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Selayar 
Miejsca gdzie świat makro zderza się z kulą sardynek i rekinami…
 

 

Termin wyjazdu 
 

 

27.11 – 12.12.2020
 

Cena imprezy 
 

 

13.990,00 PLN
 

 
Główne atrakcje   Nurkowa perła południowego Sulawesi!!

 Spektakularne nurkowania w okresie pełni księżyca!!
 Cały wachlarz nurkowań z dużymi i małymi przedstawicielami morskiej fauny!! 
 Szkółki tuńczyków, makreli, stada sardynek, barakudy, orlenie, manty, szare rekiny 

rafowe, white
 Koniki morskie, ślimaki nagoskrzelne, krewetki, węże morskie i ogromna ilość żółwi!
 Fantastyczny House Reef z całą gamą fluorescencyjnych kolorów!
 5-dniowa wycieczka w celu 

się, żeby umrzeć!
  

 

  Morze Celebes 
 

Opis wyjazdu  Wyspa Selayar
malowniczymi widokami, piaszczystymi plażami a przede wszystkim kipiącą życiem 
rafą, gdzie w 90% miejsc nurkowych zobaczymy fascynujące drop
zobaczymy wąwozy i jaskinie!! Ogrom twardych korali buduje zrąb rafy, na ścianach 
gorgonie i czerwone, pomarańczowe, różowe korale miękkie…. Indonezyjskie wody 
obfitują w ławice dużych ryb
zadowoleni z pigmejskich koników morskich (pigmy
krabów, ośmiornic, węży, sepii. Do miejsc nurkowych wokół Selayar Dive Resort 
dostęp mają jedynie osoby przebywające w 
chroniony. Zabronione jest tu poławianie ryb, dlatego wody wręcz kipią życiem!! 
całym tygodniu penetracji nurkowego świata, zabierzemy Was do innego, magicznego 
i tajemniczego świata miejsca o nazwie Tana Toraja! W ty
Celebesie Południowym, życie toczy się wokół śmierci i aktu odejścia z tego świata. 
Śmierć jest tu wydarzeniem celebrowanym przez całą społeczność. Hucznie, 
magicznie i krwawo!!
zainteresowaniem turystów z wyspy Bali. Nie ma tu plaż ani turkusowej wody, drogich 
hotelowych ośrodków i drinków z palemką. Jest natomiast jedna z najbardziej 
fascynujących tradycji religijnych świata… kult śmierci!:) 
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Selayar – Morze Celebes. 
Miejsca gdzie świat makro zderza się z kulą sardynek i rekinami…

12.12.2020 

0,00 PLN 

Nurkowa perła południowego Sulawesi!! 
ularne nurkowania w okresie pełni księżyca!! 

Cały wachlarz nurkowań z dużymi i małymi przedstawicielami morskiej fauny!! 
Szkółki tuńczyków, makreli, stada sardynek, barakudy, orlenie, manty, szare rekiny 

rafowe, white tip sharks, black tip sharks a przy odrobinie szczęścia 
Koniki morskie, ślimaki nagoskrzelne, krewetki, węże morskie i ogromna ilość żółwi!
Fantastyczny House Reef z całą gamą fluorescencyjnych kolorów!

dniowa wycieczka w celu poznania niezwykłych obrzędów 
się, żeby umrzeć! 

Morze Celebes – ukryty raj nurkowy na Ziemi  

Selayar to absolutny, indonezyjski koniec świata… Miejsce powalające 
malowniczymi widokami, piaszczystymi plażami a przede wszystkim kipiącą życiem 

zie w 90% miejsc nurkowych zobaczymy fascynujące drop
zobaczymy wąwozy i jaskinie!! Ogrom twardych korali buduje zrąb rafy, na ścianach 
gorgonie i czerwone, pomarańczowe, różowe korale miękkie…. Indonezyjskie wody 
obfitują w ławice dużych ryb, rekiny, płaszczki, tuńczyki, manty, fanatycy makro będą 
zadowoleni z pigmejskich koników morskich (pigmy seahorse), ślimaków, krewetek, 
krabów, ośmiornic, węży, sepii. Do miejsc nurkowych wokół Selayar Dive Resort 
dostęp mają jedynie osoby przebywające w ośrodku, ponieważ jest to obszar 
chroniony. Zabronione jest tu poławianie ryb, dlatego wody wręcz kipią życiem!! 
całym tygodniu penetracji nurkowego świata, zabierzemy Was do innego, magicznego 
i tajemniczego świata miejsca o nazwie Tana Toraja! W tym indonezyjskim miejscu na 
Celebesie Południowym, życie toczy się wokół śmierci i aktu odejścia z tego świata. 
Śmierć jest tu wydarzeniem celebrowanym przez całą społeczność. Hucznie, 
magicznie i krwawo!!;)Tana Toraja to wyjątkowa dolina, zdecydowanie poza
zainteresowaniem turystów z wyspy Bali. Nie ma tu plaż ani turkusowej wody, drogich 
hotelowych ośrodków i drinków z palemką. Jest natomiast jedna z najbardziej 
fascynujących tradycji religijnych świata… kult śmierci!:)  
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 Indonezja 
Miejsca gdzie świat makro zderza się z kulą sardynek i rekinami… 

