Komodo– nurkowa majówka
w krainie smoków
Poznaj miejsca o najwyższej morskiej bioróżnorodności na świecie...
Termin wyjazdu » 27 kwiecień – 09 maj 2019 (13 dni)
Cena wyjazdu » 14.690,00zł – osoba nurkująca
Główne atrakcje » v ławice tuńczyków i barakud, olbrzymie manty, rekiny,
v wspaniałe i malownicze rafy, najbardziej zróżnicowane biologicznie środowisko morskie
v luksusowy i klimatyczny resort u wrótParku Morskiego Komodo …
v wyspa Bali - pradawne świątynie, fascynująca kultura i tradycyjne obrzędy rajskiej wyspy
v wyspa Rinca - dom największego i najniebezpieczniejszego jaszczura na ziemi - warana
v nienaruszone życie podwodne
v niezapomniane nurkowania w najciekawszych podwodnych zakątkach Parku Komodo!

Opis wyjazdu » Niezwykłe kontrasty, bogactwo życia morskiego oraz zabytki kultury sprawiają, że
Indonezja jest wyjątkowo atrakcyjnym celem podróży. To fascynujący świat, na który
składają się przepiękne plaże, potężne wulkany, zielone pola ryżowe, maleńkie wioski
ukryte w dżungli i serdecznie nastawieni mieszkańcy. Stare, przekazywane z pokolenia na
pokolenie tradycje nadal mają największy wpływ na życie współczesnych
Indonezyjczyków, którzy poprzez tańce, święta i procesje czczą swoje bóstwa, duchy i
demony. To także jeszcze nieskażony i nieodkryty raj dla płetwonurków - na Komodo
mieszają się wody dwóch bardzo różnych ekosystemów co przejawia się w ogromnym
bogactwie podmorskiej flory i fauny. Komodo należy do tzw. Koralowego Trójkąta, regionu
o najwyższej podwodnej bioróżnorodności na świecie. Tutejsze wody aż roją się od
rekinów rafowych, olbrzymich mant, kałamarnic, a także koników morskich, ślimaków
nagoskrzelnych oraz wielu ryb, takich jak napoleony, tuńczyki, barakudy, graniki, karanksy,
żabnice i tak rzadko spotykanych cudów natury jak ryb mola mola! Po nurkowaniach
odwiedzimy wyspę Rincę, gdzie na własne oczy zobaczymy legendarne smoki z Komodo –
warany oraz przez klika dni będziemy poznawać magiczne zakątki wyspy Bali –odkryjemy
liczne wulkany, jeziora, pola ryżowe, dżungle, wodospady i przede wszystkim świątynie.Na
tej wyprawie zobaczymy największe skarby Indonezji...

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

27.04 sobota » Zbiórka na lotnisku w Warszawiena 2 godziny przed wylotem (istnieje możliwość organizacji przelotu
z innych miast - szczegóły u organizatora),
Oficjalne rozpoczęcie imprezy,
Odprawa paszportowo – bagażowa,
Wylot na Bali.

28.04 niedziela » Przylot do Denpasar w godzinach wieczornych,
Transfer do hotelu**** nieopodal lotniska - w miejscowości Kuta,
Zakwaterowanie w pokojach,
Czas wolny, relaks po podróży.

29.04 poniedziałek » Wczesne śniadanie,
Transfer na lotnisko w Denpasar, odprawa
Przelot na wyspę Flores - do Labuan Bajo,
Transfer łodzią do resortu na wyspie Sebayur – czas płynięcia ok. 1,5h,
Zakwaterowanie w bungalowach, lunch,
Przygotowanie sprzętu nurkowego i omówienie,
Kolacja, czas wolny.

30.04-04.05 Pobudka i śniadanie,
wtorek-sobota » 2 lub 3 nurkowania z łodzi na terenie Parku Morskiego Komodo (łącznie do wykorzystania 12

nurkowań),
Nurkowania zaczynają się około godziny 08:00 rano i kończą ok. godz. 13:00. Przerwa
powierzchniowa odbywa się na pokładzie łodzi, pomiędzy nurkowaniami oferujemy lekkie przekąski
oraz wodę,
Powrót do resortu na lunch,
Wolne popołudnie – istnieje możliwość organizacji dodatkowych nurkowań,
Kolacja i czas wolny.

05.05 niedziela » Całodzienna wycieczka na wyspę Rinca. Będziecie mieli szansę na własne oczy poznać legendarne
smoki z Komodo – warany. W tym dniu lunch przewidziany jest na pokładzie łodzi – podczas
płynięcia na wyspę Rinca. W międzyczasie, łódź zatrzyma się w dwóch pięknych miejscach, w których
można posnurklować oraz wypocząć! Powrót z wycieczki zaplanowany jest na kolację.

