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Bali - rajskie wakacje na Wyspie Bogów! 
Tulamben, Amed, Nusa Lembongan & Nusa Penida 

 

 
Termin wyjazdu 

  
 
 
 
 

13 – 22.10.2022 
 

Cena imprezy 
  

10.200,00PLN – osoba nurkująca 
9.100,00PLN – osoba nienurkująca 

   
Główne atrakcje   Idealna propozycja dla diverów i non – diverów – ze wspólnym programem! 

 Bujne życie podwodne – rekiny rafowe, manty, koniki morskie, napoleony, 
barakudy i Mola Mola! 

Nurkowanie na słynnym wraku Liberty! 
 Romantyczny lunch na tarasach ryżowych! 
 Wyspa Bali - pradawne świątynie, fascynująca kultura i tradycyjne obrzędy 

rajskiej wyspy! 
 Zakwaterowanie w luksusowym hotelu z prywatnym basenem i SPA! 

   

  Zero ukrytych kosztów – wszystkie opłaty w cenie! 
   

Opis wyjazdu  Niezwykłe kontrasty, bogactwo życia morskiego oraz zabytki kultury sprawiają, 
że Indonezja jest wyjątkowo atrakcyjnym celem podróży. To fascynujący świat, 
na który składają się przepiękne plaże, potężne wulkany, zielone pola ryżowe, 
maleńkie wioski ukryte w dżungli i serdecznie nastawieni mieszkańcy. Stare, 
przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje nadal mają największy wpływ 
na życie współczesnych Indonezyjczyków, którzy poprzez tańce, święta i 
procesje czczą swoje bóstwa, duchy i demony. Tutejsze wody aż roją się od 
rekinów rafowych, olbrzymich mant, a także koników morskich, ślimaków 
nagoskrzelnych oraz wielu ryb, takich jak napoleony, tuńczyki, barakudy, żabnice 
i tak rzadko spotykanych cudów natury jak ryb mola mola! Czekają na Was 
cudowne nurkowania, relaks i dwa dni fantastycznego zwiedzania Wyspy Bogów! 
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  Ramowy program imprezy dla osób z pakietem nurkowym* 
 

 
 
 
 

13.10 (czwartek) 

  
Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed wylotem, 
Oficjalne rozpoczęcie imprezy, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wylot na Bali. 

 
14.10 (piątek) 

  
Lądowanie na lotnisku w Denpasar, odprawa paszportowo – bagażowa, 
Transfer do hotelu 3*/4* w Tulamben, 
Powitalny drink oraz zakwaterowanie w pokojach,  
Możliwe nurkowanie kontrolne w okolicy Liberty, 
Czas wolny, relaks nad basenem, 
Nocleg. 
 

15.10 (sobota)  Pobudka,  
W międzyczasie 3 posiłki dziennie, 
Nurkowania w okolicy Amed, Jemeluk oraz Pyramids, 
Czas wolny, relaks nad basenem, 
Możliwe nurkowanie nocne w okolicy Liberty, 
Nocleg. 
 

16.10 (niedziela)  Pobudka,  
Pierwsze nurkowanie na wraku Liberty, 
W międzyczasie 3 posiłki – śniadanie, lunch i kolacja, 
Drugie nurkowanie na Drop off’ie, 
Po lunchu – trzecie nurkowanie po bajecznych ogrodach koralowych, 
Czas wolny, relaks nad basenem, 
Nocleg. 
 

17.10 (poniedziałek)  Pobudka oraz śniadanie, 
Wykwaterowanie z hotelu ok. 08:30 i transfer do portu Sanur Harbour, 
W międzyczasie możliwość odwiedzenia magicznego pałacu królewskiego Tirta Gangga, 
Lunch w restauracji Soul on the Beach w Sanur, 
Półgodzinny rejs statkiem do Lusa Lembongan, 
Transfer do hotelu 3*/4*, 
Zakwaterowanie w pokojach, 
Czas wolny, relaks, 
Kolacja oraz nocleg. 
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18.10 (wtorek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramowy program imprezy dla osób z pakietem nurkowym *  
 
Pobudka oraz śniadanie,  
Dwa poranne nurkowania w północnej części Nusa Penida (pierwsze nurkowanie na Toyapakeh, 
a drugie na SD site), 
Lunch na łodzi, 
Trzecie nurkowanie na Mangrove, 
Kolacja, 
Czas wolny, relaks, nocleg.  
 

