Potápění Filipíny - the best of Mindoro:
Sabang, Pandan Island, Apo reef
pohodová akce pro všechny kdo chtějí skloubit vše co Filipíny nabízejí nad i
pod vodou: Sabang - jedna z proslavených filipínských destinací nabízející
bohatý podmořský makro život a ještě bohatší večerní život na pevnině.
Pandan - úplný opak Sabangu - opuštěný soukromý ostrůvek s unikátním
housereefem a přilehlými pot. Lokalitami, Apo reef - jedna z nejlepších
filipínských pot. lokalit

Orientační
itinerář:
1.den - odlet z Mnichova, Frankfurtu, Prahy či Vídně, letenky se zajišťují dle
konkrétních poptávek, nejlepší ceny a volných kapacit, nicméně důležité je aby se
celá skupiny potkala daný den v Manile, v případě zájmu je možno si pobyt prodloužit
a
rozšířit
o
další
i
vlastní
program.
2.den - přílet do Manily, transfer mikrobusem cca 1,5hod na JV do Batangas a odtud
1hod trajekt do Sabangu, ubytování v rezortu. V případě pozdního příletu nocleh v
Manile
a
transfer
další
den
ráno.
3-6.den
- potápění na reefech kolem Sabangu (hloubky 12-40m, celkem cca16 lokalit):
Canyon - jedna z nejlepších lokalit s výjimečně bohatým životem - hejna ryb, bohatý
porost měkkých korálů, hodně makro života - několik druhů krásně zbarvěných
nahožábřých mlžů, bradavičníků,…Občas náročný ponor v důsledků možných
silných
proudů
Shark Cave - místo kde ráno můžete najít útesové žraloky schované pod skalními
převisy, hned vedle nich jsou gorgonie s miniaturními mořskými koníky
Pink Wall - mělčí lokalita navazující na Shark Cave vyznačující se bohatými,
převážně do růžova zbarvenými měkkými korály, častým výskytem želv,
nahožábrých
mlžů
a
drobných
korálových
ryb
Sky dive - příjemná lokalita na rozpotápění pojmenovaná po majiteli našeho
partnerského
diving
centra
Whole in the wall - mělká ale velmi živá lokalita poskytující ochranu hejnům ryb
Dry dock - potopený původně plovoucí lodní dok, který se už stal součástí místního
ekosystému. Výtečná lokalita pro milovníky makro života - nahožábří mlži, stonefish,
frogfish,…
Sabang wrecks - lokalita nacházející se jen cca 200m od pot. centra - 3 vráčky
kousek od sebe, které s dobrým průvodcem představují jeden z nejlepších ponorů z

hlediska makro života v této oblasti - nahožábří mlži, různě zbarvené frogfish,
větevníci,
nahožábří
mlži.
Nádherné
noční
ponory…
Verde Island (nad rámec běžného potápění, za příplatek) - celodenní výlet na ostrov
nacházející se cca 45min. plavby východně od Sabangu. Ponory na této lokalitě jsou
bezkonkurenčně nejlepší z celé této oblasti, nabízejí nadprůměrnou viditelnost, stěny
padající do velkých hloubek, hejna ryb, nádherně zbarvené nahožábré mlže, častá
setkání s vodnáři, želvami, barrakudami, lovícími tuňáky,… Úžasný dojem z tohoto
výletu podtrhuje piknik na nádherné písčité pláži poblíž domorodé rybářské vesnice
Potápěčský program je možno rozšírit v výlety na motorkách na White brach, k
vodopádům, do domorodých vesnic, treky džunglí či výlety na lodích kolem pobřeží…
7.den - přejezd lodí, mikrobusem a nakonec zase lodí na ostrůvek Pandan soukromý ostrov s pot. rezortem a přísně chráněnými pot. lokalitami v jeho okolí.
Hned u resortu je možno i při šnorchlování spatřit nadprůměrné množství želv.
Odpoledne
možnost
zahájení
potápění
nebo
jen
odpočinek.
8-9.den - pobyt na Pandanu, potápění na housereefu i okolních lokalitách
10-11.den - minisafari na Apo reef - jedna z nejlepších pot. lokalit na Filipínách.
Vzhledem k přísné ochraně je zde moře téměř nedotčené a místní reefy jsou bohatě
zarybněné - během 1 ponoru můžete spatřit až 15útesových žraloků a další
pelaktické
i
korálové
ryby
žraloky
šedé,
manty,
tuňáky,…
12.den - odpoledne návrat do Manily, v případě zájmu je možno během transferu z
Batangas do Manily zařadit do programu výlet na kráterové jezero Taal.
13.den - odpoledne přelet do Manily, ubytování v hotelu, prohlídka města
14.den - odlet z Manily, návrat do Evropy

