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Malediwy - safari nurkowe  
 

Bajeczne nurkowania pośród atoli Oceanu Indyjskiego  
 

 
Termin wyjazdu 

  
20.02 – 01.03.2021 

 
Cena imprezy 

  
12.250,00 PLN – osoba nurkująca  

   
 

  

Główne atrakcje   7-dniowe safari na sprawdzonej łodzi w najpiękniejszych miejscach nurkowych 
 Nurkowanie z Rekinem wielorybim i mantami ! 
 Nowoczesna i komfortowa łódź Emperor Leo 
 Niezapomniane nurkowanie nocne z rekinami 
 BBQ na bezludnej wyspie 
 Prądu, ławice oriental sweetlip oraz bluestripe snappers! 

   

  Kapitalne nurkowania z doskonałą widocznością pod wodą!  
   

Opis wyjazdu  Malediwy leżą w basenie Oceanu Indyjskiego, więc podczas nurkowania czeka 
nas prawdziwa feeria barw. Najlepsze nurkowania na Malediwach to te, po 
zewnętrznej stronie atoli. Ponieważ wyspy są szczytami podwodnego łańcucha 
górskiego zanurzenia odbywają się przy ścianach, często w prądach! Dzięki temu 
podczas nurkowania jest możliwość spotkania dużych zwierząt takich jak ogromne 
manty, ławice kropkowanych Eagleray, Stingray i rekiny młoty, a jeżeli mamy 
trochę szczęścia to podczas nurkowania spotkamy rekiny wielorybie, które 
regularnie odwiedzają te rejony! Nurkowanie na Malediwach to także doskonała 
widoczność – często dochodząca do 50 metrów! 7 dni w raju na naszej pięknej i 
sprawdzonej łodzi Emperor Leo która zapewnia wszystko – czego pragnie nurek! 
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Ramowy program imprezy 
 
 
 
 

 
 

20.02 (sobota) 

  
 
Zbiórka na lotnisku w Berlinie na 2,5 godziny przed wylotem, 
Oficjalne rozpoczęcie imprezy, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wylot do Male. 

 

21.02 (niedziela) 

 
 
 
 
 
 
 
 

22-26.02 (poniedziałek-
piątek) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

27.02 (sobota) 

 
 
 
 
 
 
 

28.02 (niedziela) 

 

  
Przylot do Male, odprawa paszportowo – bagażowa, 
Transfer łodzią z lotniska na łódź Emperor Leo, 
Oficjalne rozpoczęcie safari nurkowego, powitalny drink, spotkanie organizacyjne,  
Lunch, opuszczenie mariny w Male, kolacja, nocleg. 
Podczas safari: 2-3 nurkowań w ciągu dnia. Trasa safari The Best of Maldives 
obejmuje: (North Male Atoll, NorthAriAtoll, RasdhooAtoll, SouthAriAtoll, South Male 
Atoll, VaavuAtoll), 
 
Pobudka, lekka przekąska, 
Pierwsze nurkowanie, 
Śniadanie, 
Drugie nurkowanie,  
Lunch,  
Trzecie nurkowanie, 
Pomiędzy nurkowaniami w ciągu dnia: zwiedzanie bezludnych wysp, relaks, 
1 x podczas safari kolacja BBQ na bezludnej wyspie, 
1 x podczas safari nurkowanie nocne. 
Kolacja, nocleg. 
 
Pobudka, lekkie śniadanie, 
Pierwsze nurkowanie, 
Śniadanie,  
Drugie nurkowanie, 
Lunch, czas wolny i wybrane formy odpoczynku na łodzi, 
Popołudniowa wycieczka z przewodnikiem po Male, 
Zakotwiczenie w rejonie Kurumba/Hulhumale, 
Kolacja pożegnalna, 
 
Pobudka, śniadanie, 
Wczesno-poranne wykwaterowanie z pokładu łodzi, 
Transfer na lotnisko, 
Odprawa paszportowo-bagażowa, 
Przelot do Niemiec,  
Lądowanie na lotnisku w Berlinie w dniu 01.03.2021. 