19.10 (środa)  Pobudka, 
Nurkowania w południowej części Nusa Penida (duże prawdopodobieństwo spotkania mant 
oraz Mola Mola!), 
W międzyczasie 3 posiłki – śniadanie, lunch i kolacja, 
Zachód Słońca na Devil’s Tears, 
Czas wolny, relaks, nocleg. 

 
20.10 (czwartek) 

  
Pobudka oraz śniadanie, 
Wykwaterowanie z hotelu, 
Poranny rejs do Nusa Lembongan, 
Lunch oraz spacer na tarasach ryżowych, 
Zakwaterowanie w hotelu 3*/4*, nieopodal wulkanicznego regionu Mount Agung, 
Kolacja, czas wolny, relaks, nocleg. 
 

21.10 (piątek)  Pobudka oraz śniadanie, 
Zwiedzanie świątyni Pura Besakih Temple, 
Lunch w mieście Ubud, 
Zwiedzanie Lasu Małp, 
Czas wolny, zakupy w Ubud, 
Powrót do hotelu, 
Kolacja, przygotowanie do wyjazdu, nocleg. 
 

 
 
 
 

22.10 (sobota) 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Pobudka oraz śniadanie,  
Czas wolny, 
Wykwaterowanie z hotelu, 
Transfer na lotnisko w Denspar, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wylot do Polski – lądowanie w Warszawie następnego dnia 23.10.2022 (niedziela), 
Oficjalne zakończenie imprezy. 
 
 
* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków pogodowych. 
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Ramowy program imprezy dla osób nienurkujących* 

 
 
 
 
 

13.10 (czwartek) 

  
Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed wylotem, 
Oficjalne rozpoczęcie imprezy, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wylot na Bali. 

 
14.10 (piątek) 

  
Przylot do Denpasar, odprawa paszportowo – bagażowa, 
Transfer do hotelu 3*/4* w Tulamben, 
Powitalny drink oraz zakwaterowanie w pokojach,  
W międzyczasie 3 posiłki dziennie, 
Czas wolny, relaks nad basenem, nocleg. 
 

15.10 (sobota)  Pobudka oraz śniadanie, 
Wizyta w wiosce Selang oraz możliwość poznania tradycji produkcji soli, 
Powrót do hotelu i lunch, 
Majestatyczny kurs łodzią indonezyjskich rybaków po wodach Oceanu Indonezyjskiego,   
Obserwacja zachodu Słońca z magicznym widokiem  na Górę Agung oraz ocean, 
Kolacja, czas wolny, relaks, nocleg. 
 

16.10 (niedziela)  Pobudka oraz śniadanie, 
Poranny snorkeling w pobliżu wraku Liberty, 
Lunch, 
Tradycyjny masaż balijski (ok. 90 min trwania), 
Czas wolny, obserwacja zachodu Słońca na plaży Pacha w Amed, 
Kolacja, nocleg. 
 

17.10 (poniedziałek)  Pobudka oraz śniadanie, 
Wykwaterowanie z hotelu ok. 08:30 i transfer do portu Sanur Harbour, 
W międzyczasie możliwość odwiedzenia magicznego pałacu królewskiego Tirta Gangga, 
Lunch w restauracji Soul on the Beach w Sanur, 
Półgodzinny rejs statkiem do Lusa Lembongan, 
Transfer do hotelu 3*/4*, 
Zakwaterowanie w pokojach, 
Czas wolny, relaks, 
Kolacja oraz nocleg. 
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18.10 (wtorek) 

  
 
 
 
 
 
 
 

Ramowy program imprezy dla osób nienurkujących *  
 
Pobudka oraz śniadanie,  
Egzotyczna wyprawa do Lembongan Mangrove, 
Powrót do hotelu, następnie lunch, 
Relaks w hotelowym SPA, możliwość skorzystania z zabiegów kosmetycznych oraz masaży, 
Czas wolny, obserwacja zachodu Słońca nad basenem, 
Kolacja, nocleg. 
 

19.10 (środa)  Pobudka oraz śniadanie, 
Poranny rejs łodzią do Nusa Penida, 
Snorkeling z mantami, 
Powrót do Nusa Lembongan, 
Lunch, 
Czas wolny, opalanie, relaks nad basenem lub na plaży, 
Obserwacja majestatycznego zachodu Słońca na Devil’s Tears, 
Kolacja, nocleg. 
 

