RAY DIVING POŘÁDÁ EXOTICKOU CESTU
SPOJENOU S POTÁPĚNÍM
MIKRONÉSIE REPUBLIKA PALAU
Termín: 1. – 13. listopadu 2013

Souostroví Palau je místo, které je potápěčsky velmi vyhledávané a tvoří jej
26 ostrovů a bezmála 300 ostrůvků. Nabízí romantické potápění a krásné
podvodní scenérie. Pro potápěče a šnorchlaře je to ten pravý ráj s čistou a teplou
vodou a panenskou přírodou. Bohatý a pestrý podmořský život je zde na každém
kroku. Potápí se na kolmých, ale bezpečných stěnách. Jsou zde prostorné
podvodní sály a průplavy, i čistící stanice pro manty. Také jsou zde k vidění
vraky lodí a letadel z období II. Světové války. Na lokality se jezdí prostornými
rychlými čluny přes klidnou lagunu. Po cestě míjíme kouzelné ostrovy a
ostrůvky u kterých později zakotvíme a dáme si oběd na pláži.
Cesta je také vhodná pro nepotápěče (rodinné příslušníky, kamarády
a všechny ostatní) obzvláště pro ty co rádi šnorchlují.

Co uvidíme pod vodou:
obřími rejnoky manta a desítkami žraloků šedých útesových. Dále zde poměrně běžně
potkáváme žraloky stříbrocípé, nekonečná hejna ryb, kanice a napoleony. Je zde úchvatné
makro, ale i kolmé stěny hýřící barvami. Jsou zde světoznámé lokality Blue Conner, German
Cannes a další. Velmi nevšedním záţitkem je šnorchlování v Jellyfish lake. Toto uzavřené
jezero ,,zajalo“ před miliony let i medúzy, které kvůli absenci jiných predátorů ztratily
nutnost ţahat. Šnorchlování mezi miliony medúz vás určitě zaujme. PALAU je skvělá
destinace na podvodní focení a natáčení.

Termín:
1. – 13. listopadu 2013 (termín můţe být posunut o 1 – 2 dny dopředu kvůli letenkám)
Obtíţnost potápění:
zkušenější OWD a více, Palau nabízí i krásné vraky a noční ponory. Na místě budou dva až tři
čeští instruktoři. Některé lokality se potápí na tzv. reef hook – proudový hák. Zní to
dramaticky, ale každý to ihned zvládne. Proudový hák nám umožní, viset ve vodě na jednom
místě a bezstarostně užívat život kolem.
Nepotápěči:
ubytování i servis v něm jsou vybrány pro spokojenost vašeho nepotápěčského doprovodu.
Nepotápěči s námi mohou vyrážet za šnorchlováním do laguny a mimo ní.

Ubytováni:
Zvolili jsme dvě kategorie ubytování na veliké úrovni, s vlastním přístupem k moři a vlastní
písečnou pláží (což je na Palau velice důležité). Většina pláží na Palau je Národním parkem a
nemohou sloužit jako hotelové pláže. Ubytování je od sebe vzdáleno cca 5 min. autem.

Palau Pacifik resort:
je romantický a kvalitní resort s vlastní pláží. Bungalovy jsou umístěny v zahradě mimo
turistickou oblast. Stačí však pouze 10 minut taxíkem a jste v centru města. Tento resort patří
k nejlepším na Palau (nepatří však k těm nejdražším.)

Palau Pacific resort – nabízí vše k pohodovému pobytu

Cena Palau Pacific resort:
Potápěč - celková cena 99.000,- Kč
Nepotápěč - celková cena 86.100,- Kč
Osoba sama v bungalovu příplatek 28.900,- Kč

Sea Passion hotel:
je patrový hotel, který splňuje nároky na tropickou dovolenou. Má vlastní pláž a veškerou
podporu hotelu této cenové kategorii. Není sice umístěn na otevřeném moři, ale koupání zde
je také pohodové.

