
Safari Banda Sea & Ring of Fire(11-10-2019 -
24-10-2019)
Cena: 4150 EUR

Wszyscy nurkowie s?yszeli o Galapagos, Malpelo lub Layang Layang jako miejscach, w których w wielkie ?awice
zbieraj? si? rekiny m?oty. Jednak?e Morze Banda i Ring of Fire to tak?e rejon, chocia? jeszcze nie tak
spopularyzowany, w których mo?na podziwia? ten niezwyk?y spektakl. Co wi?cej, poza rekinami spotyka si? tu
wiele du?ych gatunków pelagicznych, a tak?e wieloryby.

Dziewicze rafy i fantastyczna przejrzysto?? wody, przepi?kne ?ciany bogato poro?ni?te koralowcami to tylko
niektóre z cech charakteryzuj?cych nurkowania w tym rejonie.

Zabierzemy Was w miejsca nurkowe ?wiatowej klasy – w okolice Koon z bogactwem ryb, Manuk z w??ami
morskimi, Nil Desperendum z rekinami m?otami, Banda Neira z majestatycznymi ?cianami oraz w takie, które s?
naszym sekretem i niespodziank? dla Was!

Proponowane zakwaterowanie:

 

?ód? MSY Seahorse

Seahorse Liveaboard to tradycyjny szkuner phinisi, oferuj?cy na swoim pok?adzie rejsy nurkowe w
najpi?kniejszych zak?tkach Indonezji. Zbudowany w 2005 roku, b?dzie odnawiany mi?dzy majem a
wrze?niem 2018.

 

Jacht ma 33 m d?ugo?ci i 8,5 m szeroko?ci. Zosta? zaprojektowany przez nurków, wi?c spe?nia
wymagania tej grupy pasa?erów. Na ?odzi mo?e by? zakwaterowanych w sumie 16 go?ci w 6 kabinach
z oddzielnymi ?ó?kami i 2 kabinach z ?ó?kami ma??e?skimi (dop?ata). Pasa?erowie obs?ugiwani s?
przez 12 osób za?ogi i 4 divemasterów.

 

Nurkowania odbywaj? si? z dwóch ?odzi pomocniczych, 7,5 metrowych, aluminiowych, zbudowanych na
zamówienie.

 

Wszystkie kabiny s? przestronne, maj? indywidualnie sterowan? klimatyzacj? i w?asne ?azienki z gor?c?
wod?. Klasyczne pi?kno tego tradycyjnego jachtu tworzy niezapomnian? kombinacj? z nowoczesnymi
rozwi?zaniami, spe?niaj?cymi wysokie standardy bezpiecze?stwa. Go?cie podró?uj? po odleg?ych
wodach Indonezji w komforcie w otoczeniu tradycyjnego rzemios?a.

http://www.wallacea-divecruise.com/boat/msy-seahorse


Nie s? jeszcze znane wszystkie rozk?ady lotów na pa?dziernik 2019, proponowane po??czenia zostan?
podane w pó?niejszym terminie.

 

Ramowy program wyjazdu

 

Dzie? 1, 11 pa?dziernika 2019, pi?tek

Spotkanie na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. Nast?pnie przelot Warszawa – D?akarta przez jeden z portów
europejskich lub bliskowschodnich. 

 

Dzie? 2, 12 pa?dziernika 2019, sobota

Przylot do D?akarty. Po przylocie na miejsce odebranie baga?y i przej?cie na lotnisko krajowe. Nast?pnie
oczekiwanie na samolot do Kaimana (przelot z mi?dzyl?dowaniem w Makassar).

 

Dzie? 3, 13 pa?dziernika 2019, niedziela

Przylot do Kaimana. Po przylocie na miejsce spotkanie z obs?ug? ?odzi MSY Seahorse i transfer do portu.
Zakwaterowanie w kabinach i omówienie zasad panuj?cych na ?odzi podczas rejsu. Wyp?yni?cie po za?atwieniu
wszystkich formalno?ci w porcie. Nurkowanie sprawdzaj?ce. Posi?ki i nocleg na ?odzi.

 

Dzie? 4, 14 pa?dziernika 2019, poniedzia?ek

Posi?ki na ?odzi. 4 nurkowania w Triton Bay. Wielkie ?awice ryb, czarne koralowce, pi?kne mi?kkie koralowce, raj
dla mi?o?ników makro. Na powierzchni natomiast dziewicza przyroda. Nocleg na ?odzi.