Cały wachlarz nurkowań z dużymi i małymi przedstawicielami morskiej fauny!!  
Szkółki tuńczyków, makreli, stada sardynek, barakudy, orlenie, manty, szare rekiny 

obinie szczęścia – rekiny młoty! 
Koniki morskie, ślimaki nagoskrzelne, krewetki, węże morskie i ogromna ilość żółwi! 
Fantastyczny House Reef z całą gamą fluorescencyjnych kolorów! 

poznania niezwykłych obrzędów Tana Toraja… tutaj żyje 

to absolutny, indonezyjski koniec świata… Miejsce powalające 
malowniczymi widokami, piaszczystymi plażami a przede wszystkim kipiącą życiem 

zie w 90% miejsc nurkowych zobaczymy fascynujące drop-offy, do tego 
zobaczymy wąwozy i jaskinie!! Ogrom twardych korali buduje zrąb rafy, na ścianach 
gorgonie i czerwone, pomarańczowe, różowe korale miękkie…. Indonezyjskie wody 

, rekiny, płaszczki, tuńczyki, manty, fanatycy makro będą 
seahorse), ślimaków, krewetek, 

krabów, ośmiornic, węży, sepii. Do miejsc nurkowych wokół Selayar Dive Resort 
ośrodku, ponieważ jest to obszar 

chroniony. Zabronione jest tu poławianie ryb, dlatego wody wręcz kipią życiem!! !! Po 
całym tygodniu penetracji nurkowego świata, zabierzemy Was do innego, magicznego 

m indonezyjskim miejscu na 
Celebesie Południowym, życie toczy się wokół śmierci i aktu odejścia z tego świata. 
Śmierć jest tu wydarzeniem celebrowanym przez całą społeczność. Hucznie, 

Tana Toraja to wyjątkowa dolina, zdecydowanie poza 
zainteresowaniem turystów z wyspy Bali. Nie ma tu plaż ani turkusowej wody, drogich 
hotelowych ośrodków i drinków z palemką. Jest natomiast jedna z najbardziej 
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Ramowy program i
 
 

 

27.11 (piątek) 

  
 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie,
Odprawa paszportowo
Przelot do Makassar.

 
28.11 (sobota) 

  

Lądowanie w
Transfer do hotelu**** (ok 35min), zakwaterowanie, 
Czas wolny na zw
oraz  
spróbowanie unikalnego przysmaku mieszkańców Celebesu 
Nocleg. 

 
29.11 (niedziela) 

  

Pobudka, śniadanie,
Wykwaterowanie z hotelu o godz. 08:30,
Transfer do miejscowości B
Spotkanie z przedstawicielem resortu i przesiadka na łódź typu speedboat 
na wyspę Selayar (czas płynięcia ok 2,5h),
Zakwaterowanie w bungalowach, 
Przygotowanie sprzętu nurkowego, czas wolny, no

 
30.11-05.12 

(poniedziałek - sobota) 
 

 

  

Pobudka,  
Śniadanie, 
Odprawa i wyjazd na 2 nurkowania z łodzi,
Powrót do resortu, lunch składających się z dwóch dań,
Nielimitowana ilość nurkowań na rafie domowej!
Czas wolny, 
Kolacja składająca się z trzec

 
06.12 (niedziela) 

 
 
 
 
 

07.12 (poniedziałek) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pobudka, śniadanie,
Wykwaterowanie z resortu,
Transfer łodzią do Biry (ok 2,5h),
Przesiadka do busa i transfer do Makassar (czas przejazdu ok 4
Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny!
 
Pobudka, śniadanie. R
Przejazd malowniczą drogą do Doliny Toraya (czas przejazdu ok 8h) poznając 
lokalne życie mieszkańców i zabudowę. W międzyczasie zatrzymamy się w kilku 
przepięknych miejscach widokowych, a także na lunc
owoców morza w mieście portowym Pare
PuncakLakawan. Późnym popołudniem dotarcie do Rantepao, kolacja, czas wolny w 
hotelu. 
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Ramowy program imprezy* 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie, 
Odprawa paszportowo-biletowa, 

Makassar. 

Lądowanie w Makassar w godzinach około południowych,  
Transfer do hotelu**** (ok 35min), zakwaterowanie,  
Czas wolny na zwiedzanie miasta – polecamy Losari Beach z tradycyjną łodzią Pinisi 

spróbowanie unikalnego przysmaku mieszkańców Celebesu 

Pobudka, śniadanie, 
Wykwaterowanie z hotelu o godz. 08:30, 
Transfer do miejscowości Bira klimatyzowanym busem (czas przejazdu ok 4
Spotkanie z przedstawicielem resortu i przesiadka na łódź typu speedboat 
na wyspę Selayar (czas płynięcia ok 2,5h), 
Zakwaterowanie w bungalowach,  
Przygotowanie sprzętu nurkowego, czas wolny, nocleg! 

