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Raja Ampat oraz wyspa Misool 
 

Serce Trójkąta Koralowego – Papua Zachodnia 

 
Termin wyjazdu 

  
03.01 – 15.01.2022 

 
Cena imprezy 

  
15.580 PLN  

   
Główne atrakcje   Największa morska bioróżnorodność– od koników morskich po drapieżniki! 

 Centrum Światowego Trójkąta Koralowego - Nurkowy Everest !!! 
 Komfortowa i kameralna łódź nurkowa M/Y Sinar Pagi 
 Gigantyczne ławice tuńczyków i barakud, zachwycający świat Makro 
 Od 2002 roku wpisana na Listę UNESCO! 
 Snorkeling w Jeziorze Meduz!! 
 Wyspa Misool – spektakularne nurkowania na trasie naszego safari… 

   

  Archipelag „Czterech Króli” –  wysp Waigeo, Misool, Salawati, Batanta 
 

Opis wyjazdu  Raja Ampat... nurkowy Everest! Miejsce z największą bioróżnorodnością na 
Ziemi nieustannie zachwyca!! Archipelag Raja Ampat położony w zachodniej 
części indonezyjskiej Papui (Iran Jaya), składa się z czterech głównych wysp: 
Waigeo, Misool, Salawati, Batanta i ponad tysiąca wysepek o charakterze 
krasowym, które zamieszkuje około pięćdziesiąt tysięcy ludzi. W rejonie wysp 
Raja Ampat możemy spotkać 1 223 gatunków ryb, w tym 25 endemicznych 
gatunków ryb, 600 gatunków korali twardych (10 razy więcej niż na całych 
Karaibach), 75% wszystkich znanych gatunków korali, 57 gatunków Mantis 
Shrimp, 13 gatunków morskich ssaków, 5 gatunków zagrożonych żółwi 
morskich. Dla nas, nurków Raja Ampat to miejsce, w którym spełniają się 
wszelkie nurkowe marzenia. Marzenia i przepięknej wodzie, pełnej wspaniałych, 
kolorowych raf, ale i wielkich przedstawicieli marzeń każdego nurka: koników 
morskich, mant, rekinów wielorybich, rekinów młotów oraz rekinów 
Wobbegong... czy to wszystko pozostawia jeszcze jakieś wątpliwości, aby tu 
zanurkować? 
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Ramowy program imprezy 
 

03.01 (poniedziałek) 
  

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2h przed wylotem, 
Odprawa paszportowo-bagażowa,  
Przelot do Dżakarty. 
 

04.01 (wtorek)  Lądowanie na lotnisku w Dżakarcie, 
Czas wolny w stolicy Indonezji,  
Oczekiwanie na lot wewnętrzny, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wieczorny przelot do Sorong (Papua Zachodnia) – czas lotu ok. 4,5h /2h różnicy czasu. 
 

05.01 (środa)  Lądowanie w Sorong. 
Transfer na pokład łodzi, koktajl powitalny, zakwaterowanie w kajutach, 
Wykupienie wstępu do parku. Obiadokolacja na pokładzie,  
Wypłynięcie w kierunku południowym, checkdive w okolicach Waisai, 
W między czasie 3 posiłki dziennie i przekąski, czas wolny, nocleg. 
 

06.01 (czwartek)  Śniadanie, 3-4 nurkowania w miejscach nurkowych m.in. Mioskon, Sardine Reef, Blue Magic, 
nurkowanie nocne, pomiędzy nurkowaniami posiłki, czas wolny i relaks na pokładzie! 
 

07.01 (piątek)  Śniadanie, 3-4 nurkowania w miejscach nurkowych m.in. Cape Kri, Yenbuba, Sawandarek, 
nurkowanie nocne, pomiędzy nurkowaniami posiłki, czas wolny i relaks na pokładzie! 

