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Meksyk Morze Korteza 
 

Safari w Akwarium Świata – wpisane na listę UNESCO 
 

Termin wyjazdu 
  

19.08 – 30.08.2021 / 19.08 – 02.09.2021 
 

Cena imprezy 
  

17.390,00 PLN Simple / 21.850,00 PLN Multi 
   

Główne atrakcje  Niezwykłe „akwarium świata” wpisane na listę UNESCO 
Magiczne miejsce nurkowe, łódź z doskonałą reputacją!  
Olbrzymie stada rai wyglądające jak podwodne dywany  
Środowisko delfinów, kaszalotów, uchatek, płetwali błękitnych, finwali 
7 dniowe safari nurkowe w prawdziwym Eldorado życia morskiego  
Przystanek w Phoenix,  
 Wariant Multi – 5 dniowa przygoda w Arizonie i najpiękniejsze kaniony USA! 
 Przyjemne nurkowania bez prądów i falowania (także dla początkujących) 

   

  Niesłychana bioróżnorodność morska, która zachwyciła samego J.Y. 
Cousteau !  

   
Opis wyjazdu  Miejsce nurkowe owiane światową sławą. Jacques Cousteau nazwał Morze 

Korteza „akwarium świata”, ponieważ żyje w nim ponad 600 gatunków zwierząt 
począwszy od przedstawicieli świata makro: uroczych koników morskich, 
graników, żabnic, ślimaków nagoskrzelnych; po liczne kolonie większych 
przedstawicieli fauny: uchatek kalifornijskich, delfinów, stad rai, kaszalotów, 
finwali, rekinów wielorybich, rekinów oraz wielorybów pilotów. Morze Korteza to 
prawdziwy rarytas, który otwiera się na safari przez zaledwie 3 miesiące w roku. 
Do tego mamy bardzo dużą szansę na samotny rejs, gdzie oprócz naszej łodzi 
na tafli wody nie dostrzeżemy innych jednostek nurkowych! Dla chętnych po 
zakończeniu safari proponujemy magiczne 5 dni w scenerii krętych kanionów, 
porośniętych kaktusami pustyń  i poszarpanych łańcuchów górskich – najbardziej 
spektakularne atrakcje Arizony: Wielki Kanion, Kanion Antylopy, Monument 
Valley, Route 66... 
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Ramowy program imprezy* 
 
 
 

19.08 (czwartek) 

  
 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w godzinach porannych, 
Odprawa paszportowo-biletowa,  
Przelot do Phoenix 
Lądowanie w USA w godzinach wieczornych, 
Transfer do hotelu w Phoenix ***+, 
Czas wolny.  

 
20.08 (piątek) 

  
Śniadanie, 
Aklimatyzacja, czas wolny, możliwość zwiedzania stolicy Arizony Phoenix,  
Czas wolny. 

 
 

21.08(sobota) 
  

Śniadanie, 
Wykwaterowanie z hotelu oraz transfer do portu w Puerto Penasco na pokład łodzi 
M/V Rocio Del Mar (czas ok. 5h),  
Zakwaterowanie w kabinach,  
Ok. 17:00 opuszczenie mariny i kurs w kierunku południowym (ok.12h płynięcia), 
Czas wolny na pokładzie łodzi, omówienie i przygotowanie do kolejnych dni 
nurkowych. 
W trakcie safari serwowane są posiłki, napoje bezalkoholowe, piwo i wino - w 
ograniczonych ilościach! 

 
 

22.08– 26.08(niedziela 
- czwartek) 

 

 

  
Śniadanie,  
3 - 4 nurkowania dziennie (dodatkowo przewidziane są 2 nurkowania nocne),  
Czas wolny na pokładzie łodzi i posiłki zgodnie z programem. 