Odprawa i wyjazd na 2 nurkowania z łodzi, 
Powrót do resortu, lunch składających się z dwóch dań, 
Nielimitowana ilość nurkowań na rafie domowej! 
Czas wolny,  

dająca się z trzech dań, nocleg. 

Pobudka, śniadanie, 
Wykwaterowanie z resortu, 
Transfer łodzią do Biry (ok 2,5h), 
Przesiadka do busa i transfer do Makassar (czas przejazdu ok 4
Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny! 

Pobudka, śniadanie. Rozpoczęcie wycieczki Toraya Tour! 
Przejazd malowniczą drogą do Doliny Toraya (czas przejazdu ok 8h) poznając 
lokalne życie mieszkańców i zabudowę. W międzyczasie zatrzymamy się w kilku 
przepięknych miejscach widokowych, a także na lunch w restauracji słynącej z 
owoców morza w mieście portowym Pare-Pare. Następnie postój w  
PuncakLakawan. Późnym popołudniem dotarcie do Rantepao, kolacja, czas wolny w 
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ACTIVTOUR Katarzyna Cieślawska 

polecamy Losari Beach z tradycyjną łodzią Pinisi 

spróbowanie unikalnego przysmaku mieszkańców Celebesu – Pisang Epe! 

ira klimatyzowanym busem (czas przejazdu ok 4-5h), 
Spotkanie z przedstawicielem resortu i przesiadka na łódź typu speedboat – transfer 

Przesiadka do busa i transfer do Makassar (czas przejazdu ok 4-5h), 

Przejazd malowniczą drogą do Doliny Toraya (czas przejazdu ok 8h) poznając 
lokalne życie mieszkańców i zabudowę. W międzyczasie zatrzymamy się w kilku 

h w restauracji słynącej z 
Pare. Następnie postój w  

PuncakLakawan. Późnym popołudniem dotarcie do Rantepao, kolacja, czas wolny w 
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Ramowy program imprezy

   

 
08.12 (wtorek) 

  
Pobudka, śniadanie. 
początek wizyta w Lemo w celu zobaczenia ręcznie wyrzeźbionych podobizn 
osób zmarłych oraz „wiszących grobów”. W kulturze Torajan, Tau
podobizną reprezentującą osobę, która odeszła. Wy
bambusa posągi Tau
spoczywa ciało zmarłego. Następnie udajemy się do Kambiry, gdzie poznamy 
sekret Baby Tree. To właśnie tutaj, możemy zobaczyć żywe drzewa w których 
zostały pochowa
starożytne groby ludzi, którzy zostali pochowany w skałach.Przerwa na lunch. 
Przejazd do KeteKesu z przystankiem w Karuaya. Spacer po KeteKesu
najstarszych wiosek Toraja, w której zobac
tradycyjne domy czy unikatowe rzeźby z drewna. Przejazd do hotelu, kolacja i 
nocleg. 

 
09.12 (środa) 

 
 
 
 
 

10.12 (czwartek) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11.12 (piątek) 

  
Pobudka, śniadanie, w
Centrum Tkackie, a także wizyta w Marante i Nanggala 
słynąca z tradycyjnych domów ludu Torajai składowisk ryżu. Obiad w Rantepao. 
Kolacja i nocleg w hotelu.
 
Po śniadaniu udamy się do Batutumonga podziwiając po drodze Rantepao i 
okoliczne doliny. Jest to idealne miejsce na krótki spacer wzdłuż pól ryżowych i 
zobaczenie codziennego życia mieszkańców tego rejonu.Przerwa na lunch w 
Batutumonga. Po południu pojedziemy do Bori. To tutaj zobaczymy ponad sto 
megalitów!! Każdy z nich został postawio
bardzo ważną osobistość. Dookoła megalitów jest kilka grobów wydrążonych w 
ogromnych kamieniach oraz wiele drzew, w których pochowane są dzieci. 
Miejsce do dziś używane jest podczas obrządku chowania zmarłych lub 
dziękczynienia. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg.
 
