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www.klivema.eu www.nauticakarvina.eu www.skbaron.euCENY UVEDENÉ V TÉTO NABÍDCE JSOU ORIENTAČNÍ A JSOU ZÁVISLÉ NATERMÍNU A KURZU USD A EUR VŮČI CZKDÁLE SE NASKÝTÁ MOŽNOST AKČNÍCH NABÍDEK V ZÁVISLOSTI NAOBSAZENOSTI JEDNOTLIVÝCH AKCÍ
EGYPT

DAHAB - CELOROČNĚ 22 000,-Kč

HURGHÁDA - CELOROČNĚ 20 500,-Kč

SAFAGA – CELOROČNĚ 20 500,-Kč

SAFARI - SEVERNÍ VRAKOVÁ CESTA 22 500,-Kč

SAFARI – SEVEROJIŽNÍ VRAKOVÁ CESTA 23 000,-Kč

SAFARI – HLUBOKÝ JIH – ST.JOHNES 25 000,-Kč

SAFARI – HLUBOKÝ JIH +FANDIRA 25 500,-Kč

SAFARI – BROTHERS ISLANDS Z HRG 24 500,-Kč

SAFARI – BROTHERS +ELPHISTONE 25 000,-Kč

SAFARI – BROTHERS+DAEDALUS+ELPHISTONE 25 500,-Kč

SAFARI – ZABARGAD+ROCKY ISL.+DAEDALUS 25 500,-Kč

SAFARI – SEVER+TIRAN ISLANDS 23 000,-Kč

SAFARI – SEVER+TIRAN ISL.+DAHAB 23 500,-Kč

Ceny jsou pouze orientační a přesná kalkulace bude provedena na vyžádání ke konkrétnímu termínu

Ceny obsahují: ubytování,polopenzi / safari – plnou penzi včetně nealko nápojů/,letenky,transfery z a
na letiště z hotelu /lodě,potápění ( balíček 10-ti ponorů ze břehu/ safari – 2-4 ponory denně),plnění

12l láhví,olova (opasek vlastní)

Ceny neobsahují: transfer z a na letiště Praha,víza (15 USD),bakšišné posádce (cca 30
EUR/os),poplatky za potápění v rezervacích (Brothers – 50 EUR/os,Zabargad,Rocky Isl.,Daedalus – 80

EUR/os.,Ras Mohamed,Giftun,Tiran Isl. – 5 EUR/os/den),pojištění,kurzy,nitrox,trimix

PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM DESTINACÍM A AKCÍM NA VYŽÁDÁNÍ



POTÁPĚČSKÁ SAFARI MALEDIVY

10 dní /9 nocí na lodi

CENA LISTOPAD – DUBEN 55 990,-Kč

CENA  KVĚTEN – ŘÍJEN 49 990,-Kč

1.den: odlet z Prahy či Vídně se společností Emirats před Dubai do Male
2.den: přílet do Male, dopoledne nalodění na loď, kolem poledne ubytování na lodi, check dive na
některém z bližších reefů:
Male Atol:
Iru Giri – bohatě zarybněná lokalita s korálovými bloky
Finolhu Faru – oválný reef spadající do hloubky cca 30m, opět bohatě zarybněný díky proudům
přicházejícím sem z kanálu mezi reefy ohraničujícími Jižní Male Atol
3.den: Embudoo Exspress – exclusivní driftový ponor při stěnách kanálu jímž proudí při přílivu a
odlivu voda do a z atolu. Tato místa přitahující nejvíce ryb a tudíž i žraloků.
Fushi Diggaru – další driftový ponor v ústí kanálu
Biya Giri – obrovský skalní blok bohatě pokrytý korály
Noční ponor poblíž Guraidhoo, přejezd na Felidhoo Atol
4.den: potápění v oblasti Felidhoo Atol:
Guraido Channel – driftový ponor s častým výskytem žraloků útesových i šedých a sib skvrnitých
Fulidoo Tila – podmořský útes uvnitř jednoho z kanálů se zajímavými korálovými formacemi
Razak Giri – odpočinkový ponor kolem jedné z homolí uvnitř atolu
Noční ponor poblíž Alimatha
5.den: Miyaru Kandu – žraločí kanál
Bodusa Kandu – další driftový ponor v kanálu jímž proudí dovnitř atolu živiny a za nimi ryby…
Manik Coral Garden – méně náročný ponor na krásné korálové zahradě
5.den: Tina do Tila – další oválný útes uvnitř kanálu
Fotheyo 2 - excelentní driftový ponor se žraloky v ústí kanálu
Fotheyo 1 – další ponor v jiné části této skvělé locality
Noční ponor na Fotheyo – mělčí méně náročné lokalitě
7.den: Fotheyo Caves – ponor na členit stěně s množstvím převisů a jeskyněk při ústí kanálu
Rakidoo Steps – driftový ponor na stěně kanálu
Vataru Wall – ponor na stěně vnějšího reefu Falidhoo Atol
Noční ponor na Vataru, přejezd na Ari Atol
8.den: Ari Atol:
Dangethi Tila, Diamond Tila – bohatě zarybněné reefy uvnitř kanálů
Fish Head (Žraločí skála) – jedno z mimořádných míst na pozorování žraloků
Noční ponor na Mushimas Migili
9.den: Mushimas Migili – Magala Tila – lokalita přezdívaná Aquarium pro velké množství ryb i bohaté
korálové porosty
Kandom Manta Point – čistící a krmící stanice mant
Maya Shark point – další lokalita na pozorování žraloků, přejezd na Male Atol
Noční ponor na Mayafushi,
10.den: Male Atol:
Mayafushi: Maya Shark point – žraloci šedí, útesoví, občas i manty a další velké pelaktické ryby



Bolifushi Channel – skvělé drifové ponory podél stěn kanálů
Vella Giri – odpočinkový ponor na menších korálových věžích
Noční ponor na Paradise reef
11.den: dle doby odletu ranní ponor či jen prohlídka Male, ukončení pobytu na lodi a odlet do Evropy
12.den: přílet do ČR
!!! Tato akce je určena pro min. středně zkušené potápěče s min. 50ponory, je možno očekávat
silnější proudy při driftových ponorech!!!

