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INDONEZJA
WYPRAWA NURKOWA

Raja Ampat
Rejony Papui i Moluki to
wciąż jedne z najbardziej
dzikich i oddalonych
nurkowisk, tym samym
jedne z najbardziej
wyjątkowych.

NAJLEPSZE NURKOWANIA
Zwane również Four Kings - Czterej Królowie,
gdyż w skład archipelagu Raja Ampat wchodzą
4 główne wyspy Misool, Salawati, Batanta and
Waigeo.Rafy wysp Raja Ampat, na północnozachodnim wybrzeżu prowincji Irian Jaya są
bogate w ławice ryb, a różnorodność Raja
Ampat jest wprost niesłychana.

Leżą na obszarze zwanym
„Sercem Trójkąta
Koralowego”, czy też
„Królestwem Korali”,
nazwanym tak z powodu
największej podwodnej
bioróżnorodności na
świecie.

Zarejestrowano tu 950 gatunków ryb, ponad
540 gatunków korali (70% wszystkich
odkrytych gatunków na naszej planecie!) i
niemal 700 gatunków mięczaków. Jest to

koniki morskie i inne małe stworzenia, ale
nurkowie z czasem sami będę odnajdywać
mnóstwo zwierząt, jak przywykną do
panującego tu środowiska. Oczywiście, jeśli
będziecie przyglądać się tylko małym
istotom łatwo przegapicie stada
tuńczyków, jacks, żółwi, a nawet black tip,
grey reef lub white tip reef sharks, węże
morskie. Dobrze zakamuflowane
wobbegong sharks pojawiają się na
niektórych rafach, podczas gdy w czasie
nurkowania nocnego prawie na pewno

prawdziwy raj dla miłośników świata makro,

spotkamy mątwy

którzy mogą się tu natknąć na m.in.

papuan epaulette shark, anthropods,

pigmejskiego konika morskiego, żabnicę,

echinoderms, mollusks.

(cuttlefish), squid,

murenę wstążkową i nieprawdopodobną ilość
gatunków ślimaków morskich.

Rafy Raja Ampat to magiczne miejsca gdzie

Większość nurkowań zaczyna się kilka uderzeń

każdego nurkowania. Zgodnie z prawda,

płetwą od pionowych klifów na wapiennych

Magazyny nurkowe
nazywają rejony Raja
Ampat „Królem Królów”.

Doświadczeni przewodnicy pokażą różne

wyspach i od razu można zacząć podziwiać
wiele rzeczy od kolorowych szkółek anthias do
(tridacna) przydaczni olbrzymich. W wielu
miejscach strome skały opadają na głębokość
od 21 do 36 metrów. Gorgonie i miękkie korale
w każdym kolorze ozdabiają piękne drop off z
niezliczoną ilością mięczaków. Na gorgoniach
znaleźć można różne gatunki pygmy sea horse,

można dokonać osobistych odkryć podczas
miejsca te znane są z oszałamiającej
różnorodności biologicznej ryb, korali,
mięczaków, rafy również są prawie w ogóle
niezniszczone i zachwycają bogactwem
kolorów gorgonii i miękkich korali.
Nurkowania są bardzo urozmaicone, poza
wspaniałymi rejonami makro, możliwe są
nurkowania w prądzie i spotkania z dużymi
rybami. W pobliżu wyspy znajduje się

które stanowią jeden z powodów dla którego

Manta Point, gdzie podziwiać można wiele

przyjeżdżają tu nurkowie.

przedstawicieli tego gatunku.
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Raja Ampat Dive Lodge
Resort nurkowy Raja Ampat Dive Lodge jest idealnym

Wszystkie bungalowy są przytulnie urządzone. Mają

miejscem na relaksujący pobyt na Raja Ampat. Z jego

klimatyzację (beach) i wentylator (beach i standard), dwa

okien roztacza się wspaniały widok na ocean.

podwójne łóżka lub jedno pojedyncze, łazienki wyłożone
kafelkami i taras. Do dyspozycji Gości jest łazienka z

