rozrzuconych zielonych punktów na tle ciemnobłękitnego oceanu, to 
piękna grupa wulkanicznych wysp na Pacyfiku. Nie ma tu kosmopolitycznych miast, 
spektakularnych wieżowców ani autostrad. Wyspy Palau – bo o nich mowa – położone  
pomiędzy Filipinami a wyspą Guam, w archipelagu Karolinów. Wody otaczające 
archipelag posiadają walory o jakich trudno pomarzyć w innych zakątkach świata. 
Umożliwiają niemal każdy typ nurkowania - w zależności od preferencji czekają tu na 
nas: duże zwierzęta pelagiczne, bogaty świat makro, opadające ściany, systemy 
ukrytych jaskiń i tuneli, ogrody wielkich przydaczni ważących średnio po 500kg, 
doskonale zachowane wraki floty Japońskiej pamiętające czasy II Wojny Światowej.  
Nasze safari przygotowaliśmy w wyjątkowym okresie Pełni Księżyca, kiedy pod wodą 
obserwować można niebywałe zjawisko tarła lucjanów. Wypływają ławicami z głębi 
przyciągając zainteresowanie dziesiątek drapieżników – nawet rekinów młotów czy 
żarłaczy tępogłowych…  Zapraszamy na tę niezwykłą wyprawę do serca Mikronezji… 
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Ramowy program imprezy * 
 
 
 

26.02 (piątek) 
 
 
 

27.02 (sobota) 

  
 
 
Zbiórka na warszawskim lotnisku na 2,5h przed wylotem, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wylot na Koror (z 2 przesiadkami). 
 
Przylot na Palau/Koror w sobotę w godzinach wieczornych,  
Transport do hotelu ***+/****,  
Zakwaterowanie w pokojach,  
Czas wolny, wypoczynek po podróży. 

 
28.02 (niedziela) 

  
Śniadanie, 
Czas wolny w resorcie do godzin popołudniowych (do ok godz.16:00) – doba hotelowa 
kończy się ok godz.12:00 (istnieje możliwość przedłużenia), 
Transfer do portu, zakwaterowanie na pokładzie łodzi Palau Aggressor, 
Oficjalne rozpoczęcie safari nurkowego! Przygotowanie do safari, omówienie,  
Kolacja powitalna, czas wolny.   

 
01.03 – 05.03.  

(poniedziałek - piątek) 

  
Safari nurkowe: 4-5 nurkowań dziennie, w tym 3 nurkowania nocne podczas wyjazdu, 
W między czasie 3 posiłki dziennie oraz przekąski, 
Czas wolny na bezludnych wyspach i pokładzie łodzi! 

 
06.03 (sobota) 

 
 

  
Pobudka, śniadanie,  
1 nurkowanie w słynnej Chandelier Caves, 
Lunch, zacumowanie w porcie – czas wolny na zwiedzanie wysp ! 
Około godz. 18:00 coctail party w towarzystwie kapitana i załogi statku Aggressor II 
(kolacja nie wliczona w cenę), 

 
07.03 (niedziela) 

 
 
 
 
 
 

08.03 (poniedziałek) 

  
Śniadanie, 
Wykwaterowanie z pokładu łodzi  ok. godz. 08:00,  
Transfer do hotelu w okolicy lotniska, zakwaterowanie w pokojach, czas wolny, 
Dla osób chętnych istnieje możliwość rezerwacji całodziennej wycieczki lądowej – 
płatne dodatkowo. Transfer do hotelu *** ok godz.17:00-19:00. 
 
Śniadanie, przygotowanie do wyjazdu,  Ok. godz. 12:00-13:00 opuszczenia pokojów 
(dla osób chętnych istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej – płatne 
dodatkowo), wykwaterowanie z hotelu ok. 16:00 i przejazd na lotnisko,  
Odprawa paszportowo-bagażowa,  wylot do Europy (lot z 2 przesiadkami),   
Przylot na warszawskie lotnisko w dniu 09.03 (wtorek) w godz. południowych, 
Zakończenie imprezy. 
 

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

 



 

 

 

www.Activtour.pl 

info@Activtour.pl 
 

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

Activtour  Biuro Turystyki Aktywnej 

ul. Piwna 15 LU 1;  50-353 Wrocław 
 

 

activtourpl 

@activtour.pl_wyprawy_nurkowe 

ACTIVTOUR Katarzyna Cieślawska 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 

 
 
Opis łodzi M/Y Palau Agressor ***** 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Opis główny 

  
 
 
Palau Aggressor II to motorowy katamaran o długości 32 metrów z 9 
klimatyzowanymi kabinami dla 18 gości. Wszystkie kabiny mają okna oraz 
własne łazienki. Na pokładzie znajduje się obszerny salon i pokład do opalania 
z małym basenem. Pokład nurkowy jest dobrze wyposażony i posiada 
prysznice oraz miejsce na trzymanie sprzętu fotograficznego. Na pokładzie 
można wywoływać slajdy. Standardy bezpieczeństwa i wyposażenie 
elektroniczne zgodne są z najnowszymi standardami technicznymi. Istnieje 
możliwość napełniania butli nitroksem. Na pokładzie znajduje się jedna duża 
szalupa. 
 
