RPA – Migracja Sardynek
Najwspanialszy podwodny spektakl na Ziemi …
Termin wyjazdu
Cena imprezy

Główne atrakcje

16.06 – 25.06 / 29.06.2022
16.490,00 PLN – osoba nurkująca program SIMPLE
21.950,00 PLN – osoba nurkująca program MULTI
v Zobacz produkcje BBC za własne oczy!
v Szansa na zobaczenie rekinów, delfinów, fok, tuńczyków, żaglic, humbaków
v Nurkowanie w milionowych ławicach sardynek
v Oko w oko z rekinami na Aliwal Shoal !
v Zobaczycie słynne tawrosze piaskowe oraz żarłacze czarnopłwtowe!
v Safari z Wielką Piątką Afryki w najstarszym rezerwacie Hluhluwe-Imfolozi!
Przeżyj z Nami prawdziwą podwodną afrykańską przygodę!

Opis wyjazdu

Żądnych wrażeń zachęcamy do udziału w niezwykłej eskapadzie do Republiki
Południowej Afryki. Przy odrobinie szczęścia, będziecie mogli zanurzyć się w
milionowej ławicy sardynek, na własne oczy zobaczycie żerujące drapieżniki:
stada rekinów, delfiny, foki, tuńczyki, żaglice, humbaki, rekiny wielorybie, głuptaki,
rybitwy, mewy. Przez 2 dni będziemy nurkowali z rekinami w rejonie Aliwal Shoal.
Aliwal Shoal to kompleks rafowy znajdujący się w niedużej odległości od
miasteczka Scottburgh, godzinę drogi na południe od Durbanu. Słynie z
występowania mant oraz dużej ilości rekinów: w tym Ocenanic Black Tip, Dusky,
Tiger oraz Ragged Tooth. Atrakcjami na lądzie będą safari z Wielką Piątką Afryki
w najstarszym rezerwacie przyrody. Zapraszamy wszystkich na nurkowoprzyrodniczą wyprawę życia... Migracja sardynek to najwspanialszy podwodny
spektakl na naszej planecie. Zobacz największe produkcje BBC na własne oczy!
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Ramowy program imprezy – Program Simple *

16.06 (czwartek)

17.06 (piątek)

18.06 – 22.06
(sobota - środa)

23.06 (czwartek)

24.06 (piątek)

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w godzinach popołudniowych,
Odprawa paszportowo - bagażowa,
Przelot na lotnisko w Mthatha (lot z 2 przesiadkami).
Lądowanie w Mthatha/Umtata w godzinach południowych,
Odbiór bagaży,
Transfer do Ntaba River Lodge w Port St Johns (czas przejazdu ok 1,30h),
Zakwaterowanie w lodgy, czas wolny.
Całodzienna wyprawa na szlak sardynek na superszybkich rib-ach. Obserwację tego
spektakularnego zjawiska można prowadzić nurkując, snorkelując lub z pokładu rib-a,
Przebywając w wodzie przy odrobinie szczęścia będziemy okrążani przez delfiny,
rekiny, nurkujące ptaki, spotkamy się oko w oko z wielorybami, fokami, otoczą nas
milionowe ławice sardynek. Chwile te pozostaną na zawsze w naszej pamięci :)
Po ok. 6 godzinach powrót na suchy ląd (ok. godz. 15:00),
Czas wolny. Po nurkowaniach istnieje możliwość zwiedzania przepięknej przyrodniczo
okolicy, z fantastycznymi plażami, wodospadami oraz formacjami skalnymi.
Śniadanie,
Dzień relaksu i półdniowa wycieczka po okolicach Portu St. Johns: czas na zakup
pamiątek, spotkanie z ludnością lokalną…
Kolacja pożegnalna,
Przygotowanie do wyjazdu.
Śniadanie,
Wykwaterowanie z lodgy,
Transfer na lotnisko w Umtata/Mtatha (1,3h),
Popołudniowy wylot do Polski,
Lądowanie na lotnisku w Warszawie w dniu 25.06.2022 (sobota).
Oficjalnie zakończenie imprezy.
POLECAMY WYBÓR PROGRAMU MULTI – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PONIŻEJ!