Uwaga: 

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

*-pokonywana trasa podczas safari uzależniona jest od panujących warunków pogodowych, decyzji kapitana oraz miejsc występowania zwierząt 
morskich. Załoga statku dostosowuje trasę i miejsca nurkowe do migracji zwierząt, tak by zapewnić gościom jak największą atrakcyjność nurkowań… 
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Opis Łodzi M/Y Emperor Leo 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Opis główny 

  

MV Emperor Leo to stylowa, 35 metrowa łódź zbudowana o wysokim 
standardzie dla najbardziej wymagających nurków. Łódź pływa na 
przepięknych wodach Malediwów. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Łódź pomieści 24 nurków w 12 kabinach dwuosobowych. Każda kabina 
wyposażona jest w łazienkę, suszarkę do włosów, DVD, klimatyzację oraz 2 
ręczniki. Na pokładzie głównym znajduje się duży salon z sofami, TV/DVD, 
barem, jadalnią oraz jacuzzi. Pokład górny/słoneczny jest częściowo 
zadaszony, to idealne miejsce do relaksu. Leo posiada dodatkową łódkę, z 
której odbywają się wszystkie nurkowania. Wyposażona jest w 2 kompresory 
Coltri + Nitrox, butle, zestaw tlenowy. Łódź wyposażona jest w apteczkę 
pierwszej pomocy, GPS, radio VHF, telefon. Ponad to łódź posiada kamizelki 
ratunkowe oraz tratwy ratunkowe. 
Górny pokład: 1 kabina suite, 2 kabiny z 1 podwójnym łóżkiem lub 2 
pojedynczymi, 
Dolny pokład: 2 kabiny z podwójnym łóżkiem, 2 kabiny z 1 podwójnym łóżkiem 
lub 2 pojedynczymi, 4 kabiny z dwoma pojedynczymi łóżkami Safari na 
Emperor Leo to szereg ciekawych tras nurkowych na Malediwach. Odwiedzane 
miejsca nurkowe zaspokoją nowicjusza, jak również wymagającego nurka. 
Doskonały stosunek ceny do jakości uczyni wyjazd wyjątkowym. 
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Opis nurkowania na Malediwach 

 
Nurkowanie 

  
 

Pływamy trasami, które przez wiele lat doświadczeń okazały się najlepsze. Te trasy nie 
są w pełni ustalone, szczegóły zależą od pogody i prądów. Dlatego nasze rejsy, nawet 
powtarzane, nigdy nie są takie same.Najlepszy rejs tygodniowy to Male i Ari Atoll, gdzie 
znajdziemy wszystko, co warto zobaczyć. Ocena Atolu Male jest bardzo zaniżona. 
Wiele lat temu były to główne miejsca nurkowe, ale sytuacja uległa zmianie. Z powodu 
zmiany koncepcji, resorty przy lotnisku nie są przeznaczone dla nurków, zaprzestano 
tam także połowów. W sezonie letnim Male Atoll jest najlepszy na spotkanie mant. 
Natomiast najlepszym atolem na Malediwach na spotkanie rekinów jest w chwili 
obecnej South Male Atoll. 
Głównym wyznacznikiem są prądy. W niektórych miejscach przy korzystnych prądach 
nurkowanie może być idealne, innym razem będzie stratą czasu. Znajomość dobrych 
miejsc to połowa sukcesu, drugą połową jest aby być we właściwym miejscu o 
właściwym czasie. My to wiemy doskonale. 
Ruszamy od południa, pozwalającprzyzwyczaić się nurkom do komfortowych 
temperatur, gdzie będzie można zobaczyć needlefish, scorpionfish (Pteroisvolitans). 
Rybacka wyspa Gurahidoo otoczona jest miejscami do nurkowania, w których mogą 
występować prądy. W Dhivehi zwane "Kandu", które odwiedzają whitetipreefshark oraz 
grayreefshark. Przy KandoomaThila zapewne spotkamy duże napoleony i zielonych 
żółwi (Cheloniamidas).Przeprawie na zachód od atolu SouthAri często towarzyszą 
duże grupy delfinów. Na nurkowaniach będzie możliwość nurkowania w pięknych 
ogrodach koralowych (miękkich i twardych) pełnych różnych gatunków ryb 
m.in.lucjanami kaszmirskimi oraz hajdukowatych (squirrelfish).Przed powrotem do 
centralnych obszarów należy koniecznie zobaczyć króla tych wód - wieloryba rekiniego. 
Radhigga Thila słynie z rekinów, gdzie nocne nurkowanie jest naprawdę wyjątkowym i 
niezapomnianym przeżyciem. Opuszczając Bathala można wpłynąć w rafy często 
odwiedzane przez duże stada rekinów oraz eaglerays. Na małym Atolu Rasdhoo 
przeżyjesz dreszczyk emocji nurkując z rekinami młotami powracających z porannego 
polowania. Ostatnie popołudnie jest poświecone na zwiedzanie Male, stolicy 
Malediwów by poznać historię i kulturę tego wielobarwnego kraju. 
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Cena imprezy 

