
 

 

Banda – cudowne safari na luksusowym 

jachcie nurkowym 
 

30 września – 14 października 2019 r. 
 

~~~ UWAGA !!!  CENA PROMOCYJNA !!!! ~~ 
 

 
Archipelag Banda  znajduje  się  w  wschodniej  Indonezji,  wchodzi  w skład Archipelagu 
Malajskiego. Archipelag składa się z 11 wysp, począwszy od Banda Besar – największej – po 
drobne i niewielkie na których rośnie tylko kilka drzew. 6 wysp jest zamieszkałych. Wyspy te 
są pozostałościami ogromnego wulkanu. Każda wyspa ma wyjątkową atmosferę. Wyspy 
słyną z niezwykłej rafy koralowej oraz wyjątkowo pięknych plaż. Warunki do snorkelowania i 
nurkowania są tu prawdopodobnie najlepsze na całych Molukach. Podczas nurkowań często 
widać rekiny młoty, a nawet rekiny wielorybie. Przepiękna rafa koralowa, całe mnóstwo 
historycznych, kolonialnych zbytków, lasy deszczowe, endemiczne gatunki zwierząt, gorący 
klimat i ciepła przez cały rok woda sprawiają, że Wyspy Banda to jedno z najciekawszych, 
choć wciąż jeszcze trudno dostępnych, zakątków Indonezji. 

 



 
 

Ten mały archipelag ma jednak wielką historię. Jego warunki klimatyczne i geologiczne pozwalają 
na   uprawę   cenionej   niezwykle   w  poprzednich  wiekach  przyprawy   –   gałki  muszkatołowej 
i goździków. To właśnie ze względu na nią wyspy te były tak cenne, że największe europejskie 
mocarstwa toczyły o nie zażarte boje. Gałka muszkatołowa uprawiana była tylko na tych siedmiu 
maleńkich wysepkach otoczonych oceanem, których dokładnego położenia nie byli pewni nawet 
kupcy z Malakki czy Jawy. Obie przyprawy były znane w Europie już w Średniowieczu, do której 
docierały karawanami wraz z chińskim jedwabiem, arabską kawą i afrykańską kością słoniową. 
Już wówczas jednak był to towar niezwykle rzadki i bardzo kosztowny. Początkowo przyprawy 
tylko  w znikomym stopniu znajdowały zastosowanie w kuchni;  wyrabiano  z nich wonne oleje,   
a także ceniono sobie ich działanie lecznicze oraz skuteczność w konserwowaniu żywności. 
Przełom nastąpił po kolejnych epidemiach dżumy (epidemia w latach 1348-1352 w niektórych 
regionach Europy zmniejszyła populację o 80%!), gdy europejscy medycy uznali gałkę 
muszkatołową za jedyne sprawdzone lekarstwo na czarną śmierć. Symbolem dżumy stał się 
charakterystyczny ubiór ochronny noszony w XVI  – XVIII  w.  przez lekarzy w czasie epidemii,       z 
maską w kształcie dzioba, gdzie wkładano wonne olejki z muskatu tłumiące fetor rozkładających  
się  zwłok  i  mające  chronić  przed  zarażeniem.  Popyt  na  gałkę  muszkatołową i goździki stał 
się niezaspokajany, ich ceny na europejskich rynkach poszybowały w górę, a zyski weneckich 
kupców, którzy od 400 lat posiadali monopol na kupno przypraw z Konstantynopola biły kolejne 
rekordy. Przełamanie tego monopolu i odkrycie bezpośredniego źródła zaopatrzenia w  
przyprawy  stały   się   zasadniczą   kwestią   dla   większości   europejskich   dworów   i   jedną z 
bezpośrednich przyczyn wejścia  Europy  w  Epokę  Wielkich  Odkryć  Geograficznych.  Rozpoczął 
się „Wyścig o Przyprawy”, dzięki któremu Kolumb odkrył Amerykę, Magellan opłynął świat 
dookoła a Vasco da Gama odkrył drogę wokół Przylądka Dobrej Nadziei i stworzył pierwszy, 
morski szlak handlowy między Europą a Azją. I choć mieszkańcy Banda nie mieli o tym zielonego 
pojęcia – desperackie poszukiwania ich wysp miały sprawić, że cały świat zmieni się nie do 
poznania… 
 
W dzisiejszych czasach największym zaś kupcem gałki muszkatołowej na świecie jest… Coca Cola, 
której specyficzny smak zawdzięczacie właśnie muskatowi. 
 

   



10-ciodniowe safari nurkowe w Indonezji (9 nocy) to odkrywanie odległych wysp archipelagu 

indonezyjskiego, nietkniętych obszarów oraz raf archipelagu Banda, najnowszym jachtem 

