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$ 3 400 / FŐ
Az ár tartalmazza

Az ár nem tartalmazza

• Teljes ellátás a hajón kétszemélyes kabinokban
• Napi 3 fő étkezés, gyümölcs, sütik, italok (ásványvíz, tea, kávé, gyümölcslé,
üdítők, valamint sör és bor, azonban limitált mennyiségben)
• Transzfer a hajó és San Jose Del Cabo-i szállodák között
• Búvárkodás
• Merülésvezető szolgáltatás
• Egy 12l-es alumínium palack/fő
• Ágynemű és törülköző használat, strand törülköző használat

• Transzfer a hajó és a repterek között
• Vízum
• Szállodai ellátás
• Egyágyas kabin felár: az ár 75%-a
• Nem-búvár engedmény: 30% az árból
• Gyerek kedvezmény: az ár 70/%-a
• Nemzeti park és kikötői díjak: $78/fő (helyben fizetendő készpénzben)
• Felszerelés bérlés: $60/darab, $150/3 darab (neoprén ruha, BCD, reduktor)
• Nitrox: $125/fő/túra
• 15l-es acél palack bérlés: $100/palack/túra
• Műholdas telefon használat: $3.50/perc
• Borravaló a legénységnek és merülésvezetőknek ($250/utas ajánlott)
• Személyes kiadások
• Fakultatív/turista programok
• Utas- és búvárbiztosítás
• Minden más fent nem említett tétel

M/Y CASSIOPEIA
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ÁRLISTA
(SOCORRO, ROCA PARTIDA, SAN BENEDICTO)
FONTOS TUDNIVALÓK
FOGLALÁS MENETE
• Küldje el kérelmét a keresett dátumra.
• Várja meg, ameddig visszaigazoljuk a szabad helyeket a kért dátumon.
• Opciózza le helyeit.
• Erősítse meg a foglalását írásban az opció lejárta előtt. (Az opció lejártakor nem visszaigazolt foglalások automatikusan törlődnek rendszerünkből.)
• Olvassa el és írja alá a szerződést (és küldje nekünk vissza, ha elektronikus formában kapta).
• Foglalását az előleg (30%, nem visszatérítendő) és a szerződés aláírásával véglegesítse.
• Küldje el az utasok nevét és a kabin kérelmeket.
• Fizesse be a túra hátralévő összegét legkésőbb 90 nappal indulás előtt.
• Küldje el az utasok útlevél másolatát (teljes, jól látható fényképes oldal) legkésőbb 4 héttel indulás előtt.
FIZETÉSI FELTÉTELEK / PÉNZNEM
• A túra ára befizethető banki átutalással bankszámlánkra vagy irodánkban készpénzben.
• A hajón minden szolgáltatás készpézben fizetendő (USD).
• A foglalás az előleg (teljes túra ár 30%-a) befizetésével és a szerződés aláírásával lép érvénybe.
• A hátralék (teljes túra ár 70%-a) legkésőbb 90 nappal túra indulás előtt esedékes.
• Helyben fizetendők a nemzeti park és kikötői díjak.
• Bank- vagy hitelkártyákat nem áll módunkban elfogadni.
• Minden tartozás és/vagy a hajón igénybevett szolgáltatás készpénzben fizetendő a túra befejezéséig. Nem áll módunkban hitelt biztosítani.
• Amennyiben a túra teljes összege nem kerül befizetésre indulásig, a foglalást lemondottnak tekintjük és a szerződés megfelelő lemondási feltételei
lépnek érvénybe.
• Kiegészítő díjak (a túra árán felül) kerülhetnek felszámolásra előre nem látható okokból, mint például a benzin/dízel árak növekedése esetében.
GARANTÁLT INDULÁS
Garantált indulás minimum 6 fizetős ügyfél esetén (megfelelő időjárási viszonyok függvényében).
KÉPESÍTÉSEK
• A búvárkodás kötelező feltétele az érvényes búvárigazolvány.
• Az utasoknak a hajón ki kell tölteniük egy alkalmassági nyilatkozatot, amiben igazolják, hogy utazásra és búvárkodásra alkalmasak.
• A búvárigazolványokat a merülésvezetőknek kell bemutatni a hajón.
LEMONDÁS / VÁLTOZTATÁS / ELTÉRÉS
• A tervezett túrát törölhetjük, vagy eltérhetünk az eredeti menetrendtől, kikötőtől vagy útvonaltól, többek között, de nem kizárólag olyan tényezők miatt, mint:
- kedvezőtlen és/vagy veszélyes időjárási viszonyok, amik veszélyt jelenthetnek az utasokra, a legénységre és a hajóra;
- helyzetek, amik a kapitány szerint veszélyeztethetik az utasok, a legénység vagy a hajó biztonságát;
- műszaki meghibásodás, motor leállás;
- egészségügyi vészhelyzet;
- hatósági rendelkezések;
- vis major esetek, vagy
- bármi más ok, ami lehetetlenné tenné a túra lebonyolítását.
• Amennyiben a túra lemondása az indulás előtt 60 vagy több nappal történik, a teljes, már kifizetett, túra ára nem kerül visszatérítésre, azonban
felhasználható egy újabb túrán más időpontban, vagy egy alternatív búvár programot lehet igénybe venni a tervezett túra ideje alatt.
• Az alternatív búvár program visszautasítása esetén nincs lehetőség visszatérítésre és/vagy kártérítésre.
Utas lemondási feltételek:

