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KOMODO nurkowy raj na Ziemi 
Safari nurkowe na styku dwóch oceanów!!! 

 
Termin wyjazdu 

  
13.08 – 27.08.2022 

 
Cena imprezy 

  
18.990,00PLN – osoba nurkująca 

    
Główne atrakcje   12 – dniowe safari nurkowe po PM Komodo na styku dwóch oceanów! 

 4 nurkowania dziennie w towarzystwie bogatego życia morskiego!   
 Zakwaterowanie w przepięknej, pięcio-gwiazdkowej łodzi M/Y Seahorse! 
 Park Narodowy Komodo odznacza się nieprawdopodobną różnorodnością: 

znajduje się tu ponad 260 gatunków korali, 70 gatunków gąbek, mięczaków, szkarłupni 
i skorupiaków, ponad 1000 gatunków ryb, morskich gadów i ssaków! 

 Wyspy Komodo i Rinca to dom dla największej jaszczurki na świecie – warana ! 
   
  Spektakularne safari tropem życia pelagicznego!!! 
   

Opis wyjazdu  Zapraszamy na safari nurkowe po najbardziej urokliwych zakątkach Parku Morskiego 
Komodo, który należy do nieskażonego i nieodkrytego raju dla płetwonurków!  
Oferuje jedno z najbogatszych i najbardziej zróżnicowanych środowisk morskich na 
świecie! Na północy czekają na nurków najpiękniejsze na świecie odmiany raf, 
szczycących się bogatą kombinacją twardych i miękkich koralowców, ławic tuńczyków, 
Napoleonów, skalarów, żółwi, mant a także drapieżników – rekinów rafowych. Na 
południu znajduje się jeszcze większa ilość miękkich koralowców, z niesamowitą 
obfitością w kolorach! Komodo otwiera przed nurkami szeroką gamę nurkowań: 
nurkowania pelagiczne z rekinami w silnych prądach, łagodne w dryfcie, rafowe oraz 
makro… Do dyspozycji Gości oddajemy również doskonałą, indonezyjską łódź M/Y 
Seahorse, słynącą z luksusu, komfortu i najnowszej generacji! Serdecznie zapraszamy na 
12 – sto dniowe safari, które na pewno dostarczy niesamowitych wrażeń! 
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Ramowy program imprezy * 
 

13.08 (sobota) 
   

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2,5h przed wylotem, 
Oficjalne rozpoczęcie imprezy, 
Odprawa paszportowa, 
Przelot na Bali (lot z 1 przesiadką). 
 

14.08 (niedziela)  Przylot do Denpasar (Bali),  
Transfer z lotniska na pokład łodzi,  
Powitanie przez załogę statku, lunch 
Zakwaterowanie w kabinach, 
Odprawa nurkowa, przygotowanie sprzętu nurkowego, nurkowanie sprawdzające, 
Kolacja, czas wolny, nocleg. 
Podczas safari: 33 – 34 nurkowania, w tym 5 nocnych. Trasa obejmuje: Tanjung rusa, Ambai 
point, Rollercoaster, GPS Point, Cristal rock, Castel rock, Lampu, Shot gun, Gili Lawa, Karang 
Makasar, Batu Bolong, Pink Beach, German flag, Manta Alley, Cannibal Rock, 3 sisters, Secrect 
garden, Torpedo, Yellow Wall, Vanitu, Siaba, Tatawa kecil, Tatawa besar, Sebayor. 

 
15.08 (poniedziałek) 

  
Pobudka, lekka przekąska, 
Odprawa nurkowa, trzy pelagiczne nurkowania w ciągu dnia w najbardziej odległej, północnej 
części regionu Dive Castel rock oraz Caldron, 
W między czasie śniadanie, lunch i kolacja, 
Czas wolny, relaks na pokładzie łodzi, nocleg. 

