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Lembeh – legendarna cieśnina… 
 

Wakacje w krainie stworzeń niezwykłych 

 

Termin wyjazdu 

  

15.08 – 27.08.2023 

 

Cena imprezy 

  

2.260,00 €+ 7.600,00 PLN/os. nurkująca/ pokój Garden View 

3.080,00 €+ 7.600,00 PLN/os. nurkująca/pokój  Luxury Cottage 

1.350,00 €+ 7.300,00 PLN/os. nienurkująca/pokój Garden View 

2.130,00 €+ 7.300,00 PLN/os. nienurkująca/pokój Luxury Cottage 

   
 

  

Główne atrakcje  v Fascynujące stworzenia cieśniny Lembeh 

v Obłędne nurkowania makro – raj dla fotografów 

v Muck diving i nienaruszone ogrody koralowe 

v Sceneria rajskiej wyspy, lasów tropikalnych i uśpionego wulkanu 

 v Mieszkańcy Celebesu: makaki, tukany i wyraki – dla chętnych wycieczka do PN 

Tangkoko 

   

  Pakiet all inclusive- wszystkie opłaty w cenie wyjazdu!!!! 

Muck diving w najlepszym wydaniu !!! 
   

Opis wyjazdu  Kształtem przypominająca skorpiona, Celebes lub Sulawesi jest jedną z największych 

wysp Indonezji leżącą na Oceanie Spokojnym. Bujnie pokryta lasami tropikalnymi i 

wulkanami, uwodzi fauną i florą zarówno na lądzie, jak i pod wodą. Każdy kto nurkuje i 

fotografuje zgodzi się, że nigdzie indziej na świecie nie występuje takie natężenie makro, 

jak właśnie na Lembeh. Wszystko to za sprawą wulkanicznych piasków będących domem 

dla fascynujących stworzeń (Rhinopias, Ambon Scorpionfish, ośmiornic: Mimic, 

Wonderpus, Blue-ring, mątwy Flamboyant). To tutaj, ludzie z całego świata przyjeżdzają 

podziwiać najdziwniejsze podwodne istoty Oceanu Spokojnego.  Lembeh oprócz makro 

oczaruje Was także ogrodami koralowymi, w których nie mogłoby zabraknąć mandaryn o 

zmierzchu. Wyprawa na Lembeh to spełnienie marzeń każdego, kto chciałby odkryć nowe 

stworzenia zarówno pod wodą jak i na lądzie. Celebes jest domem dla czarnych makaków, 

tukanów, dzioborożców i tarsjuszy. 
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Ramowy program imprezy * 

 

 

 

15.08 (wtorek) 

  

 
 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2,5h przed wylotem, 

Odprawa paszportowo – bagażowa, przelot do Manado (Celebes Północny). 
 

  16.08 (środa) 
  

Przylot Manado w godzinach popołudniowych, 

Transfer do hotelu (ok. 90 min. klimatyzowanym pojazdem oraz ok. 10 min. łodzią), 

Zakwaterowanie w pokojach, zapoznanie z bazą, omówienie nurkowań, 

Kolacja (19:00-22:30), czas wolny i integracja, nocleg. 
 

                  17.08 – 24.08 

(czwartek – czwartek) 

  

Śniadanie w formie bufetu, 

Pierwsze nurkowanie z łodzi,  

Drugie nurkowanie z łodzi, 

Lunch, 

Nielimitowane nurkowania na rafie domowej, 

Kolacja, 

Czas wolny, nocleg. 
!!! Pakiet obejmuje w sumie 17 nurkowań  z łodzi z przewodnikiem (powietrze/Nitrox) oraz 

nielimitowane nurkowania na rafie domowej  bez przewodnika (powietrze/Nitrox). 

  

 

25.08 (piątek) 

 

 

  

Śniadanie, 

Czas wolny, możliwe kajaki lub snorkeling, 

Możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych (atrakcje dla chętnych -

dodatkowo płatne), np. Wycieczka do Parku Narodowego Tangkoko. Propozycja dla 

kochających naturę, podczas wyprawy będzie można zobaczyć wyraka karłowatego, 

czarne makaki, tukany oraz inne patki, które na Celebesie występują endemicznie.   
 