08.01 (sobota)  Śniadanie, 3-4 nurkowania w miejscach nurkowych m.in. w regionie Piaynemo - Melissa 
Garden, My Reef, trekking na punkt widokowy, rejs w kierunku Misoolu! 
Pomiędzy nurkowaniami posiłki, czas wolny i relaks na pokładzie! 
 

09.01 (niedziela)  Śniadanie, 3-4 nurkowania w miejscach nurkowych m.in. 2 nurkowania w rejonie Farondi 
Cave, Four Kings, nurkowanie nocne, pomiędzy nurkowaniami posiłki, czas wolny i relaks na 
pokładzie! 
 

 10.01 (poniedziałek)  Śniadanie, 3-4 nurkowania w miejscach nurkowych m.in. Barracuda Rock, Wedding Cake, 
Dunia Kecil, nurkowanie nocne, pomiędzy nurkowaniami posiłki, czas wolny i relaks na 
pokładzie! 
 

11.01 (wtorek)  Śniadanie, 3-4 nurkowania w miejscach nurkowych m.in. Karang Bayangan, Boo Window, 
Boo East, nurkowanie nocne, pomiędzy nurkowaniami posiłki, czas wolny i relaks na 
pokładzie! 
 

12.01 (środa)  Śniadanie, 3-4 nurkowania w miejscach nurkowych m.in. Nudi Rock, Tang Rock, Whale Rock, 
nurkowanie nocne, pomiędzy nurkowaniami posiłki, czas wolny i relaks na pokładzie! 

13.01 (czwartek) 
 
 
 

14.01 (piątek) 

 Śniadanie,  
Nurkowania w okolicach jeziora meduz, w południe trekking do Jeziora Meduz – snorkeling!! 
Rejs powrotny w kierunku Sorong! Wyżywienie zgodnie z planem, nocleg. 
 

Śniadanie,  
Wykwaterowanie z pokładu łodzi, 
Transfer na lotnisko, odprawa paszportowo – bagażowa Przelot do Dżakarty, czas wolny – 
uzależniony godzinami przelotu, 
Odprawa paszportowo bagażowa, 
Wylot do Polski, 
Lądowanie na lotnisku w Warszawie 15.01.2022, Zakończenie imprezy. 

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

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Opis główny 

  
 
 
Niezwykle klimatyczny i urokliwy statek drewniany, wybudowany w 2017 roku, 
w charakterystycznym indonezyjskim stylu – jest idealnym rozwiązaniem dla 
małych grup zorganizowanych. Zapewnia duży komfort oraz kameralną 
atmosferę, na pokładzie wszyscy goście będą czuli się jak w domu. Sinar Pagi 
to drewniany statek o długości 30 metrów i szerokości 7 metrów. Na pokładzie 
znajduje się sześć klimatyzowanych kabin dwuosobowych wyposażonych 
łazienkę, prysznice zewnętrzne. Na górnym pokładzie znajduje się salon z 
sofami i wydzieloną jadalnią, miejscem do wypoczynku, biblioteką oraz 
kącikiem multimedialnym: z DVD i sprzętem grającym. Pokład słoneczny z 
materacami i sofami jest miejscem idealnym na relaks pomiędzy 
nurkowaniami. Na rufie łodzi usytuowany jest bar. Nurkowania oraz wycieczki 
na ląd odbywają się z małej, drewnianej łodzi towarzyszącej - motorowej. 
 

 

Kabiny 
  

Proponujemy zakwaterowanie w 6 klimatyzowanych kabinach 2-osobowych 
wyposażonych w łazienkę. Wszystkie pokoje wykończone zostały w drewnie, 
nadając estetyki i podtrzymując indonezyjski klimat. 
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Opis trasy safari Raja Ampat i Misool ABSOLUT 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Raja Ampat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wyspa Misool 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