Salon wyposażony w TV, DVD i CD, częściowo zadaszony sun deck z 
leżakami, barem i jacuzzi, jadalnia, w pełni wyposażony kambuz z lodówką i 
zamrażarką, obszerny dive deck z indywidualnymi szafkami na sprzęt, 
prysznicami ze słodką wodą oraz zbiornikami z wodą do płukania ekwipunku i 
specjalny stół fotograficzny z wężami niskiego ciśnienia. 
 
Posiłki podawane na pokładzie jachtu stanowią mieszankę kuchni 
amerykańskiej i lokalnej. Składają się ze śniadania na które składają się świeże 
owoce, gorącego dania głównego, płatków śniadaniowych i soków.  Lunch 
serwowany jest w formie bufetu – gorąca zupa, własnoręcznie wypiekany chleb, 
sałatka, kanapki oraz/lub danie główne. Na koniec dnia podawany jest w formie 
eleganckiej kolacji na którą składają się sałatki, warzywa, owoce morza, 
wołowina/kurczak, różnego rodzaju desery.  Wśród specjałów do picia można 
znaleźć soki owocowe, napoje gazowane i niegazowane, mnóstwo wody z 
lodem, herbatę, kawę oraz – w ograniczonej ilości – lokalne piwa i wina.  
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Opis nurkowania na Palau  
 
 
 

Nurkowanie 

  
 
 
Nurkowanie wokół wysp Palau gwarantuje możliwość zobaczenie niemal 500 
gatunków ryb i 700 gatunków koralowców!!  

 

Blue Corner  Blue Corner, to jedno z najlepszych nurkowisk świata o głębokości 32 m. Widoczność 
pod wodą można oszacować na ok.30-45 m, co jest rewelacyjnym wynikiem w rankingu 
miejsc do nurkowania. Dzięki temu, możesz bez końca (do czasu aż skończy się 
powietrze w butli;)) podziwiać dziesiątki żarłaczy szarych, tygrysich i grubych, ławice 
barakud, makrel królewskich, mant, tuńczyków, karnaksów żółto- i niebieskopłetwych, 
wszystkie w niebieskiej toni morskiej a co najważniejsze – chelinów  napoleońskich czy 
orleni! Blue Corner, to pierwotnie miejsce połowu ryb ze stosunkowo silnymi prądami. 
Nie obędzie się bez przypięcia specjalnym hakiem do ściany. Wówczas, należy czekać 
na prawdziwe, podwodne show morskiej fauny… 
 

Nagmelis Wall   Ale na Palau jedno nurkowisko nie wystarczy. Nagmelis Wall, znane również jako Big 
Drop-Off lub German Channel, to miejsce gdzie niemal pewne jest spotkanie mant, a 
przy okazji spenetrować ok. 60 fantastycznych wraków z okresu wojny, w tym japoński 
myśliwiec Zero! Tutejsze prądy są nieobliczalne, i często fundują nurkom „jazdę bez 
trzymanki” pomiędzy stromymi skałami i ławicami. 
 

Chandelier Cave 
 
 
 
 
 
 

 
 

Peleliu Wall 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unikatowe nurkowisko jaskiniowe znajdziecie w Chandelier Cave! Wspaniałe miejsce 
nurkowe w Rock Islands składa się z 5 komór – najbardziej wewnętrzna z nich ma 
niesamowity widok i całkiem słusznie została nazwana Temple of Doom (Świątynia 
Przeznaczenia). Wlot groty Chandelier Cave ma ok 5 m szerokości, jednak po 
wpłynięciu do systemu jaskiń oczom ukazuje się przestronne wnętrze. Stalaktyty i 
stalagmity nadają tajemniczy charakter nurkowaniom, a kieszeń powietrzna u 
sklepienia każdej z 4 „sal” przepuszcza słodką wodę do groty, która spływając po 
ścianach, tworzy malownicze draperie.  
 
