
ZAPRASZA NA
PRZYGODĘ

z wizytą w raju…

Nusa Penida
Komodo
Bali



Zapraszamy na wyprawę przygotowaną przez Mario
(Mariusz Radyko). Dla niego to reaktywacja
nieszablonowych działań nurkowych po 2 latach
lockdownów. Dla nas szansa na niezapomnianą wyprawę
w dobrej cenie i wybornym towarzystwie.

Do wyboru macie 2 terminy:

16-30.10.2022 02-16.11.2022

O miejscach do których się wybieramy

Indonezja to kraj ponad 18 tysięcy wysp. Tym 
razem odwiedzimy Bali, Nusa Penidę i Park 
Narodowy Komodo.  
Wyspa Nusa Penida do niedawna omijana 
była szerokim łukiem. Balijczycy wierzyli 
bowiem, że zamieszkuje ją demon, a samo 
miejsce do szpiku kości przesiąknięte jest 
magią. Na Penidzie znajdowała się świątynia, 
do której przybywali kapłani. Podczas specjal-
nej ceremonii dowiadywali się w niej od 
duchów czy mają czynić dobro czy wręcz 
przeciwnie zająć się czarną magią. Wyspę
z czasem “odczarowali” influenserzy. Przez 
ostatnich kilka lat na swoich kanałach social 
media dzielili się zapierającymi dech w pier-
siach zdjęciami i filmikami z tej tajemniczej
i mało poznanej wyspy. Podziałały one na 
resztę świata jak wabik. Na Nusa Penida chce 
przyjechać teraz każdy kto odwiedza Bali. 
Powoli staje się ona tak samo popularna jak jej 
dwie sąsiadki: Nusa Lembongan i Nusa Cenin-
gan. Każdy marzy o tym, aby na własne oczy 

zobaczyć rajską plażę Diamond Beach czy 
słynne klify T-Rex broniące dostępu do dzikiej 
plaży Kelingking Beach. Przyjezdnych nie 
odstrasza już znajdująca się na wyspie kaplicz-
ka poświęcona demonowi, fatalny stan dróg i 
skąpa baza noclegowa. Bardziej kuszące są jej 
naturalne atrakcje i zapierające dech w pier-
siach krajobrazy, oraz nurkowania. O manta 
point słyszał chyba każdy płetwonurek… 99% 
szans na spotkanie manty podczas każdego 
zanurzenia.
Z kolei Park Narodowy Komodo położony jest
w południowo-wschodniej Indonezji pomiędzy 
wyspami Sumbawa i Flores. W skład parku 
wchodzą wyspy Komodo, Padar i Rinca, naj-
większe na terenie parku oraz wiele innych, 
mniejszych wysp oraz otaczające je morze. 
Park zajmuje obszar 187.500 hektarów (112.500 
ha morza i 75.000 ha wysp). Został ustanowio-
ny w 1980 roku a w 1991 wpisany na listę świa-
towego Dziedzictwa Unesco.



Komodo należy do tzw. Koralowego Trójkąta, 
regionu o najwyższej podwodnej bioróżnorod-
ności na świecie. Tutejsze wody aż roją się od 
rekinów rafowych, olbrzymich mant, kałamar-
nic, a także koników morskich, ślimaków 
nagoskrzelnych oraz wielu ryb, takich jak napo-
leony, tuńczyki, barakudy, graniki, karanksy, 
żabnice… Odwiedzimy również wyspę Rinca, 
gdzie na własne oczy zobaczycie legendarne 
smoki z Komodo – warany, dopłyniemy w 
okolice wulkanu Sangeang, odwiedzimy lokal-
ną wioskę, popływamy kajakami w spokojnych 
lagunach wzdłuż wybrzeża namorzynowego…
Nurkowanie w Parku Narodowym Komodo jest 
naprawdę wyjątkowe. Cieśnina między wyspa-
mi Rinca i Komodo tworzy przejście pomiędzy 
dwoma oceanami, Oceanem Indyjskim na 
południu i Pacyfikiem (morze Flores) na półno-
cy. Dzięki stałemu mieszaniu się ciepłych tropi-
kalnych wód z północy z chłodniejszymi z 

