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Czeka Was niezapomniana przygoda …  Marzec 2020 



DZIEŃ KOBIET marzec 2020  
NUSA PENIDA & BALI – całkiem nowa odsłona. 

Data Wyjazdu:  28 Lutego – 10 Marca * Istnieje możliwość skrócenia lub przedłużenia wyjazdu.  
Ilość miejsc: 4-8. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
Drogie Panie, Dziewczyny, Kobiety! 

Po krótkiej przerwie wracamy do tradycji spędzania Naszego Dnia, Dnia Kobiet – w tropikach 😊   

Ponieważ Indonezja kryje w sobie wiele tajemnic i niespodzianek, a do tego poza nurkowaniem zachwyca 
nas kuchnią, przyrodą, masażami   z chęcią tam wracamy i proponujemy Wam niezapomniany 

odpoczynek: aktywnie spędzony czas połączony z dużą ilością  relaksu. Nusa Penida, miejsce, które słynie 
nie tylko z podwodnych spotkań z mantami, ale również z wyjątkowych miejsc na lądzie. Zakochacie się     
w małych lagunach, w których nie ma tłumów turystów, w turkusowym kolorze wody, a zdjęcia, które 

przywieziecie z tego wyjazdu potwierdzą, że byłyście na rajskiej wyspie… 

Spektakularne widoki i wyjątkowe emocje – gwarantowane    

Nie będziemy zdradzać wszystkich atrakcji, które dla Was szykujemy – ale uwierzcie nam – będziecie 
zachwycone    

Zaproście na wyjazd również Wasze nienurkujące koleżanki, siostry, mamy – mogą się relaksować, brać 
udział w wycieczkach i atrakcjach lądowych, a jak najdzie je ochota na intro …czemu nie! Kto wie, może 

dołączą do naszego nurkowego grona na kolejnym wyjeździe     

Czeka nas duża dawka odpoczynku, przygody, dbania o siebie, śmiechu i dobrego jedzenia   



Program 

 
Dzień Program 

Dzień 1 i 2 –  
28 lutego (piątek) + 
29 lutego  

Wieczorny wylot z Warszawy (na życzenie z innego miasta/państwa) na Bali.  
Przylot 29 lutego (jak na wyjątkowy wyjazd przystało  ), zakwaterowanie w Hotelu Villa 
Shanti Sanur.  

Dzień 3 –  1 marca Śniadanie. Transfer speedboat na NUSA PENIDA. Zakwaterowanie w pięknie położonym 
hotelu Semabu Hills, odpoczynek& relaks, plaża, lunch.  

Dzień 4 – 2 marca  Śniadanie. NUSA PENIDA, 2 nurkowania. Lunch. Opcjonalne trzecie nurkowanie.  
Relaks na plaży, nad basenem, możliwość skorzystania z opcjonalnych masaży. 

Dzień 5 – 3 marca  Śniadanie. NUSA PENIDA, 2 nurkowania MANTA POINT. Lunch.  
Opcjonalne nocne nurkowanie. 

Dzień 6 – 4 marca 
 

Śniadanie. NUSA PENIDA, 2 nurkowania. Szansa na spotkania z rekinami młotami i 
kosogonami. Lunch. Wizyta w SPA. 



Dzień 

Dzień 7 – 5 marca  
 

Śniadanie, wycieczka po NUSA PENIDA, trekking, plaże, laguny, lunch.  
Dużo zdjęć w dużej ilości pięknych i wyjątkowych miejsc  

Dzień 8 – 6 marca  
 

Śniadanie. JOGA. Wycieczka po NUSA PENIDA, jaskinia, plaże, lunch. 

Dzień 9 – 7 marca  
 

Śniadanie. Transfer na BALI. Zakwaterowanie w Hotelu Villa Shanti. Wycieczka do Ubud, 
BALINESE DANCING CLASS  BALINESE COOKING CLASS – na lunch zjemy to, co same 
ugotujemy  Kąpiel w wodospadzie Tegenungan, wizyta na rynku rękodzieła, zakupy. 

Dzień 10 – 8 marca  Śniadanie, DZIEŃ KOBIET – Dzień pełen niespodzianek  (lunch, kolacja). 

Dzień 11 – 9 marca  
 

Śniadanie, wylot do Polski lub przedłużenie pobytu o dobę (lub więcej) i czas na dalszy relaks              
i odpoczynek (opcjonalne wycieczki & nurkowania). 

Dzień 12 – 10 
marca (dzień 13-11.03)  

Przylot do Polski. Przy dłuższym pobycie: Wylot z Bali, przylot do Polski wieczorem 10.03 lub rano 
11.03 w zależności od wybranej opcji przelotów.  

  

Program 



Cena Wyprawy: 2950 usd + przelot* 
(od ok. 2500-3000  PLN – cena zależna od daty rezerwacji, konfiguracji przelotu, taryfy, miasta / państwa wylotu)  

Cena nie zawiera: 

• Dopłaty do pokoju jednoosobowego (625 usd), 

• sprzętu nurkowego innego niż wymieniony, nitroksu, dodatkowych nurkowań, 

• napiwków, 

• posiłków innych niż wymienione. 

Zniżki: 

• Stały klient: ubezpieczenie KRiT (koszty rezygnacji) programu Wyprawy. Osoby, 
które chciałyby dodatkowo ubezpieczyć przelot – prosimy o informację przy 
zgłoszeniu.  

