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Havaalanı Transfer

Okyanus ötesi adalara yolculuk ederken, uydu internet erişimi sunan dünyadaki ilk 
dalış tekneleri olmaktan gurur duyuyoruz.Tüm teknelerimizde uydu telefonu ve 
internet erişimi küçük bir ücret karşılığı sunulmaktadır. Lütfen unutmayın ki en ileri 
ve en son 4. nesil cihazlarımızın hızı evinizde kullandıklarınız ile kıyaslanamaz. 
WhatsApp ve e-posta genellikle mükemmel çalışır. Medya dosyaları ve ekli 
dosyalar çalışmamaktadır.

Online yeni broşürümüzü kontrol edin!

İnanılmaz büyük canlı dalışı 
Tavizsiz emniyet
Muhteşem misafir deneyimi
2019 da seçebileceğiniz 189 çıkış 

Bu Nautilus Liveaboard farkıdır

Cabo Dive Center

Pazartesi - Cumartesi
 8 a.m. - 5 p.m.

Pazar 
8 a.m - 1 pm.

Tekne hareket saatleri
 8 a.m - 8 p.m.

Tatiller (Closed Dec 25, Jan 1.
except boarding days)
8 a.m. - 12 p.m.

Marinadaki Tesoro Hotel Lobinin 
ve Light-house Restorantın 
hemen yan tarafında yer 
almaktadır
Blvd. Paseo de la Marina s/n, 
Lote 9 y 10, Centro, 
23450, Cabo San Lucas, B.C.S., 
Mexico

Telefon
+52 624-143-6915

Vancouver Merkez Ofis
Pazartesi - Cuma
 8 a.m. - 4:30 p.m

Telefon
+1 604-241-1918

WhatsApp / SMS (text)
+1 604-360-9400

Email
info@nautilusliveaboards.com

-
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https://nautilusliveaboards.com/digital-brochure/
https://nautilusliveaboards.com/digital-brochure/


SEYAHAT

Gün 1:
Cabo San Lucas'taki güneşli seyahate erişim noktanız, dalış merkezimizde buluşma. Cabo Dive 
Center Tesoro Otelin resepsiyon ve barının hemen yanında Cabo Marinanın görülmeye değer 
yürüyüş yolunda yer almaktadır. Socorro'ya maceranız buradan başlayacak! Dalış merkezimizi   
“uzaktaki eviniz” olarak düşünmenizi rica ediyoruz. Ekibimiz tekne ile dalış seyahati öncesi 
ihtiyacınız olan kiralık ekipman, Nautilus LifeLine ın teslimi, Dalış Acilleri ve SMB konusunda 
yardımcı olmak üzere orada olacaklar.2019 Ocak ayından itibaren karadan ayrıldıktan sonra , 
ücretsiz bir alışma dalışını da sunmaya başlıyoruz. Teknemiz akşam 20:00 den itibaren yolcu 
alımına hazırdır ve kısa hoş manzaralı bir yürüyüşten sonra atıştırmalıklarınız ve şampanya sizi 
bekliyor olacak.

Gün 2:
Bu gün denizde seyahat ve rahatlama günü. Adalara doğru bir günlük yolculuk. Sabahleyin 
oryantasyon brifingi verilecektir, takiben yangın ve tekne emniyet tatbikatı. Tatbikat? Tatilde? 
Meraklanmayın, bu sizlerin güvenliği için ancak beraberce çok eğleneceğiz. Dalış teknesi olarak,bir 
çok büyük yolcu gemisindeki aynı güvenlik sertifikası olan ISM güvenlik sertifikalı dünyadaki ilk ve 
tek yolcu dalış teknesi olmaktan gurur duyuyoruz.Denizdeki bu ik gününüzde öğleden sonra büyük 
keyif alacağınız Manta 101 ile meşgul olacaksınız, ardından ekipmanlarınızı hazırlayabilir, kitap 
okuyabilir, güneş terasında rahatlayabilir, kolleksiyonumuzdan film seyredebilirsiniz. Gün batımında 
“yeşil ışığı seyredeceğiz” ve her akşam olduğu gibi akşam 7 deki kokteyle katılacağız. San Benedicto 
adasına akşam saatlerinde varıyoruz, bir sonraki gün yapacağımız dünyanın en arkadaş canlısı 
mantaları ile dalışı öncesi rahatlayabilir ve keyifli bir uyku çekerek dinlenebilirsiniz.. 

