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WYPRAWA Z OCTOPUSEM!

EGZOTYCZNA TAJLANDIA
Safari po Similanach,pobyt na Phuket, 

wycieczki i 2 dni w Bangkoku !

                Termin: 27.02-11.03.18    

Najlepsze nurkowiska Tajlandii i pogranicza z Birmą

Cena: 10 195 zł./os.    
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SAFARI- Similany,Suriny i Richeileu Rock
Similany są bez wątpienia najbardziej zróżnicowanym rejonem nurkowym Tajlandii i jednym z 
bardziej zróżnicowanych rejonów nurkowych świata. Dziewięć wysp położonych liniowo z 
południa na północ jest obsługiwanych przez wiele łodzi safari o zróżnicowanym standardzie i 
cenach. Można tu znaleźć zarówno bardzo łatwe i płytkie nurkowiska rafowe, jak też głębokie, 
skaliste z silnymi prądami dostępne tylko dla zaawansowanych nurków. Prądy wywoływane są 
przewidywalnymi pływami – różnica poziomów sięga 3 metrów, oraz nieprzewidywalnymi 
ruchami wód piętrzonych lub oddalanych od Similanów przez wiatry na Oceanie Indyjskim. 
Składowa tych dwóch mas wody jest bardzo trudna do przewidzenia i nie potrafimy dobrze 
przewidywać prądów na Similanach. Temperatura wody waha się w granicach 26 – 30 stopni, a 
widoczność od 15 do ponad 40 metrów, z przewagą miejsc o bardzo dobrej widoczności. 
Granitowe Similany oferują generalnie 2 typy nurkowisk: zachodnie strony wysp są to skaliste, 
porośnięte twardymi koralami, głębokie nurkowiska odwiedzane często przez duże ryby – rekiny, 
manty, płaszczki, tuńczyki, ostroboki. Wschodnie – piaszczyste, z połaciami korali rogatych, 
wielkimi, czasem kilkunastometrowymi głowami twardych korali, gorgoniami i setkami 
gatunków ukwiałów są bardzo kolorowe. Zamieszkałe przez wszelkiego typu małe i duże ryby 
rafowe, żółwie i rekiny lamparcie, płaszczki, krewetki, koniki morskie. Wyspy nie są zamieszkałe 
przez stałych mieszkańców. Na wielu wyspach są piękne plaże, gdzie piasek jest drobniutki i biały 
.

__________________________________________________________________________

 Wczasy;
           Wycieczki objazdowe;
                     Egzotyka;
                               Oferty first minute;
                                         Oferty last minute;

 Bilety lotnicze, autokarowe, promowe;
           Turystyka nurkowa;
                     Obozy młodzieżowe;
                               Kolonie;
                                        Wycieczki szkolne.
                           



Biuro podróży „OCTOPUS” Adam Juskowiak
ul. Leszczyńskich 35
64-100 Leszno

tel./fax (065) 529 30 94
octopus@octopus.net.pl
www.octopus.net.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Phi Phi ,Shark Point i wrak King Cruiser
Wśród najciekawszych miejsc nurkowych 
blisko wysp znajdują się nurkowiska 
zlokalizowane pod ścianami Phi Phi Ley, 
ściana Palong, pod którą nie znajdziemy 
wielu formacji skalnych i dużych głębokości, 
ale w większości nurkowań przy dobrej 
widoczności jest szansa na zobaczenie wielu 
rekinów Czarnopłetwych, szybkich i bardzo 
ruchliwych. Nurkowanie w okolicach Maya 
Bay, Maya Corner mogą być ciekawe ze 
względu na występujące tam żółwie morskie.  Około 
30 minut rejsu łodzią od strony Phi Phi w kierunku 
wyspy Ko Phuket znajduje się popularne miejsce 
nurkowe „Shark Point”, „Anemone Reef” oraz wrak 
statku „King Cruiser”. Wszystkie w bliskiej odległości 
od siebie. „Anemone reef” czyli rafa Zawilców 
morskich, jest skałą schodzącą do głębokości 24 m. 
Jej opłynięcie zajmuje około 15 minut, ale jest rajem 
dla płetwonurków szukających mikro organizmów 
morskich takich jak „Ornate Ghost Pipe”, Koniki 
Morskie, mini kraby, Szkaradnice.

„Shark Point”, czyli Punkt Rekinów, jak sama nazwa wskazuje jest miejscem gdzie łatwo spotkać 
rekiny Leopardzie oraz małe ławice Wielkich Barakud. 

Na wraku choć zazwyczaj panują złe warunki, nurkowie spotykają ogromną liczbę Skrzydlic i 
Lucjanów.
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ZAKWATEROWANIE

Kata Country House  jest położony 4 minuty spacerem od plaży. Usytuowany w ogrodzie 
krajobrazowym, oddalony jest o 300 metrów od pięknej plaży Kata i oferuje zakwaterowanie w 
stylu tajskim. Hotel dysponuje restauracją na świeżym powietrzu oraz odkrytym basenem z 
barem.Znajduje się w odległości 15 minut jazdy od dzielnicy Patong i 30 minut  od miasta Phuket. 
Międzynarodowe lotnisko oddalone jest  o ok. 45 km.
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Wyłożone kafelkami lub drewnianą podłogą, klimatyzowane pokoje i bungalowy dysponują

prywatnym balkonem i dużymi oknami z widokiem na ogród tropikalny. Każdy z nich dysponuje 
także telewizją satelitarną i prywatną łazienkę z zestawem kosmetyków.

