Orda Cave 2020

Jaskinia Ordyńska
"Cud Uralu" - tak miejscowi nazywają Jaskinię Ordyńską .Ta fenomenalna, gipsowa jaskinia
znajduje się na pograniczu Europy i Azji, to najdłuższy znany w Rosji podwodny labirynt
korytarzy i komnat. W Jaskini znajdziemy niesamowite, unikalne podwodne krajobrazy,
ogromne białe tunele i pionowe pęknięcia skalne, okna w ścianach, łuki, komory,
podwodne skalne ogrody... Jaskinia Ordyńska to unikat na skalę światową!
- temperatury wody w jaskini: 5-8 stopni
- widoczność: 20 - 70 metrów
- odnaleziona głębokość: 22 metry

od lustra wody,
- średnia głębokość nurkowania: ok.10 m
- niezwykle urozmaicony krajobraz:
od szerokich komór do bardzo wąskich
restrykcji, osuwiska
- długość labiryntu korytarzy: ok. 6 km
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Logistyka nurkowań
Obecnie dzięki dobrej infrastrukturze jest to popularne
miejsce odwiedzane przez nurków z całego świata.
Do jaskini prowadzą schody i drabinki z poręczami. Różnica
poziomów wynosi około 70 merów. Droga jest wygodna, a
jaskinia oświetlona. W okresie opadów droga jest
codziennie czyszczona . Na dole znajduje się oświetlona
platforma dla 10-12 nurków. Na górze w bazie nurkowie
zakładają ocieplacze i kombinezony , drobny sprzęt ( AO,
komputery, światło itp.) znoszą w workach jaskiniowych na
dół do jaskini. Ciężki sprzęt (twiny, stage) znoszony jest
przez tragarzy i oczekuje na grupę na dole, na platformie.
Małe oczko wodne jest głównym wejściem do podwodnego
labiryntu. Poziom wody przy wejściu równa się poziomowi
wody w pobliskiej rzece Kungur. Temperatura wody to 5
stopni Celsjusza w okresie letnim oraz 7-8 stopni Celsjusza
zimą. Obecnie, nawet do najdalszych zakątków jaskini,
rozłożone zostały poręczówki. Strop jaskini w części zalanej
wodą znajduje się na g łębokości 6 metrów. Średnia
głębokość dna to 15-18 metrów, maksimum 22 metry.
Widoczność 20 - 70 metrów! W kilku miejscach Jaskini
Ordyńskiej znajdują się suche komnaty,w których można
swobodnie się wynurzyć.
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CENA 850 euro / osoba nurkująca
przy grupie 6 nurków
Cena obejmuje :

PRZYKŁADOWY PROGRAM:

- 5 noclegów w drewnianych domkach w pokojach 2osobowych ( w domku kabina prysznicowa, osobne WC z
umywalkę, przedsionek, ogrzewanie) ;
- 5 dni pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), herbata i
kawa bez ograniczeń;
- usługi tragarzy przez 4 dni/ 8 nurkowań;
- 8 nurkowań w jaskini;
- wypożyczenie butli SM, twinsetów, balastu, powietrze
4 dni/ 8 nurkowań;
- korzystanie z pełnej dostępnej infrastruktury bazy w tym Wi
Fi i sprzęt audio, TV;
- 1x sauna - rosyjska bania;
- ubezpieczenie podróżne;
- transfer lotnisko-baza-lotnisko .

DZIEŃ 1 - Spotkanie na lotnisku Okęcie, wylot do Rosji.
(program można rozszerzyć o pobyt i zwiedzanie
Moskwy). Przylot wieczorem, transfer do bazy ,
kolcja ,odprawa, odpoczynek po podróży.

Cena nie obejmuje :

- odpowiednie uprawnienia do nurkowania
jaskiniowego
- kompletny sprzęt do nurkowań jaskiniowych w zimnej
wodzie
- ubezpieczenie nurkowe
- paszport z datą ważności minimum 6 miesięcy od
planowanej daty powrotu
- zdjęcie (paszportowe) do wniosku wizowego

- Ubezpieczenia nurkowego (około 80 PLN)
- Przelotu (około 2000 PLN w zależności od daty zakupu
biletów)
- wizy rosyjskiej (około 330 PLN)
- Ewentualnego nadbagażu (około 120-220 PLN w jedną
stronę - zależne od przewoźnika)
- Wyżywienia innego, niż w ofercie, podczas transportów
- Ewentualne napiwki dla załogi obsługującej bazę (ok. 20
euro) oraz opcjonalna wycieczka do lodowej Jaskini
Kungurskiej (transfer i bilet wstępu 20 - 25 euro/osoba)

