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SOCORRO Archipelag 

Revillagigedos Meksykańskie safari nurkowe na 

naprawdę duuuuuużego zwierza! 
 
 

Termin wyjazdu 

  
 

17.11 – 30.11 (11 noclegów) 
 

Cena imprezy 
  

25.900,00 PLN 
   

Główne atrakcje   Safari polecane miłośnikom duuuuuużego życia pelagicznego 
 Szansa na spotkanie 10 gatunków rekinów podczas 1 nurkowania - w tym 

wielorybiego! 
 Olbrzymie manty o rozpiętości blisko 7 metrów 
 Okazja do zobaczenia delfinów butlonosych 
 10 dniowe safari na najlepszej łodzi nurkowej pływającej po tych wodach 
 Czas wolny na Półwyspie Baja California! 

   
  Spektakularne safari – Bestseller nurkowy! 
   

Opis wyjazdu  Archipelag Revillagigedos, na który składają się cztery powulkaniczne wyspy: 
słynna Socorro, San Benedicto, Roca Partida oraz Clarion położony jest na 
odludnym zakątku Oceanu Spokojnego, około 450 kilometrów od 
meksykańskiego półwyspu Baja. To właśnie tutaj przeniesiemy się do 
prawdziwego raju dla płetwonurków, a spotkania z przedstawicielami 
pelagicznymi dostarczą nam niezapomnianych wrażeń. Manty, rekiny,  
wieloryby, delfiny. To zaledwie kilka atrakcji, które czeka na nas pod wodą :) 
Archipelag słynie z bliskich spotkań z olbrzymimi mantami, których rozpiętość 
skrzydeł dochodzi do 7 metrów. Przybrzeżne wody wysp zamieszkiwane są 
przez przeróżne gatunki rekinów: młotów, white tips, silver tips, silk, dusky, rekiny 
gapagoskie, i okazyjnie rekiny tygrysie. Bywa, że podczas jednego nurkowania 
zobaczyć można dziesięć gatunków tych drapieżników. Zapraszamy na 
niezwykłe safari nurkowe do prawdziwiej oazy morskiego życia - nie bez powodu 
nazwanego meksykańskim Galapagos! 
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Ramowy program imprezy * 
 
 
 

17.11 (czwartek) 
 
 
 

18.11 (piątek) 

  
 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie w godzinach wieczornych, 
Odprawa paszportowo-biletowa,  
Przelot do Meksyku (lot z 2 przesiadkami).  
 
Lądowanie w San Jose Del Cabo w godzinach porannych, 
Transfer do hotelu**** lub podobnego, 
Czas wolny.  

 
19.11 (sobota) 

  
Śniadanie i czas wolny,  
Ok. godz. 16:00 transfer na pokład łodzi M/V Rocio Del Mar,  
Zakwaterowanie w kabinach,  
Ok. 18:00 opuszczenie mariny w Cabo San Lucas - kierunek Wyspa San Benedicto 
(ok.22-24h płynięcia w jej kierunku), kolacja będzie serwowana ok. godz. 19:00,  
Czas wolny na okładzie łodzi, omówienie i przygotowanie do kolejnych dni nurkowych. 
W trakcie safari serwowane są posiłki, napoje bezalkoholowe, piwo i wino - w 
ograniczonych ilościach! 

 
20.11 (niedziela) 

  
Przeprawa w kierunku wyspy San Benedicto;  
Czas wolny na pokładzie  łodzi i posiłki zgodnie z programem. 
Przygotowanie do nurkowań.  

 
21.11 (poniedziałek) 

  
Śniadanie,  
4 nurkowania wokół Wyspy San Benedicto:  
Czas wolny na pokładzie  łodzi i posiłki zgodnie z programem. 
Kurs na wyspę Roca Partida,  

 
22.11 (wtorek) 

  
Śniadanie, 
3 nurkowania wokół Roca Partida, 
Czas wolny na pokładzie  łodzi i posiłki zgodnie z programem. 

 
23.11 (środa) 

 
 
 
 

24.11 (czwartek) 

  
Śniadanie, 
3 nurkowania wokół Roca Partida, 
Czas wolny na pokładzie  łodzi i posiłki zgodnie z programem. 
Kurs na wyspę Socorro. 
 