południa Komodo to unikalny ekosystem
z niezwykle bogatą florą i fauną.
Na pokładzie łodzi panuje niezobowiązująca
i bardzo klimatyczna atmosfera. Podczas 
całego rejsu zobaczycie fascynujący świat, na 
który składają się przepiękne plaże, potężne 
wulkany, kameralne wioski w dżungli oraz 
pozytywnie nastawieni mieszkańcy. Komodo to 
naprawdę nieskażony i nieodkryty jeszcze raj 
dla płetwonurków – na tym obszarze mieszają 
się wody dwóch bardzo różnych ekosystemów 
co przejawia się w ogromnym bogactwie 
podmorskiej flory i fauny.
Łodź Amalia to jedna z najwygodniejszych
i najbardziej przytulnych łodzi oferujących 
safari na Komodo.
A na deser wrócimy na Bali - tak żeby godnie
i z przytupem pożegnać się z Mariuszem i 
Indonezją.



Program wyjazdu

Dzień 1/2 (16 i 17.10 lub 2 i 3.11) - wylot z Polski - godzina z 1 przesiadką w Dubaju, przylot do Denpa-
sar na Bali o godz.: 15:30, nocleg na Bali
Dzień 3 (18.10 lub 4.11) - przejazd do portu i przepłynięcie na Nusa Penidę - zakwaterowanie relax
Dzień 4 (19.10 lub 5.11) - 3 nurkowania, lub wycieczki Nusa Penida
Dzień 5 (20.10 lub 6.11) - 3 nurkowania, lub wycieczki Nusa Penida
Dzień 6 (21.10 lub 7.11) - 3 nurkowania lub wycieczki Nusa Penida
Dzień 7 (22.10 lub 8.11) - wycieczki Nusa Penida
Dzień 8,9,10,11,12 (23,24,25,26.27. 10 lub 9,10,11,12 i 13.11) przejazd na Bali, lot i początek Safari na 
Komodo (3-4 nurkowania dzienne)
Dzień 13 (28.10 lub 14.11) - powrót na Bali, nocleg w Kuta
Dzień 14 (29.10 lub 15.11) - aktywności lub wycieczka na Bali
Dzień 15 (30.10 lub 16.11) - wylot z Bali o godz.: 0:05 i powrót do Polski o godz.: 11:30

Cena

Informacje i zapisy

Cena zwiera:
- przelot liniami Emirates z Warszawy do Denpasar
i z powrotem (z jedną przesiadką w Dubaju), lot na 
Komodo i z powrotem,
- zakwaterowanie i śniadania w hotelach Bali/Nusa 
Penida i na łodzi na Komodo (pełne wyżywienie),
wszystkie transfery samochodami i łodziami, 
- 9 nurkowań na Nusa Penida (lunch dla nurkują-
cych i nienurkujących w dniach nurkowych), 
- safari nurkowe Komodo (5 nocy i 6 dni),
- kolację w dniu przylotu na Bali, imprezę pożegnal-
ną w ostatnim dniu,
- opiekę polskiego pilota/instruktora i Mario,
- ubezpieczenie podstawowe KL, NNW, bagaż,
- ubezpieczenie organizatora turystyki,
- zdjęcia i filmy z wyprawy.

Cena nie zawiera:
- opłat wizowych,
- kolacji - poza pierwszym i ostatnim dniem, 
- wypożyczanego sprzętu,
- opłaty za Park Komodo,
- napiwków,
- ubezpieczenia nurkowego,
- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwa-
rancyjnego ubezpieczenia nurkowego, kosztów 
rezygnacji i chorób przewlekłych oraz wymaganych 
testów COVID.

Dla nurkujących: 3639 USD    |    Dla nienurkujących: 3199 USD
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