
MOLUKI – październik 2018 
 



NOWOŚĆ! 

Pomimo, iż podróże w ten rejon świata są trochę 
czasochłonne i męczące, to co zobaczymy pod wodą 
wynagrodzi na pewno te trudy z nawiązką.  

Łódź, na której spędzimy 9 dni jest komfortową łodzią 
safari, dzięki temu nie tylko wypoczniemy                      
i zrelaksujemy się, ale i odbędziemy nurkowania         
w wersji wygodnej i bezpiecznej.  

Dla tych, którzy dysponują trochę większą ilością 
urlopu proponujemy wylot kilka dni wcześniej, tak by 
poznać również lądowo ten rejon świata. 

 

 

TERMIN WYPRAWY: 16 – 29 października  

(z częścią lądową – 12 października) 

 

 Tym razem w ramach nowości jesiennych - 
proponujemy nurkowania w południowym rejonie 
wyspy Halmahera – największej wyspy Północnych 
Moluków.  

Kilkudniowe safari w obszarach bardzo mało 
dostępnych dla większości nurków – niektóre                
z nurkowisk, to nadal prawdziwe eksploracje   

Każdego dnia zachwycać nas będą miejsca o innym 
charakterze – obficie obrośnięte koralami pionowe 
ściany, groty, pinakle i stoki pełne ogrodów 
koralowych – a do tego ławice ryb rafowych, 
zwierzęta w wersji makro, ale i takie, które zachwycą 
miłośników wielkiej ryby   

 

 

 



Program 

 
Dzień Program 

1 –  
16 października 

Wylot z Warszawy, lub na życzenie innego miasta.  

2 –  
17 października  

Przylot do Manado, zakwaterowanie w hotelu 4*.  

3 –  
18 października 

Śniadanie, przelot do Labuha, zakwaterowanie na łodzi Maluku Explorer. Początek safari.  

4 – 11 
19 – 26 października  

Safari nurkowe. W zależności od warunków pogodowych i godziny wypłynięcia – pełnych 
7 dni nurkowych (3/4 nurkowania dziennie) plus check dive. Ostatniego dnia safari – ilość 
nurkowań uzależniona również od godziny wylotu. Pełne wyżywienie. 

12 –  
27 października 

Koniec safari, przelot z Labuha do Manado. Zakwaterowanie w hotelu 4*.  
Kolacja pożegnalna.  

13 –  
28 października  

Śniadanie, czas wolny, Wylot do Polski. 

14 –  
29 października. 

Przylot do Polski. 
 
* Program może nieznacznie ulec zmianie ze względu na przeloty i warunki pogodowe. 



Schemat programu alternatywnego,  
z wcześniejszym wylotem (część lądowa). 

 Dzień 

1 –  
12 października 

Wylot z Polski. 

2 –  
13 października  

Przylot do Azji (proponujemy np. Singapur). Stopover. Nocleg w hotelu 4*. 

3 –  
14 października 

Śniadanie, półdniowe zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem, czas wolny na zakupy lub 
zwiedzanie we własnym zakresie. Nocleg w hotelu 4*. 

4 –  
15 października 

Śniadanie. Przelot na Manado, zakwaterowanie w hotelu 4*, czas wolny.  

5 –  
16 października 

Program lądowy - Manado (szczegółowe propozycje – wkrótce). Nocleg w hotelu 4*.  

6 –  
17 października 

Program lądowy - Manado (szczegółowe propozycje – wkrótce). Nocleg w hotelu 4* - 
spotkanie z osobami, które przylatują na samo safari.  
 

Osoby zainteresowane rozszerzeniem programu o część lądową – prosimy o kontakt. 



Koszt wyprawy: 2950 EURO + przelot  
Dopłaty: 

• Kajuta premium: 250 euro / osoba, kajuta master/ 150 euro 
osoba. 

• Opłata portowa + wstęp do Parku Narodowego: 200 euro 
(obowiązkowa). 

• Pakiet nitrox: 70 euro.  

• Napiwki (sugerowany min. 150 euro). 

• Wiza, napoje typu cola + alkoholowe, posiłki niewymienione         
w programie, sprzęt nurkowy inny niż wymieniony. 

Zniżki:  

• Osoba nienurkująca: 100 euro. 

• Stały klient: ubezpieczenie kosztów rezygnacji programu. 

Płatności: 

• I rata przy rezerwacji: przelot  w PLN (jeśli rezerwowany w Nautica 
Travel) + 750 euro. 

• II rata: 16 kwietnia 1250 euro. 

• III rata: 16 lipca: dopłata do całości. 

 

Cena zawiera: 

• rozszerzone / wysokie ubezpieczenie KL i NNW obejmujące 
nurkowania, 

• transfery lotnisko – hotel – lotnisko – łódź,   

• 2 noclegi ze śniadaniami w pokojach dwuosobowych               
w 4* hotelu w Manado, 

• zakwaterowanie na łodzi safari w kajutach dwuosobowych 
typu standard (9 nocy),  

• pełne wyżywienie w trakcie trwania safari, kawa, herbata, 
woda,  

• kolację pożegnalną w Manado,  

• nurkowania zgodnie z programem – butle 12l z powietrzem + 
balast, opieka lokalnych przewodników nurkowych,  

• przelot wewnętrzny na trasie Manado – Labuha – Manado, 

• opiekę polskiego przewodnika z Nautica Travel. 