Śniadanie, 
3 nurkowania wokół wyspy Socorro: szansa spotkania 10 gatunków rekinów - w tym 
wielorybiego! 
Czas wolny na pokładzie  łodzi i posiłki zgodnie z programem. 
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Ramowy program imprezy cd… 
 
 
 

25.11 (piątek) 

  
 
Śniadanie,  
4 nurkowania wokół wyspy Socorro: szansa spotkania 10 gatunków rekinów - w tym 
wielorybiego! 
Czas wolny na pokładzie  łodzi i posiłki zgodnie z programem. 
Kurs na wyspę San Benedicto.   

 
26.11 (sobota) 

  
Śniadanie,  
Cztery nurkowania wokół Wyspy San Benedicto:  
Czas wolny na pokładzie łodzi i posiłki zgodnie z programem.  

 
27.11 (niedziela) 

  
Kurs powrotny w kierunku lądu. Czas wolny na pokładzie łodzi (w ciągu dnia posiłki),  
Powrót do mariny w Cabo San Lucas w godzinach nocnych, 
Nocleg na pokładzie łodzi, przygotowanie do wykwaterowania, kolacja pożegnalna.  

 
28.11 (poniedziałek) 

 
 
 
 
 

29.11 (wtorek) 

  
Śniadanie,  
Wykwaterowanie z pokładu łodzi ok. godz. 08:00-08:30, 
Transfer do hotelu **** w Cabo San Lucas, 
Zakwaterowanie w pokojach (doba rozpoczyna się ok. godz. 15:00), 
Czas wolny.  
 
Śniadanie,  
Wykwaterowanie z hotelu,  
Transfer na lotnisko w San Jose Del Cabo,  
Odprawa paszportowo - bagażowa, 
Wylot do Europy w godzinach popołudniowych (lot z 2 przesiadkami),  
Lądowanie w Warszawie w dniu 30.11.2022 (środa) w godzinach wieczornych, 
Zakończenie imprezy. 

 

 
Uwaga! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotów oraz 
warunków panujących na morzu. 
 
Po zakończeniu safari istnieje możliwość przedłużenia pobytu na Cabo San Lucas o 
wybraną ilość dni oraz organizację wycieczek/aktywności dodatkowych na lądzie w tym 
min. zip-line, zwiedzania, obserwacji wielorybów itp… Szczegóły u Organizatora.  
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Opis łodzi M/Y Rocio Del Mar 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Opis główny 

  
 
Zapraszamy Państwa na safari nurkowe wokół wysp Socorro na pokładzie 
wysokiej jakości, prawdziwiej nurkowej łodzi Rocio Del Mar. Na pokładzie tej, 
34-metrowej, zbudowanej w 2008 roku łodzi 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. 
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. 

 
Nurkowanie 

  
Nurkowie z pewnością docenią przestronny pokład nurkowy wyposażony w 
toaletę, prysznice ze słodką wodą oraz dwa sześciometrowe zodiaki, z których 
wykonywane są nurkowania. Dużym udogodnieniem dla operatorów kamer 
oraz fotografów będzie stacja do płukania sprzętu oraz liczne stacje do 
ładowania urządzeń elektronicznych.  
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Opis nurkowania na Socorro, San Benedicto i Roca 
Partida  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Nurkowanie 

  
 