ÚTLEMONDÁS IDŐPONTJA

LEMONDÁSI DÍJ

Túra indulás után vagy "no show" esetén

Teljes (100%) túra ár, adókkal, illetékekkel

0-90 nappal indulás előtt

Teljes túra ár 75%-a, adókkal, illetékekkel

91 vagy több nappal indulás előtt

Teljes túra ár 30%-a, adókkal, illetékekkel
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UTAZÁS / BESZÁLLÁS / PARTRASZÁLLÁS
• A túrák indulási és érkezési pontja San Jose Del Cabo, Mexico. Az érkező/induló járatok szükségessé tehetik, hogy az utasok legalább 1 éjszakát szállodában töltsenek a túra előtt és/vagy után.
• Csoportos transzfert biztosítunk a hajó és a San Jose Del Cabo-i szállodák között. (Nem biztosítunk reptér transzfereket.)
• Indulás a szállodákból 07:00-kor a túra indulása napján.
• Kifutás és beszállás lezárása 10:00-kor a túra indulási napján.
• Az időpontok információ jellegűek. Pontos időpont egyeztetés írásban az indulás előtt.
• Visszatérés a kikötőbe az utolsó nap 11:00-ig. Partraszállás lebonyolítása 13:00-ig.
UTAZÁSI OKMÁNYOK
• Az utasok felelőssége, hogy az utazáshoz és a túrához szükséges megfelelő utazási okmányokkal (érvényes útlevél, vízum, stb.) rendelkezzenek.
• Az utasok beleegyeznek, hogy számunkra elküldjék úti okmányaikat és/vagy azok másolatát (engedélyek intézéséhez, hatósági szervek előírása alapján, stb.), amiket legkésőbb a túra utolsó napjáig visszaadunk/visszaküldünk.
• Kérjük minden utas lépjen kapcsolatba utazási irodájával, vagy a mexikói nagykövetséggel vagy konzulátussal tartózkodási helyén a vízumkötelezettséggel
kapcsolatban.
BIZTOSÍTÁSOK (BÚVÁR, UTAS, REPÜLŐJEGY)
• A túrán való részvétel kötelező feltétele az érvényes és átfogó (dekompressziós kamra kezelést is magában foglaló) búvár biztosítás.
• Minden utas (búvár és nem búvár) számára kötelező a megfelelő utasbiztosítás.
• A biztosítási dokumentumokat a merülésvezetőknek kell felmutatni a hajón.
• Javasoljuk olyan repülőjegyek intézését, amik dátumát meg lehet változtatni, ha szükség lenne rá. (A Dive Assure biztosítás például széleskörű fedezetet
biztosít törölt járatokra, bizonyos időjárási viszonyokra, túra megszakításra, műszaki meghibásodásra, elveszett/sérült poggyászra, stb.)
ELJÁRÁS VIHAR ESETÉN
A Revillagigedo-szigetek földrajzi helyzete és a régióban uralkodó időjárási viszonyok miatt a viharok, hurrikánok és hasonló időjárási jelenségek
kiszámíthatatlanok és elkerülhetetlenek, és előfordulhatnak a megszokott viharos időszakon kívül is. Ennek eredményeként a túrák törlődhetnek az
indulás előtt vagy indulás után, amennyiben a kapitány úgy látja, hogy ez egyébként az utasok, a legénység és a hajó biztonságát veszélyeztetné. Az
