
Safari MIsool & Triton Bay(24-02-2019 - 10-03-2019)
Cena: 4560 EUR

Rejs na trasie Misool & Triton Bay obejmuje jedne z najpi?kniejszych miejsc nurkowych w ca?ej
Indonezji, niezwykle zró?nicowanych. To ciekawa alternatywa dla tych, którzy odbyli ju? rejs na Raja
Ampat.

 

W Triton Bay wyst?puj? lasy czarnych koralowców, niesamowite, wielkie mi?kkie koralowce, si?gaj?ce a?
do powierzchni i obfito?? ró?nego gatunku „critters” zadowol? najbardziej wymagaj?cych nurków.
Wisienk? na torcie s? rekiny wielorybie, rezyduj?ce pod platformami rybackimi, zwanymi „bagans”.

 

Super jazda ?odziami w kana?ach pomi?dzy kwarcowymi wysepkami poro?ni?tymi g?stym, tropikalnym
lasem, by podgl?da? kakadu, dzioboro?ce, a tu? pod powierzchni? wody – ?ó?wie i raje. B?dzie tak?e
okazja do podziwiania prymitywnej sztuki naskalnej. 

 

Po przep?yni?ciu z Triton Bay do Misool b?dziemy nurkowa? przy ma?ym archipelagu Pisang Islands
(?ciany, pinakle, przy których mo?na spotka? orlenie i ogo?cze. MIsool to najpi?kniejsze miejsca
nurkowe na Raja Ampat, które warto odwiedzi?, nawet je?li ju? si? tu kiedy? by?o.

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.

 

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


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.

Proponowane przeloty liniami Emirates:

24 lutego:        Warszawa – Dubaj        13:25 – 22:05

25 lutego:        Dubaj – D?akarta          04:35 – 15:45

10 marca:        D?akarta – Dubaj          00:15 – 05:30                 

                         Dubaj – Warszawa        08:05 – 11:20.    

Ramowy program wyjazdu

 

Dzie? 1, 24 lutego 2019, niedziela

13:25 – 22:05– Przelot Warszawa – Dubaj. Po przylocie na miejsce oczekiwanie na samolot do
D?akarty. 

 

Dzie? 2, 25 lutego 2019, poniedzia?ek

04:35 – 15:45- po wyl?dowaniu oczekiwanie na samolot do D?akarty.

02:25 – 15:25– przelot do D?akarty. Po przylocie na miejsce odebranie baga?y i przej?cie na
lotnisko krajowe. Nast?pnie oczekiwanie na samolot do Sorong (przelot Nam Air 00:05 – 06:10
lub Garuda Indonesia 00:20 – 06:20).

  

Dzie? 3, 26 lutego 2019, wtorek

00:05 – 06:10 lub 00:20 – 06:20 – przelot do Sorong (lot bezpo?redni). Po przylocie na miejsce
spotkanie z obs?uga ?odzi MSY Seahorse i transfer do portu. Zakwaterowanie w kabinach i



omówienie zasad panuj?cych na ?odzi podczas rejsu. Wyp?yni?cie oko?o po?udnia, po
za?atwieniu wszystkich formalno?ci w porcie. Rejs w kierunku Cie?niny Dampiera. Posi?ki i
nocleg na ?odzi.

 

Dzie? 4, 27 lutego 2019, ?roda - czwartek

Posi?ki na ?odzi. 3 nurkowania w Cie?nienie Dampiera – silne pr?dy gwarantuj? spotkania z
du?ymi okazami. Nurkowanie sprawdzaj?ce przy Mike’s Point, nast?pnie Manta Sandy i
Dayang na pó?noc od Batanta. To interesuj?ce miejsce, w którym tak?e mo?na spotka? manty.
Nocne nurkowanie. Nocleg na ?odzi.

 

Dzie? 5, 28 lutego 2019, czwartek

Posi?ki na ?odzi. 3 nurkowanie w rejonie Balbulol. Niezwyk?e podwodne krajobrazy z pinaklami
i grzbietami poro?ni?tymi gorgoniami i mi?kkimi koralowcami, przy których rezyduj? niezliczone
gatunki ryb rafowych oraz koniki morskie. Nocleg na ?odzi. 

 

Dzie? 6, 1 marca 2019, pi?tek

Posi?ki na ?odzi. 3 nurkowanie w rejonie Damar. Tak?e tutaj pod wod? mo?na podziwia?
niezwyk?? topografi?, przepi?kne mi?kkie koralowce i bogate ?ycie przy rafie. Nocne
nurkowanie przy Yellit. Nocleg na ?odzi.

