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Galapagos… Nurkowa Wyprawa 
Życia do Świata Zwierząt 
 

Safari nurkowe na Wolf & Darwin – do prawdziwego świata zwierząt! 
 

Termin wyjazdu 
  

06.12 – 17.12.2023  
 

Cena imprezy 
  

7.390,00 USD + 8.600 PLN – safari nurkowe na Galapagos 
   
 

 
 

Główne atrakcje   Światowy bestseller nurkowy ! 
 Najlepsza łódź nurkowa na Galapagos! 
 Stada rekinów młotów, orleni, barakud… 
 Nurkowanie w ławicach sardynek, spotkania oko w oko z lwami morskimi 
 Tutaj przeniesiemy się do prawdziwego świata zwierząt  –  pod wodą i na lądzie 
 Istny Darwin pod wodą!! 

 

  Nurkowa wyprawa życia do miejsca, które zobaczyć trzeba na własne oczy!  
 

Opis wyjazdu 
  

Dlaczego na Galapagos nikt nie zwraca uwagi na dzikie zwierzęta w centrum miast? 
Odpowiedź jest prosta. W wodzie jest ich więcej!! Przebywając tam, będziecie mieli 
okazję poczuć się, jak w prawdziwym świecie zwierząt… Leżące na równiku, prawie 
tysiąc kilometrów na zachód od części lądowej Ekwadoru, wyspy Galapagos są 
domem dla jednych z najbardziej fascynujących zwierząt na Ziemi, zarówno lądowych 
jak i morskich! Wyspy rozsławione zostały przez twórcę ewolucji Karola Darwina. To 
tutaj właśnie robił część swoich obserwacji i badań. Dzisiaj, miejsce badaczy zajęli 
ekologiczni aktywiści i, oczywiście turyści, głównie nurkowie. Niektóre gatunki, takie 
jak kormoran nielotny czy legwan morski, występują tylko na Galapagos! Pod wodą 
natomiast, spotka Was coś, czego nie zapomnicie do końca życia: zobaczycie 
niezliczone stada rekinów młotów, ochoczo baraszkujące w wodzie lwy morskie, stada 
mant, żarłacze galapagoskie, żarłacze jedwabiste, rekiny wielorybie, samogłowy 
(mola-mola), marliny, delfiny i orki! W tym miejscu następuje naprawdę zdumiewające 
wymieszanie się stworzeń ciepło- i zimnowodnych: uchatek, mant, płaszczek, 
pingwinów, żółwi, muren, koników morskich i wielkich ławic niezwykłych ryb!  
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Ramowy program imprezy – wersja SIMPLE* 
 

06.12 (środa) 
  

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2-2,5 godz. przed wylotem, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wylot do Ekwadoru, 
Lądowanie w Guayaquil/Quito w godzinach popołudniowych, 
Transfer do hotelu, zakwaterowanie w pokojach, 
Czas wolny. 

 
07.12 (czwartek) 

  
Śniadanie,  
Wykwaterowanie z hotelu,  
Transfer do lotnisko, 
Odprawa paszportowo-bagażowa, 
Przelot na Galapagos / wyspę Santa Cruz – lotnisko Baltra, 
Transfer na pokład łodzi M/Y Galapagos Aggressor III, 
Zakwaterowanie w kabinach, 
Spotkanie organizacyjne - przygotowanie sprzętu nurkowego i dokumentów. 

 
 

08.12 (piątek) 
  

Śniadanie, 
2 poranne nurkowania: Punta Carrion i Bartolome Punta, 
Lunch, przerwa poobiednia, 
3 nurkowanie na Bartolome Punta, 
Popołudniowa wycieczka na Wzniesienie Bartolome - jedno z najczęściej 
fotografowanych zakątków, oraz Pinnacle Rock, 
Kolacja i czas wolny. 

 
 

09.12 (sobota) 

 

  
Śniadanie, 
3-4 nurkowania wokół wyspy Wolf (2 poranne, 1 popołudniowe oraz 1 nocne), 
Pomiędzy nurkowaniami i po ich zakończeniu posiłki. 

 
10.12 (niedziela) 

  
Śniadanie, 
2 poranne nurkowania wokół wyspy Darwin, 
2 popołudniowe nurkowania wokół wyspy Darwin, 
Pomiędzy nurkowaniami i po ich zakończeniu posiłki. 

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu  
oraz warunków panujących na morzu.  
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Ramowy program imprezy – wersja SIMPLE c.d.* 
 

 
 

 
 

11.12 (poniedziałek) 
 
 
 
 

12.12 (wtorek) 
 
 
 
 

13.12 (środa) 
 
 
 
 
 
 

 
14.12 (czwartek) 

 
 
 
 
 
 

15.12 (piątek) 
 

 
 
 

16.12 (sobota) 

  
 

 

Śniadanie, 
2 poranne nurkowania wokół wyspy Darwin, 
2 popołudniowe nurkowania wokół wyspy Wolf,  
Pomiędzy nurkowaniami i po ich zakończeniu posiłki. 
 
