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KOMODO- NURKOWA MAJÓWKA 
Unikalny program łączący uroki Parku Morskiego Komodo i magiczną wyspę Jawę 

 

 

Termin wyjazdu 

  

 

28.04 – 13.05.2023 (16 dni) 

 

Cena imprezy 

  

18.950,00 PLN/OS. 

   

   

Główne atrakcje    Luksusowy i klimatyczny resort u wrót Parku Morskiego Komodo 

  Ławice tuńczyków i barakud, olbrzymie manty, rekiny 

  Niezapomniane nurkowania w najciekawszych podwodnych zakątkach PM Komodo 

  Wspaniałe i malownicze rafy, zróżnicowane biologicznie środowisko 

  Tajemnicze zakątki magicznej wyspy Jawa 

 Zwiedzanie najciekawszych atrakcji Yogyakarty  

 Majestatyczny wschód słońca nad słynnym wulkanem Bromo 

   

  Spektakularne nurkowania w PM Komodo!!! 
   

Opis wyjazdu  Zapraszamy na pobyt do luksusowego resortu tuż przy Parku Morskim Komodo! Komodo to 

nieskażony i nieodkryty raj dla płetwonurków - na tym obszarze mieszają się wody dwóch bardzo 

różnych ekosystemów, co przejawia się w ogromnym bogactwie podmorskiej flory i fauny. Park 

Morski Komodo należy do tzw. Koralowego Trójkąta, regionu o najwyższej podwodnej 

bioróżnorodności na świecie. Tutejsze wody aż roją się od rekinów rafowych, olbrzymich mant, 

kałamarnic, a także koników morskich, ślimaków nagoskrzelnych oraz wielu ryb, takich jak 

napoleony, tuńczyki, barakudy, graniki, karanksy, żabnice…Ponadto spędzimy kilka dni na 

tajemniczej i absolutnie magicznej wyspie Jawa, która słynie nie tylko z wulkanów, zabytków czy 

plaż, ale także z bogactwa kulinarnego. Na tej wyprawie zobaczcie największe skarby 

Indonezji…Zapraszamy serdecznie na naszą nurkową majówkę!!! 
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Ramowy program imprezy * 

 
28.04 (piątek) 

  

 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie w godzinach południowych - na 2,5h przed wylotem, 

Oficjalne rozpoczęcie imprezy, 

Odprawa paszportowo – bagażowa, przelot do Dżakarty (lot z 1 przesiadką). 

 

 

29.04 (sobota) 
 

 

  

Przylot do Dżakarty w godzinach popołudniowych,  

Transfer do hotelu  nieopodal lotniska (nie wliczony w cenę), 

Zakwaterowanie w pokojach, 

Czas wolny, relaks po podróży. 

 

30.04 (niedziela) 

 
 Pobudka i śniadanie, 

Transfer na lotnisko w Dżakarcie-odprawa, 

Przelot na wyspę Flores - do Labuan Bajo, 

Transfer łodzią do resortu na wyspie Sebayur – czas płynięcia ok. 1,5h,  

Zakwaterowanie w bungalowach, 

Lunch, 

Przygotowanie sprzętu nurkowego i omówienie, 

Kolacja, czas wolny. 

 

01.05-06.05 

(poniedziałek-sobota) 
 Pobudka i śniadanie, 

2 nurkowania przedpołudniowe z łodzi na terenie Parku Morskiego Komodo, 

Nurkowania zaczynają się około godziny 08:00 rano i kończą ok. godz. 13:00. Przerwa powierzchniowa 

odbywa się na pokładzie łodzi, pomiędzy nurkowaniami oferujemy lekkie przekąski oraz wodę. 

Powrót do resortu na lunch, 

Wypłynięcie na trzecie nurkowanie ok. 14:30, 

Powrót do resortu, 

Kolacja, czas wolny, nocleg. 

!!! W dniu 6 - proponujemy popołudniową wycieczkę fakultatywną na wyspę Rinca ( nie wliczona w cenę). 

Będziecie mieli szansę na własne oczy poznać legendarne smoki z Komodo – warany. W tym dniu lunch 

przewidziany jest na pokładzie łodzi – podczas płynięcia na wyspę Rinca. Powrót z wycieczki 

zaplanowany jest na kolację. 

 

07.05 (niedziela) 

 

 Pobudka, śniadanie, 

Wykwaterowanie z resortu, 

Przeprawa łodzią i przejazd na lotnisko w Labuan Bajo-odprawa, 

Przylot na wyspę  Jawę do miejscowości Yogyakarta, 

Transfer do hotelu, 

Zakwaterowanie w pokojach, 

Czas wolny, nocleg. 
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Ramowy program imprezy cd… 

 

08.05 (poniedziałek) 

 

  

Pobudka, śniadanie, 

Zwiedzanie Yogyakarty: pałac Kraton, zamek na wodzie, targ ptaków, muzeum Sonobudyo, Kotagade- 

stara dzielnica Yogjakarty, słynąca z wyrobu srebrnej biżuterii, następnie przejazd do Borobudur- słynnej 

buddyjskiej świątyni, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W drodze powrotnej wizyta w 

pałacach Mendut i Pawon. 

