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Safari nurkowe – Best of Maldives  
 

Bajeczne nurkowania pośród koralowych atoli Oceanu Indyjskiego 

oraz zwiedzanie Sri Lanki! 
 

Termin wyjazdu  
 

24.11 – 03.12.2023  
 

Cena imprezy 
 

 

2.100,00 EUR + 6.690,00 PLN – Malediwy  

Dopłata do wariantu przedłużonego o Sri Lankę: 2700zł/osoba (5 dni) 

   

Główne atrakcje   Piękne ogrody koralowe i duże zwierzęta pelagiczne m.in. manty!! 

 7-dniowe safari po najpiękniejszych zakątkach Malediwów ♡ 

 Nowoczesna i komfortowa łódź Emperor Leo! 

 Niezapomniane nurkowanie nocne z nurse sharks i blacktip sharks!  

 Szkółki lucjanów, ogrody miękkich różowych i złotych koralowców! 

 Szansa na spotkanie rekina wielorybiego! 
    

Dla chętnych wersja MULTI: Sri Lanka – Łza z Policzka Indii w pigułce! 

 Plantacja słynnej cejlońskiej herbaty i cynamonu, skalna forteca – Sigiriya! 

 Kandy ze wspaniałą świątynią buddyjską,  

 Sierociniec dla słoni w Pinnawela i groty wyrzeźbione w skałach,  
 

  Nurkowanie pośród koralowych atoli i zwiedzanie magicznej Sri Lanki! 
Malediwy leżą w basenie Oceanu Indyjskiego, więc podczas nurkowania czeka nas prawdziwa 

feeria barw. Najlepsze nurkowania na Malediwach to te, po zewnętrznej stronie atoli. Ponieważ 

wyspy są szczytami podwodnego łańcucha górskiego zanurzenia odbywają się przy ścianach, często 

w prądach! Dzięki temu podczas nurkowania jest możliwość spotkania dużych zwierząt takich jak 

ogromne manty, ławice kropkowanych Eagleray, Stingray a jeżeli mamy trochę szczęścia to 

podczas nurkowania spotkamy rekiny wielorybie! Nurkowanie na Malediwach to także doskonała 

widoczność – często dochodząca do 50 metrów! Druga część wyprawy to pobyt na Sri Lance – dla 

kupców arabskich była krainą szczęśliwych niespodzianek, zaś średniowieczny podróżnik Marco 

Polo nazwał ją najwspanialszą wyspą świata. Amerykański powieściopisarz Mark Twain uważał ją 

za „piękną i wspaniale tropikalną”. Mahatma Gandhi był przekonany, że naturalne piękno Sri Lanki 

jest niedoścignione na całej kuli ziemskiej. Także dzisiaj piękno, bogactwo i różnorodność tego 

miejsca stanowią o magii, która oczarowuje przybyszów. Piękne plaże, niesamowite zabytki, bujna 

przyroda i fantastyczne spotkania z naturą i zwierzętami.. 
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  Ramowy program imprezy – simple  
 

24.11 (piątek) 
  

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

Oficjalne rozpoczęcie imprezy, 

Odprawa paszportowo – bagażowa, 

Wylot do Male. 

 

25.11 (sobota) 
  

Przylot do Male,  

Transfer łodzią z lotniska na łódź Emperor Leo, 

Oficjalne rozpoczęcie safari nurkowego, powitalny drink, spotkanie organizacyjne,  

Lunch, opuszczenie mariny w Male, kolacja, nocleg. 

Podczas safari: 2-3 nurkowania w ciągu dnia. Trasa safari The Best of Maldives obejmuje: (North Male 

Atoll, North Ari Atoll, Rasdhoo Atoll, South Ari Atoll, South Male Atoll, Vaavu Atoll), 

 

26 – 30.11 

 (niedziela – czwartek) 
 Pobudka, lekka przekąska, 

Pierwsze nurkowanie, 

Śniadanie, 

Drugie nurkowanie,  

Lunch,  

Trzecie nurkowanie, 

Pomiędzy nurkowaniami w ciągu dnia: zwiedzanie bezludnych wysp, relaks, 

1 x podczas safari kolacja BBQ na bezludnej wyspie, 

1 x podczas safari nurkowanie nocne. 