ilyen esetekben történő lemondások esetén nem áll módunkban bármi féle visszatérítést és/vagy kártérítést biztosítani, ezért javasoljuk olyan biztosítás
intézését, ami az ilyen és hasonló eseteket is fedezi.
KABIN FOGLALÁS / ELHELYEZÉS
• Az utasok elhelyezése 13 kétszemélyes kabinban történik. Páratlan utasszámú foglalás esetén igyekszünk azonos nemű utasokat foglalni a kétágyas
kabinokban. (Nem tudjuk garantálni az utasok nemét, személyiségét, magatartását, sem felelősséget vállalni az ezekből fakadó problémákért.)
• Az egyedül utazó utasnak lehetősége van:
- lefoglalni egy kabint egyszemélyes használatra (egyszemélyes kabin felár kerül felszámolásra);
- lefoglalni a helyét egy kétágyas kabinban, ahol egy ellenkező nemű utas társ lehetősége nem probléma, vagy
- lefoglalni egy kétágyas kabint egyszemélyes használatra, és ha sikerül azonos nemű utast foglalnunk a kabinba, az egyszemélyes felárat visszatérítjük.
MINTA MERÜLÉSI TERV
(A pontos menetrendet indulás előtt írásban küldjük el.)
Érkezési nap: megérkezés a szállodákba
1. nap: indulás a szállodákból 07:00-kor, transzfer a hajóhoz, beszállás, kihajózás 10:00-kor
2. nap: merülések San Benedicto-szigetnél
3. nap: merülések Socorro-szigetnél
4. nap: merülések Roca Partida-nál
5. nap: merülések Roca Partida-nál
6. nap: merülések Socorro-szigetnél
7. nap: merülések San Benedicto-szigetnél
8. nap: megérkezés San Jose Del Cabo-ba 20:00-kor, éjszaka a hajón
Indulási nap: partraszállás (transzfer a szállodákba, ha szükséges)
BÚVÁRKODÁS
• A merülések száma az időjárási viszonyoktól és a merülőhelyeken lévő hajók számától függ, de általában 3-4 per nap.
• Minden merülés csoportokban és merülésvezetőkkel történik.
• Ezeken a túrákon nincsenek éjszakai merülések.
• Az átlagos maximum merülési mélység kb. 30m.
• A legtöbb merülés mélyen és a nyílt óceánon történik, ezért a tökéletes lebegés kötelező.
• A látótávolság általában 20-30m.
• Nem túl gyakoriak az áramlások, de előfordulhatnak.
• A víz hőmérséklet 21-25C° körül várható.
• Minden merülés zodiac-ból történik.
• A merülésvezetők eligazítást ("briefing") adnak a merülések előtt.
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BIZTONSÁGOS BÚVÁRKODÁS
• Az állami és céges szabályzatok a búvárok biztonsága érdekében vannak érvényben.
• Az utasok felelőssége, hogy az eligazításokon résztvegyenek, és hogy betartsák a biztonságos búvárkodás szabályait és elveit.
• A kapitánynak jogában áll korlátozni/visszavonni bárki merülési jogosultságát, ha az illető:
- alkohol vagy más bódító szer hatása alatt áll, vagy
- veszélyesen búvárkodik/viselkedik oly módon, ami kárt okozhat másokban, az élővilágban, vagy a hajóban.
• Alkoholos italokat nem szolgálnak fel és nem is fogyaszthatók amíg az utolsó merülés véget nem ér.