CENA ZAHRNUJE:

 ubytování na lodi Princess Ushwa ***** s plnou penzí
 transfer letiště-loď-letiště
 3 ponory denně, 1.den po příletu 1 ponor, poslední den před odletem 1-3

ponory, 24hod před odletem je zakázáno potápění
 olovo a závaží
 letenku

CENA NEZAHRNUJE:

 transfer na letiště a zpět
 pronájem potápěské výstroje
 nealkoholické i alkoholické nápoje na lodi (zdarma 1lahev vody/os/den + káva a

čaj, zbytek dle barového ceníku)
 bakšiš posádce cca 30Euro
 odletová taxa cca 10 Usd
 ponor navíc - 35 Usd
 přednostní rezervace horních kajut 1000Kč/kajutu

POTÁPĚNÍ SÚDÁN - SEVERNÍ SAFARI
- vypravte se s námi na plavbu do nedotčených oblastí Rudého moře - na jihu Súdánu, kde jsou reefy
stále ve stavu jako v Egyptě před 30ti lety a působí zde jen několik lodí takže riziko davů potápěčů
pod vodou je zde opravu nulové

24.2 - 4.3.2012

45 990 Kč
Loď Andromeda *****

Orientační itinerář:

Day 1
1. Shaab Rumi – Precontinental
2. Shaab Rumi South
3. Shaab Rumi – Precontinental (night dive)
Day 2
1. Shaab Rumi South



2. Shaab Suedi – Blue Bell wreck
3. Shaab Suedi Fasma
4. Gurma Reef (night dive)
Day 3
1. Quita el Bana
2. Merlo North
3. Merlo Southeast
4. Shambaya (night dive)
Day 4
1. Angarosh
2. Angarosh
3. Angarosh
4. Gotta Shambaya (night dive)
Day 5
1. Shaab Rumi South
2. Sanganeb Southwest or North
3. Sanganeb Southwest
4. Umbria (night dive)
Day 6
1. Umbria
2. Umbria

Cena zahrnuje:
- ubytování na lodi ve dvoulůžkových kajutách
- strava a nápoje na lodi (voda, čaj, káva, soft frinky)
- hotel (pouze se snídaní) a transfery v Káhiře při mezipřistání
- letenka (Praha - Cairo - Praha)
- letenka (Cairo - Port Sudan - Cairo)
- 2 průvodce na lodi
- potápění:
" 1.den: 2 denní ponory a 1 noční
" 2. - 5. den: 3 denní ponory a 1 noční ponor
" 6.den: 2 denní ponory
" v případě delšího přejezdu či špatného počasí se denní ponory dělají pouze 2
- 12L lahev + olova
- lodní povolení
- vodní dýmka

Cena nezahrnuje:
- příplatek za jednolůžkovou kajutu (+30%)
- alkoholické nápoje
- 15l lahev (5euro/den), dvojčata (6Euro/den)
- půjčení pot. výstroje
- nitrox (5Euro/lahev; unlimited 80 Euro/safari)
- bakšiš
- 2 egyptská víza 2x 15USD
- poplatek 198 Euro (taxy za registraci pasu, súdánské vízum, turistické poplatky, administrativní
poplatky - letištní asistence a transfer)
- vše ostatní shora neuvedené



Důležité poznámky:
" víza se nechávají dělat v Port Sudánu
" abychom víza mohli nechat udělat, potřebujeme fotokopii vašeho pasu
" kopie víza pak bude zaslána na váš email a originál bude předán v Káhiře
" ve vašem pasu nesmí být razítko Izraele
" váš pas musí mít platnost ještě 6 měsíců po příletu zpět do ČR
" ve vašem pase musí být volná dvojstránka a 2x stránka na eg. a sud. vízum
" velice doporučujeme očkování na žlutou zimnici a knížečku o přehledu vakcín, kterou po vás při
zpáteční cestě může žádat Egyptská strana
" jakýkoliv alkohol a porno (včetně "pouze" nahých žen) je striktně zakázáno a každý bude odpovídat
za sebe v případě dostižení
" každý bere na vědomí, že 30 dní před odletem v případě storna mu nebude vyplacena žádná
náhrada - storno je 100%-ní
" 15dní před odletem musíme mít seznam - při změně jména 15dní před odletem zaplatíte 50
Euro/os., 10 dní pře odletem 100 EUro/os., změna jména 3 dny pře odletem není možná.