Kolacja, nocleg. 

 
 

01.12 (piątek) 

 

 

 

 

 
 

 
        02.12 (sobota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pobudka, lekkie śniadanie, 

Pierwsze nurkowanie, 

Śniadanie,  

Drugie nurkowanie, 

Lunch, czas wolny i wybrane formy odpoczynku na łodzi, 

Popołudniowa wycieczka z przewodnikiem po Male, 

Zakotwiczenie w rejonie Kurumba/Hulhumale, 

Kolacja pożegnalna, 

 

Pobudka, śniadanie, 

Wykwaterowanie z pokładu łodzi, 

Czas wolny (możliwość zarezerwowanie sobie hotelu przy lotnisku w Male), 

Transfer na lotnisko, 

Odprawa paszportowo-bagażowa, 

Przelot do Polski, 

Lądowanie na lotnisku w Warszawie w dniu 03.12.2023 – 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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02.12 (sobota)  
 

 

 

 
 

03.12 (niedziela) 

 

 
 

04.12 (poniedziałek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12 (wtorek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

06.12 (środa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ramowy program imprezy - multi 
 
 

Pobudka, śniadanie, 

Opuszczenie łodzi, 

Transfer na lotnisko, 

Odprawa paszportowo-biletowa, 

Wylot do Colombo, powitanie girlandami ze Świętego drzewa, 

Przejazd do hotelu Goldi Sands (lub podobnego), obiadokolacja i nocleg. 

 

Pobudka, śniadanie, 

Czas wolny na relaks i odpoczynek na plaży, w między czasie lunch, 

Obiadokolacja, nocleg. 

 

Pobudka, śniadanie, 

Wykwaterowanie z hotelu, 

Wizyta w sierocińcu słoni Pinnawala (w godzinach porannych odbywa się karmienie słoni, także warto 

wstać wcześniej!:)). Pinnawela Elephant Orphanage to działający od 1975 roku – dom dla porzuconych i 

rannych słoni, 

Zwiedzanie Dambulli słynnej z 5 wykutych w skale świątyniom (podczas zwiedzania wymagane jest 

nakrycie ramion oraz nóg), 

Zwiedzanie fabryki drewna oraz sklepu z wyrobami z tego tworzywa, 

Przejazd do hotelu Sigiriana Resort by Thilanka (lub podobnego), obiadokolacja i nocleg. 

 

Pobudka, śniadanie,  

Zwiedzanie słynnej Sigiriji skalnej fortecy – wspinaczka na górę!:))  

Sigirija – czyli podniebna forteca, wznosi się na ponad 150 m! Nazywana również Lwią Skałą niegdyś 

była pałacem z pięknym ogrodem i basenem! 

Powrót do hotelu – czas na prysznic i przebranie się,  

Wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Ogrodu Przypraw w Matale oraz Kandy. Ogród przypraw to 

niezwykłe miejsce gdzie na jednej powierzchni można zobaczyć i poczuć jak wygląda i pachnie cynamon, 

imbir, szafran, gałka muszkatołowa etc. Podczas zwiedzania, dowiemy się właściwości wielu przypraw i 

ziół, a także sposób wykorzystywania ich w branży kosmetycznej lub w medycynie ajurwedyjskiej. 

Następnie podążamy do Kandy. To właśnie w tym mieście, najbardziej można odczuć wpływy buddyjskie 

na wyspie. Miasto położone jest malowniczo na wzgórzach wokół jeziora Kandy, nad brzegiem którego 

znajduje się jedno z najbardziej znanych miejsc na Sri Lance – Świątynia Zęba. 

Godzinne przedstawienie kulturowe, a następnie zwiedzanie wspomnianej Świątyni Zęba (wymagane jest 

okrycie ramion oraz nóg, a także zdjęcie butów), przejazd do hotelu OZO Kandy Sri Lanka (lub 

podobnego), obiadokolacja, nocleg. 

