
 
 

 

www.Activtour.pl 
info@Activtour.pl 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Scapa Flow 
 

Prawdziwie wrakowe safari nurkowe

 
Termin wyjazdu 

  
04.07 – 11.

 
Cena imprezy 

  
8.270,00 PLN

  
   

Główne atrakcje   Doskonale przystosowana łódź nurkowa
 Jedno z najbardziej znanych miejsc w
 Wrakowisko niemieckiej floty z okresu I Wojny Światowej
 6 dni nurkowych z 2 zanurzeniami dziennie
 Wraki okrętów wojennych min.: Kronprin
 Lądowe atrakcje Orkadów min.: Włoska Kaplica, 

whiskey, Skara
 Wyprawa z przelotem!

   

  Wrakowisko niemieckiej floty z okresu II Wojny Światowej !
   

Opis wyjazdu  Scapa Flow
schronienie dla kotwiczących na jej terenie jednostek. Jest ona otoczona 
wyspami Mainland, Graemsay, Burray, South Ronaldsay i Hoy, należącymi do 
Archipelagu Orkadów, znajdującego się ok. 10 mil od północnych wybrzeży 
Szkocji. Zatoka używana jest od wi
stanowiące doskonałą bazę wypadową zarówno na Atlantyk jak i Morze 
Północne. Jako pierwsi korzystali z niej Wikingowie ponad 1000 lat temu, zaś w 
XIII wieku stacjonowała tam ich potężna flota pod wodzą Haokona. Następ
Scapa Flow używała Brytyjska Marynarka Wojenna, która w czasie I i II wojny 
światowej miała tam swoją główną bazę, zlikwidowaną całkowicie w 1956 roku. 
Od tego czasu Scapa Flow otwarta jest dla turystów a niezwykle atrakcyjne 
wraki przyciągają nurków z
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Scapa Flow – wraki, wraki, wraki…
Prawdziwie wrakowe safari nurkowe 

11.07.2020 

,00 PLN 
 

Doskonale przystosowana łódź nurkowa 
Jedno z najbardziej znanych miejsc wrakowych nurkowań na świecie
Wrakowisko niemieckiej floty z okresu I Wojny Światowej
6 dni nurkowych z 2 zanurzeniami dziennie 

krętów wojennych min.: Kronprinz Wilhelm, Cöln
Lądowe atrakcje Orkadów min.: Włoska Kaplica, 

whiskey, Skara Brae (UNESCO), Maes Howe, Ring of Brodgar (UNESCO)
Wyprawa z przelotem! 

Wrakowisko niemieckiej floty z okresu II Wojny Światowej !

Scapa Flow to osłonięta ze wszystkich stron zatoka, stanowiąca natura
schronienie dla kotwiczących na jej terenie jednostek. Jest ona otoczona 
wyspami Mainland, Graemsay, Burray, South Ronaldsay i Hoy, należącymi do 
Archipelagu Orkadów, znajdującego się ok. 10 mil od północnych wybrzeży 

Zatoka używana jest od wieków jako bardzo dogodne kotwicowisko, 
stanowiące doskonałą bazę wypadową zarówno na Atlantyk jak i Morze 
Północne. Jako pierwsi korzystali z niej Wikingowie ponad 1000 lat temu, zaś w 
XIII wieku stacjonowała tam ich potężna flota pod wodzą Haokona. Następ
Scapa Flow używała Brytyjska Marynarka Wojenna, która w czasie I i II wojny 
światowej miała tam swoją główną bazę, zlikwidowaną całkowicie w 1956 roku. 
Od tego czasu Scapa Flow otwarta jest dla turystów a niezwykle atrakcyjne 
wraki przyciągają nurków z całego świata! 
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wraki, wraki, wraki… 

rakowych nurkowań na świecie 
Wrakowisko niemieckiej floty z okresu I Wojny Światowej 

