TAŃCZĄC Z MANTAMI, PODGLĄDAJĄC SMOKI

SAFARI

BALI

KOMODO
INDONEZJA

to największy archipelag świata. Zamieszkuje ją wiele grup etnicznych mówiących odmiennymi
językami i wyznającymi różne religie. Dzięki temu każda z wysp ma swój lokalny koloryt. Pochodną
tego kulturowego misz-maszu jest obfitująca w smaki kuchnia. Dzięki równikowemu położeniu
lasy, pola ryżowe i plantacje kawy cały rok czarują bujną zielenią. Podobnie zjawiskowy jest
świat pod powierzchnią wody – bogata, barwna rafa i pełen przekrój mieszkańców pelagialu.
Zapraszamy na podróż do wysp idealnych na luksusowej łodzi Mermaid 2!

21-31 1O 2O21

NURKOWANIE
Kto może nurkować na safari Bali-Komodo?
Plan nurkowania dostosowuje się zawsze
do poziomu uczestników, uwzględniając ich
komfort i bezpieczeństwo. Może tu nurkować
każdy, kto posiada certyfikat nurkowy. Proszę
jednak brać pod uwagę, że to nie jest trasa
dla początkujących, nurkujemy w oceanie,
często na otwartej wodzie, z dala od brzegu.
Warto mieć ze sobą haki rafowe ze względu
na miejsca, w których występują prądy. Pływające centrum nurkowe Mermaid 2 zapewnia butle 15l., butle stage i latarki. Na łodzi
jest dostępny nitrox, wypożyczalnia sprzętu
nurkowego i aparatów do zdjęć podwodnych.

Co zobaczymy? Wyspy Sundajskie leżą blisko granicy dwóch oceanów, w obszarze
przelewających się cieśniną Lintah przeciwstawnych prądów, które należą do najsilniejszych na Ziemi. Pamiętajmy jednak, że to w takich właśnie warunkach można zobaczyć
najwięcej życia - rekiny, manty (w tym także niezmiernie rzadką białą odmianę leucystyczną – Ducha Oceanu), rogatnice olbrzymie, graniki przekraczające rozmiarami swoje katalogowe wymiary i barrakudy. Na amatorów morskiego drobiazgu i fotografów
nastawionych na makro czekają setki gatunków krabów, ślimaków, krewetek i mątw.
Gratką są rekiny wąsate i oczywiście - oczekiwane przez wszystkich rekiny wielorybie.
Nie sposób opisać tu wszystkich miejsc, zatem tylko kilka na zachętę… Jednym z najbardziej popularnych nurkowisk przy Komodo jest Manta Point. Tak naprawdę to miejsce w żaden sposób nie przypomina punktu - nurkowanie odbywa się nad równolegle
ułożonymi, płytkimi rafami. Ukształtowanie dna i występowanie prądów sprawia, że
toń staje się arterią pełną planktonu - pożywienia mant i mobuli. Przy odrobinie szczęścia można spotkać całe stado i zatracić się w obserwacji ich majestatycznych ruchów
przypominających taniec.

Na trasie naszej podróży jest także Cannibal
Rock. Spływając z prądem trafiamy na dużą
formację skalną, całkowicie pokrytą koralowcami i pełną różnorodnych organizmów
morskich. Trudno się zdecydować od czego zacząć! Mnóstwo ryb, głównie barrakud
i travellerów, pasiaste rekinki bambusowe
ukrywające się pod skalnymi nawisami, ślimaki, frogfishe, ryby liście… Na przystanku
bezpieczeństwa możemy zostać otoczeni ławicami cesji i lucjanów. Z kolei na Komodo
zwiedzimy Wainilu, kultowe miejsce słynące
z tzw muck dive - to specyficzne nurkowania
przy mulistym, ciemnym dnie w poszukiwaniu doskonale ukrytych, a rzadko spotykanych stworzeń - mandarynów, nietypowych,
fioletowych skorpen (rhinopia) oraz szafirowych muren wstążkowych i pręgowanych
raków pustelników.

To także miejsce występowania tajemniczych głowonogów wunderpus. Ich atrakcyjność
dla nurków, osób zajmujących się fotografią podwodną i naukowców jest tak duża, że
założono serwis internetowy „Wunderpix”, poświęcony tym stworzeniom.