 

26.08 (sobota) 
  

Śniadanie, 

Wykwaterowanie z resortu, 

Przejazd na lotnisko, 

Odprawa paszportowo – bagażowa, wylot do Polski,  

Przylot na lotnisko w Warszawie w dniu 27.08 niedziela,  

Zakończenie imprezy. 
 

   

 

 

 

 

 

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

** - centrum nurkowe otwarte w godzinach 07.30 – 17.00, 07.30 – 20.30 (nocne nurkowania), 

Camera Room otwarty do godziny 22:30; Spa do dyspozycji w godzinach 14:15 – 22:45, 

*** - nurkowania nocne z łodzi oraz nurkowania na mandaryny dostępne w niektóre dni i dodatkowo płatne na miejscu - szczegóły u 

organizatora.  

 



 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

          Opis hotelu Lembeh Resort 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis główny 

  

 

 

Lembeh Resort położony jest na wysepce Lembeh na wschód wysuniętą od Celebesu 

Północnego. Idealne miejsce dla nurków, miłośników fotografii oraz osób szukających relaksu. 

Resort jest położony na pięknym zboczu, tuż nad taflą turkusowej wody i zachwyca widokami 

wygasłych wulkanów oraz zachodzącego słońca. Obiekt posiada restaurację serwującą 

doskonałe potrawy kuchni indonezyjskiej oraz europejskiej. Śniadania i lunche są serwowane w 

formie bufetu, kolacja w wersji 4-daniowej a la carte. Kilka metrów od plaży mieści się basen z 

barem, który jest idealną bazą do odpoczynku między nurkowaniami. W godzinach 

popołudniowych goście mają do dyspozycji Spa, gdzie skorzystać można z relaksujących 

masaży i zabiegów na ciało. 

Do Państwa dyspozycji oddajemy pokoje Garden View z widokiem na tropikalne ogrody 

resortu. Pokoje z werandą, klimatyzacją, garderobą, łazienką z suszarką, stolikiem i 

dystrybutorem wody ziemnej i gorącej. Do dyspozycji zestaw kawowo – herbaciany, mini-bar, 

sejf oraz WiFi. Za dodatkową opłatą goście mogą wybrać zakwaterowanie w Luxury Cottage 

– przestrzenne pokoje z widokiem na ocean i bajeczne zachody słońca. 

Centrum nurkowe w Lembeh Resort jest otwarte od 7:30 rano do czasu ukończenia ostatniego 

nurkowania. Wielojęzyczny personel i biolog służą pomocą oraz wiedzą przez cały dzień. 

Centrum nurkowe daje możliwość wypożyczenia ekwipunku nurkowego firm Aqualung i Apex, 

latarek LED oraz UltraViolet. Innym udogodnieniem resortu jest Cameras@Lembeh, jedyne w 

cieśninie centrum video-fotograficzne. Na miejscu do wypożyczenia sprzęt foto-video oraz 

niektóre akcesoria. Na terenie obiektu znajduje się także Divers Lounge - przestrzeń do relaksu, 

gdzie w miłej atmosferze można odpocząć korzystając z biblioteki.  

Lembeh Resort jest świetną bazą wypadową do wypraw kulturalno-przyrodniczych. Dla 

chętnych wycieczki fakultatywne organizowane przez resort. Dopasowane do preferencji 

klientów i płatne na miejscu. Do wyboru 1,5 godzinne wycieczki do lokalnej wioski, całodniowe 

wyprawy na Wyżyny Minahasan, zwiedzanie Parku Narodowego Tangkoko, kursy gotowania 

specjałów kuchni indonezyjskiej. 
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Opis nurkowania na Lembeh  
 

 

Nurkowanie 

  

 
 

Rozsławiona mianem Stolicy Świata w nurkowaniu z przedziwnymi morskimi 

stworzeniami – cieśnina Lembeh to miejsce, które oszałamia nagromadzeniem 

niesamowitych zwierząt. Ciemne dno wulkanicznego piasku sprawia, ze muck diving 

na Lembeh jest jednym z najlepszych na świecie. Raj dla fotografów, fanów makro i 

dla osób ciekawych stworzeń, które trudno gdziekolwiek indziej zobaczyć. Północ 

Celebesu uwodzi bujnymi ogrodami koralowymi, różnorodnością kształtów i kolorów. 