27.08(piątek)  Śniadanie,  
1 nurkowanie poranne, 
Snorkeling z rekinami wielorybimi w okolicach Bahia de Los Angeles,  
Ok. godz. 15:00 kurs powrotni w stronę portu Puerto Penasco, 
Czas wolny na pokładzie  łodzi i posiłki zgodnie z programem. 
Kolacja pożegnalna. 

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

28.08 (sobota) 

  
 
Śniadanie, 
Wykwaterowanie z pokładu łodzi ok. godz. 08:00-09:00,  
Transfer do hotelu ***+ w Phoenix (czas przejazdu ok. 5h),  
Zakwaterowanie w pokojach, 
!!! ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA PROGRAMU O WARIANT 
MULTI:  
5-dniową wycieczkę objazdową przez największe atrakcje Arizony! W programie 
mi. Wielki Kanion, Kanion Antylopy, Monument Valleyze słynną Horseshoe Bend, 
Sedona, Route 66!  
Szczegóły poniżej. 
Czas wolny. 

 
29.08(niedziela) 

  
Śniadanie, 
Wolne przedpołudnie w stolicy Arizony,  
Popołudniowy transfer na lotnisko w Phoenix, 
Odprawa paszportowo - bagażowa, 
Wylot do Europy w godzinach południowych,   
Przylot na lotnisko w Warszawie w dniu 30.08.2021 (poniedziałek) w godzinach 
popołudniowych, 

Zakończenie imprezy. 

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

 
28.08 (sobota) 

  
 
Śniadanie, 
Wykwaterowanie z pokładu łodzi ok. godz. 08:00-09:00,  
Transfer do Phoenix (czas przejazdu ok. 5h) a następnie rozpoczęcie programu 
objazdowego i zwiedzania najsłynniejszych atrakcji Arizony! 
Przejazd do Sedony  - najbardziej mistycznego miasteczka Arizony położonego 
w przepięknej scenerii wzgórz z czerwonych skał… 
Zakwaterowanie w hotelu Poco Diablo *** w pokojach DBL - dwuosobowych, 
Czas wolny na relaks, spacer po galeriach w stylu New Age, sklepikach…. 

 
29.08 (niedziela) 

  
Śniadanie, 
Całodzienna wycieczka z przewodnikiem z plemienia Nawajo po terenach 
Monument Valley – w tym także przystanek przy rozsławionej Horseshoe Bend! 
Na własne oczy zobaczymy wyrastające ku niebu - ze zdawało by się  - 
nieskończonej pustyni prastare skały (ostańce i stoliwa), które stały się 
symbolem amerykańskiego zachodu (stanowiły one scenerię  niezliczonych 
filmów i programów telewizyjnych). W programie także spotkanie z kulturą i 
tradycją plemiona Nawajów, 
Przejazd w kierunku Page, 
Zakwaterowanie w Lake Powell Resort – w pokoju DBL, 
Czas wolny.  

 
30.08 (poniedziałek) 

 
 
 
 
 
 
 
 

31.08 (wtorek) 
 
 
 

 

  
Śniadanie, 
Całodzienna wycieczka z przewodnikiem z plemienia Navajo do zachwycającego 
swoją różowo – pomarańczową scenerią Niższego Kanionu Antylopy. Jest to 
głęboki kanion szczelinowy, który czaruje kolorystyką budującego go piaskowca. 
To właśnie tu zobaczymy niemożliwe do wyobrażenia kształty i kolory! 
Powrót do Resortu Lake Powell, 
Popołudniowa przejażdżka łodzią w zachwycającej scenerii jeziora… 
Czas wolny. 
 
