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ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ!  

13 χρόνια τώρα 
ταξιδεύουμε  στους 
κορυφαίους  
προορισμούς του 
πλανήτη.  
 

 

 

 

Η ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ! 

Δημιουργούμε 
παρέες που 
λατρεύουν το βουνό, 
τη θάλασσα,  την 
περιπέτεια!  
Παρέες, όχι κοπάδια 
τουριστών. 
 

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ!  

Σας προσφέρουμε 
κορυφαίες 
ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες γιατί 
είμαστε ταξιδιώτες, 
όπως είσαστε και 
Εσείς! 
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Πληροφορίες-Κρατήσεις 
Geo@aqualized.com   
+306932482779 
 

mailto:Geo@aqualized.com
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Σαβ 02 Μαρτίου- Πεμ 14 Μαρτίου 2019.  
 

12 ημέρες στην μαγική Ινδονησία. 
7 καταδυτικές μέρες,  
18 τουλάχιστον μοναδικές καταδύσεις. 

Φέτος τον Μάρτιο ταξιδεύουμε στο εξωτικό 

Raja Ampat, σε ένα από τα κορυφαία 

καταδυτικά πάρκα του κόσμου. 

Για μια εβδομάδα θα καταδυόμαστε ανάμεσα 

σε απίστευτου πλούτου κοραλιογενείς 

υφάλους. 

  

Το Raja Ampat μαγεύει όλους τους επισκέπτες, 

είτε αυτοί είναι επιστήμονες, φωτογράφοι, 

αρχάριοι ή προχωρημένοι εξερευνητές. Ακόμα 

και ο πιο απαιτητικός δύτης θα βρει τις 

καταδύσεις των ονείρων του εδώ!  

 

Οι “4 βασιλιάδες”, οι Raja Ampat, είναι μια  

ομάδα νησιών η οποία βρίσκεται στην 

βορειοδυτική άκρη της Παπούα της Ινδονησίας, 

ακριβώς στην καρδιά του χρυσού 

κοραλιογεννούς τριγώνου. 

Αυτή η θαλάσσια περιοχή έχει την μεγαλύτερη 

βιοποικιλότητα στον πλανήτη. Εδώ θα 

καταδυόμαστε για μια εβδομάδα. Η 

θερμοκρασία νερού θα κυμαίνεται γύρω στους 

28οC. Η ορατότητα αναμένεται να είναι από 

πολύ καλή (30μ) έως μέτρια (10μ) από τόπο σε 

τόπο. 

 

Στις 8 ημέρες που θα βρισκόμαστε πάνω στο 

MV Black Manta, θα μετακινούμαστε από 

ύφαλο σε ύφαλο, και από νησί σε νησί ώστε να 

καλύψουμε όσο περισσότερο γίνεται από το 

υπέροχο αυτό θαλάσσιο πάρκο.   

 

Μεταξύ των καταδύσεων θα αφήσουμε το 

φιλόξενο πλήρωμα του σκάφους να μας 

κακομάθει με εξαιρετική διεθνή και ινδονησιακή 

κουζίνα, θα απολαύσουμε υψηλές 

ξενοδοχειακές υπηρεσίες  και θα κάνουμε 

ηλιοθεραπεία στα άνετα καταστρώματα του 

πλοίου. 

 
Το πλοίο ξεκινά και επιστρέφει στo Sorong και 
θα είμαστε πάνω σε αυτό απο την 5η έως την 
12η Μαρτίου. Πριν και μετά από αυτές τις 
ημερομηνίες θα μείνουμε στην Jakarta και 
συγκεκριμένα στο (αυτή τη στιγμή διαθέσιμο, 
αλλά πάντα ενδέχεται να κλείσουμε  άλλο 

παρόμοιας ποιότητας.) Jakarta Pullman.  
Από και προς το Sorong θα πετάξουμε με 
πτήσεις του εθνικού αερομεταφορέα Garuda 
Airlines. 
 
Οι διεθνείς πτήσεις μας με Emirates και οι 
εσωτερικές με Garuda Indonesia: 
02Mar EK210 ATH DXB 1755 0020 
03Mar EK356 DXB CGK 0435 1545 
05Mar GA682 CGK SOQ 0020 0635 
12Mar GA683 SOQ CGK 0735 0855 
14Mar EK359 DPS DXB 0015 0530 
14Mar EK209 DXB ATH 1050 1400 

ΤΙΜΗ: 

3850 ευρώ κατ’ άτομο σε δίκλινη 

καμπίνα. (υπολογισμένη για 18 συμμετέχοντες). 
Προσαύξηση κατα 200 ευρώ αν δεν είμαστε 
18, με ελάχιστη συμμετοχή τα 11 άτομα. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 
Tα αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής και 
όλες οι μεταφορές από και προς πλοίο και 
αεροδρόμιο.  
Οι φόροι αεροδρομίων. 
Όλες οι καταδύσεις και όλα τα γεύματα στο 
πλοίο.  
Όλα τα αναψυκτικά και ροφήματα.  
Ο φόρος πάρκου (200usd). 
Το ξενοδοχείο στην Jakarta (2 νύχτες). 
 