Archipelag Revillagigedos, na który składają się cztery powulkaniczne wyspy: 
słynna Socorro, San Benedicto, Roca Partida oraz Clarion położony jest na 
odludnym zakątku Oceanu Spokojnego, około 450 kilometrów od 
meksykańskiego półwyspu Baja. To właśnie tutaj przeniesiemy się do 
prawdziwego raju dla płetwonurków, a spotkania z przedstawicielami 
pelagicznymi dostarczą nam niezapomnianych wrażeń. Manty, rekiny,  
wieloryby, delfiny. To zaledwie kilka atrakcji, które czeka na nas pod wodą :) 
Archipelag słynie z bliskich spotkań z olbrzymimi mantami, których rozpiętość 
skrzydeł dochodzi do 7 metrów. Przybrzeżne wody wysp zamieszkiwane są 
przez przeróżne gatunki rekinów: młotów, white tips, silver tips, silk, dusky, 
rekiny galapagoskie, i okazyjnie rekiny tygrysie. Bywa, że podczas jednego 
nurkowania zobaczyć można dziesięć gatunków tych drapieżników. W 
miesiącach listopad - grudzień oraz kwiecień – maj w okolice archipelagu 
przypływają rekiny wielorybie, tak więc czeka na nas naprawdę wiele 
niezapomnianych wrażeń! Zapraszamy na niezwykłe safari nurkowe do 
prawdziwiej oazy morskiego życia - nie bez powodu nazwanego meksykańskim 
Galapagos! 
 
Podczas safari wykonamy nurkowania wokół wyspy San Benedicto, która  
uchodzi za magiczne miejsce nurkowe zwane "The Boiler" - wyglądające jak 
podwodna góra ze stacją czyszczenia mant. Spotkać tu można około 5-10 
osobników, które bez obaw potrafią podpłynąć do nurków na odległość 
niespełna 1 metra. W okresie od stycznia do kwietnia przypływają tu humbaki. 
Kilka spektakularnych nurkowań wokół legendarnej wyspy Socorro będzie 
doskonałą szansą na spotkanie blisko 8 - 10 odmian rekinów, w tym rekina 
wielorybiego! Przy odrobinie szczęścia natkniemy się także na lwy morskie, 
płaszczki oraz ośmiornice... Zanurzenia wokół Roca Partida dostarczą nam 
wielu atrakcji. Ławice rekinów młotów, spotkania z dużymi mantami! to tylko 
zapowiedź tego co czeka na nas podczas tej niezapomnianej wyprawy...  
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Cena imprezy  
 

 
 
 

 
 

 

Cena imprezy zawiera: 

 
v  przelot na trasie Warszawa– San Jose Del Cabo 
oraz San Jose Del Cabo  –  Warszawa (z dwoma 
przesiadkami),  
v 2 noclegi w Cabo San Lucas w hotelu **** ze 
śniadaniem, 
v  9 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 20 - 21 nurkowań wokół wysp: Socorro, San 
Benedicto oraz Roca Partida (6 dni nurkowych), 
v  opłaty portowe i taxy lokalne,  
v  butle, balast, 
v  transfery zgodnie z opisem w ofercie, 
v  anglojęzyczny przewodnik nurkowy, 
v ubezpieczenie podstawowe TU Europa: KL 30.000€ 
+ NNW 3.000€ + bagaż 300€ + SWR (nurkowanie), 
v składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz 
Turystyczny Fundusz Pomocowy. 
 

     Cena imprezy nie zawiera: 
 

v nielimitowanego NITROX-u/safari - 120$, 
v opłaty za wstęp na teren Parku 
Morskiego – 480$/safari 
v wypożyczenia sprzętu nurkowego, 
v napiwków dla załogi (sugerowane ok. 
300-350$), 
v opłaty paliwowej – jeśli będzie 
wymagana, 
v kosztów ubezpieczenia TU Europa 
rozszerzonego o choroby przewlekłe, 
następstwa COVID-19, wyższe sumy 
gwarancyjne lub ubezpieczenie DAN – 
dostępne u organizatora,  
v ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z 
imprezy - dostępne u organizatora, 
v wydatków własnych, 
v świadczeń nie wymienionych w cenie.  

 

Warunki rezerwacji  v Zaliczka I: 6.000,00zł – płatna w dniu dokonania rezerwacji, 
v Zaliczki II: 5.000,00zł – płatna do 13.05.2022, 
v Dopłata pozostałej kwoty do 100% na 95 dni przed rozpoczęciem imprezy.  
 

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 prosimy zabrać na wyjazd, 
v Ubezpieczenie nurkowe! 
v Zalecane uprawnienia: AOWD, 50 nurkowań oraz specjalizacja wrakowa.  
 

 
 

 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną 
gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 413 001,00 PLN,  na 
okres 18.09.2022 r. do 17.09.2023 r. 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. 
 

 


