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Arktyka – dookoła Spitsbergenu 
 

Safari przez Królestwo Niedźwiedzi Polarnych oraz lodu! 

 

Termin wyjazdu 

  
22.07 – 01.08.2023 

 

Cena imprezy 
  

4.750,00€ + 3.600,00 PLN/os. nurkująca 

   

Główne atrakcje  
 

 nurkowa podróż życia do królestwa niedźwiedzia polarnego, 

 przeprawa lodołamaczem do ziemi wiecznych lodów, 

 trasa obejmująca rejon Północnego Spitsbergenu – trasa niedźwiedzi polarnych! 

 królestwo waleni, fok, słoni morskich, rozgwiazd, gąbek, krabów, anemonów, meduz, ryb 

arktycznych, ślimaków nagoskrzelnych, wężowideł oraz lasów kelpowych, 

 nurkowanie w scenerii lodowych gigantów, 

 polarny krajobraz lądolodów, gór lodowych, lodowców, cieśnin i wysp 

1 nocleg w Longyearbyen 

 Ekologiczne przedsięwzięcia, czyli sprzątanie brzegów Spitsbergenu 
  

 

  Ekspedycja będąca zwieńczeniem marzeń każdego nurka... 

Opis wyjazdu  Na bezmiernym obszarze Arktyki prawdziwym władcą na lądzie jest biały niedźwiedź, a pod wodą królują 

walenie oraz foki. Regiony arktyczne są środowiskiem odmiennym, różniącym się od wszystkich innych, 

znajdujących się na Ziemi. Arktykę wyróżniają jej ogromne przestrzenie, obecność mórz, na wpół 

zamarznięty ocean o powierzchni prawie 25 milionów km². Otaczają ją tereny pustynne, tundry 

euroazjatycka i północnoamerykańska, obejmujące prawie 13 milionów km², równych 1/10 powierzchni 

naszego globu. Arktyka odsłania miejsca olśniewającej urody; lód mieni się tęczą odbitego światła, morze 

jest pokryte grubą skorupą lodu, której zasięg zależy od sezonowych temperatur. Mroczna i pustynna w 

zimie, ożywia się nagle, kiedy dni stają się długie. Miliony ptaków zlatują się tutaj, aby budować gniazda, 

podczas gdy morze częściowo uwolnione od skorupy lodowej pozwala tysiącom płetwonogich wyjść na ląd. 

Jednym z najważniejszych zjawisk w przyrodzie jest formowanie się planktonu, którym żywią się inne 

zwierzęta.  Ryby, mięczaki, głowonogi, płetwonogi i walenie pływają czynnie w tych wodach umożliwiając 

nam spotkania oko w oko z tym intrygującym środowiskiem. Podejmij wyzwanie i dołącz do naszej 

ekspedycji! 
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Ramowy program imprezy * 

 

 

22.07  (sobota) 

  

 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w godzinach porannych, 

Odprawa paszportowo-bagażowa,  

Przelot na wyspę Spitsbergen (Archipelag Svalbard) – do Longyearbyen (przelot z  1 lub 2 przesiadkami), 

Lądowanie na Arktyce w godzinach wieczornych, 

Transfer do Lodgy ***+, zakwaterowanie w pokojach, 

Czas wolny i nocleg. 

 

23.07 (niedziela) 
  

Śniadanie, 

Czas wolny, 

Około godz. 13:00-14:00 transfer na pokład łodzi M/V Hondius, 

Zakwaterowanie w kabinach, 

Oficjalnie rozpoczęcie przeprawy lodołamaczem,  
Odprawa, omówienie, wypełnienie formalności na pokładzie statku, 

Wczesnym wieczorem opuszczenie mariny w Longyearbyen oraz Fiordu Isfjorden – będzie to szansa 

spotkania pierwszych płetwali karłowatych, 

Kolacja powitalna, 

Czas wolny. 

 

24.07 (poniedziałek) 

 

 

  

Rejs do Krossfjorden 

Śniadanie, 

Poranna odprawa z opiekunem, Kierując się na północ wzdłuż zachodniego wybrzeża, dotrzemy do 

Krossfjorden nad ranem. W tym miejscu, możemy dopłynąć zodiakami do lodowca Fjortende Julibreen. 