Další turistické možnosti v Súdánu:
poslední den kotvení lodě v přístavě je možno navštívit ostorv Suakin, který byl dříve hlavním
přístavním městem Rudého moře. Dnes je toto město famozní svými korálovými domy postavené z
rozbitých korálů. (tento výlet stojí 25 Euro/os)

POTÁPĚNÍ SÚDÁN - JIŽNÍ SAFARI
- vypravte se s námi na plavbu do nedotčených oblastí Rudého moře - na jihu Súdánu, kde jsou reefy
stále ve stavu jako v Egyptě před 30ti lety a působí zde jen několik lodí takže riziko davů potápěčů
pod vodou je zde opravu nulové

27.04 - 6.05. 2012

48 990 Kč
Loď Andromeda *****

Orientační itinerář:
Den 1
1. Shaab Rumi - Precontinental
2. Shaab Rumi South
3. Shaab Rumi - Precontinental (night dive)

Den 2
1. Shaab Rumi South
2. Sanganeb Southwest or North
3. Sanganeb Southwest
4. Sanganeb (night dive)

Den 3
1. Shaab Jibna
2. Shaab Jibna
3. Keary Reef



4. Shaab Ambar lagoon (night dive)

Den 4
1. Shaab Ambar South
2. Shaab Ambar South
3. Shaab Ambar Kebir - Turtle Island
4. Shaab Ambar lagoon (night dive)

Den 5
1. Pender Reef (or Pinnacle - Nakhalat El Quesir)
2. Pinnacle Reef (or Pinnacle - Nakhalat El Quesir)
3. Shaab Ambar lagoon (night dive or sunset dive)
4. Protector Reef (night dive)

Den 6
1. Umbria
2. Umbria

Cena zahrnuje:
- ubytování na lodi ve dvoulůžkových kajutách
- strava a nápoje na lodi (voda, čaj, káva, soft frinky)
- hotel (pouze se snídaní) a transfery v Káhiře při mezipřistání
- letenka (Praha - Cairo - Praha) (zajišťuje CA Ing. Pavel Šenk. jakožto provizní prodejce dané letecké
společnosti. Za poskytované služby ručí daná letecká společnost)
- letenka (Cairo - Port Sudan - Cairo)
- 2 průvodce na lodi
- potápění:
" 1.den: 2 denní ponory a 1 noční
" 2. - 5. den: 3 denní ponory a 1 noční ponor
" 6.den: 2 denní ponory
" v případě delšího přejezdu či špatného počasí se denní ponory dělají pouze 2
- 12L lahev + olova
- ldoní povolení
- vodní dýmka

Cena nezahrnuje:
- příplatek za jednolůžkovou kajutu (+30%)
- alkoholické nápoje
- 15l lahev (5euro/den), dvojčata (6Euro/den)
- půjčení pot. výstroje
- nitrox (5Euro/lahev; unlimited 80 Euro/safari)
- bakšiš
- 2 egyptská víza 2x 15USD
- poplatek 180 Euro (taxy za registraci pasu, sdánské vízum, turistické poplatky, administrativní
poplatky - letištní asistence a transfer)
- vše ostatní shora neuvedené

Důležité poznámky:
" víza se nechávají dělat v Port Sudánu
" abychom víza mohli nechat udělat, potřebujeme fotokopii vašeho pasu
" kopie víza pak bude zaslána na váš email a originál bude předán v Káhiře
" ve vašem pasu nesmí být razítko Izraele
" váš pas musí mít platnost ještě 6 měsíců po příletu zpět do ČR



" ve vašem pase musí být volná dvojstránka a 2x stránka na eg. a sud. vízum
" velice doporučujeme očkování na žlutou zimnici a knížečku o přehledu vakcín, kterou po vás při
zpáteční cestě může žádat Egyptská strana
" jakýkoliv alkohol a porno (včetně "pouze" nahých žen) je striktně zakázáno a každý bude odpovídat
za sebe v případě dostižení
" každý bere na vědomí, že 30 dní před odletem v případě storna mu nebude vyplacena žádná
náhrada - storno je 100%-ní
" 15dní před odletem musíme mít seznam - při změně jména 15dní před odletem zaplatíte 50
Euro/os., 10 dní pře odletem 100 EUro/os., změna jména 3 dny pře odletem není možná.

Další turistické možnosti v Súdánu:
poslední den kotvení lodě v přístavě je možno navštívit ostorv Suakin, který byl dříve hlavním
přístavním městem Rudého moře. Dnes je toto město famozní svými korálovými domy postavené z
rozbitých korálů. (tento výlet stojí 25 Euro/os)

FILIPÍNY

VRAKY,VELRYBÁCI A ÚŽASNÝ MAKRO SVĚT



Potápění Filipíny - Vrakový speciál: Coron & Subic Bay od  850 Euro

Potápění Filipíny - Top Program: Coron, Apo Reef, Donsol od 1000 Euro

Potápění Filipíny - foto speciál: Sabang & Malapasqua od 1000 Euro

Potápění Filipíny - Mindoro - Sabang od 550 Euro

Potápění Filipíny - The Best of Mindoro: Sabang, Pandan, Apo reef od 750 Euro

Potápění Filipíny - Top of Mindoro & Donsol od 1000 Euro

Potápění Filipíny - The best of Cebu: Bohol + Malapascua !!Novinka!! od 1000 Euro

Potápění Palau + Filipíny 69 990 Kč

Potápění na Filipínách je pohodovou akcí pro všechny kdo chtějí skloubit vše co tato exotická
destinace nabízejí nad i pod vodou: bohatý podmořský makro život v Sabangu či na ostrůvku
Malapascua, mořské rezervace Apo Reef a Apo Island, Donsol s velrybími žraloky, proslavené
vrakové destinace Subic Bay a Coron či opuštěný romantický ostrůvek Pandan...

