Wyprawa do RPA `Migracja Sardynek + Aliwal Shoal +
Sodwana Bay + Safari Wielka 5 + Krokodyle i Hipopotamy`
Termin:
21.06.2014 – 06.07.2014
Nurkowanie w Aliwal Shoal + Migracja Sardynek + Nurkowanie w Sodwana Bay + Wielka
5 Safari + Rejs z Krokodylami i Hipopotamami
16 dni
Plan wyprawy:
21/06/2014 Wylot z Polski lub Anglii do  Durbanu  z  międzylądowaniem  w  Johannesburgu  
lub Dubaju
22/06/2014 Przylot do Durbanu
– rozpoczęcie naszej przygody – transfer (około  50 min) do zakwaterowania w centrum
nurkowym które jest usytuowane w nurkowym regionie Umkomaas około  80  km  od  
lotniska  i  około  50  km  od  miasta  Durban.  Po  zameldowaniu  w  Dive  Lodge  spędzamy
relaksujący dzień na plaży lub  przy  basenie  i  spotkamy  się  z  zespołem  centrum nurkowego.
Po południu briefing z nurkowania z rekinami w the Aliwal Shoal. Wieczorem kolacja w
naszym hoteliku lub w lokalnej restauracji (transport wliczony). noc spędzamy w Lodge &
Dive Centre, Aliwal Shoal, RPA.

23/06/2014 2x nurkowanie z rekinami Aliwal Shoal - Transfer do Port St. Johns – Noc w
Port St. Johns, RPA
Po śniadaniu spotkanie w centrum nurkowym w celu przygotowania i sklarowania sprzętu
do nurkowania.
Te nurkowanie da wam szanse na sprawdzenie sprzętu i komfortowe dobranie balastu.
Nasze nurkowania z rekinami odbędzie się  na jednej z najlepszych raf w RPA - Aliwal Shoal.
Podczas  miesięcy  zimowych  rafa ta jest domem dla setek rekinów Trawoszy Piaskowych
(Ragged Tooth Shark). Jest  możliwość  spotkac również  wiele  innych  gatunków  rekinów  w  
tym okresie Oceanic Blacktip Sharks, Dusky Sharks, Copper Sharks [Bronze Whalers] i
okazyjnie Tiger Sharks

Po nurkowaniu udamy sie do Dive Lodge na lunch przed wyruszeniem w drogę do Porth St.
Jonhs (ok. 5 h). Po  drogach  RPA  trzeba  sie  poruszać za dnia z powodu jazdy. W nocy po
drodze  chodzą  zwierzęta  i  ludzie,  również  jest  dużo  dziur,  dlatego  będziemy  się  
przemieszczali tylko za dnia.
Po południu dotrzemy  do  naszego  zakwaterowania,  położonego  nad  brzegiem  rzeki  w  Port  
St. Jonhs. Nasze  pokoje  sa  z  widokiem  na  rzekę  i  sa  wyposażone  w  łazienkę.  Znajduje  się  tam  
fantastyczna  restauracja  i  bar,  w  którym  możemy  rozkoszować  się  jedzeniem  i  drinkami  
rozmawiając  z  przewodnikami  o  nurkowaniu  podczas  migracji  

24/06/2014 – 28/06/2014

5- pełnych  dni  nurkowych  `migracja  sardynek

Każdego  ranka  podczas  śniadania około  7, otrzymujemy informacje o migracji sardynek,
pogodzie  i  decydujemy  gdzie  będziemy  tego  dnia  nurkować.  Rozpoczynamy nasza przygodę  
od  briefingu  około  8,  a  potem    wypływamy  rzeka  Umzimvubu na morze na północ bądź  
południe, zależnie gdzie akurat znajdują się  ławice sardynek. Nasz plan dnia jest
podporządkowany naturze, spędzamy  większość  dnia  na  morzu.  Będziemy  świadkami   jak
delfiny  potrafią współpracować  w  celu  oddzielenia  sardynek  od  ławicy  i  zbicia  ich  w  kule,  
żeby  ułatwić  sobie  polowanie.
Spędzamy  cały  dzień  na  morzu,  obcując  i  doświadczając  coraz  bliższego  kontaktu  z  niemal  
każdym  gatunkiem  zwierzęcia  morskiego,  w  tym  ptaków,  delfinów,  wielorybów, milionów
sardynek i rekinów które  korzystają z ogromnej uczty, jest to jedno z najbardziej
niesamowitych wydarzeń natury.