20.10 (czwartek)  Pobudka oraz śniadanie, 
Wykwaterowanie z hotelu, 
Poranny rejs do Nusa Lembongan, 
Lunch oraz spacer na tarasach ryżowych, 
Zakwaterowanie w hotelu 3*/4*, nieopodal wulkanicznego regionu Mount Agung, 
Kolacja, czas wolny, relaks, nocleg. 
 

21.10 (piątek)  Pobudka oraz śniadanie, 
Zwiedzanie świątyni Pura Besakih Temple, 
Lunch w mieście Ubud, 
Zwiedzanie Lasu Małp, 
Czas wolny, zakupy w Ubud, 
Powrót do hotelu, 
Kolacja, przygotowanie do wyjazdu, nocleg. 
 

 
 
 
 

22.10 (sobota) 
 
 

 
 

 
 

 

 Pobudka oraz śniadanie,  
Czas wolny, 
Wykwaterowanie z hotelu, 
Transfer na lotnisko w Denspar, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wylot do Polski – lądowanie w Warszawie następnego dnia 23.10.2022 (niedziela), 
Oficjalne zakończenie imprezy. 
 
* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków pogodowych. 
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Opis hotelu Minabali Bunga’lo w Tulamben  
 
 
 
 

Opis główny 

  
Położony na wschodnim wybrzeżu Bali w miejscowości Tulamben. Hotel 
usytuowany jest w odległości ok. 200 metrów od jednej z najpopularniejszych 
atrakcji nurkowego Bali, czyli wraku Liberty. Około 100 metrów od 
bungalowów znajduje się kameralna, kamienista plaża, która jest dostępna 
dzięki zacienionej ścieżce przy samym hotelu. 
  

 
 

Zakwaterowanie 
  

Hotel oferuje swoim Gościom 6 eleganckich i komfortowych bungalowów, 
zaprojektowanych w stylistyce tradycyjnej, balijskiej architektury. Każdy pokój 
posiada widok na basen oraz egzotyczny ogród. Wszystkie są przeznaczone 
dla osób niepalących. Wyposażone są w najwygodniejsze łóżka typu „King 
Size”, klimatyzację oraz wentylator sufitowy, prywatną łazienkę, suszarkę do 
włosów, naturalne kosmetyki do ciała, butelkę wody, czajnik z bezpłatną kawą 
/herbatą, mini lodówkę i bezpłatne WI – FI.   
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Opis hotelu Ubud Tropical Garden  

 
 
 
 

Opis główny 

  
Hotel mieści się  w mieście Ubud, niedaleko wszystkich najpopularniejszych 
atrakcji okolicy – The Yoga Barn Ubud, Shangrilla Spa, Monkey Forest. Obiekt 
skłąda się z 10 - ciu klimatyzowanych pokoi z prywatną łazienką, basen, 
przestronny salon, elegancką restaurację oraz bar. 

 
 

Opis szczegółowy 
  

Hotel oferuje swoim Gościom pokoje z widokiem na basen oraz egzotyczny 
ogród, które wyposażone są w klimatyzację i wentylator, czajnik elektryczny, 
telewizor z płaskim ekranem, bezpłatne przybory toaletowe, suszarkę, 
wygodne łózka typu „King Size” oraz WI – FI - dostępne na terenie całego 
obiektu.  
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Centrum SPA               Opis nurkowania na Bali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulamben 
 

 
 

 Najpopularniejsze miejsce nurkowe na Bali, ze względu na wrak Liberty, który jest 
uznawany za element nurkowego folkloru. Tulamben przez bardzo długi czas było 
anonimową wioską rybacką na suchych ziemiach Karangasem. W tym momencie 
zatoka i okoliczne wioski mają o wiele więcej do zaoferowania niż tylko słynny wrak… 
 

Wrak Liberty 
 

 Usytuowany zaledwie 30 metrów od brzegu leży pęknięty kadłub amerykańskiego 
transportowca z okresu II Wojny Światowej. Statek został storpedowany przez japoński 
okręt podwodny w 1941 roku i przez 20 lat spoczywał na plaży, do momentu, aż erupcja 
wulkanu Agung nie zepchnęła go na dno morza, gdzie rozpadł się ro reszty. Teraz wrak 
to jedna z najwspanialszych sztucznych raf, jakie przyjdzie Ci zobaczyć. Statek pokryty 
jest całkowicie koralowcami, gąbkami, gąściołami oraz liliowcami. Chociaż nie ma 
szans dostać się do wnętrza, bez problemu widać działka, kabiny, kotły i łańcuch 
kotwicy. Na samym dnie rosną gąścioły, wśród których żyją Hippocampus bargibanti.  
 

