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Powitajcie z nami Nowy Rok na Rajskiej Wyspie  

• Wyjazd przeznaczony dla osób indywidualnych, par 
oraz dla rodzin  

• Dla nurków  

• Dla osób, które chciałyby dopiero rozpocząć swoją 
przygodę z nurkowaniem  

• Dla osób nienurkujących, które chciałyby spędzić 
dni relaksując się nad basenem, spacerując po 
plażach, zrobić intro nurkowe lub wziąć udział w 
dodatkowych wycieczkach lądowych  

 

• Data Wyjazdu: 27 grudnia – 5 stycznia 

• Dla chętnych – proponujemy przedłużenie pobytu 
o safari z obserwacją dzikich zwierząt lub dalszy 
wypoczynek na wyspie! 

 

 

 Lazur Oceanu, białe, piaszczyste plaże, relaks pod 
palmami, spacery, słońce, odpoczynek, cisza i spokój, 
fantastyczne nurkowania, wycieczki po wyspie, 
masaże, spacery wzdłuż wybrzeża, przejażdżki 
rowerowe, kajaki, łowienie ryb, kąpiele w Oceanie, 
impreza sylwestrowa na plaży – to wszystko czeka     
na Was na wyjątkowej wyspie o tajemniczo brzmiącej 
nazwie – MAFIA  

Pod wodą czeka nas bardzo bogata rafa i spotkania                  
z przedstawicielami różnych gatunków zwierząt 
mniejszych i większych – do tego proponujemy 
snorkeling z rekinami wielorybimi. 

Tydzień wypoczynku naładuje Wasze akumulatory   
na bardzo długi czas, wejdziecie w Nowy Rok 
uśmiechnięci, opaleni i zrelaksowani. 

 

 

 



MAFIA 

 
Jedna z niewielkich wysp Oceanu Indyjskiego, należąca do Tanzanii – 
znacznie rzadziej odwiedzana przez turystów niż jej większa siostra Zanzibar 
  

Idealne miejsce na urlop dla miłośników tropikalnej przyrody, wypoczynku na 
piaszczystych plażach oraz różnych sportów wodnych.  

Dziewicze plaże, niezniszczone i mało odwiedzane rafy koralowe,                
niesamowite morskie zwierzęta (obszar Rezerwatu Morskiego), bujna, 
tropikalna roślinność, powolnie i leniwie płynący czas, przyjaźni mieszkańcy, 
smaczna kuchnia -  to właśnie urok tej  wyspy. 

 

Ilość miejsc ograniczona: Tylko 4 domki! Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Im szybsza rezerwacja – tym większe szanse na przelot w dobrej cenie           
(na chwilę obecną można zarezerwować przelot nawet w cenie 3200pln!).  

Jest to najwyższy szczyt sezonu, dlatego decyzję o wyjeździe należy podjąć jak 
najszybciej –  bez wpłaty zaliczki nie ma gwarancji utrzymania miejsca.  

Zapewniamy z naszej strony ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy. 



Program 

 Dzień Program 

1 – 27 grudnia 
(czwartek) 

Wylot z Warszawy, na życzenie innego miasta, przylot nocą* do Dar es Saalam, transfer do 
hotelu, krótki odpoczynek (*w zależności od wybranej ostatecznie konfiguracji przelotów). 

2 – 28 grudnia  Poranny przelot awionetką: Dar Es Saalam – MAFIA. Zakwaterowanie w Resorcie KINASI. 
Odpoczynek. Rejs łódką o zachodzie słońca. Kolacja w Resorcie.  

3 – 29 grudnia Śniadanie, lunch, kolacja. 2 NURKOWANIA. Relaks, dla chętnych: wycieczka rowerowa.  

4 – 30 grudnia  Śniadanie, lunch, kolacja. 2 NURKOWANIA. Relaks, dla chętnych: rejs do Chole Bay – 
pływanie&snorkeling w pięknej zatoce oraz wypoczynek na plaży.  

