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Water Planet
Water Planet to kanał telewizyjny przeznaczony dla wszystkich pasjonatów wodnego świata. Dzięki niemu widzowie mogą odkryć tętniące bogactwem podwodne życie, jego 
tajemnicze i niezbadane głębiny. Ramówka programowa Water Planet została podzielona jest na cztery działy tematyczne: wodne środowisko, mokra robota, morskie historie, głębia 
życia.
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Regaty
Antigua to mała karaibska wysepka o powierzchni zaledwie 280 kilometrów kwadratowych. Przez turystów jest bardzo ceniona ze względu na 365 plaż z białym piaskiem i ciepłą 
wodą. Antigua jest również rajem dla żeglarzy – profesjonalistów i amatorów. Co roku u jej wybrzeży organizowane są regaty, na które przypływają setki jachtów. Żeglarze z całego 
świata przyjeżdżają, aby wziąć w nich udział. Dla wielu turystów jest to jedyna okazja, aby wziąć udział w zawodach, które normalnie zarezerwowane są jedynie dla elitarnej grupy, 
ponieważ w tych regatach amatorzy są przyjmowani jako załoganci przez profesjonalnych żeglarzy. 



Rafy koralowe
Bardzo subiektywna wizyta w wodach Morza Czerwonego, prowadząca szlakiem dużych i zupełnie małych raf koralowych, zarówno tych uczęszczanych, jak i tych, do których 
zapuszcza się tylko ekipa safari nurkowego podążająca tropem raf St. John’s. w ciągu siedmiu, błyskawicznie mijających dni. Przestrzenne, imponujące majestatem i pulsującym 
życiem rafy w świetle dnia oraz ciemne, klaustrofobiczne i tajemnicze rafy w ciągu nocy. Różni ludzie i różne aspekty morza. Ujmująco piękni acz bezwzględni drapieżcy obok 
tysięcznych stad mieniących się rybek wirujących płytko pod powierzchnią wody, której granat kryje w sobie niebezpieczne rekiny, ponure mureny i jadowite skorpeny. Dzień i noc 
na łodzi. Dom delfinów i rodząca się rafa opowiedzą nam o esencji życia. Nie tylko życia w morzu. Filozoficzne podejście do nurkowania da nam okazję zaznajomić się z rzeczami, 
które kryją się po wewnętrznej stronie maski do nurkowania. Wybierzmy się w podróż, której szybko nie zapomnimy i która da nam wszystkim okazję do świeżego spojrzenia na 
rafę jako coś znacznie szerszego aniżeli tylko ryby, słońce i podwodne panoramy. 



Niebezpieczne plaże Nowej Zelandii
Serial ukazuje trudną pracę ratowników działających na jednej z najpiękniejszych i najbardziej niebezpiecznych plaż w Nowej Zelandii – Muriwai. Kręcony w czasie sezonu 
wakacyjnego pokazuje codzienny trud młodych wolontariuszy, którzy niosą pomoc lekkomyślnym surferom, pływakom i wędkarzom. Dramatyczne chwile związane z zaginięciem 
wschodzącej gwiazdy rugby Sonny’ego Fai przeplatają się z udanymi akcjami ratunkowymi, ćwiczeniami, spektakularnymi akcjami z udziałem helikoptera i rutyną dnia codziennego. 
Serial promuje tradycyjne wartości – ciężką pracę i odwagę w konfrontacji z lekkomyślnością i brawurą.



Dzikie wybrzeża
Znany fotograf i działacz na rzecz ochrony środowiska Craig Potton zabiera nas w niezwykłą podróż wzdłuż wybrzeży Nowej Zelandii. Piękny i urozmaicony krajobraz nadmorski to 
znane plaże i odludne, dzikie klify i skały w mistrzowski sposób sfotografowane i sfilmowane przez artystę. Craig Potton dużo czasu poświęca ludziom, którzy pracują i mieszkają 
na tych terenach – naukowcom, żeglarzom, pływakom, artystom, właścicielom łodzi i nadmorskich posiadłości. Fotografa fascynuje biologiczna różnorodność przybrzeżnych 
obszarów i troska ludzi o ochronę środowiska naturalnego. 



Wędkarskim szlakiem
To seria filmów, ukazująca oblicze prawdziwej pasji, niesamowite przygody z wędką w ręku oraz nowoczesne podejście do wędkarstwa. Członkowie teamu Crazy Fishermen 
odwiedzają najróżniejsze łowiska w kraju i za granicą w poszukiwaniu pięknych i walecznych ryb. Każda wyprawa jest wspaniałą przygodą, każdy hol jest emocjonujący, a każda 
złowiona ryba jest wspaniałą nagrodą za wytrwałość. 
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