Kombinace těchto nejlepších filipínských potápěčských lokalit doplněná výlety po pevnině je zárukou
nezapomenutelných zážitků…

Cena zahrnuje:

 12 ponorů
 ubytování v resortech střední kvality
 2x přelet místní aerolinkou (min. stejná či lepší kvalita letadel než u většiny

evropských společností)
 transfery
 1x nocleh v Manile, český průvodce

Cena nezahrnuje:

 letenku na Filipíny ( cca 18 -22 tis.Kč)
 stravování (ceny většinou nižší či max stejné jako v ČR)
 případné poplatky za nadváhu při přeletu letadlem na Coron
 potápění nad rámec programu cca 20 Euro/ponor
 ubytování nad rámec programu cca 25Euro/os
 extra výlety
 odletové taxy
 další výše neuvedené

PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM DESTINACÍM VÁM SDĚLÍME NA VYŽÁDÁNÍ

FILIPÍNY

AKČNÍ NABÍDKA



Potápění Filipíny - photo speciál:
Sabang & Malapasqua

Akční nabídka: 09.03 - 22.03.2012

41 490,- Kč potápěč, 34 990,- nepotápěč

Potápění Filipíny - ekonomická varianta Mindoro -
Sabang

Akční nabídka: 13.02 - 24.02., 20.03 - 31.03.2012:

29 990,- Kč potápěč, 24 990Kč nepotápěč

Potápění Filipíny - The best of Mindoro:
Sabang, Pandan Island, Apo reef

13.2 - 25.2.2012

Akční cena: 34 990,- Kč potápěč, 29 990,-Kč nepotápěč

Potápění Filipíny - Top of Mindoro & Donsol:
Sabang, Pandan Island, Apo reef + velrybí žraloci na

Donsolu
Akční nabídka - 13.2 - 26.2.2012

41 490,- Kč potápěč, 34 990,- Kč nepotápěč

PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM AKČNÍM NABÍDKÁM VÁM SDĚLÍME NA VYŽÁDÁNÍ

PLATNOST AKČNÍCH NABÍDEK JE OMEZENA POČTEM VOLNÝCH MÍST

LUXUSNÍ POTÁPĚČSKÁ SAFARI NA SVĚTOVÉ TOP
LOKALITY



TERMÍNY CELOROČNĚ ČI BĚHEM SEZÓNY DANÉ
OBLASTI

PALAU 54 990,-Kč

GALAPÁGY 4 295 USD + LETENKA

COCO ISLAND,COSTA RICA 3 735 USD + LETENKA

CAYMAN ISLANDS 2 795 USD + LETENKA

BELIZE 2 759 USD + LETENKA

FIJI 3 045 USD + LETENKA

CONA HAWAII 2 435 USD + LETENKA

UTILA – HONDURAS 2 495 USD + LETENKA

TURKS & CAICOS 2 895 USD + LETENKA

PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM DESTINACÍM VÁM SDĚLÍME NA VYŽÁDÁNÍ

CENY JSOU ORIENTAČNÍ  A JEJICH VÝŠE SE MŮŽE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA TERMÍNU A
KURZU



Potápění Bali
Nejlepší lokality v oblasti Tulamben.

CENA : 35 000,-Kč

Orientační itinerář:
1.den:Odlet na Bali
2.den: přílet na Bali a přesun busem do resortu
3.den: potápění - dva ponory na korálových útesech před resortem
4.den: potápění - dva ponory v Tulamben – (vrak Liberty délka 120m) a (Sunrice)
5.den: volný den – možnost výletů, možnost potápění ...
6.den: potápění - dva ponory v Tulambenu – z jukungu (Batu Kelebit) a ( Alamanda)
7.den: potápění - dva ponory v Kubu – z jukungu (Batu Ringit)
8.den: potápění - dva ponory v Tulambenu. Podle výběru v dosahu resortu je 15 lokalit.
9.den: přesun na turistické letovisko Kuta poblíž letiště- nákupy, pláž Kuta Beach, odlet
10.den: přílet do Evropy

RESORT
Resort leží v klidnější, severo-východní části ostrova Bali (Indonésie), mimo dosah masového turismu,
přímo na břehu Balijského moře, cca 4 km od Tulambenu. Z letiště je vzdálen 2,5 h cesty

Vybavení resortu
- 11 dvoulůžkových a 1 čtyřlůžkový bungalov přímo u moře.

Část deluxe – 5 bungalovů s možností manželských nebo oddělených postelí, šestý bungalov rodinný
se dvěmi dvoulůžkovými ložnicemi.

Část standart - 6 bungalovů s manželskými postelemi - celková kapacita resortu 26 osob.
Možnost přistýlky. Recepce s celodenním provozem, restaurace s místní i mezinárodní kuchyní, bar,
bazénový bar, 2 sladkovodní bazény, dětské brouzdaliště, česká potápěčská základna, půjčovna
potápěčského vybavení, pronájem aut, motorek, možnost zapůjčení DVD setu, satelit, internet,
relaxační centrum.

Ubytování Útulné, klimatizované dvoulůžkové bungalovy jsou vybaveny stylovým nábytkem, který
kombinuje tradici s moderním komfortem. Všechny bungalovy mají vlastní sociální zařízení (WC,



sprcha s teplou vodou), terasu, bezpečnostní schránku a ventilátor. Díl Deluxe /šest bungalovů/
minibar.
Masážní a relaxační centrum Denně nabízí tradiční balijské masáže, pedikúru, manikúru a výřivou
jakuzzi koupel.

