
Humbaki - Królestwo Tonga 
24 sierpień - 04 wrzesień 2020r. 

 

 
 

Krystalicznie czyste, ciepłe wody wokół archipelagu Królestwa Tonga, pozwalają 
na doświadczenie czegoś absolutnie niezwykłego: bliskiego kontaktu z 

humbakami. To przeżycie, które ciężko porównać jest z czymkolwiek innym. 
Położony pomiędzy Nową Zelandią, a Hawajami archipelag, to miejsce, gdzie w 

poszukiwaniu pożywienia i dogodnych do porodu warunków, pomiędzy lipcem a 
październikiem pojawiają się setki humbaków. W małych 4 osobowych grupach 
będziemy mogli je obserwować zarówno z łodzi, jak również pływając obok nich 

z maską i fajką 
 
 

 
 

 



Program wyjazdu: 
 

Dzień 1/2: Przelot do Singapuru, przesiadka na lot do Fiji. 
 

Dzień 3: Przelot na Fij. Zakwaterowanie w kameralnym hotelu, czas wolny 

odpoczynek po podróży. 

 

 
 

 

Dzień 4: Przelot na Tonga i krótki lot do Haapai, transfer do resortu..  

 

Dzień 5-10: Kolejnych 6 dni wykorzystamy na obserwację wielorybów, wycieczki 

kajakowe i plażowanie. W programie 4 dni, pod okiem doświadczonych 

miejscowych przewodników we wodzie z humbakami 

 

 
 
Dzień 11: Wylot z Haapai do Tongapatu, resztę dnia przeznaczymy na zwiedzanie 
miasta  
 

Dzień 12: Wylot do Fiji i dalej do Singapuru, lub kontynuacja wyjazdu na 
bajecznych Wyspach Solomona. 
 
Dzień 13: Nocny wylot do Europy 
 
Dzień 14: Powrót i zakończenie wycieczki 
 



 
Ze względu na częste zmiany lotów, kolejność odwiedzanych miejsc może 
podlegać niewielkim zmianom. 
 
Koszt wyjazdu 2380 EURO zawiera:  
 
- transfer z lotniska do hotelu na Fiji 
- 1 nocleg tranzytowy na Fiji, lub Tonga, w zależności od rozkładu lotów 
- transfer z lotniska do resortu na Haapai, Tonga 
- 7 dni/6 nocy, pobyt na Tonga w kameralnym resorcie przy plaży, pokoje 2 os. z 
wyżywieniem (codzienne śniadania i lunch w dniach pływania z humbakami). 
- 4 dni obserwacji wielorybów. Zgodnie z miejscowym prawem tylko 4 osoby 
mogą jednocześnie przebywać z nimi we wodzie. Pływanie i snurkowanie, 
odbywa się zawsze pod okiem doświadczonego lokalnego przewodnika. 
- wypożyczenia sprzętu snurkowego (maska, fajka, płetwy) 
- na Haapai darmowe korzystanie z rowerów, kajaków 
- darmowe wifi na Haapai 
- 1 nocleg na Tonga, przed wylotem 
- opiekę polskiego instruktora, oraz lokalnych przewodników nurkowych 
-  ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż, 
-  ubezpieczenie organizatora turystyki. 
 

Cena nie zawiera:  

- przelotów ok. 6500-7500 PLN 
- napojów do posiłków 
- opłat wizowych i lotniskowych, o ile będą konieczne 
- napiwków i wydatków własnych 
- wszystkich wydatków nie wymienionych w koszt zawiera 
- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 
- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, 
- ubezpieczenia nurkowego  
 

Informacje i zapisy: Miłosz 603 173 049 

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. 

 

  