 

Pobudka, śniadanie, 

Wykwaterowanie z hotelu i przejazd busem do Nuwara Eliya. Zwiedzanie plantacji i fabryki herbaty – czas 

na zakupy!:) Przejazd do hotelu Sasha Transit w Colombo (lub podobnego), czas na prysznic, 

obiadokolacja, nocny transfer na lotnisko, odprawa bagażowa po północy, przelot do Polski, lądowanie 

07.12.2023. Oficjalne zakończenie imprezy 
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Opis łodzi M/Y Emperor Leo 
 

 

 

 

Opis główny 

  

MV Emperor Leo to stylowa, 35-cio metrowa łódź o wysokim standardzie, dla najbardziej 

wymagających nurków. Łódź pływa po przepięknych wodach Oceanu Indyjskiego! 
 

Łódź pomieści 24 nurków w 12 kabinach dwuosobowych. Każda kabina wyposażona jest w 

łazienkę, suszarkę do włosów, DVD, klimatyzację oraz 2 ręczniki. Na pokładzie głównym 

znajduje się duży salon z sofami, TV/DVD, barem, jadalnią oraz jacuzzi. Pokład 

górny/słoneczny jest częściowo zadaszony, to idealne miejsce do relaksu. Leo posiada 

dodatkową łódkę, z której odbywają się wszystkie nurkowania. Wyposażona jest w 2 

kompresory Coltri + Nitrox, butle, zestaw tlenowy. Łódź wyposażona jest w apteczkę pierwszej 

pomocy, GPS, radio VHF, telefon. Ponad to łódź posiada kamizelki ratunkowe oraz tratwy 

ratunkowe. 
 

 Górny pokład: 1 kabina suite, 2 kabiny z 1 podwójnym łóżkiem lub 2 pojedynczymi, 

 Dolny pokład: 2 kabiny z podwójnym łóżkiem, 2 kabiny z 1 podwójnym łóżkiem lub 

2 pojedynczymi, 4 kabiny z dwoma pojedynczymi łóżkami Safari na Emperor Leo to 

szereg ciekawych tras nurkowych na Malediwach. Odwiedzane miejsca nurkowe 

zaspokoją nowicjusza, jak również wymagającego nurka. Doskonały stosunek ceny do 

jakości uczyni wyjazd wyjątkowym. 
 

Podczas rejsów organizowane są wycieczki na bezludne wyspy oraz kolacje BBQ (w zależności 

od warunków pogodowych). 
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Opis nurkowania na Malediwach 

 

Nurkowanie 

  
Ari Atoll ma do zaoferowania różnorodne nurkowiska, na których spotkanie większych 

gatunków ryb jest niemal pewne. 

  

 Maaya Thila: należy do najlepszych nurkowisk na całych Malediwach.W płytszych częściach 

thili znajdziemy mureny, ślimaki nagoskrzelne, skrzydlice, czy ośmiornice. Natomiast 

najbardziej interesująca jest głębsza część ściany, gdzie znajdują się jaskinie i przewieszenia 

niemal całkowicie pokryte pięknymi, zdrowymi, kolorowymi gąbkami i koralowcami. Wokół 

thili znajdziemy ławice ryb z gatunku: batfish, unicornfish, soldierfish czy triggerfish. 

Możliwe, że pomiędzy nimi znajdzie się również kilka orleni, czy rekinów rafowych. Naprawdę 

wyjątkowe miejsce! 

  

 Fish Head (zwane również Shark Point lub Mushimasmingili Thila): zaliczana do 

pierwszej 10 najlepszych nurkowisk na Malediwach. Jest to niewielka thila, a jej ściany są dość 

gęsto usiane niewielkimi jaskiniami i przewieszeniami, pięknie pokryte gorgoniami, koralami i 

gąbkami. Pośród nich znajdziemy ogromne ławice snapperów. Jednak prawdopodobnie 

najciekawszym wydarzeniem będzie obserwowanie licznie tu występujących szarych rekinów 

rafowych. 