Pláž Oblázková s upraveným vstupem do moře, korálové zahrady před resortem. Sluneční terasa.

Sport a zábava Výuka potápění, možnost ponoru na zkoušku, šnorchlování, dva velké sladkovodní
bazény. Fakultativní výlety po ostrově s českým průvodcem

Počasí Na Bali je typické přímořské klima. Teploty se zde pohybují celoročně kolem 30°C a teplota
moře je cca. 27°C. Nejlepší podmínky pro pobyt u moře a koupání na ostrově Bali jsou od března do
listopadu, kdy je počasí stálé a beze srážek. Od prosince do února je počasí bohatší na monzunové
deště. Nejvíce srážek se vyskytuje od prosince do ledna, kdy jsou srážky nejsilnější

Ceny zahrnují: Ubytování ve dvoulůžkových bungalovech, letenku,láhev 12l/ 200 Bar, zátěže, 10
ponorů, zkušeného průvodce pod vodou a služby českého delegáta. Zdarma – Snídaně (
kontinentální) a všechny transporty po Bali, včetně lodních.

Ceny nezahrnují: vízum do Indonésie (25 USD), odletovou taxu z Indonésie (cca 12 EURO), výlety
po ostrově (volitelné), pokud je v bungalovu standart pouze jedna osoba, příplatek činí 77,- Euro,
pokud je v bungalovu deluxe pouze jedna osoba, příplatek činí 108,- Euro,pojištění

PODROBNOSTI K JEDNOTLIVÝM DESTINACÍM VÁM SDĚLÍME NA VYŽÁDÁNÍ

CENY JSOU ORIENTAČNÍ  A JEJICH VÝŠE SE MŮŽE MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA TERMÍNU A
KURZU

Potápění v Mexiku
CENOTY + KARIBIK



11-ti denní akce

termín: 25.1 - 4.2.2012, 2-12.2.2012, 7-17.3.2012

CENA: 1 100 USD potápěč (600 USD nepotápěč) + letenka
Ekonomická varianta 950 USD (450 USD nepotápěč) + letenka
(levnější, ale čistý potápěčský hotýlek)

- nebo v dalších termínech kdykoli dle Vašich požadavků

MEXICO jako jedna z exotických středoamerických destinací nabízí možnost netradiční potápěčské
dovolené spojující potápění na jednéch z nejúžasnějších pot. lokalit na světě - Cennotech s
potápěním v Karibiku i výlety za historickými či přírodními památkami této kulturně nesmírně bohaté
země. Na své si zde přijdou potápěči všech kvalifikací i jejich případný nepotápěčský doprovod...

Potápění:
1) potápění v Cenotech - jeskyních systémech na poloostrově Yucatan, se sladkou i slanou vodou, úžasnou
viditelností a nádhernou krápníkovou výzdobou řadí tuto oblast k nejlepším speleolokalitám na světě. Na své si
zde přijdou jak nároční speleopotápěči tak i méně zkušení sportovní potápěči s kvalifikacemi od OWD.
Náročnost ponorů se vždy přizpůsobuje schopnostem jednotlivých úcastníku akce aby byla dodržena max.
bezpečnost potápění. Na všech ponorech jsou jako průvodci čeští instuktoři z našeho partnerského pot. centra
a pro náročnější ponory jsou využívána kvalitně instalovana vodicí lana. V případě zájmu je přímo na místě
možnost absolvování několika typů speleopotápěčských kursů. Teplota vody cca 26 C, viditelnost i idealnich
pripadech téměř neomezená.

Organizace potápění:
- ráno trasfer z rezortu na bázi, příprava výstroje, odjezd na Cenoty mezi 8-9 hodinou (dle domluvy skupiny),
transfer z Playa del Carmen na Cenoty cca 45-50min + 0-15min jizda v dzungli...
- 2 ponory, každý na jiné lokalitě, doba ponoru cca 45-50 minut, mezi ponory se dělá pauza na přesun a
odpočinek.
- lokalit cavernove potapeni tj. pro potápěče bez jeskynní specializace je k dispozici celkem 16 takze v případě
zájmu o přikoupení dalších ponoru je kde se potápět...
- hloubky v Cenotech se pohybuji od 4 do 16 metru, jsou zde 2 hlubsi cenoty okolo 30m.
- min. je vyžadovana kvalifikace certifikaci OWD - v tomto případě se potapi v cavern zonach (max 60 metru od
vchodu za dosahu denniho svetla, pouze velke prostory, potapi se podle instalovyných vodicích lan
- možnost celoročního potápění bez ohledu na počasí, viditelnost pres 100 metru,zadne proudy.
- potápění probíhá ve skupinkách max 4 potapeci na jednoho pruvodce.
Cela tour trva okolo 4-5 hodin (doprava, briefing,potápění, návrat do rezortu)
- pro certifikované jeskynní potápěče je možno zajistin náročnější program včetně pronájmu Twin setů, stage
atd.