 

Dzie? 5, 15 pa?dziernika 2019, wtorek

Posi?ki na ?odzi. Wcze?nie rano wycieczka ma?ymi ?odziami do w?skich morskich kana?ów, wdzieraj?cych si? w
tropikalny las. 3 nurkowania. Nocleg na ?odzi. 

 

Dzie? 6, 16 pa?dziernika 2019, ?roda

Posi?ki na ?odzi. Poranna wycieczka do lasu deszczowego w poszukiwaniu drzewiaków – drzewnych kangurów
oraz do wodospadu opadaj?cego bezpo?rednio do morza. Nast?pnie 4 nurkowania w tym rejonie. Nocleg na ?odzi.

 

Dzie? 7, 17 pa?dziernika 2019, czwartek



Posi?ki na ?odzi. 2 nurkowania przy niewielkich wyspach Nusaulang i 2 nurkowania przy Momong Nocleg na ?odzi.

 

Dzie? 8, 18 pa?dziernika 2019, pi?tek

Posi?ki na ?odzi. 3 nurkowania w rejonie Koon. Miejsce s?yn?ce z bardzo du?ej ilo?ci ryb, tak?e wielkich wargaczy.
?awice plataksów i ostroboków, szansa na spotkanie rekinów m?otów. Nocleg na ?odzi. 

 

 

 

Dzie? 9, 19 pa?dziernika 2019, sobota

Posi?ki na ?odzi. Nurkowania przy wulkanicznej wyspie Manuk – 3 nurkowania w ci?gu dnia i nurkowanie nocne.
Miejsca te s?yn? z zadziwiaj?cej liczby w??y morskich. Tutaj tak?e spotyka si? rekiny m?oty. Nocleg na ?odzi. 

 

Dzie? 10, 20 pa?dziernika 2019, niedziela

Posi?ki na ?odzi. 4 nurkowania przy legendarnych Wyspach Banda. ?ciany, krystalicznie czysta woda, niezliczone
gatunki ryb. Nocleg na ?odzi. 

 

Dzie? 11, 21 pa?dziernika 2019, poniedzia?ek

Posi?ki na ?odzi. 2 nurkowania w rejonie Suanggi i 2 nurkowanie w rejonie Nusa Laut. Nocleg na ?odzi. 

 

Dzie? 12, 22 pa?dziernika 2019, wtorek

Posi?ki na lodzi. 2 poranne nurkowania przy Ambon – miejsca z fantastycznym makro. Wieczorem impreza
po?egnalna. Nocleg na ?odzi. 

 

Dzie? 13, 23 pa?dziernika 2019, ?roda

?niadanie na ?odzi. Po ?niadaniu opuszczenie kabin i transfer na lotnisko w Ambon. Przelot do D?akarty
(najprawdopodobniej bez przesiadek). Po przylocie na miejsce oczekiwanie na samolot do Europy lub na Bliski
Wschód.

 

Dzie? 14, 24 pa?dziernika 2019, czwartek

Przylot do jednego z portów europejskich lub bliskowschodnich i przesiadka do samolotu do
Warszawy. Po przylocie na miejsce po?egnanie i koniec imprezy.



Ceny:

•     przelot mi?dzynarodowy – prawdopodobnie oko?o 3000,00 PLN/osoba 

•     safari – 4150,00 EUR/osoba

 

W cenie safari:

•     przelot D?akarta – Kaimana i Ambon – D?akarta

•     transfer lotnisko – ?ód? – lotnisko

•     zakwaterowanie w dwuosobowych kabinach zgodnie z wybran? opcj?

•     wy?ywienie 3 x dziennie (woda i napoje bezalkoholowe, kawa, herbata)

•     ok. 33 nurkowania

•     Nitrox dla osób z uprawnieniami

•     opieka instruktora Scuba Service (leci razem z grup?)

•     ubezpieczenie turystyczne KL 30 000 EUR

•     obowi?zkowa sk?adka na TFG.

 

Dodatkowe op?aty:

•     op?ata parkowa i portowa – 200,00 EUR/osoba(p?atna na miejscu w gotówce)

•     dop?ata do kabiny Sea View – 200,00 EUR

•     butla 15 l – 65,00 EUR/rejs

•     napoje alkoholowe na ?odzi

•     zwyczajowe napiwki

•     ubezpieczenie nurkowe

•     inne osobiste wydatki.

 

Dost?pne miejsca:



•      w kabinie standardowej – 11

•      w kabinie Sea View – 2

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA

EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl

TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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