  

 Broken Rock: to kolejna „zatopiona rafa”. Pośrodku niej znajduje się ogromne pęknięcie, 

przypominające kanion, skąd też pochodzi nazwa nurkowiska. To właśnie możliwość 

przepłynięcia przez ten podwodny kanion przyciąga tu rzesze nurków. Znajdziemy tu cheliny 

napoleońskie, snappery i barakudy a w sezonie od maja do listopada częstym gościem jest 

również rekin wielorybi. 

  

North Male Atoll to jeden z najpopularniejszych wśród nurków, położony stosunkowo blisko 

lotniska w Male. 

  

 Helengeli Thila: „zatopiona rafa”, z wierzchołkiem na głębokości około 12 m. Najbardziej 

interesująca część rafy to jej strome ściany na głębokości miedzy 25 a 30m, gdzie znajdziemy 

mnóstwo przewieszeń całkowicie pokrytych kolorowymi, miękkimi koralami i gdzie liczyć 

możemy na zobaczenie ławic rekinów rafowych jak i tuńczyków czy barakud. 

 

HP Reef: znajduje się tam duża skała, oddzielona od rafy wąskim piaszczystym kanałem. 

Zewnętrzna strona tej skały opada stromo, a u podstawy skały znajduje się ogromna jaskinia 

pokryta niebieskimi koralami. W jednym z końców jaskini usytuowany jest wąski przesmyk 

zwany kominem („the chimney”), prowadzący na dach skały. HP Reef to dom dla barakud, 

rekinów rafowych, tuńczyków, orleni, ryb z gatunku big-eye trevally czy blue-fin jack.  
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 Okobe Thila (Barracuda Thila): jest to podwodna rafa składająca się z trzech części 

położonych obok siebie. Najmniejsza z nich ma średnicę około 10m, a największa ma około 

50m. długości. Wszystkie trzy części rafy tworzą niezwykłe formacje skalne i są malowniczo 

pokryte miękkimi i twardymi koralami. Cheliny napoleońskie, barakudy, tuńczyki, hemulony 

orientalne to domownicy często spotykani na tej rafie. 

 

South Male Atoll usytuowany na południe od North Male Atoll. Znajduje się tu wiele 

popularnych miejsc nurkowych. 

  

 Kandooma Thila: jedno z najbardziej ekscytujących miejsc nurkowych w rejonie South 

Male. Wierzchołek rafy sięga 14 metrów, ale ze względu na występujące tu silne prądy, jest to 

nurkowisko dla doświadczonych nurków. Ta rafa w kształcie łzy położona pośrodku kanału 

przyciąga niezliczone ilości ryb z gatunku barakud, tuńczyków, chelinów napoleońskich, muren, 

orleni, jak również żółwi. Najbardziej interesującym zaś miejscem jest cleaning station dla 

szarych rekinów rafowych, które podziwiać możemy przypięci hakami do rafy. Te ogromne 

rekiny podpływają tam bardzo blisko nurków, oddając się z rozkoszą podwodnej higienie małym 

rybkom czyścicielom, zupełnie nie zwracając uwagi na obserwatorów. Niezapomniany widok! 

  

 Guraidhoo Corner: rafa, która niezależnie od siły prądu i widoczności ma wiele do 

zaoferowania. Płynąc wewnątrz kanału znajdziemy kilka ciekawych do obejrzenia przewieszeń 

usytuowanych na dość stromej ścianie. Nie powinniśmy jedynie skupiać się na rafie, ponieważ 

przegapić możemy ławice orleni lub rekiny rafowe przepływające w toni. Wypływając na 

zewnątrz rafy liczyć możemy na duże skupiska ryb z gatunku fusilier, surgeonfish, jak i żółwie, 

czy mureny w kilku gatunkach. 

  

 Kuda Giri Wreck: jest to wrak niewielkiego statku zatopionego specjalnie dla nurków. Wrak 

porośnięty jest miękkimi i twardymi koralami, co czyni go bardzo wdzięcznym wrakiem do 

fotografii podwodnej. Odwiedzają go żółwie, barakudy i ryby z gatunku batfish. Schronienia 

na samym wraku szukają ślimaki nagoskrzelne, skrzydlice, krewetki i kraby. 