Pobudka, śniadanie, p
serwowany w lok
paszportowo-
zakończenie imprezy.
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Ramowy program imprezy cd * 

a, śniadanie. Przed nami cały dzień zwiedzania Tana Toraja! Na 
początek wizyta w Lemo w celu zobaczenia ręcznie wyrzeźbionych podobizn 
osób zmarłych oraz „wiszących grobów”. W kulturze Torajan, Tau
podobizną reprezentującą osobę, która odeszła. Wyrzeźbione z drewna lub 
bambusa posągi Tau-tau zwykle znajdują się w pobliżu miejsca, w którym 
spoczywa ciało zmarłego. Następnie udajemy się do Kambiry, gdzie poznamy 
sekret Baby Tree. To właśnie tutaj, możemy zobaczyć żywe drzewa w których 
zostały pochowane małe dzieci. Przejazd do wioski Londa, gdzie znajdują się 
starożytne groby ludzi, którzy zostali pochowany w skałach.Przerwa na lunch. 
Przejazd do KeteKesu z przystankiem w Karuaya. Spacer po KeteKesu
najstarszych wiosek Toraja, w której zobaczymy stare składowiska ryżu, 
tradycyjne domy czy unikatowe rzeźby z drewna. Przejazd do hotelu, kolacja i 

Pobudka, śniadanie, wyjazd do Pallawa, Sa'dan, znanego jako Tradycyjne 
m Tkackie, a także wizyta w Marante i Nanggala – tradycyjnych wiosce 

słynąca z tradycyjnych domów ludu Torajai składowisk ryżu. Obiad w Rantepao. 
Kolacja i nocleg w hotelu. 

Po śniadaniu udamy się do Batutumonga podziwiając po drodze Rantepao i 
oliny. Jest to idealne miejsce na krótki spacer wzdłuż pól ryżowych i 

zobaczenie codziennego życia mieszkańców tego rejonu.Przerwa na lunch w 
Batutumonga. Po południu pojedziemy do Bori. To tutaj zobaczymy ponad sto 
megalitów!! Każdy z nich został postawiony podczas uczty wydanej przez jakąś 
bardzo ważną osobistość. Dookoła megalitów jest kilka grobów wydrążonych w 
ogromnych kamieniach oraz wiele drzew, w których pochowane są dzieci. 
Miejsce do dziś używane jest podczas obrządku chowania zmarłych lub 

zynienia. Przejazd do hotelu, kolacja i nocleg. 

Pobudka, śniadanie, powrót do Makassar (ok 7h). W międzyczasie lunch 
serwowany w lokalnej restauracji w Pare-Pare. Przejazd na lotnisko, 

-biletowa, przelot do Polski, lądowanie dnia następ
zakończenie imprezy. 
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Przed nami cały dzień zwiedzania Tana Toraja! Na 
początek wizyta w Lemo w celu zobaczenia ręcznie wyrzeźbionych podobizn 
osób zmarłych oraz „wiszących grobów”. W kulturze Torajan, Tau-tau jest 

rzeźbione z drewna lub 
tau zwykle znajdują się w pobliżu miejsca, w którym 

spoczywa ciało zmarłego. Następnie udajemy się do Kambiry, gdzie poznamy 
sekret Baby Tree. To właśnie tutaj, możemy zobaczyć żywe drzewa w których 

ne małe dzieci. Przejazd do wioski Londa, gdzie znajdują się 
starożytne groby ludzi, którzy zostali pochowany w skałach.Przerwa na lunch. 
Przejazd do KeteKesu z przystankiem w Karuaya. Spacer po KeteKesu– jednej z 

zymy stare składowiska ryżu, 
tradycyjne domy czy unikatowe rzeźby z drewna. Przejazd do hotelu, kolacja i 

yjazd do Pallawa, Sa'dan, znanego jako Tradycyjne 
tradycyjnych wiosce 

słynąca z tradycyjnych domów ludu Torajai składowisk ryżu. Obiad w Rantepao. 

Po śniadaniu udamy się do Batutumonga podziwiając po drodze Rantepao i 
oliny. Jest to idealne miejsce na krótki spacer wzdłuż pól ryżowych i 

zobaczenie codziennego życia mieszkańców tego rejonu.Przerwa na lunch w 
Batutumonga. Po południu pojedziemy do Bori. To tutaj zobaczymy ponad sto 

ny podczas uczty wydanej przez jakąś 
bardzo ważną osobistość. Dookoła megalitów jest kilka grobów wydrążonych w 
ogromnych kamieniach oraz wiele drzew, w których pochowane są dzieci. 
Miejsce do dziś używane jest podczas obrządku chowania zmarłych lub 

owrót do Makassar (ok 7h). W międzyczasie lunch 
rzejazd na lotnisko, odprawa 

ądowanie dnia następnego, oficjalne 
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Opis hotelu
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis główny 

  
 
 
Selayar Dive Resort, położony jest w Południowym Sulawesi
wschodnim wybrzeżu
bungalowów, restauracji oraz centrum nurkowego. Resort położony jest 
wręcz idyllicznie przy szerokiej, jasno żółtej piaszczystej plaży… Jednym 
słowem – raj na Ziemi! Z drugiej strony resort otoczony jest przez dżung
dala od wiosek. Idealne miejsce dla kogoś kto chce naprawdę odpocząć i… 
ponurkować!