W hotelowej restauracji serwowane są obfite śniadania obejmujące tajskie specjały oraz dania 
kuchni międzynarodowej. Grillowanymi owocami morza Goście mogą delektować się na tarasie. 
Na drinka po posiłku zaprasza natomiast salon w holu.Spokojne popołudnie Goście mogą spędzić 
nad jeziorem, na którym pływają kwiaty lotosu. 
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Wycieczka do dżungli Khao Sok
Zapraszamy na bliskie spotkanie z dziką przyrodą. Najstarsza dżungla świata, ekosystem, którego 
historia rozpoczęła się 180 mln lat temu, jeszcze przed epoką dinozaurów.

 Przejdziemy pieszo przez odcinek dżungli do wysokiego wodospadu, gdzie chętni wezmą 
orzeźwiającą kąpiel

 Spłyniemy tropikalną rzeką Sok w ciszy, na kajaku przez dolinę otuloną z obu stron dżunglą 
i strzelistymi, wapiennymi skałami, wysokimi na kilkaset metrów

 Zjemy lunch w restauracji z pięknym widokiem na rzękę Sok
 Spędziemy niezapomniane chwile obcując ze słoniami w przyjazny dla nich sposób - bez 

kontrowersyujych przejażdżek na ławeczce przytroczonej do ich grzbietu
 Będziemy uczestniczyć w karmieniu oraz kąpieli dostojnych olbrzymów
 Niezapomniane zdjęcia z tej przygody - gwarantowane :)

Wycieczka po Phuket 

Dlaczego ludzie tak kochają króla?

 Jakim cudem Tajlandia jako jedyny kraj w regionie nie została nigdy skolonizowana?
 Czy Tajki nadają się na żony?
 Czym się różni masaż „normalny” od „specjalnego”?
 Czy mogę sobie zrobić zdjęcie z mnichem?
 Skąd na Phuket jest tylu Chińczyków?
 Dlaczego na Phuket obchodzi się nowy rok aż 3 razy?

W programie między innymi:

 Doświadczycie dobrodziejstw masażu;
 Dowiecie się ciekawej historii o górnikach na Phuket oglądając zabytkowe kamienice;
 Przepowiecie przyszłość za pomocą chińskich wróżb;
 Nauczycie się, która pozycja Buddy i jaki kolor jest przypisany do poszczególnych dni 

tygodnia i co się z tym wiąże;
 Usłyszycie o obyczajach związanych z urodzinami i umieraniem - pokażemy Wam 

przepiękne miejsce, gdzie zrzuca się prochy zmarłych do morza i opowiemy jak wiara w 
reinkarnację wpływa na mentalność;

 Sprawdzicie, czym rożni się świątynia buddyjska od chińskiej;
 Zobaczycie rytuał składania darów dla duchów mieszkających w tajskich domach;
 Zjecie bardzo egzotyczną i bardzo smaczną kolację w sercu tajskiego miasta gdzie rzadko 

widać "białe twarze" czyli "farangów"
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cena zawiera :
* przelot na trasie Warszawa- Phuket-Bangkok-Warszawa

* transfer z lotniska do hotelu na Phuket

* wycieczka po Phuket ("lokalskie" miejsca ,egzotyczny masaż nie mylić z erotycznym i kolacja jakiej nie 
zapomnicie długo

* wycieczka "w dżungli na leniwca" :kąpiel ze słoniem,spływ kajakowy rzeką Sok ,wodospadi naturalne rybne 
peelingi

* 2 dni nurkowe na Phuket ( 6 nurkowań )

* safari nurkowe 3dni/2 noce

11 nurkowań( 1 przewodnik na 5 osób),12l butle z powitrzem,balast,kajuta dwuosobowa,pełne wyżywienie na łodzi,

* transfer do portu i z powrotem,

* 6  noclegów w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem w hotelu przy Kate Beach

* 2 noclegi ze śniadaniem w Bangkoku w hotelu 3*

* transfer na lonisko w dniu wylotu do Bangkoku

cena nie zawiera :
 * ubezpieczenia podróżno - nurkowego

* wypożyczenia sprzętu nurkowego,

* wstęp do NP Similan,Surin i Phi Phi (ok. 200 zł./os )

* nitroxu i butli 15 l.

* dodatkowych transferów

* napiwków - ok 100 THB /os./dzień nurkowy- mniej więcej 50zł/5 dni

Rezerwacja miejsca do 18 grudnia wraz z I wpłatą 3 000zł./os.
kolejne wpłaty:

II wpłata - 4 000zł. do 10.01

III wpłata - 3 195 zł. do 5.02

zgłoszenia : octopus@octopus.net.pl

ZAPRASZAMY NA EGZOTYCZNE NURKOWE WAKACJE !
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