Będziemy  obserwować to z lodzi i z wody. Wchodzimy do wody tyle razy, ile to  możliwe  w  
ciągu  dnia, czasem tylko z fajka, a innym razy w sprzęcie,  w  zależności  od  tego  jak  szybko
akcja  się  dzieje  i  od  tego  jak  komfortowo  czuja  się  zwierzęta,  ponieważ   czasami  pęcherzyki  z  
nurkowania płoszą  cały   spektakl  i    akcja  przenosi  się   dalej. Podczas gdy to  wszystko  się  
dzieje, setki  migrujących  jak  co  roku   Humbaków przemieszcza się  ta  sama droga, a my
jesteśmy  świadkami  niesamowitych  wyskoków z wody.

Spotkamy tu: Bryde's Whales, Humpback Whales, Common Dolphin, Bottlenose Dolphin,
Bronze Whaler Sharks, Dusky Sharks, Oceanic Blacktip sharks, Game Fish [sailfish, tuna etc.],
foki, nurkujące Głuptaki, Albatrosy i wiele innych.

Późnym  popołudniem  około  15  wracamy na brzeg,  gdzie  można  się  zrelaksować,  cieszyć  się  
lokalnymi wycieczkami lub  nawodnić  sie w barze .  Są  tam fantastyczne widoki i spacery.
Wieczorem udajemy  się   na  posiłek  w  naszej doskonalej restauracji.

29/06/2014 Transfer do Sodwana Bay z postojem w Durbanie ( 3 dni nurkowe )
Rano wyruszymy do Sodwana Bay z postojem w Durbanie gdzie będziemy mieli przerwe na
jedzenie i zakup pamiątek ( 5h + 3,5h ) oraz zmieniamy busa. Sodwana Bay – uważana za
jedno z najlepszych miejsc nurkowych w RPA ale nie skażone przez masowa turystykę
nurkowa, miejscowi porównują nurkowania tutaj do nurkowan na Mauritiusie. Sodwana Bay
jest częścią Parku Isimangaliso Wetland który jest wpisany na listę World Heritage Site
(1950) i jest ściśle chronionym rezerwatem w którym znalazły schronienie olbrzymie
populacje ryb, jak  również  dziewicze  rafy.  Zidentyfikowano  tutaj  1100  gatunków ryb. Rafy te
sa najbardziej wysuniętymi na południe rafami na świecie i sa oblewane przez gorący prąd
Agulhas. Fakt ze w okolicy nie ma ujść rzek powoduje ze rafy te sa w idealnym stanie i
panuje  tutaj  bardzo  dobra  widoczność.  Panuje  tutaj  klimat  subtropikalny  z  gorącym i
wilgotnym latem, a łagodną zima. Temperatura minimalna zima to 18°C (średnia 21°C).

Sodwana Bay jest uznawana przez nurków międzynarodowych za jedno z 10 najlepszych
miejsc na świecie. Temperatura wody latem to średnio 26°C a minimalna zima to 17°C ze
średnia 22°C.Widocznosc waha sie w przedziale od 8m do 40m (zależnie od pory roku) ze
średnia na poziomie 12m. Widzialność spada zima z powodu dużej ilości  planktonu,  ale  to  z  
kolei powoduje możliwości  zobaczenia  Rekinów Wielorybich i Mant.

Zostaniemy zakwaterowani w jednym  z  najlepszych  jakościowo  miejsc  w  Sodwana  Bay,  w  
cenie mamy śniadania. ( Hoteli tu nie ma )

30/06/2014 2 x nurkowania na rafie Sodwana Bay opcjonalnie safari na Quadach,
plażowanie lub wycieczki, wędkarstwo głębokomorskie, kitesurfing, surfing itp. to wszystko
do zorganizowania na miejscu w zależności od chęci i czasu
01/07/2014 2 x nurkowania na rafie Sodwana Bay opcjonalne atrakcje 
02/07/2014 2 x nurkowania na rafie Sodwana Bay po południu transfer do St. Lucia
Po nurkowaniach w Sodwana Bay przenosimy  się  St.  Lucia  Wetlands Reserve Park (ok. 1,5 h),
położonym  w  centrum  Zululand,  który  jest  wpisany  na  listę  światowego  dziedzictwa  znajduje  
się  tu  Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve, najstarszy rezerwat w Afryce i drugi najstarszy na
świecie,  który  założony  został  w  1895r.  
Wieczorem zjemy kolacje w jednej z lokalnych restauracji,  a  noc  spędzimy  w St. Lucia` Lodge
Afrique` Wetlands Reserve, RPA.

