
ZAPRASZA NA
PRZYGODĘ

z wizytą w raju…
Nusa Penida
Bali

Pakiet antydepresyjny,
czyli najtańsza opcja wakacji marzeń !!!
Dwa tygodnie w raju z mega przelotem
za jedyne 1999 USD

szczegóły w ofercie



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.

Mieszkamy 60 m od plaży w dwu-osobowych 
bungalowach. Mamy wielki basen, a hotel jest 
właśnie w trakcie wielkiego remontu po 2 
latach pandemicznego zamrożenia.

Na deser wrócimy na Bali – tak żeby godnie
i z przytupem pożegnać się z Mariuszem
i Indonezją.

Nie trzeba być płetwonurkiem,
aby zaliczyć z nami wyprawę życia!

Nie trzeba być płetwonurkiem,
aby zaliczyć z nami wyprawę życia!



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 i 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) - wycieczki lub nurkowania Nusa Penida 
(opcja dodatkowa)
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

Cena zwiera:
– przelot liniami Emirates z Warszawy do Denpasar
    i z powrotem (z jedną przesiadką w Dubaju), 
– zakwaterowanie i śniadania w hotelach Bali/Nusa
    Penida
– lunch - każdego dnia na Nusa Penidzie,
– wszystkie transfery samochodami i łodziami,
– 9 nurkowań na Nusa Penida (3 dni nurkowe
    po 3 nurki - dla osób nurkujących,
– kolację w dniu przylotu na Bali, imprezę
    pożegnalną 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 i dodatkowych nurkowań,
– wycieczek lądowych,
– napiwków,
– ubezpieczenia nurkowego,
- kursów i szkoleń nurkowych (w tym szkolenia
   podstawowego),
– obowiązkowego Turystycznego Funduszu 
   Gwarancyjnego.
   ubezpieczenia nurkowego, kosztów rezygnacji 
   i chorób przewlekłych oraz wymaganych testów
   COVID.

Dla nurkujących: 2399 USD    |    Dla nienurkujących: 1999 USD

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 10-089 Olsztyn, nr NIP 739-283-96-
-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego dokonanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Informacje i zapisy
Miłosz
        603 173 049
        milosz@aquadiver.pl

Oto nasza odpowiedź na dzisiejsze czasy
i nasza tarcza antyinflacyjna!

Uwaga: takich cen długo nie zachowamy,
prosimy o zgłoszenia :)


