Potápění Filipíny - TOP program
- netradiční potápěčská akce směřující do země, která je řazena mezi nejlepší
světové pot. destinace. Ačkoli jsou místní reefy proslaveny především bohatým
makro-životem, můžete i zde spatřit velké živočichy - žraloky, manty a hlavně
úžasné velrybáky…

Orientační itinerář:
1.den - odlet z Mnichova, Frankfurtu, Prahy či Vídně, letenky se zajišťují dle
konkrétních poptávek, nejlepších cena 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
ho
o
další
i
vlastní
program.
2-3.den - přílet do Manily, prohlídka města nebo přelet přímo na přelet na ostrov
Busuanga/Coron,
ubytování
v
rezortu.
Ostrov Coron je proslaven jako nejlepší místo na vrakové potápění v oblasti Filipín. V
r. 1944 zde byla při náletu amerických vzdušných sil potopena část japonské
námořní flotily - v současné době se zde běžně potápí na cca 12ti vracích velikosti
30-180m. Mezi nejznámější a největší patří TAI EL MARU, AKITSUSHIMA,
TANGAT, OLYMPIA MARU, KOGYO MARU, IRAKO. Všechny leží v ideální
hloubce 25-35m v průlivech mezi ostrovy Coron a Busunga což zajišťuje relativně
chráněné
potápění
téměř
během
celého
roku
4.den - 2 ponory na vracích - vhodné pro zkušené potápěče (možnost penetrace
vraků) i méně zkušené potápěče (vraky jsou bohatě pokryty korály a jsou domovem
mnoha
mořských
živočichů)
5.den - unikátní ponor v termálním jezeře Barracuda lake, teplota vody: hladina 27,
od 14m 36C!!, 2.ponor na Pinacle reef - bohatý makro život
6.den - volno - možnost výletu na lodi podél pobřeží, k vodopádům, na koních, v
případě zájmu samozřejmě i možnost dalšího potápění na vracích či reefech, večer
nalodění
a
zahájení
plavby
na
Apo
reef
7.den den - potápění na Apo reefu - jedna z nejlepších pot. lokalit na Filipínách a to i
přesto, že na severní straně byly korály v menších hloubkách poničeny před pár lety
tajfunem. Vzhledem k přísné ochraně se zde však moře rychle zotavuje a místní
reefy jsou bohatě zarybněné - během 1 ponoru můžete spatřit až 15útesových
žraloků
a
další
pelaktické
i
korálové
ryby
8.den - potápění na Apo reefu, navečer přeplavba zpět k ostrovu Busuanga
9.den - potápění na lokalitách v kolem Busuangy, možnost zastávky u pobřeží na
jednom z posledních míst na Filipínách stále ještě vyskytují dugongové, večer návrat
do
Coronu,
přespání
na
lodi

10.den - odlet do Manily (cca 45min), přelet do Legaspi (cca 1hod), transfer cca
50km do Donsolu - jedna z nejlepších světových lokalit na pozorování velrybích
žraloků. S nimi je povoleno pouze šnorchlování, potápění přímo v rezervaci je
zakázáno. Během 3hodinového výjezdu je se s těmito unikátními tvory při ideálních
podmínkách šnorchluje i více než 10x. Ubytování v rezortu na pláži
11.den - celodenní potápění - 1ponor na Manta Bowl - nejlepší místo na manty v
oblasti Donsoulu, 2 ponory u ostrůvků St. Migel - nejméně dotčené místo v této
oblasti, bohatý život, při troše štěstí je zde možno spatřit žraloky, manty či
zatoulaného
velrybáčka
12.den - dopolední šnorchlování s velrybími žraloky (nebo v případě zájmu další
potápění, vlastní program atd...) odjezd do Legaspi, přespání v Legaspi nebo
odpolední
odlet
do
Manily
odlet
z
Manily
13.den
14.den - přílet do Evropy