nurkowym The Fenides o przepięknej stylistyce i wysokim komforcie. Mieszanka spektakularnych 

miejsc nurkowych, luksusu, relaksu oraz leniuchowania na przepięknych plażach. 

 

 

 

Planowany program safari: * 

  

Dzień 1. Rano odprawa na pokładzie Fenides. Pierwsze nurkowania na Ambon Bay - 2 

nurkowania w ciągu dnia i 1 nurkowanie nocne, następnie przepłynięcie w nocy na Wyspy 

Banda. 

 

Dzień 2-3. Dwa dni wokół Wysp Banda. Planowanych jest 7 nurkowań. Dodatkowo zwiedzanie 

wioski Banda Naira - lokalne muzeum, fort Old Dutch, stary dom gubernatora kolonii, lokalny 

targ rybny i plantacja gałki muszkatołowej. 

 
Dzień 4. Przyjazd wcześnie rano z nocnego rejsu z wysp Banda do Manuk - to wygasły wulkan 
na środku Morza Banda – zaplanowane są 4 nurkowania. Wieczorem wyruszamy na północ 
Pulau Koon 
 
Dzień 5. Pulau Koon to mała wyspa na południowy wschód od Ceram, w połowie drogi między 
Raja Ampat a Wyspami Banda zatrzymamy się na nurkowania (zaplanowane są 3 nurkowania) 
oraz na odpoczynek na plaży. Wieczorem popłyniemy na północ do Misool. 

 

Dzień 6-7. Przez półtora dnia będą nurkowania (zaplanowanych jest 5 lub 6 nurkowań) wokół 
wysp Misool – są tam setki miejsc do nurkowania w tej okolicy, Wycieczka przez atole koralowe 
i odkrycie fantastycznego wnętrza laguny, krystalicznie czystej woda oraz endemicznego życia 
dzikich ptaków. Nocna żegluga w kierunku cieśniny Dampiera. 

 

Dzień 8-10. Ostatnie 2 dni nurkowania zostaną spędzone wokół cieśniny Dampier. Jest to duży 

kanał między wyspą Waigeo na północy a wyspą Batanta. Zaplanowanych jest 8 nurkowań, a na 

koniec wycieczka Fenides „all around raja”  



Dzień 11. Ostatni dzień będziemy żeglować do Sorong. Wczesnym południem transfer do 

hotelu.  

 

* Program safari oraz liczba nurkowań może ulec zmianie w zależności od prądów, fal i pogody. Silne 

prądy, mogą oznaczać, że dokładna lokalizacja i/lub czas nurkowań będą musiały zostać zmienione ze 

względów bezpieczeństwa. 

 

 

 

Łódź 
 

The Fenides to najnowszy i najbardziej ekscytujący liveaboard nurkowy w Indonezji. Przestronne 
pokoje, wyśmienita kuchnia i prawdziwie doświadczeni specjaliści to tylko niektóre z jego 
głównych cech. 

 

  
 

  



 

 

 

Nurkowania 
 

Najbardziej spektakularne miejsca nurkowe we Wschodniej Indonezji. Biegnące od Alor aż do 
Ambon morze Banda zawiera pierścień 100 wulkanicznych wysp strategicznie rozmieszczonych i 
wyłaniających się z głębokiej czystej wody. W Indonezji nigdzie nie ma lepszej okazji, aby 
zobaczyć życie dużych ryb pelagicznych i dużą liczbę rekinów,  

 

Malutkie wulkaniczne wysepki Banda, znane jako Wyspy Korzenne, otoczone głębokimi wodami 
Morza Banda, ukazują dziewiczy świat podwodny, który jest rajem dla nurków. Najzdrowsze na 
świecie, nietknięte rafy koralowe, ogromna liczba gatunków ryb, a także mnóstwo rekinów 
młotowatych, sprawiają, że Banda jest prawdziwą atrakcją nurkową. Widoczność sięga 40 m od 
lutego do maja. 

 

   

 



   
 

Ceny:  Osoba nurkująca 4 750 USD  3 900 USD + przelot ok 3 200 PLN  

 

Cena zawiera: 

• 2 noclegi na Ambon (przed i po safari) 
• transfery lotniskowe 
• zakwaterowanie na luksusowym jachcie 
• opiekę polskiego pilota i instruktora nurkowego 
• nurkowania 
• ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż 
• ubezpieczenie organizatora turystyki. 

 
 

Cena nie zawiera; 
 

• lot na trasie Warszawa - Ambon i z powrotem 
• napiwki 
• napoje gazowane i alkoholowe 
• ubezpieczenia nurkowego (obowiązkowe) 
• wypożyczenia sprzętu 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, 
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