Nusa Penida i Nusa 
Lembongen 

 

 Wyspy słynące z rwących prądów morskich i dużych zwierząt. Nurkowanie tu odbywa 
się zawsze w formie dryfu. Większa część rafy jest przeważnie płaska, a jej zbocza 
opadają łagodnie aż do ściany, gdzie znajduje się kilka gąbek i ładne gąścioły. 
Występują tu głównie tuńczyki, ostroboki, makrele i żółwie. Jednym z 
najpopularniejszych odcinków rafy jest Sekolah Dasar, którymi głównymi atrakcjami są 
włochate kraby, kraby porcelanowe, błazenki na ukwiałach oraz krewetki modliszkowe. 
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                                        Opis nurkowania na Bali 

 

 

 

 

 

 

Amed 
 

 
 

 Nurkowania wokół Amed są zróżnicowane i niesamowite, a większość miejsc jest 
dostępnych z brzegu. Amed szczyci się swoją wyjątkowością, ze względu na 
wulkaniczne dno z czarnym piaskiem, które stanowi niezwykły kontrast z kolorowym 
koralem i małymi stworzonkami. Różnorodność i obfitość miejca sprawia, że można 
nurkować tam wiele razy, aby za każdym razem zobaczyć co innego. Amed to bardzo 
dobry obszar wodny dla fanów Macro i Muck, ze względu na ogromną ilość 
unikatowych zwierzątek morskich. Nurkowania należą do łatwych i relaksujących,  
w związku z czym w spokoju można obserwować tętniące życiem koralowce oraz 
wraki. 
 

Jemeluk  Zatoka Jemeluk jest jednym z najpopularniejszych miejsc nurkowych w Amed,  
z widokiem na majestatyczną górę Agung. Krystaliczniue czyste wody i brak prądów 
sprawiają, że jest to idealne miejsce na spokojne nurkowania, w towarzystwie 
batfishów, skalarów, boxfishów, koników morskich, mątw, żółwi  
i rekinów rafowych.  
 

Pyramids  Miejsce nurkowe, znane wcześniej pod inną nazwą – Congkang Reef. Składa się  
z przepięknej naturalnej rafy koralowej, wzmocnionej sztucznymi piramidami, 
wykonanymi z betonowych bloków, zatopionych około 25 lat temu przez balijskie 
stowarzyszenie nurkowe. Już na 5 metrach głębokości można spostrzec pierwszą  
z trzydziestu pustych piramid, które zostały skolonizowane przez lokalną przyrodę  
w ciągu ostatnich 20 lat. Miejsce nurkowe jest przeznaczone dla nurków na każdym 
poziomie umiejętności. Sztuka nurkowania na piramidach polega na tym,  
aby wiedzieć, że niektóre struktury odcinają prąd, a trzymanie się za nimi umożliwia  
zatrzymanie się w dowolnym momencie, w celu obserwacji przeróżnych morskich 
gatunków, np. węgorzy, płaszczek niebiesko – plamistych, muren, skrzydlic, krewetek, 
żółwi czy rekinów rafowych. 
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                                      Opis atrakcji turystycznych na Bali 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pałac Tirta Gangga 
 

 
 

 W tłumaczeniu z lokalnego języka nazwa to oznacza: „woda z Gangesu”. Cały 
kompleks pałacu na wodzie podzielony został na 3 poziomy. Najwyżej położony jest 
ten, z którego wydobywa się źródlana woda. Środkowy poziom oznacza świat ludzi – 
można tu obejrzeć mnóstwo rzeźb przedstawiających m.in. postaci z eposu 
Mahabharata. Najniższy poziom to wyspa demonów pośrodku sadzawki, skąd woda 
przedostaje się na pola ryżowe.  
 