Rodzaj nurkowania na wulkanicznym, piaskowym dnie. Nurkowania tego typu to 

spokojne eksplorowanie czarnego piachu w celu znalezienia skrywających się tam 

zwierząt. Dużo stworzeń żyje na tego typu podłożu, ze względu na wysoką ilość 

odżywczych elementów. Wiele zwierząt żyjących w tamtejszych wodach nie została 

jeszcze oficjalnie odkryta. Lembeh leży w obszarze na Ziemi, gdzie występuje 

największa bioróżnorodność życia podwodnego na świecie. 

Cieśnina Lembeh zadziwia zarówno różnorodnością zwierząt, jak ich nagromadzeniem. 

W skład najbardziej zjawiskowych podwodnych stworzeń wchodzą: Rhinopias, Ambon 

Scorpionfish, ośmiornice: Mimic, Coconut, Wonderpus, Blue-ring, kolorowe iglicznie 

oraz mątwy Flamboyant. To tylko niektóre z przedziwnych zwierząt, które można 

spotkać w tamtejszych okolicach. Inne, które zadziwiają to koniki morskie Pygmy, 

liczne kraby oraz kolorowe ślimaki morskie. 

Lembeh oferuje szeroki wachlarz miejsc nurkowych; Air Bajo, Air Prang, Angel’s 

Window, AW Shucks, Batu Angus, Batu Kapal, Batu Merah, Batu Sandar, Critter Hunt, 

Dante’s Wall, Goby A ’Crab, Hairball, Haynus, Jahir, KapalIndah, Lembeh Resort 

House Reef. 
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Cena imprezy  
 

 
 

 

 

 

 

Cena imprezy zawiera: 

v przelot na trasie: Warszawa – Manado – Warszawa 

(lot z 2 przesiadkami), 

v zakwaterowanie 10 noclegów w pokoju DBL typu 

Garden View lub Luxory Cottage DBL, 

v pełne wyżywienie: śniadanie i lunch w formie bufetu, 

kolacja, przekąski, woda, kawa, herbata, 

v transfery do/z resortu, 

v pakiet 17 nurkowań z łodzi z przewodnikiem w 

najciekawszych miejscach nurkowych cieśniny Lembeh 

(powietrze/Nitrox) oraz nielimitowane nurkowania na 

rafie domowej bez przewodnika-w systemie buddy 

(powietrze/Nitrox),  

v opieka lokalnego przewodnika nurkowego, 

v butla 12l, pas balastowy, 

v składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i 

Turystyczny Fundusz Pomocowy, 

v ubezpieczenie TU Europa wariant The Best:  KL 

100.000€+NNW 10.000€+bagaż 1000€+OC+SWR. 

 

 Cena imprezy nie zawiera: 

 

v napoi alkoholowych, 

v „Visa on arrival” – płatna 35USD/osoba, 

v wycieczek fakultatywnych oraz zabiegów 

w SPA, 

v przedłużenia doby hotelowej,  
v ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z 

wyjazdu-dostępne u organizatora, 

v ubezpieczenia nurkowego DAN- dostępne 

u organizatora, 

  v opłat za nurkowanie nocne z łodzi, 

 v dodatkowych nurkowań, 

  v kursów nurkowych, 

v wypożyczenia sprzętu nurkowego, 

v napiwków dla obsługi 

v świadczeń nie wymienionych w cenie. 

 

 

Warunki rezerwacji  v Zaliczka: 25% – płatna w dniu dokonania rezerwacji, 

v Zaliczka II: 15%-  płatna na 180 dni przed wyjazdem, 

v Dopłata pozostałej kwoty na 60 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 - prosimy zabrać na wyjazd, 

v „Visa on arrival” – płatna 35USD/osoba, 

v Ubezpieczenie zdrowotne do 100 000 USD, które obejmuje skutki zarażenia COVID-19, 

v Rekomendujemy zakup ubezpieczenia DAN – szczegóły u Organizatora! 

v Aktualne wymogi dla podróżujących dotyczące pandemii COVID-19! 
 

  

 

 

 
 

 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwarancję 
ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 413 001 PLN,  na okres 18.09.2022-

17.09.2023. 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. 

 