Zielone stoki w obrębie lodowca obsypane są kolorowymi kwiatami, a gromady mew i nurzyków 

polarnych gniazdują na skalnych klifach. Mamy dużą szansę aby zobaczyć, jak lis arktyczny poluje na 

pisklęta lub brodzące w wodzie fokowąsy brodate. Po południu, płyniemy do Ny Ålesund. Jest to najdalej 

na świecie wysunięta na północ funkcjonująca jednostka osadnicza. Dawna wioska górnicza obsługiwana 

była przez najbardziej wysuniętą na północ kolej na świecie, której tory kolejowe można zobaczyć po dziś 

dzień. Wszystko jest tu “najbardziej na północ”. W sumie znajduje się tu 60 budynków – najbardziej 

wysunięta na północ poczta, parę hoteli, lokalne muzeum historyczne, kawiarenka, sklep z pamiątkami. 

Ny-Alesund ma również swoją marinę oraz lądowisko dla małych jednostek. Od 1964 r. jest to również 

centrum międzynarodowych badań arktycznych i monitorowania środowiska. Obecnie NyÅlesund jest 

również centrum turystycznym. Corocznie miejsce to odwiedza około 20 000 turystów. W pobliżu wioski 

znajduje się wylęgarnia bernikli białolicych, gęsi krótkodziobych i rybitw arktycznych.  

W ciągu dnia organizowane są 1-2 nurkowania (poranne i popołudniowe), ze zodiaków. Po nurkowaniach 

zostaniecie Państwo przewiezieni na ląd i będziecie Państwo mieli szansę uczestniczyć w programie z 

pozostałymi uczestnikami wyjazdu. 

Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez załogę statku): warsztaty, 

omówienia, spotkania informacyjne. 
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Ramowy program imprezy * 

 

 

25.07 (wtorek)  Masyw lodowca Monaco 

Śniadanie, 

Poranna odprawa z opiekunem, Zobaczymy niezliczone fiordy i spływające do nich lodowce. Jeden z 

najsłynniejszych to Liefdefjorden. Jeśli będzie dobra pogoda, uda nam się do niego podpłynąć. Nazwa 

oznacza „fiord miłości” ze względu na urzekające piękno i fantastyczny widok na lodowiec Monako. 

Podpływając zodiakami do lodowców będziemy świadkami widowiskowych obrywów lodu. Wody w 

obrębie lodowca są ulubionym miejscem żerowania tysięcy mew, a u podstawa lodowca jest popularnym 

miejscem łowów niedźwiedzi polarnych. Jeśli warunki lodowe uniemożliwiają żeglugę w ten rejon, 

wybierzemy alternatywną trasę wzdłuż zachodniego wybrzeża Spitsbergenu. 

W ciągu dnia organizowane są 1-2 nurkowania (poranne i popołudniowe), ze zodiaków. Po nurkowaniach 

zostaniecie Państwo przewiezieni na ląd i będziecie Państwo mieli szansę uczestniczyć w programie z 

pozostałymi uczestnikami wyjazdu. 

Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez załogę 

statku): warsztaty, omówienia, spotkania informacyjne. 

 

26.07-27.07 (środa-

czwartek) 

  

Archipelag Siedmiu Wysp 

Śniadanie, 

Poranna odprawa z opiekunem, Jest to najbardziej na północ wysuniętym punktem naszego rejsu, jest grupa 

Siedmiu wysp, znajdujących się na północ od Ziemi Północno-wschodniej. W tym miejscu osiągniemy 80 

stopień szerokości geograficznej północnej, a tym samym znajdziemy się tylko 870km od geograficznego 

bieguna północnego! Ponadto, jest to obszar zamieszkiwany przez niedźwiedzie polarne, zatem zanim 

statek ruszy w dalszą drogę – możemy zatrzymać się na kilka godzin wśród dryfującego lodu. Jeśli Kiedy 

krawędź lodu morskiego będzie się znajdować kilkadziesiąt kilometrów na północ od Siedmiu Wysp 

(głównie w sierpniu), spędzimy w tym obszarze dwa dni. Alternatywnie (głównie w lipcu) będzie 

możliwość przepłynięcia do Sorgfjordu, gdzie być może zobaczymy pokaźne stado morsów, zbierające się 

w pobliżu grobów wielorybników z XVII wieku. a także zrobimy sobie wycieczkę po drugiej stronie fiordu, 

gdzie widoki zwalają z nóg a przy okazji, natkniemy się na pardwy górskie.  