!!! Program może ulec zmianie w związku ze zmianą godzin przelotu oraz niekorzystnymi
warunkami pogodowymi.
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Ramowy program imprezy – Program Multi *
16.06 (czwartek)

17.06 (piątek)

18.06 – 22.06
(sobota - środa)

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w godzinach popołudniowych,
Odprawa paszportowo - bagażowa,
Przelot na lotnisko w Mthatha (lot z 2 przesiadkami).
Lądowanie w Mthatha/Umtata w godzinach południowych,
Odbiór bagaży,
Transfer do Ntaba River Lodge w Port St Johns (czas przejazdu ok 1,30h),
Zakwaterowanie w lodgy, czas wolny.
Całodzienna wyprawa na szlak sardynek na superszybkich rib-ach. Obserwację tego
spektakularnego zjawiska można prowadzić nurkując, snorkelując lub z pokładu rib-a,
Przebywając w wodzie przy odrobinie szczęścia będziemy okrążani przez delfiny,
rekiny, nurkujące ptaki, spotkamy się oko w oko z wielorybami, fokami, otoczą nas
milionowe ławice sardynek. Chwile te pozostaną na zawsze w naszej pamięci :)
Po ok. 6 godzinach powrót na suchy ląd (ok. godz. 15:00),
Czas wolny. Po nurkowaniach istnieje możliwość zwiedzania przepięknej przyrodniczo
okolicy, z fantastycznymi plażami, wodospadami oraz formacjami skalnymi.

23.06 (czwartek)

Śniadanie,
Wykwaterowanie z lodgy,
Transfer w okolice Durbanu, Scottburgh (czas ok. 6-7h),
Zakwaterowanie w hotelu Cutty Sark,
Czas wolny, nocleg.

24.06 - 25.06
(piątek - sobota)

Pobudka, śniadanie o godz. 06:45,
Wyjazd na dwa nurkowania na Aliwal Shoal o godz. 07:30,
1 nurkowanie z 4 odbędzie się z nęconymi rekinami!!
Przerwa pomiędzy nurkowaniami odbywa się na plaży/przy hotelu,
Powrót do hotelu ok godz. 13:00,
Czas wolny!

26.06 (niedziela)

Pobudka, śniadanie,
Transfer to Hilltop Lodge (przejazd ok. 6h),
Zakwaterowanie, wieczorne safari w rezerwacie Hluhluwe (ok 3h)!
Obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

27.06 (poniedziałek)

Pobudka, śniadanie,
Poranne i popołudniowe safari w rezerwacie Hluhluwe,
Kolacja, czas wolny, wieczór pożegnalny.
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Ramowy program imprezy – Program Multi cd *

28.06 (wtorek)

Śniadanie,
Przygotowanie do wyjazdu,
Wykwaterowanie z hotelu,
Transfer na lotnisko w Durbanie (czas przejazdu ok. 3h),
Odprawa paszportowo – bagażowa,
Wieczorny wylot do Polski (lot z 1 przesiadką i możliwym międzylądowaniem w
Johannesburgu),
Lądowanie na lotnisku w Warszawie w dniu 29.06 (środa) w godzinach południowych,
Oficjalne zakończenie imprezy.

!!! Program może ulec zmianie w związku ze zmianą godzin przelotu oraz
niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
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Hill Top Lodge
Opis główny

Hill Top Camp Lodge położony jest na wzgórzu z panoramicznym widokiem na
Hluhluwe iMfolozi Game Reserve oraz na piękne tereny regionu Zululand.
Temperatura w obozie jakie o kilka stopni chłodniejsza niż w typowym
afrykańskim buszu, ze względu na jego wyższe położenie nad poziomem
morza. Dach domków pokryte są strzechą, dzięki które Goście mogą cieszyć
się chłodniejszą temperaturą latem, a cieplejszą zimą. W resorcie znajduje się
basen, restauracja, sklepik a także udogodnienia dla dzieci. Wille wyposażone
są w łóżka, lodówkę, miejsce do przygotowania kawy i herbaty, a także
prywatną werandę. Wybierzemy się do najstarszego rezerwatu RPA, którego
zamieszkuje m. in. „Wielka Piątka”, czyli pięć najgroźniejszych i największych
zwierząt w Afryce: lwy, słonie, nosorożce, lamparty oraz bawoły.

Cutty Sark Hotel
Opis główny

Klimatyczny hotel w pobliżu plaży Scottburgh usytuowany jest na terenie 14
akrowej posiadłości, w otoczeniu tropikalnego ogrodu, z prywatnym basenem
typu infinity. Jest to idealne miejsce dla małych, kameralnych grup, które
poczują tu prawdziwy, afrykański klimat. Posiadłość znajduje się na
południowym wybrzeżu KwaZulu Natal, niedaleko centrum nurkowego i ok 60
km od międzynarodowego lotniska w Durbanie. Pokoje są pięknie urządzone –
wyposażone są w jedno podwójne łóżko lub dwa pojedyncze, szafy, półki i
łazienki. Domy posiadają balkony lub werandy, które w otoczeniu bujnego
ogrodu dają możliwość wspaniałego relaksu po nurkowaniach, a także
spektakularny widok na Ocean Indyjski podczas zachodzącego słońca. Każdy
wieczór spędzony pod dachem afrykańskich gwiazd, z pewnością zostanie na
długo w Waszej pamięci!
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Ntaba River Lodge

