
Nusa Penida Snorkeling Adventure
Детайли:

12 часа    All-inclusive    Мин. брой хора: 1
Всички сме виждали невероятните снимки в Instagram – на хора, плуващи в яркосини

тропически води заедно с великолепна манта или страхотна гигантска костенурка.
Винаги сте мечтали да бъдете човекът на тази снимка?

Е, сега тази мечта може да се превърне в реалност с нашето приключение за шнорхелинг
на Nusa Penida!

ОПИСАНИЕ
Денят ще започне така:
Частен трансфер директно от Вашия хотел или вила в Бали от един от нашите приятелски, 
англоговорящи гидове, които ще бъдат вашят шофьор, екскурзовод и артист за деня!
Отпуснете се и се насладете на VIP преживяването в личния си автомобил, който ще ви 
отведе до пристанище Санур, където ще се качите на високоскоростна лодка до райския 
остров Нуса Пенида.
След като пристигнете в рая, ще се отправите направо към гмуркането с шнорхел на четири
невероятни места – няма да повярвате на очите си!
След гмуркането с шнорхел, Вашият прекрасен водач ще ви отведе на частна сухопътна 
обиколка, за да посетите емблематичния плаж Келинкинг. Не се притеснявайте, ще имате и 
малко време да се отпуснете и да плувате на друг невероятен плаж – Crystal Bay.
В това приключение ще видите:

 Kelingking Cliff

 Crystal Bay

 Manta Bay

 GT Bay

 Gamat Bay

 Wall Bay
Вашият водач дори ще действа като Ваш личен фотограф и ще Ви помогне да правите 
страхотни снимки цял ден!
И тъй като тази обиколка включва всичко, няма нужда да се притеснявате за билети за 
лодка, входни такси, къде да отидете или къде да ядете (дори обядът е включен!).
Така че, ако искате да се отнасят като VIP персона с Вас, и да се забавлявате, без стрес, 
да се гмуркате с шнорхел с невероятен морски живот, това е пътуването за Вас! Нямаме 
търпение да Ви вземем!

НАЙ-ВАЖНИТЕ АКЦЕНТИ
Гмуркане с шнорхел на всички емблематични места в Нуса Пенида и ще получите шанса да
плувате с невероятните манти!
Имате свой собствен частен екскурзовод и шофьор за деня, който ще иска да сподели 
местните си знания с вас.
Не се притеснявайте, нашите водачи също са страхотни фотографи!
Това пътуване е всеобхватно, така че няма нужда да се притеснявате за харченето на 
допълнителни пари за обяд, входни такси и т.н. – покрити сте!

ГРАФИК НА ЕКСКУРЗИЯТА



 6:45

Взимане от вилата или хотела (точното време може да варира в зависимост от 

местоположението Ви).

 8:30

Пристигнете до пристанището Mertasari и вземане на скоростна лодка до Нуса Пенида.

 9:30

Пристигнете в Нуса Пенида и започване на обиколката.

 10:00

Шнорхелинг в Manta, Gamat, GT & Wall Bay.

 12:15

Завършване на гмуркането с шнорхел и продължение на сухоземната обиколка.

 13:00

Време за обяд!

 14:00

Посещение на скалата Келинкинг.

 15:30

Отпуснете се и плувайте в Crystal Bay.

 16:15

Връщане обратно до пристанището Нуса Пенида.

 17:00

Пристигнете на пристанище Нуса Пенида и вземане на бърза лодка до пристанище 

Мертасари.

 17:45

Пристигнете на пристанището Mertasari.

 18:30

Пристигнете обратно във вилата Ви (точното време може да варира в зависимост от 

местоположението на имота Ви).

ЕКСКУРЗИЯТА ВКЛЮЧВА
√ Частен двупосочен транспорт от Вашия хотел/вила
√ Англоговорящ шофьор и екскурзовод
√ Билет за бърза лодка с двупосочно пътуване
√ Частен автомобил с климатик на острова
√ Оборудване за гмуркане с шнорхел
√ Всички входни такси
√ Обяд (индонезийска кухня)
√ Мокри салфетки
√ Минерална вода



КАКВО ДА СИ НОСИТЕ
√ Слънцезащитен крем
√ Обувки и сандали
√ Хавлиена кърпа и бански костюм
√ Камера (телефон или фотоапарат)
√ Вашата усмивка

119 $ (ЗА 1 ЧОВЕК)
√ Ако искате да посетите Broken Beach вместо Crystal Bay, моля да ни уведомите и ние ще 
направим всичко възможно да променим вашия график.
√ Времената и атракциите обикновено могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на
Вашите предпочитания (просто ни уведомете).
√ Горните времена в много редки случаи подлежат на промяна, според местните условия.
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