W ciągu dnia organizowane są 1-2 nurkowania (poranne i popołudniowe), ze zodiaków. Po nurkowaniach 

zostaniecie Państwo przewiezieni na ląd i będziecie Państwo mieli szansę uczestniczyć w programie z 

pozostałymi uczestnikami wyjazdu. 

Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez załogę 

statku): warsztaty, omówienia, spotkania informacyjne. 
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28.07 (piątek) 

  

 

Cieśnina Hinlopen 

Śniadanie, 

Poranna odprawa z opiekunem,Tego dnia przemierzamy Cieśninę Hinlopen która jest domem dla 

fokowąsów brodatych, nerpy obrączkowanej i niedźwiedzi polarnych. U wejścia do cieśniny mamy 

szanse na spotkanie z płetwalami błękitnymi! Omijając kry lodowe w obrębie Liefdefjorden, 

dopływamy zodiakami Alkefjellet – nurzykowego klifu. Bezpośrednio z wody na setki metrów w 

górę wyrastają szeregi pionowych skał przypominające swym kształtem baszty średniowiecznych 

zamków lub wieże gotyckich katedr. Klif swą nazwę zawdzięcza ogromnej kolonii nurzyków 

polarnych. Eksponowane ściany skalne z niezliczoną ilością grzęd chronionych przez swą 

niedostępność przed penetracją przez lisy polarne to idealne miejsce gniazdowania. We wschodniej 

części cieśniny możemy podjąć próbę wyjścia na wyspę Nordaustlandet – tzw. Ziemię Północno-

wschodnią. Wyspę zamieszkują renifery, gęsi krótkodziobe i morsy arktyczne. W pobliżu 

Torrelneset podziwiać będziemy pustynię polarną na Ziemi Północno- Wschodniej, obok której 

znajduje się trzecia co do wielkości pokrywa lodowa docierającego do pobliskiego morza. 

Przespacerujemy się po pięknym wybrzeżu pokrytym skałami, wyrzeźbionymi przez fale przez 

tysiące lat. Możemy spotkać podczas naszego rejsu morsy. Płynąc na południe od Ziemi Północno- 

Wschodniej mamy duże szanse na spotkanie z wielorybami grenlandzkimi. 

W ciągu dnia organizowane są 1-2 nurkowania (poranne i popołudniowe), ze zodiaków. Po 

nurkowaniach zostaniecie Państwo przewiezieni na ląd i będziecie Państwo mieli szansę 

uczestniczyć w programie z pozostałymi uczestnikami wyjazdu. 

Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez 

załogę statku): warsztaty, omówienia, spotkania informacyjne. 

 

29.07 (sobota) 

  

Wyspy Barentsoya 

Śniadanie, 

Poranna odprawa z opiekunem, Planujemy zatrzymać się w kanale Freemansundet, choć czasem 

przez pomieszkujące w tym obszarze niedźwiedzie polarne – nie jest to możliwe. Potencjalnym 

miejscem na postój jest wyspa Barentsoya. W południowozachodniej części wyspy zrobimy sobie 

orzeźwiający spacer przez tundrę (Sundneset), gdzie zobaczymy tradycyjne, traperskie chatki, 

kolonie ptaków Kittiwakes a także renifery. Renifery wędrują w dużych ilościach, gromadząc zapasy 

tłuszczu na zimę, stale karmiąc się bogatą roślinnością. Następnie popłyniemy na południe do 

Diskobukta na zachodniej stronie Edgeoya. Po rejsie na Zodiaku przez płytką zatokę, wylądujemy 

na plaży wypełnionej kośćmi wielorybów i pniami drzew, które dotarły tutaj z Syberii. Możemy 

również wejść na górę wąskiego wąwozu zamieszkanego przez kittiwakes, nurniki i mewy blade. 

Podczas sezonu lęgowego klify patrolowane są przez lisy polarne i niedźwiedzie polarne, szukające 

młodych ptaków, które wypadły z gniazd. 

W ciągu dnia organizowane są 1-2 nurkowania (poranne i popołudniowe), ze zodiaków. Po 

nurkowaniach zostaniecie Państwo przewiezieni na ląd i będziecie Państwo mieli szansę 

uczestniczyć w programie z pozostałymi uczestnikami wyjazdu. 

Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez 

załogę statku): warsztaty, omówienia, spotkania informacyjne. 
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30.07 (niedziela) 
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Górska kraina 

Śniadanie, 

Poranna odprawa z opiekunem, Zaczynamy dzień od spokojnego rejsu przez fiordów Hornsund w 

południowej części Spitsbergenu, ciesząc oczy pięknymi górskimi szczytami. Hornsundtind wyrasta 

na wysokość 1431 metrów, zaś Bauten pokazuje dlaczego badacze holenderscy nadali temu miejscu 

nazwę „Spitsbergen”, co oznacza „spiczaste góry”. W okolicy znajduje się 14 wspaniałych 

lodowców i mamy duże szanse na spotkanie z fokami i niedźwiedziami polarnymi. Możliwa jest 

wizyta w polskiej stacji badawczej gdzie przyjacielska załoga wtajemniczy nas w projekty badawcze. 

Znajdujące się za stacja góry są domem dla tysięcy alczyków. 

W ciągu dnia organizowane są 1-2 nurkowania (poranne i popołudniowe), ze zodiaków. Po 

nurkowaniach zostaniecie Państwo przewiezieni na ląd i będziecie Państwo mieli szansę 

uczestniczyć w programie z pozostałymi uczestnikami wyjazdu. 

Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez załogę statku): 

warsztaty, omówienia, spotkania informacyjne. 

 

31.07 (poniedziałek) 
  

Bell Sund 

Śniadanie, 

Poranna odprawa z opiekunem, 

Dziś znajdziemy się w Bell Sund, jednym z największych systemów fiordów na Svalbardzie. Prądy 

oceaniczne sprawiają, że obszar ten jest nieco cieplejszy niż inne obszary archipelagu, co skutkuje 

stosunkowo bujną roślinnością. Dotrzemy również do Ahlstrandhalvoya u wejścia do Van 

Keulenfjorden. Znajdują się tu szkielety białuch (małych waleni), które pozostały po XIX wiecznych 

polowaniach, jako dowód na konsekwencje bezmyślnych działań. Na szczęście białuchy nie 

wyginęły i nadal można je spotkać w niektórych miejscach. Gdy kierować się będziemy do czoła 

fiordu, zobaczymy wspaniałą tundrę i renifery. 

Czas wolny na pokładzie statku (w trakcie posiłki i atrakcje przygotowane przez załogę statku): 

warsztaty, omówienia, podziękowania, Odprawa przed wykwaterowaniem z pokładu łodzi M/V 

Hondius, przygotowanie do wyjazdu, 

Kolacja oraz wieczór pożegnalny. 

 

 

01.08 (wtorek)   Śniadanie, 

Każda podróż, bez względu na to jak wielka – musi dobiec końca. Z pokładu statku schodzimy w 

Longyearbyen, zabierając ze sobą wspomnienia, które towarzyszą Ci wszędzie tam, gdzie zacznie 

się Twoja następna przygoda. 

Powrót statku do mariny w Longyearbyen, wykwaterowanie z pokładu łodzi ok. godz. 09:00, 

Transfer na lotnisko, 

Odprawa paszportowo – bagażowa, 

Wylot do Polski (przelot z 1 lub 2 przesiadkami), 

Lądowanie w Warszawie w godzinach wieczornych lub 02.08.2023 (środa), 

Oficjalne zakończenie imprezy. 

 

 

 

* - Dokładny program imprezy oraz ilość nurkowań uzależniony jest od godzin przelotu oraz warunków panujących na Morzu, ponieważ warunki pogodowe 

w tej części świata są na tyle nieprzewidywalne i dynamiczne, istnieje możliwość (przy bardzo złej pogodzie) opóźnienia wypłynięcia/powrotu z Arktyki. Nie są 

to czynniki zależne od organizatora i rzutować mogą one na przebieg  imprezy!  Uwaga: N.B. Szanse, że możemy ukończyć pełne okrążenie Spitsbergenu (na 

podstawie naszych doświadczeń z lat 1992-2019) wynoszą ok 30% w pierwszej połowie lipca, 70% w drugiej połowie lipca, 90% w pierwszej połowie sierpnia i 

95% w drugiej połowie lipca. Jeśli nie uda nam się ukończyć pełnego okrążenia, możemy zaproponować alternatywny program w północno-wschodniej lub 

południowo-wschodniej Spitsbergenie. 
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Opis lodołamacza M/Y Hondius 

