
RAJA   AMPAT  listopad 2018 
 



RAJA AMPAT …Wyjątkowa Wyprawa. Magiczne 
miejsce. Ekologiczny Resort na prywatnej Wyspie. 

Kameralna Grupa. Relaks & Nurkowanie…  
 

 

• Data Wyjazdu: 20/21 listopada – 2/3 grudnia 

• Dla chętnych – proponujemy przedłużenie pobytu        
o trekking w Zachodniej Papui. 

• Ilość miejsc: 9             
(cały resort to jedynie 11 willi i 8 bungalowów). 

 

 

 Zapraszamy do udziału w wyjątkowej Podróży…  

• Odkryjecie z nami prawdziwy RAJ: nad i pod wodą. 

• Zamieszkamy w wielokrotnie nagradzanym ekologicznym 
Resorcie na prywatnej Wyspie.     

• Rekomendacją samą w sobie jest to, że to tu kręcony był 
film IMAX „Journey to the South Pacific”. 

• Prywatne wille, cisza, dbałość o szczegóły i ekologię – 
wszystko to sprawi, że te wakacje zapamiętacie na zawsze. 

• Nurkowy Pakiet NO LIMIT zapewni Wam poznanie 
wszystkich topowych miejsc nurkowych tego rejonu. 

 

 

 

 



MISOOL 

 
Rezerwat Morski Misool został założony w 2005 roku. Zajmuje obszar 
1,220 km2 i całkowicie otacza wyspę, na której spędzimy niezapomniane 
wakacje. Wszystkie miejsca nurkowe - zlokalizowane są również w Raja 
Ampat Shark & Manta Sanctuary (sanktuarium dla rekinów i mant), 
założonym w 2010 roku.  

Misool zbudowano w stu procentach z odzyskanego tropikalnego 
drewna. Projektując Resort został wzięty pod uwagę komfort                      
i prywatność Gości, jak i wpływ jaki Resort wywrze na środowisko. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienki w balijskim stylu, 
klimatyzację, prysznic z gorącą i zimną wodą, mini bar i miejscowe, 
ręcznie robione meble i ozdoby.  

Goście mogą skorzystać codziennie z trzech wypłynięć łodzią                       
z przewodnikiem oraz nurkowania o zmierzchu lub w nocy plus 
nielimitowanej ilości nurkowań z brzegu. Nurkowania odbywają się blisko 
resortu dzięki czemu po każdym z nich wracamy na odpoczynek               
na powierzchni w komfortowych warunkach.  



Program 

 
Dzień Program 

1 – 21 listopada * 
(środa) 

Wylot z Warszawy, na życzenie z innego miasta.  
* Istnieje możliwość wylotu dzień wcześniej i tranzytowego noclegu w Jakarcie. 

2 – 22 listopada Przylot do Jakarty, na lotnisko międzynarodowe, transfer na lotnisko krajowe, odpoczynek w 
strefie VIP (ok. 6-7h w zależności od wybranej ostatecznie konfiguracji przelotów ), nocny 
przelot do Sorong.   

3 – 23 listopada Poranny przylot do Sorong, transfer łodzią do Resortu. Odpoczynek po trudach podróży, 
możliwy check dive, kolacja. 

4 – 9 
 
24 - 29 listopada  

Pełne wyżywienie, pakiet nurkowań NO LIMIT (3 nurkowania z łodzi dzienne + nocne / 
zmierzchowe, nielimitowana ilość nurkowań z brzegu). 
Możliwość skorzystania z licznych atrakcji dostępnych w Resorcie: 
• SPA 
• Wycieczki opcjonalne 
• Kajaki lub stand up paddle board 
• Snorkeling z rekinami 
• Prelekcje edukacyjne 
• Lekcje gotowania 



Dzień 

10 – 30 listopada  Śniadanie, lunch, czas wolny & relaks. 
Popołudniowy transfer do Sorong, nocleg w hotelu.  

11 – 1 grudnia  Poranny przelot do Jakarty – w zależności od wybranego przelotu: pobyt w Jakarcie i nocleg 
tranzytowy lub wieczorny / nocny przelot do Europy. 

12 – 2 grudnia  W zależności od wybranej ostatecznie konfiguracji przelotów: dzień wolny w Jakarcie i nocny 
wylot do Europy, lub przylot do Polski. 

13 – 3 grudnia *  * Przylot do Polski 

 

• Istnieje możliwość przedłużenia programu o Trekking w Papui Zachodniej. 
• Osoby zainteresowane prosimy o kontakt przy zgłoszeniu. 

 
• Program może nieznacznie ulec zmianie ze względu na przeloty i warunki pogodowe.  

 

Program 



Koszt wyprawy: 5950 USD + przelot 
(od ok. 4950 PLN – im szybsza rezerwacja tym lepsza cena biletu!)  

