RAY DIVING
POŘÁDÁ POTÁPĚČSKÉ SAFARI

" MALÉ SUNDY - KOMODO - INDONÉSIE"

KOMODO SE PYŠNÍ TÍM, ŽE PATŘÍ MEZI NEJPESTŘEJŠÍ
POTÁPĚČSKOU LOKALITU INDONÉSIE, KDE JSOU JEŠTĚ
RYBY ...? :-))
Termín 9. - 19. listopadu 2019
Cena 54 500,- Kč

KOMODO: je souostroví s klidnými zátokami lemovanými krásnými písčitými
plážemi, kde se střetává studená hlubinná voda z Antarktidy bohatá na živiny s
Floreským mořem, který má tropickou teplotu. Tento jev způsobuje možnost
pozorovat dostatečné množství velkých ryb, jako jsou manty a žraloky šedé,
bělocípé a černocípé útesové. Komodo patří k lokalitám s korálovými zahradami
s hejny kranasů a barakud, želvami, mapoleony, kanici atd...
Také navštívíme souš s prohlídkou varanů komodských, kde můžete tyto draky
pozorovat v jejich přirozeném prostředí.
LOĎ: jedná se o prověřenou potápěčskou loď s kvalitní posádkou a doprovod
česky mluvící průvodce Radka - z Bali :-))
Kapacita 12 osob (6x dvoulůžková kajuta)
Kajuty jsou vybaveny klimatizací, sociálním zařízením s teplou vodou.

CESTA: Aktuálně můžeme využít letenky z Prahy se společností Emirates,
které jsou časově a finančně velice příznivé. Váha zavazadel 30 kg. po příletu na
Bali - Denpasár cesta tam 1 noc ubytování v hotelu - (aklimatizace - prohlídka
města - Indonéská večeře)
LETOVÝ ŘÁD:
Tam:
1 EK 140 09NOV PRGDXB 1530 0020+1
2 EK 450 10NOV DXBDPS 0200 1450 - ubytování Denpasár
3 GA7026 11NOV DPSLBJ 0730 0905

Zpět:
4 GA 453 18NOV LBJCGK 1520 1650
5 EK 359 19NOV CGKDXB 0015 0530
6 EK 139 19NOV DXBPRG 0855 1240

Aktuální cena letenek 25 300,- Kč
V CENĚ JE ZAHRNUTO:






Transfery na Bali a Komodo
8 dní ubytování na lodi s plnou penzí (voda, čaj, káva)
7 dní potápění (17 denních / 6 nočních ponorů, lahve - zátěž)
Noc v hotelu (cesta tam)
Vzpomínkové video :-))

VCENĚ NENÍ ZAHRNUTO:








Letenky (součastná cena 25 300,- Kč)
Vstup do N.P. Komodo 95 USD (platí se na místě)
Vstupy do rezervací - výlety za poznáním Komodo
Alkohol a ostatní nápoje na lodi
Bakšišné 40 USD
případný prodloužený pobyt na Bali
povinná cestovní, úrazová a potápěčské pojištění - doporučujeme DAN
(pojištění bude nutno předložit před potápěním). Informace k pojištění pro potápěče DAN
naleznete na www.raydiving.com (ve spodní části úvodní stránky) rádi ho pro vás zařídíme, je
POVINNÉ!!!

VIZA:
Při vstupu do země se vyplňuje imigrační karta, jejíž první část je odebrána při
vstupní pasové kontrole a druhá část při výstupu. Platnost Vašeho cestovního
pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu do ČR!
POČASÍ:
Klima na Komodo je tropické s občasným výskytem dešťů. Teplota vzduchu:
28. - 30 °C, teplota vody: 25 - 28 °C. Viditelnost vody 10. - 25. m.
NEZAPOMEŇTE:
• potápěčskou licenci s logbookem
• dekompresní bójku a hák do proudu
• třmen (redukce INT)
• svítilnu na noční ponory
• potápěčskou výstroj
• potápěčský oblek 3 - 5mm - předpokládaná teplota vody je 25-28 stupňů
• tenké potápěčské rukavice
• počítač - povinný
Budete li chtít si pobyt prodloužit a užít si více Indonésii, doporučuji si
pobyt prodloužit na Bali. Kde Vám zajistíme ubytování v kvalitním resortu
s český mluvícím personálem s možností výletů za poznáním Bali popř.
potápění informace na vyžádání.
Foto resortu: http://www.raydiving.com/bali/bali_ubytovani.html

DŮLEŽITÉ: Přesný čas odletu z pražské Ruzyně Vám bude sdělen hned, jakmile dostaneme
tuto informaci od letecké společnosti. Termín odletu však může být pozměněn cca o 1 den.
Minimální počet účastníků 10, nutné mít kurz AOWD
Cena pobytu se může změnit v závislosti na pohyb kurzu USD/Kč!!!
V případě Vašeho zájmu o účast na této akci je nutné zaslat vyplněnou přihlášku s kopií
Vašeho cestovního pasu (stránka s fotografií) poštou na níže uvedenou adresu a uhradit:
I.
II.
III.

zálohu ve výši 15 000,- Kč, nejpozději do 15.2. 2019
při vystavení letenky uhradit letenku v plné výši
doplatek ceny nejpozději do 1.9. 2019 (39 500,- Kč)

Při platbě bankovním převodem použijte následující údaje:
Č. Ú.: 2500427384/2010
V.S.: Vaše datum narození

Těšíme se na viděnou!
váš potápěčský klub RAY DIVING…
Organizuje: RAY DIVING Karel Zámečník, Andrštova 6, 180 00 Praha 8, IČ 648 59 185
Pořadatel, cestovní kancelář: OK DIVERS RESORT & SPA, JL. SILAYUKTI 6,
80872 PADANGBAI, KARANGASEM, BALI, INDONESIE
Kontaktní osoba: Karel Zámečník, tel.: 603 523 533, email: info@raydiving.com

