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Jaskinia Ordyńska na Uralu
Termin: 22-29 maja 2018 r.

Jaskinia Ordyńska czyli „Cud Uralu” - jak mówią o niej, znajduje się na pograniczu Europy i
Azji. Ta fenomenalna jaskinia gipsowa to najdłuższy znany w Rosji podwodny labirynt korytarzy i
komnat. W Jaskini Ordyńskiej znajdziemy unikalne podwodne krajobrazy, na które składają się
niezwykłych kształtów formacje: ogromne białe tunele i pionowe pęknięcia skalne, okna w ścianach,
łuki, komory, podwodne skalne ogrody... Jaskinia Ordyńska to unikat na skalę światową! Dla nurków
jaskiniowych obowiązkowy punkt na jaskiniowej mapie świata. J Jest jedną z najdłuższych jaskiń
Uralu. Woda w jej wnętrzu jest krystalicznie czysta, widoczność sięga 45m.

Najważniejsze informacje:
●
●
●
●

widoczność 40-50 m,
temperatury wody w jaskini 6-8 stopni,
średnia głębokość nurkowania 10-15 m,
odnaleziona głębokość 22 m od lustra wody,

●
●

szerokie korytarze i pieczary
długość 6 km!

Program wjazdu:

22.05.2018 przylot do Moskwy
23.05. 2018 zwiedzanie Moskwy
24,05 2018 przelot na Ural
planowy przylot ok. 6 rano odprawa ( ok 30minut, transfer z lotniska ok. 3h)
UWAGA! Zmiana czasu +4h.
Ok. 10-11 Orda (wioska) zakupy w markecie (można płacić kartą, wymiana rubli na lotnisku, albo w
Polsce)
Ok. 12 w bazie, rejestracja, rozlokowanie w domkach;
Ok. 13 obiad;
Ok. 14 spacer, albo drzemka (ok. 2 godziny), zaznajomienie się z bazą i zasadami, zejście do jaskini
Czas wolny;
Ok. 19-20 kolacja

25 - 27. 05.2018 dzień nurkowy
Śniadanie
Przygotowanie i realizacja nurkowania nr 1
Omówienie nurkowania
Obiad
Przygotowanie i realizacja nurkowania 2

Omówienie nurkowania
Kolacja
Planowanie akcji na kolejny dzień,
Możliwa sauna;

28.05.2018 dzień nurkowy
Nurkowanie nr 1
Śniadanie
Nurkowanie nr 2
Demontaż sprzętu, zdanie sprzętu, suszenie sprzętu;
Obiad
Wieczorem pakowanie sprzętu
Kolacja
Ognisko i Rosyjska Bania

29.05.2018
Śniadanie
wyjazd na lotnisko, powrót do Polski

CENA: 1370 euro

Cena obejmuje:
·

8 nurkowań w jaskini – 4 dni nurkowe

·

Usługi tragarzy na 8 nurkowań

·

Wypożyczenie butli twinsetów, powietrze - 8 nurkowań

·

Transfery lotnisko-baza- lotnisko łącznie 4 x 230 km = 920km

·

5 noclegów w domkach w pokojach 2-osobowych (wspólne wc z prysznicem na domek)

·
6 dni pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) kuchnia rosyjska gotuje miejscowa
kucharka, posiłki dowożone do bazy
·

1x sauna - rosyjska bania

·

Internet w bazie

·

Kawa, herbata

·

Ubezpieczenie podróżne

.

Składka na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

-

Nocleg w Moskwie i zwiedzanie Moskwy

-

Przelot

Cena nie obejmuje:

·

Wyżywienia w Moskwie (po za śniadaniem)

·

Wizy rosyjskiej (około 350 PLN)

·

Ewentualnego nadbagażu (około 200 PLN w jedną stronę - zależne od przewoźnika)

·

Wyżywienia innego, niż w ofercie, napojów butelkowych

·
Ewentualne napiwki dla załogi obsługującej bazę (ok. 20 euro) oraz opcjonalna wycieczka do
lodowej Jaskini Kungurskiej (bilet wstępu 20 euro/osoba)
.

Transfer lotnisko - baza - lotnisko łącznie 4 x 230 km = 920 km

Wymagania:
·

odpowiednie uprawnienia do nurkowania jaskiniowego

·

kompletny sprzęt do nurkowań jaskiniowych w zimnej wodzie

·

ubezpieczenie nurkowe

·

paszport z datą ważności minimum 6 miesięcy od planowanej daty powrotu

Zaliczka 2.000,00 zł płatna do 15 kwietnia 2018
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - 400zł
Informacje i zapisy: Igor Bartoszewicz Tel .+48 605 630 240,

Oferta uzależniona od liczby zgłoszeń ( min. 7 osób)
UWAGA!!! Ważność paszportu min. 6 miesięcy!