Cöln, S.M.S. Markgraf 
Lądowe atrakcje Orkadów min.: Włoska Kaplica, Destylarnia szkockiej 

Howe, Ring of Brodgar (UNESCO) 

Wrakowisko niemieckiej floty z okresu II Wojny Światowej ! 

to osłonięta ze wszystkich stron zatoka, stanowiąca naturalne 
schronienie dla kotwiczących na jej terenie jednostek. Jest ona otoczona 
wyspami Mainland, Graemsay, Burray, South Ronaldsay i Hoy, należącymi do 
Archipelagu Orkadów, znajdującego się ok. 10 mil od północnych wybrzeży 

eków jako bardzo dogodne kotwicowisko, 
stanowiące doskonałą bazę wypadową zarówno na Atlantyk jak i Morze 
Północne. Jako pierwsi korzystali z niej Wikingowie ponad 1000 lat temu, zaś w 
XIII wieku stacjonowała tam ich potężna flota pod wodzą Haokona. Następnie 
Scapa Flow używała Brytyjska Marynarka Wojenna, która w czasie I i II wojny 
światowej miała tam swoją główną bazę, zlikwidowaną całkowicie w 1956 roku. 
Od tego czasu Scapa Flow otwarta jest dla turystów a niezwykle atrakcyjne 
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Ramowy program imprezy
 
 
 

04.07 (sobota) 

  
 
 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2h przed wylotem / godziny poranne (istnieje 
możliwość organizacji wyjazd bez przelotu / w opcji z dojazdem własnym 
szczegóły u Organi
Oficjalne rozpocz
Odprawa paszportowo 
Przelot do Kirkewall (lot z 2 przesiadkami) 
Transfer na pokład łodzi,
Zakwaterowanie w kabinach,
Oficjalne rozpoczęcie safari nurkowego, odprawa i
Kolacja we własnym zakresie 

 
05.07 (niedziela) 

  
Lekkie śniadanie kontynentalne,
Opuszczenie mariny,
Pierwsze nurkowanie sprawdzające 
Po nurkowaniu na grupę bę
Przerwa i odpoczynek,
Wizyta w muzeum Scapa Flow,
Drugie nurkowanie,
Ciepły obiad składający się z gorącej zupy i bułeczek, 
Powrót do mariny w godzinach popołudniowych,
Możliwość wyjścia na ląd i zwiedzania największy
Kaplica, Destylarnia szkockiej whiskey, Skara
Brodgar (UNESCO), 
Czas wolny na lądzie, kolacja we własnym zakresie 
restauracje i bary, 
Nocleg na pokładzie łod

 
06 -09.07                       

(poniedziałek-czwartek) 

  
Lekkie śniadanie kontynentalne,
Opuszczenie mariny,
Pierwsze nurkowanie,
Po nurkowaniu na grupę będzie czekało syte szkockie śniadanie,
Przerwa i odpoczynek,
Drugie nurkowanie,
Ciepły obiad sk
Powrót do mariny w godzinach popołudniowych,
 

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin prze
morzu.  
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Ramowy program imprezy* 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2h przed wylotem / godziny poranne (istnieje 
możliwość organizacji wyjazd bez przelotu / w opcji z dojazdem własnym 
szczegóły u Organizatora), 
Oficjalne rozpoczęcie imprezy, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Przelot do Kirkewall (lot z 2 przesiadkami) – lądowanie w godzinach wieczornych, 
Transfer na pokład łodzi, 
Zakwaterowanie w kabinach, 
Oficjalne rozpoczęcie safari nurkowego, odprawa i omówienie,
Kolacja we własnym zakresie – w okolicy portu funkcjonują restauracje i bary.  