Lunch w lokalnej restauracji (dodatkowo płatne), 

Powrót do hotelu, 

Czas wolny, nocleg. 

 

09.05 (wtorek)  Pobudka, śniadanie, 

Wyjazd do Kaliurang resort, przejażdżka jeep’ami wokół wulkanu Merapi, następnie przejazd i zwiedzanie 

Prambanan, czyli największego na świecie kompleksu świątyń hinduistycznych wpisanego na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO, 

Przejazd do Purawisata, pokaz baletu Ramayana, 

Kolacja w lokalnej restauracji (dodatkowo płatne), 

Powrót do hotelu, 

Czas wolny, nocleg. 

 

10.05 (środa)  Pobudka, śniadanie, 

Wykwaterowanie z hotelu, przejazd z Yogakarty do Bromo, po drodze wizyta w pałacu Mangkunegaran i 

wizyta na antycznym targu Triwindhu, 

Przejazd do hotelu, 

Zakwaterowanie w pokojach, 

Czas wolny, nocleg. 

 

11.05 (czwartek) 

  
 Wczesna pobudka ok. 3 nad ranem, 

Przejazd na górę Penanjakan (2770 m n.p.m.), z której podziwiać będziemy wschód słońca, 

Przejazd na słynny wulkan Bromo, jazda konna, 

Powrót do hotelu na śniadanie, 

Wolne popołudnie, przygotowanie do podróży powrotnej, nocleg. 

 

12.05 (piątek)  Pobudka, śniadanie, 

Wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko Surabaya, 

Lokalny przelot do Dżakarty, 

Odprawa paszportowo-bagażowa i wieczorny przelot do Polski (lot z 1 przesiadką), 

Lądowanie w Warszawie następnego dnia w godzinach południowych 13.05.2022 (sobota), 

Oficjalne zakończenie imprezy. 
 

Uwaga! 
  

Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, w programie i cenie imprezy wkalkulowane zostały codzienne nurkowania 

nocne.  
Dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotów oraz warunków panujących na morzu. 
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Opis Komodo Resort& Diving Club 

 
 

 

 

 

Opis główny 

  
Niezwykle klimatyczny i urokliwy Komodo Resort & Diving Club usytuowany jest na 

idyllicznej wyspie Sebayur, zaledwie 100 metrów od Parku Morskiego Komodo, bezpośrednio 

przy 350 metrowej plaży z piękną rafą koralową. Hotel został zbudowany w roku 2011. 

Oddalony jest on o 1,5 godziny podróży statkiem od portu Tilong na wyspie Flores, skąd w 10 

minut można dojechać na lotnisko Komodo. Doskonała obsługa oraz najwyższej jakości 

wyposażenie zapewnią, że pobyt w hotelu Komodo Resort & Diving Club będzie 

niezapomniany. W hotelu dostępny jest szeroki wybór najwyższej jakości usług, takich jak 

ekspresowe zameldowanie i wymeldowanie, przechowalnia bagażu, Wi-Fi w miejscach 

publicznych oraz obsługa pokoju. Restauracja Komodo Sunset zaprasza na wybrane dania 

kuchni indonezyjskiej oraz włoskiej, serwowane na świeżym powietrzu – podczas pobytu 

zapewnione są 3 posiłki dziennie. Obiekt dysponuje salą fitness, siłownią, centrum masażu oraz 

dostępem do niemotorowych sportów wodnych. 

 

Opis zakwaterowanie 
  

Obiekt oferuje 16 luksusowych bungalowów usytuowanych bezpośrednio przy plaży. 

Klimatyczne i stylowe domki wykonane zostały z drewna tekowego i naturalnych materiałów. 

Bungalowy estetycznie wkomponowują się w scenerię wyspy Sebayur. Wyposażone zostały w 

łazienkę z ciepłą wodą, klimatyzację, wiatrak, minibar oraz taras z widokiem na morze! 
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Opis nurkowania w PM 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!  

Każdy, kto choć raz zanurkuje w Parku Narodowym Komodo, będzie chciał tam wrócić.. 
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Opis atrakcji turystycznych na Jawie 

 
Świątynia Borobudur i   

Prambanan      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Borobudur (Świątynia-wzgórze) – buddyjska świątynia w pobliżu miasta Magelang na Jawie, 

na obszarze porośniętej dżunglą równiny Kedu, powstała pomiędzy 750 a 850 r. n.e., kiedy na 

Jawie panowała zhinduizowana dynastia Śailendrów. Świątynia buddyjska została wzniesiona 

na bazie mniejszego zamierzenia architektonicznego poświęconego Śiwie. Borobudur jest 

jednym z największych obiektów kultu buddyzmu na świecie.W 1991 roku kompleks świątynny 

Borobudur został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Prambanan jest 

największym na świecie kompleksem świątyń hinduistycznych poza granicami Indii. Powstał w 

IX wieku, ale niedługo później został opuszczony, prawdopodobnie na skutek wybuchu 

pobliskiego wulkanu Merapi. Zapomniany, przez setki lat pozostawał zagubiony w dżungli, aż 

do XVIII wieku, kiedy został odkryty przez Brytyjczyków. Prambanan wraz z pobliskim 

Borobudurem stanowią prawdopodobnie największą nie przyrodniczą atrakcję Indonezji. Z 

terenu świątyni widać sylwetkę fantastycznego wulkanu Merapi. 