 
 

 

 

Opis główny 

  
M/V Hondius to pierwszy statek ekspedycyjny zarejestrowany w klasie Polar Class 6 na świecie, 

spełnia najwyższe i najnowsze standardy Lloyd’s Register określające wytrzymałość na 

pokrywę lodową. Lodołamacz jest urzeczywistnieniem najnowszych technologii i 

innowacyjności, które zadbają o komfort pobytu w antarktycznych i arktycznych regionach 

polarnych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom eksploracja Antarktydy i Arktyki jest na 

wyciągnięcie ręki! Nie tylko bogactwo udogodnień dla naszych pasażerów stanowi zaletę statku. 

Bezcennym atutem jest także dbałość o środowisko naturalne regionów polarnych. Zastosowane 

technologie oświetlenia LED, ogrzewania parowego, biodegradowalne farby i smary oraz 

nowatorski system zarządzania energią pozwalają zredukować emisję CO2 oraz zużycie paliwa 

– co bezpośrednio wpływa na ekologię! 

 

 

Kabiny 
  

Na pokładzie łodzi oferujemy wysoki standard zakwaterowania dla 170 pasażerów w 

następujących kabinach: 6 grand suit z balkonem o powierzchni 27m², 8 junior suit o 

powierzchni 20-21m², 8 kabin typu superior, 11 kabin typu twin deluxe o powierzchni 19-21m², 

14 kabin typu twin z oknem panoramicznym o powierzchni 12-14m² oraz 27 kabin 

dwuosobowych porthole (z bulajem), 2 kabiny trzyosobowe porthole (z bulajem) oraz 4 kabiny 

czteroosobowe porthole (z bulajem) o powierzchni 12-18m².  Jeden z pokładów składa się z 

dużego salonu obserwacyjnego z wydzieloną salą wykładową, w której prowadzone są przez 

załogę statku interaktywne warsztaty, prezentacje oraz przedstawienia tematyczne. Na pokładzie 

łodzi M/V Hondius zauważyć można elegancki wystrój połączony z modernistycznym 

wystrojem. Wprowadza to gości w przytulny nastrój oraz nieformalną atmosferę naszych 

ekspedycji… Dla komfortu podróżujących lodołamacz wyposażony został w zaawansowany 

system stabilizacji minimalizujący negatywny wpływ i samopoczucie w niesprzyjających 

warunkach pogodowych. Dwa główne silniki są w stanie zapewnić szybką prędkość podróży – 

aż 15 węzłów. O komfort Państwa podróży zadba 70-ciu członków załogi.    
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Opis nurkowania na Arktyce  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurkowanie 

  

 

W czasie pobytu na Arktyce wykonamy  od 1 do 2 nurkowań dziennie*7dni. Nurkowania 

odbywają się ze zodiaków, z brzegu lub wzdłuż lodowych ścian na maksymalną głębokość 20 

metrów (jedyną przeszkodą mogą stanowić niekorzystne warunki pogodowe). Wymagane jest 

doświadczenie w nurkowaniu w suchym skafandrze w wodach zimnych (minimum 30 

nurkowań). Nurkowania będą odbywały się pod opieką przewodników nurkowych, którzy są 

ekspertami w swojej dziedzinie.  

 

Kombinacja przebijających się przez wodę refleksów świetlnych oraz niezwykłych formacji 

lodowych zachwyci nas bez reszty! Magicznej barwy woda odkryje przed nami niezwykłe życie 

morskie: lasy kelpowe,  węże morskie, olbrzymie kraby, zdumiewające odmiany ślimaków, 

wiele gatunków ryb arktycznych, meduzy, rozgwiazdy, kryl, izopody oraz jeżowce. Nasza 

podróż będzie unikalną szansą przeżycia polarnej przygody na jednym z najbardziej 

niedostępnych zakątków Ziemi – na Morzu Arktycznym.   

 

Ssaki płetwonogie - należą one do wyróżniających się zwierząt Arktyki. Do tej grupy zaliczamy 

trzy rodzinny ssaków: foki, uchatki oraz morsy. Liczymy na spotkania z lwami morskimi. 

