
 

MALEZJA, SIPADAN – SAFARI, CZYLI WAKACJE ŻYCIA!!! 

 

+ Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Park Narodowy 
Gunungmulu 

 
 

 

Sipadan jest wśród nurków z całego świata uważane za jedno z najlepszych miejsc 

nurkowych. Z tego powodu miejsce odkryte przez słynnego Cousteau jest  dziś mekką 

nurków z całego świata. Wyspa położona na morzu Celebesu wschodnich wybrzeży 

Malezyjskiej części Borneo w prowincji Sabah wyrasta z  dna położonego na głębokości 600-

900m. Małą odległość do morskich głębin z  zimną wodą powoduje, że spotykamy tu bardzo 

dużo rekinów white tip i innych  gatunków potrzebujących zimnej wody. Rekiny rafowe 

białopłetwe (whitetip)  spotykamy na Sipadanie niemal wszędzie, można ich spotkać nawet 

kilkadziesiąt  podczas jednego nurkowania. 
 

Safari nurkowe daje niepowtarzalną okazję na wykonanie nurkowań w miejscach 
niedostępnych dla łodzi do nurkowań dziennych, a także na nurkowanie na Sipadanie 
wcześnie rano, zanim pojawią się pierwsze łodzie  motorówki oraz przed zmierzchem i w 
nocy, gdy motorówek już nie ma i łódź safari jest sama  na nurkowisku. Zwiększa to znacznie 
szansę na zobaczenie  dużych rekinów: rekiny rafowe białopłetwe (whitetip), żółwie w 
dużych ilościach są na  Sipadanie gwarantowane, pozwolenia są wydawane przez SABAH 
PARK i są dodatkowo płatne 14 USD za dzień. 

 

Gwarantowane nurkowania na Sipadanie codziennie!! Jest to jedyna łódź safari z 

możliwością wykonania przez tydzień nawet 22 spektkularnych nurkowań na kultowym 

Sipadanie. Nasza oferta to sprawdzony i fantastyczny program całej wycieczki w bardzo 

dobrej cenie  

 
 
PROGRAM WYJAZDU 

 
wylot z Polski, 

 

2 dni w Kuala Lumpur – zwiedzanie, 
 

7 dni - Safari Sipadan,  
 

2 dni - Kota Kinabalu – plażowanie lub wyjazd do dżungli, zwiedzanie miasta, 
 

2 dni w dżungli Mulu – wycieczki do jaskiń w tym największej na  świecie, obserwacja 
przyrody, nietoperze, wycieczka łodziami. 
 
Powrót do Polski 

!!! UWAGA !!!! 
ceny są z poprzednich wyjazdów i mają 
charakter poglądowy, w celu uzyskania 
szczegółów prosimy o kontakt 



 

Cena wyjazdu za 1 osobę: 2999 USD + przeloty ok.4500 PLN  

Cena zawiera: 

- Hotele i transport w Kuala Lumpur i Kota Kinabalu, 

- wszystkie przeloty (przelot z Polski do Kuala Lumpur, Kuala Lumpur– Tawau, Tawau– Kota 
Kinabalu, Kota Kinabalu– Miri-Mului z powrotem).Cena przelotu czeka na potwierdzenie w 
momencie rezerwacji!!!, 

- transfery, 

-zakwaterowanie na łodzi, 

-wyżywienie fullboard oraz woda, herbata, kawa 

-6dninurkowych,4nurkowaiadziennie,w 1 i ostatni dzień 3 nurkowania (w sumie 22, większość, 
być może wszystkie na Sipadanie), 

- przewodników nurkowych, 

- butlę, balast, 

- transfer do dżungli, zakwaterowanie w dżungli w Resorcie(oraz2 śniadania i 1 xlunch), 

- wszystkie wycieczki w dżungli, 

- ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż, 

- ubezpieczenie organizatora turystyki. 

 
 

Cena zawiera  

 
-wstępu na Sipadan – 14 USD za dzień 

-opłaty portowej 3 USD za osobę– jednorazowa opłata 

-napojów alkoholowych 

-zwyczajowych napiwków, pełnego wyżywienia w Kuala Lumpur, Kotai Mulu – koszt obiadu 
10 PLN spory wybór i dobre jedzenie 

- ubezpieczenia nurkowego, 

-obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 

-ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych 
 
 
 
 
 



 
 

Informacje i zapisy: Miłosz 603 173 049  milosz@aquadiver.pl 

 

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 

10-089 Olsztyn, nr  NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki i 

Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady, 

USA, Chin i Japonii, KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł. 
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