Dopłaty: 

• Napiwki; 

• Opłata parkowa: ok. 80 usd ,  

• Wiza do Indonezji: 25usd 

• Zakwaterowanie w: North Lagoon Villas – 555 usd / osoba 

• Dodatkowe noclegi i posiłki nieuwzględnione w programie. 

Zniżki: 

• Stały klient: ubezpieczenie kosztów rezygnacji programu. 

• Non diver: 1050 usd. 

Płatności: 

I rata przy rezerwacji: przelot w PLN (jeśli rezerwowany w 
Nautica Travel) + 1500 usd. 

II rata: 21 maja: 2500 usd. 

III rata: 21 sierpnia: dopłata do całości. 

 

Cena zawiera: 
• Rozszerzone / wysokie ubezpieczenie KL i NNW obejmujące 

nurkowania;   

• Transfery z lotniska i na lotnisko (dotyczy: Indonezja); 

• Transfer szybką łodzią Sorong – Misool Eco Resort – Sorong;  

• 7 noclegów w MISOOL ECO RESORT w pokojach 
dwuosobowych: South Beach Villas.   

• Śniadania, lunche, kolacje, przekąski; kawa / herbata / woda / 
większość napojów bezalkoholowych dostępnych w resorcie;  

• Pakiet nurkowań NO LIMIT (transfery na miejsca nurkowe, 
butle z powietrzem, balast, woda, opieka lokalnych 
przewodników, podatki, NITROX); 

• Snorkeling z młodymi rekinami w Północnej Lagunie; 

• Nocleg ze śniadaniem w Sorong 30.11; 

• Nocleg tranzytowy ze śniadaniem 1.12 w Jakarcie (zalecany!); 

• Wypożyczenie w resorcie kajaków i stand up paddle boards;  

• Obowiązkową opłatę na fundusz gwarancyjny; 

• Opiekę polskiego przewodnika z Nautica Travel. 

 

 



NURKOWANIE 

 • Ekipa Resortu zbadała ponad 60 miejsc nurkowych w odległości maksymalnie 
do jednej godziny od Resortu - a wiele więcej czeka jeszcze na odkrycie! Ponad 
25 światowej klasy miejsc znajduje się w odległości zaledwie 15 minut od 
Resortu, są to m.in. Fiabacet, Boo, Yilliet, Wobbegong City i Magic Mountain. 

• Czego możemy spodziewać się w trakcie nurkowania w rejonie Misool?     
Mant i rekinów; ścian pokrytych koralami; rafowych równin i łagodnych 
podwodnych pagórków, nurkowań w dryfcie, rozległych ogrodów koralowych, 
spokojnych lagun oraz pinakli otoczonych licznymi ławicami ryb rafowych.  

• Widoczność różni się w zależności od warunków pogodowych, ale przeważnie 
liczyć można na min. 25 metrów, przy temperaturach wody od 26-28 stopni C.  

• Podwodne sceny w formacie 3D z filmu Journey to the South Pacific zostały 
nakręcone właśnie w Misool Eco Resort! 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=ojxx9zDrpfM 
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NURKOWANIE 

 

Snorkeling na rafie domowej z baby black tip reef sharks 

Wody otacząjące Resort są wyjątkowo przejrzyste, a rafy podchodzą pod samą 
powierzchnię wody, zapewniając Gościom idealne warunki zarówno do snorkelingu 
jak i nurkowania. House Reef to najlepsza rafa na snorkeling - można na niej spotkać 
ławice horse-eyed jacks, łagodne zielone żółwie, polujące ośmiornice oraz ogromne 
ławice bumphead parrotfish. Goście mają też szansę spotkać nowoodkrytego tutaj 
"chodzącego" rekina Epaulette... nocnego drapieżnika polującego na płyciznach 
koralowych ogrodów House Reef. Oprócz House Reef, Goście mogą pływać w North 
Lagoon, gdzie na płyciznach często spotkać można aż 15 baby blakc tip sharks! 

House Reef: światowej klasy nurkowanie z brzegu 

House Reef to min. - ławice horse-eyed jacks pływające pod filarami pomostów;         
to ogromne ławice fusiliers; to grupki bardzo dużych grouperów, które zadomowiły    
się pod molo; oraz duże rafowe rekiny black tip patrolujące pobliskie rafy.... a czasem 
również spotkania z gray reef sharks! 

Przy odrobinie szczęścia i cierpliwości  będziemy mieli okazję spotkać cudowną 
Mandarin Fish, która lubi pojawiać się tuż przed zachodem słońca.  

Do codzienności należą spotkanie nawet do 10-ciu gatunków ślimaków 
nagoskrzelnych w trakcie zaledwie jednego nurkowania. Rafa obfituje w olbrzymią 
ilość miękkich i twardych korali oraz gąbek w każdym kolorze... House Reef to idealne 
miejsce dla fotografów i miłośników obserwowania podwodnego życia.  