  

Vaavu Atoll (Felidhoo) 
jest to najmniejszy i najmniej skomercjalizowany spośród atoli. Położony jest po wschodniej 

stronie archipelagu, w pobliżu atolu South Male. 

 

 Miyaru Kandu: „miyaru” w lokalnym języku Dhivehi znaczy rekin. Znaleźć ich tu można 

naprawdę wiele, stąd też wzięła się nazwa rafy. Po północnej stronie rafy znajduje się wiele 

przewieszeń, wokół których gromadzą się szare rekiny rafowe. Natomiast gatunki rekinów 

white-tip jak i black-tip przepływać będą raczej kanałem. 

 

 

 

 

   

 

  

 



 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena imprezy 
 

 
 

 

 

 

 

Cena imprezy zawiera: 

v przelot na trasie Warszawa-Male-Warszawa (lot z 1 

przesiadką) lub w wersji MULTI: Warszawa-Male-

Colombo-Warszawa  (lot z 1 przesiadką), 

v transfer lotnisko-łódź-lotnisko,  

v safari nurkowe: 7 noclegów na łodzi Emperor Leo w 

klimatyzowanej kabinie TWIN DBL na dolnym pokładzie, 

v pełne wyżywienie FB: śniadanie, obiad, kolacja (w formie 

bufetu z lampką wina), popołudniowe przekąski, 

nieograniczona woda pitna, herbata  i kawa, lampka wina 

(czerwonego lub białego)  do obiadu,  1 kolację BBQ na 

bezludnej wyspie (uzależnione od warunków pogodowych),  

v 6 dni nurkowych (łącznie 17 nurkowań podczas całego 

safari), 

v butle, balast, pas balastowy, nitrox, opiekę przewodnika 

nurkowego; łodzi towarzyszy 24h/dobę druga łódź (donia) – 

z niej odbywają się nurkowania, ładowanie butli powietrzem, 

v Malediwski podatek12%, 

v w wersji MULTI: program objazdowy na Sri Lance (4 

noclegi w pokoju DBL z wyżywieniem zgodnie z opisem 

(śniadania i obiadokolacje, oraz lunch w drugim dniu), 2 

małe butelki wody: osoba/dzień, transfery klimatyzowanym 

busem, bilety wstępu do: Pinnawala, Świątynia Świętego 

Zęba, Sigirija, Dambulla , opiekę anglojęzycznego 

przewodnika),  

v obowiązkową składkę 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 wypożyczenia sprzętu nurkowego,  

v napojów alkoholowych, bezalkoholowych i 

soków,  

v dodatkowych nurkowań, 

v napiwków dla obsługi,  

v dopłaty do kabiny na górnym pokładzie SUITE 

z podwójnym łóżkiem 300USD/osoba, lub kabiny 

TWIN na górnym pokładzie 180USD/osoba, 

v butli 15l – 85USD/tydzień, 

v drugiej butli do konfiguracji sidemount 

31USD/tydzień, twin set’a: 85USD/tydzień 

v lunchy na Sri Lance  za wyjątkiem dnia 

drugiego,  

v wypożyczenia sprzętu nurkowego, 

v wizy na Sri Lance 35USD, 

v obowiązkowego ubezpieczenia COVID-19 

podczas pobytu na Sri Lance: 12 USD/osoba, 

v świadczeń niewymienionych w programie,  

v dodatkowego ubezpieczenia kosztów od 

rezygnacji z imprezy oraz ubezpieczenia 

nurkowego DAN – dostępne w ACTIVTOUR. 

 

 

Warunki rezerwacji 
 v Zaliczka I: 25% wartości imprezy w dniu podpisania umowy, 

v Zaliczka II: 20 % – płatna na 180 dni przed wylotem, 

v Zaliczka III: 15%  – płatna na 120 dni przed wylotem, 

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 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 413 001,00 PLN,  na okres 18.09.2022 r. do 17.09.2023 r. 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. 

 