03/07/2014 Całodniowe  safari  `Wielka  Piątka`  z  przewodnikiem w Parku Hluhluwe
Wyruszamy bardzo wcześnie  rano  odkrytymi samochodami terenowymi w towarzystwie
przewodników i tropicieli na safari w rezerwacie Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve. Park
jest  domem  dla  `Wielkiej  Piątki` - lew,  słoń,  bawół,  lampart,  nosorożec  czarny  i  biały.  
Śniadanie i lunch zjemy na terenie rezerwatu. Przejeżdżając przez równiny, obok oczek
wodnych  będziemy  mieli  niesamowita  okazje  podziwiać z bliska dzika przyrodę Afryki.
Wieczorem zjemy obiad w Lodge lub z jednej z lokalnych restauracji. Noc  spędzimy  
ponownie w St. Lucia Wetlands Reserve, RPA

.

Po safari - Hipopotamy i krokodyle – Rejs po rzece
Po południu będziemy  delektować  się  niesamowitymi  widokami  podczas  rejsu  statkiem.  
Rozlewisko  i  ujście  rzeki  jest  domem  dla  ponad  1000  hipopotamów  i  około  800  krokodyli.

04/07/2014 Całodniowe  safari  `Wielka  Piątka`  z  przewodnikiem  w  Parku  Umfolozi  
Po  całodziennym  safari  wrócimy do St Lucia na obiad, a po obiedzie będziemy mogli się udać
na opcjonalna wycieczkę do wioski Zulusów. Wieczorem impreza pożegnalna  z  
nawadnianiem 

05/07/2014 Po późnej pobudce,  wymeldowujemy  się  i  przed  południem mamy transfer
na Lotnisko Durban i lot powrotni do Europy.

06/07/2014 Lądowanie w Polsce lub Anglii

Wliczone w pakiet migracja sardynek:
-transfery z lotniska, -pozostałe  transfery,  -7 nocy zakwaterowanie, -śniadania,  -5 dni
nurkowych migracja sardynek, -2 nurkowania Aliwal Shoal, -butle i balast, -licencja na
nurkowanie w RPA, -oplata za nurkowanie w obszarze chronionym `migracja sardynek`

Nie wliczone w pakiet migracja sardynek:
-przeloty i podatki, -wizy, -ubezpieczenie obowiązkowe (zalecane DAN), sprzęt nurkowy
(możliwość  wypożyczenia),  lunch,  obiad,  napoje.

Wliczone w pakiet safari:
-wszystkie transfery, -3 noce zakwaterowanie, -śniadanie, -2 dni safari otwartym
samochodem terenowym, -rejs po rzece hipopotamy i krokodyle, lunch podczas safari w
formie  afrykańskiego  grilla,
Nie wliczone w pakiet safari:
-ubezpieczenie, -lunch (z wyjątkiem  safari),  -obiad, napoje, opcjonalnie odwiedziny wioski
Zulusów
Wliczone w pakiet nurkowania w Sodwana Bay:
-wszystkie transfery, -3 noce zakwaterowanie, -śniadania,  -3 dni po 2 nurkowania dziennie, butle, -balast.

Nie wliczone w pakiet nurkowania w Sodwana Bay:
- ubezpieczenie, -lunch, -obiad, -napoje, -codzienne wejście na teren rezerwatu R35, nurkowania  na  rafach  powyżej  3  mili,  dopłata za 4 mile R40, dopłata za 5 mile R60, dopłata
za 6 mile R70, dopłata za 7 mile R80, dopłata za 8 mile R90 i za 9 mile R100. Nitrox (32%)
R60 extra za 12 liter cylinder.

Film BBC z migracji sardynek :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tl4T26O0eq0

Dodatkowe  informacje  o  Republice  Południowej  Afryki:
Stolica: Pretoria
Waluta:  rand  południowoafrykański  (ZAR),  1  ZAR  =  100  centów;
Języki  urzędowe:  angielski,  afrikaans  oraz  ndebele,  xhosa,  zulu,  sepedi,  sesotho,  setswana,  swati,  
tshivenda, xitsonga

