Potápění se žralokem tygřím v JAR

Termín: 15. - 24. května 2013
Cena: 53 000,- Kč
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V ceně balíčku „Tygr“ je zahrnuto:
 Zpáteční letenka vč. letištních tax Praha – Johanesburg – Praha
 Zpáteční letenka vč. letištních tax Johanesburg – Durban – Johanesburg

 Veškeré letištní transfery
 Ubytování 7 nocí
 Denně 2 snídaně (v 7,00 hod. a po návratu z ponoru) + občerstvení na lodi
 5 dní (jeden výjezd denně) potápění se žraloky včetně lahví a zátěže
 Kvalitní průvodce v místních vodách
 Transfery na potápěčské lokality (z centra k moři cca 10 min) a zpět
 Poplatky v národním parku
 Transfer 1x denně do centra Umkoomasu na večeři

V ceně není zahrnuto:
 Cestovní pojištění
 Pojištění proti stornu cesty
 Pojištění na potápění (doporučujeme DAN)
 Veškerá pojištění jsou POVINNÁ!!!
 Zapůjčení potápěčské výstroje (kromě lahví a zátěže)
 Transfery na večeře a výlety do přilehlého okolí
Nezapomeňte:
 Potápěčskou licenci s denníkem
 Dekompresní bójku
 Potápěčskou výstroj
 Platnost vašeho cestovního pasu min. 6 měsíců po návratu do ČR
 V cestovním pase mít alespoň 2 volné stránky vedle sebe
 Kopii Vašeho cestovního pasu
Cesta:
Dostat se na druhou polokouli do JAR za žralokem tygřím je časově náročná.
Let je plánován z Prahy Ruzyně přes Dubai, dále do Johanesburgu a odtud do
Durbanu (cca 1 hod. letu). Z Durbanu je zajištěn 60-ti kilometrový transfer do
přímořského městečka Umkoomas. Je třeba počítat s cestou cca 20 hodin.
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Potápění:
Ponory ač jsou plné adrenalinu jsou v zásadě jednoduché. Při připlutí většího
množství žraloků nebo žraloka tygřího dostanete povel ke vstupu do vody, začne
strojení a skok do žraločí polévky. Po seskoku je důležité doplavat k návnadě
v bubnu od pračky a na dohled od bubnu se vyvážit na hloubku kolem 7 metrů
(v této hloubce probíhá celý ponor). Návnada včetně potápěčů a žraloků je
unášena proudem někdy i 5 km a vše je následováno na hladině lodí pro
případné ukončení ponoru. Ponory jsou velice jednoduché a délka je kolem 6070 minut při teplotě vody 24 st.C. V ceně potápěčského balíčku je pět výjezdů
za žraloky. Odjezd je v ranních hodinách kolem 7,30 hod a návrat ve 12,00 hod.
Hloubka pod návnadou je přibližně 25 metrů.
Jak se při potápění se žraloky chovat se dozvíte na velice důležitém prvním
brífinku. Viditelnost v nazelenalém oceánu je hodně proměnlivá od 5 – 15
metrů.
Doporučujeme Vaší pot. výstroj v maximální míře odstrojit, aby byla co
nejjednodušší (bez všech třpytivých částí výstroje). Použít co nejtmavší výstroj
především pak: ploutve, žaket, oblek a rukavice.
Lákání žraloka:
Ať je to, jak je to, bez páchnoucí návnady rozkládajících se ryb to nejde! Po
příjezdu lodí na lokalitu, kde se kladou návnady, cca 20 min plavby, začne
lákání žraloka tygřího. Po vhození návnady do vody se většinou do 30 minut
začnou stahovat žraloci „dusky a black tip“, kteří požíráním návnady přilákají
toho, za kterým jsme absolvovali cestu na jižní polokouli „žraloka tygřího“.
Jakmile se objeví na hladině všemi očekávaná ploutev nádherného monstrózního
žraloka tygřího, jde se na to……
Ubytování:
Ubytování je zajištěno u samotného mistra průvodce žraloků. V jeho vile, kde se
nachází současně i potápěčské centrum je velice slušné bydlení. Malé
dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením, klimatizací, lůžkovinami nebo
apartmány. Je zde možnost posezení na veliké terase s pohledem na oceán nebo
příjemné slunění u bazénu.

Strava:
Info: RAY DIVING

Karel Zámečník

mobil: 603 523 533

http://www.raydiving.com

e-mail: info@raydiving.com

V ceně balíčku potápění a ubytování je lehká snídaně a bohatší svačina.
V podvečer se většinou celá skupina odebere na společnou večeři do místních
restaurací, kde se velice chutně navečeříme za přijatelné peníze (cca 250 Kč).
V místním obchodě se dají koupit veškeré potraviny jako v ČR za stejné ceny.
Při čekání na žraloky na lodi jsou zdarma chlazené nealkoholické nápoje a
ovoce.
Víza
Nejsou potřebná, pokud pobyt nepřesáhne 90 dnů. V cestovním pase musí být
dvě volné stránky vedle sebe k vylepení vstupního štítku.
Očkování
Při cestě do Jihoafrické republiky není povinné žádné očkování.
Doporučujeme se očkovat proti malárii, která se vyskytuje v oblasti Hluhluwe
národního parku. (Např. Lariam – začít brát týden před vstupem do malarické
oblasti).
Pokud by se vyskytly jakékoliv zdravotní problémy, není čeho se bát. Lékařská
péče je zde snadno dostupná a je kvalitní.
Počasí
Počasí v květnu je docela stabilní, teplota vzduchu průměrně 30 st C, ale může
být větrno a občas i sprchne.
Peníze
Peníze si v Jihoafrické republice můžete vyměnit v kterékoliv bance, měnit
budete za nějakou světovou měnu (dolar nebo euro stačí). Pokud budete chtít
platit kartou, přijímány jsou všechny mezinárodně uznávané typy platebních
karet.
Měna 1 rand = 2,30 Kč
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V blízkosti potápěčského centra je přírodní park, kde vás určitě zaujmou ohrady
s krokodýly, obzvláště při krmení, které se koná každý den od 13,00 hod.
Můžete zde ochutnat i steak z krokodýla.
Výlet do Durbanu na žraločí pitvu vám umožní pochopit, proč populace žraloků
tygřích v těchto vodách je velice ohrožená. Je zde možnost sledovat pitvu
žraloků, kteří uvízli v ochranných sítích v blízkosti pláží.
Pozor důležité!!!:
Součastná cena balíčku 53 000,- Kč je za stávající ceny letenky. Čím déle se
přihlásíte, tím vyšší cena letenky může být!!!
PROTO NEVÁHEJTE A CO NEJRYCHLEJI ZAŠLETE PŘIHLÁŠKU!

Co udělat pokud se rozhodnete s námi vydat se za dobrodružstvím???
 Zaslat vyplněnou přihlášku na níže uvedenou adresu
 Zaplatit nevratnou zálohu 50% ceny cesty 26 500 Kč Uhradit doplatek
ceny cesty do 15. března 2013
Při placení převodem číslo účtu:
Kód banky:
S.S.:
V.S.:

1107076018
3030
06
Vaše rodné číslo

RAY DIVING VÁM PŘEJE KRÁSNÉ PROŽITÍ
NEZAPOMENUTELNÉHO ZÁŽITKU!

RAY DIVING
Karel Zámečník
Andrštova 6,
Praha 8 – Libeň
180 00
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