2) potápění v Karibiku v okolí Playa de Carmen - toto turistické centrum leží v blízkosti Conotů čímž se
eliminují dlouhé transfery při potápění v jeskyních a zároveň nabízí široké možnosti potápění na okolních
reefech, odpočinek na písečných plážích i výlety k mayským pyramidám a dalším památkám v okolí.
Ponory na reefech jsou vhodné opět jak pro zkušené potápěče tak i pro úplné začátečníky a je možno je doplnit
i výlety na proslavený ostrov Cosumel s dalšími nádhernými lokalitami.
3) potápění s býčími žraloky - v období leden-březen se na jedné z lokalit poblíž Playa del Carmen zdržují
ve větších počtech býčí žraloci. Potápění s nimi je samozřejmě adrenalinovým ale přitom relativně bezpečným
zážitkem, který si nenechá ujít většina potápěčů navštěvující tuto destinaci.

Organizace potápění:



- ráno trasnfer na bázi, příprava výstroje
- odjezd mistni reefy primo z plaze speedboatem, lokality pak jsou ve vzdálenosti 10-30 minut plavby lodi
- hloubky od 6 do 25 metru, 1.ponor je vetsinou hlubší cca 20-25 metru, 2.ponor mělčí cca 10-15 metru
- cely vyjezd trva cca 4 hodiny

Výjezd na ostrov Cozumel - organizuje se za příplatek dle zájmu skupiny:
- ráno odjezd z pristavu trajektem (45 min plavby na ostrov), prestoupeni na potapecskou lod. Pot. lokality jsou
vzaleny 20-45 minut lodi a hloubky podobne opět 10-25 metru
- cela tour trva cca 7 hodin

ORIENTAČNÍ ITINERÁŘ
1.den: odlet z Evropy, přílet do Cancúnu, transfer do střediska Playa Del Carmen. Ubytování v hotýlku
střední kvality (cca 10min. od pláže)
2. den: potápění v Cenotech – světový unikát!! Fantastické krasové labirynty protkávající rozsáhlou část
poloostrova Yucatán. Na desítkách míst v tropické džungli se nacházejí vstupy = Cenoty do těchto
sladko/slanovodních jeskynních systémů. Přitom každý z těchto Cenotů je unikátní a potápění v něm se odlišuje
od ostatních a jsou jak pro sportovní tak speleopotápěče životním zážitkem. Viditelnost pod vodou je téměř
neomezené, pouze v hloubce cca 10m narazíte na rozhraní sladké (horní vrstva nahromaděné dešťové vrstvy) a
slané (mořské vody). Tyto ponory se dají naplánovat s různým stupněm obtížnosti pro kvalifikace od OWD, P*
tak pro potápěče s certifikací Cavern – Cave diver. Případní zájemci mohou po předchozí domluvě absolvovat i
tyto kursy a posunout tak hranice svých potápěčských dovedností.
3.den: potápění v moři – v období leden-únor se v oblasti Playa vyskutují býčí žraloci se kterými
absolvujeme 1-2ponory, v jinémm období ponory místních přípobřežních reefech či fakultativně výlet za
potápěním na ostrov Cosumel.
4.den: volno na krátké výlety či alternativně výlet, možnost návštěvy některého ze zábavních ekoparků:
Xcaret (cenote s „podzemní řekou“, večerní vystoupení s dávnými myskými obřady, pavilón motýlů, botanická
zahrada, plavání s delfíny, hnízdiště divokého ptactva,…)
5-6.den: potápění v Cenotech
7.den: potápění v Karibiku, možnost výjezdu na Cosumel (s příplatkem za cestu na ostrov)
8.den: odpočinek, fakultativně cestování po památkách
9.den: odpočinek na pláži, fakultativně potápění (po předchozí domluvě je možno do programu místo
volných dnů zařadit i 1-2dny v Tulumu)
10.den: transfer na letiště, odlet do Evropy
11.den: návrat do ČR.

CENA: 1 100 USD potápěč (450 USD nepotápěč) + letenka
Ekonomická varianta 950 USD (350 USD nepotápěč) + letenka (levnější, ale čistý potápěčský hotýlek)

Cena zahrnuje:
9 x nocleh v resortu či hotýlku střední kvality
10 ponorů (6ponorů v Cenotech, 4 v moři nebo dle dohody), trasfery, průvodce.
Při požadavcích na ubytování vyšší kvality si budou účastníci akce doplácet rozdíl mezi kalkulovanou cenou
25USD/os/noc a zvolenou lepší kvalitou ubytování.

Cena nezahrnuje:
letenku (cca 22 000 Kč)
stravu (ceny přibližně stejné jako v ČR)
pronájem potápěčské výstroje
výlety na pamtáky či další turistické atrakce, vstupné do památek
ponory nad rámec programu
pojištění a ostatní výše neuvedené