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele  RP  mający  paszporty  zwykłe  mogą  wjeżdżać  bez  wiz  i  przebywać  na  terytorium  Republiki  
Południowej  Afryki  jednorazowo  do  30  dni.  Osoby  udające  się  na  pobyt  dłuższy  lub  w  celu  podjęcia  
pracy  muszą  mieć  wizę,  którą  można  uzyskać  w  każdej  placówce  dyplomatyczno-konsularnej RPA za
granicą.  Na  przejściach  granicznych  RPA  wizy  nie  są  wydawane.  Przy  wjeździe  wymagany  okres  
ważności  paszportu  powinien  być  dłuższy  od  okresu  ważności  wizy  co  najmniej  o  3  miesiące.  
Przekraczając  granicę,  należy  okazać  bilet  powrotny.  Nie  ma  obowiązku  udokumentowania  
określonej  kwoty  pieniędzy  na  każdy  dzień  pobytu,  ale  przy  ubieganiu  się  o  wizę  oraz  przy  wjeździe  
może  być  wymagane  okazanie  zaproszenia  lub  rezerwacji  hotelowej.  W  paszporcie  musi  być  co  
najmniej  jedna  strona  przeznaczona  na  wizy,  całkowicie  wolna  od  wszelkich stempli, wiz itp. Brak
wolnej  strony  w  paszporcie  powoduje  odmowę  wjazdu  do  RPA  i  bezwarunkowy  powrót  pasażera  do  
miejsca,  z  którego  rozpoczął  podróż.  Przy  wjeździe  władze  imigracyjne  zamieszczają  w  paszporcie  
podróżnego  zezwolenie  na  pobyt  w  RPA  (do 30  dni)  w  postaci  naklejki.  Samowolne  przedłużenie  
pobytu  ponad  okres  ważności  wizy  zagrożone  jest  wysokimi  grzywnami.
PRZEPISY CELNE
Cudzoziemiec  przebywający  w  RPA  czasowo  może  wymienić  i  wywieźć  z  tego  kraju  jedynie  taką  
sumę  dewiz,  która  nie  przekracza  kwoty  zadeklarowanej  przy  wjeździe  oraz  wartości  legalnie  
uzyskanych  zarobków.  Służby  celne  mają  prawo  nie  dopuścić  do  wywiezienia  nie  
udokumentowanych  dewiz.  Do  RPA  nie  wolno  wwozić  żywności  oraz  więcej  niż  1  l  napojów  
spirytusowych.  Całkowitym  zakazem  objęty  jest  wywóz  kości  słoniowej  oraz  skór  i  innych  części  
zwierząt,  o  ile  nie  zostały  nabyte  u  licencjonowanego  sprzedawcy  lub  nie  mają  certyfikatu  trofeum  
łowieckiego.  Zakazane  jest  posiadanie  surowych  (nieoszlifowanych)  diamentów.  Przy  wyjeździe  z  
RPA turysta  może  ubiegać  się  o  zwrot  podatku  VAT,  pod  warunkiem  że  kwota  pojedynczego  zakupu  
(rachunku)  przekroczyła  250  ZAR.  Posiadanie  i  przywożenie  narkotyków  jest  karalne.
UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie  komunikacyjne  jest  obowiązkowe.  Uznawane  są  znane  międzynarodowe  firmy  
ubezpieczeniowe.
SŁUŻBA  ZDROWIA
Szczepienia nie  są  wymagane,  ale  zalecane  na wirusowe zapalenie wątroby typu A i B, polio,

tyfus, dyfteryt. Największe  zagrożenie  epidemiologiczne  stwarzają  AIDS  i  gruźlica,  w  tym  
odporne  na  leki  odmiany  MDR  i  XDR.  Przypadki  malarii  zdarzają  się  na  północnym  wschodzie  
kraju  (głównie na obszarze Parku Krugera, w prowincjach Limpopo, Mpumalanga i KwaZuluNatal) – nas nie dotyczy.  W  RPA  występuje  bilharcjoza,  sporadycznie  zdarzają  się  przypadki  
cholery.  Dostęp  do  opieki  medycznej  jest  dobry,  chociaż  w  niektórych  słabiej   rozwiniętych  
regionach jej poziom nie  jest  najwyższy.  Cena  wizyty  lekarskiej  wynosi  średnio  250  ZAR.  Pobyt  w  

