Malta

Malta nurkowanie
7 dni
Cena: 570 euro + ok 1100 zł przelot
Malta słynie ze swojej burzliwej historii oraz niesamowitych formacji skalnych,
zarówno tych na lądzie jak i pod wodą. To połączenie sprawia, że nurkowania na
Malcie są fascynujące zarówno dla miłośników nurkowania na wrakach jak i fanów
różnorodnych formacji podwodnych. To tam będziemy mieli okazję przeżyć
niepowtarzalną przygodę podczas nurkowania z olbrzymimi tuńczykami! Miłośnicy
historii i zwiedzania też nie będą się nudzić. Na wyspie pozostawili: Fenicjanie,
Grecy, Kartagińczycy, Rzymianie, Arabowie, Normanowie, Zakon Joannitów
(Maltański), Francuzi (bardzo krótko w czasie wyprawy Napoleona na Egipt) i
Brytyjczycy.
Postanowiliśmy więc tym razem zaprosić Was na wyjątkową wyprawę nurkową do
właśnie tego miejsca!
Wylot z Krakowa na Maltę
Powrót z Malty do Krakowa
7 noclegów w pensjonacie, lup apartamentach, pokoje 2 i 4 osobowe.

Program :
Dzień 1
wylot z Krakowa i przelot na Maltę.
Dzień 2
I dzień nurkowy - organizacyjny. Malta, nurkowania z brzegu. Wrak Rozi i the Arch.
Dzień 3
II dzień nurkowy - nurkowanie z łodzi przy wyspie Comino. Wrak P31 i latarnia
morska.
Dzień 4
III dzień nurkowy - Malta, nurkowania z brzegu. Wrak P29 i klif Madonna.
Dzień 5
IV dzień nurkowy - Wyspa Gozo, nurkowanie z brzegu. Blue Hole i Inland Sea
Dzień 6

V dzień nurkowy -nurkowanie z łodzi przy wyspie Comino. Klif Cominotto i jaskinie
Santa Maria.
Dzień 7
Wycieczka fakultatywna.: Stolica Malty La Valetta: m.in.Pałac Wielkich Mistrzów,
Teatr Manolea, Konkatedra świętego Jana.
Dzień 8
Powrót do Polski
*program może ulec zmianie

Wrak Rozi (holownik)
Długość: 40 m, Głębokość: 25 m. górny pokład, 36 m. przy dnie. Wrak Rozi został
umyślnie zatopiony jako podwodna atrakcja dla turystów w 1991 r. Zachowany w
bardzo dobrym stanie, obecnie skupia wokół siebie bogate życie morskie: Ryby
Kardynał, ryby z rodziny Wrasse i wiele innych. Wrak jest niemal nienaruszony,
pewne elementy: silnik, śruba napędowa i steru, ze względów bezpieczeństwa zostały
z niego usunięte. Nurkowanie odbywa się z brzegu, miejsce jest oznakowane żółtą
boją. Możliwe jest też wpłynięcie do jego wnętrza przez maszynownię i mostek
kapitański. Pełna eksploracja wraku jest możliwa jako nurkowanie
bezdekompresyjnie.

The Arch
Max. głębokość: 24 m. Duża jaskinia, w stropie znajdują się liczne otwory.
Niesamowita atmosfera wewnątrz eksplorowanych korytarzy. Miejsce występowania:
barakud, tuńczyków, ośmiornic.

Wrak P31
Nurkowanie przy wyspie Comino. 52 metrowa niemiecka łódź patrolowa P31, leżąca
na głębokości 18 metrów, która została zatopiona przy wybrzeżu Comino Coastal
Tower w roku 2007. W czasie zimnej wojny użytkowana do patrolowania brzegów
rzeki pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Państwa. Był również używany do
poszukiwania i wydobywania min pomiędzy Niemcami i Danią.

Wrak P 29
Służył Armii Maltańskiej przez ponad 12 lat. Brał udział w wielu misjach poza
wodami terytorialnymi Malty. Wykorzystywany najczęściej w operacjach kontroli
granicznej w walce z przemytem. Najgłębiej położona część wraku jest na 37
metrach natomiast najpłycej na 12metrach.

Blue Hole
Łagodne oraz płytkie zejście do tego miejsca nurkowego prowadzi do naturalnie
uformowanego maltańskiego Blue Hole. Podczas tego nurkowania przepływamy
przez ogromny łuk, którego spiętrzenie jest praktyczne płaskie Na dnie znajduje się

ogromna jaskinia. Następnie przepływamy pod Lazurowym Okiem - jednym z
czołowych miejsc nurkowych na Malcie.

Inland Sea
Maksymalna głębokość: 52 m. Nurkowanie wzdłuż wąskiego kanionu, który ciągnie
się przez 80 m i otwiera się na otwarte morze. Niesamowite wrażenie robi widok
głębi koloru indygo. W tym miejscu ważne jest by warunki morskie były dobre.

Reef Cominotto
Głębokość nurkowania: 18-36 m. Rafa Cominotto oznacza Kotwicę i znajduje się na
północnym-zachodzie od niewielkiej wyspy Comino. Średnia głębokość wynosi
około 18 metrów. O atrakcyjności miejsca zadecydowała podwodna topografia
terenu: ogromne głazy i jaskinie gwarantują niezapomnianą grę świateł i cieni.
Spotkać można na tej pozycji: homary świętojańskie, ośmiornice, dorady i grupery,
zawilce, miękkie korale, czerwone gąbki.

Santa Maria Caves
Nurkowanie na głębokość do 20 m. Miejscówka położona również przy wyspie
Comino, tym razem na północny-wschód od rogu wyspy. Santa Maria Caves to
zespół połączonych ze sobą jaskiń, tuneli, grot i naturalnych łuków skalnych,
tworzących bardzo malowniczy widok. Miejsce to jest idealne zarówno dla
początkujących jak i doświadczonych nurków. Spotkać można damselfish,
ośmiornice, homary.

Cena obejmuje:
Transfery lotnisko - pensjonat - lotnisko
7 noclegów w apartamentach
Opieka polskiego przewodnika
Ubezpieczenie podróżne
Pakiet 10 nurkowań, butle i balast

Dodatkowo płatne
Przelot samolotem: Kraków- Malta- Kraków (bagaż: 20kg + 6 kg). Cena w
zależności od momentu rezerwacji wynosi ok 1100 PLN
Ubezpieczenie nurkowe ok. 46 PLN
Wyżywienie
Wycieczki fakultatywne

Nurkowanie na fermie tuńczyków w sieci 40 Euro
Cena wypożyczenia sprzętu na całą wyprawę:
AO 150 PLN

Jacket 150 PLN
Kombinezon 150 PLN
Komplet 400 PLN

Wymagania:
min. Kurs P1 CMAS + 10 nurkowań lub OWD + 15 nurkowań lub AOWD + 5
nurkowań
Własny sprzęt ABC
Latarka
Płatności:
Wpisowe - cena biletu lotniczego + 200 euro
Rata III pozostała płatność
Terminy do uzgodnienia
Plan wyjazdu i cena może nieznacznie ulec zmianie z przyczyn niezależnych od
organizatora.
- Oferta nie jest ofertą handlową w myśl kodeksu handlowego!

