Filipiny - Wraki Zatoki Coron
Legendarne wraki Zatoki Coron i słynne Barracuda Lake
Termin wyjazdu » 09 marzec – 23 marzec 2019 (13 noclegów)
Cena wyjazdu » 12.580,00zł – osoba nurkująca
Główne atrakcje » v Japońskie wraki z okresu II Wojny Światowej
v Nurkowanie w słynnym Barracuda Lake!
v Nurkowa legenda – 11 unikatowych wraków !!!!
v Wypoczynek wresorcie na rajskiej wysepce
v Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych – zwiedzanie okolicznych wysepek!

Opis wyjazdu » Cel naszej wyprawy znajduje się w północnej części wyspy Palawan, nad zatoką Coron.
Tu czekać będzie na nas nie lada atrakcja - nurkowanie na naprawdę duuuużych wrakach
japońskich, pochodzących z okresu II Wojny Światowej. Zamieszkamy w kameralnym
resorcie na niezwykle malowniczej wysepce, skąd wypływać będziemy na nurkowania i po
których relaksować będziemy się w zaciszu drzew palmowych... Zatoka Coron jest więc
wymarzonym miejscem dla wszystkich miłośników wraków, niezależnie od tego, co w tych
wrakach ich fascynuje. W swoim żywiole będą wszyscy, dla których wraki to przede
wszystkim historyczne pamiątki dramatycznych wydarzeń. Nie zawiodą się również ci, dla
których we wrakach najważniejsze nie są one same, lecz otaczające je podwodne życie.
Wiele ciekawych rzeczy zobaczyć mogą zarówno nurkowie, którzy preferują penetrowanie
wraków, jak i ci, którzy wolą podziwiać je od zewnątrz. Powodów, dla których warto, jako
cel wyprawy nurkowej, wybrać Zatokę Coron jest wiele. Dla nurków wrakowych jest ich
dokładnie 11 (jedenasty wrak nie pochodzi z czasów II Wojny Światowej – to spory kuter
rybacki, który zatonął dużo później). A dodatkowo są jeszcze dwa, zupełnie niezwiązane
z wrakami, które zafascynują także "normalnych" nurków. Są to prawdziwie unikatowe
perełki, usytuowane na przeciwległych krańcach wyspy Coron. Jednak wybierając się na
urlop do Coron Bay trzeba być przygotowanym na czyhającą tam pułapkę – to miejsce
wciąga… Jest w tej zatoce coś magnetycznego, co każe do niej wciąż wracać… Serdecznie
zapraszamy na naszą niezwykłą wyprawę, która odsłoni przed Wami najpiękniejsze miejsca
nurkowe Filipin!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY *

09.03 sobota » Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed wylotem (możliwe inne miasta wylotu),
Spotkanie z opiekunem wyjazdu, rozpoczęcie imprezy,
Odprawa paszportowo – bagażowa,
Wylot do Malini/Filipiny w godzinach wieczornych.

10.03 niedziela » Przylot na lotnisko w Manili w godzinach popołudniowych,
Transfer z lotniska do hotelu,
Zakwaterowanie w hotelu,
Czas wolny na relaks i na zwiedzanie Manili.

11.03 poniedziałek » Pobudka,
Wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko (we własnym zakresie),
Odprawa paszportowo-bagażowa, przelot na Coron,
Transfer do resortu, zakwaterowanie w pokojach,
Odprawa przed pierwszym dniem nurkowym,
Obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

12-21.03 » Śniadanie,
wtorek-czwartek 2 nurkowania dziennie (do wyboru godziny 09:00, 11:00, 14:00 i 16:00) na jednych
z najwspanialszych wrakach floty japońskiej z okresu II Wojny Światowej oraz na rafach zatoki Coron.
Nurkowania z łodzi, w odległości ok. 30minut od resortu,
W trakcie pobytu w cenę imprezy wliczone jest nurkowanie w Barracuda Lake,
Obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

22.03 piątek » Śniadanie,
Czas wolny – możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych!
Obiadokolacja, nocleg.

23.03 sobota » Śniadanie,
Wykwaterowanie z hotelu,
Transfer na lotnisko, odprawa paszportowo-bagażowa,
Przelot do Manili,
Czas wolny,
Odprawa paszportowo-bagażowa,
Wylot do Polski w godzinach wieczornych (lądowanie w Warszawie dnia następnego 24.03.2019
w godzinach wczesno porannych).

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków pogodowych
panujących na morzu.