Gün 3-7:
Beş tam gün boyunca El Canyon, Boiler, Red Rocks, Roca Partida, Cabo Pearse, Punta Tosca ve Roca 
Oneal gibi favori dalış noktalarında dalacaksınız. Biliyoruz ki bir çok misafirimiz mümkün olduğunca 
çok dalış yapmak istiyorlar ve size bu nedenle günlük 4 dalış yaptırabilmenin gayreti içindeyiz, 
donanma üssüne uğramamız zorunlu olan gün ise sizlere günlük 3 dalış yanında gece şnorkelle 
dünyaca ünlü silky köpekbalığı dalışı yaptıracağız. Hedeflerimiz BC ve Alaska nın soğuk, güçlü 
akıntıların olduğu sularında deneyimli, kendine yetebilen dalıcılarımıza dalışlarında tamamen özgür 
kalabilecekleri imkanı sunmaya gayret ediyoruz.Bu dalıcılar suda bir ilk yaşayacaklar . Bazı dalıcıların 
tekneye döndükten sonra ekipmanlarını hazırladıklarını görüyoruz, bu seviyede dalıcılar ile dalış eşi 
olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu seviyedeki dalıcıların ardından ikinci gurup dalıcılar 
geliyor ki onlar iki seviye arasında oldukça iyiler! Unutulmaması gereken tekrarlayan dalışlar 
tecrübesiz dalıcılar için biraz zorlayıcı ve konforsuz olabilir. Tabii ki planladığımız dalışlar hava 
şartlarına, tabiat ananın isteğine ve diğer dalış teknelerinin sayısına bağlıdır.

Sizleri keyif alabileceğiniz kano, paddle board, kıyı şeridi turları, kambur sırtlı balina izleme (Ocak-
Nisan arası), akşam üzeri Manta tanımlama ve akşam yemeği sonrası sunumlarla oldukça meşgul 
edeceğiz. Tabii ki sakin bir köşede kitabınız ile rahatlamayı, hoş bir uykuyu veya köpüren jakuziye 
atlamayı da tercih edebilirsiniz.

Gün 8: 
Cabo San Lucas'a geri dönüş için çok erken yola çıkıyoruz. Bu gün teknede arkadaşlarınızla 
beraber çektiğiniz fotoğraflarınızı ve videolarınızı kontrol etmek, dalış ekipmanlarınızı toplamak ve 
gerçek yaşama dönmeden önce rahatlamak  için mükemmel bir gün.  Adalar, mantalar, 
köpekbalıkları,ve yunuslar başka bir dünyaydı ve uzun süre bu sihir uzun süre sizinle olur.

Gün 9:
Herzamanki gibi bizim için üzüntülü an.Sizlere SJD havaalanından veya Cabo San Lucas'taki dalış 
merkezimizden hoşçakalın demek için teknemizi Cabo'ya bağlamalıyız. 

ÖRNEK 9 GÜNLÜK SEYAHAT 
Seyahatler her zaman büyük hayvanların, havanın ve tabiat ana okyanusun 
durumuna bağlıdır!

2018-10-30

&
Cabo Dive Center



GİTMEDEN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

Neler Göreceğim?
Dünyanın en arkadaş canlısı mantalarını. Şişeburunlu yunuslarda onlar gibi. 10 dan fazla tür köpekbalığı

Balık sürüleri. Ve sezonda kambursırtlı balina, pilot balina, tuna veya bir aksilik olmaz ise katil balina.

Ne Getirmeliyim Seyahat Detayları

Unutmayın!