 

Opis szczegółowy 
  

Selayar Dive Resort to piękne, kameralne miejsce ukryte w cieniu koron 
drzew, z dostępem do 1 kilometrowej 
(42 m2 ) wyposażony jest w jedno łóżko lub dwa pojedyncze, szafę, stół, 
minibarek, taras z fotelami i możliwością rozbicia hamaka. Linia brzegowa 
znajduje się ok 15 m od domku. Bungalowy zbudowane są z naturalnych 
materiałów współgrających z otoczeniem. Łazienka posiada prysznic, 
umywalkę i ustęp, całość wykończona jest estetycznie kafelkami. Dostępna 
jest ciepła i zimna woda. Bungalowy wyposażone są w wiatrak oraz 
moskitierę która jest zaciągnięta na łóżko. Prąd dostępny 
godziny, gniazdka w standardzie europejskim, prąd 220 Volt. Formuła 
wyżywienia FB obejmuje śniadanie, lunch i obiad. Do posiłków podawana jest 
woda. Przeważa kuchnia indonezyjska!! 
typu pudding, tiramisu. Ze w
opady nawet podczas pory deszczowej są tutaj sporadyczne. Nie znajdziemy 
tu typowego lasu deszczowego, ale wędrówka do lasu na pewno uszczęśliwi 
amatorów przyrody. Właściciele przygotowali dla gości wycieczki do
do wioski, rejsy łodzią na obserwację zachodu słońca oraz tradycyjny połów 
ryb. Samemu, bądź z przewodnikiem warto się wybrać do lasu korytem 
wyschniętej rzeki… ! 
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hotelu Selayar Dive Resort 

Selayar Dive Resort, położony jest w Południowym Sulawesi
wschodnim wybrzeżu wyspy. Resort składa się z przestronnych 
bungalowów, restauracji oraz centrum nurkowego. Resort położony jest 
wręcz idyllicznie przy szerokiej, jasno żółtej piaszczystej plaży… Jednym 

raj na Ziemi! Z drugiej strony resort otoczony jest przez dżung
dala od wiosek. Idealne miejsce dla kogoś kto chce naprawdę odpocząć i… 
ponurkować! 

r Dive Resort to piękne, kameralne miejsce ukryte w cieniu koron 
drzew, z dostępem do 1 kilometrowej piaszczystej plaży. Beach Bungalow 

) wyposażony jest w jedno łóżko lub dwa pojedyncze, szafę, stół, 
minibarek, taras z fotelami i możliwością rozbicia hamaka. Linia brzegowa 
znajduje się ok 15 m od domku. Bungalowy zbudowane są z naturalnych 

łów współgrających z otoczeniem. Łazienka posiada prysznic, 
umywalkę i ustęp, całość wykończona jest estetycznie kafelkami. Dostępna 
jest ciepła i zimna woda. Bungalowy wyposażone są w wiatrak oraz 
moskitierę która jest zaciągnięta na łóżko. Prąd dostępny 
godziny, gniazdka w standardzie europejskim, prąd 220 Volt. Formuła 
wyżywienia FB obejmuje śniadanie, lunch i obiad. Do posiłków podawana jest 
woda. Przeważa kuchnia indonezyjska!! ☺ Każdy obiad kończy się deserem 
typu pudding, tiramisu. Ze względu na położenie wyspa jest raczej sucha, 
opady nawet podczas pory deszczowej są tutaj sporadyczne. Nie znajdziemy 
tu typowego lasu deszczowego, ale wędrówka do lasu na pewno uszczęśliwi 
amatorów przyrody. Właściciele przygotowali dla gości wycieczki do
do wioski, rejsy łodzią na obserwację zachodu słońca oraz tradycyjny połów 
ryb. Samemu, bądź z przewodnikiem warto się wybrać do lasu korytem 
wyschniętej rzeki… !  
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Selayar Dive Resort, położony jest w Południowym Sulawesi, na południowo-
wyspy. Resort składa się z przestronnych 

bungalowów, restauracji oraz centrum nurkowego. Resort położony jest 
wręcz idyllicznie przy szerokiej, jasno żółtej piaszczystej plaży… Jednym 

raj na Ziemi! Z drugiej strony resort otoczony jest przez dżunglę z 
dala od wiosek. Idealne miejsce dla kogoś kto chce naprawdę odpocząć i… 

r Dive Resort to piękne, kameralne miejsce ukryte w cieniu koron 
piaszczystej plaży. Beach Bungalow 

) wyposażony jest w jedno łóżko lub dwa pojedyncze, szafę, stół, 
minibarek, taras z fotelami i możliwością rozbicia hamaka. Linia brzegowa 
znajduje się ok 15 m od domku. Bungalowy zbudowane są z naturalnych 

