
RAJ 1492 – JARDINES DE LA REINA 

listopad/ grudzień = najlepszy czas na rekiny wielorybe  
 

„Nejpiękniejsze miejsce, jakie kiedy 

widziałem“ 

Krzysztof Kolumb, październik 1492, Kuba 

 

50 mil południowo od wybrzeża Kuby i 80 mil na północ od 

Rowu Kajmańskiego znajduje się 150 mil długi archipelag 230 

wysp koralowych i mangrowych, trzeci najdłuższy reef 

barierowy na świecie. Nazwa Ogrody Królewskie (Jardines 

de la Reina) pochodzi od Krzysztofa Kolumba, który w roku 

1492 odkrył ten archipelag. Jest to obszar zamknięty, gdzie 

zabronione jest łowienie ryb w celach komercyjnych a dokąd 

ma umożliwiony wstęp maksymalnie 600 nurków rocznie. 

Można tu znaleźć nieuszkodzone tereny nurkowe 

z tradycyjnymi formacjami koralowymi od ścianek 

spadających do głębokości ponad 50 m przetkane kanionami 

oraz jaskiniami aż po płytkie ogrody koralowe… i to wszystko 

pełne życia. Na niektórych tutejszych miejscach nie jest 

niczym niezwykłym spotkać 15 rekinów za jednym razem… 

 

 

  
Największą miejscową atrakcją są bez dyskusji rekiny 

karaibskie, które dorastają aż do 3 m … 
... olbrzymie graniki, nazywane tu jewfish 

 
 

Oprócz rekinów karaibskich spotykamy tu również ich 

mniejszych krewnych – rekiny błękitne. Miejscowi 

divematerzy czasami pieszczą się z nimi (jeden z nich ma na 

prawej ręce 19 ściegów…). 

 

Pod powierzchnią wody to wokół łodzi czasami 

wygląda w ten sposób jakoś … 



…na dnie dwumetrowe płaszczki … 

Dalej można tu spotkać i rekina niańkę (rekin wąsaty), 

nazywanego niekiedy też kató, dorastającego do około 2 m. 

Czasami ma któś szczęście na rekina wielorybiego … 

 
 

  

 
Miejsca do nurkowania można rozdzielić na 2 typy: głębokie (30 – 50m), gdzie ogląda się (większością pierwsze 

nurkowanie) duże drapieżniki (rekiny karaibskie oraz jewfish) i płytkie riffy (do 20m), gdzie ogląda się (drugie 

nurkowanie) płaszczki, mureny, korale oraz „zupę rybną “… Temperatura wody w listopadu waha się pomiędzy 25 a 

28 C. 

 

 

  
 

  
Spektakularne "zupy rybne”, można tu też zobaczyć niezwykłe tarpony atlantyckie (Megalops sp.). 

 



Centrum operacyjnym bazy nurkowej AVALON jest pływający hotel Tortuga, bezpiecznie zakotwiczony w 

chronionej zatoce na wybrzeżu namorzynowym. Zgodnie z planem dnia najpierw zazwyczaj wykonuje się jeden - 

dwa głębsze zanurzenia, trzecie, relaksacyjne zanurzenie, odbywa się na jednym płytkich „ogródków”. 
 

  
 

Dla naszej wizyty Jardines mamy przygotowane coś specjalnego. Nie będziemy mieszkać na Tortudze jak zawsze, 

ale będziemy mieli do dyspozycji 2 łodzie do safari: La REINA (dla 8 osób) oraz HALCON (10 osób). To nam 

umożliwi zorganizować nurkowanie (safari) w aboslutnie spokojnym klimacie: tylko my i morze …  
 

  
 

Centrum operacyjnym bazy nurkowej AVALON jest pływający hotel Tortuga, bezpiecznie zakotwiczony w 

chronionej zatoce na wybrzeżu namorzynowym. Zgodnie z planem dnia najpierw zazwyczaj wykonuje się jeden - 

dwa głębsze zanurzenia, trzecie, relaksacyjne zanurzenie, odbywa się na jednym płytkich „ogródków”.  
 

  
 

Oprócz nurkowania zwiedzimy perłę Karaibów – historyczną 

Hawanę. Hawana została założona w 1513 roku przez Diega 

Velasquésa. Wszystkie łodzie ze złotem Azteków i Inków 

płynęły najpierw do Hawany, gdzie tworzyły konwój i wraz z 

uzbrojoną eskortą wypływały do Hiszpanii. Z tego powodu 

piraci karaibscy manewrowali głównie na trasie pomiędzy 

wybrzeżem Ameryki Południowej a Hawaną … 

 



Program akcji: 

 
 

 

Czwartek 23.11. 

Przylot do Hawany, transfer do hotelu, wieczorem program indywidualny … 

  

Piątek 24.11. 

Śniadanie w hotelu, indywidualny spacery po Hawanie 

 

Sobota 25.11.  

Wczesnym rankiem  (4:00 – 5:00) transfer do portu Júcaro. W nim zakwaterowanie na pokłady łodzi la Reina (8 osób) 

oraz Halcon (10 osób) i wypłynięcie do archipelagu Jardines de la Reina, kolacja, wstępny briefing  

 

Niedziela 26.11.  -   czwartek 30.11.  

Safari nurkowe w parku morskim Jardines de la Reina, 3 nurkowania dziennie, pełne wyżywienie 

  

Piątek 1.12. 

Śniadanie, dwa nurkowania i w godzinach wieczornych płynięcie z powrotem do portu Júcaro  

 

Sobota 2.12. 

Śniadanie, transfer do Hawany na lotnisko i odlot do Europy 

 

Základní cena  2 920  EURO zawiera : 

- transfery lotnisko -Hawana--Jardines de la Reina—Hawana-lotnisko 

- 2 x noc w hotelu Acuario*** all incl. w Hawanie  

- 6 nocy na łodziach la Reina (8 osób), oraz Halcon (10 osób), pełne wyżywienie, 17 nurkowań  

- podczas Nurkowania 6 drinków (piwo, napoje bezalkoholowe, woda) dziennie 

- wejście/taxa do parku morskiego Jardines de la Reina 300 USD 

 

 

Nie zawiera : 

- napiwek załodze łodzi cca 150 -200  CUC  

- wizę wejściową  

- bilet lotniczy  

- opłaty za dodatkowy program wg indywidualnych życzeń   

 

Kalkulacja nie zawiera żadnych ubezpieczeń  



 

    
 

 

A co więcej „gwarancja rekinów “  na koniec : 

W wypadku, że na Jardines nie zobaczysz 

żadnego rekina, zwrócimy Ci wszystkie 

pieniądze, włącznie biletu lotniczego oraz 

wydatków w barze za cały pobyt … 
  

 

Na pierwszy rzut oka cena wycieczki na Jardines de la Reina może się wydawać dosyć wysoka, w 

rzeczywistości zależy na punkcie widzenia. Np. dzieląc cenę ilością zobaczonych rekinów (ca 50-60) , to 

wyjdzie nam cena o ca 50 % taniej niż najtańsza wycieczka do Egiptu i nieskończenie taniej niż 

nurkowanie w Chorwacji … 
 

 