Świątynia Pura 
Besahih 

 Położona na zboczu wulkanu Agung, najważniejsza dla Balijczyków. W środku jest 
możliwość zobaczenia przepięknych i ogromnych gamelany, czyli tradycyjne 
instrumenty towarzyszące Balijczykom podczas ważnych ceremonii. Wyszukane 
balijskie stroje, gra kolorów, muzyka gamelanów, a tle ponad 200 budowli 
podzielonych na 22 kompleksy, wchodzące w skład świątyni. W 1995 roku obiekt 
wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Miejsce to jest przez Balijczyków 
uważane za święte przede wszystkim dlatego, że w trakcie erupcji wulkanu Agung 
świątynia w żaden sposób nie ucierpiała.  
 

Miasto Ubud  „Wioska natchniona sztuką”… To właśnie tutaj osiedliło się większość znaczących na 
Bali artystów. Nazwa Ubud prawdopodobnie bierze się od ubad – słowa w 
starożytnym balijskim oznaczającego „medycynę”. Według zapisków na temat Ubud 
z dawnych czasów ustalono, że było to centrum medycyny naturalnej. Dla 
zainteresowanych sztuką poleca się zajrzenie do Muzeum Puri Lukisan – tzw. pałac 
obrazów – założonego przez Bonneta. Oprócz przepięknych, wartościowych zbiorów 
uwagę zwraca urokliwy balijski ogród i panująca tam atmosfera. 
 

Monkey Forest  Zespół świątyń otoczonych przez gęsty busz. Niesamowicie bogata przyroda 
przeplata się tu z posagami bóstw hinduistycznych i świętymi zabudowaniami. 
Podczas spaceru towarzyszą oczywiście małpy, które zamieszkują teren ogromnego 
lasu. Monkey Forest jest zaprojektowany w filozofii, w której ludzie zaznają harmonii 
w życiu doczesnym.  
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Cena imprezy 

 

 
 
 
 
 
 

Cena imprezy zawiera: 
v przelot na trasie Warszawa – Denpasar – Warszawa, 
v pakiet osoby nurkującej: 5 dni nurkowych (w tym 
wypożyczenie sprzętu nurkowego + nitrox oraz opieka 
przewodnika) + 3 dni nie nurkowe (atrakcje + zwiedzanie 
opisane w programie), 
v pakiet osoby nienurkującej: atrakcje, zwiedzanie opisane w 
programie,  
v pełne wyżywienie FB: śniadanie, lunch, kolacja;  
woda mineralna, drink powitalny, kawa, herbata do śniadania, 
v zakwaterowanie w hotelach 4* w pokoju DBL, 
v WI – FI w miejscu zakwaterowania, 
v  transfery, 
v bilety wstępu do wszystkich atrakcji turystycznych 
wymienionych w programie, 
v opiekę polskiego przewodnika z ramienia firmy Activtour, 
v obowiązkową składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
i Turystyczny Fundusz Pomocowy,  
v ubezpieczenie podstawowe TU Europa: KL 30.000€ + NNW 
3.000€ + bagaż 300€ + SWR (nurkowanie). 

 Cena imprezy nie zawiera: 
v świadczeń nie wymienionych  
w programie, 
v wizy, 
v wydatków własnych, 
v dopłaty za nadbagaż, 
v dopłaty do innego typu zakwaterowania, 
v napiwków dla obsługi – wedle uznania, 
v napojów alkoholowych, 
v dodatkowych nurkowań, 
v dodatkowych kursów nurkowych, 
v kosztów rozszerzenia ubezpieczenia  
o wyższe stawki gwarancyjne lub/oraz   
od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie – 
dostępne u organizatora, 
v ubezpieczenie nurkowe krótkoterminowe 
lub długoterminowe DAN – dostępne  
u Organizatora, 
v testu RT-PCR na COVID-19 – jeżeli będzie 
wymagany. 

 

 
Warunki rezerwacji  v Zaliczka 40 % płatna w dniu rezerwacji, 

v Dopłata pozostałej kwoty 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 Wjazd na teren Indonezji tylko dla osób z ważnym paszportem szczepionkowym! 
V Prosimy zabrać na wyjazd ważny certyfikat nurkowy oraz logbook.   
v Rekomendujemy ubezpieczenie uwzględniające następstwa COVID-19! 
v Rekomendujemy zakup ubezpieczenia DAN – szczegóły u Organizatora! 
  

 
 
 
 
 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, 
wystawioną przez TU Europa, na kwotę 405 365 PLN,  na okres 18.09.2021 - 17.09.2022. 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. 

 