TANFOLYAMOK
• Lehetőség van Nitrox tanfolyamra a hajón.
• További tanfolyamok szintén lehetségesek. Ezeket az igényeket kérjük előre jelezni.
FELSZERELÉS
• 5-7mm-es neoprén ruha javasolt, bár van, aki a félszáraz ruhát részesíti előnyben.
• Neoprén ruhát, BCD-t, reduktort lehet kérésre bérelni. Lámpát és computer-t nem lehet bérelni.
• Lehetőség van Nitrox-os merülésekre Nitrox kártyával rendelkező búvároknak.
ÉLŐVILÁG
Legalább 10 cápa fajt lehet majd látni (cet cápa, ezüst uszonyú, fehér uszonyú, pöröly, tigris, selyem, Galapagos), valamint óriás mantát, hosszúszárnyú
bálnát, delfint, és bámulatosan változatos nyílt vizi fajokat.
KÖRNYEZETVÉDELEM
• Minden utast arra kérünk, hogy tartsák tiszteletben és soha se zavarják a tengeri élet egyensúlyát.
• Bármilyen élőlényhez hozzáérni, abban bármilyen kárt tenni, zaklatni, megölni, vagy a vízből eltávolítani (élő vagy bármi más formában) szigorúan tilos.
• Vízbe dobni bármilyen nemű hulladékot (szerves vagy sem) szigorúan tilos.
EGYÜTTMŰKÖDÉS A MERÜLÉSVEZETŐKKEL ÉS A LEGÉNYSÉGGEL
• Kérjük utasainkat, hogy adják meg a kellő tiszteletet a merülésvezetőknek és a legénységnek.
• A merülésvezetőknek jogában áll eltiltani bármely utast a búvárkodástól, amennyiben úgy érzik, hogy az illető:
- alkohol vagy más bódító szer hatása alatt áll, vagy
- ha viselkedése ártalmas lehet saját magára, másokra, az élővilágra, vagy a hajóra.
LEGÉNYSÉG
A hajó általában 2-3 merülésvezetővel és 9-11 hajós személyzettel dolgozik.
KABIN FELSZERELTSÉG
• Minden kabin légkondícionált és saját fürdőszobával rendelkezik.
• Ágynemű, törülköző, strand törülköző, szappan és sampon biztosított.
• A hajón a legtöbb helyen észak-amerikai 110v-os dugaljak találhatók, és pár helyen 220v-os is.
MEGŐRZÉS
• A hajón található széf, ahol az utasok elhelyezhetik értékeiket, és amihez a merülésvezetők adnak hozzáférést.
• Csak a széfben elhelyezett értékekért tudunk felelősséget vállalni. Minden más érték és tulajdon az utasok felelőssége.
GYEREKEK
• 12 évnél idősebb gyerekek résztvehetnek a túrákon, de ezek a túrák gyakorlott búvárok számára javasoltak csak, és úszásra/sznorkelezésre nincs
lehetőség, ezért ezeket az utakat gyerekeknek nem ajánljuk.
• A gyerekek csak szülővel vagy gyámmal utazhatnak, akinek a felügyelete alatt kell lenniük a túra idején.
KORHATÁR
• 21 év alatti utasok nem fogyaszthatnak semmilyen féle alkoholos italt a hajón, és a szállodák és a hajó közötti transzferek alatt.
• 21 év alatti utasok csak 21 évesnél idősebb felnőttel tartózkodhatnak egy kabinban, aki a kiskorú szülője, vagy gyámja. Kivételt képeznek a törvényes
házassági bizonyítvánnyal rendelkező kiskorú házasok.
• Az utasok életkorát a kihajózás napja dönti el.

