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MALTA-BUGIBBA             

01.06.-08.06.2014 
Organizator: 

Biuro Zarządu  Wojewódzkiego LOK w Rzeszowie 

KP LOK TCN OCTOPUS w Tarnobrzegu 

 

Malta położona jest na Morzu Śródziemnym ;między Sycylią i Afryką Północną. Na archipelagu wysp 

znajdziemy nie tylko przejrzyste morze i poprzecinane rozpadlinami wybrzeża, ale także okazałe 

budowle historyczne. O Malcie mówi się, że jest to ogromne muzeum pod otwartym niebem. Relikty 

sprzed tysięcy lat odnajdywane są znacznie łatwiej niż to by się mogło wydawać. Z historią tej wyspy 

związani są Fenicjanie, św. Paweł, zakon Joannitów, Królestwo Brytyjskie. 

 

 

UWAGA – pakiet biletów lotniczych przewidziany dla klubu został wykorzystany. 
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Cena wyprawy dla osoby nurkującej będącej członkiem KP LOK TCN OCTOPUS :           

450 zł, plus pakiet nurkowy 240 euro, transfer na miejscu 10 euro (lotnisko-apartament).    

Przelot organizowany we własnym zakresie, 

Cena dla osoby nienurkującej będącej członkiem KP LOK  TCN OCTOPUS :                      

450 zł, transfer na miejscu 10 (lotnisko-apartament).                                                     

Przelot organizowany we własnym zakresie, 

Cena wyprawy dla osoby nurkującej NIE będącej członkiem KP LOK TCN OCTOPUS : 

490 zł, plus pakiet nurkowy 260 euro, transfer na miejscu 10 euro (lotnisko-apartament). 

Przelot organizowany we własnym zakresie, 

Cena dla osoby nienurkującej NIE będącej członkiem KP LOK TCN OCTOPUS :               

490 zł, transfer na miejscu 10 euro (lotnisko-apartament).                                             

Przelot organizowany we własnym zakresie. 

Telefoniczne potwierdzenie rezerwacji. 

Piotr Pawlik tel. 697692387, , e-mail piotr@lok-octopus.pl. 

Cena zawiera: 

 transfer z lotniska do miejsca zakwaterowania i na lotnisko, 

 zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w apartamentach (tv/lodówka/aneks 

kuchenny/naczynia/łazienka/wc),  

 pakiet 10-ciu nurkowań dziennych z brzegu, 

 transfer na nurkowisko, 

 wynajem butli i pasów balastowych na miejscu, 

 ładowanie butli powietrzem, 

 w programie trzy wraki, maksymalna głębokość 35 m, 

 wynajęcie przewodników nurkowych, którzy oprowadzą nas po najciekawszych 

okolicznych nurkowiskach, 

 opiekę polskiego Instruktora nurkowania, 

 

 

W cenę nie jest wliczone: 

 dodatkowe nurkowania niewliczone w pakiet lub wymagające wynajmu łodzi, 

 przelot w obie strony na trasie Kraków-Malta -Kraków - (lub inne miasto) 

 ubezpieczenie (dla nurków zalecamy, dla osób towarzyszących dowolne 

ubezpieczenie KL-NNW, możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego, 

 wypożyczenie sprzętu nurkowego, 

 wyżywienie, 

 lunch między nurkowaniami. 
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Przykładowe ceny: 

 śniadanie około 5 euro ( możliwe wykupienie śniadania w centrum nurkowym), 

 obiad od 7 do 16 euro od osoby, 

 kolacja około 5 euro od osoby, 

 wynajem auta 40 euro za dzień. 

 

UWAGA !!! 

Do dnia 10.02.2014r. należy potwierdzić udział w imprezie oraz wpłacić przelewem zaliczkę 

w wysokości 450 zł klubowicz, lub 490 zł nie klubowicz, oraz 120 euro gotówką.  

 

POZOSTAŁĄ KWOTĘ NALEŻY WPŁACIĆ DO DNIA 30.04.2014r. 

DANE DO WPŁATY: 

Liga Obrony Kraju , Biuro Podkarpackiego ZW 
ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów, 
NIP 521-008-68-32 
Pekao SA 41 12 40 4764 1111 0000 4866 1236 
W dopisku "składka Octopus  MALTA" 

Kontakt: 

Jerzy Salamucha tel.  508024016 

Piotr Pawlik tel. 697692387 

  

 

WWW.LOK-OCTOPUS.PL 