Lekkie śniadanie kontynentalne, 
Opuszczenie mariny, 
Pierwsze nurkowanie sprawdzające – prawdopodobnie na wraku 
Po nurkowaniu na grupę będzie czekało syte szkockie śniadanie,
Przerwa i odpoczynek, 
Wizyta w muzeum Scapa Flow, 
Drugie nurkowanie, 
Ciepły obiad składający się z gorącej zupy i bułeczek,  
Powrót do mariny w godzinach popołudniowych, 
Możliwość wyjścia na ląd i zwiedzania największych atrakcji Orkandów: 

Destylarnia szkockiej whiskey, Skara Brae (UNESCO), Maes
Brodgar (UNESCO),  
Czas wolny na lądzie, kolacja we własnym zakresie – w okolicy portu funkcjonują 
restauracje i bary,  
Nocleg na pokładzie łodzi. 

Lekkie śniadanie kontynentalne, 
Opuszczenie mariny, 
Pierwsze nurkowanie, 
Po nurkowaniu na grupę będzie czekało syte szkockie śniadanie,
Przerwa i odpoczynek, 
Drugie nurkowanie, 
Ciepły obiad składający się z gorącej zupy i bułeczek,  
Powrót do mariny w godzinach popołudniowych, 

dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków panujących na 
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Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2h przed wylotem / godziny poranne (istnieje 
możliwość organizacji wyjazd bez przelotu / w opcji z dojazdem własnym – 

lądowanie w godzinach wieczornych,  

omówienie, 
w okolicy portu funkcjonują restauracje i bary.   

prawdopodobnie na wraku Cöln, 
dzie czekało syte szkockie śniadanie, 

ch atrakcji Orkandów: min.: Włoska 
Brae (UNESCO), Maes Howe, Ring of 

w okolicy portu funkcjonują 

Po nurkowaniu na grupę będzie czekało syte szkockie śniadanie, 

lotu oraz warunków panujących na 
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  Ramowy program imprezy
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Możliwość wyjścia na ląd i zwiedzania największych atrakcji Orkandów: 
Włoska Kaplica, 
Howe, Ring of Brodgar (UNESCO), 
Czas wolny na lądzie, kolacja we własnym zakresie 
funkcjonują restauracje i bary, 
Nocleg na pokładzie łodzi.

 
Przewidywane wraki odwiedzane podczas safari:
3. S.M.S.. Markgraf, 4. S.M.S. 
S.M.S. Karlsruhe, 8. V
13. Giants Legs, 14. MFV Fraoch Ban… 

 
10.07 (piątek) 

 

  
Lekkie śniadanie 
Opuszczenie mariny,
Pierwsze nurkowanie,
Po nurkowaniu na grupę będzie czekało syte szkockie śniadanie,
Przerwa i odpoczynek,
Drugie nurkowanie,
Ciepły obiad składający się z gorącej zupy i bułeczek, 
Powrót do mariny ok. godz. 15:00,
Wolne popołudnie, przygotowanie do wyjazdu.

 
11.07 (sobota) 

 

  
Lekkie śniadanie kontynentalne,
Opuszczenie mariny,
Pierwsze nurkowanie,
Po nurkowaniu na grupę będzie czekało syte szkockie śniadanie,
Przerwa i odpoczynek,
Drugie nurkowanie,
Ciepły obiad składają
Powrót do mariny ok. godz. 15:00,
Wolne popołudnie, przygotowanie do wyjazdu.

 

 

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

Możliwość wyjścia na ląd i zwiedzania największych atrakcji Orkandów: 
Włoska Kaplica, Destylarnia szkockiej whiskey, Skara Brae (UNESCO), Maes
Howe, Ring of Brodgar (UNESCO),  
Czas wolny na lądzie, kolacja we własnym zakresie – 
funkcjonują restauracje i bary,  
Nocleg na pokładzie łodzi. 