NORSKO - hory, fjordy a ledovce



-potápění, rafting, turistika, skalní lezení, rybaření
léto 2012

ORIENTAČNÍ PROGRAM AKCE:
1.den: odjezd z Ostravy, Brna navečer směr Praha, přejezd přes Německo, ráno trajekt Rostock -
Malmo
2.den: přejezd do Švédska, Norska, rozpotápění v někteřém z fjordů
3-4.den: průjezd Oslem, prohlídka skanzenu v olympijském Lillehammeru - nádherná místní
architektura od 15století až do součastné doby, rafting na řece Sjoa, v případě, že najdeme zajímavou
lokalitu potápění v jezerech či řekách...
5-8.den: přímořské městečko Andalsnes, mekka severských horolezců - hora Romsdalshorn,
odpočinek a potápění u jezera v romantickém údolí pod touto horou, turistika v oblasti pohoří
Romsdalen.
Potápění podél místního pobřeží, možnost rybaření. Průjezd pověstnou Cestou Trollů, lodní výlet po
nejkrásnějším norském fjordu Geiranger s vodopády Sedm sester, přejezd Cestou orlů na vyhlídkovou
horu Dalsniba.
9-10.den: turistika v nár. parku Jostedalsbreen, výlet k ledovci Briksdalsbreen, potápění ve fjordech…
11-13.den: putování úchvatným údolím řeky Otty, historické město Lom, možnost výstupu na
nejvyšší horu Skandinávie - Galdhoppigen (2469 m) nebo druhý nejvyšší Glittert či jedna z
nejkrásnějších hřebenových túr v Evropě - dvoudenní přechod hřebene Bessegen nad ledovcovým
jezerem Gjende a Bygdyn v nár. parku Jotunheimen
14-15.den: prohlídka Osla (muzeum lodí Fram a Kon-Tiky, námořní muzeum, Vigelandův park,
královský palác, Vikingské muzeum, koupání u moře…), máme typy na pár vraků poblíž Osla tak
možná i potápění v této oblasti
16-17.den: návrat do ČR, po cestě možnost odpočinku a koupání u moře, jezer či řek,…

Organizace akce: jede se dvěma mikrobusy, spaní je plánováno ve volné přírodě, popř. v kempech
(není zahrnuto v ceně), potápěčský program bude většinou kombinován s turistikou: 1.skupina se
potápí x 2.skupina trekuje v dané oblasti a pak se prostřídají. Povezeme vlastní člun, kompresor,
horlezeckou výstroj a většinu potravin.
Akce se mohou zúčastnit i nepotápěči - ti si budou moci potápění alespoň vyzkoušet a budou se víc
ostatním sportovním aktivitám.

CENA:
8 900 Kč nepotápěči
10 900 Kč potápěči

Cena je pouze orientační a zahrnuje: náklady na dopravu mikrobusem, trajekty, mapky a dostupné
informace, spaní ve volné přírodě, provoz člunu a kompresoru - cca 6-8ponorů, půjční pot. lahví,
olov...
Cena nezahrnuje: jídlo (při společném vaření cca 1500Kč/os), případné ubytování v kempech, rafting
na řece Sjoa či dalších řekách



BULHARSKO

BLACK SEA DIVING
DESTINACE : ČERNOMOREC
TERMÍN: LÉTO 2012
UBYTOVÁNÍ : SOUKROMÝ RODINNÝ HOTEL

ČTYŘLŮŽKOVÉ POKOJE S KLIMATIZACÍ NEBO S BALKÓNEM

DOPRAVA : VLASTNÍ NEBO MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ LETENEK
STRAVA : BEZ STRAVY

MOŽNOSTI: KOUPÁNÍ,TURISTIKA,POTÁPĚNÍ

PLÁŽ V KEMPU cca 500m ,kamenitá pláž s možností pronájmu
slunečníků a lehátek , občerstvení

MĚSTSKÁ PLÁŽ – CENTRAL BEACH cca 1 km napříč městem přes
pěší zónu posetou restauracemi,bufety,bistry a nespočtem
obchůdků,písečná pláž také s možností pronájmu slunečníků a lehátek

CARSKÁ PLÁŽ - cca 2 km za městem směrem na Sozopol,písčitá pláž
s množstvím barů,restaurací a možností pronájmu různých vodních
atrakcí (skůtry,windserfy,vodní lyře,vodní kluzáky,banán)

AQUAPARK - PRIMORSKO  cca 35 Km

RYBOLOV – není zde třeba žádných povolení, možnost najmout loď

PAMÁTKY  Sozopol - 8 Km,Burgas – 35 Km

POTÁPĚNÍ  několik zajímavých lokalit v oblasti Sozopolu možnost využití
potápěčských center, ale není podmínkou

CENA: 13 EUR / OSOBA /NOC
CENA LETENEK NA VYŽÁDÁNÍ

POTÁPĚČSKÉ SAFARI



STŘEDOZEMNÍ MOŘE

TÝDENNÍ SAFARI VE VLNÁCH STŘEDOZEMNÍHO MOŘE NA KATAMARÁNU
BELINA

TERMÍN: / TÝDENNÍ POBYTY OD 3.5.2012  DO  27.9.2012 /  PODLE DOHODY ÚČASTNÍKŮ –
ČÍM DŘÍVE SE DOHODNETE TÍM LÉPE SI VYBERETE
VYBAVENÍ LODĚ
 ČTYŘI KAJUTY  PRO 2 OSOBY
 SALONEK S PEVNÝM STOLEM A LAVICEMI
 PŘEDNÍ PALUBA  9m2 , SLUNEČNÍ PALUBA 12,5m2
 ZADNÍ PLATO 4m2
 ZADNÍ PALUBA 20m2  ZASTŘEŠENÁ PLACHTOU S UV FILTREM
 PLNĚ VYBAVENÁ KUCHYŇ,SKLADOVACÍ PROSTORY
 MRAZÍCÍ BOX,CHLADNIČKA
 2*WC SE SPRCHOU
 SPRCHA NA PALUBĚ
 DVA KOMPRESORY SE ZÁSOBNÍKEM VZDUCHU PRO RYCHLÉ PLNĚNÍ
 ZÁTĚŽ PRO POTÁPĚČE
 LÁHVE 12l A 15l

MAX. POČET OSOB : 8
LOKALITY:
Francie je úžasné místo pro potápění. Hlavně Francouzská riviéra, která poskytuje mnoho famózních vraků. K
vidění jsou vojenské lodě z první a druhé světové války, zásobovací lodě a letadla. Pověstnou třešničkou na
dortu je vrak slavné ponorky „Rubis“. Od potápěčských safari v Egyptě se potápění ve Francii liší tím, že se
večer kotví v přístavech historicky zajímavých městeček, aby na Vás dýchla atmosféra jižní Francie. /dobré
víno a mořské potvory/ Potápěče překvapí také bohatá fauna a flóra. Uvidíte velké hejna malých, ale i
velkých ryb, které se pohybují v okolí vraků, kde jsou chráněny před rybářskými sítěmi. Magnetem bude
zejména velký výskyt kaniců a murén.