5

REVILLAGIGEDO-SZIGETEK 2018/2019
ÁRLISTA
(SOCORRO, ROCA PARTIDA, SAN BENEDICTO)
VISELKEDÉSI RENDELKEZÉSEK
• Kérünk minden utast:
- a törvényeket, és a cég által előírtakat betartani;
- nem belépni a legénység számára fentartott helyiségekbe (pld. legénység és merülésvezetők kabinja, kapitányi fülke, konyha, motorház, stb.)
- mellőzni ésszerűtlenül nagy mennyiségű alkoholos italok felvitelét a hajóra;
- mellőzni bármilyen illegális tevékenységet;
- minden eligazításon résztvenni és a merülésvezetők utasításait követni;
- úgy viselkedni, ami nem jelent veszélyt magukra, másokra, az élővilágra, és a hajóra, vagy nem teszi az utat kellemetlenné mások számára;
- felügyelni a hozzá tartozó kiskorúakat.
• Az utasoknak megtagadhatják a hajóraszállást vagy a transzfert, amennyiben:
- ezt a hatóságok rendelik el;
- megtagadják a poggyászuk átvizsgálását tiltott vagy illegális szerekre/tárgyakra;
- nem tudják/akarják magukat azonosítani;
- megszegik a törvényt vagy a cég előírásait;
- tényleges, fenyegető, vagy jelentett vis major esetén.
ELLÁTÁS A HAJÓN
Nemzetközi ételeket szolgálnak fel a hajón.
Minta napi menü:
• 06:30: könnyű reggeli (kávé, gyümölcs, péksütemény)
• 09:00: teljes reggeli (zabkása, tojás, quesadilla)
• 13:00: ebéd (saláta, csirke, hal)
• 19:00: vacsora (leves, steak, hal, desszert)
• sütik, gyümölcs, és italok egész nap (alkohol csak az utolsó merülés után)
KORLÁTOLTSÁG / TERHESSÉG
• Kérjük azon utasokat, akik mobilitás, kommunikációs vagy más fogyatékossággal, speciális egészségügyi állapottal élnek, ami nem akadályozza őket
az utazásban és/vagy a búvárkodásban, hogy ezt felénk jelezzék a foglalás előtt. Az utasokat tájékoztatni fogjuk, ha esetleg nem lenne lehetséges az ilyen
speciális igények kielégítése a túra során.
• A búvárkodás megeröltető természetéből fakadóan, nem javasoljuk, hogy várandós női utasok részt vegyenek a búvárkodásban, vagy hogy egyáltalán
részt vegyenek a túrákon, ha terhességük 3. vagy későbbi szakaszában vannak.
IDŐJÁRÁS / RUHÁZAT
• Általában kellemes az idő, de az északi szelek hűvösek és erősek lehetnek.
• Könnyű ruházat, póló, rövidnadrág, szabadidős ruházat javasolt, és pulóver vagy könnyebb dzseki az estékre.
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
• A hajón található elsősegély doboz, valamint oxigén.
• Kérjük minden utasunkat, hogy hozza magával az orvos által felírt és rendszeresen szedett gyógyszereit.
• Orvosi létesítmények találhatók San Jose Del Cabo-ban, Cabo San Lucas-ban, és egy kisebb haditengerészeti kórház a Socorro-szigeti támaszponton.
• A legközelebbi dekompressziós kamra Cabo San Lucas-ban található.
• A tengeri utazás természetéből adódóan korlátozott lehet az egészségügyi ellátás a hajón, és sürgősségi evakuálás korlátozott vagy lehetetlen lehet a tengeren.
• Amennyiben az utasok a hajótól független orvosi szolgáltatást vesznek igénybe, ezt saját kockázatukra teszik. Az általunk szervezett orvosi szolgáltatások csak az utasok kényelmét szolgálják. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kezelésért, gondatlanságért, diagnózisért, téves diagnózisért, tényleges
vagy állítólagos jogellenes gyakorlatért, tanácsadásért, vizsgálatért, vagy bármely más, 3. fél által nyújtott szolgáltatásért.
• Az utasok és/vagy biztosítási szolgáltatójuk fedez minden orvosi ellátást és költséget. Nem vállalunk felelősséget az utasok által igénybevett orvosi
szolgáltatások költségeiért. Az utasok teljes mértékben megtérítenek minden olyan költséget, amelyet az orvosi ellátást igénylő utasok vagy ellátásuk