Valizimde ne olmalı? Kişisel bakım ürünleri. Dalış malzemeleri (veya
hafifleyin ve bizden kiralayın!) Yazlık kıyafet, unutmayın ki geceleri biraz 
serin olabilir, ilave olarak ince bir mont, süveter almanın yararı olur. 
Güneş koruyucu (yakın zamanda deniz dostu ürünler hediyemiz olacak). 
Havlu ve yatak örtüleri teknede servis edilmektedir.

Nasıl bir ıslak elbise almalıyım? Bu sezona bağlıdır. Kasım ve 
Aralıkta su sıcaklığı 26 C dir. Sıcaklık Ocak ve Mart arası 22 C ye 
düşer.Nisan dan sonra Temmuza doğru tekrar 26 C ye yükselmeye 
başlar. Bir çok dalıcı 5 veya 7 mm ıslak elbise getirmektedirler. Başlık 
dalış malzemeleriniz içinde doğru bir malzemedir.Bazı dalıcılar kuru 
elbise ile daha rahat etmektedir.

Hangi dalış malzememi getirmeliyim? Tüm malzemenizi!!
örneğin; regülatör, BCD, bilgisayar, maske, patik ve palet (Cabo Dalış 
Merkezinden kaliteli olarak kiralayabilirsiniz). Park yönetimince eldiven ve 
bıçak kullanımı yasaktır. Her dalıcının kendine ait  Nautilus LifeLine olması 
gereklidir fakat henüz kendinizinkini almadıysanız rahatlayın biz size 
vereceğiz!

Dalıcılara hangi emniyet ekipmanlarını sunuyoruz? 
Nautilus LifeLines, Dive Alert ve SMB işaret şamandırası.

Kendi içkimi getirebilirmiyim? Özür dileriz HAYIR. Oldukça geniş
bir yelpazede bira, şarap, malt viski ve içkileri sunuyoruz.

Pasaporta ihtiyacım var mı? EVET. Ve ülkeye girişten önce 6 ay 
geçerli olmalı.
Vize almam gerekli mi? Sadece belirli sayıda çok az ülke
vatandaşı için.Lütfen ülkenizin durumunu kontrol edin.

Seyahat Sigortası yaptırmalımıyım? EVET!!! Lütfen büyük 
harflerle not alın! bu çok önemli ve kesinlikle tavsiye ediyoruz ama zorunlu 
değil. Seyahat sigortası iptal edilen uçuş veya tıbbi aciller gibi bir şeyler 
kötü gittiğinde sizi stresten kurtarır.  Dive Assure seyahat sigortasını 
websitemizdeki linkten satın alabilirsiniz (bizi arayarak veya e-posta 
ile)Böylece 100 $ lık bir nidirim de alabilrsiniz.

Dalış sigortası yaptırmalımıyım? EVET. Dalış ve tahliye sigortası 
zorunludur.Eğer isterseniz tekneye binişte bu konuda a size yardımcı 

olabiliriz. 
Hangi havaalanına gelmeliyim? SJD Los Cabos Uluslararası 
havalanına.

Ne zaman uçuş yapmalıyım? İptal edilen uçuşlar, kaybolan valizler 
ve mekanik problemleri dikkate aldığımızda tecrübelerimize göre 1 gün 
önce gelmenizi tavsiye ediyoruz. Cabo dan Socorro ya gidiş bir gün 
sürmekte bunun anlamı tekne, uçuşunu kaçırmış, valizini kaybetmiş birini 
beklemez aksi takdirde herkes bir dalış gününü kaybedecektir.

SJD den şehre nasıl giderim? Terramar Transfers hava alanı ile
Cabo san Lucas arasında tavsiye ettiğimiz transfer firmasıdır. Lütfen  
“Havaalanı Transferleri” sayfasını ziyaret edin.

Otel tavsiyeniz var mı? EVET. Tesoro Otel'in hemen dışında yer
almaktayız ve reservasyonlarınız için yardımcı olabiliriz. Ayrıca web 
sitemizde oteller, evler veya villalar için geniş bir yelpazede online 
müsaitlik durumunu ve reservasyon imkanını bulabilirsiniz..

