Rozpoczęcie sezonu nurkowego w Palau na Sardynii.
Cena od 670 € za 7 dni pobytu i 10 nurkowań.

Środowisko naturalne Sardynii stwarza
wprost idealne warunki do nurkowania.
Archipelag parku morskiego La Maddalena w
rezerwacie Lavezzi pozwala odkryć tajemnice
podwodnego świata i przyjrzeć się życiu morza
na 40 miejscach nurkowych. Eksploracji toni
morskiej
sprzyja
stosunkowo
wysoka
temperatura wody, która waha się od 15 C
wczesną wiosną do 19-25 C latem i jesienią
oraz bardzo dobra widoczność w krystalicznie
czystej wodzie. Dzięki temu można bez
trudności nurkować, a także zdobywać
certyfikaty nurkowe.
Jedną z atrakcji Sardynii jest spoczywający na
głębokości 15-21 metrów wrak Angelika.
Nurkowanie jest również świetną okazją do
zapoznania się i zrobienia zdjęć wielu okazom
dziewiczej przyrody – cudownym gatunkom
ryb, skorupiaków i mięczaków obszaru
Morza Śródziemnego.
Po nurkowaniu można spacerować zarówno
urokliwymi uliczkami, jak i piaszczystymi
plażami i podziwiać drzewa oliwne, dzikie
kwiaty, a także relikty przeszłości w postaci:
- pozostałości cywilizacji nuragijskiej z epoki brązu;
- zabytkowych Grobów Olbrzymów z X w. p. n. e.;
- fortyfikacji zbudowanej u schyłku XVIII w.;
- gigantycznej granitowej skały Capo D’Orso.

W maju odbywa się Festiwal sardyński: w programie
m.in. wyścig konny oraz konkurs tańca i śpiewu.
Po dniu pełnym niezapominanych wrażeń warto odwiedzić
jedną z lokalnych restauracji kuszących turystów aromatem
dobrej pizzy, owoców morza, smakiem wyszukanych potraw
z ryb oraz wina. Pozwala to wydobyć esencję z magicznej
atmosfery panującej w Sardynii i cieszyć się pięknem leniwie
mijających chwil.
Zakwaterowanie – dwie opcje do wyboru:
- pokoje prywatne;
- apartamenty prywatne (dodatkowo płatne).

Cena obejmuje:
- 7 noclegów;
- wyżywienie HB;
- transfer lotnisko/miejsce zakwaterowania;
- pakiet 10 nurkowań;
- opiekę polskiego instruktora.

Dodatkowo płatne:
- przelot ok. 200 €;
- wypożyczenie sprzętu nurkowego;
- ubezpieczenie nurkowe;
- nurkowanie na dalekich pozycjach dopłata 10-20 € od osoby;
- wyżywienie inne niż w ofercie;
- wycieczka fakultatywna.

CENA ZA 7 DNI POBYTU PRZY GRUPIE MIN. 9 OSÓB
I PAKIETY DO WYBORU

10 nurkowań, pokój, HB, transfer

od 670 €

6 nurkowań, pokój, HB, transfer

od 580 €

turystyczny, pokój, HB, transfer

od 390 €

Informacje i rezerwacja:
al. Tadeusza Kościuszki 13, lok. 2
42-200 Częstochowa
e-mail: office@aquademia.info
Tel./fax: +48 34 347 01 86
GSM: +48 601 424 842

Niniejsza oferta nie jest ofertą handlową w myśl
kodeksu handlowego.
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