KOKOSOVÝ OSTROV 2021
další z vrcholů zlatého trojúhelníku Galapágy – Kokos - Malpelo

Kontrolní otázka : Víte, kde se natáčel Jurský park ?

Vrchol

podmořské sopky pokrytý
deštným pralesem, místo natáčení
Jurského parku, další vrchol zlatého
potápěčského trojúhelníku GALAPÁGY
– KOKOSOVÝ OSTROV - MALPELO.
To je Kokosový ostrov. Nachází se v
Tichém oceánu 532 km od Kostariky,
zhruba 35 hodin lodí. Nám se podařilo na
nejlepší období v roce září zabukovat
luxusní loď Okeanos Aggressor pro
dvacet dva potápěče.

Muslimové touží potom, aby jim osud dopřál podniknout alespoň jednou za život pouť do Mekky.
Snem potápěčů je zase „zlatý“ trojúhelník ve východním Pacifiku GALAPÁGY – KOKOS - MALPELO.

Kokosový ostrov je světově proslulý především hojným výskytem velkých ryb - žraloků kladivounů, žraloků
bělocípých, hedvábných, velrybáků, mant, rejnoků, tuňáků, barakud, kranasů, chňapalů apod.

Žraloci a velké ryby ovšem nejsou zdaleka to jediné, čím
jsou tyto vody pozoruhodné. Je možné zde naraziti i na
početná hejna menších ryb, murény a další živočichy
nám důvěrně známé.

Špičkové potápění na špičkové lodi – legendárním Aggressorovi.

TERMÍN : 25.9. – 5.10. 2021
CENA : 149 500 Kč
Zahrnuje: letenky Praha – San José (Kostarika), 2 x ubytování v San José, 10 dní ubytování na luxusní lodi
Okeansos Aggressor s plnou penzí a nealko nápoji , 7 dní potápění na Cocosu (3-4 ponory denně), transport San
Jose - Puntarenas a zpět. Dále zahrnuje příspěvek na ochranu oceánů v rámci projektu Hope4Ocean.

Nezahrnuje: pojištění, vstupné do NP Cocos Island 490 USD (platí se hotově na lodi), evakuační poplatek 60
USD (platí se hotově na lodi), přístavní poplatek 490 USD (platí se hotově na lodi), nitrox (150 USD za celý
trip) (platí se hotově na lodi) a stravu mimo pobyt na loď.

)
Maximální hloubky ponorů 40m, možnost výskytu proudů. Není vhodné pro úplné začátečníky.
V případě zájmu je možno absolvovat trek pralesem Kokosového ostrova – scénériemi Jurského parku,
popřípadě prodloužit poznávací pobyt v Kostarice.

Další info na vyžádání:
Hope4Ocean s.r.o., Miloš Chlápek, tel. 774 832315, milos.chlapek@divingincuba.cz