5 – 31 grudnia  Śniadanie, lunch, kolacja. 2 NURKOWANIA. Relaks, dla chętnych: obserwacja ptaków. 
KOLACJA SYLWESTROWA   

6 – 1 stycznia  Śniadanie, lunch, kolacja. 2 NURKOWANIA. Relaks, dla chętnych: odwiedziny w lokalnej 
wiosce.  Nurkowanie nocne. 

7 – 2 stycznia  Śniadanie, lunch, kolacja. 2 NURKOWANIA. Relaks, dla chętnych: wycieczka kajakowa.  



Dzień 

8 – 3 stycznia  Śniadanie, lunch, kolacja. Snorkeling z rekinami wielorybimi. 

9 – 4 stycznia  Śniadanie, wolne przedpołudnie. Popołudniowy przelot do Dar Es Saalam, transfer do hotelu 
na wypoczynek. 

10 – 5 stycznia  Poranny wylot do Polski, przylot w godzinach popołudniowych (*w zależności od wybranej 
ostatecznie konfiguracji przelotów). 

• Program może nieznacznie ulec zmianie ze względu na przeloty i warunki pogodowe. 
Nurkowania w rejonie wyspy Mafia są uzależnione od pływów / poziomu wody – 
codziennie podawany jest plan na kolejny dzień nurkowy i możliwych wycieczek. 

• Istnieje możliwość przedłużenia programu o WILDSAFARI – obserwacja zwierząt                 
w Tanzanii lub dalszy pobyt i relaks na Wyspie. 

• Osoby zainteresowane prosimy o pilny kontakt 

 Program 

 



Koszt wyprawy: 4350 USD + przelot 
(ok. 3200-5000 PLN – im szybsza rezerwacja tym lepsza cena biletu!)  

Dopłaty: 

• Wypożyczenie sprzętu nurkowego; 

• Opcjonalne Wycieczki & Łowienie ryb;  

• Napiwki; 

• Wiza do Tanzanii: 50 usd. 

• Opłata parkowa: 25,50 usd / dziennie – płatność możliwa 
tylko kartą w Resorcie. 

Zniżki: 

• Stały klient: ubezpieczenie kosztów rezygnacji programu. 

• Nondiver: 400 usd. 

Płatności: 

I rata przy rezerwacji: przelot w PLN (jeśli rezerwowany w 
Nautica Travel) + 1350 usd. 

II rata: 27 kwietnia: 1500 usd. 

III rata: 27 września: dopłata do całości. 

 

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

nurkowania;   

• Transfery lotnisko – Resort – lotnisko;  

• Transfery w Dar Es Saalam + pokoje  w hotelu Best Western;  

• Przelot awionetką - Dar Es Saalam – Mafia – Dar Es Saalam;  

• 7 noclegów (z dopłatę za PICK SEASON) w resorcie KINASI LODGE 
w pokojach dwuosobowych Ocean View lub za dopłatą 200 USD – 
Suite Właścicielski (Garden View);   

• Śniadania, lunche, kolacje (przystawka, danie główne, deser); 
kawa / herbata / woda;  

• Kolację Sylwestrową + butelkę wina:  

• Pakiet 10 nurkowań dziennych + 1 nocne (transfery na miejsca 
nurkowe, butle z powietrzem, balast, woda, przekąski, opieka 
lokalnych przewodników); 

• Snorkeling z rekinami wielorybimi; 

• Rejs lokalną łódką o zachodzie słońca; 

• Wypożyczenie kajaków, rowerów, obserwację ptaków, odwiedziny 
w lokalnej wiosce; rejs łódką do Chole Bay; 

• opiekę polskiego przewodnika z Nautica Travel. 

 



NURKOWANIE 

 Nurkowanie wokół wyspy Mafia to niewątpliwie nurkowanie w najpiękniejszych 
rejonach Tanzanii. Najlepszy czas na przyjazd, by podziwiać podwodny świat        
to listopad – marzec.  

Piękne rafy znajdują się na głębokościach między 6 a 28m, do tego dochodzą 
pionowe ściany, groty. Planujemy nurkowania rafowe,  w dryfcie, przy ścianach 
oraz nurkowanie nocne. 

