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Sipadan – magia Borneo 
 

Safari nurkowe wokół legendarnego Sipadanu 

 
Termin wyjazdu 

  
07.11 – 20.11.2020 

 
Cena imprezy 

  
17.930,00 PLN 

   
Główne atrakcje   Najbardziej imponujące podwodne królestwo Malezji 

 Safari nurkowe wokół wyspy Sipadan –  legendy wśród nurków z całego świata 
 Odnowiona i odrestaurowana łódź Celebes Explorer! 
 Duże ryby, małe ryby, jeszcze więcej małych ryb, cudowne miejsca… 
 Żółwie, rekiny, barakudy, zdumiewająco piękny świat makro 
 3 dniowa objazdówka na łonie natury: Sepilok, rzeka Kinabatangan: las deszczowy, 

krokodyle, jaszczury, małpy i makaki, dzioborożce... 
 Nieopuszczające poczucie bycia na końcu świata ! 

   

  Nurkowanie w krainie lasów deszczowych i orangutanów!  
 

Opis wyjazdu  Zapraszamy na nurkową wyprawę na Borneo! Sipadan, legenda wśród nurków 
z całego świata, to jedno z nielicznych miejsc, o których każdy słyszał i każdy 
chce odwiedzić. Ciemnozielona, okrągła wyspa, otulona pasmem śnieżnobiałej 
plaży i otoczona nieskazitelnym turkusowym morzem… Zejdziecie pod lustro 
wody, a czarująca idylla przemieni się w spektakularne i wytworne widowisko, 
gdy tylko morskie zwierzęta pojawią się tuż tuż!! Podczas wyjazdu spenetrujemy 
mistyczne zakątki wyspy Borneo, na której ujrzycie, jak niegdyś wyglądało życie! 
W pierwszym wariancie przeniesiemy się w głąb lasu deszczowego, nad rzekę 
Kinabatangan. Staniemy oko w oko z prawdziwą przyrodą, będziemy mieli 
szanse zobaczyć: orangutany, makaki w wielu odmianach, nosacze, krokodyle, 
słonie, krokodyle, skorpiony, węże, setki gatunków ptaków i wiele innych 
zwierząt... Borneo to cudowna egzotyka, najlepsze nurkowania na śwecie, gęsta 
dżungla, endemiczne gatunki zwierząt i świeże, zjawiskowo smaczne owoce... 
Zapraszamy na wyprawę życia! 

 

 

 



 

 

 

www.Activtour.pl 

info@Activtour.pl 
 

tel. +48 607 777 538 
tel. +48 71 322 12 66 

Activtour  Biuro Turystyki Aktywnej 

ul. Piwna 15 LU 1;  50-353 Wrocław 
 

 

activtourpl 

@activtour.pl_wyprawy_nurkowe 

ACTIVTOUR Katarzyna Cieślawska 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

Ramowy program imprezy * 
 

 

07.11 (sobota) 
  

 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie/Pradze na 2 godziny przed wylotem (możliwe inne 
miasta), 
Rozpoczęcie imprezy, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wylot na Borneo. 

 
08.11 (niedziela) 

  
Lądowanie w Kuala Lumpur,  
Transfer do hotelu *** (koszt transferu nie wliczone w cenę imprezy),  
Zakwaterowanie w pokojach; czas wolny. 

 
09.11 (poniedziałek) 

  
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, 
Transfer na lotnisko w Kuala Lumpur, 
Odprawa i przelot do miejscowości Tawau – lądowanie w godzinach południowych,  
Transfer na pokład łodzi Celebes Explorer w Sempornie,  
Zakwaterowanie w kabinach, zapoznanie z planem nurkowym,  
Kolacja powitalna, czas wolny,  

 
10 - 15.11  

(wtorek - niedziela) 
 

 

  
Śniadanie, 
Safari nurkowe: 3 nurkowania dziennie wokół Sipadanu oraz czwarte nurkowanie wokół 
wyspy Mabul (Podczas safari gwarantowane są cztery dni nurkowe (z sześciu)  na 
Sipadanie!). W dni nurkowe kiedy nie oferowany jest Sipadan zejścia pod wodę 
odbywają się na wyspie Mabul.  
!! W dniu 15.11 możliwe będą jedynie 2 nurkowania do południa,  
W między czasie 3 posiłki dziennie oraz przekąski, 
Czas wolny na pokładzie łodzi,  
Nocleg. 