Hotel znajduje się na wyspie Mansuar, położonej tuż przy

prysznicem z ciepłą i zimną wodą, suszarką do włosów

Waigeo. Lokalizacja jest niezwykle dogodna, bowiem jest

oraz bezpłatnym zestawem kosmetyków.

w samym sercu najbardziej spektakularnych miejsc
do nurkowania na Północnej Raja Ampat. Krótka

W budynku głównym serwowane są posiłki. Jest tu także

przejażdżka łodzią prowadzi do słynnego miejsca

mała biblioteczka i bar. Organizowane są także wycieczki

cleaning station mant w Manta Ridge i oraz ogromnych

lądowe, szczególnie godna polecenia jest wycieczka na

ławic ryb gromadzących się przy Kri. Obfitujące w ryby

sąsiednia wyspę połączona z obserwacją ptaków. W

Sardine Reef i Extravaganza Macro przy Mike's Point

restauracji na miejscu serwowane są dania kuchni

znajdują się zaledwie kilka minut od hotelu.

zachodniej i indonezyjskiej. Goście mogą odprężyć się w
ogrodzie lub na tarasie.

Ośrodek położony jest wśród bujnej roślinności przy
piaszczystej plaży. Bungalowy są położone wzdłuż

W resorcie znajduje się centrum nurkowe oferujące do 3

delikatnych białych piasków plaży Yenpapir, zaś na

nurkowań dziennie łodzią oraz nurkowania z brzegu.

tyłach bungalowów rozpoczyna się bujny las tropikalny.
Ośrodek rozciąga się na zatoczkę, a najbliższa wioska
oddalona jest o 20 minut spacerem. Małe gaje mangrowe
zapewniają schronienie narybkowi i małym zwierzętom, a
rafa przed ośrodkiem jest rajem dla miłośników
nurkowania.
Goście mogą w nim bezpłatnie korzystać z WiFi.
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INDONEZJA - RAJA AMPAT

NAJLEPSZE NURKOWANIA

TERMIN: 14.05 - 31.05.2019
16 dni / 15 nocy

Cena zawiera:
14 nocy zakwaterowanie w pokoju
dwuosobowym w bungalow beach,
wyżywienie Full Board (śniadania, obiady,
kolacje), kawę, herbatę, wodę,
24 nurkowania z łodzi
butla, balast, przewodnik
transfer z/do Sorong
przelot Warszawa – Jakarta – Sorong –
Jakarta – Warszawa
zakwaterowanie w hotelu w Jakarcie
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

PROMOCYJNA CENA

12 900 zł
*

ZAMIAST 18 000 zł

Nurkowanie Non limit: + 285 EUR

Rezerwacja:

nurkowanie non-limit (do 4 nurkowań z łodzi
dziennie) z butlą i balastem,

Zgłoszenie pod numerem 790 611 123 lub
mailowo biuro@nurkowania.pl

Cena nie zawiera:
ubezpieczenia turystycznego oraz
nurkowego (dostępne rożne warianty)
wypożyczenia sprzętu nurkowego
Conservation Fee 1 000 000 IDR
napojów alkoholowych
napiwków i wydatków osobistych
wycieczek lądowych

Wpłata depozytu:
- I rata do 01.07.2018 500 zł za osobę
- I rata od 02.07.2018 1000 zł za osobę
- II rata 01.10.2018 5000 zł za osobę (kwota
pokrywa koszt przelotu)
- III / ostatnia rata pokrywająca resztę kwoty
do 01.03.2019
Konto do wpłat Najlepsze Nurkowania:
29 1140 2017 0000 4802 0529 1960
Rezygnacja do 01.07.2018 jest
bezkosztowa.

* Ceny przeliczone wg kursy EUR 4.2, z zastrzeżeniem
możliwości zmiany cen spowodowanej dostępnością
oferty i przelotów. Cena jest przybliżona ponieważ nie
znamy cen przelotów na 2019. Dokładna cena będzie
podana dopiero po 1 lipca 2018 roku
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Ubezpieczenie od kosztow rezygnacji
Składka w wysokości 390zl płatna jest w
momencie rezerwacji i wpłaty I depozytu.
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