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Arktyka - Spitsbergen 
 

Safari nurkowe do krainy lodowych gigantów! 
 

Termin wyjazdu 
  

11.06 – 20.06.2022 
 

Cena imprezy 
  

23.690,00 PLN 
   

Główne atrakcje   wyprawa z aktywnościami: kajakami, wspinaczką, warsztatami foto w cenie! 
 nurkowa podróż życia do królestwa niedźwiedzia polarnego, 
 przeprawa lodołamaczem do ziemi wiecznych lodów, 
 trasa obejmująca rejon Północnego Spitsbergenu – trasa niedźwiedzi polarnych! 
 królestwo waleni, fok, słoni morskich, rozgwiazd, gąbek, krabów, anemonów, meduz, 

ryb arktycznych, ślimaków nagoskrzelnych, wężowideł oraz lasów kelpowych, 
 nurkowanie w scenerii lodowych gigantów, 
 polarny krajobraz lądolodów, gór lodowych, lodowców, cieśnin i wysp 
1 nocleg w arktycznych chatach traperskich w towarzystwie psów haski, 

   

  Ekspedycja będąca zwieńczeniem marzeń każdego nurka... 
Opis wyjazdu  Na bezmiernym obszarze Arktyki prawdziwym władcą na lądzie jest biały niedźwiedź, a pod 

wodą królują walenie oraz foki. Regiony arktyczne są środowiskiem odmiennym, różniącym się 
od wszystkich innych, znajdujących się na Ziemi. Arktykę wyróżniają jej ogromne przestrzenie, 
obecność mórz, na wpół zamarznięty ocean o powierzchni prawie 25 milionów km². Otaczają ją 
tereny pustynne, tundry euroazjatycka i północnoamerykańska, obejmujące prawie 13 milionów 
km², równych 1/10 powierzchni naszego globu. Arktyka odsłania miejsca olśniewającej urody; 
lód mieni się tęczą odbitego światła, morze jest pokryte grubą skorupą lodu, której zasięg zależy 
od sezonowych temperatur. Mroczna i pustynna w zimie, ożywia się nagle, kiedy dni stają się 
długie. Miliony ptaków zlatują się tutaj, aby budować gniazda, podczas gdy morze częściowo 
uwolnione od skorupy lodowej pozwala tysiącom płetwonogich wyjść na ląd. Jednym z 
najważniejszych zjawisk w przyrodzie jest formowanie się planktonu, którym żywią się inne 
zwierzęta.  Ryby, mięczaki, głowonogi, płetwonogi i walenie pływają czynnie w tych wodach 
umożliwiając nam spotkania oko w oko z tym intrygującym środowiskiem. Podejmij wyzwanie i 
dołącz do naszej ekspedycji! 
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Ramowy program imprezy * 
 
 
 

11.06 (sobota) 

  
 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w godzinach porannych, 
Odprawa paszportowo-bagażowa,  
Przelot na wyspę Spitsbergen (Archipelag Svalbard) – do Longyearbyen (przelot z 2 
przesiadkami w klasie Economy Plus), 
Lądowanie na Arktyce w godzinach wieczornych, 
Transfer do Lodgy ***+, zakwaterowanie w pokojach, 
Czas wolny i nocleg. 

 
12.06 (niedziela) 

  
Śniadanie, 
Wolne przedpołudnie,  
Popołudniowa wycieczka na skuterach śnieżnych (osoby, które chcą prowadzić skuter muszą 
posiadać prawo jazdy kategorii B) – przejażdżka przez zachwycający obszar Svalbardu, 
podziwianie niezwykłej panoramy Arktyki przy zachodzie słońca.  
Powrót do lodgy, 
Czas wolny i nocleg. 

 
13.06 (poniedziałek) 

  
Śniadanie, 
Czas wolny, 
Około godz. 13:00-14:00 transfer na pokład łodzi M/V Ortelius, 
Zakwaterowanie w kabinach, 
Oficjalnie rozpoczęcie przeprawy lodołamaczem,  
Odprawa, omówienie, wypełnienie formalności na pokładzie statku, 
Wczesnym wieczorem opuszczenie mariny w Longyearbyen oraz Fiordu Isfjorden – będzie to 
szansa spotkania pierwszych płetwali karłowatych, 
Kolacja powitalna, 
Czas wolny. 