 
16.11 (poniedziałek) 

 
 

 

  
Wczesne śniadanie, 
Wykwaterowanie z pokładu łodzi i transfer na lotnisko w Tawau, 
Poranny przelot do Sandakanu, 
Odwiedziny w Sepilok Orang Utan Rehabilitation Centre – pierwszym w świecie 
ośrodkiem badawczym zajmującym się przyuczaniem orangutanów do powrotu do 
życia w naturalnym środowisku. W Orangutan Sanctuary będą mieli Państwo okazję 
aby podglądnąć „leśnych ludzi” podczas karmienia i obejrzeć film o pracy ośrodka.  
Lunch, 
Przejazd a następnie przeprawa łodzią do lodgy w dzikiej dżungli w dorzeczu rzeki 
Kinabatangan – zakwaterowanie w  pokojach, kolacja, czas wolny.  
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Ramowy program imprezy cd * 
 
 
 

17.11 (wtorek) 

  
 
Pobudka przy odgłosach gibonów i dzioborożców, śniadanie,  
Następnie płyniemy łodzią w gęste mangrowe zarośla porastające deltę rzeki 
Kinabatangan w poszukiwaniu endemicznego gatunku długonosych małp 
proboscis (polska nazwa nosacze),  ptaków, gadów a nawet ssaków –karłowatych 
słoni, orangutanów.  
Po powrocie do resortu, czeka na Państwa lunch, 
Ponowna eksploracja dorzecza z pokładu łodzi… 
Powrót na kolację przy świecach z widokiem na  rzekę, pokaz slajdów i 
interpretacja wycieczki  przez przewodnika-przyrodnika. 

 
18.11 (środa) 

  
Pobudka przy odgłosach gibonów i dzioborożców, śniadanie,  
Trekking przez dżunglę w towarzystwie przewodnika,  
Wykwaterowanie z lodgy, przeprawa wzdłuż rzeki, następnie przejazd busem na 
lotnisko w Sandakanie,  
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Popołudniowy lot do Kota Kinabalu, 
Transfer do hotelu (nie wliczony w cenę imprezy), 
Zakwaterowanie w pokojach, czas wolny.  

 
19.11 (czwartek) 

  
Wczesne wykwaterowanie z hotelu, 
Transfer na lotnisko (nie wliczony w cenę imprezy), 
Odprawa paszportowo-bagażowa, 
Wylot do Europy 
Lądowanie w Polsce w dniu następnym – piątek 20.11.2020.  
Oficjalne zakończenie imprezy. 

   

 

 

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków panujących na 
morzu.  
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Opis Łodzi M/Y Celebes Explorer 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Opis główny 

  
 
 

Celebes Explorer to fantastyczna i wygodna łódź, dająca możliwość 
wielokrotnego nurkowania i poznania wszystkich miejsc wokół Sipadanu! W 
sezonie 2019 przeszła generalny remont! Łódź ma długość 29 metrów i 
szerokość 7,2 metra.  
Na środkowym pokładzie znajduje się duży, klimatyzowany salon z TV, DVD, 
sprzętem grającym i minibarem umożliwiającym całodobowy dostęp do 
kawy/geraty, wody, ciasteczek. Duży pokład nurkowy jest miejscem gdzie 
nurkowie ubierają się i przygotowują swój sprzęt. Znajduje się tam dodatkowa 
toaleta z prysznicem do użytku wszystkich gości.  
 
Najwyższy pokład to miejsce do wypoczynku: leżaki w części słonecznej i 
ocienionej, wygodne krzesła i stoły pod dachem, gdzie spożywane są posiłki i 
spędzany wolny czas pomiędzy nurkowaniami i wieczorem. 
 
Wyżywienie składa się ze szwedzkiego bufetu z dużym urozmaiceniem 
posiłków. Za dodatkową opłatą możliwe jest korzystanie z internetu. 

 

Kabiny 
  

Na pokładzie znajduje się 8 kabin dwuosobowych z pojedynczymi łóżkami, 
prywatną łazienką z ciepłą i zimną wodą, kabina posiada indywidualnie 
sterowaną klimatyzację. W kabinach znajduje się garderoba, biurko, suszarki, 
do dyspozycji są także ręczniki oraz mydło. 
 