Przewidywane wraki odwiedzane podczas safari:1. Kronprinz Wil
3. S.M.S.. Markgraf, 4. S.M.S. König, 5. S.M.S. Dresden, 6. S.M.S. Brummer, 7. 
S.M.S. Karlsruhe, 8. V-83, 9. Tabarka, 10. UB – 116, 11. M.V. Mara, 12. The Jane, 

Legs, 14. MFV Fraoch Ban…  

Lekkie śniadanie kontynentalne, 
Opuszczenie mariny, 
Pierwsze nurkowanie, 
Po nurkowaniu na grupę będzie czekało syte szkockie śniadanie,
Przerwa i odpoczynek, 
Drugie nurkowanie, 
Ciepły obiad składający się z gorącej zupy i bułeczek,  
Powrót do mariny ok. godz. 15:00, 

popołudnie, przygotowanie do wyjazdu. 

Lekkie śniadanie kontynentalne, 
Opuszczenie mariny, 
Pierwsze nurkowanie, 
Po nurkowaniu na grupę będzie czekało syte szkockie śniadanie,
Przerwa i odpoczynek, 
Drugie nurkowanie, 
Ciepły obiad składający się z gorącej zupy i bułeczek,  
Powrót do mariny ok. godz. 15:00, 
Wolne popołudnie, przygotowanie do wyjazdu. 

dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków panujących na 
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Możliwość wyjścia na ląd i zwiedzania największych atrakcji Orkandów: min.: 
Brae (UNESCO), Maes 

 w okolicy portu 

Wilhelm, 2. Cöln, 
, 5. S.M.S. Dresden, 6. S.M.S. Brummer, 7. 

116, 11. M.V. Mara, 12. The Jane, 

Po nurkowaniu na grupę będzie czekało syte szkockie śniadanie, 

Po nurkowaniu na grupę będzie czekało syte szkockie śniadanie, 

dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków panujących na 
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Opis łodzi M/V

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis główny 

  
 
 
M/V Invincible to szwedzki, 26 
1962, posiadający licencję MCA. Statek został odrestaurowany i 
dostosowany do potrzeb nurków 
Na przestronnym pokładzie głównym, wzdłuż burt, przystosowano miejsce 
do przechowywania sprzętu nurko
komfortową i największą spośród wszystkich jednostek pływających po tych 
wodach, windę nurkową, która umożliwia udźwignięcie nawet ciężkiego 
sprzętu technicznego a także skuterów wodnych, urządzeń foto i video. 
Nasza jednos
fragment pokładu, który służy za przebieralnię i suszarnię. Na pokładzie 
dostępny jest prąd 240V 
barem (zaopatrzonym
posłuchać będzie można muzyki, obejrzeć film na DVD lub w TV. Śniadania i 
lunche serwowane będą w jadalni 
przygotowywaniem kolacji skorzystać będą mogły z wyposażenia kuchni
działającej na naszej jednostce. Łódź M/V Invincible wyposażona jest w 2 
ogólnodostępne łazienki z prysznicami z ciepłą wodą. 
 
Na poładzie łodzi znajduje się 6 kabin dwoosobowych wyposażonych w 
grzejnik, umywalkę z ciepłą wodą, stację ładowania prądem 24
małą lampkę do czytania.
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odzi M/V Invinclible 

M/V Invincible to szwedzki, 26 – metrowy trałowiec wybudowany w roku 
1962, posiadający licencję MCA. Statek został odrestaurowany i 
dostosowany do potrzeb nurków – zabiera na pokład maksymalnie 12 osób. 
Na przestronnym pokładzie głównym, wzdłuż burt, przystosowano miejsce 
do przechowywania sprzętu nurkowego. Statek wyposażony został w 
komfortową i największą spośród wszystkich jednostek pływających po tych 
wodach, windę nurkową, która umożliwia udźwignięcie nawet ciężkiego 
sprzętu technicznego a także skuterów wodnych, urządzeń foto i video. 
Nasza jednostka pływająca wyposażona została w zadaszony i ogrzewany 
fragment pokładu, który służy za przebieralnię i suszarnię. Na pokładzie 
dostępny jest prąd 240V - 24h/7. Po aktywnym dniu zapraszamy do salonu z 
barem (zaopatrzonym w piwo, napoje chłodzące czy przekąski) gdzie 
posłuchać będzie można muzyki, obejrzeć film na DVD lub w TV. Śniadania i 
lunche serwowane będą w jadalni – osoby zainteresowane samodzielnym 
przygotowywaniem kolacji skorzystać będą mogły z wyposażenia kuchni
działającej na naszej jednostce. Łódź M/V Invincible wyposażona jest w 2 
ogólnodostępne łazienki z prysznicami z ciepłą wodą.  