 Sac de Langustier Reef bohatý na faunu a flóru
 Ponorka Rubis max.hloubka 41m
 Vrak Prosper Schiafino alias Donator hloubka 35 -51m
 Sagona vrak ležící v hloubce 35 – 47m
 Vrak Hellcat vrak letadla v hloubce 54 – 57m

Ponory jsou poměrně těžké. Buďto z důvodů hloubky a nebo proudů. Kvalifikace na potápění v
těchto lokalitách je minimálně AOWD a je nutností být majitelem dekompresní bójky
a potápěčského počítače
NALODĚNÍ: PORT DE LA TOUR FONDUE  / CCA 1650 KM / N 43 01.657, E 06 09.379

CENA: 16 000,- Kč/OSOBA/POBYT  / SK BARON SLEVA 5% /
CENA OBSAHUJE: POBYT NA LODI, NEOMEZENÉ POTÁPĚNÍ, PRŮVODCE
CENA NEOBSAHUJE: POJIŠTĚNÍ, STRAVU, DOPRAVU A VÝŠE NEUVEDENÉ

ZHLEDEM K NÁROČNOSTI AKCE  BUDOU PODROBNOSTI SDĚLENY ZÁJEMCŮM NA
VYŽÁDÁNÍ



VIETNAM

Ho Chi Minh City (Saigon) - Phu Quoc - Nha Trang

ITINERÁŘ PROGRAMU

Den 01: Přílet do Ho Chi Minh City (Saigon)
Přílet do Ho Chi Minh City. Transfer do hotelu. Po zbytek dne volný program. Nocleh v Ho
Chi Minh City.

Den 02: Cu Chi - prohlídka města (snídaně)
Dopoledne návštěva tunelů Cu Chi, které hrály důležitou během vietnamsko - americké války.
Odpoledne prohlídka města - historické muzeum, trh Binh Tay v čínské čtvrti, chrám Thien
Hau a dílna na výrobu laků. Nocleh v Ho Chi Minh City.

Den 03: Saigon - Phu Quoc ostrov (snídaně)
Transfer na letiště Tan Son Nhat a přelet na ostrov Phu Quoc. Transfer do hotelu. Zbytek dne
volný program. Nocleh na ostrově Phu Quoc.

Den 04: Phu Quoc potápění (snídaně/ oběd)
Výlet lodí na místo k potápění. Rozcvička, předání instrukcí k potápění a poté 2 ponory. Mezi
ponory oběd. Odpoledne možnost plavání, opalování a šnorchlování. Plavba zpět na hotel.
Nocleh na ostrově Phu Quoc.

Den 05: Phu Quoc potápění (snídaně, oběd)
Výlet lodí na místo k potápění. Rozcvička, předání instrukcí k potápění a poté 2 ponory. Mezi
ponory oběd. Odpoledne možnost plavání, opalování a šnorchlování. Plavba zpět na hotel.
Nocleh na ostrově Phu Quoc.

Den 06: Ostrov Phu Quoc - Saigon - Nha Trang
Transfer na letiště a přelet do Saigonu. Po příletu do Saigonu další přelet do Nha Trang.
Po příletu do Nha Trang transfer do hotelu v centru města. Volný program. Nocleh v Nha
Trang.

Den 07: Nha Trang potápění (snídaně, oběd)
Plavba lodí na korálový útes. Rozcvička, předání pokynů k potápění a poté 2 ponory. Mezi
ponory oběd. Odpoledne možnost koupání, opalování a šnorchlování. Návrat do hotelu.
Nocleh v Nha Trang.

Den 08: Nha Trang potápění (snídaně, oběd)



Plavba lodí na korálový útes. Rozcvička, předání pokynů k potápění a poté 2 ponory. Mezi
ponory oběd. Odpoledne možnost koupání, opalování a šnorchlování. Návrat do hotelu.
Nocleh v Nha Trang.

Den 09: Nha Trang (snídaně)
Volný program v Nha Trang. Nocleh v Nha Trang.

Den 10: Nha Trang (snídaně)
Volný program v Nha Trang. Nocleh v Nha Trang.

Den 11: Nhatrang - Ho Chi Minh City (snídaně)
Do odjezdu na letiště volný program. Přelet do Ho Chi Minh City. Po příletu přesun na hotel.
Volný program. Nocleh v Ho Chi Minh City.

den 12: Ho Chi Minh City - Odjezd (snídaně)
Transfer na letiště a odlet.

Předpokládá se (cena by zahrnovala):
 ubytování ve dvoulůžkových pokojích, 10x snídaně, 4x oběd
 transfery
 letenky na vnitrostátní přelety: SGN – PQC – SGN – NHA – SGN
 vstupní poplatek
 výlet Cu Chi
 8 ponorů nebo vybavení na šnorchlování

CENA : 1390 USD + LETENKA