Łódź na swój pokład może zabrać maksymalnie 14 osób nurkujących! 
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Opis nurkowania na Sipadanie i Mabul 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Wyspa Sipadan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Wyspa Mabul 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

Wyspa Sipadan, zaskakuje niesamowitą różnorodnością ciekawych miejsc 
nurkowych o różnym poziomie trudności, oferując miłośnikom podwodnych 
wojaży bogate i niezapomniane doświadczenia, które w połączeniu z 
egzotyczną scenerią i przejrzystymi wodami, gwarantują fantastyczną 
podwodną przygodę. Od płytkich raf, po pionowe ściany, jaskinie czy 
„niebieskie dziury”, bogata fauna oraz flora podwodnego świata oczarowuje 
nawet wybrednych nurków. Pospolicie występują tu barakudy i rekiny, które 
można spotkać na niemalże każdym nurkowaniu, zwłaszcza pod koniec dnia, 
kiedy przypływają żerować na rafach dając radosny spektakl. Miłośnicy 
makrofotografii będą również zachwyceni majestatycznym bogactwem i 
niesamowitą kolorystyką wyspy Sipadan, znanej również z licznie 
występujących tu żółwi zielonych, które towarzyszą nurkom podczas 
większości nurkowań, zaś w okresie od lipca do listopada można obserwować 
żółwie składające jaja na wyspie. 
 
Mabul to niewielka piaszczysta wysepka usiana palmami kokosowymi, znajduje 
się rzut beretem od Sipadanu. Ta urocza wysepka zajmuje wysoką pozycję 
wśród światowych nurkowisk makro. Nurkowanie w poszukiwaniu tych 
najmniejszych i najbardziej kolorowych mieszkańców podwodnego świata 
obecnie zyskuje coraz więcej zwolenników. Ze względu na swoją 
niezaprzeczalną urodę i wdzięk są coraz częściej wybieranym tematem 
przewodnim światowej sławy fotografów, którzy zapominając o renomie 
Sipadanu skupiają się głównie na nurkowanie wokół Mabul. To chyba 
wystarczający argument przemawiający za jakością tutejszych nurkowań. 
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Cena imprezy  
 

 
 

 
 

 
 

Cena imprezy zawiera: 
 
v  przelot na trasie Warszawa – Tawau oraz Kota 
Kinabalu – Warszawa (2 przesiadki), 
v przelot wewnętrzny Tawau – Sandakan – Kota 
Kinabalu,  
v 8 dniowe / 7 noclegów safari nurkowe na pokładzie 
łodzi Celebes Explorer w klimatyzowanej kabinie DBL 
z pełnym wyżywieniem – 3 posiłki dziennie oraz 
przekąski, 3-4 nurkowania dziennie, 
v  butle 12l alu oraz balast, 
v pozwolenia na nurkowanie na Sipadanie,  
v koszt wypożyczenia sprzętu nurkowego (bez latarki i 
komputera nurkowego),  
v transfery lotnisko – łódź – lotnisko, 
v  opieka lokalnego przewodnika nurkowego, 
v 3 dniowy program zwiedzania z anglojęzycznym 
przewodnikiem – zgodnie z opisem w programie, 
v koszty wstępów do miejsc odwiedzanych podczas 
zwiedzania,  
v 1 nocleg w hotelu *** w Kuala Lumpur – pokój DBL, 
v 1 nocleg w hotelu *** w Kota Kinabalu – pokój DBL,  
v ubezpieczenie TU Europa KL 30.000€ +NNW 
3.000€ + bagaż 300€+ SWR (nurkowanie) 
v opłata za Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
 

 Cena imprezy nie zawiera: 
 
v dopłaty za nadbagaż przy przelotach, 
v napiwków dla załogi statku (ok.80$), 
v napiwków podczas zwiedzania,  
v opłaty za butle 15l i Nitrox,  
v napoi alkoholowych i w 
puszkach/butelkach,  
v kosztów ubezpieczenia TU Europa 
rozszerzonego o choroby przewlekłe, 
wyższe sumy gwarancyjne lub DAN – 
dostępne u organizatora,  
v ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
z imprezy - dostępne u organizatora, 
v wydatków własnych, 
v świadczeń nie wymienionych w cenie.  
 

 

Warunki rezerwacji  v Zaliczka: 4.500,00 zł – płatna w dniu dokonania rezerwacji, 
v Zaliczka II: 4.500,00 zł – płatna na 180 dni przed wyjazdem, 
v Zaliczka III: 4.500,00 zł – płatna na 150 dni przed wyjazdem, 
v Dopłata pozostałej kwoty na 70 dni przed wylotem. 
 

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. Piwna 15 LU 1, 50-353 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 Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd. 
 

  
 

 
 

 

 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną 
gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 387 144 PLN,  na okres 
18.09-17.09.2020. 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. Nasz wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 355/32/2007. 

 