06.05 poniedziałek » Pobudka, śniadanie,

Wykwaterowanie z resortu,
Transfer łodzią (ok. 1,5h) na lotnisko w Labuan Bajo,
Odprawa paszportowo - bagażowa,
Przelot na wyspę Bali do Denpasar,
Transfer do resortu w miejscowości Padangbai,
Zakwaterowanie w pokojach, czas wolny, relaks!.

07.05 wtorek » Śniadanie,
Ok. godziny 08:30 ruszymy w 9 godzinną podróż po najciekawszych zakątkach Bali,
W programie min: uczestnictwo w przedstawieniu balijskiego tańca Barong, wizyta lokalnej fabryce
wyrobów z drewna w wiosce Mas, ogrody wioski Seribatu, degustacja niezwykle drogiej kawy luwak
- wytwarzanej z ziaren kawowca, które wydobywane są z odchodów z łaskunów, wypad w okolice
góry Batur (najbardziej aktywnego wulkanu na Bali): przepiękne widoki, bujna przyroda, lunch w
scenerii jeziora Batur, wizyta w świątyni GunungKawi – Sebatu (jednej z najstarszych świątyń na
Bali).
Powrót do resortu około godziny 16:00, czas wolny.

08.05 środa » Śniadanie,
Wolne przedpołudnie na przygotowanie do powrotu do Polski, czas na zakup pamiątek,
Wykwaterowanie z hotelu około godz. 12:00-13:00,
Czas wolny,
Transfer na lotnisko w Denpasar,
Odprawa paszportowo – bagażowa,
Popołudniowy wylot do Polski – lądowanie w Warszawie następnego dnia09.05.2019.
Zakończenie imprezy.

Uwaga: * -dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelot.

OPIS RESORTU KOMODO RESORT & DIVING CLUB ****

Opis główny » Niezwykle klimatyczny i urokliwy ośrodek Komodo****usytuowany jest na wyspie Sebayur,
u wrót Parku Morskiego Komodo, bezpośrednio przy 350 metrowej plaży z piękną rafą
koralową. Hotel został zbudowany w roku 2011. Oddalony jest on o 1,5 godziny podróży
statkiem od portu Tilong na wyspie Flores, skąd w 10 minut można dojechać na lotnisko
Komodo. Doskonała obsługa oraz najwyższej jakości wyposażenie zapewnią, że pobyt w
hotelu Komodo Resort & Diving Club będzie niezapomniany. W hotelu dostępny jest szeroki
wybór najwyższej jakości usług, takich jak ekspresowe zameldowanie i wymeldowanie,
przechowalnia bagażu, Wi-Fi w miejscach publicznych oraz obsługa pokoju. Restauracja
Komodo Sunset zaprasza na wybrane dania kuchni indonezyjskiej oraz włoskiej, serwowane
na świeżym powietrzu – podczas pobytu zapewnione są 3 posiłki dziennie. Obiekt
dysponuje salą fitness, siłownią, centrum masażu oraz dostępem do niemotorowych
sportów wodnych.
Zakwaterowanie » Obiekt oferuje 16 bungalowów usytuowanych bezpośrednio przy plaży. Klimatyczne i
stylowe domki wykonane zostały z drewna tekowego, estetycznie wkomponowane w
scenerię wyspy Sebayur. Wyposażone zostały w łazienkę z ciepłą wodą, klimatyzację,
wiatrak, minibar oraz taras z widokiem na morze!

OPIS RESORTU NA BALI - OK DIVERS RESORT & SPA

Opis główny » OK Divers Resort & Spa usytuowany jest w miejscowości Padangbai. Resort działający od
2015 roku położony jest przy plaży. Hotel znajdujący się w sąsiedztwie centrum nurkowego
i zapewnia swoim Gościom szybką i sprawną organizację nurkowań. Na terenie obiektu
znajduje się także duży basen oraz restauracja☺ W ośrodku OK Divers Resort & Spa Goście
mogą korzystać z różnych relaksujących zabiegów w spa lub zjeść posiłek w restauracji. Port
lotniczy Denpasar oddalony jest od hotelu OK Divers Resort & Spa o 45 km
Obiekt oferuje 16 bungalowów usytuowanych bezpośrednio przy plaży. Klimatyczne i
stylowe domki wykonane zostały z drewna tekowego, estetycznie wkomponowane w
scenerię wyspy Sebayur. Wyposażone zostały w łazienkę z ciepłą wodą, klimatyzację,
wiatrak, minibar oraz taras z widokiem na morze!
Zakwaterowanie»

Hotel posiada 30 pięknych, komfortowych, klimatyzowanych pokoi z dużą ilością
naturalnego światła. Na terenie całego obiektu można korzystać z bezpłatnego WiFi!
Pokoje urządzone zostały w stylu rustykalnym, czyli czerpiącym wzory z rodzimych,
lokalnych tradycji. W każdym pokoju znajduje się 1 podwójne łóżko lub 2 pojedyncze,
szafkę na rzeczy osobiste, biurko oraz łazienkę z prysznicem.

