SOCORRO 2023
Pořád téměř neznámá pokladnice světového potápění,
přezdívaná též jako „Mexické Galapágy“
18. - 28.2. 2023

Vážení potápěcí přátelé a harcovníci. Což takhle znovu
vyrazit do vod našeho oblíbeného Tichého oceánu,
tentokrát do mexického souostroví Revillagigedo ?
Jelikož se oficiální název souostroví špatně pamatuje a
ještě hůř vyslovuje, většina lidí mu říká Socorro
Islands (podle jednoho z ostrůvků). Tato skupina
čtyřech ostrůvků (Socorro, San Benedicto, Rocca
Partida a Clarion) je vulkanického původu a nachází se
zhruba 600 km od mexického pobřeží. S trochou
fantazie si je můžeme představit v pokračování osy
zlatého žraločího trojúhelníku Galapágy-MalpeloKokosový ostrov. Jelikož ostrovy jsou téměř
neobydlené a není zde žádné letiště, jediná šance dostat
se sem je bytelnou safarovou lodí (plavba cca 24 - 27
hod.)

Čtveřice sopečných ostrovů vystupuje nad hladinu
z téměř čtyřkilometrové hloubky a tvoří tak přirozené
útočiště pro pelagické tvory ze širokého okolí.
Největší místní atrakcí jsou velké manty obrovské
(Manta birostris), proslavené svou přítulností
k potápěčům (podle očitých svědectví k nim někdy
sami připlouvají a nechávají se poškrábat).

Ostrůvek Roca Partida bývá doslova obsypán žraloky
bělocípými útesovými (Triaenodon obesus)

Veterány kubánských moří potěší častá setkání se
zdejším příbuzným žraloka karibského – žralokem
galapážským (Carcharhinus galapagensis). To je
podoba, co ?

Kromě žraloka galapážského zde najdeme i dalšího
našeho starého známého – žraloka hedvábného
(Carcharhinus falciformis).

Vedle dalších klasických pelagických tvorů jako jsou kladivouni bronzoví a další druhy žraloků, barakudy a
kranasové, budou naší lodi dělat společnost lachtani, delfíni, kulohlavci apod. …a při troše štěstí …opět… možná
přijde i kouzelník (keporkak či jiná velryba, velrybák…)

Naším dočasným domovem bude loď z legendární
světové flotily AGGRESSOR – SOCORRO
AGGRESSOR pro 26 potápěčů. Loď disponuje vším,
co je k perfektnímu a bezpečnému potápění třeba,
bližší specifikace ZDE. Především však disponuje
servisem světové třídy a to jak co se týče potápění,
tak i jídla. Potápění probíhá ze dvou zodiaků,
k dispozici jsou 12 l hliníkové lahve a pro dejchaly i
15 l ocelové lahve. Očekávaná teplota vody je 22°C,
maximální hloubky okolo 40 m. Nitrox možný za
příplatek.

Cena 4 000 USD zahrnuje:
- 2 x ubytování v hotelu TESORO v El Cabo se snídaní
- 9 dní (8 nocí) na lodi SOCORRO AGGRESSOR s plnou penzí (káva, voda, nealko, víno a pivo v ceně)
- 6 dní potápění v souostroví Socorro Islands (až 23 parádních ponorů podle sil a podmínek na moři)
- transfery letiště – hotel – přístav v Cabo San Lucas
Cena nezahrnuje:
- letenku (momentálně cca 28 000 Kč)
- poplatek za vstup do NP cca 80 USD
- tip pro posádku (cca 200 USD)
- pojištění
- pro zájemce plnění nitroxu 170 USD (za celý trip)
- další věci výslovně výše neuvedené
- náklady na prodlouženou verzi
Rámcový itinerář akce:
18.2.

Přílet do Cabo San Lucas, ubytování v hotelu TESORO

19.2.

22.2.

Snídaně a nasávání mexického koloritu, relax
V 9:00 odjezd od hotelu, nalodění na palubu SOCORRO AGGRESSOR a cca v 11:00 začátek
plavby směr Socorro Islands. Během 24 – 27 h dlouhé plavby relax a příprava na potápění
Dopoledne připlutí do oblasti Socorro Islands, ostrov San Benedicto. Začátek potápěčského
programu
Socorro Islands diving safari (max 4 ponory)

23.2.

Socorro Islands diving safari (max 4 ponory)

24.2.

Socorro Islands diving safari (max 4 ponory)

25.2.

Socorro Islands diving safari (max 4 ponory)

26.2.

Socorro Islands diving safari, okolo čtvrté odpoledne plavba zpět do Cabo San Lucas

27.2.

Navečer přistání v Cabo San Lucas, večeře a nocleh na lodi.
Snídaně a vylodění. Konec základní části, odlet domů. Dobrodruzi a romantici můžou
pokračovat dál prodlouženou verzí

20.2.
21.2.

28.2.

Náklady na prodlouženou verzi budou vyčísleny po jejím doladění a definitivním upřesnění

Parádním potápěním naše mexické radosti rozhodně ještě končit nemusí

Hotel TESORO
zde budeme bydlet před safari
SOCORRO ISLANDS

Po skončení základního programu je
možno ještě trošku pocestovat
polopouštní krajinou kalifornského
poloostrova s lesy obřích kaktusů a
stády antilop : „Welcome to the hotel
California, such a lovely place…“

Golfisté si můžou užít na celé
řadě parádních hřišť přímo
v okolí Cabo San Lucas

Mrkněte na video ze SOCORRA

Mejico Mejico sombrero grande tequila

Vážným zájemcům veškeré další potřebné info rád poskytnu na tel. 774-832315, popř. mailu
milos.chlapek@divingincuba.cz .
Pro závaznou rezervaci je třeba složit zálohu ve výši 800 USD/os. na č.ú. 43-3679790267/0100,
IBAN CZ91 0100 0000 4336 7979 0267, SWIFT KOMBCZPPXXX. V případě, že někdo preferuje
platbu v CZK, je možno poslat 20 000 Kč/os. na č.ú. 35-7914890267/0100 (CZK), pls. s variabilním a
specifickým symbolem = Vaše datum narození ve formátu DDMMRR). Před placením zálohy
doporučuju zavolat a ověřit si počet volných míst.
Těším se na další společné dobrodrůžo,

Miloš Chlápek, CUBA DIVE/HOPE4OCEAN s.r.o.

QR kódy pro platbu zálohy
QR platba zálohy v CZK

QR platba zálohy v USD

Akci pořádají