Limana ne zaman geri döneceğiz? Genellikle sabah 8:30
Dönüş uçuşlarınızı en erken sabah 11:30 dan sonrasına ayarlamanızı 
şiddetle öneririz. Transferleriniz için yardımcı olabiliriz.

Fırtına poliçeniz var mı? EVET. Bu beklenmedik duruma karşı sizi 
koruyan bir poliçeyi tavsiye ediyoruz.Yoksa, hava şartları nedeni ile 
kaybettiğiniz günler için ilerideki seyahatlerinizde gün bazında krediniz 
mevcuttur. 

Özel diet sipariş edebilir miyim? EVET - makul bir süre önceden
bildirilmek kaydı ile vejeteryan, vegan,laktoz dirençli, glutensiz, düşük 
şekerli, koşer veya helal menülerimiz mevcuttur. Kişiye özel çok spesifik 
diet yemeklerini ne yazık ki hazırlayamıyoruz.

Seyahat ücretine ne dahil değil? Yalnız konaklama
(%25 fark ile mevcuttur), 65$ park ve liman vergisi, bar , hediyelik eşya, 
kiralama ve ekip bahşişleri seyahat dönüşünde ödenebilir . 2018-10-30© Sten Johansson

https://www.nautiluslifeline.com/
https://www.diveassure.com/en-intl/home/?pid=6776


GİTMEDEN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

Gitmeden Önce

Dalışlar

Tekneyi nerede bekleyeceğiz? Cabo Dalış Merkezi Cabo San
Lucas şehir merkezinden yürüme mesafesinde Tesoro Otel lobisinin 
hemen yan tarafındadır. Dalış merkezimiz sizin ikinci evinizdir ! Şehre 
geldiğinizde ve ne ekipmana ihtiyacınız varsa biz temin etmeye hazırız. 
Socorro'dan ayrıldığımızda günlük 2 veya 3 dalışlı seyahatlerden önce 
yapılan veya Gordo Banks ve Cabo Pulmo dan yapılan kıyı dalışlarındaki 
gibi isteyenlere bir adet ücretsiz adaptasyon dalışı yaptırıyoruz. Sezon 
içinde 38 metrelik teknemiz Gallant Lady, Cortez denizinin güney rotasına 
6 günlük tekne turları için demir almaktadır.

Ne zaman buluşacağız? Akşamki tekneye çıkışımızdan önce en geç 
saat 19:00 da dalış merkezimizde buluşalım. Tabii ki sizleri seyahat 
öncesi dalış paketleri ve ücretsiz adaptasyon dalışı brifingi için 
bilgilendirmeye daha önce bekliyoruz.

Seyahatten önce dalış sertifikası almama yardımcı olur 
musunuz? EVET. Dalış merkezimizde her seviyede dalış kurslarımız
mevcuttur.
Nitroks sertifikası alabilir miyim? EVET, dalış merkezimizde

Tekneye binmeden önce dalış sertifikamı 
göstermeli miyim? EVET.

Seyirde deniz tutması olur mu? BELKİ !! Ok, küçük bir
şakaydı.Deniz tutmasına karşı önceden scopolamine bantları 
kullanabilirsiniz. Bu bantlar oldukça ileri ürünlerdir ve tekne seyahatleri 
için neredeyse herkes için geliştirilmişlerdir. Eğer bu bantların kullanım 
bilgilerine uyarsanız, genellikle deniz tutmasına yakalanmayacaksınız. 
Deniz geçişlerinde ve - Roca Partida açıklarında - bazen sakin olmakla 
beraber on geçişin birinde deniz dalgalı olabilmektedir.Tüm 
teknelerimiz özel denge sistemleri ile donatılmıştır ve konforludur, bant 
kullanımına bazı günlerde ihtiyacınız olabilir. 

