
Bali 
Girls only
06 - 17 marca 2017



Cena obejmuje:
Termin:

Cena nie zawiera:

- przelot na trasie
WAW-Denpasar-WAW (możliwa
rezerwacja we własnym zakresie)

- transfery wskazane w programie;

- zakwaterowanie w pokojach
dwuosobowych w Sanur Guest House
- wyżywienie:

śniadania - codziennie
lunch w dniach 4-8;

kolacje w dniach 2, 3, 10
- 4-dniowy pakiet nurkowy, 2
nurkowania dziennie;

- wycieczka Kintamani;
- rafting;

- Uluwatu i pokaz tańca Kecak
- ubezpieczenie w Towarzystwie
Ubezpieczeniowym AXA obejmujące
nurkowanie;

06-17 marca 2017, 12 dni

Joanna Pajdak-Subry
joanna@nautica.pl

tel. 663 727 402

- wyżywienia nie ujętego w programie

- napojów

- napiwków

- wypożyczenia sprzętu nurkowego

dla certyfikowanych nurków (15

USD/dzień lub 5 USD/element);

- dopłaty do pokoju jednoosobowego

- wydatków natury osobistej

Kontakt:
Zniżki:

- stały klient - 150 USD

Cena pakietu: 
2 200 USD

+ przelot ok. 3 000 - 3 500 PLN

Płatności:
I zaliczka przy rezerwacji: 800
USD + opłata za przelot w PLN

II zaliczka: 1000 USD do dnia 

01.12.2016

dopłata do całości do dnia
15.01.2017

Ważne Informacje

Cena  obejmuje:



PLAN WYPRAWY

Indonezja - największy wyspiarski kraj świata.
Niepowtarzalna kultura, obyczaje, wulkany, dżungle, góry i jeziora. A do tego jeden z
najbardziej urozmaiconych ekosystemów podwodnych na świecie. Bali - "wyspa bogów" i

pięknych plaż, a pod wodą słynny wrak USS Liberty oraz spotkania z mantami!

Wylot z Warszawy przez miasto europejskie do Denpasar.Dzień 1, 06.03.2017
WARSZAWA- DENPASAR

Dzień 2, 07.03.2017
DENPASAR

Lądowanie w Denpasar wieczorem.  Przejazd do Sanur i
zakwaterowanie w Sanur Guest House.
http://www.sanurguesthouse.com/

DZIEŃ KOBIET!! Niespodzianki dla Was - ściśle związane z balijską
atmosferą. Wieczorem tańce, hulanki, swawole!

Dzień 3, 08.03.2017
DZIEŃ WOLNY - DZIEŃ
KOBIET

Dzień 4-7, 09-12.03.2017
CZTERY DNI NURKOWE

Pakiet 4-ech dni nurkowych, dwa nurkowania dziennie, lunch w
cenie. Wypożyczenie sprzętu dodatkowo płatne - 15USD/komplet
za dzień lub 5 USD za element/dziennie

Dzień 8, 13.03.2017
WYCIECZKA W REJON
KINTAMANI

W programie: Mandala Suci Wenara Wana – święty małpi gaj w Ubud,
krajobrazowy przejazd przez autentyczne balijskie scenerie w głębi wyspy,
eksploracja cudownie zielonych tarasowych pól ryżowych w Tegallalang,
wulkaniczny region Kintamani – gigantyczna kaldera masywu Batur oraz
jezioro zbiornik Batur, przechadzka po tropikalnej plantacji – drzewa
owocowe, egzotyczne rośliny i palarnia/warsztat kawy; okazja do
skosztowania prawdopodobnie najdroższego gatunku kawy na świecie
(luwak), Pura Tirta Empul – powstałe w X wieku ważne sanktuarium z
bijącym na jego terenie źródłem świętej
wody, używanej do duchowego oczyszczania przez wyznawców hinduizmu
na Bali,  Pura Gunung Kawi – grobowce królewskie reprezentujące
najstarszy zabytek archeologiczny na Bali, datowane na XI wiek i
usytuowane głęboko w malowniczej dolinie rzeki.

http://www.sanurguesthouse.com/
http://www.panorama-tana.com/


PLAN WYPRAWY

Śniadanie w hotelu. Emocjonujący rafting w pięknym kanionie  w
samym środku tropikalnego lasu. Chętni mogą wykupić dodatkowy
dzień nurkowy lub wycieczkę rowerową (MTB). Wieczorem
relaksacyjne zajęcia jogi.

Dzień 9, 14.03.2017
RAFTING, JOGA

Dzień 10, 15.03.3017
DZIEŃ WOLNY, ULUWATU

Śniadanie w hotelu. Czas wolny. Około 15:00 przejazd do świątyni
Uluwatu na zachód słońca i pokaz  tradycyjnego tańca Kecak. Po
pokazie przejazd na pożegnalną kolację.