łów współgrających z otoczeniem. Łazienka posiada prysznic, 
umywalkę i ustęp, całość wykończona jest estetycznie kafelkami. Dostępna 
jest ciepła i zimna woda. Bungalowy wyposażone są w wiatrak oraz 
moskitierę która jest zaciągnięta na łóżko. Prąd dostępny jest przez 24 
godziny, gniazdka w standardzie europejskim, prąd 220 Volt. Formuła 
wyżywienia FB obejmuje śniadanie, lunch i obiad. Do posiłków podawana jest 

Każdy obiad kończy się deserem 
zględu na położenie wyspa jest raczej sucha, 

opady nawet podczas pory deszczowej są tutaj sporadyczne. Nie znajdziemy 
tu typowego lasu deszczowego, ale wędrówka do lasu na pewno uszczęśliwi 
amatorów przyrody. Właściciele przygotowali dla gości wycieczki do jaskiń, 
do wioski, rejsy łodzią na obserwację zachodu słońca oraz tradycyjny połów 
ryb. Samemu, bądź z przewodnikiem warto się wybrać do lasu korytem 
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Opis nurkowania w okolicy Selayar
 

 
Carls’ Corner 

 
 
 

Opera 
 
 
 

Mała ściana 
 

 
 
 

Jaskinia Abbatana 
 
 

 
Steps 

 
 
 
 
 

House Reef  
(rafa domowa) 

  
 
Piękne nurkowanie podczas którego, głęboko, na skraju rafy zobaczymy szare rekiny 
rafowe, a przy odrobinie szczęścia będą na nas czekać również rekiny mło
nurkuje się płycej, podziwiać można wspaniałe miękkie korale… 
 
Wspaniała ściana z olbrzymimi czarnymi koralami. Mniej więcej w połowie 
nurkowania 
zatrzymać, by podziwiać niezliczo
 
Jak sama nazwa wskazuje miejsce to jest małą ścianą pełną wspaniałych ślimaków i 
krabów. Przy podstawie ściany oglądać można 
okoniokształtne) przy odrobinie szczęścia nawet podczas opiekowania się 
potomstwem, kiedy to chowają jajka do buzi w ochronie przed wrogami.
 
Nie do końca jaskinia, ale głęboki nawis, który pokryty jest grubo miękkimi koralami i 
gorgoniami. Warto zanurkować tutaj głębiej, ponieważ często zobaczyć można white
tip reef sharks, o
 
Piękne nawisy skalne pokryte czarnymi koralami, miękkimi koralami i wachlarzami 
we wszystkich kolorach!!! Nurkowanie to zaliczyć można do naprawdę głębokich… 
Jednak Ci którzy nie lubią nurkować za głęboko, również znajdą coś interesu
dla siebie na mniejszej głębokości, m.in. małe nawisy pięknie porośnięte koralami, 
piękne ławice ryb, a przy wynurzaniu wspaniały płaskowyż rafy!!
 
Prawa część rafy przybrzeżnej 
opadająca ściana por
to jest również idealne do nurkowań nocnych. Obie części rafy przybrzeżnej 
zadowolą także osoby pływające z fajką. Niezależnie czy popłyniemy na prawą czy 
na lewą część rafy przybrzeżnej, zawsze 
różne małe tunele i wyrwy wystarczy, by zobaczyć wspaniałe langusty w 
nietypowych kolorach i kształtach. Nocą podziwiać można wiele gatunków krabów i 
ghostpipefish!
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nurkowania w okolicy Selayar 

Piękne nurkowanie podczas którego, głęboko, na skraju rafy zobaczymy szare rekiny 
rafowe, a przy odrobinie szczęścia będą na nas czekać również rekiny mło
nurkuje się płycej, podziwiać można wspaniałe miękkie korale… 

Wspaniała ściana z olbrzymimi czarnymi koralami. Mniej więcej w połowie 
 można natknąć się na prawdziwą „zupę rybną”! Warto się na chwilę 

zatrzymać, by podziwiać niezliczone gatunki ryb a także sporo żółwi!

Jak sama nazwa wskazuje miejsce to jest małą ścianą pełną wspaniałych ślimaków i 
krabów. Przy podstawie ściany oglądać można 
okoniokształtne) przy odrobinie szczęścia nawet podczas opiekowania się 
potomstwem, kiedy to chowają jajka do buzi w ochronie przed wrogami.

Nie do końca jaskinia, ale głęboki nawis, który pokryty jest grubo miękkimi koralami i 
gorgoniami. Warto zanurkować tutaj głębiej, ponieważ często zobaczyć można white

sharks, orlenie czy groupery!  

Piękne nawisy skalne pokryte czarnymi koralami, miękkimi koralami i wachlarzami 
we wszystkich kolorach!!! Nurkowanie to zaliczyć można do naprawdę głębokich… 
Jednak Ci którzy nie lubią nurkować za głęboko, również znajdą coś interesu
dla siebie na mniejszej głębokości, m.in. małe nawisy pięknie porośnięte koralami, 
piękne ławice ryb, a przy wynurzaniu wspaniały płaskowyż rafy!!