Sea-Passion hotel – leţí částečně v lagune a má přímí přístup k moři včetně vlastní pláţe

Cena Sea – Passion hotelu:
Potápěč celková cena 79.000,- Kč
Nepotápěč celková cena 66.100 – Kč
Osoba sama v pokoji příplatek 13.500,- Kč

Ceny zahrnují:











Zpáteční letenku Praha – Palau
Letištní transfery
Ubytování se snídaní
5 dní/10 ponorů z lodě (včetně lahví 12L a zátěže opasek vlastní)
Neomezené potápění před potápěčským centrem
NITROX 32% (nutná certifikace)
Transfery na ponory
Obědy a nealkoholické nápoje v potápěčské dny (pro potápěče a šnorchlaře)
Šnorchlovací ponor v jezeře medůz (pro potápěče)
Kvalitní provádění pod vodou česky mluvícími instruktory

Ceny nezahrnují:









Cestovní pojištění POVINNÉ
Potápěčské pojištění doporučujeme DAN (rádi pro vás zajistíme) POVINNÉ
Pojištění storna pobytu
Povinné vstupní vízum cca 50,- USD
Green tax – Palau 35,- USD
Výjezdy lodí pro šnorchlaře 40,- USD
Zapůjčení potápěčské výstroje (nutné rezervovat předem u Karla)
Případné výlety do okolí za poznáním souostroví Palau

Nezapomeňte:








Potápěčskou licenci (včetně nitroxové)
Vlastní potápěčskou výstroj (včetně světla pro noční ponory)
Dekompresní boji
Hák do proudu (pomůžeme zajistit)
V cestovním pase musí být volná alespoň jedna stránka na vízum
Platnost cestovního pasu min. 6 měsíců po návratu do ČR
Drobnou hotovost USD na případnou útratu během cesty

Potápění:
Potápění probíhá z kvalitních motorových člunů určené pro potápění. Sami si budeme moci
vybrat druh potápění, zda na korálových útesech či na z některých vraku které se nachází
v blízkosti potápěčského centra. Doba plavby na lokality mezi 30 min. až jednou hodinou.
Během jednoho výjezdu budeme dělat vždy dva ponory s pauzičkou na oběd na ostrově.

Dobré vědět:
Palau: je souostrovím v Oceánii které se nacházejí jihovýchodně od Filipín. Pouze 8 z těchto
ostrovů je trvale obydlena. Rozloha: 458 km². Úředními jazyky jsou angličtina a palauan.
Hlavní město a další velká města: Melekok – pouze sídlo vládní administrativy v novém
prezidentském paláci, nachází se zhruba ve vzdálenosti 45 km od Kororu. Koror – centrum
podnikání a společenského života, žije zde cca 2/3 obyvatelstva země.
Měna: USD – americký dolar Platební a kreditní karty jsou běžným platebním prostředkem,
používají se typy EuroCard, American Express, Visa a další. Bankomaty jsou běžně dostupné
Klimatické podmínky: klima na Palau je tropické, horko a vysoká vlhkost. Průměrná roční
teplota je 27°C. Průměrná relativní vlhkost dosahuje 90 %. Deštivé období od června do
listopadu. Tajfuny se téměř nevyskytují.
Časový posun: oproti ČR +6 hod v době zimního času, +7 hod v době letního času
Očkování: není povinné žádné očkování. Doporučená očkování: žloutenka A + B, břišní
tyfus

Mám zájem, co mám udělat … :




Zaslat vyplněnou a podepsanou přihlášku na níţe uvedenou adresu nebo mailem
Uhradit nevratnou zálohu 45 000,- Kč na níţe uvedený účet
Uhradit doplatek ceny Vašeho pobytu nejpozději do 30. září 2013

POZOR!!!
V případě Vašeho zájmu o tuto cestu neváhejte se zasláním přihlášky a úhradou zálohy.
Cena letenky se můţe měnit, čím dříve budeme moci pro Vás letenku zajistit tím je větší
šance, ţe cena letenky nepřesáhne rozpočet. V případě navýšení ceny letenky leteckou
společností Vám bude cena o tuto výši naúčtována. O této situaci Vás samozřejmě
budeme předem informovat. Cena se můţe změnit větším pohybem kurzu měn Kč na
zahraniční měnu USD.

Při placení převodem:
Číslo účtu:
Kód banky:
S.S.:
V.S.:

1107076018
3030
011
Vaše rodné číslo

Přihlášku zasílejte na:

Dotazy na:

RAY DIVING
Andrštova 6, Praha 8
180 00

+420 603 523 533
info@raydiving.com

RAY DIVING VÁM PŘEJE KRÁSNÉ PROŢITÍ
NEZAPOMENUTELNÉHO ZÁŢITKU!
TEŠÍME SE NA VIDĚNOU NA PALAU!