Dzień 11, 16.03.2017
ZAKUPY, WYLOT

Śniadanie w hotelu. Wyjazd na zakupy pamiątek. Czas wolny. 
Wyjazd na lotnisko około godziny 17:00. Wylot do Europy o 20:00.

MIEJSCA NURKOWE
NUSA PENIDA

Gdzie: 20 km od południowo-wschodniego
wybrzeża Bali, znajdują się trzy suche, wapienne

wyspy, są to: Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa
Ceningan.

Polecamy: Najznakomitszy podwodny świat korali
w wodach Bali oraz miejsce przebywania ogromnej

ilości różnych rafowych ryb. Najlepsze miejsca,
gdzie można spotkać mola mola oraz manty

(teatralne nadwodne widoki).

Stopień trudności nurkowań: 2, 3, 4, 5

Warunki nurkowania: Temperatura wody ok. 28 st.
C., ale mocne prądy i nagle pojawiające się

termokliny mogą czasami spowodować spadek
temperatury do 20 st. C.

W rejonie Nusa Penida mamy do wyboru kilka
miejsc nurkowych: Toyapakeh, Crystal Bay (znana

również, jako Penida Bay), Gamat Bay &
Toyapakeh Wall, Manta Point, Batu Abah,

Ceningan Wall, Mangrove (znane również, jako
Jangka Point), Blue Corner (znany również, jako

Ental Point). W każdym z tych miejsc możemy
spotkać przeróżne, zadziwiające rafy koralowe

oraz przebogaty świat podwodnych stworzeń. W
zależności od umiejętności nurkowych i stopnia

trudności danego miejsca nurkowego (pojawiające
się prądy), nurkując możemy spotkać żółwie, mola

mola, rekiny, manty, barracudy i wiele innych
oceanicznych, dużych stworzeń.

Dzień 12,17.03.2017
 WARSZAWA

Lądowanie w Warszawie około południa.

TULAMBEN

Gdzie: Niewielka miejscowość na północno-wschodnim
wybrzeżu Bali,ok. 2,5 godz. jazdy  z Sanur. Większość

miejsc nurkowych jest osiągana poprzez wejście z
brzegu lub dopływając lokalną łodzią w kilka minut.

Polecamy: Główną atrakcją jest wrak USS Liberty. Jest
to miejsce gdzie koniecznie trzeba zanurkować będąc
na Bali, gdyż zobaczyć tutaj można przepiękne ogrody

koralowców, to raj dla fotografów. Tulamben to
najlepsze miejsce na nurkowania nocne oraz na

niezapomniane nurkowania przy wschodzącym słońcu.

Stopień trudności nurkowań: 1

Warunki nurkowania: Nie ma tutaj prądów a jeżeli się
pojawiają są bardzo delikatne. Zwykle bardzo spokojna

powierzchnia wody, jedynie na początku roku i lata
mogą pojawić się tutaj większe fale. Temperatura wody

zwykle ma 27 – 28 st. C.

Wrak USS Liberty z II wojny światowej, leżący na
głębokości od 7 do 30 m, jest skarbem Bali i miejscem

nurkowań na światowym poziomie. Koralowce,
gorgonie, anemony i tysiące wielobarwnych ryb, czynią

z tego miejsca wyjątkową atrakcję. To również dobre
miejsca, aby zobaczyć ośmiornice, mątwy, skrzydlice,
manty, barrakudy czy Riggerfish, Sweetlips, Midnight

Snapper, Clownfish, Angelfish, Razorfish. jest
najlepszym miejscem, gdzie oprócz młodych ośmiornic,

rekinów czy mątw, można spotkać także żółwie.

PADANG BAI

Gdzie: Odosobnione miejsce na południowo-
wschodnim wybrzeżu Bali, gdzie można

dojechać w godzinę z Sanura.

Polecamy: Jasny, biały piasek i pełne
przeróżnych kolorów rafy są domem dla

małych rybek, ale również dla innych,
większych podwodnych stworzeń, szczególnie

dla mant, mątw czy Crocodile Fish, również
tam często pojawiają się rekiny i żółwie.

Stopień trudności nurkowań: 1

Warunki nurkowania: Dużo bardziej łagodnie i
bezpieczniej niż na wyspach wschodniego
wybrzeża Bali, również woda jest o wiele

cieplejsza.

Blue Lagun – gdzie biały piasek na plaży i
falująca, niebieska woda czyni to miejsce

wspaniałym dla snoorkelingu oraz
nurkowania. Pod wodą, jasny piasek i piękna

rafa zawsze oferuje coś interesującego:
ośmiornice, węgorze, Crocodile Fish,

Stonefish. Wspaniała lokalizacja na nocne
nurkowanie. Jepun To Turtle’s Neck –

rozciągająca się płycizna z przepiękną rafą,
jest najlepszym miejscem, gdzie oprócz

młodych ośmiornic, rekinów czy mątw, można
spotkać także żółwie.