Śniadanie, 
2 poranne nurkowania wokół przylądka Douglasa, 
2 popołudniowe nurkowania na Punta Vicente Roca, 
Pomiędzy nurkowaniami i po ich zakończeniu posiłki. 
 
Śniadanie, 
1 poranne nurkowanie na Cousins Rock 
Powrót w kierunku wyspy Santa Cruz, lunch 
Popołudniowa wycieczka lądowa do rezerwatu Żółwi olbrzymich, które żyją tu na 
wolności, czas wolny w centrum miasteczka Puerto Ayora, 
Kolacja w lokalnej restauracji na wyspie Santa Cruz (nie wliczona w cenę safari), 
Powrót na pokład łodzi, rejs w kierunku Baltry. 
 
Śniadanie, 
Wykwaterowanie z pokładu łodzi, 
Transfer do hotelu ***+ w miejscowości Puerto Ayora na wyspie Santa Cruz, 
Zakwaterowanie w pokojach, 
Czas wolny na korzystanie z uroków tak niesamowitego miejsca jak wyspa 
Galapagos! 
 
Śniadanie, 
Czas wolny w atmosferze spokojnej leniwej wioski rybackiej w towarzystwie lwów 
morskich, pelikanów, żółwi, legwanów – możliwość skorzystania z wycieczek 
fakultatywnych lub relaks na śnieżnobiałej plaży Tortuga. 
 
Śniadanie,  
Wykwaterowanie z hotelu,  
Transfer na lotnisko Baltra,  
Odprawa paszportowa, 
Przelot lokalny do Guaiaquil lub Quito. 
Ponowna odprawa i popołudniowy wylot do Polski, 
Przylot do Warszawy w dniu 17.12 (niedziela) w godzinach wieczornych. 
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  Opis łodzi M/Y Galapagos Aggressor III ***** 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Opis główny 

  
 
Galapagos Aggressor III to luksusowy, 30-metrowy jacht, pływający po wodach 
Galapagos od 1993 roku. Może zabrać na pokład 16 pasażerów i 9-osobową załogę. 
Łódź ta jest laureatem wielu konkursów nurkowych, na najlepszy  jacht motorowy 
przeznaczony dla nurków!  
Posiłki podawane na pokładzie stanowią mieszankę kuchni amerykańskiej i lokalnej. 
Składają się z gorącego śniadania przygotowywanego na zamówienie, obiadu w formie 
bufetu oraz eleganckiej kolacji serwowanej przez obsługę przy stolikach. Wśród 
specjałów do picia można znaleźć soki owocowe, napoje gazowane i niegazowane, 
wodę z lodem, herbatę, kawę oraz – w ograniczonej ilości – lokalne piwa i wina. 
Zarówno posiłki, przekąski, jak i napoje wliczają się w cenę rejsu. Po wcześniejszym 
zawiadomieniu kucharz uwzględni też specyficzną dietę pasażera. 
W przerwach między nurkowaniami pasażerowie mogą zrelaksować się w 
przestronnym salonie przy oglądaniu zdjęć i filmów spod wody, a także zająć się 
obróbką foto/wideo w specjalnie przystosowanym do tego centrum z komputerem 
stacjonarnym. Pokład słoneczny z kolei jest idealny do opalania się lub odpoczywania 
w cieniu. Znajduje się tu także bar, grill, a nawet wanna! Jako dodatkowa atrakcja 
oferowane są aż dwie wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze. 
Na pokładzie jachtu dostępne są butle, balast, pasy balastowe, a także płatny NITROX. 
Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu nurkowego i fotograficznego. Każdy nurek ma 
również dostęp do osobistego schowka. Nurkowania odbywają się w większości z 
zodiaków, a tylko kilka z pokładu nurkowego.  
 

Kabiny  Luksusowe zakwaterowanie na pokładzie łodzi obejmuje 4 kajuty Deluxe (numery od 1 
do 4; dwa łóżka pojedyncze, bulaj) i 4 kajuty Master (numery od 5 do 8; dwa łóżka 
pojedyncze, które mogą być zestawione razem w łóżko typu queensize; okno 
widokowe). Każda kabina wyposażona jest we własny prysznic i toaletę, suszarkę do 
włosów, szafę oraz indywidualnie sterowaną klimatyzację. Pościel wymienia się w 
środku rejsu, a ręczniki – według potrzeby.  
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Opis nurkowania na Galapagos 
 