Masz pytania? Chcesz zarezerwować?
797 025 114 • rezerwacje@nautica.pl
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Nasza 18-osobowa grupa będzie podróżować w towarzystwie polskich przewodników Dominiki i Piotra. Dzięki ich doświadczeniu i fotograficznej pasji Piotra, znacznie wzrośnie
szansa na wchłonięcie sporej porcji wiedzy o wszystkich stworzeniach małych i dużych 
a także przywiezienia wspaniałych zdjęć spod wody!
Dzień 1-2
Wylot z Warszawy, przelot do Denpasar (Bali) po wylądowaniu relaks w ośrodku All 4 diving
przy plazy Sanur, ok. 14:00 transfer na łódź. Zaokrętowanie w Benoa Harbour, rozłożenie
sprzętu, zakwaterowanie w kabinach, odpoczynek, briefing łodziowy. Kolacja o zachodzie
słońca - 19:00, całonocna podróż na Moyo Island.
Dzień 3
Rozpoczynamy przygodę nurkowaniem sprawdzającym w spokojnych i przejrzystych
wodach Angel Reef przy Moyo Island. Zobaczymy tu ogromne gąbki beczkowate, rogatnice,
antenice, kolorowe ślimaki nagoskrzelne, węgorze, strzępiele, pokolce i potężne tuńczyki.
Potem czeka nas dwugodzinna podróż do Satonda Island i nurkowanie nocne na przybrzeżnej
rafie otaczającej piękną lagunę. Po kolacji ruszamy w kierunku Komodo.
Dzień 4
Wpływamy do Parku Narodowego Komodo. Spędzimy dzień przy Gili Lawa Laut i Gili Lawa
Darat. Po południu przemieścimy się na nocne nurkowanie przy Soro Lia lub Wainilu. Tu
odbędzie się bestsellerowe nurkowanie typu muck dive*.
Dzień 5
Okrążamy południowe Komodo i zwiedzamy Manta Alley (szansa na manty i..rekiny
wielorybie) oraz Horseshoe Bay przy Rinca Island. Tego dnia przeprowadzimy spektakularne
nurkowania w miejscu o światowej klasie – Cannibal Rock. Będziemy obserwować
rzadkie ślimaki, żabnice, efektowne czarne korale i gąbki, ławice ryb rafowych i rekinów.
Jest też szansa spotkać delfiny mieszkające nieopodal, w spokojnej lagunie. Dostępne dla
zwiedzających brzegi wyspy pozwolą nam obserwować małpy, jelenie, dzikie świnie oraz
warany w ich naturalnym środowisku.
Dzień 6
Rozpoczynamy dzień od ekscytującej wizyty na wyspie i tropienia smoków z Komodo.
Nietrudno je zauważyć, ponieważ dorosłe osobniki ważą około 70 kg i mierzą do 3 m
długości… Są zwinne, szybkie i niezmiernie fotogeniczne. Przyjmiemy zastrzyk wiedzy
o tych i innych zwierzętach, zamieszkujących Komodo. Następnie wykonamy trzy
nurkowania w Cieśninie Lintah, poszukamy dużych ryb przy Tatawa Besar, Siaba Kecil
i w „Mieście Prądów” Batu Bolong. Staniemy oko w oko z rekinami rafowymi. Batu Blong
jest też znane z dużej ilości żółwi szylkretowych, zielonych muren, skorpen i napoleonów.
Nocne nurkowanie odbędzie się na Gili Lawa Darat.
Dzień 7
Mermaid 2 obierze kurs na Gili Banta, gdzie odbędzie się poranne nurkowanie, skąd
popłyniemy do Sangang Volcano, gdzie spędzimy resztę dnia w krainie czarnego piasku
i setek zadziwiających stworzeń zamieszkujących tamtejszą rafę. Całonocna podróż
zakończy się na Sumbawa Island.
Dzień 8
Dwa fantastyczne nurkowania przy Sumbawa i Moya Island dadzą nam szansę na
podpatrywanie koników morskich, rai i rogatnic, zanim popłyniemy w kierunku
południowego brzegu Bali. Pożegnalna kolacja, połączona ze wspólnie przygotowaną
prezentacją zdjęć z wyprawy na dużym ekranie umili nam ostatnie chwile na łodzi.
Dzień 9
Śniadanie o godzinie 8, wyokrętowanie w Benoa Harbour. Transfer, wylot do Polski.
Albo nie ...