Ne kadar tecrübeli olmalıyım? Kapımız herkese açık. Amacımız BC
ve Alaska arasındaki soğuk ve akıntılı sularda dalışlarında her zaman 
tecrübeli kendine yetebilen ve serbest kalabilen dalıcıların ihtiyaçlarını 
karşılamaktır. Bu tip dalıcılar her zaman suda ilk olmak isterler. Büyük 
tekneye döndükten hemen sonra malzeme hazırlamaya başlayarak 
divemasterın sorumluluklarını paylaşan yeni dalıcılarla dalmayı arzu 
ediyoruz. Birçok dalıcı bu iki kategori arasında yer almaktadır ve 
arkalarının kollandığından emin dalıcılardır! Unutmayın ki bir çok dalış 
tecrübesiz dalıcılar için zorlayıcı olacaktır ve uygun olmayabilir.

Dalışlar tekneden mi bottan mı yapılacak? Genellikle 
botlardan. Botlarımızı birer taksi gibi görevlendiriyoruz diğer 
dalıcıların yüzeye gelmesini beklemeden sıcaktan bunalmamaları 
içindalışı bitenleri tekneye götürüyoruz.

Kaç dalış yapacağız? El Canyon, Boiler, Red Rocks, Roca Partida,
Cabo Pearse, Punta Tosca ve  Roca Oneal gibi favori dalış 
noktalarımızda beş tam gün dalış yapacağız. Biliyoruz ki bir çok dalıcımız 
olabildiğince çok dalış yapmak istiyorlar ve onlara günde 4 dalış 
yaptırabilme gayreti içindeyiz ve sonraki gün zorunlu olarak uğramak 
zorunda olduğumuz deniz üssü sonrası 3 dalış yaptıktan sonra dünyaca 
ünlü silky köpekbalıkları ile şnorkel yapacaksınız. Tabiat ana , hava 
şartları ve diğer dalış tekneleri dalışlarımızı kısıtlayabilirler.

Teknede kamera desteği var mı? EVET, TAM ANLAMI İLE!

Teknede rebreather desteği var mı? EVET, TAM ANLAMI İLE!

Dekolu dalış yapabilir miyim? Üzgünüz, hayır. Eğer tüm tekneyi
sadece teknik dalış için rezerve etmiş bir grupla gelmişseniz olabilir.

Trimiks dalışı yapabilir miyim? Konforlu bir şekilde kendi
karışımlarınızı yapabilmeniz için size T tüplerde Helium 
ayarlayabiliriz.
En yakın basınç odası nerede? Socorro adasındaki deniz üssünde
ve Cabo San Lucas'ta.

Eğer tıbbi nakile ihtiyacım oursa ne olacak? Sizin için
uçuşunuzu ayarlarız. Socorro Adasında 1.5 km.lik bir pist var . Tek bir 
uçuşun maliyeti en az 10,000 US$ ve yeterli bir sigortanız yoksa uçuştan 
önce bedeli hazırlamanız gerekmektedir.

Teknede AED and tıbbi set var mı? TABİİ Kİ! Tüm ekibimiz ilk
yardım eğitimlidir ve bir personelimiz acil müdahalecidir.

© Annie Crawley 2018-10-30



KİRALIK MALZEME

2018-10-30

Cabo Dalış Merkezindeki kiralananlar

ÖNEMLİ NOT
Teknede sadece acil, ödünç ekipman bulunmaktadır, kiralık 
yoktur. Tekneye binmeden önce Cabo Dalış merkezinden 
ihtiyaçlarınız temin lütfen ediniz.

Tüm misafirlerimize sunduklarımız
• Cabo San Lucas'ta adaptasyon dalışı
(Ocak 2019 dan itibaren)
• Nautilus LifeLine Marine Rescue GPS
• Dalış acil durum düdüğü
• SMB “sosis şamandıra”
• Nautilus dalış feneri
• Tüp çakarı

Nitrox
Rebreather oxygen fills
SCR rebreather
CCR Diluent bottle 
(if other than air) 

Sodasorb veya Sofnolime
GoPro Kamera

$100
$100
$100
$50

$5.45 per pound
$115

/$20 her ilave gün
/$20 her ilave gün
/$20 her ilave gün 
/$10 her ilave gün

/$23 her ilave gün

Normal kullanım dışı tüm tamir ve hasar bedelleri müşterilere aittir.