Nurkowanie 
  

Wulkaniczne "Zaczarowane Wyspy" Galapagos położone są około 960 km na zachód 
od wybrzeży Ameryki Południowej. Ich teren ustanowiono Ekwadorskim Parkiem 
Narodowym, jest to też drugi co do wielkości rezerwat morski na świecie. Żyje tu wiele 
gatunków autochtonicznych, w tym endemicznych, które zachowują się jak oswojone z 
uwagi na brak naturalnych wrogów. 
Główną atrakcją Galapagos są gatunki pelagiczne: rekiny (wielorybie, młoty, rafowe, 
żarłacze galapagoskie, żarłacze jedwabiste, heterodontus), samogłowy (mola mola), 
wieloryby, marliny, delfiny i orki. W tym miejscu następuje zdumiewające wymieszanie 
się stworzeń ciepło- i zimnowodnych: uchatek, mant, płaszczek, pingwinów, żółwi, 
muren, koników morskich i wielkich ławic niezwykłych ryb. Niektóre gatunki, takie jak 
kormoran nielotny czy legwan morski, występują tylko na Galapagos! 
Ze względu na pobyt na terenie parku narodowego harmonogram nurkowań jest dość 
ścisły – codziennie dwa nurkowania poranne i dwa popołudniowe, do tego jedno 
dodatkowe nurkowanie nocne na tydzień i łącznie dwie wycieczki na ląd. Harmonogram 
zależy też mocno od pływów morskich, prądów i warunków pogodowych. 

   

Wyspa Wolf  Tego miejsca nie trzeba przedstawić! Owiany sławą  szczyt wygasłego wulkanu... 
Atrakcje: Rekiny młoty, rekiny galapagoskie, rekiny białopłetwe rafowe, orlenie, 
batfishe, delfiny ... 
 

Wyspa Darwina  Drugie najsłynniejsze miejsce nurkowe na Ziemi! Szczyt wygasłego wulkany nazwany 
na cześć badacza Karola Darwina. Zdumiewające nurkowanie w dryfcie na Darwin's 
Arch. Atrakcje: Rekiny młoty, rekiny galapagoskie, rekiny czarnopłetwe, żółwie, delfiny 
butlonosy, manty,  czasami spotykane rekiny tygrysie! 
 

Cousin's Rock  Atrakcje: Stacja czyszcząca mant, koniki morskie, lwy morskie, rekiny galapagoskie, 
rekiny białopłetwe rafowe, żółwie, ryby rafowe, płaszczki, orlenie... Podczas przerwy 
powierzchniowej zobaczymy pingwiny! 

 

 

 

 



 

 

 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 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 

Cena imprezy  
 

 
 

 
 

 
 

Cena imprezy zawiera: 
v  przelot Polska – Quito/Guayaquil – Baltra – Quito/ 

Guayaquil – Polska (z przesiadkami),  
v  8 dniowe/7 noclegów safari nurkowe na pokładzie 

łodzi Galapagos Aggressor III - kabina DBL Master 
lub Deluxe: 20 nurkowań, wyżywienie 4 posiłki + 
przekąski + napoje bezalkoholowe i alkoholowe 
(piwo, wino - ograniczona ilość!), minimum 2 
wycieczki lądowe, butle i balast, opieka przewodnika 
nurkowego, 
v  transfery w Ekwadorze oraz na Galapagos: 

lotnisko - łódź - hotel - lotnisko, 
v wycieczka po wyspie Santa Cruz zgodnie z opisem, 
v 1 noclegi ze śniadaniem w Guayaquil/Quito w 

hotelu ***, 
v po zakończeniu safari 2 noclegi ze śniadaniami w 

hotelu*** w miejscowości Puerto Ayora na wyspie 
Sata Cruz (Galpagos), 
v ubezpieczenie TU Europa KL30.000€+NNW 

3.000€+ bagaż 300€ + SWR (nurkowanie),  
v składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 Cena imprezy nie zawiera: 

v opłaty wjazdowej na teren Parku 

Narodowego Galapagos –  100$ (może 
ulec zmianie) – płatność tylko gotówką, 
v opłaty 20$ za kartę turystyczną 

Galapagos (może ulec zmianie) – płatność 
tylko gotówką, 
v dopłaty paliwowej 250$ (może ulec 

zmianie), 
v dopłaty za kabinę SGL lub pokój SGL - 

szczegóły u organizatora,  
v dodatkowych posiłków nie 

wymienionych w programie, 
v napiwków dla załogi łodzi (sugerowane 

200-300$),  
v kosztów wypożyczenia sprzętu 

nurkowego, 
v  kosztów rozszerzenia ubezpieczenia o 

wyższe stawki gwarancyjne, 
ubezpieczenie DAN oraz  od kosztów 
rezygnacji z udziału w imprezie – 
dostępne u organizatora, 
v wydatków własnych.  
 

 

 
Warunki rezerwacji 

  

 

v Zaliczka I: 20% – płatna w dniu dokonania rezerwacji, 
v Zaliczka II:15% – płatna na 180 dni przed wylotem, 
v Zaliczka III:10% –  płatna na 120 dni przed wylotem, 
v Dopłata pozostałej kwoty na 60 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 Aktualne wymogi podróżne w związku z pandemią COVID-19, 
v Ważny certyfikat nurkowy, 
v Wymagane uprawnienia na poziomie AOWD oraz min. 50 zalogowanych nurkowań, 
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 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. 
 

 


