SOCORRO 2019
SOCORRO potápěči mu říkají MEXICKÉ GALAPÁGY...

RAY DIVING POŘÁDÁ CESTU ZA POTÁPĚNÍM
Potápěčské safari v Tichém oceánu
Kdo by nechtěl vidět obrovská hejna oceánských ryb v průzračně čisté vodě
s výbornou viditelností několika desítek metrů? Pacifické manty, které
dorůstají do 7 m a jsou přátelské tak, že připlouvají k potápěčům téměř na
dotek ruky.
Žraloky, delfíny a opravdu velká hejna dalších ryb a přitom poslouchat zpěv
keporkaků a mít šanci potkat je při ponoru.
Vydejte se s nám na MEXICKÉ GALAPÁGY
Socorro, mexické souostroví ve východní části Tichého oceánu 250 mil od Cabo San
Lucas, to jsou především neskutečně přátelské obří pacifické manty s rozpětím křídel až 7
m. Nikde jinde na světě se manty nechovají tak, jako v této oblasti. Připlouvají k
potápěčům téměř na dosah ruky, přibližují se pro oční kontakt a plavou s nimi bok po
boku dlouhé minuty. Interakce s takto velkým tvorem je zcela výjimečný a naprosto
nezapomenutelný zážitek!
Socorro jsou však také hejna delfínů a 10 druhů žraloků – hejna kladivounů, bělocípých,
hedvábných a stříbroploutvých žraloků, žraloci galapážští a příležitostně i žraloci tygří.
V březnu je navíc sezóna, kdy na 1200 keporkaků migruje z Aljašky, aby se zde pářili
a rodili mláďata. Na hladině je vidět velké množství těchto kytovců a při ponoru je slyšet
jejich úžasný zpěv. Písně keporkaků jsou slyšitelné na obrovské vzdálenosti, pod vodou
dokonce na více, jak 40 km! Mají své specifické melodie, které se mění v různých
situacích a každá jednotlivá ‚skladba‘ může trvat až 30 minut. Říká se, že mezi
keporkaky existuje silné kulturní cítění – v jedné populaci všichni samci zpívají stejnou
píseň. Ta se však neustále mírně proměňuje. Některé oblíbené hudební motivy se pak
mezi různými populacemi těchto velryb mohou šířit po celém světě. A tak například
písně keporkaků ze skupiny u východní Austrálie během dvou let zpívají velryby
u Francouzské Polynézie.
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Termín: 5. - 15. dubna 2019
Cena: 99 900,-

Itinerář cesty:
Den 1.
5.4. odlet z pražské Ruzyně do Cabo San Lucas
5.4. přílet do Cabo San Lucas, ubytování jedna noc.
Den 2. – 9.
6. - 13. 4. v brzkých ranních hodinách vyplutí lodě na Socorro - 6 potápěčských dní / cca 4
ponory denně (přesný počet ponorů se může změnit v závislosti na počasí) - plavba zpět do
přístavu.
Den 10.
14.4.Vylodění a odlet zpět do ČR 15.4.

V ceně balíčku je zahrnuto:









Veškeré transfery v Mexiku
Ubytování 8 nocí na lodi
Plná penze na lodi včetně nealko nápojů
3-4 ponory denně 6 dní potápění (dle počasí a možností) vč. lahví a zátěže
Kvalitní průvodce v místních vodách
Palivový a naloďovací příplatek
Vstup do národního parku
vzpomínkové video z cesty ... :-))
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V ceně není zahrnuto:








Zpáteční letenka Praha - Cabo San Lucas - Praha (obvyklá cena 25. tis. Kč)
Tips pro posádku lodi v této zemi obvyklých 250,- USD (minimálně 200 USD)
Cestovní pojištění (povinné) a pojištění proti stornu cesty
Pojištění na potápění (doporučujeme DAN povinné)
Zapůjčení potápěčské výstroje (kromě lahví a zátěže)
Kdo požaduje Nitrox 100,- USD/po celou dobu potápění (nepovinné)
Na lodi je k možno zakoupit přístup na wifi po celou dobu plavby (100 USD/pass)

Nezapomeňte:








Potápěčskou licenci s denníkem
Dekompresní bójku
Třmen redukce INT
Potápěčskou výstroj
Potápěčský oblek min. 5 mm s kapucí a rukavicemi
Platnost vašeho cestovního pasu min. 6 měsíců po návratu do ČR
V cestovním pase mít alespoň 2 volné stránky vedle sebe

Strava:
V ceně balíčku je plná penze na lodi, nealkoholické nápoje (voda, káva, čaj), snídaně, oběd,
večeře a svačiny mezi ponory. Jedná se o fúzi mexické a severoamerické kuchyně. Na lodi je k
dispozici široká škála alkoholických nápojů od vína, přes šampaňské, pivo, whisky, rum po
tequilu a mezcal. Alkohol je zpoplatněn za příznivé ceny. Oficiálně není dovoleno konzumovat
na lodi vlastní alkohol.
V ceně není zahrnuta strava mimo loď.

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 Maxika není povinné žádné očkování.

Počasí
Počasí v březnu je letní, teplota vzduchu průměrně 26 °C, teplota vody 26 st. °C. Doporučujeme
oblečení do větrného počasí (dlouhé kalhoty, bunda)

Peníze
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Běžně se dá platit a doporučujeme s sebou hotovost americký dolar (USD).

Pozor důležité!!!:
Měsíc březen a duben patří k top sezoně pro potápěče na Socorru a máme
rezervováno posledních 18 míst. Duben je nejžádanější termín z důvodu veliké
šance pozorovat velryby (keporkaky) nejen z lodě a při šnorchlování, ale může
dojít k náhodnému setkání během ponoru s přístrojem.
Minimální počet účastníků 18. Cena je počítána za součastného kurzu koruny vůči
USD a to 22,- Kč za 1 USD, v případě větší změny kurzu dojde k úpravě ceny.
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
 Zaslat kopii cestovního pasu
 Uhradit nevratnou zálohu 30 000,- Kč do 25. 5. 2018
 Uhradit druhou nevratnou zálohu na nákup letenky dle ceny letenky
 Uhradit třetí nevratnou zálohu 30 000,- Kč do 30. 8. 2018
 uhradit čtvrtou nevratnou zálohu 39 900,- Kč do 30.12. 2018
Při placení převodem číslo účtu:
Kód banky:
V.S.:

2500427384
2010
Vaše datum narození

RAY DIVING VÁM PŘEJE KRÁSNÉ PROŽITÍ
NEZAPOMENUTELNÉHO ZÁŽITKU!
TEŠÍME SE NA VIDĚNOU NA SOCORRU 2019

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

Tel: +420 603 523 533
www.raydiving.com
info@raydiving.com

Organizuje: RAY DIVING Karel Zámečník, Andrštova 6, Praha 8, 180 00, IČ 648 59 185
Pořadatel: Nautilus Liveaboards, Horseshoe Way, Richmond. British Columbia, Canada V7A 4S5
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