 

Płatność na łodzi tylko gotówką! USD i EURO. 

 

 



MALUKU EXPLORER 

 

• 34metorwa komfortowa łódź safari, która rozpoczęła rejsy po Północny Moluków 
(południowy rejon Halmahera) w roku 2011 (data budowy). Kompleksowy remont 
przeszła w październiku 2017 roku.  

• 8m szerokości, 3 pokłady. Przestronny, klimatyzowany salon z telewizorem i dvd 
oraz system nagłaśniającym, jadalnia, pokład słoneczny, duży pokład nurkowy (dive 
deck) z wydzielonym stanowiskiem na sprzęt fotograficzny.  

• Do naszej dyspozycji klimatyzowane kajuty z prysznicami - kabina premium (pokład 
górny), 2 kabiny master (jedna z dwoma osobnymi łóżkami i jedna z podwójnym - 
pokład główny), 2 kabiny standard (dolny pokład, dwa osobne łóżka).  

• Łącznie łódź przeznaczona jest dla 18 nurków. 

• Posiłki w formie bufetu (3 dziennie plus przekąski), kawa, herbata, woda – na 
życzenie możliwość przygotowania specjalnych posiłków (wegetariańskie itd.). 
Codzienny wybór świeżo parzonej indonezyjskiej kawy. Napoje typu „cola” plus 
piwo – za dodatkową opłatą. 

• Bezpieczeństwo: tratwy ratunkowe, radar, gps, kompas, telefon satelitarny, sonar, 
apteczka pierwszej pomocy, tlen, kamizelki ratunkowe, gaśnice. 

• Silnik: CUMMINS NT855, 2 x 500 hp / Dwa zodiaki (Yamaha 40 hp).  

• Generatory PERKINS, 2 x 70 Kw (110 & 220 volt) / Kompresor: 2 EV with 450l/min 

• Paliwo: 13000 litrów / Woda: 32000 litrów 



Nurkowanie: 

 

• Zalecane min. 50 zalogowanych nurkowań.  

• W niektórych miejscach mogą wystąpić silne prądy (plus silnych prądów, to duże 
zwierzaki ).   

• 3-4 nurkowania dziennie (7 dni). 

• 3 grupy nurkowe – briefingi prowadzone przez lokalnego przewodnika – możliwość 
nurkowania w systemie partnerskim bez przewodnika (po wysłuchaniu briefingu + 
obowiązkowa bojka). 

• Załoga łodzi przez całość rejsu będzie dbała o nasz sprzęt – od codziennego nabijania 
butli poprzez wypłukanie go ostatniego dnia. 

• Butle z zaworami DIN i INT, butle aluminiowe, 12l. 

• Nitrox jest dostępny za dodatkową opłatą (70 euro pakiet tygodniowy).  

 

 

 



Nurkowanie: 

 • Czekają nas spotkania z wielkimi ławicami ryb rafowych, żółwiami, 
napoleonami, barakudami, rekinami rafowymi, a w niektórych miejscach 
mamy spore szanse na spotkania z naszymi ukochanymi mantami (najlepszy 
czas na obserwacje mant w tym rejonie świata to wrzesień i październik  )  

• Czekają na nas również przedstawiciele życia makro - min.: pigmejskie koniki 
morskie, ślimaki nagoskrzelne, wiele gatunków krabów i krewetek, blue ring 
octopus, hairy octopus, flamboyant cuttlefish, pipefish… 

• Różnorodność biologiczna w tym obszarze jest niesamowita i imponująca – 
będziemy zachwyceni bardzo zdrowymi i różnokolorowymi ogrodami korali 
miękkich i twardych czy gąbkami przeróżnych rozmiarów – jest to między 
innymi zasługa braku El Ninjo czy Tsunami w tym rejonie, a także dbałości 
władz o to, by teren ten był zamknięty dla dużych kutrów rybackich 
(dozwolone tylko tradycyjne rybołówstwo, na potrzeby własne). 

 



Informacje dodatkowe: 

 
 

Goście Maluku Explorer mogą wziąć udział również w wycieczkach lądowych. 

Jedna z nich to oficjalna wizyta zorganizowana przez lokalny rząd na plantacji 
kauczuku, w portugalskiej fortecy, w fabryce kamieni szlachetnych oraz                
na lokalnym targu   

Pamiętajmy, że ten rejon od wieków znany jest z przypraw   

Inna możliwość to wizyta w lokalnej wiosce, zamieszkałej przez 250 mieszkańców, 
którą ekipa Maluku Explorer postanowiła wziąć pod swoją opiekę. Od tego czasu 
została tu zbudowana szkoła, studnia i punkt pierwszej pomocy.  

Zachęcamy uczestników safari do zabrania ze sobą drobiazgów do rozdania dla 
dzieci – długopisy, zeszyty, ołówki, drobne zabawki. Prosimy nie przywozić 
cukierków – z dwóch powodów – jeden to brak opieki dentystycznej, drugi           
to plastikowe opakowania, których staramy się unikać jak tylko się da. 



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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