OPIS RESORTU CHINDONAN Island Resort i Divecenter

Opis główny » Położony na terenie wyspy Chindonan w zatoce Coron, oddalonej o 45 minut od miasta
Coron, Chindonan Dive Resort jest idealnym miejscem dla pasjonatów nurkowania
spragnionych relaksu i odprężenia. Resort usytuowany jest tuż nad brzegiem turkusowego
morza w otoczeniu bujnej i tropikalnej roślinności. W zasięgu niespełna 30 minut goście
mają dostęp do nurkowania na jednych z najlepiej zachowanych wrakach japońskiej floty
z okresu II Wojny Światowej, w tym na 2 transportowcach broni. Doskonała obsługa
i udogodnienia w hotelu Chindonan Dive Resort zapewnią niezwykle przyjemny pobyt.
Całodobowa obsługa, prywatna plaża, mini centrum SPA, Wi-Fi w miejscach publicznych,
restauracja z widokiem na morze serwująca posiłki kuchni lokalnej i międzynarodowej oraz
2 bary cieszą się doskonałymi opiniami gości odwiedzających resort!
Pokoje » Proponujemy zakwaterowanie w domku typu superior o powierzchni 34m²,nowocześnie
urządzonym, z prywatną łazienką. Pokój posiada prywatny taras z widokiem na zatokę, góry
i morze, wentylator oraz maszynkę do parzenia kawy i herbaty.

OPIS WYBRANYCH MIEJSC NURKOWYCH
Opis główny » Wyspy Calamian we wrześniu 1944 roku stały się miejscem akcji bojowej między siłami
powietrznymi Stanów Zjednoczonych, a japońską marynarką wojenną. Atak poprzedziło
zbombardowanie przez amerykańskie siły powietrzne 15 statków należących do floty
japońskiej, stacjonujących w Zatoce Manila. Aby uratować resztę floty, japońscy dowódcy
wysłali ocalałe statki na archipelag Wysp Calamian. Zatrzymały się w ZATOCE CORON.
Amerykańskie siły szybko wykryły ukrytą flotę. 24 września 1944 roku zbombardowali 11
japońskich statków, były to jednostki bojowe oraz dostawcze. Dzisiaj ZATOKA CORON kryje
w sobie 11 potężnych wraków japońskiej floty wojennej. Porośnięte rafą koralową statki
przyciągają miłośników nurkowania wrakowego, chcących doświadczyć na własne oczy
mrożący krew w żyłach wycinek historii II Wojny Światowej.

Irako i Kogyo Maru » Wysunięty najbardziej na południe i często odwiedzany przez miejscowych jest wrak Irako.
Był to statek chłodnia o długości około 200 metrów i pojemności 9570 ton. Teraz stanowi
dom dla grouperów i ławic tuńczyków. Wrak osadzony jest na głębokości 40 metrów, ale
pokład tego prawie nieuszkodzonego wraku jest już na głębokości od 28 do 33 metrów.
Na północ znajduje się wrak 140- metrowego frachtowca Kogyo Maru, znanego również
jako wrak Tangat. Leży on pionowo na głębokości 30 metrów. Nurkowie mogą się dostać na
pokład na głębokości od 18 do 24 metrów. Ładownia jest łatwo dostępna i pełno tu ławic
ryb. Uważajcie na rozdymkowate, które najłatwiej spotkać przy maszcie, na dziobie i przy
sterze;) Miękkie korale, gąbki jak i małe, twarde korale przyczepiły się do pozostałości
statku. Jest to dobry wrak dla początkujących.
Mamiya Maru » Na zachód od Kogyo Maru znajduje się wrak kolejnego, długiego na 160 metrów
frachtowca. Leży on na sterburcie na głębokości 34 metrów, jest on w wielu miejscach
łatwo dostępny. Ładownia jest ciągle pełna materiałów konstrukcyjnych, a na pokładzie
znajduje się broń przeciwlotnicza. Wiele grouperów znalazło swój dom na Mamiya Maru, a
na burcie znajduje się dużo miękkich i twardych korali oraz różne ryby, np. lucjanusy,
wargaczowate i lionfish. Na północny- zachód, na drugiej stronie wyspy Tangat leży
35- metrowa kanonierka. Znajduje się ona jedynie 18 metrów pod wodą i świetnie nadaje
się do nurkowania z fajką, gdyż dziób znajduje się już 3 metry pod wodą.
Olympic Maru » Na północny-zachód od kanonierki na głębokości 25 metrów leży na sterburcie
120- metrowy statek. Również tutaj jest mnóstwo grouperów a część łodzi leżąca jedynie
na głębokości 14 do 18 metrów pokryta jest twardymi koralami. Ładownia i maszynownia
są łatwe dostępne co sprawia, że nurkowanie to jest bardzo interesujące. Należy jedynie
uważać na skorpeny.
Tae Maru » Dalej na północny-zachód znajduje się Tae Maru 200-metrowy zbiornikowiec leżący na
głębokości 26 metrów. Dziób jest kompletnie zniszczony co ułatwia jego zwiedzanie i cały
porośnięty jest miękkimi i twardymi koralami oraz gąbkami. Stanowi on dom dla sweetlips,
grouper, lionfish, surgeons, wargaczowatych, tang i soldierfish. Czasami przypływają tu
barakudy. Prądy bywają tu zdradzieckie i mogą zaskoczyć nieuważnych nurków szczególnie
przy dziobie i rufie.

