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Program 

 
Dzień Program 

1 –  
15 października 

Przylot z Singapuru o 13:15 do Manado (Celebes Północny), transfer do hotelu, 
zakwaterowanie w 4* Hotelu Four Points Sheraton w pokojach dwuosobowych 
(możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dopłatą), czas wolny.  

2 –  
16 października  

Śniadanie, całodniowa wycieczka (*plan szczegółowy rozpisany na kolejnych stronach), 
lunch. 

3 –  
17 października 

Śniadanie, całodniowa wycieczka, lunch. 
 

4 –  
18 października 

Śniadanie, przelot do Labuha, zakwaterowanie na łodzi Maluku Explorer. Początek safari.  
SAFARI: 19-26 października 

5 –  
27 października 

Koniec safari, przelot z Labuha do Manado. Zakwaterowanie w 4* Hotelu Four Points 
Sheraton. Kolacja pożegnalna (część uczestników wylatuje po safari  ). 

6 –  
28 października  

Śniadanie, czas wolny, możliwość zrealizowania dodatkowej wycieczki, albo udziału          
w raftingu (polecamy!). 

7 –  
29 października. 

Śniadanie, transfer na lotnisko. Wylot do Singapuru 13:50. 
 
* Program może nieznacznie ulec zmianie ze względu na przeloty i warunki pogodowe. 



Cena: 550 EURO 

Cena nie zawiera: 

• Niewymienionych posiłków, 

• Napiwków, 

• Wycieczek opcjonalnych, 

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego. 

 

Płatności: 

• I rata przy rezerwacji: 250 euro. 

• II rata: 15 sierpnia: dopłata do całości. 

 
Cena zawiera: 

• rozszerzone / wysokie ubezpieczenie  KL i NNW, 

• transfery lotnisko – hotel – lotnisko,   

• noclegi w pokojach dwuosobowych w hotelu 4* FOUR 
POINTS SHERATON Manado, 

• śniadania, 

• opiekę polskiego przewodnika z Nautica Travel, 

• dwie całodniowe wycieczki po wsypie wraz z transferami, 
prywatnym przewodnikiem anglojęzycznym, bilety 
wstępu, pozwolenia, lunche.  

 

 

 

 



Informacje dodatkowe: 

 
Celebes, Sulawesi – indonezyjska wyspa na Ocenie spokojnym, znajdująca się        
na 11tym miejscu listy największych wsyp świata.  

Swoim nieregularnym, rozczłonkowanym kształtem Celebes przypomina 
skorpiona – cztery półwyspy oddzielone są głęboko wcinającymi się zatokami. 
Wyspę opływają morza: Flores, Banda, Moluckie, Celebes. Terytorium Celebesu 
jest górzyste, występują liczne wulkany – zarówno aktywne jak i wygasłe.  

Wyspa pokryta jest wiecznie zielonymi lasami równikowymi. W kotlinach 
śródgórskich ukształtowała się formacja przypominająca sawannę. Uprawia się 
głównie palmę kokosową, ryż, kawę oraz kauczukowiec. 

PLAN wycieczek: 

Miejsca, które planujemy odwiedzić / zobaczyć: Wulkan Mahawu, Wulkan Lokon, 
Jezioro Tondano, Jezioro Linow Color, Wzgórza Miłości, Lokalny Market Tomohon,  
Jaskinie japońskie, widok z Tinoor na miasto Manado, Minahasa – tradycyjne 
budowanie domów, Posąg Jesus Blessing, Gorące źródła, sklep z lokalnymi 
pamiątkami, buddyjska świątynia Tomohon, wioska Kawangkoan, wioska                
z wyrobami ceramicznymi, wodospady Kali.  

*dokładny plan uzależniony od pogody, formy uczestników i tempa zwiedzania. 



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 
EUR PL 77 1090 2053 0000 0001 3183 5602 
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