Opis główny

Opis szczegółowy

Usytuowany pomiędzy wysokimi klifami, pośród niesamowitych tropikalnych
ogrodów nad brzegiem rzeki Umzimvubu, N'taba River Lodge to klimatyczny
resort oferujący niezapomniany pobyt na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Osoby
poszukujący idealnego miejsca do nurkowania oraz do kontaktu z dziką naturą
– nigdzie nie poczują się lepiej! N'taba River Lodge to marzenie miłośników
przyrody ... weź udział w nurkowym spektaklu migracji sardynek, ciesz się
przepływając rzekę kajakiem, spędź dzień na plaży, ciesz się pieszymi
wędrówkami lub jazdą konno na plaży, odwiedzaj lokalne społeczności i
koniecznie spróbuj lokalnego specjału – Pondo!
Pokoje typu standard to pełne afrykańskiego uroku, wolno stojące domki.
Każdy z nich posiada 2 oddzielne sypialnie. Pokoje te mogą być
wykorzystywane jako 2 oddzielne pokoje, lub jak suita – z dwoma
pomieszczeniami oddzielonymi drzwiami.
Każdy pokój posiada własną łazienkę z prysznicem. Domki są gustownie
urządzone przy pomocy importowanych mebli z drewna tekowego w Indonezji.
Pokoje wychodzą na przestronne patio z przepięknym widokiem na rzekę.
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Opis nurkowania: Aliwal Shoal, Port St. Johns
Aliwal Shoal

Aliwal Shoal to jedna z najwspanialszych raf koralowych w RPA. Rafa ta jest
domem setek rekinów – tawroszy piaskowych (Carcharias taurus / Ragged
Tooth Shark). Możemy tu spotkać również wiele innych gatunków, jak żarłacz
oceaniczny czarnopłetwy (Carcharhinus limbatus / Oceanic Blacktip Shark)
oraz żarłacz ciemnoskóry (Carcharhinus obscurus / Dusky Shark)! Umkomaas
– pobliska miejscowość, jest najbardziej charakterystyczna dla tego systemu
raf (uMkhomazi w języku Zulu) oznacza miejsce samic wielorybów - kiedyś
wiele z nich wykorzystywało rejon ujścia rzeki Umkomasi, jako tereny lęgowe.
Teraz niestety już tego nie robią, jednak ilość migrujących tędy wielorybów jest
ciągle bardzo duża. Tutejsza rafa koralowa ma zupełnie inny skład od typowej
rafy tropikalnej. Przeważają tutaj glony i miękkie koralowce, które porastają
podwodne skały tworzące bardzo ciekawą topografię z wieloma jaskiniami i
przepływami.

Port St. Johns

Podczas zimy RPA w przybrzeżnych wodach ma miejsce jeden z najbardziej
spektakularnych zjawisk natury. Miliony sardynek, podążających za zimnym
prądem morskim. Kiedy tylko powstaną sprzyjające warunki, w środku zimy
odgrywa się niezwykłe przedstawienie. Miliony sardynek podążających za
zimnym prądem morskim wpływają w tą okolicę i wpływają w śmiertelną
pułapkę. Ogromne ławice, ciągnące się niekiedy kilometrami, są łatwym łupem
dla drapieżników. Ściągają one tu tysiącami, na największe połowy jakie zna
natura. Wybrzeża Południowej Afryki opływają wody dwóch oceanów. Od
zachodu chłodne wody Atlantyku, a od wschodu, ciepłe wody Oceanu
Indyjskiego. Ławice, często wielokilometrowej długości, przypominają
gigantyczne podwodne potwory mieniące się w słońcu i wijące się w morskiej
otchłani. Najłatwiej jest je dostrzec z lotu ptaka. Masowe przemieszczanie się
milionów ryb przywołuje morskich i powietrznych łowców, chętnych na udział
w uczcie. Podczas nurkowania na pewno spotkamy delfiny zwyczajne, delfiny
butlonose, humbaki, płetwale Bryde’a, tuńczyki i rekiny, a z powietrza nurkujące
głuptaki i albatrosy. Obserwować można mistrzowską strategię delfinów, które
skutecznie oddzielają sardynki od ławicy. Zbijają je w kulę aby ułatwić sobie
polowanie. To niezwykłe zjawisko jest nie tylko ucztą dla zwierząt ale również i
dla ludzi to prawdziwy rarytas – jeden z cudów Matki Natury.
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Cena imprezy