Prawa część rafy przybrzeżnej –  to tutaj z reguły odbywa się check dive. Stromo 
opadająca ściana porośnięta jest wieloma gorgoniami i miękkimi koralami. Miejsce 
to jest również idealne do nurkowań nocnych. Obie części rafy przybrzeżnej 
zadowolą także osoby pływające z fajką. Niezależnie czy popłyniemy na prawą czy 
na lewą część rafy przybrzeżnej, zawsze znajdziemy coś do podziwiania. Rzut oka w 
różne małe tunele i wyrwy wystarczy, by zobaczyć wspaniałe langusty w 
nietypowych kolorach i kształtach. Nocą podziwiać można wiele gatunków krabów i 
ghostpipefish! 
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Piękne nurkowanie podczas którego, głęboko, na skraju rafy zobaczymy szare rekiny 
rafowe, a przy odrobinie szczęścia będą na nas czekać również rekiny młoty! Jeżeli 
nurkuje się płycej, podziwiać można wspaniałe miękkie korale…  

Wspaniała ściana z olbrzymimi czarnymi koralami. Mniej więcej w połowie 
można natknąć się na prawdziwą „zupę rybną”! Warto się na chwilę 

ne gatunki ryb a także sporo żółwi! 

Jak sama nazwa wskazuje miejsce to jest małą ścianą pełną wspaniałych ślimaków i 
krabów. Przy podstawie ściany oglądać można Opistognathidae (ryby 
okoniokształtne) przy odrobinie szczęścia nawet podczas opiekowania się 
potomstwem, kiedy to chowają jajka do buzi w ochronie przed wrogami. 

Nie do końca jaskinia, ale głęboki nawis, który pokryty jest grubo miękkimi koralami i 
gorgoniami. Warto zanurkować tutaj głębiej, ponieważ często zobaczyć można white 

Piękne nawisy skalne pokryte czarnymi koralami, miękkimi koralami i wachlarzami 
we wszystkich kolorach!!! Nurkowanie to zaliczyć można do naprawdę głębokich… 
Jednak Ci którzy nie lubią nurkować za głęboko, również znajdą coś interesującego 
dla siebie na mniejszej głębokości, m.in. małe nawisy pięknie porośnięte koralami, 
piękne ławice ryb, a przy wynurzaniu wspaniały płaskowyż rafy!! 

to tutaj z reguły odbywa się check dive. Stromo 
ośnięta jest wieloma gorgoniami i miękkimi koralami. Miejsce 

to jest również idealne do nurkowań nocnych. Obie części rafy przybrzeżnej 
zadowolą także osoby pływające z fajką. Niezależnie czy popłyniemy na prawą czy 

znajdziemy coś do podziwiania. Rzut oka w 
różne małe tunele i wyrwy wystarczy, by zobaczyć wspaniałe langusty w 
nietypowych kolorach i kształtach. Nocą podziwiać można wiele gatunków krabów i 
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   Cena imprezy 
 

 
 

 

 

 

 

Cena imprezy zawiera:

v  przelot na trasie Warszawa
Warszawa (lot z dwoma przesiadkami),
v transfer busem na trasie Makassar
Makassar, 
v transfer łodzią typu speedboat Bira
Selayer-Bira, 
v 2 noclegi w hotelu**** ze śniadaniem w 
Makassar i z transferem z lotniska, ,
v 7 nocy w resorcie Selayar Dive Resort w 
Beach Bungalow DBL z wyżywieniem 3 
posiłki dziennie (śniadania, 2
lunch, 3-daniowa kolacja), woda, kawa, 
herbata, drink powitalny,
v 6 dni nurkowych: 2 nurkowania dziennie z 
łodzi, nielimitowane nurkowania na rafie 
domowej, nocne nurkowania,
v balast, butle, opieka przewodnika 
nurkowego,  
v pozwolenie i opłaty za Park Narodowy 
Selayar,  
v transfery zgodnie z opisem w programie,
v Program 2:5
Tour” po Sulawe
klimatyzowanym busem, zakwaterowanie 
w hotelach w pokoju DBL, wyżywienie FB, 
butelkowana woda do picia, bilety wstępów, 
opieka anglojęzycznego przewodnika)
v ubezpieczenie TU Europa KL 30.000
+NNW 3.000€ +baga
v składka na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny. 
 

 

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków panujących na 
morzu.  