Poszukiwacze przygód mogą udać się do Peleliu - miejsca gdzie Ocean Spokojny 
spotyka się z Morzem Filipińskim. To tutaj rozegrały się jedne z najkrwawszy bitew II 
wojny światowej. Za nurkowanie należy uiścić dodatkową opłatę, ale warto skorzystać 
z takiej okazji. Znajduje się tutaj 6 nurkowisk, z których nie można pominąć Peleliu 
Express – miejsca, gdzie podczas nurkowania w dryfcie można stanąć oko w oko z 
wszystkim co mieści się w zakresie między żarłaczem tępogłowym i tygrysim a 
marlinem i ławicą tuńczyków. 
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Jellyfish Lake 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Jezioro morskie znajduje się na wyspie Mecherchar i wypełnione jest słoną wodą 

dostarczaną podziemnymi kanałami z morza, natomiast w płytszych jego partiach woda 

jest już słodka, rozrzedzana przez deszcze. Żyjące w jeziorze stworzenia 

wyewoluowały i przystosowały się do niezwykłego środowiska. Kilka lat temu, tysiące 

meduz utraciły jadowitość a tym samym właściwości parzące, gdyż ich jedynym 

naturalnym wrogiem są małe ukwiały żyjące pod namorzynami. To właśnie tu, jeszcze 

do niedawna mieliśmy okazję posnurklować z tysiącami meduz pozbawionych 

właściwości parzących. Niestety, z powodu suszy spowodowanej zjawiskiem El Nino, 

woda słodka przestała zasilać jezioro meduz, powodując rekorodowy poziom 

zasolenia. Meduzy zaczęły znikać a ich populacja drastycznie spadała. Jezioro zostało 

zamknięte na kilka lat. W grudniu 2018 roku, centra nurkowe na Palau reaktywowały 

wyjazdy na snorkeling do słynnego Jeziora Meduz - Jellyfish Lake w narzeczu Ongeim'l 

Tketau! Pod koniec listopada 2018, Coral Reef Research Foundation zanotowała blisko 

1 mln odrodzonych meduz a co więcej - powrót Meduzy Księżycowej (Aurelia aurita), 

która zniknęła z jeziora 10 lat temu! Ze względu na umiejętność tolerancji trudnych 

warunków środowiskowych przez meduzy, mamy nadzieję, że populacja odrodzi do 

wielkości 5-10mln. Meduzy pozbawione są właściwości parzydełkowatych, także 

snorkeling w akwenie pełnym "galaretowatych" organizmów jest całkowicie bezpieczny 

:)  
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Orientacyjna mapa trasy safari i miejsc nurkowych 
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Cena imprezy  
 

 
 

 
 

 
 

Cena imprezy zawiera: 
 
v przelot na trasie: Warszawa – Koror – Warszawa 
(lot z 2 przesiadkami), 
v 8 dniowe safari nurkowe na pokładzie łodzi Palau 
Aggressor II - zakwaterowanie 7 noclegów w 
klimatyzowanej kabinie standard DBL, 
- 3 posiłki dzienne (śniadanie, lunch w formie bufetu, 
elegancka kolacja serwowana przez kelnerów) oraz 
przekąski, napoje bezalkoholowe, soki, kawa, 
herbata, woda, lokalne piwo i wino, 
v transfery: zgodnie z programem, 
v 6 dni nurkowych: 4-5 nurkowań dziennie; 3 
nurkowania nocne podczas safari, 
v nurkowanie w Chandelier Cave, 
v snorkeling w Jeziorze Meduz, 
v 2 noce w hotelu ***+/****w pok. DBL ze śniadaniem, 
v  opieka lokalnego przewodnika nurkowego, 
v butlę i pas balastowy, 
v podatek wyjazdowy i opłata "green" - 55$, 
v składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
v koszty ubezpieczenia podstawowego TU Europa 
KL 30.000€ +NNW 3.000€ + bagaż 300€ + 
nurkowanie. 
 

 Cena imprezy nie zawiera: 
 
v opłatę portowę i pozwolenia - 210$ 
- płatna na pokładzie łodzi, 
v wydatków własnych, 
v dopłaty do kabiny Deluxe – 
880,00zł/osoba/safari,  
v posiłków nie wliczonych w cenę, 
v kosztów wypożyczenia sprzętu 
nurkowego, 
v napiwków dla obsługi – 
sugerowane 200-250$, 
v rozszerzenia imprezy o wycieczkę 
lądową na Palau – na zapytanie u 
Organizatora,  
v ubezpieczenia od rezygnacji z 
udziału w imprezie  
v ubezpieczenia rozszerzonego o 
choroby przewlekłe orz DAN 
(dostępne u organizatora). 
 
 

  

Warunki rezerwacji  v Zaliczka I: 4.500,00 zł – płatna w dniu dokonania rezerwacji, 
v Zaliczka II: 3.500,00zł – płatna do 26.06.2020, 
v Zaliczka III: 4.000,00 zł – płatna do 25.09.2020, 
v Dopłata pozostałej kwoty na 90 dni przed wylotem. 

 

Płatności  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, 50-353 Wrocław 
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 
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, komputer nurkowy oraz logbook – prosimy zabrać na wyjazd, 

v Ubezpieczenie nurkowe - zawarte w cenie imprezy! 
v uprawnienia AOWD oraz minimum 50 wykonanych nurkowań.  
 

  
 

 

 
 

 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną 
gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 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 turystycznej, 
która nie zostanie zrealizowana. Nasz wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 355/32/2007. 

 