Śniadanie, 
Wykwaterowanie z resortu, przejazd w kierunku Wielkiego Kanionu, 
Po drodze przystanek w historycznym Cameron Trading Post (historycznym 
kamiennym budynku z 1916r.)–miejsca gdzie będziemy mogli skosztować 
tradycyjną kuchnię, obejrzeć arcydzieła (biżuteria, ubrania, rękodzieła) Indian z 
plemion Navajo i Hopi… 
Czas na zwiedzanie największej legendy Arizony, jednego z 7 Cudów Świata – 
Wielkiego Kanionu. Wycieczka w towarzystwie przewodnika z plemienia Navajo. 
Wielki Kanion to jeden z największych cudów natury na Świecie! Ma on 349km 
długości od 6 do 29km szerokości oraz 1500m głębokości. Został utworzony w 
ciągu 6 mln lat przez rzekę Kolorado, której bystry nurt wyżłobił sobie drogę 
przez Wyżynę Kolorado. 
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 Wyeksponowane rozległe klify są otoczone przez różnobarwne wapienie, 

piaskowce i łupki ilaste. Kanion wywiera wielkie wrażenie z racji swojego 
ogromu, a także nieustannej gry światła i cienia oraz wydobywaniu 
fantastycznych odcieni ze skał.  
Przejazd do hotelu Grand Canyon Village **/***, 
Zakwaterowanie w pokojach DBL, 
Czas wolny.  

 
01.09 (środa) 

  
Śniadanie, 
Wykwaterowanie z hotelu, przygotowanie do podróży, 
Przejazd w kierunku Phoenix – po drodze przystanek na słynniej Route 66, 
Po drodze będziemy naszym oczom ukażą się wspaniałe widoki na pustynię 
Sonoran oraz porastające ją kaktusy z gatunkuSaguaro (Karnegia Olbrzymia) – 
które potrzebują nawet i 60 lat by wyrosło im jedno ramię!  
W dalszej części przejazd przez Valley of the Sun – jeden z piękniejszych 
widoków jakie zapamiętamy z naszej podróży!  
Przyjazd na lotnisko w Phoenix,  
Odprawa paszportowo - bagażowa, 
Wylot do Europy w godzinach południowych,   
Przylot na lotnisko w Warszawie w dniu 02.09.2021 (czwartek) w godzinach 
popołudniowych, 

Zakończenie imprezy. 

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków panujących na 
morzu.  
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Opis Łodzi M/Y Rocio del Mar 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Opis główny 

  
 
 
Na pokładzie 34-metrowej, zbudowanej w 2008 roku, nurkowej łodzi M/Y 
Rocio Del Mar znajduje się 10 komfortowych kabin rozmieszczonych na 2 
pokładach. Osiem z nich usytułowanych jest na pokładzie głównym. Sześć 
kabin wyposażonych jest w dwa łóżka pojedyncze z przejściem pomiędzy nimi 
i stolikiem nocnym. 2 kabiny wyposażone są w podwójne łóżko z dużym 
schowkiem pod spodem. Regulowane lampki do czytania skupiają oświetlenie 
tak, by nie przeszkadzało współlokatorom. 

Na górnym pokładzie goście znajdą przestronny salon oraz pokład słoneczny 
z częścią BBQ. Duża jadalnia umieszczona została w dolnej części pokładu 
tak, aby zminimalizować niekorzystny wpływ kołysania się łodzi. Kształt 
kadłuba zaprojektowany został w ostre V dzięki czemu minimalizuje on 
niekorzystne działanie fal podczas rejsu.  
Podczas safari do dyspozycji  nurków jest 3 przewodników, 11l aluminiowe 
butle nurkowe z gwintami DIN i INT oraz 2 zodiaki, z których organizowane są 
nurkowania. 

 
 

Kabiny 
  

Wszystkie kabiny posiadają prywatną łazienkę z prysznicem, toalety, 
umywalki oraz przestronne okno. Każda kajuta jest wyłożona wykładziną i 
posiada klimatyzację. W pokoju znajdują się wygodne w przechowywaniu 
sprzętu oraz ubrań, umiejscowione pod łóżkiem szuflady.  Na drugim 
pokładzie znajdują się dwie kabiny. Każda z nich posiada duże łóżko oraz 
pojedyncze, zawieszone na górze łóżko z regulacją świateł do czytania. 
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Opis nurkowania w Morzu Korteza 