Warunki rezerwacji

Cena imprezy zawiera:

Cena imprezy nie zawiera:

v przelot na trasie: Simple: Warszawa – Umtata Warszawa (z 1 przesiadką) oraz Multi: Warszawa –
Umtata oraz Durban – Warszawa (z 1 przesiadką),
v Program Simple: 6 noclegów w Ntaba River Lodge
**** w pokojach 2-osobowych z 2 posiłkami (HB –
śniadania i kolacje), 5 dni aktywności na wodzie z
sardynkami
w
towarzystwie
doświadczonych
przewodników, z lekkim lunchem na pokładzie RIB-a,
v Program Multi dodatkowo: 2 noce w Hilltop Lodge w
pokoju DBL z wyżywieniem HB, 3 noce w hotelu Cutty
Sark, w pokoju DBL z wyżywieniem HB (2 posiłki), 4
nurkowania na rafach Aliwal Shoal (2 dni nurkowe) - w
tym 1 nurkowanie z nęconymi rekinami, 1 ½ dnia safari
w rezerwacie Hluhluwe - Imfolozi z anglojęzycznym
przewodnikiem, opłata konserwacyjna za Park,
v balast, butle 12l, opieka przewodnika nurkowego,
v pozwolenie na nurkowanie w Aliwal Shoal – Multi,
v transfery zgodnie z opisem w programie,
v ubezpieczenie TU EUROPA KL30.000€ +NNW3.000€
+ bagaż 300€+ SWR,
v opieka przewodnika z ramienia Activtour,
v składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i TFP.

v dodatkowego wyżywienia,
v napoi do posiłków – poza
śniadaniem,
v Nitroksu ok. R100/nurkowanie,
v napiwków dla obsługi,
v kosztów wypożyczenia sprzętu,
v kosztów rozszerzenia
ubezpieczenia o wyższe stawki
gwarancyjne lub od kosztów
rezygnacji z udziału w imprezie – w
tym Covid-19 – dostępne u
Organizatora.

v Zaliczka I: 5.000,00 zł – płatna w dniu dokonania rezerwacji,
v Zaliczka II: 4.500,00 zł – płatna na 150 dni przed wyprawą
v Dopłata pozostałej kwoty na 65 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 oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd,
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v W paszporcie muszą znajdować się co najmniej dwie strony przeznaczone na wizy,
całkowicie wolne od wszelkich stempli, wiz itp. Brak wolnych stron w paszporcie
powoduje odmowę wjazdu do RPA i bezwarunkowy powrót pasażera do miejsca, z
którego rozpoczął podróż. Samowolne przedłużenie pobytu ponad okres ważności
wizy powoduje wstemplowanie do paszportu zakazu wjazdu do RPA odpowiednio na
rok, dwa lub pięć lat,
v Według najnowszych regulacji prawnych (mogą ulec zmianie! Tak więc zachęcamy
do sprawdzania informacji na www.gov.pl) przybywający do RPA muszą mieć test
diagnostyczny w kierunku SARS-CoV2 wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed
wjazdem. Dopuszczalne są wszystkie rodzaje testów uznanych przez WHO. Negatywny
wynik testu zwalnia z kwarantanny,
v Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd,
v Od 24 listopada 2015 r. w RPA obowiązują nowe przepisy paszportowe, zgodnie z
którymi przy wjeździe do tego kraju są akceptowane wyłącznie dokumenty podróży
posiadające cechy umożliwiające ich odczytanie w skanerze paszportowym (Machine
Readable Passports). W przypadku zaistnienia „sytuacji nadzwyczajnych” władze
południowoafrykańskie dopuszczają posługiwanie się przez cudzoziemca
tymczasowym dokumentem podróży w celu wjazdu lub opuszczenia terytorium
Republiki Południowej Afryki i powrotu do kraju zamieszkania,
v W przypadku małoletniego dziecka podróżującego z/do RPA z obojgiem rodziców,
konieczne będzie posiadanie aktu oryginału urodzenia dziecka lub jego poświadczonej
przez notariusza kopi wraz z jego tłumaczeniem na język angielski. W przypadku
podróży małoletniego dziecka z/do RPA z jednym z rodziców, konieczne będzie
okazanie pisemnej zgody drugiego rodzica na podróż dziecka. Dokument musi być
przetłumaczony na język angielski oraz mieć formę affidavit poświadczonego przez
Commissioner of Oaths (w przypadku dokumentu wystawianego w RPA), bądź formę
notarialną (w przypadku dokumentu wystawionego w Polsce). Zgoda taka jest ważna
przez 3 miesiące od daty sporządzenia dokumentu.

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
17.09-18.09.2022. 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.
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