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WYPRAWA Z OCTOPUSEM! 

EGZOTYCZNA TAJLANDIA 

 

             

Pobyt w tropikalnym resorcie w Khao Lak 

 

Termin: 19-30.11.2018 
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Najlepsze nurkowiska Tajlandii i pogranicza z Birmą 

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.  
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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. 

Na północ od Similanów , tuż przed wodami birmańskimi znajduje się łańcuch wysp utworzonych przez 

szereg gigantycznych podwodnych pinakli. Pokryte dżunglą granitowe wypiętrzenia to oficjalnie 

wyznaczony park narodowy, otoczony wspaniałymi rafami i bujnym życiem morskim ! Nieustanie wokół 

wysp pojawiają się gatunki pelagiczne- rekiny i ławice barakud. Na końcu tego ciągu , jedynie 20 km od 

miasta Surin jest nurkowiska, które ma wszystko – Richelieu Rock  

Opis całego bogactwa tego miejsca w jednym lub dwóch zdaniach jest niemożliwy…… 

To odizolowane, zatopione wzniesienie jest bez wątpienia nurkowiskiem , któremu nic nie brakuje , jest 

jednym z najlepszych miejsc na świecie do zobaczenia rekina wielorybiego. Na stosunkowo niewielkim 

miejscu nurkowy w  kształcie podkowy nie znudzimy się nawet po 3-4 nurkowaniach. W każdej szczelinie 

znajdziemy wiele form życia: koniki morskie, kraby, ślimaki, raki, , krewetki oraz ok. 7 odmian „rybek 

nemo” (Clown Fish) !Obok chowają się ośmiornice i przepływają mątwy zlewające się z kolorem dna. 

Setki Snapper’ów, czyli Lucjanów tworzą często ławice, przez które czasami trudno zobaczyć rafę  a nawet 

partnera….niesamowite !!  

Czasami widzimy szybującą nad głowami mantę lub majestatycznie płynącego rekina wielorybiego.  

Gorąco polecamy !! 
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ŁÓDŹ DEEP ANDAMAN QUEEN 
Zbudowana w 2012 roku motorowa łódź o długości 28m. oferuje rejsy do najlepszych rejonów Tajlandii 

oraz Birmy. Podczas rejsów odwiedzane są zachodnie obszary nurkowe Tajlandii: Similany, Koh Bon, Koh 

Tachai, Richelieu Rock, Surin Islands oraz południowa część Andamanów a także birmański archipelag 

Mergui i Birma Banks. Załoga Deep Andaman Queen posiada duże doświadczenie oraz rozległą wiedzę o 

tutejszych miejscach nurkowych i warunkach do nurkowania, co jest gwarancją fantastycznych rejsów i 

pięknych , niezapomnianych wrażeń !! 

Łódź posiada 9 kabin i maksymalnie może zabrać na pokład 21 nurków. Wszystkie kabiny posiadają 

klimatyzację oraz prywatne łazienki oraz dostęp do prądu 24 h. Dostępne są kabiny 2,3,4 –osobowe: 

Master kabina- 1 kabina z dużym panoramicznym oknem – cena z wyborem tej kabiny 11 180 zł. 

Delux kabina – 5 kabin 2 osob. z jednym podwójnym lub dwoma podwójnymi łóżkami ,znajdują się na 

głównym pokładzie – cena z wyborem takiej kabiny 11 599 zł. 

Standardowa kabina- 3 kabiny położone na pokładzie dolnym 

1 czteroosobowa  - cena  dla uczestnika wyprawy to 10 599 zł. 

1 trzyosobowa      - cena dla uczestnika wyprawy to 10 880 zł. 

1 dwuosobowa     - cena dla uczestnika wyprawy to 11 190 zł.  

Górny pokład przeznaczony jest do wypoczynku i jedzenia posiłków: smaczne i urozmaicone. 

Znajduje się tam wygodny, klimatyzowany salon z zestawem DVD oraz przestrzeń zadaszona ze stolikami 

i barem z napojami. Z górnego pokładu można przejść na pokład słoneczny, który także w części jest 

zadaszony. Tu znajdują się wielkie kanapy na których życie towarzyskie kwitnie do późna ! Środkowy 

pokład to miejsce na duży przestronny pokład nurkowy oraz jedna dodatkowa łazienka z toaletą i 

prysznicem. Na dolnym pokładzie znajdują się trzy kabiny standard oraz pomieszczenie dla załogi. 
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ZAKWATEROWANIE 
Palm garden Resort położony jest Khao Lak ok. 60 min. samochodem od lotniska w Phuket. Tworzy 

kilka parterowych bungalowów otoczonych bujnym, tropikalnym ogrodem, pośrodku którego znajduje się 

duży basen. Każdy z nich zbudowany w tajskim stylu i składa się z dwóch osobnych przestronnych pokoi. 

Bungalowy posiadają prywatne tarasy wyposażone w meble ogrodowe oraz leżaki. W pokojach znajdują 

się dwa pojedyncze łóżka lub jedno podwójne, wentylator, klimatyzacja, mini bar oraz TV. 

Na terenie resortu znajduje się baza nurkowa, SPA ,restauracja, bar, czytelnia z biblioteką oraz sala 

telewizyjna. W restauracji serwowane są wszystkie posiłki os śniadań, po lunch i kolację. Na życzenie 

posiłki mogą zostać podane na prywatnym tarasie waszego bungalowu. Restauracja serwuje smaczne 

dania kuchni międzynarodowej a także potrawy tajskie. 
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cena zawiera : 

* przelot na trasie Warszawa- Phuket-Bangkok-Warszawa 

* transfer z/na  lotnisko, transfery lokalne 

* safari nurkowe 5dni/4 noce z pełnym wyżywieniem FB na łodzi Deep Andaman Queen ,łącznie 14 nurkowań, 

kajuta zgodnie z wyborem,  

* wycieczkę w Khao Lak(rafting, trekking na słoniach, świątynia małp(lunch, woda do picia ,ręcznik w cenie) 

* 4 noclegi w pokoju dwuosobowym w hotelu Palm Garden w Khao Lak 

* 2 noclegi ze śniadaniem w Bangkoku 

* podstawowe ubezpieczenie turystyczne KL30 000€+NNW3 000€+bagaż300€ 

cena nie zawiera : 

 * ubezpieczenia podróżno - nurkowego 

* wypożyczenia sprzętu nurkowego, 

* opłaty za parki morskie(ok.52USD./os ) 

*opłaty paliwowej 

* nitroxu i butli 15 l. 

* posiłków w resorcie 

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

*ubezpieczenia kosztów w przypadku rezygnacji z udziału w wyprawie 

Rezerwacja miejsca do 2 czerwca wraz z I wpłatą 3 000zł./os. 

kolejne wpłaty: 

II wpłata – 2 500zł. do 2.07 

III wpłata – 3 000zł. do 30.08 ; pozostała kwota -40 dni przed wyjazdem 

zgłoszenia : octopus@octopus.net.pl 

ZAPRASZAMY NA EGZOTYCZNE NURKOWE WAKACJE ! 

 
 