Örnek Fiyatlar: 9-günlük Seyahat
USD

Başlık
Patik
Maske
Palet
Başlıklı  Yelek
Islak Elbise
Eldiven/bıçak

$10
$10
$15
$20
$20
$55
park kuralları 
gereği yasaktır

Dalış Bilgisayarı
Regülatör set
BCD

bilgisayarı,Paket: dalış 
regülatör set, BCD 

$35
$55
$55

$110

$90Paket: başlık, patik,
maske, palet, ıslak elbise

Çelik tüp
15L tüp

Pony tüp
Rebreather tüp

$36
$60
$25  (lütfen kendi askınızı getirin)

$30



Bizimle birlikte olacağınız için çok heyecanlıyız, fakat açık deniz 
geçişi ve vahşi Baja sahillerindeki dalışları yaparken gelişebilecek 
riskleri sizlere bildirmeye mecburuz.

Bu tip seyahatlarde her zaman tabiat ananın istediği olur. Tüm teknelerimiz son sistem uydu 
teknolojileri ile, tam zamanlı bilgi ağı bağlantısı ile, internet ve deniz telsizi ile donatılmıştır. Hava 
şartlarını kontrol edemeyiz ama hava şartlarını dikkatlice izliyoruz ve kıyıdaki yönetim ekibi tüm 
teknelerle 7/24 acil durumlar için iletişim halindedir. Her zaman hava şartları ile değişimlerin, 
mekanik arızaların, ekibimizce yapılabilecek hata ve yanlışların, tıbbi tahliyelerin veya kontrolümüz 
dışında gelişebilecek diğer gecikmelerin olabileceği ile ilgili sizleri bilgilendirmek zorundayız.

Deniz canlıları ile dalış her zaman risk içerir.Disneyland değildir! Scuba dalıcıları embolizm, 
dekompresyon hastalığı, dehidrasyon ve diğer tıbbi rahatsızlık riski altındadır. Misafirler ve ekip 
kazalara, düşmelere ve takılmalara, kemik kırılmaları ve burkulmalara, kalp krizine, inme ve 
apandisit, pankreatit, diabetik komplikasyonla, şiddetli enfeksiyonlar, abseler ve diğer acil 
durumlara karşı eşit derecede yatkındırlar.

Socorro adasından tıbbi hava taşıma imkanı mevcuttur.Tüm isafirlerimizin acil durumları da 
kapssayan dalış sigortalarının olması gerekmektedir. seyahat sigortanızın tahliye amaçlı uçuşları 
kapsaması gerektiğini şiddetle tavsiye ederiz. Böyle bir sigorta yaptırmanız çok kolay.- buraya 
tıklayın -  veya Cabo Dalış Merkezinde yaptırın.Bizden sigorta yaptıran misafirlerimize teknede 100 
USD değerinde seyahat kredisi sağlıyoruz. Tipik poliçe bedeli indirimle yaklaşık 240 USD 
tutmaktadır, acil tıbbi tahliye uçuşları minimum 10.000 USD dır ve basınç odası tedavileri en az 
15.000 USD dan başlar. Eğer sigortanız yoksa herhangi bir uçuş veya tedavi öncesi bu bedeli 
hazırlayabilmeniz gerekmektedir.
Cabo Dalış Merkezini tekneye binemeden önce ziyaret ettiğinizde  Örnek sorumluluk ve feragat 
formunu inceleyebilir ve imzalayabilirsiniz.

Sizlere sakin bir deniz yolculuğu ve mükemmel dalışlarla dolu unutamayacağınız bir seyahat diliyoruz.

