SZKOŁA NURKOWANIA
JUST DIVE
SAFARI NURKOWE
TUBBATAHA, FILIPINY
TERMIN REJSU: 08 – 14 CZERWIEC 2023 (7D6N)
ŁÓDŹ: M/Y DISCOVERY PALAWAN
CENA: $ 2,600 (KABINA NA DOLNYM POKŁADZIE)
$ 3,100 (KABINA NA GÓRNYM POKŁADZIE)

WWW.JUSTDIVE.COM.PL
JUST_DIVE

MARCIN@JUSTDIVE.COM.PL

JUSTDIVESZKOLANURKOWANIA

TEL. 508 979 762

JUST-DIVE

Plan rejsu
Dzień
Dzień
Dzień
Dzień
Dzień
Dzień
Dzień

01 – Zakwaterowanie na łódź w porcie Puerto Princessa, w godz. 2 – 4pm
02 – 4 nurkowania in TRNP (Tubbataha Reefs Natural Park)
03 – 4 nurkowaniain TRNP
04 – 4 nurkowania in TRNP
05 – 4 nurkowania in TRNP
06 – 3 nurkowania in TRNP i Jessie Beazley
07 – Wykwaterowanie w Puerto Princesa Port po śniadaniu, od 8am

Plan nurkowy
06:00 am – Pobudka, lekkie śniadanie
07:00 am – 1 nurkowanie
08:00 am – Śniadanie
10:30 am – 2 nurkowanie
12:00 nn – Lunch
01:30 pm – 3 nurkowanie
02:30 pm – Snack bar, kawa, herbata
04:00 pm – 4 nurkowanie (z wyjątkiem ostatniego dnia)
07:00 pm – Kolacja

Przylot
Lot do Puerto Princessa na Palawn (PPS) należy zarezerwować samodzielnie i
nie jest wliczony w cenę pobytu na łodzi. Jeżeli postanawiasz przylecieć do
Puerto Princessa w dniu zakwaterowania na łodzi, wówczas należy
zarezerwować taki lot, przed godziną 4pm być po odprawie paszportowo
bagażowej. Zakwaterowanie na łódź odbywa się w godzinach 2-4 pm. Goście
przybywający do Puerto Princessa nie będą mogli zostać zakwaterowani na
łodzi. Po godzinie 4pm łódź rusza w rejs, który potrwa około 12 godzin.
Po przybyciu na lotnisko oraz przejściu przez kontrolę paszportowo bagażową,
prosimy kierować się do wyjścia i wyglądać na przestawiciela frimy Discovery
Fleat Philipines z logo/bannerem firmy.
Jeżeli przed rejsem spędzacie czas w Puerto Princessa, zapewniony jest
darmowy transfer na łódź, pod warunkiem, ze hotel pozostaje w obrębie 10 km
od portu Puerto Princessa. Prosimy o informację, jeśli mamy zorganizować
transfer z hotelu na łódź. Obsługa łodzi skontaktuje się z obsługa hotelu, gdy
transfer będzie w drodze aby zabrać gości.

Powrót
Wykwaterowanie zaczyna się po śniadaniu, od godziny 8am.
Prosimy o informację o lotach powrotnych lub adres hotelu abyśmy mogli
zorganizować darmowy transport.

Wymagania
1. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, każdy uczestnik wyprawy musi posiadać
przynajmniej 50 zalogowanych nurkowań. Jeżeli pracownik/przewodnik DFC
stwierdzi, że nurek nie zrobił przynajmniej 50 nurkowań, nie zostanie od
dopuszczony do dalszych nurkowań. Zwrot środków w takiej sytuacji nie będzie
możliwy.
2. Obwiązko każdy uczestnik wyprawy musi ubezpieczenie nurkowe zaczynające
się przed rozpoczęciem rejsu, w przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie
dopuszczony do rejsu. Rekomendujemy również posiadanie ubezpieczenia
podróżnego.
3. Nurkowie muszą okaząc ważny certyfikat nurkowy oraz logbook członkom
załogi przed przystąpieniem do nurkowania, w celu weryfikacji uprawnień i
doświadczenia.
4. Każdy uczestnik musi wypełnić wymagane prze lokalne prawo dokumenty
związane z organizacją rejsu.