OPIS nurkowania w PM Komodo

Nurkowanie » Park Morski Komodo wpisany został w 1991 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i
odznacza się nieprawdopodobną różnorodnością – ponad 260 gatunków korali, 70
gatunków gąbek, mięczaków, szkarłupni i skorupiaków, ponad 1000 gatunków ryb,
morskich gadów i ssaków. Wody roją się od rekinów rafowych, mant, kałamarnic, a także
koników morskich, ślimaków nagoskrzelnych oraz wielu ryb, takich jak napoleony, graniki,
karanksy i żabnice. Nurkowanie tu jest różne – od płytkich nurkowańmuck, opadających raf
i ciemnego piasku wulkanicznego, podwodnych szczytów i stromych ścian. Prądy mogą być
tu silne, ale zarazem przynoszą to, co najbardziej zachwycające ☺ Planowane miejsca
nurkowe oddalone są o 15-30 minut od resortu.

Cena » Cena imprezy zawiera:
v przelot na trasie Warszawa–Denpasar–Warszawa
(z jedną przesiadką),
v przeloty lokalne Denpasar – Labuan Bajo– Denpasar,
vpakiet na Komodo: 7 noclegów w resorcie Komodo
Resort & Diving Club w bungalowach dwuosobowych
Deluxe, wyżywienie FB (3 posiłki), pakiet 12nurkowań z
łodzi w PM Komodo (pomiędzy nurkowaniami lekkie
przekąski i woda), całodniowa wycieczka na wyspę Rinca
(smoki z Komodo) + snorkeling,
vpakiet na Bali: 1 nocleg w Kucie w hotelu **** ze
śniadaniem w dniu 28/29.04, 2 noclegi w Resorcie Ok
Divers Resort&SPA ze śniadaniem w miejscowości
Padangbai – pokoje DBL, wycieczka po wyspie Bali –
zgodnie z opisem w programie,
v transfery: zgodnie z opisem w programie,
v sprzęt nurkowy: 12l butle (aluminium), opieka lokalnego
instruktora oraz przewodnika nurkowego,
v lokalne podatki,
v ubezpieczenie podstawowe TU Europa KL 30.000€
+NNW 3.000€+bagaż 300€.

Cena imprezy nie zawiera:
v opłaty za wstęp na teren Parku Morskiego
Komodo: ok 220zł/osoba, opłaty za wstęp
za trekking na Rince ok 45zł/osoba,
vświadczeń nie wymienionych w programie
v dopłaty za nadbagaż na przelocie
wewnętrznym,
v napiwków dla obsługi,
v wydatków własnych,
v kosztów rozszerzenia ubezpieczenia o
nurkowanie, wyższe stawki gwarancyjne
lub/oraz od kosztów rezygnacji z udziału w
imprezie – dostępne w Activtour.

Warunki rezerwacji» v Zaliczka I: 2.950,00zł – płatna w dniu dokonania rezerwacji,
v Zaliczka II: 3.000,00zł – płatna do 17.12.2018,
v Zaliczka II: 3.500,00zł –płatna do 15.02.2019,
v Dopłata pozostałej kwoty –płatna na 40 dni przed wyjazdem.

Płatności » Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez Organizatora
konto: Santander BP S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261.
ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Kościuszki 2/2, 50-038 Wrocław.
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których dokonywana
jest płatność.

Warunki » Warunki organizacji imprezy zgodne są z warunkami uczestnictwa w imprezach organizowanych przez
Biuro Turystyki Aktywnej Activtour.

Wymogi » v Paszport ważny 6 miesięcy, licząc od daty powrotu do Polski,
v Minimum 50 zalogowanych nurkowań – na obszarze PM Komodo występują prądy!
v Ważny certyfikat nurkowy, ubezpieczenie nurkowe oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd!

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Od roku 2007 posiadamy niezbędną gwarancję
ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 375 309,00 PLN, w okresie 18.09.2018-17.09.2019.
Przedmiotem gwarancji jest: • pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju • pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów • pokrycie
zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.
Z FIRMĄ ACTIVTOUR MOŻECIE LICZYĆ NA PEŁEN PROFESJONALIZM ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PODRÓŻY !
Nasz wpis do rejestru organizatorów turystyki Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego posiada numer: 355/32/2007