Akitisushima » Na południe znajduje się wrak lotniskowca Akitisushima, leżący na sterburcie. Ta metalowa
konstrukcja położona jest na piaskowym dnie i przyciąga spore ilości batfish, barakud
i tuńczyków. Uwagę przykuwa dźwig, który umieszczał hydroplan na wodzie i na statku.
Mniej lub bardziej nienaruszona dziura, która spowodowała jego zatonięcie jest bardzo
dobrze widoczna.
Coral Diving » Z północno-zachodniej strony wybrzeża Busuanga leży wyspa Dimaky. Z miejscem tym
sąsiaduje wiele wspaniałych miejsc nurkowych. Na zachodniej stronie wyspy znajdują się
ogromne ogrody koralowe z tamereeffish. Zbocze opadające na 17 metrów stanowi dom
dla osłonic, gąbek jak również groupery i różnych gatunków parrotfish. Na końcu skały jest
mnóstwo staghorncoral z barakudami, rainbowrunner i goatfish. Można tu czasem spotkać
manty i żółwie częściej jednak występują one w północnej części wyspy. Przy wyspie
Dibuyan rafa zaczyna się na głębokości 13 metrów i łagodnie opada aż do głębokości
28 metrów. Żarłacze czarno- i biało-płetwe, szare żarłacze rafowe są tu często spotykane
tak samo jak surgeonfish i batfish. Czasami napotkać można manty, a na płytkich wodach
występują tropikalne ryby rafowe.
Barracuda Lake » Coron ma również jedno z najbardziej niezwykłych miejsc nurkowych na Filipinach
Barracuda Lake (zbiornik pochodzenia wulkanicznego). Żeby się do niego dostać należy się
wejść na górę co trwa około 15-20 minut. Temperatura wody wynosi od 30ºC do 38ºC.
W jeziorze Barracuda znajduje się mieszanka wody słodkiej i morskiej, która tworzy
termokliny, obszary przejść termicznych. Twoim gospodarzem będą królewskie barakudy,
które oprowadzą Cię po jeziorze. Jest to wspaniała okazja dla fotografów!

Cena » Cena imprezy zawiera:
v przelot na trasie Warszawa-Manila-Warszawa
(lot z jedną przesiadką),
v przelot lokalny Manila – Basuanga – Manila,
v 1 nocleg w Manili w hotelu *** w pokoju DBL,
v 12 noclegów w Resorcie Chindonan w pokoju
2-osobowym typu superior z wyżywieniem 2 posiłki:
śniadania i obiadokolacje,
v pakiet 20nurkowań (10 dni) na wrakach i rafach
zatoki Coron (nurkowania z łodzi, butle, balast) oraz
w Barracuda Lake,
v transfery z/na lotnisko, transfery lokalne - zgodnie
z programem,
v sprzęt nurkowy (skafander, BCD, automat, ABC),
v ładowanie butli powietrzem,
v podstawowe ubezpieczenie turystyczne
KL+NNW+bagaż,
v składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena imprezy nie zawiera:
v opłaty lotniskowej przy wylocie z Filipin –
koszt ok. 750 Php,
v dopłaty za nadbagaż,
v kosztów wypożyczenia sprzętu nurkowego,
v nitroxu 400Php/nurkowanie,
v transferów w Manili,
v dodatkowych nurkowań,
v napoi bezalkoholowych, soków oraz napoi
alkoholowych,
v wydatków własnych,
v napiwków dla Obsługi,
v kosztów rozszerzenia ubezpieczenia
o nurkowanie, wyższe stawki gwarancyjne
lub/oraz od kosztów rezygnacji z udziału
w imprezie – dostępne u organizatora.

Warunki rezerwacji » v Zaliczka I: 3.000,00zł - płatna w dniu dokonania rezerwacji,
v Zaliczka II: 2.500,00zł - płatna na 180 dni przed wyjazdem,
v Dopłata pozostałej kwoty na 60 dni przed wyjazdem.

Płatności » Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez Organizatora
konto: BZWBK S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261.
ACTIVTOUR
Biuro
Turystyki
Aktywnej,
ul.
Kościuszki
2/2,
50-038
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 Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd,
v Ubezpieczenie nurkowe!

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Od roku 2007 posiadamy niezbędną gwarancję
ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 397 413,00 zł, na okres 18.09.2017 – 17.09.2018.
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.
Z FIRMĄ ACTIVTOUR MOŻECIE LICZYĆ NA PEŁEN PROFESJONALIZM ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PODRÓŻY !
Nasz wpis do rejestru organizatorów turystyki Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego posiada numer: 355/32/2007