Nurkowania są odpowiednie zarówno dla osób zaawansowanych jak                        
i początkujących. Istnieje możliwość zrobienia INTRO dla osób nienurkujących  

Pod wodą czekają nas spotkania z ośmiornicami, szkaradnicami, rybą - liść, 
murenami, nadymkami, skrzydlicami, krewetkami, słynnymi rybkami „Nemo”, 
frogfish, najeżkami, pięknymi koralowcami twardymi i miękkimi, gorgoniami, 
krabami, kalmarami, płaszczkami, żółwiami, rybą - krokodyl, konikami morskimi, 
papugorybami, grouperami, barakudami, napoleonami, licznymi ławicami ryb 
rafowych.  

Do tego snorkeling z rekinami wielorybimi, dla których sezon w tym rejonie trwa 
od października do marca. 

 

 



KINASI LODGE 

 Resort składa się tylko z 14 domków – każdy urządzony w innym stylu.          
Wyposażone w prywatne łazienki z ciepłą wodą, wiatraki, moskitiery, sejfy, werandy, 
na których można się zrelaksować patrząc na Ocean. 

Pokoje przez nas zarezerwowane są z widokiem na Ocean - Suite właścicielski ma 
widok na ogród, ale jest to dwupoziomowy apartament o podwyższonym standardzie.  

Na terenie Resortu:  

• restauracja,  

• bar, 

• prywatna plaża,  

• basen,  

• SPA,  

• bezprzewodowy internet,  

• biblioteczka, bilard, snooker, tv satelitarna, winniczka, sklepik z pamiątkami,  

• wypożyczalnia kajaków, rowerów i windsurfingu. 

 



KINASI LODGE 

 

RESORT & KUCHNIA  

 

Stworzony z myślą o Gościach – tak, by umożliwić im komfortowy wypoczynek     
w stylowym otoczeniu.  

Umeblowany antykami oraz ręcznie rzeźbionymi meblami.  

Kolacje spożywane są w eleganckiej jadalni, podczas gdy lunch spożywa się na 
ogół nad basenem. Śniadania kontynentalne lub angielskie ze świeżymi owocami          
i sokami, jogurtami, płatkami, świeżym pieczywem. 

Posiłki przygotowane głównie w oparciu o lokalne owoce morza: świeże ryby, 
krewetki, kraby. Do tego szeroki wybór mięs, pizzy, świeżych warzyw i owoców. 

W każdym tygodniu organizowane są też przyjęcia z grillowanymi owocami morza 
oraz kuchnią Swahili. 

W barze szeroki wybór drinków i win (Australia, Południowa Afryka, Włochy).  

 



Atrakcje dla osób nienurkujących   
lub po nurkowaniach (w miarę możliwości czasowych). 

 

 

 

• SPA  

• Całodniowe lub półdniowe Rejsy lokalną łodzią: 

- Kitutia Reef lub Mange Reef 

- Wyspa Miewe & Darusi Reef  

- RasKisimani 

• Oceaniczne łowienie ryb (Wypłynięcie na 4 godziny lub 7 godzin) 

• Jeep safari – wycieczki Landroverami po wyspie (dostępnych 7 wariantów) 

• Wycieczki rowerowe 

• Wycieczki kulturowe & obserwacja ptaków (5 różnych wariantów) 

 

 

 

 



Informacje dodatkowe: 

 • Wiza: 

Wizę tanzańską nabywamy na przejściu granicznym Tanzanii. Wiza 
turystyczna kosztuje 50USD i jest ważna 3 miesiące. Paszport musi być 
ważny 6 miesięcy od daty wjazdu do Tanzanii. Polska ma 
przedstawicielstwo dyplomatyczne na terenie Tanzanii w Dar Es Saalam. 

• Szczepienia: 

Wyspa uznawana za wolną od malarii. Podróżując do Tanzanii z Europy 
rekomenduje się  szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby 
typu A i B, tężcowi i błonicy, polio, durowi brzusznemu oraz wściekliźnie. 
Od podróżnych przybywających z rejonów zagrożonych żółtą febrą 
wymaga się jej szczepienia potwierdzonego w tzw. „żółtej książeczce”. 

• Język: 

Mieszkańcy posługują się suahili, ale wszędzie w miejscowościach 
turystycznych używany jest angielski. Oba są językami urzędowymi. 



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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