 

Activtour  Biuro Turystyki Aktywnej 
ul. Piwna 15 LU 1;  50-353 Wrocław 
 

activtourpl 

@activtour.pl_wyprawy_nurkowe

ACTIVTOUR

Cena imprezy  
  

zawiera: 

przelot na trasie Warszawa-Makassar-
Warszawa (lot z dwoma przesiadkami), 
v transfer busem na trasie Makassar-Bira-

v transfer łodzią typu speedboat Bira-

w hotelu**** ze śniadaniem w 
transferem z lotniska, , 

nocy w resorcie Selayar Dive Resort w 
Beach Bungalow DBL z wyżywieniem 3 
posiłki dziennie (śniadania, 2-daniowy 

daniowa kolacja), woda, kawa, 
herbata, drink powitalny, 
v 6 dni nurkowych: 2 nurkowania dziennie z 

, nielimitowane nurkowania na rafie 
domowej, nocne nurkowania, 
v balast, butle, opieka przewodnika 

v pozwolenie i opłaty za Park Narodowy 

transfery zgodnie z opisem w programie, 
5-dniowa wycieczka „Toraja 

Tour” po Sulawesi Południowym (transfery 
klimatyzowanym busem, zakwaterowanie 
w hotelach w pokoju DBL, wyżywienie FB, 
butelkowana woda do picia, bilety wstępów, 

ka anglojęzycznego przewodnika). 
v ubezpieczenie TU Europa KL 30.000€ 

€ +bagaż 300€ + nurkowanie, 
v składka na Turystyczny Fundusz 

 Cena imprezy nie zawiera:

v dodatkowego wyżywienia, 
v napojów alkoholowych i 
bezalkoholowych,
v wypożyczenia sprzętu nurkowego,
v butli 15l (5€/nurkowanie),
v dopłaty do nurkowania nurkowanie 
fluorescencyjnego 50
(sprzęt wliczony!),
v dopłaty do zakwaterowanie w Beach 
Villa, 
v nurkowania fluorescencyjnego,
v napiwków dla obsługi,
v wydatków własnych,
v kosztów ubezpieczenia TU Europa 
rozszerzonego o choroby przewlekłe,
wyższe sumy gwarancyjne 
dostępne u organizatora, 
v ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z 
imprezy - dostępne u organizatora,
v wydatków własnych,
v świadczeń nie wymienionych w cenie. 

dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków panujących na 
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nie zawiera: 

v dodatkowego wyżywienia,  
v napojów alkoholowych i 
bezalkoholowych, 
v wypożyczenia sprzętu nurkowego, 

€/nurkowanie), 
v dopłaty do nurkowania nurkowanie 

jnego 50€/nurkowanie 
(sprzęt wliczony!), 
v dopłaty do zakwaterowanie w Beach 

v nurkowania fluorescencyjnego, 
v napiwków dla obsługi, 
v wydatków własnych, 
v kosztów ubezpieczenia TU Europa 

zerzonego o choroby przewlekłe, 
wyższe sumy gwarancyjne lub DAN – 
dostępne u organizatora,  
v ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z 

dostępne u organizatora, 
v wydatków własnych, 
v świadczeń nie wymienionych w cenie.  

dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków panujących na 
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Warunki rezerwacji  v Zaliczka I: 3.0
v Zaliczka II: 3
v Dopłata pozostałej kwoty na 60 dni przed wylotem.
 

Płatności  Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
Organizatora konto: Santander BP
ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 
dokonywana jest płatność.
 

Warunki  Warunki organizacji 
organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Activtour. 
 

Wymogi  v Paszport ważny 6 miesięcy, licząc od daty powrotu do Polski,
v Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook 

v Zalecane jest min. 50 zalogowanych nurkowań oraz stopień AOWD/P2
 

 
 

 

 

 

 

 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną 
gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, n
18.09-17.09.2020
wpłat wniesionych przez klientów  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy 
turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.
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: 3.000,00 zł – płatna w dniu dokonania rezerwacji,
Zaliczka II: 3.500,00 zł – płatna na 180 dni przed wyjazdem,

v Dopłata pozostałej kwoty na 60 dni przed wylotem. 

Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
Organizatora konto: Santander BP S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261.
ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 
dokonywana jest płatność. 

Warunki organizacji imprezy zgodne są z warunkami uczestnictwa w imprezach 
organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Activtour.  

v Paszport ważny 6 miesięcy, licząc od daty powrotu do Polski, 
v Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd,

Zalecane jest min. 50 zalogowanych nurkowań oraz stopień AOWD/P2

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną 
gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, n

17.09.2020.Przedmiotem gwarancji jest: • pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju• pokrycie zwrotu 
wpłat wniesionych przez klientów  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy 

nej, która nie zostanie zrealizowana.Nasz wpis do rejestru organizatorów
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ezerwacji, 
0 dni przed wyjazdem, 

Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261. 

ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50-353 Wrocław 
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 

imprezy zgodne są z warunkami uczestnictwa w imprezach 

prosimy zabrać na wyjazd, 

Zalecane jest min. 50 zalogowanych nurkowań oraz stopień AOWD/P2. 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną 
gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 387 144 PLN,  na okres 

Przedmiotem gwarancji jest: • pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju• pokrycie zwrotu 
wpłat wniesionych przez klientów  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy 

wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 355/32/2007. 