 

 
 

 
 

 
 

Cena imprezy zawiera: 
v przelot na trasie Berlin-Male-Berlin (lot z 1 
przesiadką), 
v safari nurkowe: 7 noclegów na łodzi Emperor Leo w 
wybranej klimatyzowanej kabinie twin (DBL) 
wyposażonej  w łazienkę z ciepłą wodą, ręczniki, 
v pełne wyżywienie FB: śniadanie, obiad, kolacja (w 
formie bufetu), popołudniowe przekąski, nieograniczona 
woda pitna, herbata i kawa,  
v 1 kolację BBQ na bezludnej wyspie (uzależnione od 
warunków pogodowych),  
v 6 dni nurkowych (łącznie 17 nurkowań, w tym 1 
nurkowanie nocne podczas całego safari, 
v opiekę przewodnika nurkowego,  
v sprzęt nurkowy: butle, balast, ładowanie butli 
powietrzem, łodzi towarzyszy 24h/dobę druga łódź 
(donia) – z niej odbywają się nurkowania, 
v Nitrox, 
v transfer lotnisko-łódź-lotnisko,  
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 wypożyczenia sprzętu nurkowego,  
v napojów alkoholowych, bezalkoholowych i 
soków,  
v dodatkowych nurkowań, 
v napiwków dla obsługi,  
v wydatków własnych, 
v świadczeń niewymienionych w programie,  
v kosztów rozszerzenia ubezpieczenia o 
wyższe stawki gwarancyjne lub/oraz  od 
kosztów rezygnacji z udziału w imprezie – 
dostępne u organizatora, 
v ubezpieczenia DAN – krótkoterminowego 
lub  długoterminowego – dostępne w 
Activtour. 

 

 
Warunki rezerwacji  v Zaliczka: 6.500,00 zł – płatna w dniu rezerwacji, 

v Dopłata do 100% na 21 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 
 
 
 
 
 
 

Ważne! 

 v Paszport ważny 6 miesięcy, licząc od daty powrotu do Polski, 
v Negatywny test RT-PCR na COVID-19! 
v Obowiązkowe wypełnienie deklaracji zdrowotnej online na 24h przed lądowaniem w Male, 
v Ważny certyfikat nurkowy, logbook, komputer nurkowy prosimy zabrać na wyjazd, 
v Rekomendujemy ubezpieczenie ERGO TOP PLUS+ pandemia (dostępne u Organizatora), 
v Rekomendujemy zakup ubezpieczenia DAN (dostępne u Organizatora). 
 
Osoby przybywające na Malediwy zobowiązani są posiadać zaświadczenie wykonania 
testu RT-PCR z wynikiem negatywnym dla Covid-19. Badanie należy wykonać nie więcej 
niż 96 godzin przed planowanym wylotem z pierwszego portu w drodze na Malediwy. 
 
  

 

 

 
 

 

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. 

 


