
    

 
 
 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

vás pozýva na potápačské safari na "VEĽKÉ RYBY" 
  

    CCooccooss    IIssllaanndd   
      2222..99..--  44..1100..22001166           COSTA  RICA         

 

Kokosový ostrov je najväčším neobývaným ostrovom na svete. Leží                
v Tichom oceáne 342 námorných míľ od pobrežia Kostariky. Od roku 
1997 je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Tropický prales 
ostrova bol už od 15. storočia obľúbenou skrýšou pirátov. Spolu                    
s Galapágmi a ostrovom Malpelo tvorí "ZZLLAATTÝÝ  TTRROOJJUUHHOOLLNNÍÍKK" známy 
výskytom veľkých žralokov -  kladivohlavých, tigrovaných, 
galapážskych, útesových či veľrybích a množstvom ďalších veľkých 
živočíchov - mánt, korytnačiek a obrovských húfov rýb. Potápanie na 
Cocos Island poskutuje iba niekoľko potápačských lodí s licenciou. 
Vybrali sme osvedčenú loď WWIINNDD  DDAANNCCEERR z flotily AAggggrreessssoorr&&DDaanncceerr  

FFlleeeett, ktorá má kvalitné lode v 27-mich najlepších potápačských 
lokalitách sveta.  

 

Stravovanie je formou plnej penzie výberom z lokálnej a americkej kuchyne 

- bufetové raňajky a obed, popoludňajší snack a večere servírované kuchárom  
(menu na www.aggressor.com/cocoswind-menu.php) vrátane nealko nápojov,  
ovocných džúsov, kávy a miestneho piva a vína (čílskej produkcie).  

Wind Dancer je vybavená najmodernejším bezpečnostným a záchranným 

výstrojom podľa predpisov (SOLAS), satelitným telefónom (aj email), 
resuscitačným  defibrilátorom (AED) a každý potápač bude vybavený osobným 
GPS lokátorom. 

Potápanie na Cocos je určené skúseným potápačom (min. AOWD), prebieha 

najmä v prúdoch, na dive site sa jazdí nafukovacím člnom,  potápa sa                 
7 dní po 3 - 4 ponory denne. Teplota vody môže kolísať medzi 22-28 °C, takže 
odporúčame 3-5 mm oblek (príp. aj vestu alebo kuklu). Nitrox je za príplatok 
150 $ na pobyt, fľaše majú plný K-ventil len na INT automatiku! Povinné je 
potápačské poistenie! (DAN)  

Výlety do tropického pralesa alebo prechádzky po neobývaných plážach 

lemovaných šťavnatou džungľou obohatia vaše cestovateľské zážitky. 

https://vimeo.com/96811194 
http://www.liveaboardfleet.tv/cocos.html 

 

 
 
 

WWiinndd  DDaanncceerr                            

   www.aggressor.com/cocoswind.php   
 

 
 

Wind Dancer je 32m dlhá oceľová potápačská    

loď, poskytujúca komfort a pohodlie až pre 22 
pasažierov. O bezpečnosť a kompletný servis sa 
stará skúsená 9-členná posádka. Komfortné 
ubytovanie poskytujú dve luxusné Owner´s Suite 
kajuty, jedna Master kajuta s manželskou posteľou 
a 8 Deluxe dvojlôžkových kajút. Každá je vybavená 
samostatne nastaviteľnou klimatizáciou, stolíkom 
so zrkadlom, úložnými skrinkami, vlastnou 
kúpeľňou so sprchou a WC, fénom, županmi             
a denne vymieňanými čistými uterákmi.  Na lodi je 
priestranný salón, bar, slnečná terasa a veľká 
paluba na prípravu potápačského výstroja. Wind 
Dancer štartuje na 10 dňové plavby z prístavu                  
v Puntarenas na západnom pobreží Kostariky. 
Plavba na Cocos Island trvá cca 36 hodín. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena plavby:    4696 € /os.v dvojlôžk. Deluxe kajute (prepočet kurzom NBS 1,0935 USD/EUR 5.11.15 z  5135 U$D)  

 
       

  
 
 

