
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Malediwy – Najdalsze Południe… 
 

 
Termin wyjazdu 

  
 

 

 

 

03.04 – 12.04.2021 
 

Cena imprezy 
  

14.590,00 PLN  
   

Główne atrakcje   Safari przez dziewicze zakątki najodleglejszych południowych atoli Malediwów ! 
 Liczymy na nurkowanie z Rekinem wielorybim!!! 
 Atol Meemu – jeden z pięciu najbardziej odległych atoli Południa! 
 Kameralna i przytulna łódź! 
 Widok na atole z lotu ptaka - w cenie imprezy przelot hydroplanem  
 Doskonała widoczność, nietknięte ogrody koralowe, nurkowania w dryfcie! 
 Zupełnie dziewicze miejsca nurkowe dla doświadczonych płetwonurków.  

   

  Pionierskie nurkowania na Malediwach – wyjazd dla koneserów!  
   

Opis wyjazdu  Podczas tego wyjątkowego safari nurkowego zapuścimy się do jednych 
z najbradziej odległych atoli południowych Malediwów. W tej niezniszczonej i 
niezbadanej części odwiedzicie Państwo rafy i kanały atolu Meemu. Safari 
rozpocznie się z wyspy Felitheyo, z miejsca do którego dotrzemy hydroplanem. 
Miękkie i twarde korale są w bardzo dobrym stanie. Ponieważ wyspy są 
szczytami podwodnego łańcucha górskiego zanurzenia odbywają się przy 
ścianach, często w prądach. Dzięki temu istnieje spora szansa  spotkania dużych 
zwierząt: ogromnych mant, ławic kropkowanych orleni i płaszczek, rekinów 
rafowych. Przy odrobinie szczęscia będziemy mieli szansę spotkania rekinów 
wielorybich, które regularnie odwiedzają te rejony. Na Malediwach nurkuje się 
często wśród ogromnych pinakli koralowych, z ławicami barakud, batfishy oraz 
pomiędzy ścianami atoli w wodach o doskonałej widoczności  – często 
dochodzącej do 50 metrów. Zapraszamy na wyprawę w najciekawsze zakątki 
Oceanu Indyjskiego – do totalnie dziewiczych miejsc nurkowych południowego 
krańca Malediwów. Miejsca gdzie zaczyna się prawdziwa przygoda nurkowa! 
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  Ramowy program imprezy 
 

 

 
 

 

03.04 (sobota) 

  
 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed wylotem (istnieje możliwość 
organizacji przelotu z innych miast - szczegóły u organizatora), 
Oficjalne rozpoczęcie imprezy, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wylot do Male. 

 

04.04 (niedziela)  
 

Przylot do Male, odprawa paszportowo – bagażowa, 
Przelot lokalny z portu lotniczego w Male na wyspę Filitheyo (Faafu Atoll), 
Transfer na pokład łodzi M/Y Sheena, 
Lunch, 
Zakwaterowanie w kabinach, oficjalne rozpoczęcie safari nurkowego, spotkanie 
organizacyjne,  
1 nurkowanie sprawdzające, 
Kolacja, nocleg. 
 

05.04 - 09.04  
(poniedziałek - piątek) 

 Pobudka,  
Śniadanie, 
3 nurkowania dziennie w rejonach Atoli Meemu oraz Nilandhee: Valley of the Ray, 
Boahura Express, Rayvilla Wreck, Kingdom of Fish, Western Highlight, Happy Corner, 
Lucky Reef, Fotteyo, Golden Wall. Szansa spotkań: ławic rekinów młotów, niezwykła 
różnorodność ławic ryb, rekiny wielorybie, stacje czyszczenia mant, stada 
napoleonów, barakud, orleni… Zupełnie nieturystyczne miejsca Malediwów! 
Pomiędzy nurkowaniami lunch, 
Czas wolny i wybrane formy odpoczynku na łodzi, 
Kolacja, nocleg. 

 
 

10.04 (sobota) 

 
 

 

 

11.04 (niedziela) 

 

 Pobudka, śniadanie, 
1 nurkowanie, ostatnie podczas safari, 
Lunch, czas wolny i wybrane formy odpoczynku na łodzi, 
Kolacja pożegnalna w porcie, nocleg. 
 

Pobudka, śniadanie, 
Opuszczenie łodzi ok. godz. 08:00 - 09:00 rano, 
* istnieje możliwość wydłużenia pobytu na Malediwach o wybraną ilość dni w resorcie 
- zapytania prosimy kierować do organizatora, 
Transfer na lotnisko na wyspie Filitheyo,  
Odprawa i lokalny przelot na Male, 
Czas wolny na Male: do wykorzystania na zwiedzanie, relaks w hotelu, 
Odprawa paszportowo-bagażowa w godzinach wieczornych, Wylot do Warszawy – lot 
z 1 przesiadką (przylot w dniu następnym, tj. poniedziałek 12.04.2021),  
Oficjalne zakończenie imprezy.  
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Opis Łodzi M/Y Sheena 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Opis główny 

  
 