 
14.06 (wtorek) 

 
 

  
Śniadanie, 
Poranna odprawa z opiekunem, 
Przepłynięcie statku do Fjordu Raudfjord na północnym wybrzeżu Spitsbergenu – urokliwego 
fjordu, w którego scenerii dominują spektakularne lodowce, zamieszkiwanego przez foki: 
fokowąsa brodatego, foki obrączkowane; niedźwiedzie polarne oraz kolonie ptactwa 
morskiego.  
W ciągu dna: organizowane są 2 nurkowania dziennie z zodiaków. Pomiędzy, zamiast, po 
zakończeniu nurkowania zostaniecie Państwo przewiezieni na ląd i będziecie mieli szansę 
uczestniczyć w programie z pozostałymi uczestnikami wyjazdu: trekking, kajaki, wycieczki. 
Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez załogę statku): 
warsztaty, omówienia, spotkania informacyjne. 
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Ramowy program imprezy * 
 
 

 
15.06 (środa) 

  
Śniadanie, 
Poranna odprawa z opiekunem, 
W zależności od warunków pogodowych planujemy wpłynięcie do fiordu Liefdefjorden 
i przepłynąć tuż obok długiego na 5km, spektakularnego lodowca Monaco. Wody 
otaczające przednią część lodowca są ulubionym miejscem żywienia się riss (ptaków 
z rodziny mew). Dodatkowo mamy duże szanse na spotkanie niedźwiedzi polarnych! 
W ciągu dna: organizowane są 2 nurkowania dziennie z zodiaków. Pomiędzy, zamiast, 
po zakończeniu nurkowania zostaniecie Państwo przewiezieni na ląd i będziecie mieli 
szansę uczestniczyć w programie z pozostałymi uczestnikami wyjazdu: trekking, 
kajaki, wycieczki. 
Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez 
załogę statku): warsztaty, omówienia, spotkania informacyjne. 

 
16.06 (czwartek) 

  
Śniadanie, 
Poranna odprawa z opiekunem, 
W dniu dzisiejszym zaplanowane jest przepłynięcie cieśniny Hinlopen Strait (długiej 
na 150km) – oddzielającej Spitsbergen od Nordaustlandet (niezamieszkanej wyspy 
wchodzącej w skład archipelagu Svalbard). Przesmyk jest domem dla fokowąsów 
brodatych, niedźwiedzi polarnych oraz mew modrodziobych. Na wejściu do cieśniny 
mamy spore szanse na spotkanie płetwali błękitnych!!! W krajobrazie pojawi się wiele 
kier lodowych, na lądzie będziemy penetrowali klify zamieszkałe przez tysiące 
nurzyków polarnych. Wschodnia strona Cieśniny Hinlopen, okolice Palanderbukta 
oraz Nordaustlandet są domem reniferów oraz gęsi krótkodziobych.  
W ciągu dna: organizowane są 2 nurkowania dziennie z zodiaków. Pomiędzy, zamiast, 
po zakończeniu nurkowania zostaniecie Państwo przewiezieni na ląd i będziecie mieli 
szansę uczestniczyć w programie z pozostałymi uczestnikami wyjazdu: trekking, 
kajaki, wycieczki,  
Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez 
załogę statku): warsztaty, omówienia, spotkania informacyjne. 
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Ramowy program imprezy cd * 
 

17.06  (piątek) 
  

Śniadanie, 
Poranna odprawa z opiekunem, 
W dniu dzisiejszym dotrzemy do najbardziej wysuniętego w kierunku północnym celu naszej wyprawy 
– do wysp Seven Islands, położonych na północ od wyspy Nordaustlandet. Znajdziemy się na 81°N 
szerokości geograficznej, około 870km od Bieguna Północnego. Rejon ten zamieszkiwany jest przez 
niedźwiedzie polarne oraz licznie występujące mewy modrodziobe.   
W ciągu dna: organizowane są 2 nurkowania dziennie z zodiaków. Pomiędzy, zamiast, po zakończeniu 
nurkowania zostaniecie Państwo przewiezieni na ląd i będziecie mieli szansę uczestniczyć w 
programie z pozostałymi uczestnikami wyjazdu: trekking, kajaki, wycieczki,  
Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez załogę statku): 
warsztaty, omówienia, spotkania informacyjne. 