Cena wyprawy:
2900 EUR
plus przelot.
Cena zawiera:
• rozszerzone ubezpieczenie KL i NNW obejmujące
nurkowanie,
• opiekę polskich przewodników Nautiki
• transfery lotnisko-łódź-lotnisko,
• śniadania, lunche, obiady, kolacje, przekąski
• kawa, herbata, woda, soft drinki, smoothie, soki
• zakwaterowanie w kajutach dwuosobowych
z łazienkami, pościel,
• ręczniki, kosmetyki
• bidony z logo
• pakiet nurkowy:
-16 -18 nurkowań
-12 l. butle z powietrzem lub 15 l. butle
z powietrzem, butle stage, dodatkowe butle do
konfiguracji sidemount
-balast, latarki, boje
Cena nie zawiera:
• opłaty parkowej/podatku 175 eur płatne na
miejscu
• napiwków (ok. 5% ceny imprezy)
• nitroksu 6 eur/nabicie, 96 eur pakiet
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (2,8% ceny,
zwrot do 100%) AXA
Zniżki: stały Klient 5%
Numer konta:
Alior Bank S.A. | Swift code (BIC): ALBPPLPW
PLN 32 2490 0005 0000 4530 3070 4274
EUR PL 48 2490 0005 0000 4600 2895 5711
Ważne informacje:
• Temperatura wody: 26-280C, skafandry zalecane:
długie, 3-5 mm, kaptury, rękawiczki.
Butle z zaworami DIN
• paszport – musi być ważny minimum pół roku od
daty powrotu oraz posiadać dwie wolne strony na
wizy
• wiza indonezyjska jest wystawiana na lotnisku,
bez opłat, do 30 dni pobytu
• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji - koszt 2,8%
ceny imprezy, warunkiem zawarcia ubezpieczenia
jest podpisanie umowy zgłoszenia i dokonanie
wpłaty Prosimy zapoznać się z warunkami
ubezpieczenia: https://nautica.pl/wp-content/
uploads/2016/04/OWU-KONTYNENTY-2018.pdf
• pogoda - archipelag znajduje się strefie
tropikalnego klimatu oceanicznego, temperatura
powietrza ok. 270C, wody 26-280C,
• sprzęt nurkowy - komputer nurkowy, bojka
sygnalizacyjna, zalecana pianka 3-5 mm, kaptur,
rękawiczki, płetwy paskowe+buty, hak rafowy
• warunki nurkowania - widoczność 20-30 m.,
w niektórych miejscach silne prądy, grupy 6-8 osób
na jednego przewodnika
• waluta: rupie, euro. Zalecane jest posiadanie
gotówki. Na łodzi płatność gotówką w euro
• elektryczność: prąd o napięciu 220 V, 60 Hz,
w kajutach są dostępne dwa rodzaje gniazdek
• profilaktyka zdrowotna - brak obowiązkowych
szczepień, zalecane picie wody butelkowanej
i napojów bez lodu, konieczne używanie środków
odstraszających komary. Sugerujemy przed
wyjazdem kontakt z lekarzem medycyny tropikalnej.
Na łodzi są podstawowe środki opatrunkowe oraz
leki. Prosimy o zabranie własnych lekarstw, kremów
z filtrem oraz elektrolitów. Załoga jest przeszkolona
w udzielaniu pierwszej pomocy. Najbliższe komory:
Bali i Makasaar. Na łodzi jest zestaw tlenowy.

OPIS ŁODZI
M / V Mermaid II to 33-metrowy, stalowy jacht motorowy, jedna z najwygodniejszych
łodzi nurkowych w Azji. Z łatwością pomieści 16 osób w 8 luksusowych kabinach i 2
gości w budżetowej kabinie pod pokładem. Każda kajuta typu deluxe ma podwójne
i pojedyncze łóżko, indywidualnie sterowaną klimatyzację i łazienkę. Kabina pod pokładem ma dwa pojedyncze łóżka, umywalkę, klimatyzację i wspólną łazienkę z drugą
kabiną. Platforma nurkowa jest obszerna i wygodna, z dużymi, numerowanymi skrzynkami na sprzęt, indywidualnymi boxami na drobiazgi, dwiema drabinkami i prysznicami ze słodką i ciepłą wodą. Są tam stoliki na kamery i aparaty fotograficzne i kilka
zbiorników do płukania sprzętu. Jadalnia w stylu indonezyjskim, z tekowymi meblami
znajduje się na głównym pokładzie. Kuchnia serwuje pyszne potrawy tajskie oraz indonezyjskie w formie bufetu. Możliwe jest zamówienie potraw wegetariańskich.

Przestronny salon z panoramicznymi oknami, barem, ekspresem do kawy i dużą lodówką z bezpłatnymi napojami bezalkoholowymi i sokami posiada także telewizor
z płaskim ekranem, DVD, centrum muzyczne i bibliotekę. Na Mermaid 2 znajdują
się dwa pokłady wypoczynkowe – zacieniony pokład z wygodnym, wyściełanym zestawem kanap i platforma słoneczna na dziobie, z komfortowymi materacami. EANX
NITROX jest dostępny na każdym rejsie. Na łodzi można kupić alkohole (piwo, czerwone i białe wino) t-shirty, pamiątki.