 

Dzie? 7, 2 marca 2019, sobota

Posi?ki na lodzi. Nurkowanie w rejonie Pelee. Four Kings to jedno z najlepszych miejsc
nurkowych w tym rejonie. Cztery pinakle pokryte gorgoniami i mi?kkimi koralowcami otoczone
s? przez ?awice ostroboków, barrakud, plataksów, w?ród których p?ywaj? ?ar?acze
bia?op?etwe i tu?czyki.  Inne ?wietne miejsca nurkowe to Kaleidoscope i Blue Hole. Nocne
nurkowanie. Nocleg na ?odzi.

 

Dzie? 8, 3 marca 2019, niedziela

Posi?ki na ?odzi. 3 nurkowania w rejonie Fiabacet, niedaleko Misool Eco Resort. W rejonie tym
zakazano po?owów, wi?c wody znowu obfituj? w rekiny rafowe, strz?piele, napoleony
(wargacze garbog?owe), barrakudy i papugoryby (bumphead parrotfish). Inne miejsce nurkowe
to Shadow Reef – grzbiet, gdzie cz?sto przyp?ywaj? manty do stacji oczyszczania. Nocleg na
?odzi. W nocy ?ód? p?ynie do Wyspy Pisang.



 

Dzie? 9, 4 marca 2019, poniedzia?ek

Posi?ki na ?odzi. Nurkowania eksploracyjne przy Wyspie Pisang, w po?owie drogi mi?dzy
Misool i Triton Bay. Niewiele osób nurkowa?o tu wcze?niej, wi?c ka?de nurkowanie mo?e
przynie?? niespodziank?. Nocleg na ?odzi. 

 

Dzie? 10, 5 marca 2019, wtorek

Posi?ki na ?odzi. Rano trekking do d?ungli w poszukiwaniu drzewiaków – drzewnych kangurów.
Nast?pnie 2 nurkowania i nurkowanie nocne w tym rejonie. Nocleg na ?odzi. W nocy ?ód?
p?ynie do Triton Bay.

 

Dzie? 11, 6 marca 2019, ?roda

Posi?ki na ?odzi. Nurkowania w rejonie Triton Bay. W zale?no?ci od pr?dów - najpierw Little
Komodo (prawdopodobnie wszyscy b?d? chcieli jeszcze raz zanurkowa? w tym miejscu!).
Nast?pnie Bo’s Rainbow i White Rocks. Nocne nurkowanie. Nocleg na ?odzi. 

 

Dzie? 12, 7 marca 2019, czwartek

Posi?ki na lodzi. Nurkowania w rejonie Triton Bay, w jej po?udniowej cz??ci. Po drodze
poszukiwania platform, przy których miejscowi ?owi? ryby (bagans). Do platform tych cz?sto
podp?ywaj? rekiny wielorybie. Nocleg na ?odzi. 

 

Dzie? 13, 8 marca 2019, pi?tek

Posi?ki na ?odzi. Wcze?nie rano wycieczk? ?ódk? wzd?u? dziewiczych pla? Triton Bay. B?dzie
okazja na podejrzenie budz?cych si? ptaków – papug i kakadu. Nast?pnie ostatnie nurkowanie i
rejs do Kaimana. Po drodze rzut oka na malowid?a naskalne na tutejszych klifach. Nocleg na
?odzi.

 

Dzie? 14, 9 marca 2019, sobota

?niadanie na ?odzi. Po ?niadaniu opuszczenie kabin i transfer na lotnisko w Kaimana.

10:25 – 12:00– przelot Kaimana - Ambon.



13:05 – 16:25– przelot Ambon – D?akarta. Po przylocie na miejsce oczekiwanie na samolot do
Dubaju. 

 

Dzie? 15, 10 marca 2019, niedziela

00:15 – 05:30- przelot D?akarta – Dubaj.             

08:05 – 11:20 – przelot Dubaj – Warszawa. Po przylocie na miejsce po?egnanie i zako?czenie imprezy. 

Ceny:

•     przelot – od ok. 3200,00 PLN/osoba

•     safari – 4560,00 EUR/osoba

 

W cenie safari:

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

•     transfer lotnisko – ?ód? – lotnisko

•     zakwaterowanie w dwuosobowych kabinach

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

•     minimum 33 nurkowania

•     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 – 880,00 EUR



•     napoje alkoholowe na ?odzi

•     zwyczajowe napiwki

•     ubezpieczenie nurkowe

•     inne osobiste wydatki.

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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