Δεν συμπεριλαμβάνονται:  
Η χρήση nitrox στο πλοίο (15usd την ημερα). 
τα αλκοολούχα ποτά (μπύρα 4 usd), 
η ενοικίαση εξοπλισμού, 
η χρήση ίντερνετ, 
τα φιλοδωρήματα, 
η υποχρεωτική καταδυτική ασφάλεια, 
 
Αντίξοες καιρικές συνθήκες προφανώς 
ενδέχεται να αλλάξουν τo προτεινόμενο 
δρομολόγιο, ο καπετάνιος του σκάφους έχει 
τον τελευταίο λόγο για τη διαδρομή που θα 
ακολουθήσουμε! 
 
Η τιμή είναι υπολογισμένη στην τωρινή τιμή 
των αεροπορικών εισιτηρίων και στην τωρινή 
ισοτιμία δολαρίου/ευρώ (0.90). Αλλαγή σε 
αυτές άνω του 10% θα επιφέρει αλλαγή στην 
τιμή του ταξιδιού.  

DIVE RAJA AMPAT! 

Ταξιδεύουμε με 

προορισμό ένα από τα πιο 

διάσημα καταδυτικά 

πάρκα του κόσμου,  

το Raja Ampat. Εσείς; 
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MV Black Manta 
Communication equipment, electronics, bells and whistles  

VHF radio / CB Radio / SSB Radio / GPS / Echo sounder, Sonic depth  

sounder / mobile telephone / Satellite telephone / Radar / Auto Pilot  

Emergency items 

First aid kit, oxygen system (used for Nitrox as well as emergency use),  
DAN O2, 2 X 25 person life rafts, SOLAS-approved life jackets in each 
cabin, CO2 fire fighting equipment 

Crew 

Captain, engineer (certified for emergency procedures), cook, cook helper, 

3 x deck hand, hostess, masseuse (total 9 crew + 4 dive staff)  

Specifications 

LOA 32m (105ft) Cruising speed 9 knots 

Beam 7m (23ft)  
Maximum 
speed 

12 knots 

Fuel 15,000 liters 
Number of 

guests 
18 persons 

Water 
30,000 liters + 
Watermaker 

Dinghy 
2 X 4.2 m with  
40 hp  

Engineering 

Engines 
Cummins, 2 X 500 
hp 

Nitrox Yes 

Generators 
2 x Perkins - 24 
hours/day 

Compressors 

Coltisub 580 

liter/min, Bauer 
250 liter/min 

 

Cabins 

C2: Standard cabin with wash basin, shared bathroom  
C3, C4: Twin-bed cabin with en-suite bathroom  
C5, C6, C9, C10: Combined twin or double-bed cabin with 
en-suite bathroom  

C7, C8: Double-bed cabin with en-suite bathroom  
C11: Master cabin with king-size bed and 2 extra beds, 
sofa, en-suite bathroom 

Entertainment 
CD/ DVD/ CVD / 42" 
Plasma television 
and home theatre  

 
 

  Sundeck 1 X 50 square meters 

    

 

 

 

 

Πληροφορίες-Κρατήσεις 
 
Geo@aqualized.com 
 
+306932482779 
 

To ταξίδι διοργανώνεται υπό την 
αιγίδα του Aktina Travel Group, 
Φιλελλήνων 26, Σύνταγμα, 
2104221800 

THE YACHT 

mailto:Geo@aqualized.com
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Το ημερήσιο πρόγραμμα σε μια unbelievaboard εμπειρία! 

Day1 
Check dive: Pulau Dua, Mandarin Yum 
Day2 
Fam Islands / Fam  
Dives:Melisa's Garden, My Reef,  Batu Rufus. Go to Fam, then 
to south of Raja Ampat  
Day3 
Sagof and Farondi   
Dives: Two Tree Island , Farondi Cave, Farondi  
Day4  
Wayil Batan 
Dives: Four Kings, Orange Peel, Barracuda Rock, Dunia Kecil 

Day5 
Fiabacet 
Dives: Shadow Reef , Nudi Tank Rock, Yilliet  
Day6 
Yilliet and Boo 
Dives: Yilliet, Yilliet Kecil, Boo Ridge, Boo Window 
Day7 
Daram 
Dives: Andiamo, Candy Store 
Back to SOQ 
Day8   
Go to airport SOQ 

LIVING ON BOARD! 