 
16.08- 17.08 

 (wtorek - środa) 

  
Pobudka, lekka przekąska, 
Odprawa nurkowa, 4 nurkowania w ciągu dnia, w regionie północnym na Batu bolong, Batu 
Mandi, Tatawa Besar, Tatawa Kecil, Siaba – w towarzystwie bogatego życia morskiego m.in. 
Napoleonów i rekinów rafowych; między pięknymi ogrodami koralowymi 
W miedzy czasie śniadanie, lunch i kolacja, 
Obserwacja zachodu Słońca, czas wolny, nocleg. 

 
18.08 – 19.08 

(czwartek - piątek) 
 

  
Pobudka, lekka przekąska, 
Odprawa nurkowa, 4 nurkowania w ciągu dnia w północnej części regionu Komodo w okolicy 
wyspy Padar, 3 Sisters, Pilarsteen, Pantai Merah, 

W miedzy czasie śniadanie, lunch i kolacja, 
Mozliwość spaceru po piaszczystej plaży w okolicy Pantai Merah, 
Relaks na pokładzie łodzi, nocleg. 
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20.08 – 21.08  

(sobota - niedziela) 

 
 
 
 
 

 
 
Ramowy program imprezy * 
 
Pobudka, lekka przekąska 
Poranny rejs przez cieśninę miedzy Komodo a Rinca, 
Odprawa nurkowa, 4 nurkowania w ciągu dnia w południowej części Komodo, m.in. na South 
Rinca (słynąca z występowania frogfishów, krewetek, krabów, jeżowców), Yellow wall 
(wyróżniająca się wyjątkową feerią barwnych, miękkich koralowców), Torpedo (szczycącym się 
wspaniałymi nurkowaniami muck), 
W między czasie śniadanie, lunch i kolacja, 
Możliwość spotkania słynnym smoków z Komodo w okolicy Torpedo.  
Czas wolny, nocleg. 
 

22.08 – 23.08 
 (poniedziałek - wtorek) 

 Pobudka, lekka przekąska, 
Odprawa nurkowa, poranne nurkowanie na zachód od Komodo, 
Śniadanie, czas wolny, 
Dwa nurkowania na Manta Alley, czyli stacji czyszczenia mant, 
Lunch, 
Nocne nurkowanie na wybrzeżu, 
Kolacja, czas wolny, nocleg. 
 

24.08 (środa)  Pobudka, lekka przekąska, 
Odprawa nurkowa, 4 nurkowania w ciągu dnia: 3 nurkowania wokół wyspy Banta, 1 nurkowanie 
nocne na zachodnim wybrzeżu wyspy Komodo, 
W między czasie śniadanie, lunch, kolacja, 
Zakotwiczenie w pięknej  zatoce Loh Srikaya, 
Czas wolny, nocleg. 

 
25.08 (czwartek) 

  
Pobudka, lekka przekąska, 
Odprawa nurkowa, 2 nurkowania w ciągu dnia (zależne od godziny lotu powrotnego), 
W międzyczasie śniadanie, lunch, kolacja, 
Przygotowanie do wyjazdu, 
Czas wolny, nocleg. 
 

26.08 (piątek)  Pobudka, śniadanie, 
Zdjęcia grupowe, rozliczenie się z załogą łodzi, wykwaterowanie, 
Transfer na lotnisko w Denpasar, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wylot do Polski (lot z 1 przesiadką), 
Lądowanie na lotnisku w Warszawie (dnia następnego 27.08.2022), 
Oficjalne zakończenie imprezy. 
 

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków pogodowych panujących na oceanie.  

** - pokonywana trasa podczas safari uzależniona jest od panujących warunków pogodowych, decyzji kapitana oraz miejsc  

występowania zwierząt morskich. Załoga statku dostosowuje trasę i miejsca nurkowe do migracji zwierząt, tak by zapewnić gościom  

jak największą atrakcyjność nurkowań... 
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Opis Łodzi M/Y Seahorse 
 