okozhatnak, kivéve, ha a bíróság bizonyosságot nyert arról, hogy az orvosi ellátás szükségessége a mi gondatlanságunk eredménye.
KOMMUNIKÁCIÓ
• Kivéve az első 1-2 órát a kihajózást követően, nincs mobil lefedettség a vizen.
• Műholdas telefon található a hajón.
KIEGÉSZÍTŐ DÍJAK
Kiegészítő díjak (a túra árán felül) kerülhetnek felszámolásra előre nem látható okokból, mint például a benzin/dízel árak növekedése esetében.
TILTOTT SZEREK / TÁRGYAK
Tilos a hajóra felvinni bámilyen illegálisan ellenőrzött anyagot, lőfegyvert, fegyvert, robbanóanyagot, veszélyes anyagot, élő állatot,
és minden más a törvény által tiltott anyagot.
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REVILLAGIGEDO-SZIGETEK 2018/2019
ÁRLISTA
(SOCORRO, ROCA PARTIDA, SAN BENEDICTO)
FÉNYKÉPEZÉS / VIDEÓZÁS
• A cég által a túrákon készített képek/videók az utasokról promóciós célból felhasználhatók a képeken/videókon szereplő utasok kifejezett írásos
beleegyezésével, térítés nélkül.
• Ezen képek/videók csak hatósági rendeletre kerülnek továbbításra 3. felek részére.
• Az utasok beleegyeznek, hogy a személyzetet, bármely 3. felet a hajón, magát a hajót és berendezését ábrázoló képek/felvételek kereskedelmi célra
vagy bármilyen média platform-on, vagy bármilyen más nem magánhasználatra nem használhatók a Red Sea Boats Holidays Kft. és a képeken/felvételeken szereplő egyének kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül.
KORLÁTOLT FELELŐSSÉG
• Nem vállalunk felelősséget olyan előre nem látható (vis major esetek, mint háború, terrorizmus, polgári zavargások, munkaügyi viták, állami beavatkozások, veszélyes tengeri viszonyok, tűz, lopás, stb.) és/vagy ésszerűen általunk irányíthatatlan, valamint bármilyen nem a mi gondatlanságunkból eredő
tényezőkért, melyek az utasok sérülését, megbetegedését, halálát, és/vagy tulajdonuk megsérülését, késedelmét, elvesztését okozhatják, vagy az utasok
azokból adódó bármilyen kárigényéért.
• Az utasok vállalják a következő okokból eredő bármilyen sérülés, megbetegedés, halál, vagy egyéb veszteség kockázatát, továbbá mi nem vállalunk
felelősséget az alábbiakból fakadó bármilyen az utasokat érő sérülésért, megbetegedésért, halálért, vagy egyéb veszteségért:
- bérelt és/vagy saját búvár/sznorkeling felszerelés használata;
- bármilyen független vállalkozó gondatlansága vagy tévedése, vagy
- a hajótesten kívül történt események (transzfer, ki- és/vagy beszállás, stb.)

ÉLŐVILÁG NAPTÁR ÉS TÉRKÉP
Nov Dec

Jan

Feb Már Ápr

Máj

Jún

Júl

i

Jelmagyarázat:
Óriás manta
Palackorrú delfin
Cet cápa
Hosszúszárnyú bálna
Hal raj ("bait ball")
szezon
Legalább 10 cápa faj

Guadalupe

Roca Partida

San Benedicto
Socorro
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Fontos tudnivalók
Minden utasnak az országból való kilépés után legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel kell rendelkeznie.
Minden nem mexikói állampolgárságú utasnak turistakártyával/vízummal kell rendelkeznie.
(https://www.mexicotouristcard.com).
Érvényes búvárigazolvány és érvényes búvárbiztosítás (dekompressziós kamra kezeléssel) kötelező feltétele a búvárkodásnak.
Minden utasnak, beleértve a nem-búvárt is, érvényes utasbiztosítással kell rendelkeznie ahhoz, hogy részt vehessen a túrákon.
Szerzői jog 2018 Red Sea Boats Holidays Kft. Minden jog fenntartva. E dokumentum engedély nélküli másolását jogszabályok tiltják.
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