TEKNEDEKİ RİSKLER

2018-10-30

https://diveassure.com/en-intl/home/?pid=6776
https://nautilusliveaboards.com/wp-content/uploads/2018/03/waiver-02.15.pdf


SORUMLULUKLAR

1. Canlılar: Tabiat ana yı seviyoruz! Ne yazık ki bazen misafirlerimiz canlılara karşı sorumsuz ve
güvenliği ihlal eden davranışlarda bulunarak zarar verebiliyorlar. Hayvanlarla olan ilişkilerinizde 
ekibimizin talimatlarına ve tavsiyelerine uymak sizlerin sorumluluğundadır. Diğer misafirleri 
etkileyen veya canlılara zarar verebilecek davranışlarda bulunanlar ile kaptanımız resmi 
görüşmesini yapacaktır. Eğer misafir aynı davranışlarına devam ederse, kaptanın seyahatin geri 
kalan süresinde kendisini suya sokmama hakkı vardır.

2. Dalış Güvenliği: Her dalış için dalışın prensiplerini dinlemek ve dalış brifinglerine katılmak sizlerin
sorumluluğudur. Socorro'da dekolu dalış veya bilerek “maviye gitmeye” müsade edilmez. 
Meksika hükümeti maksimum dalış derinliğini 40 mt olarak belirlemiştir.Kaptan dalış 
güvenliğini ihlal edenlerin dalış haklarını geri alarak durdurma yetkisine sahiptir.

3. Alkol: Dalışlı tekne turu organizasyonlarımızda 25 senelik tecrübemiz bize şunu öğretti
En güvenli içki düzenlemesi için misafirlerin tekneye kendi içkilerini getirmelerine müsaade 
etmiyoruz. Teknemizin barında çok geniş bir yelpazede bira,şarap ve içki çeşitlerini makul 
fiyatlarla içebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz free-shoptan ya da yerel marketlerden aldığınız içkilerinizi 
teknenin deposunda seyahat sonuna kadar sizler için saklayabiliriz.

4. İdari Kanunlar: Tamamen Meksika hükümeti kanunları ve yasaları geçerlidir. Lütfen
kanuni uygulamalar ve kanunların haber verilmeksizin değişebileceğini unutmayın. Sizlerle olan 
anlaşmamız herhangi bir tazminat doğmaması üzerinedir.

5. Marihuana: Marijuana tıbbi reçete ile verilmiş de olsa Meksika'da kullanımı yasa dışıdır.
Bu konuda teknede yanında bulunduranlar için hiç bir toleransımız yoktur.

6. Yasadışı Maddeler: Yasa dışı narkotik maddeler için hiç bir toleransımız yoktur.
Meksika kanunları gereği her şeyi Meksika Federal Polisine bildirmekle yükümlüyüz. 

7. Ekip: Ekibimize ve çalışanlara karşı saygılı ve kibar olmanızı bekliyoruz.

8. Hastalık: Yolculuk boyunca hastalanmayacağınızı ve sağlıklı olacağınızı ümit ediyoruz. Lütfen
kendinizi iyi hissetmediğinizde ekibe haber verin böylece hem sizlerin hastalanmaması için 
elimizden geleni yapabilelim hem de size daha fazla ilgi gösterebilelim.

1. Güvenliğinizi sağlamak.
2. Mümkün olan en iyi dalı ş tecrübesini yaşatmak.
3. Teknede hak ettiğiniz saygıyı ve en mükemmel servisi sunmak.
4. TÖzel istek ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilmek.
5. Tüm seyahatlerimizi hava ve deniz şartları ile canlıların davranışlarına göre planlayarak sizlerin dalışlarını
 mükemmelleştirmek
6. Tüm teknelerimizien üst kondüsyonda temiz ve bakımlı tutmak. Lütfen unutmayın ki
teknelerde bir sürü komplike sistemler mevcuttur ve seyahat esnasında tüm çabalarımıza rağmen 
bakımı imkansız olabilir.