Uwagi
Rekomendujemy przestrzeganie wytycznych DAN w związku z lotami po
nurkowaniu. Minimalne przerwa przed lotem po nurkowaniu to 18 godzin, a po
nurkowaniach powtórzeniowych to 24 godziny lub dłużej.
Opłata korkowa wynosi 20usd za butelkę oraz 1usd za puszkę piwa.
Na łodzi dostępny jest telefon satelitarny. Ceny połączenia to 10USD za pierwsze
2 minuty i 5USD za każdą kolejną minutę. Wiadomość tekstowa to koszt 3USD
za 180 znaków.
Rekomendujemy zabranie ze sobą butelki wielokrotnego użytku na czas rejsu,
aby w sposób komfortowy korzystać z dostępnej wody pitnej.
Prosimy o zabranie ze sobą kremu z filtrem, który jest przyjazny środowisku

Ubezpieczenie nurkowe i na czas podróży
Discovery Fleet Corp (DFC) wymaga aby każdy uczestnik wyprawy posiadał
ubezpieczenie nurkowe oraz zaleca posiadanie ubezpieczenia na czas podróży
wraz z ubezpieczeniem od kosztów rezygnacji/przerwania podroży. DFC nie jest
odpowiedzialne za przerwanie rejsu z uwagi na siłę wyższa, pogodę lub
nieoczekiwane okoliczności w tym także wypadku nurkowego lub pogorszenia
stanu zdrowia jednego z uczestników wyprawy wymagającego powrotu do
najbliższego portu w celu udzielenia pomocy medycznej. Zwrot pełnej kwoty
nastąpi jedynie w przypadku anulowania rejsu przez operatora DFC przed
rozpoczęciem zakwaterowania na łodzi.
W przypadku problemów mechanicznych lub uszkodzenia/zepsucia łodzi przed
lub w trakcie rozpoczęcia podróży, DFC podejmie wszystkie kroki aby
zorganizować alternatywną formę zakwaterowania. Jeżeli nie będzie to
możliwe, DFC dokona zwrotu jedynie części faktycznie poniesionych kosztów
związanych z organizacją podróży. Prosimy się upewnić, że bilety lotnicze mają
opcję przebookowania lub ich zwrotu. DFC nie ponosi odpowiedzialności za
wydatki związane z dodatkowymi kosztami podroży, poza tymi, które zostały
uwzględnione w cenie rejsu oraz pakietu nurkowego tj. transport na
lotnisko/hotel przed i po rejsie.

Cena za osobę zawiera
Zakwaterowanie w
klimatyzowanych kajutach, 3
posiłki dziennie, woda, soki,
herbata, kawa, nurkowania
zgodnie z planem. Transfer z/na
lotnisko lub do Puerta Princessa. 4
doświadczonych divemasterów (w
przypadku całej łodzi), butle,
balast oraz pasy balasotwe.

Rezerwacja i płatność
20% zaliczki ceny rejsu, płatna do
15 dni od chwili rezerwacji jeżeli
rezerwacja jest robiona minimum
120 dni przed startem rejsu.
80 % ceny rejsu musi być
zapłacone 120 dni przed startem
rejsu.
Rezerwacje dokonywane poniżej
120 dni do rejsu muszą być
opłacone w całości

Cena za osobę NIE zawiera
Wypożyczenia sprzętu nurkowego
(30 USD dzień), komputera
nurkowe (6USD dzień),
ubezpieczenia nurkowego, Opłat
parkowych 105 USD, opłat
paliwowych 100 USD
Usług dodatkowo płatnych: soki ze
świeżych owoców, napojów
alkoholowych, Nitrox (12 USD za
butlę), butli 15 litrów (6 USD za
nurkownie), usług welness,
Lotów do Puerto Princessa (około
4000 zł)
Ewentualnego jednego noclegu po
przylocie do Puerto Princessa

Anulacja/zwrot: (w formie
pisemnej)
Anulacja zgłoszona 91-120 dni
przed rejsem: utrata 20% kwoty
zaliczki
Anulacja zgłoszona 90 dni przed
rejsem nie podlega zwrotowi.

Kabina na górnym pokładzie

Kabina na dolnym pokładzie

Kabina na dolnym pokładzie

Kabina na dolnym pokładzie

Kabina na dolnym pokładzie