Nurkowania na Raja Ampat to wspaniałe krajobrazy pełne miękkich korali i 
gorgonii. Las twardych korali ciągnie się tu po morski horyzont. To 
niezapomniane nurkowanie wśród morskich traw, płytkiej rafy, ścian, jaskiń. 
Do tego ogromna ilość ryb – w najróżniejszych kształtach, rozmiarach i 
kolorach. Cały morski łańcuch pokarmowy znajduje tu swoją reprezentację. 
Od mikroskopijnego pygmy seahorses do drapieżników ze szczytu piramidy. 
Korale dochodzą tu prawie do powierzchni wody sprawiając, że płytkie 
nurkowania są szczególnie piękne dzięki równikowemu słońcu, które 
wydobywa niezapomniane kolory. W rejonie wysp Raja Ampat możemy 
spotkać 1 223 gatunków ryb, w tym 25 endemicznych gatunków ryb, 600 
gatunków korali twardych (10 razy więcej niż na całych Karaibach), 75% 
wszystkich znanych gatunków korali, 57 gatunków Mantis Shrimp, 13 
gatunków morskich ssaków, 5 gatunków zagrożonych żółwi morskich. 
 
Wyspa Misool znajduje się na wschodnich rubieżach Indonezji niedaleko 
słynnego archipelagu Raja Ampat. Misool została odkryta dla nurków 
zaledwie kilkanaście lat temu, gdy pojedyncze łodzie safari zatrzymywały się 
tu w drodze z Raja Ampat na Komodo. Zachwytom jednak nie było końca. 
Badania przeprowadzone na lokalnych rafach potwierdziły, że znajduje się tu 
największa kondensacja koralowców na świecie. Od teraz można zobaczyć te 
cuda podwodnego świata na własne oczy. 
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Cena imprezy  
 

 
 

 
 

 

 

Cena imprezy zawiera: 
v  przelot na trasie Warszawa – Dżakarta –
Warszawa (z jedną przesiadką). 
v przelot wewnętrzny Dżakarta – Sorong – 
Dżakarta , 
v 10 dniowe /  9 noclegów safari nurkowe na 
pokładzie łodzi Sinar Pagi: 3-4 nurkowania 
dziennie, zakwaterowanie w 2-osobowej 
kabinie, wyżywienie 3 posiłki dziennie i 
przekąski, napoje: kawa, herbata oraz woda, 
krótkie wycieczki na malownicze wysepki, 
wzgórza, plaże… prawdopodobny snorkeling 
w Jeziorze Meduz!! 
v butle 12l alu oraz  balast, 
v transfery lotnisko– łódź – lotnisko, 
v  opieka lokalnych przewodników 
nurkowych, 
v ubezpieczenie TU Europa KL 30.000€ 
+NNW 3.000€ +bagaż 300€ + nurkowanie. 
v opłatę za Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz 
Pomocowy. 
 

 Cena imprezy nie zawiera: 
v wstępów do parków, opłat 
administracyjnych i portowych, tj. 100USD/ 
osoba, płatne na pokładzie łodzi, 
v dopłaty za nadbagaż przy przelotach 
(uzależnione od linii), 
v kosztów wypożyczenia sprzętu nurkowego, 
v napiwków dla załogi, 
v napoi alkoholowych, 
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 ewentualnego noclegu w Dżakarcie, 
v świadczeń nie wymienionych w cenie, 
v testu RT-PCR jeśli będzie wymagany. 
 

 

Warunki rezerwacji  v Zaliczka I: 3.000,00 zł – płatna w dniu dokonania rezerwacji,  
v Zaliczka II: 3.000,00 zł – płatna na 150 dni przed wylotem,  
v Zaliczka III: 3.000,00 zł – płatna na 120 dni przed wylotem,  
v Zaliczka IV: dopłata 100% – płatna na 40 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, 
v Zalecane uprawnienia: AOWD, 50 nurkowań, 
v Rekomendujemy ubezpieczenie uwzględniające rozszerzenie o pandemię! 
v Negatywny test RT-PCR na COVID-19 (jeśli będzie wymagany). 
 

 

 

 

 
 

 

 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwarancję ubezpieczeniową organizatora 
turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 383 139 PLN,  na okres 18.09-17.09.2021.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. 

 