szpitalu kosztuje dziennie 1000-2000 ZAR, ale nawet drobne zabiegi diagnostyczne lub chirurgiczne
ze  znieczuleniem  są  bardzo  kosztowne.
INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Zasadniczo wymagane jest  międzynarodowe  prawo  jazdy,  uznawane  jest  również  polskie  prawo  
jazdy  pod  warunkiem  posiadania  poświadczonego  tłumaczenia  dokumentu  na  język  angielski  lub  
afrikaans.  Obowiązuje  ruch  lewostronny.  Autostrady  i  drogi  szybkiego  ruchu  utrzymane  są  w  dobrym
stanie, jednak liczba  wypadków  drogowych  jest  alarmująco  wysoka,  głównie  ze  względu  na  zły  stan  
techniczny  pojazdów  oraz  brawurę  i  słabe  umiejętności  kierowców.  Należy  zwracać  uwagę  na  
ograniczenia  prędkości oraz specyficzne znaki drogowe.
BEZPIECZEŃSTWO
RPA  należy  do  krajów  o  bardzo  wysokim  zagrożeniu  brutalną  przestępczością  kryminalną.  
Odnotowuje  się  znaczną  liczbę  napadów  rabunkowych. Nie  zaleca  się  podróżowania  wieczorem i w
nocy,  przebywania  w  regionach  i  dzielnicach  miast  (także  na  ulicach  centralnych)  bez  upewnienia  się  
co  do  bezpieczeństwa  w  konkretnym  miejscu.  Należy  zachowywać  ostrożność  w  miejscach  
publicznych - na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych,  a  także  w  taksówkach,  których  
kierowcy  bywają  powiązani  ze  światem  przestępczym.  O  ile  to  możliwe,  wskazane  jest  podróżowanie  
w zorganizowanych grupach,  z  doświadczonym  przewodnikiem,  tak  jak  w  naszym  przypadku.  
Podczas naszej wyprawy korzystamy z doświadczonych przewodników i poruszamy się tylko po
miejscach bezpiecznych.
PRZYDATNE INFORMACJE
- Powszechnie,  jedynie  z  wyjątkami  polegającymi  na ograniczeniach technicznych, akceptowane  są  
karty  płatnicze  wydane  przez  polskie  banki.
-wymiana pieniędzy w kantorach wiąże się z długą procedura (ok. 20-30 min.), dużo łatwiej wypłacać
pieniądze z bankomatu.
-w RPA stosują wtyczki trzy bolowce, polecam zakup adapterów.

- doba hotelowa kosztuje 150-300  USD,  miejsca  noclegowe  o  niższym  standardzie  - ok. 90 USD.

Ambasada RP w Pretorii
14 Amos Street, Colbyn 0083, Pretoria
Tel. +27 12 430 2631, +27 12 430 2632
Tel.  dyżurny: +27 12 430 2621
Tel.  dyżurny  (Konsul):  +27  83  449  3489
Fax. +27 12 4302608
e-mail (Ambasada): secretary.pretoria@msz.gov.pl
e-mail (Referat Konsularny): konsulat.pretoria@msz.gov.pl
strona internetowa: www.pretoria.polemb.net
Konsul honorowy RP w Durbanie - Andrzej Kiepiela
(jęz.:  polski,  angielski)  
3 Chase Place, P.O.Box 1351, Westville 3630, Durban
Tel. +27 31 2669792/3/4
Fax. +27 31 2669055
Tel.kom. +27 82 653 2522
e-mail: kesh@wozani.za.net
Pytania:
Dlaczego Port St Johns?
Wielu  operatorów  nurkowania  oferują  pakiety  migracja sardynek w miejscach takich jak Aliwal
Shoal, Banks Protea i wielu innych miejscach do  nurkowania  w  Afryce  Południowej  z  ofertą  
regularnych nurkowania w  przypadku  kiedy  ławice  sardynek nie pojawia się.  Chociaż  jest  to  łatwa  
opcja,  to  nie  fair  dla  nurków,  którzy  podróżują  z  daleka żeby zobaczyć  Migracje Sardynki. W tych
miejscach to nie jest pewne ze  one  się  pojawia i to jest główny  powód,  dlaczego ludzie tam
nurkujący  myślą  ze Migracja Sardynek nie  zdarza  się  każdego  roku. Port St Jonhs jest w samym
środku obszaru chronionego coroczna migracje sardynek, dodatkowym atutem jest to ze w ocean

będziemy  wypływać  z  rzeki  co  uchroni  nas  przed  walka  z  falami  przyboju jak to się dzieje kiedy
startujemy z plaży, a jest to naprawdę ciężkie.
Port St Johns oceniane jako jedno z najlepszych miejsc do nurkowania na Migracje Sardynek!!!
Jakie  są  przykładowe  ceny  za  lunch  i  obiad?
Podczas pobytu, będziemy  mogli zjeść  lunch  i  obiad w naszym domku jak również   lokalnych
restauracjach. W dzień,  gdy jesteśmy  na  łodzi,  lunch  będą  zabierane z nami w morze. Przykładowe  
ceny  za  Lunch  około  R50   i  koszt  głównego  posiłku  jest  to R70, 3-daniowy  posiłek  jest  około  R150
Przykładowe średnie  temperatury w lipcu (zima) Port St. Jonhs
Temperatura w dzień:  10- 25°C Temperatura w nocy: 6- 12°C Temperatura wody: 18- 21°C

Kontakt:
Robert Grzsicki PADI MSDT 262773
0044 75 300 9000 4
Polish Diving School `DiveTrekker` - Anglia
`Alpha Divers` - Polska
robert@alpha-divers.pl