 
18.06 (sobota) 

  
Śniadanie, 
Poranna odprawa z opiekunem, 
Odtwarzając naszą trasę - w kierunku zachodnim, będziemy pokonywać otaczający pak lodowy 
wypatrując niedźwiedzi polarnych oraz waleni grenlandzkich!!! W odległości ok. 40 mili morskich na 
zachód od Spitsbergenu przepłyniemy wzdłuż krawędzi szelfu kontynentalnego, miejsca 
występowania płetwali zwyczajnych. Z kolei wejście do fiordu Kongsfjorden będzie doskonałą szansą 
na spotkanie płetwali karłowatych.  
W ciągu dna: organizowane są 2 nurkowania dziennie z zodiaków. Pomiędzy, zamiast, po zakończeniu 
nurkowania zostaniecie Państwo przewiezieni na ląd i będziecie mieli szansę uczestniczyć w 
programie z pozostałymi uczestnikami wyjazdu: trekking, kajaki, wycieczki,  
Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez załogę statku): 
warsztaty, omówienia, spotkania informacyjne. 

 
19.06 (niedziela) 

  
Śniadanie, 
Poranna odprawa z opiekunem, 
Okolice Forlandsundet w Sarstangen to miejsce doskonałe na obserwację morsów arktycznych oraz 
lisów arktycznych, reniferów a także ptactwa morskiego zamieszkującego nabrzeżne klify.  
W ciągu dnia odbędziemy ostatnie nurkowanie. Pomiędzy, zamiast, po zakończeniu nurkowania 
zostaniecie Państwo przewiezieni na ląd i będziecie mieli szansę uczestniczyć w programie 
zwiedzania z pozostałymi nienurkującymi uczestnikami wyjazdu, 
Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez załogę statku): 
warsztaty, omówienia, podziękowania, 
Odprawa przed wykwaterowaniem z pokładu łodzi M/V Ortelius, przygotowanie do wyjazdu, 
Kolacja oraz wieczór pożegnalny.  
 

 
20.06 (poniedziałek) 

  
Śniadanie, 
Powrót statku do mariny w Longyearbyen, wykwaterowanie z pokładu łodzi ok. godz. 09:00, 
Transfer na lotnisko, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wylot do Polski (przelot z 2 przesiadkami w klasie Economy Plus), 
Lądowanie w Warszawie w godzinach wieczornych,  
Oficjalne zakończenie imprezy.  

 
 

  
 

 

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od godzin przelotu oraz warunków panujących na Morzu. Ponieważ warunki pogodowe w tej części 
świata są na tyle nieprzewidywalne i dynamiczne, istnieje możliwość (przy bardzo złej pogodzie) opóźnienia wypłynięcia/powrotu z Arktyki. Nie 
są to czynniki zależne od organizatora i rzutować mogą one na przebieg  imprezy!   
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Opis lodołamacza M/Y Ortelius 

 
 
 
 