Na poładzie łodzi znajduje się 6 kabin dwoosobowych wyposażonych w 
grzejnik, umywalkę z ciepłą wodą, stację ładowania prądem 24
małą lampkę do czytania. 
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ec wybudowany w roku 
1962, posiadający licencję MCA. Statek został odrestaurowany i 

zabiera na pokład maksymalnie 12 osób. 
Na przestronnym pokładzie głównym, wzdłuż burt, przystosowano miejsce 

wego. Statek wyposażony został w 
komfortową i największą spośród wszystkich jednostek pływających po tych 
wodach, windę nurkową, która umożliwia udźwignięcie nawet ciężkiego 
sprzętu technicznego a także skuterów wodnych, urządzeń foto i video. 

tka pływająca wyposażona została w zadaszony i ogrzewany 
fragment pokładu, który służy za przebieralnię i suszarnię. Na pokładzie 

24h/7. Po aktywnym dniu zapraszamy do salonu z 
w piwo, napoje chłodzące czy przekąski) gdzie 

posłuchać będzie można muzyki, obejrzeć film na DVD lub w TV. Śniadania i 
osoby zainteresowane samodzielnym 

przygotowywaniem kolacji skorzystać będą mogły z wyposażenia kuchni 
działającej na naszej jednostce. Łódź M/V Invincible wyposażona jest w 2 

 

Na poładzie łodzi znajduje się 6 kabin dwoosobowych wyposażonych w 
grzejnik, umywalkę z ciepłą wodą, stację ładowania prądem 240V oraz w 
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Opis niektórych wraków Scapa Flow
 
 
 
 

  
 
 

 

Kronprinz Wilhelm  Najczęściej odwiedzany ze wszystkich pancerników, dostępny dla nurków 
rekreacyjnych. Zakres głębokości w czasie zwiedzania
40 metrów przy dnie a 15 na górnych częściach pokładów. Zdecydowanie 
najbardziej atrakcyjna część nurkowania odbywa się w głębszej części, 
bowiem pancernik opadając na dno niemalże obrócił się do góry dnem i jak 
większość z nich leży n

 
König  Wrak tego statku daje nurkom niespotykaną możliwość zajrzenia do jego 

wnętrza. Pancernik leży na 38 metrach, co czyni go dostępnym dla nurków 
rekreacyjnych, ale mimo to nie jest zbyt często odwiedzany. Miejscem, które 
zasługuje na wy
Wciąż możemy oglądać cztery z sześciu turbin, trzy mogą być trudne do 
odszukania, ale jedna jest doskonale widoczna. Wyrwa w kadłubie pozwoli 
nam zajrzeć do kotłowni.

 
S.M.S. Margraf 

 
 
 
 
 

 
 
 

 To zdecydowanie jeden z najlepiej zachowanych i robiący niesamowite 
wrażenie pancernik 
przyciąga wielu nurków 
spędzonych w zimnych, słonych wodach Morza Północnego,
majestatyczny, przytłaczający swoimi rozmiarami. Dziób jest jednym z 
najbardziej charakterystycznych widoków Scapa Flow, górujący dumnie nad 
piaszczystym dnem. W głębszej części znajdziemy siedem potężnych dział, 
ale nie wszystkie są łatwe do od
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niektórych wraków Scapa Flow 

Najczęściej odwiedzany ze wszystkich pancerników, dostępny dla nurków 
rekreacyjnych. Zakres głębokości w czasie zwiedzania
40 metrów przy dnie a 15 na górnych częściach pokładów. Zdecydowanie 
najbardziej atrakcyjna część nurkowania odbywa się w głębszej części, 
bowiem pancernik opadając na dno niemalże obrócił się do góry dnem i jak 
większość z nich leży na sterburcie. 