V cene je zahrnuté: - 10 dňová plavba na Cocos Island loďou Wind Dancer s plnou penziou vrátane nápojov  
   - 7 dní potápania až do 4 ponorov denne 
   - transfer zo San Jose do Puntarenas a späť 
   - poistenie insolventnosti CK     
 

Cena neobsahuje: - letenku Viedeň-San Jose-Viedeň s IBERIA v ekonomickej triede cca 986 € komplet s poplatkami* 

   - ubytovanie 1x v San Jose v hoteli Holiday Inn Express Forum s raňajkami  v cene 64 €   
    - povinný poplatok 30 U$D na poistenie núdzovej evakuácie z Cocos Island hradený v hotovosti pri nalodení 
    - povinný poplatok 490 U$D  za vstup do národného parku Cocos Island hradený v hotovosti pri nalodení  
    - odletovú taxu 29 U$D hradenú v hotovosti pri odlete z Kostariky     
    - fakultatívne komplexné cestovné poistenie Allianz 2,25 €/deň (od 1.12.15 bude 2,70 €/deň )  
    - fakultatívne nadštandardné pripoistenie storna zájazdu Allianz do 90% hodnoty v sadzbe 2,65% z celk.ceny 
  *cena leteniek je orientačná podľa cien platných v 11/2015, presná cena bude určená po určení taríf pre 09/2016 začiatkom roka 2016.   

 

                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Viac informácií o lokalite a podmienkach nájdete na www.aggressor.com/cocoswind.php,  prípadne klikom na videá  
https://vimeo.com/96811194    www.liveaboardfleet.tv/cocos.html  , na prípadné otázky vám radi osobne odpovieme. 

 

Zájazd je limitovaný počtom minimálne 10 osôb. 
Rezervácia bude potvrdená uzavretím zmluvy o zájazde a úhrade zálohy vo výške 1500 €.  

V prípade zmeny výmenného kurzu USD voči EUR o viac ako 5% alebo zvýšenia ceny leteniek je zmena ceny zájazdu 
vyhradená podľa bodu 3. Všeobecných zmluvných podmienok. 

 
TEŠÍME SA NA CESTOVANIE A POTÁPANIE S VAMI 

NAUTILUS, spol. s r. o.    POD VODOU SME DOMA !                                                 Tel: 02/67209031 - 5  
Hrobákova 21, 851 02 Bratislava           www.nautilus.sk                                                    Email: info@nautilus.sk 

 
 

- 400 U$D zľava počas potápačského veľtrhu DEMA SHOW od 4.11.15 s platnosťou do 24.11.2015 

4330 € /os.v dvojlôžkovej Deluxe kajute (4735 U$D) 

 

   

Wind Dancer má na hornej palube dve luxusné 

Owners Suite kajuty, každú s plochou 23m
2
,        

s veľkými oknami, vybavené 42´LCD TV s media 
prehrávačom,  minibarom, výbavou pre privátne 
servírovanie, bambusovými podlahami, veľkou 
kúpeľňou s travertínovou podlahou... Cena plavby 
v Owners Suite je 5610 €/os. (6135 U$D). 
viac na www.aggressor.com/cocoswindyacht.php 

Program: 
  

22.9.2016    let  Viedeň – Madrid – San  Jose, ubytovanie  
  v hoteli Holiday Inn Express Forum 
 23.9.2016   ráno 7.30 odjazd do prístavu Puntarenas, 
  nalodenie a plavba na Cocos Island (36 h) 
 25.9.2016  7 dní potápanie na Cocos Island, 3-4  
                  ponory denne (max. 3x nočný ponor)  
2.10.2016  plavba späť do prístavu Puntarenas    
3.10.2016 ráno vylodenie a presun do San Jose,  
 navečer odlet do Madridu 
4.10.2016 prílet do Madridu, odlet do Viedne 
 

V prípade záujmu o fakultatívne výlety po Kostarike je možné  
pobyt predĺžiť. Viac o výletoch do najbližšieho okolia San Jose         
aj na stránke  www.liveaboardvacations.com/cocos.php  

 
 
 

http://www.nautilus.sk/
mailto:dorot@nautilus.sk

