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ETAP 1
Przelot do Indonezji z
przerwą w podróży w
Singapurze. Zwiedzanie
miasta.
Kilkudniowy pobyt na Bali
połączony ze
zwiedzaniem głównych
atrakcji wyspy.

ETAP 2
4 dniowe safari po
Parku Narodowym
Komodo.
Nurkowanie w
najlepszych miejscach
archipelagu.
Piesze wycieczki po
wyspach.

ZARYS PROGRAMU
Ta wyprawa zabierze Cię do raju
na ziemi, do innego świata, z dala
od cywilizacji.
Zaczniemy od wyspy Bali,
odwiedzimy najbardziej
niesamowite i najpiękniejsze
miejsca na wciąż dziewiczej
jeszcze wyspie Flores, zwiedzimy
Park Narodowy Komodo, wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO.

Będziemy mieli okazję stanąć oko
w oko z gigantycznym mierzącym
3 m długości gadem zwanym
Smokiem z Komodo. Gady te żyły
już 75 tys. lat temu i zdołały
przetrwać jedynie w tym miejscu.
Spędzimy kilka dni na łodzi,
będziemy opalać się na rajskich
plażach, nurkować i relaksować
się czując delikatne kołysanie
łodzi.

ETAP 3
Wyspa Flores – podróż
od wschodu do
zachodu wyspy, po
malowniczych i
kulturowych
atrakcjach wyspy.
Odpczynek na
wyspie Gili Air.

Wycieczka na wyspę Padar jest
przygodą samą w sobie. Ta dzika
wyspa posiada naturalną ochronę
dzięki silnym prądom i wysokim falom
z pobliskiego Oceanu Indyjskiego.
Strome i suche wzgórza, klify
wpadające prosto do oceanu,
latające nad głowami orły,
gigantyczne zatoki ze szmaragdową
wodą i wiele dzikich plaż z różowym
piaskiem nadają temu miejscu
niepowtarzalny klimat. Wędrówka na
szczyt Padar Kecil doprowadzi nas do
zapierającej dech w piersiach
panoramy z niezwykłym widokiem na
Park Narodowy Komodo.

Warany z Komodo są jadowitymi
drapieżnikami. Polują na każde
zwierzę w tym nawet na swoje dzieci.
Chroniąc ten gatunek ludzie
przenoszą młode na drzewa, gdzie
spędzają one 4 lata żywiąc się jajami
ptaków, gekonami i małymi ssakami.
Samice posiadają zarówno męskie
jak i żeńskie chromosomy płciowe a
wiec mogą rozmnażać się składając
jaja bez zapłodnienia. Więcej
ciekawostek o tym niesamowitym
stworzeniu dowiemy się od
przewodnika podczas przemierzania
wyspy w poszukiwaniu tych gadów.

Kilkudniowy rejs statkiem zabierze nas
do odległych miejsc z których każde
jest obdarzone zapierającymi dech
w piersiah krajobrazami. Odwiedzimy
szereg wysp i zatok oraz rajskich plaż
z różowym piaskiem i z krystalicznie
czystą wodą.
Rejs ten będzie również doskonałym
sposobem na odkrycie podwodnych
skarbów, jakie ma do zaoferowania
ten region świata. Będziemy
nurkowali w wyjątkowych miejscach
zarówno w dzień jak i w nocy.
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Odwiedzimy znane miejsca nurkowe
jak: Batu Balong (wulkaniczny komin z
ogromną liczbą ryb, rekinów, żółwi,
muren, homarów i wielu innych
morskich zwierząt), Karang Makassar
(miejsce w którym przez cały rok
pływają ogromne manty), Takawa
Besar (wiele skał i jaskiń a na
południowej stronie wyspy występują
Dugongi), Siaba Besar (stone fish,
mątwy, zółwie ) czy Mauan (miejsce
w którym małe rybki oczyszczają z
pasożytów Manty i Samogłowy.

„Dzięki pływom oceanicznym na Komodo
wykształciły się olbrzymie obszary raf
koralowych z bardzo bogatym ekosystemem.
Objęcie szczególną ochroną tych obszarów
spowodowało, że nie dotarła tu jeszcze
niszczycielska działalność człowieka”
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