Sorumluluklarımız

Sorumluluklarınız
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BAHŞİŞLE İLGİLİ NOT

Ekibimin sizlere yapabileceklerinin en iyisini gerçekleştirdiğini, sıcak ve güzel ağırladıklarını 
ümit ederek ayrılıyoruz. Böylesine sıkı çalışan ve kendini göreve adayan ekibim ile gurur 
duyuyorum. 
Bazen bahşişler ekibin maaşlarına destek olmalı mı diye sorguluyorum. Ancak kaptanlarımız ve 
ekiplerimiz dünyadaki tüm teknelerdeki meslekdaşlarına göre en yüksek maaşı alıyor. Ama onlara 
yüksek maaş ödenmesi, dünyanın diğer teknelerindeki gibi bahşiş almalarına engel olmamalı diye   
düşünüyorum.

Bahşişler kişisel bir konudur. Sizlere sunulan servis kalitesi ve ekipten memnuniyet 
değerlendirildiğinde Meksikada genel olarak kişi başı ortalama 250-350 USD veya üzerinde bir 
bedeli hak etmektedirler. 

Bahşişler tüm ekip tarafından eşit paylaşılaktadır. Nakit veya kredi kartı ile ödenebilir. Lütfen 
Kaptan'a sormak istediğiniz sorular için çekinmeyiniz. Seyahatinizin son günü çıkış sırasında bir 
bahşiş zarfı size verilecektir.

Kişisel bir not, teknedeki deneyimleriniz için yapacağınız her türlü yorumlarınız veya kendimizi 
geliştirebileceğimiz her türlü önerileriniz için çok müteşekkirim. Yorumlarınızı teknenin wifi 
bağlanyısını kullanarak http://NautilusExperience/nautilus adresinden yapabilirsiniz.
Alternatif olarak mikelever@nautilusliveaboards.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Dalış tatilinizde bizlere güvendiğiniz için çok teşekkür ederim! 

Saygılarımla, 

Captain Mike 
Kurucu
Nautilus Liveaboards

2018-12-07



DİĞER NAUTILUS ROTALARI

Dünyadaki en iyi 
büyük beyaz dalışı

WHITE SHARKS

Pulmo
BULL SHARKS

COAND THE SOUTHERN SEA OF RTEZ

Bahía

Guadalupe

AND THE NORTHERN SEA OF CORTEZ
WHALE SHARKS

© Dan Orr

 Kortez Denizinin en iyileri
ilave olarak

Pulmo boğa köpekbalıkları ve UNESCO 
Dünya Mirasındaki mercan alanları

220 nin üzerinde balina köpekbalığının ziyaret ettiği bir 
körfez olan San Pedro Mártir, ve Kortez denizinin kuzey 

tarafı

2018-10-30

https://nautilusliveaboards.com/guadalupe/
https://nautilusliveaboards.com/bahia-de-los-angeles/
https://nautilusliveaboards.com/cabo-pulmo/


HAVAALANI TRANSFER

Opsiyon 2 - Özel Transfer
Şaşırtan fiyatlarla özel transferler (taksiden daha 
ucuza)

Opsiyon 1 - Paylaşımlı Transfer
Bu paylaşımlı transfer 1-2 duraklı, ve 
maksimum 10-15 dakika beklenerek oteliniz 
veya Dalış Merkezi ile Cabo San LucasTesoro 
Otel arasında gerçekleşmektedir., 

Cost: $25/kişi başı tek yön(+$5 bahşiş önerilir)

Merkez Marina'dan  SJD hava limanına servis mevcuttur.

Terramar Transfer  Cabo San Lucas ile hava alanı arasında 
bizim tavsiye ettiğimiz firmadır.

Rezervasyonlarınız için doğrudan firma ile bağlantıya geçiniz.

US Tel: +1 (855) 405-6722 / +1 (855) 408-3772 
MX Tel: +52 (624) 142-9200

Eposta: cabo@terramar.com.mx

2018-10-30

SJD havaalanı - Tesoro Otel (tek-yön)

* Normal boy valizle
** Vergi Dahil

$105

Toplam**

$125

$120

$145

$450

5

5

8

12

44

Suburban

Araç  Yolcular*

Escalade

Van / Hiace

Sprinter

Motor Coach