Opis główny 

  
M/V Ortelius został zbudowany w 1989 roku w Gdyni!! jako jednostka badań 
oceanograficznych Rosyjskiej Akademii Nauk. Przeszedł gruntowną renowację i 
został przystosowany do obsługi  116-123 pasażerów turystyczno-ekspedycyjnych 
rejsów na Antarktydę spełniając maksymalnie wszelkie normy bezpieczeństwa 
(warunki SOLAS; klasa UL1). Aktualnie zarejestrowany jest on w Londynie, pływa pod 
holenderską banderą. Lodołamacz długi jest na blisko 90 metrów a szeroki na niewiele 
ponad 17 metrów, posiada 7 pokładów, w tym lądowisko dla helikopterów. Statek jest 
idealnym wyborem dla poszukiwaczy przygód, eksplorerów. Oferuje komfort, dużą 
mobilność na wodzie (jest to stosunkowo niewielka jednostka pełnomorska), 
przyjemny wystrój oraz posiada doskonałe wyposażenie do organizacji nurkowania! 
Na pokładzie statku znajdziemy restaurację, w której serwowane są posiłki, salę 
wykładową, salon widokowy z barem - umożliwiający panoramiczny widok dzięki 
przestronnym oknom. M/V Ortelius posiada duży otwarty pokład (umożliwiający 
spacery oraz obserwację), 2 wyjścia na bocznych burtach, wyposażony jest w 10 
zodiaków typu Mark V z 40-konnymi silnikami zaburtowymi. Podczas pobytu na 
Antarktydzie załoga statku prowadzi wiele programów edukacyjno - przygodowych, 
tak by maksymalnie wykorzystać czas spędzany na białym kontynencie! 

 
Kabiny 

  
Statek posiada 57 przytulnych kabin i jest w stanie przyjąć na pokład 116-123 
pasażerów. Posiada 4 kabiny czteroosobowe z bulajem, 2 kabiny trzyosobowe z 
bulajem, 27 kabin dwuosobowych z bulajem, 12 kabin z 2-ma łóżkami z oknem, 2 
kabiny Deluxe z 2-ma łóżkami (15m²), 2 kabiny pojedyncze, 6 kabin Superior z 2-ma 
łóżkami (21m²). Wszystkie kabiny posiadają łazienki z prysznicem, stolik z krzesłem, 
telewizor LCD, telefon oraz dostęp do internetu, szafę oraz suszarkę do włosów. 
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Opis nurkowania na Arktyce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nurkowanie 

  
 
Każdego dnia, w czasie pobytu na Arktyce wykonamy 1-2 nurkowania dziennie z 
zodiaków, z brzegu lub wzdłuż lodowych ścian na maksymalną głębokość 20 metrów 
(jedyną przeszkodą mogą stanowić niekorzystne warunki pogodowe). Kombinacja 
przebijających się przez wodę refleksów świetlnych oraz niezwykłych formacji 
lodowych zachwyci nas bez reszty! Magicznej barwy woda odkryje przed nami 
niezwykłe życie morskie: lasy kelpowe,  węże morskie, olbrzymie kraby, zdumiewające 
odmiany ślimaków, wiele gatunków ryb arktycznych, meduzy, rozgwiazdy, kryl, 
izopody oraz jeżowce. Nasza podróż będzie unikalną szansą przeżycia polarnej 
przygody na jednym z najbardziej niedostępnych zakątków Ziemi – na Morzu 
Arktycznym.   
 
Ssaki płetwonogie - należą one do wyróżniających się zwierząt Arktyki. Do tej grupy 
zaliczamy trzy rodzinny ssaków: foki, uchatki oraz morsy. Liczymy na spotkania z 
lwami morskimi. 
 
Przydenne społeczności wód Arktyki są zdumiewająco różnorodne i barwne. W strefie 
przybrzeżnej żyje wiele gatunków rozgwiazd, a niektóre z nich tworzą nawet wielkie 
skupiska. Są one żarłocznymi drapieżnikami polującymi nawet na inne, dużo większe 
od nich rozgwiazdy. Będziemy mieli szansę obserwować także niezwykle kolorowy 
świat gąbek, jeżowców, ślimaków nagoskrzelnych, anemonów, mszywiołów, 
wieloszczetów, wężowideł,  pająków morskich, izopodów, krewetek polarnych, krabów, 
węży morskich, płaszczek gwieździstych oraz ślimaków. 
 
