
Majówka 2020 na Fiji! �

Godziny zwiedzania oraz lotów mogą się zmienić. Nikt z grupy nie ma obowiązku realizowania
całego planu, jeśli nie ma na to ochoty. Każdy dzień jest przeze mnie rozplanowany, ale każdy ma

wolną rękę do tego jak chce ten czas spędzić!

26 kwietnia
Wylot z Polski do Singapuru

27 kwietnia
Spotkanie z grupą na lotnisku w Singapurze, wspólny lot o godzinie 20:55 czasu lokalnego do Nadi

na Fidżi.

28 kwietnia
Lądowanie w Nadi o godzinie 11:00. Godzina 12:30 – zameldowanie w hotelu i czas wolny. Około

godziny 16:00 dla chętnych zbiórka w recepcji i wspólny spacer, kolacja i integracja z grupą.

29 kwietnia
Pobudka około godziny 7:30 i wyjazd do Portu Denarau skąd o godzinie 09:00 ruszamy na

całodniową wycieczkę po okolicznych wyspach. Jej dokładny harmonogram odnajdziecie na
https://www.ssc.com.fj/day-cruises/seaspray-day-adventure/  Według mnie jest to jedno z

najlepszych możliwych przeżyć będąc na Fiji, szczególnie dla tych będących fanami Toma Hanksa i
filmu Cast Away. Powrót z wycieczki jest wieczorem.

30 kwietnia
Pobudka około godziny 06:00 i wyjście na lotnisko z którego samolotem udajemy się na wyspę

Taveuni. Po dolocie na miejsce czas wolny. Po 2-3 godzinach przerwy wspólny spacer, rozeznanie
okolicy, odwiedziny pobliskiego sklepu i wspólne rezerwowanie wycieczek na kolejne dni.

31 kwietnia
Około godziny 8:00 wyjazd do Bouma National Park w którym znajdują się trzy różne wodospady
należące do kompleksu wodospadów Tavoro Falls. Wspinaczka pomiędzy nimi jest męcząca, ale
będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, aby każdy w swoim tempie mógł nacieszyć się tym

miejscem. Powrót w okolicach godziny 16:00.

1 maja
Dzień wolny, idealnym planem będzie wykorzystanie go na plażowanie. Dla chętnych będzie

wycieczka na snurkowanie przy pobliskiej rafie oraz lunch na bezludnej wyspie. Wycieczka potrwa
około 3 godzin. Sprzęt do nurkowania oraz wyżywienie jest w cenie wycieczki.

2 maja
Wyjazd około 08:00 do Waiyevo gdzie znajduje się naturalnie żłobiona w skale zjeżdżalnia. Z

okazji weekendu na pewno będziemy mieli okazję poznać lokalną ludność. Przy okazji podróży w
2017 roku miałem okazję na 2 godzinną pogawędkę z więźniami oraz celnikami z poblskiego

więzienia. Przed lub po pobycie przy zjeżdżali udamy się w kierunku sklepu z pamiątkami oraz
jedynej poczty na wyspie skąd będziecie mogli wysłać kartki do Polski. Powrót około godziny

14:00. Potem czas wolny.

3 maja
Dzień wolny do wykorzystania na plażę. Dla aktywnych proponuję wspólną wspinaczkę na górę w
okolicy naszego hotelu. Całość potrwa około 1,5h w dwie strony. Po powrocie jeśli pogoda dopiszę

proponuję spacer i plażowanie gdzie zrobimy duuużo zdjęć!

https://www.ssc.com.fj/day-cruises/seaspray-day-adventure/


4 maja 
Wyjazd około godziny 08:00 do Lavena Coastal Walk – trasy spacerowej wzdłuż wybrzeża

ciągnącej się przez około 2 kilometry. Trasa jest bardzo łatwa, czasem konieczne jest przejście
przez wodę. Na końcu trasy czeka na nas majestatyczny wodospad! W którym swoją drogą rok

temu utopiłem drona.. Miejsce magiczne – nic dodać, nic ująć. Powrót około godziny 16:00.

5 maja
Dzień wolny

6 maja
Powrót do Nadi samolotem około godziny 16:00, wieczorem kolacja i sen, aby wstać o świcie

następnego dnia.

7 maja
Wyjazd około godziny 07:00 do portu w Lautoka dla tych którzy wybiorą budżetowy środek

transportu na wyspę Nanuya Lailai lub do Portu Denarau dla tych, którzy skorzystają z droższego
transferu. Około godziny 12:00 będziemy meldować się na miejscu do naszego hotelu. Po obiedzie
wspólny spacer na drugą stronę wyspy. Odwiedzimy rodzinę u której rok temu mieszkałem, zjemy

wspólną kolację.

8 maja
O świcie dla chętnych wycieczka na połów ryb, które później zostaną przyrządzone dla nas na

obiad. Po powrocie proponuję wspólne snurkowanie, ewentualnie wypożyczenie kajaków.

9 maja
Dzień wolny lub wycieczka na jedną z okolicznych wysp na lunch oraz snurkowanie. Do ustalenia

na miejscu. Wieczorem wspólne ognisko i pożegnanie się z wyspą Nanuya Lailai.

10 maja
Transport powrotny do Nadi, w zależności od środku transportu w godzinach 12:00 – 15:30. Po

powrocie zameldowanie w hotelu, wieczorem wspólne wyjście na kolacje do pobliskiej restauracji.
Pożegnanie się z grupą.

11 maja
Wymeldowanie z hotelu o godzinie 08:00, powrót do Polski