Opis główny 
  

M/Y Seahorse to bardzo klimatyczna i doskonale opiniowana indonezyjska łódź 
nurkowa w stylu Pinisi – śmiało można ją nazwać pływającym hotelem 
pięciogwiazdkowym. Zbudowana została w 2005 roku natomiast w 2018 roku 
przeszła generalną renowację  tak by spełnić oczekiwania najbardziej wymagających 
płetwonurków. Statek posiada 8 kabin dwuosobowych i tym samym na swój pokład 
może zabrać maksymalnie 16 gości plus 12 członków załogi oraz 4 przewodników 
nurkowych. Dwa 7 metrowe, aluminiowe zodiaki towarzyszące łodzi znacznie 
poprawiają logistykę transportu płetwonurków do miejsc nurkowych oraz kontakt  
z lądem. Pasjonaci fotografii i podwodnego filmowania będą mogli przechowywać 
swój sprzęt na specjalnie przystosowanym stole. W przedniej części pokładu 
głównego znajduje się przestronna jadalnia oraz bar. Zwieńczeniem statku jest 
przepiękny pokład górny (sun deck) wykonany z wysokiej jakości drewna służący do 
relaksu i opalania. Do dyspozycji gości są cztery kajaki, które w wolnej chwili można 
śmiało wykorzystać. 
  

 

Kabiny  Na pokładzie łodzi znajduje się 5 kabin dwuosobowych wyposażonych w dwa łóżka 
pojedyncze oraz trzy kabiny dwuosobowe z dużym łóżkiem małżeńskim. Wszystkie 
pokoje wyposażone są w indywidualnie sterowaną klimatyzację, łazienkę  
z prysznicem z gorącą wodą. Do dyspozycji gości są ręczniki, a także przybory 
toaletowe: mydło, szampon, pasta do zębów.  
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Opis nurkowania na Komodo  
 
 
 
 
 

Nurkowanie  

  
Park Morski Komodo wpisany został w 1991 r. na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO i odznacza się nieprawdopodobną różnorodnością – ponad 260 gatunków 
korali, 70 gatunków gąbek, mięczaków, szkarłupni i skorupiaków, ponad 1000 
gatunków ryb, morskich gadów i ssaków. Wody roją się od rekinów rafowych, 
kałamarnic, a także koników morskich, ślimaków nagoskrzelnych oraz wielu ryb, 
takich jak napoleony, graniki, karanksy i żabnice. Jednak najbardziej pożądanym 
stworzeniem, które każdy pragnie ujrzeć nurkując na Komodo – jest manta 
oceaniczna, często o rozpiętości ok. 5m!!!  Na świecie istnieją tuziny miejsc, w 
których można zbliżyć się do jednych z najbardziej pełnych wdzięku i gracji zwierząt 
- mant. To, co wyróżnia Komodo to fakt, że obok nurkowań z mantami, zobaczycie 
fantastyczne rafy, ławice ryb podczas nurkowań w prądzie oraz zadziwiające życie 
makro. Pod wodą można spotkać stada mobuli oraz diugonia! Nurkowanie tu jest 
różne – od płytkich nurkowań muck, opadających raf i ciemnego piasku 
wulkanicznego, podwodnych szczytów i stromych ścian. Prądy mogą być tu silne, 
ale zarazem przynoszą to, co najbardziej zachwycające… Nurkowanie w Parku 
Narodowym Komodo jest szczególne. Cieśnina między wyspami Rinca i Komodo 
tworzy przejście pomiędzy dwoma oceanami, Oceanem Indyjskim na południu i 
Pacyfikiem (Morze Flores) na północy. Dzięki stałemu mieszaniu się ciepłych, 
tropikalnych wód z północy, z chłodniejszymi z południa Komodo to unikalny 
ekosystem z niezwykle bogatą florą i fauną!   
 

 
 

 Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną trasę po Komodo. Misją naszego wyjazdu 
jest poznać, zrozumieć i obcować z niebywałym i jeszcze nieskażonym środowiskiem 
Parku Morskiego. Na tym obszarze mieszają się wody dwóch bardzo różnych 
ekosystemów, co przejawia się w ogromnym bogactwie podmorskiej flory i fauny. 
Położony jest w cieśninie o tej samej nazwie, u zbiegu Oceanu Indyjskiego i Morza 
Banda, oferuje jedno z najbogatszych i najbardziej zróżnicowanych środowisk 
morskich na świecie. Na północy czekają na nurków najpiękniejsze na świecie 
odmiany raf, szczycących się bogatą kombinacją twardych i miękkich koralowców, 
ławic tuńczyków, wargaczów, skalarów, żółwi, a także drapieżników – rekinów 
rafowych. Na południu znajduje się jeszcze większa ilość miękkich koralowców, z 
niesamowitą obfitością w kolorach! Komodo otwiera przed nurkami szeroką gamę 
nurkowań: nurkowania pelagiczne z rekinami w silnych pradach, łagodne w dryfcie, 
rafowe oraz makro… 
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Opis nurkowania na Komodo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         Mapa miejsc nurkowych na Komodo 
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Cena imprezy  

 

 
 
 
 
 
 

Cena imprezy zawiera: 
v przelot na trasie: Warszawa – Denpasar – Warszawa  
(lot z jedną przesiadką), 
v pakiet na Komodo: 12- dniowe safari nurkowe  
na pokładzie łodzi M/Y Seahorse, zakwaterowanie  
w kabinie 2-osobowej, wyżywienie 3 posiłki dziennie  
i przekąski, napoje: kawa, herbata, woda, napoje 
bezalkoholowe, 11 dni nurkowych (ok. 33 - 34 nurkowania 
podczas safari - w tym 5 nurkowań nocnych),  
v transfery: lotnisko – łódź – lotnisko,  
v sprzęt nurkowy: butla 12l i pas balastowy, 
v opieka lokalnych przewodników nurkowych,  
v Nitrox (dla osób z certyfikatem), 
v ubezpieczenie podstawowe TU Europa: KL 100.000€ + 
NNW 10.000€ + bagaż 1000€ + OC 1000.000€ + choroby 
przewlekłe + SWR (nurkowanie), 
v składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz 
Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

 Cena imprezy nie zawiera: 
v opłat za wstępy na terenie Parku Morskiego 
Komodo, opłaty portowej (250€ - płatne w 
gotówce na pokładzie łodzi), 
v napojów alkoholowych, 
v wizy biznesowej 70€/osoba, 
v wypożyczenia sprzętu, 
v dopłaty do innego typu zakwaterowania, 
v wypożyczenia butli 15 l  
(dodatkowo płatne 65€/ tydzień), 
v usług pralni (1/2€ - sztuka), 
v zabiegów odnowy biologicznej, 
v dopłaty do dodatkowego bagażu, 
v wydatków własnych, 
v napiwków dla obsługi,  
v ewentualnego pobytu na Bali – opcja dla 
chętnych – szczegóły u Organizatora, 
v kosztów rozszerzenia ubezpieczenia o wyższe 
stawki gwarancyjne, ubezpieczenie DAN 
lub/oraz  od kosztów rezygnacji z udziału w 
imprezie – dostępne u Organizatora. 

 

Warunki rezerwacji  v Zaliczka I: 4.500,00zł – płatna w dniu dokonania rezerwacji, 
v Zaliczki II: 5.500,00zł – płatna do 14.03.2022, 
v Dopłata pozostałej kwoty do 100% do 13.05.2022. 
 

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 Wiza – organizowana przez Organizatora na 6 tyg. przed wyjazdem. Wymagania wizowe: scan paszportu, bilet 
lotniczy w dwie strony, ubezpieczenie zdrowotne na 100.000 USD kosztów leczenia, zdjęcie w kolorze 4 x 6cm  
(2 sztuki), 
v Ważny certyfikat nurkowy, 
v Ubezpieczenie zdrowotne do 100 000 USD, które obejmuje skutki zarażenia COVID-19, 
v Pełne zaszczepienie co najmniej 14 dni przed datą podróży do Indonezji oraz test RT-PCR, 
v Test RT-PCR przeprowadza się 2 razy, 1 x 24 godziny po przybyciu do Republiki Indonezji; 
oraz 9 x 24 godziny podczas odbywania kwarantanny (na łodzi) na dzień przed jej zakończeniem, 
v Zalecane jest min. 50 zalogowanych nurkowań oraz stopień AOWD/2. 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 