• Non diver: na zapytanie. 

• Wpłata całości: na zapytanie. 

Dopłaty opcjonalne: 

• 3-cie nurkowanie: 30 usd. 

• Nurkowanie nocne:  40 usd. 

• Dodatkowa doba: na zapytanie. 

 

 

 

Cena zawiera: 

• Rozszerzone / wysokie ubezpieczenie KL i NNW obejmujące nurkowania.   

• Opiekę polskiego instruktora Nautica Travel. 

• Wszystkie transfery lotnisko-hotele-lotnisko + transfer speedboat. 

• Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych w wymienionych Hotelach. 

• Wymienione posiłki.  

• Atrakcje zgodne z programem (wizyta w SPA, wycieczki, lekcje tańca i  

      gotowania, joga). 

• Nurkowania zgodne z programem (butle z powietrzem, balast, transfery) 

• Atrakcje na DZIEŃ KOBIET   

 

Płatności: 

I rata :    przy rezerwacji, 750 usd + przelot jeśli rezerwowany w Nautica. 

II rata:    14 grudnia, 1200 usd. 

III rata:   14 stycznia, dopłata do całości.  

 

 



HOTEL SEMABU HILLS  
First Class Holiday… 

 

HOTEL wyróżnia: 

• Przyjazny i profesjonalny personel; 

• Restauracja „Castaway” z posiłkami 
przygotowywanymi ze świeżych, lokalnych 
produktów; 

• Basen „infinity” ocean view… jedyne w swoim 
rodzaju miejsce, które pozwoli Wam poczuć się 
wyjątkowo i skupić tylko na sobie i odpoczynku… 

 

POKOJE: 

• Nowocześnie urządzone i bardzo przestronne z 
fantastycznym  widokiem na ogród i morze; 

• Wszystkie pokoje typu „suite ocean view” z 
prywatnymi łazienkami, balkonem / tarasem, 
klimatyzacją, darmowym wi-fi. 

 

 

 

 

 



HOTEL VILLA SHANTI 
Hotel położony 100 m od plaży w miejscowości 
Sanur, 5 minut spacerem do centrum miasta. 

Na terenie hotelu znajdują się:  

• bar,  

• restauracja,  

• basen,  

• darmowe wi-fi, 

• sejf w recepcji. 

 

Klimatyzowane pokoje z prywatną łazienką                   
i balkonem / tarasem wyposażone są w telewizor, 
expres do kawy, czajnik, minibar, przybory 
łazienkowe, ręczniki, szlafroki.   

 

 

 

 



Informacje dodatkowe: 

 

 

• Paszport musi być ważny minimum pół roku od daty powrotu + mieć 2 wolne strony na wizy i stemple 
służbowe. Prosimy sprawdzić czy żadna ze stron nie jest poluzowana – zwłaszcza strona ze zdjęciem. 

• Szczepienia nie są wymagane. Zaleca się jednak jak przy każdym wyjeździe w kraje tropikalne zaszczepienie 
przeciwko zapaleniu wątroby typu A i B. Zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad higieny, aby nie narazić 
się na zakażenie: wodę pić tylko z butelki lub przegotowaną oraz myć starannie owoce. Sugerujemy przed 
wyjazdem kontakt z lekarzem medycyny tropikalnej / podróży.  

• Wiza  - obywatele Polski do 30 dni mogą przebywać w Indonezji bez wizy. 

• Ubezpieczenie kosztów rezygnacji: Prosimy o zapoznanie się z warunkami AXA: http://nauticatravel.pl/wp-
content/uploads/2015/06/OWU-MULTITRAVEL-1.pdf. Warunkiem ubezpieczenia jest podpisana umowa 
zgłoszenie przy rezerwacji wyjazdu.  

• Ubezpieczenie: Zwyżka CP (choroby przewlekłe): 100% - prosimy o zgłoszenie przy rezerwacji. 

• Przelot: możliwość rezerwacji wyjazdu bez przelotu i zakup we własnym zakresie. Dla osób, które chciałyby 
zarezerwować przelot przez Nautica Travel – zalecamy ubezpieczenie KRiT (2,8% ceny biletu).  

• Program: dla osób, które dysponują mniejszą ilością czasu wolnego – możliwość skrócenia pobytu. Dla osób, 
które dysponują większą ilością czasu wolnego – możliwość przedłużenia wyjazdu  Osoby zainteresowane 
prosimy o informację przy zgłoszeniu. Możliwość zarezerwowania dodatkowych nurkowań & wycieczek 
lądowych. 
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PANOWIE  

 

 

Jeśli chcecie, aby Wasi Panowie (partnerzy, synowie, koledzy itd.  ) również spędzili miło kilka 
dni na BALI, ponieważ mają wolne w tym samym czasie co Wy – nie ma problemu. 

Możemy im przygotować program indywidualny w trochę innym miejscu, ale w tym samym czasie 
co Wasz pobyt  

Proponujemy dla nich między innymi: 

• Nurkowanie 

• Trekkingi 

• Wycieczki motocyklowe 

• Łowienie ryb 

• Relaks  

 

Mogą też dołączyć do Was po naszym programie, jeśli chciałybyście przedłużyć swój pobyt. 

 

Dajcie znać, a przygotujemy dopasowaną ofertę wedle Waszych potrzeb.  

 

 

 



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