*Jest możliwośc rozszerzyć program o zwiedzanie
Moskwy - dopłata 130 euro, doba w Moskwie
(hotel, śniadanie,wycieczki, opieka polskojęzycznego
pilota), cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów

DZIEŃ 2 - 2 nurkowania (odprawa , dobór sprzętu,
checkdive)
DZIEŃ 3 - 2 nurkowania
DZIEŃ 4 - 2 nurkowania
DZIEŃ 5 - 2 nurkowania , zdanie sprzętu, SAUNA
DZIEŃ 6 - Transfer na lotnisko . Wylot do Polski

Wymagania:

Rezerwacja miejsc: wpłata 30% ceny wyjazdu+
330 PLN (procedura wizowa)
Nr rachunku AliorBank
54 2490 0005 0000 4600 7982 3858 euro
91 2490 0005 0000 4520 3642 6440 pln
wpłaty w PLN w/g kursu sprzedaży Euro w Alior
Banku z dnia wpłaty
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Baza nurkowa Orda Cave - infrastruktura

Schody które prowadzą do jaskini

Domki mieszkalne

Baza znajduje się nad jaskinią. W skład bazy wchodzi kilka
drewnianych domków mieszkalnych z węzłem sanitarnym
(kabina z natryskiem i WC z umywalká) , każdy domek składa
się z 2 osobnych sypialni dwuosobowych. W pokojach jest
pościel, ręczniki, pokoje są ogrzewane . Jest ciepło nawet w
bardzo siarczyste mrozy. Obiekt jest przygotowany do
przyjęcia 20 osób jednocześnie. W budynku bazy znajdaują
się: pokoje służbowe, pokój dzienny z kuchnią, pokój odpraw i
wykładów , WiFi, Pomieszczenie do przygotowania sprzętu i
przebierania się, obok jest ogrzewana suszarnia, całość
zamykana i pilnowana. W bazie są dostępne Twinsety ( 12l,
15l, 16l ), butle Sidemount ( 12l, 16l), Stage stalowe ( 12l),
butle do rebreatherów. Osobno jest kompresorownia , dwa
kompresory Coltri. Z gazów jest powietrze i Nitrox. Do Jaskini
schodzi się po drewnianych schodkach po zboczu do otworu
wejściowego pod ziemię. Dalej drewniane i metalowe schody
i drabinki, prowadzą do platformy. Całość oświetlona, ale
warto zabierać czołówkę ponieważ w przypadku braku prądu,
trudno korzystać z szybko nagrzewających się świateł
nurkowych. Na platformie montuje się sprzęt, z platformy
jest zejście po metalowych schodkach do oczka wodnego. Do
jaskini nurkowie
schodzą ubrani w kombinezonach
(przebieralnia znajduje się w budynku na górze). Balast
wydawany jest przy kompresorowni , nurkowie znoszą balast
samodzielnie przed pierwszym i wynoszą po ostatnim
nurkowaniem. Butle znoszą tragarze w ciągu wszystkich dni
nurkowych. Sprzęt lekki nurkowie znoszą też samodzielnie:
AO, płyty, worki, światło itp., dlatego warto zabrać worek
jaskiniowy, do transportu własnych rzeczy, oraz dodatkowe
rękawice do trzymania się za mokre i zimne poręcze przy
schodzeniu do jaskiniu.
Wyżywienie: kuchnia rosyjska i ukraińska, smaczne posiłki
przygotowuje lokalna kucharka.
*Na śniadania w Rosji, zwłaszcza na prowincji, często są
zupy mleczne w różnej postaci, a nawet kasza gryczana z
masłem.

Jedno z pomieszczeń bazy nurkowej

Pavel Lapshin
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Mapa jaskini

©CN NAUTILUS – Oferta na wyprawę Jaskinia Ordyńska 2021 Zapraszamy do kontaktu!
Kontakt: Biuro w Krakowie ul. Kapelanka 1a, 30-347 Kraków
Więcej informacji na
tel.: (+48) 12 266 02 22, office@nautilus.com.pl

www.ordacave.eu