 

Przydenne społeczności wód Arktyki są zdumiewająco różnorodne i barwne. W strefie 

przybrzeżnej żyje wiele gatunków rozgwiazd, a niektóre z nich tworzą nawet wielkie skupiska. 

Są one żarłocznymi drapieżnikami polującymi nawet na inne, dużo większe od nich rozgwiazdy. 

Będziemy mieli szansę obserwować także niezwykle kolorowy świat gąbek, jeżowców, 

ślimaków nagoskrzelnych, anemonów, mszywiołów, wieloszczetów, wężowideł,  pająków 

morskich, izopodów, krewetek polarnych, krabów, węży morskich, płaszczek gwieździstych 

oraz ślimaków. 

 

Kryl jest podstawowym składnikiem diety wielu gatunków ryb, ptaków oraz ssaków. Jest 

jednym z najważniejszych elementów ekosystemów Oceanu Południowego. Kryl to grupa 80 

"krewetkopodobnych" gatunków skorupiaków, które żyj w otwartych wodach oceanów. Kryl 

tworzy ławice. Jego liczebność w 1m³ wody może dochodzić nawet do 30.000 tych zwierząt, 

rzez co stanowi łatwą zdobycz dla waleni oraz fok. 
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Cena imprezy  
 

Cena imprezy zawiera: 

 

v przelot na trasie Warszawa – Longyearbyen – Warszawa (lot z 1 lub 2 

przesiadkami) 

v 10 dniowe / 9 noclegów safari wokół Północnego Spitsbergenu na 

pokładzie łodzi M/V Hondius w kabinie 4-osobowej z bulajem z 

wyżywieniem 3 posiłki dziennie plus przekąski oraz kawa/herbata do picia 

- zgodnie z opisem, 

v 1 nocleg w hotelu/lodgy ***+ w Longyearbyen w pokoju DBL z BB, 

v programy i warsztaty na pokładzie łodzi prowadzone w języku 

angielskim  przez przyrodników i ekspertów, 

v pakiet nurkowy - zgodnie z opisem w ofercie (7 dni x 1-2 nurkowania 

dziennie- ilość nurkowań może ulec zmianie, w przypadku złych warunków 

pogodowych). 

v  butle 12l stalowe oraz balast,  

v  opieka anglojęzycznych przewodników nurkowych,  

v możliwość korzystania z kaloszy i rakiet śnieżnych, 

v transfery zgodnie z opisem w ofercie, 

v opłaty portowe i lokalne podatki, 

v koszty ubezpieczenia TU Europa rozszerzonego, 

v obowiązkowe składki na TFP oraz TFG. 
 

 Cena imprezy nie zawiera: 

 

v w przypadku wzrostu ceny paliwa powyżej 120$/baryłka 

do 90 dni przed rozpoczęciem wyprawy organizator 

zastrzega sobie prawo podniesienia ceny imprezy o 

18€/każdy dzień safari, 

v dopłaty do kabiny o wyższym standardzie (szczegóły u 

organizatora), 

v posiłków nie wymienionych w cenie, 

v biletów wstępu do muzeum i galerii, 

v opłaty za nadbagaż, 

v wypożyczenia kajaków, 

v napiwków dla załogi statku (sugerowane 8-10€ dziennie), 

v ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy, w tym 

na wypadek COVID-19 - dostępne u organizatora, 

v ubezpieczenia nurkowego DAN- dostępne u organizatora, 

v wydatków własnych, 

v świadczeń nie wymienionych w cenie. 

 

 

 

Warunki rezerwacji  v Zaliczka: 30% – płatna w dniu dokonania rezerwacji, 

v Zaliczka II: 15% – płatna na 180 dni przed wyjazdem, 
v Dopłata pozostałej kwoty na 40 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 Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd, 

v Ważne ubezpieczenie nurkowe oraz wypełnione formularze przekazane przez organizatora, 

v Doświadczenie w nurkowaniu w suchym skafandrze w wodach zimnych (minimum 30 nurkowań z czego 5 

wykonanych było na 6 miesięcy przed wyjazdem), 

v Dobry stan zdrowia umożliwiający nurkowanie w wodach zimnych oraz wędrówki,  
v Paszport  ważny minimum 6 miesięcy licząc od daty powrotu do kraju. 

 

 

 

 

 

 
 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez 

TU Europa, na kwotę 413 001 PLN,  na okres 18.09.2022-17.09.2023. 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. 

 