Wrak tego statku daje nurkom niespotykaną możliwość zajrzenia do jego 
wnętrza. Pancernik leży na 38 metrach, co czyni go dostępnym dla nurków 
rekreacyjnych, ale mimo to nie jest zbyt często odwiedzany. Miejscem, które 
zasługuje na wyjątkową uwagę i na osobne nurkowanie jest maszynownia. 
Wciąż możemy oglądać cztery z sześciu turbin, trzy mogą być trudne do 
odszukania, ale jedna jest doskonale widoczna. Wyrwa w kadłubie pozwoli 
nam zajrzeć do kotłowni. 

dowanie jeden z najlepiej zachowanych i robiący niesamowite 
wrażenie pancernik - prawdziwa perła w koronie Scapa Flow. Markgraf 
przyciąga wielu nurków - jest w doskonałym stanie jak na niemalże 100 lat 
spędzonych w zimnych, słonych wodach Morza Północnego,
majestatyczny, przytłaczający swoimi rozmiarami. Dziób jest jednym z 
najbardziej charakterystycznych widoków Scapa Flow, górujący dumnie nad 
piaszczystym dnem. W głębszej części znajdziemy siedem potężnych dział, 
ale nie wszystkie są łatwe do odnalezienia. 
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Najczęściej odwiedzany ze wszystkich pancerników, dostępny dla nurków 
rekreacyjnych. Zakres głębokości w czasie zwiedzania waha się między 38/ 
40 metrów przy dnie a 15 na górnych częściach pokładów. Zdecydowanie 
najbardziej atrakcyjna część nurkowania odbywa się w głębszej części, 
bowiem pancernik opadając na dno niemalże obrócił się do góry dnem i jak 

Wrak tego statku daje nurkom niespotykaną możliwość zajrzenia do jego 
wnętrza. Pancernik leży na 38 metrach, co czyni go dostępnym dla nurków 
rekreacyjnych, ale mimo to nie jest zbyt często odwiedzany. Miejscem, które 

jątkową uwagę i na osobne nurkowanie jest maszynownia. 
Wciąż możemy oglądać cztery z sześciu turbin, trzy mogą być trudne do 
odszukania, ale jedna jest doskonale widoczna. Wyrwa w kadłubie pozwoli 

dowanie jeden z najlepiej zachowanych i robiący niesamowite 
prawdziwa perła w koronie Scapa Flow. Markgraf 

jest w doskonałym stanie jak na niemalże 100 lat 
spędzonych w zimnych, słonych wodach Morza Północnego, potężny i 
majestatyczny, przytłaczający swoimi rozmiarami. Dziób jest jednym z 
najbardziej charakterystycznych widoków Scapa Flow, górujący dumnie nad 
piaszczystym dnem. W głębszej części znajdziemy siedem potężnych dział, 
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Cena imprezy 
 

 
 
 

 

 

 

Cena imprezy 
v przelot na trasie Warszawa 
Warszawa, 
v safari nurkowe po zatoce Scapa Flow: 7 noclegów 
w dwuosobowych kabinach na pokładzie łodzi M/V 
Invincible,  
v trzy posiłki podcza
stylu kontynentalnym, syte śniadanie w stylu 
szkockim oraz lunch (kolacje we własnym 
zakresie),  
v napoje podczas safari: woda, kawa, herbata, 
v max. 12 nurkowań podczas safari: 6 dni 
nurkowych po 2 nurkowania dziennie, 
v transfery w Kirkwall: lotnisko 
v sprzęt nurkowy:balast
v składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
v koszty ubezpieczenia podstawowego TU Europa 
KL 30.000€ +NNW 3.000€ + baga
nurkowanie. 
 