Kryl jest podstawowym składnikiem diety wielu gatunków ryb, ptaków oraz ssaków. 
Jest jednym z najważniejszych elementów ekosystemów Oceanu Południowego. Kryl 
to grupa 80 "krewetkopodobnych" gatunków skorupiaków, które żyj w otwartych 
wodach oceanów. Kryl tworzy ławice. Jego liczebność w 1m³ wody może dochodzić 
nawet do 30.000 tych zwierząt, rzez co stanowi łatwą zdobycz dla waleni oraz fok. 
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Cena imprezy  
 

Cena imprezy zawiera:  

 
v przelot na trasie Warszawa – Longyearbyen – Warszawa (w klasie Ekonomicznej 
Plus: możliwość nadania 2 x 23kg bagażu),  
v 8 dniowe / 7 noclegów safari wokół Północnego Spitsbergenu   na pokładzie łodzi 
M/V Ortelius w kabinie 4-osobowej z bulajem z wyżywieniem 3 posiłki dziennie 
plus przekąski oraz kawa/herbata do picia - zgodnie z opisem, korzystanie z 
kajaków, wspinaczki, warsztatów foto, 
v 2 noclegi w hotelu/lodgy ***+ w Longyearbyen w pokoju DBL z BB,  
v pakiet nurkowy - zgodnie z opisem w ofercie (5 dni x 2 nurkowania dziennie oraz 
6-tego dnia 1 nurkowanie – w sumie11 nurkowań),  
v programy i warsztaty na pokładzie łodzi prowadzone przez przyrodników i 
ekspertów,  
v1 dzień atrakcji na lądzie – w okolicach Longyearbyen – zgodnie  
z opisem w programie,  
v możliwość korzystania z kaloszy, 
v  butle 12l stalowe oraz balast,  
v  transfery zgodnie z opisem w ofercie, 
v  opieka anglojęzycznych przewodników nurkowych,  
v opieka wykwalifikowanych opiekunów/ przyrodników/ ekspertów, 
v opłaty portowe i lokalne podatki, 
v koszty ubezpieczenia TU Europa rozszerzonego o nurkowanie oraz TFG 
v opieka polskiego przewodnika/instruktora z ramienia firmy Activtour. 

 Cena imprezy nie zawiera: 
 
v w przypadku wzrostu ceny paliwa 
powyżej 120$/baryłka do 90 dni przed 
rozpoczęciem wyprawy organizator 
zastrzega sobie prawo podniesienia ceny 
imprezy o 18€/każdy dzień safari,  
v dopłaty do kabiny o wyższym 
standardzie (szczegóły u organizatora),  
v posiłków nie wymienionych w cenie, 
v biletów wstępu do muzeum i galerii,  
v opłaty za nadbagaż,  
v wypożyczenia sprzętu nurkowego, 
v napiwków dla załogi statku (sugerowane 
8-10€ dziennie), 
v ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z 
imprezy - dostępne u organizatora, 
v wydatków własnych, 
v świadczeń nie wymienionych  
w cenie.  
 
Zniżka dla osoby nienurkującej: 2.000zł 

 

Warunki rezerwacji  v Zaliczka: 7.000,00 zł – płatna w dniu dokonania rezerwacji, 
v Zaliczka II:  5.000,00 zł – płatna na 240 dni przed wyjazdem, 
v Zaliczka III: 3.000,00 zł – płatna na 180 dni przed wyjazdem, 
v Dopłata pozostałej kwoty na 40 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 Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd, 
v Ważne ubezpieczenie nurkowe oraz wypełnione formularze przekazane przez organizatora, 
v Doświadczenie w nurkowaniu w suchym skafandrze w wodach zimnych (minimum 30 nurkowań z czego 
5 wykonanych było na 6 miesięcy przed wyjazdem), 
v Dobry stan zdrowia umożliwiający nurkowanie w wodach zimnych oraz wędrówki,  
v Paszport  ważny minimum 6 miesięcy licząc od daty powrotu do kraju. 

 

 
 
 
 
 
 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, 
wystawioną przez TU Europa, na kwotę 405 365 PLN,  na okres 18.09.2021-17.09.2022. 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. 

 