 

 

 



MISOOL  ECO  RESORT 

 

Świeżo, miejscowo, egzotycznie 

Restauracja znajduje się na plaży z widokiem na Północną Lagunę. Budynek restauracji - przewiewny,                  
z zaokrąglonym dachem, otoczony zielonymi palami - zapewnia idealną oazę na dzienne upały. Skosztujcie  
tropikalnych koktajli na tarasie w trakcie zachodu słońca; otwórzcie butelkę wina i zrelaksujcie się oglądając 
młode rekiny i ławice sardynek.  

W menu znajdziecie duży wybór zarówno zachodnich jak i azjatyckich dań - świeżych, miejscowych                        
i organicznych. W Resorcie oferowane są cztery posiłki dziennie i dodatkowo popołudniowa herbata                     
z przekąskami na tarasie (m.in.: cytrynowe biszkopty z kardamonem, smażone banany z czekoladą itp.).            
Do picia proponujemy importowane piwo, wino i szampana.  

Aby uszanować muzułmańskie tradycje właścicieli restauracji, w menu nie ma wieprzowiny. W restauracji nie 
serwuje się także żadnych ryb rafowych i dużych krewetek - ze względu na niepodtrzymywanie miejscowych 
metod łowienia ryb. Wszystkie ryby serwowane w restauracji łapane są poza strefą Parku. Przy odrobinie 
szczęścia, siedząc na tarasie zobaczycie jak miejscowa łódź dostarcza świeże tuńczyki.     

  

Nauka gotowanie tradycyjnych indonezyjskich dań + danie na wynos! 

Nauczcie się z rąk ekspertów jak przygotowywać dania wg. miejscowych metod i używając nowych, 
lokalnych przypraw! Dołączcie do ekipy kuchni i przygotujcie np. balijski Sambal Matah - sos zrobiony           
ze świeżej trawy cytrynowej, chili i świeżo wyciskanego oleju kokosowego.   

 

SPA Wellness w stylu indonezyjskim 

Do zabiegów używane są produkty linii Misool, przygotowywane codziennie z naturalnych składników           
w kuchni resortu. Spróbujcie peelingu z orzechów kemiri lub kawy z Papui, toniku z wyciśniętego soku 
ogórka, okładu z liści banana oraz aromaterapii z olejków kokosa. Zabiegi oferowane są w Waszych 
prywatnych pokojach lub w specjalnie przygotowanym do tego miejscu z pięknym widokiem.  

 

 



MISOOL ECO RESORT 

 

• Zdobywca nagrody „Tourism for Tomorrow 2017” 

• W 2016 zwycięzca rankingu „100 Resortów nienaruszających równowagi ekologicznej”. 

• Finalista konkursu „National Geographic World Legacy Award 2016”  

• Srebro w konkursie „World Responsible Tourism Awards 2016” 

• Wielokrotnie opisywany w New York Times, National Geographic i Conde Nast Traveler 

• https://www.youtube.com/watch?v=ITVrwpM3o-E 

 

Do naszej dyspozycji: 

 

• Północna Laguna: Wille: Nasnoos i Wakachom 

Wille zbudowane na palach bezpośrednio nad House Reef. Dwie sąsiadujące wille z wbudowanymi hamakami 
w werandach. Wyposażone w oddzielną sypialnię i część wypoczynkową z sofą. Druga część wypoczynkowa 
wpuszczona w werandę umożliwia bezpośrednie wejście do morza…   

 

• Południowa Plaża: 3 Wille Kalanme 

Nazwane na część jednego z najważniejszych duchów Wyspy – kompleks trzech oddzielnych pokoi z łazienkami 
połączonych wspólnym salonem i częścią wypoczynkową. Idealna dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój          
oraz białe piaszczyste plaże  Możliwość zorganizowania prywatnych kolacji we wspólnym salonie    
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Wycieczki opcjonalne & Atrakcje Resortu 

 

Proponowane wycieczki dodatkowe:  

• Village Tour (Wizyta w tradycyjnej papuaskiej Wiosce, z której pochodzi większość 
pracowników Resortu. Oddalona ok. 1h płynięcia łodzią. Koniecznie zabierzcie ze sobą 
aparaty  ) 

• Romantic Beach Castaway Experience (krótka podróż łodzią na prywatną plażę i czas tylko 
dla Ciebie i Twojego partnera  ) 

• Wayil Batan Karst Island Tour (znany ze zdjęć rejon – wysepki w kształcie grzybów  
turkusowa laguna, slalom łódką między skałami, piknik na rajskich plażach, a to wszystko 
tylko 30minut płynięcia od Resortu) 

• Light Birdwatching Cruise (ok. godzinny rejs łodzią przed zachodem słońca i obserwacja 
ptaków – widywane min. dzioborożce, papugi, orły, zimorodki i wiele innych) 

• Mangroves & Deserted Beaches (ok. 20 minutowy rejs w kierunku płytkich namorzyn,        
a następnie spacer opuszczonymi plażami – możliwość zobaczenia jaszczurek, ptaków 
morskich i miejsc lęgowych żółwi zielonych) 

• Standup Paddle Boarding Expedition (odwiedzimy bezludne białe plaże, przepłyniemy 
przez błękitne laguny  ) 

• SPA   

• Lekcje gotowania. 