 
 
 

Nurkowanie 

  
 
 
 

Jaques-Yves Cousteau ze względu na niesłychaną bioróżnorodność akwenu, 
nazwał Morze Korteza Akwarium Świata. Akwen ten wpisany został na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Możemy liczyć na ciepłą i spokojną wodę 
oraz dużą widoczność. Morze Korteza oferuje, tak jak wyspy Socorro, 
wspaniałe nurkowania. Mimo że miejsca nurkowe nie urzekają bogactwem 
koralowców, szczycą się za to różnorodnością gatunków ryb i licznie 
występującymi przedstawicielami morskiej fauny. Miejsca nurkowe jak na 
przykład El Bajo Seamount z ławicami rekinów młotów, Los Islotes z 
koloniami lwów morskich i manty na La Reina to atrakcje dla niejednego 
nurka! Nurkowanie w Morzu Korteza zaskakuje coraz to czymś nowym w 
każdej porze roku… Naszym zdaniem proponowana wyprawa, gwarantuje 
znakomitą przygodę oraz możliwość spotkania wielkich przedstawicieli 
pelagicznych ryb i ssaków. Rekiny i manty są niemal pewne. Podczas safari 
podziwiać będzie można z bliska także lwy morskie oraz zaplanowaliśmy 
snorkeling z rekinem wielorybim…  
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Cena imprezy  
 

 
 

 
 

 
 

Cena imprezy zawiera: 
v przelot na trasie Warszawa – Phoenix –  Warszawa,  
v Wariant Simple: 3 noclegi / Wariant Multi: 2 noclegi w Phoenix 
w hotelu ***+ ze śniadaniem,  
v  7 noclegów na pokładzie łodzi M/V Rocio del Mar w kabinie 
dwuosobowej Standard z wyżywieniem 4 posiłki dziennie 
(śniadanie, lunch, snack, kolacja), napojami bezalkoholowymi 
oraz piwem i winem (ograniczona ilość!), 
v pakiet do 20 nurkowań (w tym 2 nurkowania nocne) wokół 
wyspy Angel, w zatoce Refugio, San Pedro Martir, zatoce De 
Los Angeles,  
v transfery lotnisko – hotel - łódź – hotel – lotnisko,  
v opłaty portowe oraz meksykański podatek VAT,  
v butle, balast, 
v program Multi: 4 noclegi w hotelach wymienionych w ofercie – 
pokoje DBL ze śniadaniem, opieka przewodnika z plemienia 
Navajo, program zgodnie z opisem, bilety wstępów do atrakcji 
wymienionych w programie oraz napiwek dla przewodnika, 
nielimitowana woda butelkowana,  
v  transfery zgodnie z opisem w ofercie, 
v ubezpieczenie KL 30.000€ + NNW 3.000€ + bagaż 300€ + 
nurkowanie,  
v  anglojęzyczny przewodnik nurkowy, 
v opiekę polskojęzycznego przewodnika z ramienia firmy 
Activtour, 
v obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 Cena imprezy nie zawiera: 
v opłaty portowej 200$ - 
może ulec zmianie,  
v opłaty konserwacyjnej 100$ 
- może ulec zmianie,  
v Nitroxu – 150$/safari,  
v napiwków dla obsługi safari 
– 200$, 
v kosztów rozszerzenia 
ubezpieczenia o wyższe 
stawki gwarancyjne lub/oraz  
od kosztów rezygnacji z 
udziału w imprezie – 
dostępne u organizatora, 

 

Warunki rezerwacji  v Zaliczka: 5.500,00 zł – płatna w dniu dokonania rezerwacji, 
v Zaliczka II: 3.000,00 zł – płatna na 180 dni przed wyjazdem, 
v Zaliczka II opcja Multi: 5.500,00 zł – płatna na 180 dni przed wyjazdem, 
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! 
 

  
 

 

 
 

 

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. 

 