 
Kraton i Taman Sari  Kraton to pałac sułtański zbudowany w latach 1755–1795 w Yogyakarcie, podczas panowania 

sułtana Hamengkubuwono I. Kompleks pałacowy składa się z komnat ceremonialnych, sali 

tronowej, meczetu, pawilonów dla gości. Znajdują się tu również koszary, odlewnie uzbrojenia 

i amunicji oraz dwa place defilad. Do dyspozycji rodziny królewskiej jest również rozległy 

ogród. Cały kompleks jest otoczony murem. Taman Sari to sułtański pałac na wodzie. 

Malownicze miejsce, w którym sułtan odpoczywał ze swoimi licznymi żonami. Oba kompleksy 

są dosyć rozległe, tworzą niemal miasto w mieście. Tak jest obecnie, bo w czasach ich budowy 

znajdywały się raczej na uboczu miasta i otoczone były tropikalną zielenią. Choć miasto usiłuje 

dzisiaj wtargnąć do wodnego pałacu, nadal jest on wyjątkowym miejscem, z turkusowymi 

basenami, kamiennymi komnatami, wieżami, małymi dziedzińcami. 

 
Wulkan Bromo i Sea of 

Sand   
 Wulkan Bromo znajduje się na wyspie Jawa, w jej wschodniej części. Mierzący 2329 m. n.p.m. 

nie jest jej najwyższym szczytem, ale uchodzi za zdecydowanie najbardziej rozpoznawalny 

wulkan w Indonezji. Znajduje się na równinie zwanej ergiem lub “piaskowym morzem”, czyli 

ogromnym obszarze pustynnych wydm - Pustyni Tennger. Jest tam najmłodszym z pięciu 

wulkanów i jednym z czterech aktywnych. Zarówno wulkan Bromo, jak i Pustynia Tennger 

znajdują się na terenie Parku Narodowego Bromo Tennger Semeru istniejącego od 1982 r. 
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Cena imprezy  
 

 
 

 

 

 

 

Cena imprezy zawiera: 

 

v przelot na trasie: Warszawa – Dżakarta – Warszawa  

(lot z 1 przesiadką), 

v 3 przeloty lokalne,  

v 1 nocleg ze śniadaniem w hotelu w Dżakarcie w pokoju DBL, 

v 7 noclegów w Sea Front Deluxe Bungalow w Komodo Resort 

& Diving Club z wyżywieniem FB (3 posiłki), filtrowana woda, 

kawa, herbata, – do wszystkich posiłków, bezpłatny minibar 

(przekąski i napoje bezalkoholowe), 

v pakiet 5 dni nurkowych (3 nurkowania dziennie) z łodzi w PM 

Komodo (pomiędzy nurkowaniami lekkie przekąski i woda),  

v program objazdowy na Jawie (5 noclegów w pokoju DBL ze 

śniadaniami, transfery klimatyzowanym busem, bilety wstępów, 

opiekę anglojęzycznego przewodnika), 

v transfery: lotnisko – hotel – lotnisko,  

v sprzęt nurkowy: 12l butle (aluminium), opieka lokalnych 

przewodników nurkowych,  

v ubezpieczenie KL 100.000€ +NNW 10.000€ + BP 1000€+ 

100.000€ OC + choroby przewlekłe + nurkowanie, 

v składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz 

Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

     Cena imprezy nie zawiera: 

 

v opłat za wstępy na terenie Parku 

Morskiego Komodo na 5dni:ok. 60€/osoba 

– opłaty mogą ulec zmianie, 

v „Visa on arrival”- 35$/os., 

v transferów  w Dżakarcie (lotnisko-hotel-

lotnisko), 

v ½ dniowa wycieczka na wyspę Rinca 

(smoki z Komodo) ok. 160zł/os., 

v wypożyczenia sprzętu nurkowego, 

v napojów bezalkoholowych i 

alkoholowych,  

v posiłków niewymienionych w programie, 

v lokalnych podatków, 

v dopłaty do dodatkowego bagażu na 

przelotach wewnętrznych, 

v napiwków dla obsługi/przewodników,  

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:   4.500,00zł – płatna na 150 dni przed wyjazdem 

v Dopłata pozostałej kwoty do 100% na 40 dni przed wyjazdem. 

 

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 „Visa on arrival”- 35$/os., 

v Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd, 

v Ubezpieczenie nurkowe – w cenie imprezy! 

v Niezbędne dokumenty i testy wymagane przepisami dot. podróży w czasie COVID-19, 

v Zalecane uprawnienia: AOWD, 50 nurkowań.  
 

 

 

 

 

 
 

 

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 18.09-17.09.2022 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 

 