 
Witamy serdecznie na pokładzie łodzi M/Y Sheena, która pozwoli Państwu odkryć 
bajkowe miejsca nurkowe wokół totalnie dziewiczych południowych atoli Malediwów. 
24-metrowa łódź oferuje miejsce dla 14 nurków w 7 kabinach. Na górnym pokładzie 
do dyspozycji oddane są 2 większe kabiny z podwójnymi łóżkami i dużymi oknami 
(dodatkowo płatne). Wszystkie kabiny mają prywatne łazienki z umywalką, toaletą, 
prysznicem z ciepłą i zimną wodą oraz klimatyzację. W przestronnym salonie znajduje 
się sprzęt muzyczny, odtwarzacze DVD i Video oraz telewizor. Smaczne posiłki 
podawane są w salonie albo na pokładzie. Śniadanie serwowane jest w formie stołu 
szwedzkiego. Raz w tygodniu na bezludnej wyspie odbywa się barbecue. Łódź posiada 
dwa pokłady słoneczne oraz trzy zacienione z leżakami i matami zachęcającymi do 
odpoczynku. Przez cały dzień bezpłatnie podawana jest herbata, kawa i woda. 
Płetwonurkowie na czas nurkowań oraz ładowania butli wspomagani są przez 
dodatkową łódź - dhonię. Łódź wyposażona jest w GPS, telefon komórkowy, kompas, 
kamizelki ratunkowe i gaśnicę. Standardowo wykorzystywany w butlach typ zaworów 
to DIN (na pokładzie znajduje się wiele adapterów do standardu INT). 

 
 

Opis szczegółowy 
  

Nurkowania odbywają się zawsze z oddzielnej dhoni, na której przechowywany jest 
sprzęt, butle, kompresor. Dziennie wykonywać będziemy 3 nurkowania (z wyjątkiem 
pierwszego oraz ostatniego dnia safari, kiedy to wykonamy 1 zanurzenie). Nurkowania 
nocne oferowane są 1 lub 2 razy w tygodniu. Podczas trasy naszego safari typowe 
jest nurkowanie w prądach oraz możliwe że wykonamy kilka zanurzeń w nieznanych 
miejscach. Dlatego wszyscy nurkowie muszą mieć zalogowanych 100 nurkowań i 
najlepiej certyfikat Advanced. Na Malediwach oficjalnie dopuszcza się nurkowanie do 
maksymalnej głębokości 30 metrów. Konieczne jest posiadanie komputera 
nurkowego, bojki sygnalizacyjnej, alternatywnego źródła powietrza oraz latarkę do 
nocnych nurkowań. 
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Cena imprezy 
 

 
 

 
 

 

 

Cena imprezy zawiera: 
v przelot na trasie Warszawa – Male – Warszawa, 
v przelot lokalny Male – Filitheyo –  Male,  
v safari nurkowe: 7 noclegów na łodzi M/Y Sheena w 
klimatyzowanej kabinie 2-osobowej, wyposażonej  w 
łazienkę z ciepłą wodą oraz ręczniki, 
v pełne wyżywienie FB: śniadanie, lunch, kolacja; kawa, 
herbata 24h; woda mineralna z dyspensera,  
v 3 nurkowania dziennie (oraz 1 nocne). W sumie 
podczas safari wykonamy 17 nurkowań, 
v  transfery: lotnisko - łódź - lotnisko, 
v sprzęt nurkowy: 12l butle (aluminium), opieka 
instruktora oraz przewodnika nurkowego.  
Łodzi towarzyszy 24h/dobę druga łódź (donia), 
v wycieczka i piknik z BBQ na bezludnej wyspie, 
v „Island hopping” – zwiedzanie wysp i poznawanie 
lokalnej społeczności,  gry i zabawy,  
v sprzęt wędkarski i możliwość połowu ryb z pokładu 
łodzi, 
v opiekę polskiego przewodnika z ramienia firmy 
Activtour, 
v obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny,  
v ubezpieczenie podstawowe TU Europa: KL 30.000€ + 
NNW 3.000€ + bagaż 300€ + SWR (nurkowanie). 

 Cena imprezy nie zawiera: 
v dopłat za nadbagaż,  
v świadczeń nie wymienionych w 
programie, 
v napiwków dla obsługi – sugerowane 
100$/safari/osoba,  
v wydatków własnych, 
v nitroxu, 
v napojów alkoholowych, 
v wypożyczenia sprzętu nurkowego, 
v dodatkowych nurkowań, 
v kosztów rozszerzenia ubezpieczenia o 
wyższe stawki gwarancyjne lub/oraz  od 
kosztów rezygnacji z udziału w imprezie 
– dostępne u organizatora, 
v testu RT-PCR na COVID-19. 

 

 Warunki rezerwacji  v Zaliczka I:  4.000,00 zł – płatna w dniu rezerwacji, 
v Zaliczka II: 3.500,00 zł – płatna na 150 dni przed wylotem,  
v Dopłata pozostałej kwoty na 30 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 Negatywny test RT-PCR na COVID-19! 
V Certyfikat nurkowy, min. AOWD i logbook ze 100 zalogowanymi nurkowaniami,  
v Rekomendujemy ubezpieczenie uwzględniające rozszerzenie o pandemię! 
v Rekomendujemy zakup ubezpieczenia DAN – szczegóły u Organizatora! 
  

 

 
 

 

 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, 
wystawioną przez TU Europa, na kwotę 383 139 PLN,  na okres 18.09.2020-17.09.2021. 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. 

 