 

Warunki rezerwacji  v  Zaliczka I: 3.500,00zł 
v  Zaliczka II: 
v  Dopłata pozostałej kwoty na 60 dni przed wyjazdem.
 
 

Płatności  Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
Organizatora konto: Santander BP S.A.: 61 1
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 zg
organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Activtour. 
 
 

Wymogi  v Paszport ważny 6 miesięcy, licząc od daty powrotu do Polski,
v Ważny certyfikat nurkowy

v Ubezpieczenie nurkowe 
v Uprawnienia AOWD oraz minimum 50 wykonanych nurkowań. 
 

  
 

 

 

 

 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną 
gwarancję ubezpieczeniową orga
18.09-17.09.2020
wpłat wniesionych przez klientów  • pokrycie zwrotu części wpłat wnie
turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.

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

activtourpl 
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Cena imprezy  

imprezy zawiera: 
przelot na trasie Warszawa – Kirkwall – 

safari nurkowe po zatoce Scapa Flow: 7 noclegów 
w dwuosobowych kabinach na pokładzie łodzi M/V 

trzy posiłki podczas safari: wczesne śniadanie w 
stylu kontynentalnym, syte śniadanie w stylu 
szkockim oraz lunch (kolacje we własnym 

napoje podczas safari: woda, kawa, herbata,  
12 nurkowań podczas safari: 6 dni 

nurkowych po 2 nurkowania dziennie,  
ansfery w Kirkwall: lotnisko - łódź - lotnisko, 

sprzęt nurkowy:balast, 
v składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
v koszty ubezpieczenia podstawowego TU Europa 

€ +NNW 3.000€ + bagaż 300€ + 
 

 Cena imprezy
v kosztów wy
nurkowego 
(15l - 
50£/tydzień),
v dopłaty za nadbagaż, 
v biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów,  
v dopłat za nabijanie butli gazami 
(Nitrox 25
v ubezpieczenia od rezy
udziału w imprezie (informacje u 
organizatora),
v ubezpieczenia rozszerzonego lub 
DAN – pakiet krótkoterminowy oraz 
całoroczny 
Organizatora. 
 

v  Zaliczka I: 3.500,00zł - płatna w dniu dokonania rezerwacji,
Zaliczka II: 2.500,00zł - płatna na 180 dni przed wyjazdem,

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 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, komputer nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na w

Ubezpieczenie nurkowe - zawarte w cenie imprezy! 
prawnienia 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 

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

 

 

@activtour.pl_wyprawy_nurkowe 

ACTIVTOUR Katarzyna Cieślawska 

imprezy nie zawiera: 
kosztów wypożyczenia sprzętu 

nurkowego – w tym butli nurkowych 
 30£/tydzień, twinset - 

50£/tydzień), 
v dopłaty za nadbagaż,  
v biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów,   
v dopłat za nabijanie butli gazami 
(Nitrox 25-100%, Trimix, Tlen),  

ubezpieczenia od rezygnacji z 
udziału w imprezie (informacje u 
organizatora), 

ubezpieczenia rozszerzonego lub 
pakiet krótkoterminowy oraz 

całoroczny – szczegóły u 
Organizatora.  

płatna w dniu dokonania rezerwacji, 
płatna na 180 dni przed wyjazdem, 

Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
090 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 

odne są z warunkami uczestnictwa w imprezach 

prosimy zabrać na wyjazd, 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną 
nizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 387 144 PLN,  na okres 

Przedmiotem gwarancji jest: • pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju• pokrycie zwrotu 
sionych przez klientów za część imprezy 

wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 355/32/2007. 