 

 

 

 

 

 



Informacje dodatkowe: 

 

 

• Paszport musi być ważny minimum pół roku od daty powrotu + mieć 2 wolne strony na wizy. 

• Szczepienia – brak obowiązkowych, zalecane picie wody butelkowanej i napojów bez lodu, używanie środków 
odstraszających komary. Sugerujemy kontakt przed wyjazdem z lekarzem medycyny tropikalnej / podróży.  

• Wiza – 25 usd kupowana na lotnisku po przylocie. 

• Alkohol – w resorcie dostępne są wina i piwa, jeśli chodzi o alkohole mocne, bardzo trudno jest je dostać         
w Sorong, a lotnisko nie ma dobrze wyposażonej strefy bezcłowej, tak więc sugerujemy wcześniejsze zakupy. 

• Ekipa Resortu bardzo prosi o przywiezienie anglojęzycznych książek, które można zostawić w lokalnej 
biblioteczce  Prosi również o kartki pocztowe z miasta zamieszkania    

• Opłata Parkowa: ok. 80 usd – płatność możliwa tylko w Resorcie (wymagane zdjęcie paszportowe i xero 
paszportu – prosimy koniecznie zabrać ze sobą) 

• Płatność w Resorcie: usd, euro, rupie indonezyjskie lub karta – visa i mastercard (opłata 2%) 

• Domki wyposażone są w ekologiczne mydła, szampony i odżywki (ważna informacja dla tych, którzy mają 
problem z nadbagażem  ). Prosimy o zabranie ze sobą jak najmniejszej ilości rzeczy, które generują śmieci 
oraz o niezabieranie mydeł antybakteryjnych.  

• Na terenie Parku obowiązuje zakaz nurkowania w rękawiczkach nurkowych.  

• Ze względu na opóźnienia w przelotach liniami krajowymi – sugerujemy dodatkowy nocleg tranzytowy przed 
wylotem do Sorong i po powrocie z Sorong (np. w Jakarcie). 

 

 

 

 



Opcjonalny trekking - Papua Zachodnia 

 Dla chętnych proponujemy przedłużenie wyjazdu o ok. 4-dniowy trekking rejonami 
pięknej Doliny Baliem. Prowadzić nas będzie doświadczony anglojęzyczny przewodnik 
lokalny wraz z pomocnikiem, kucharzem i tragarzami, którzy pomogą z naszymi 
bagażami. Noclegi przewidujemy w lokalnych wioskach (niezbędne do zabrania: 
śpiwory i czołówki, wskazane kijki trekkingowe).   

Osoby zainteresowane prosimy o informacje przy zgłoszeniu  

 

Baliem jest malowniczą, otoczoną wysokimi górami doliną o długości 75km                    
i szerokości około 30km, która leży w centralnej części Papui. Baliem jest 
najpopularniejszym i najłatwiej dostępnym miejscem umożliwiającym eksplorację 
papuaskiego interioru. Największą jej atrakcją jest możliwość udania się na trekking w 
dżunglę, nie tylko w dolinie, ale również poza nią. Dostępne są trasy od 
jednodniowych, przez najpopularniejsze 4-6 dniowe, aż do 30 dniowych ekspedycji.  

Papuasi – autochtoniczna ludność Nowej Gwinei, liczebność: ok. 7 milionów, przed 
kontaktem z Europejczykami nie znali pisma, posługiwali się kamiennymi narzędziami. 
Ludność czarnoskóra australoidalna. Charakteryzują się wełniastymi włosami, 
czarnymi lub rudymi, oraz sklepionym nosem. Posługują się językami papuaskimi oraz 
językiem kreolskim powstałym na bazie angielskiego zwanym tok pisin. Do niedawna 
wśród Papuasów praktykowany był kanibalizm… 



Informacje szczegółowe i zgłoszenia: 
 
Anna Rocka  
anna.rocka@nauticatravel.pl 
+48 663 727 403 
 
Numer konta:  
Bank Zachodni WBK S.A. 
Swift code (BIC): WBKPPLPP 
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405 
USD PL 55 1090 2053 0000 0001 3183 5610 
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