P R Z Y G O D A NA b a l i
Termin: 13.11-24.11.2018 (12 dni)

GŁÓWNE ATRAKCJE WYJAZDU
•

Balijska kultura, tradycja, religia – zwiedzanie Ubud, Monkey Forest

•

Hinduistyczne świątynie i bogata tradycja religijna – Tanah Lot, Tirta Empul

•

Ekscytujący rafting rzeką Telaga Waja

•

Trekking po polach ryżowych i wycieczka na rowerach po wioskach - Bebali

•

Relaks na plażach i zabiegi SPA, luz, luz i jeszcze raz luz

•

Spotkanie ze słoniami w Elephant Safari Park Lodge

•

Doskonała kuchnia bogata w owoce morza i tropikalne owoce dostępna w Candidasa

•

Joga na życzenie, zbiegi odnowy i masaże w hotelu i wiosce Candidasa
PROGRAM WYPRAWY

Dzień 1 WARSZAWA – DENPASAR
Spotkanie Uczestników na lotnisku Okęcie z przedstawicielem biura. Powitanie i zapoznanie grupy. Rozpoczęcie odprawy
paszportowo-bagażowej.
Przelot do Denpasar na wyspę Bali.
Dzień 2 BALI – UBUD (-,-,-)
Start programu. Po wylądowaniu na lotnisku grupa zostanie przywitana w tradycyjny indonezyjski sposób.
Następnie klimatyzowanym samochodem przejedziemy do hotelu znajdującego się w niewielkim mieście Ubud znanego jako
centrum lokalnej sztuki i kultury. W zależności od godziny przylotu dzień spędzimy na relaksie i aklimatyzacji.
Nocleg w hotelu.

Dzień 3 UBUD – tradycja, religia, kultura (B,-,-)
Rano po śniadaniu wyruszymy na całodzienne zwiedzanie okolic. Rozpoczniemy od wizyty w świątyni Tirta Empul uważanej za
jedną z najważniejszych świątyń na wyspie. Udamy się na spacer po Monkey Forest, poznamy też sztukę współczesną i tradycyjną w
lokalnym muzeum ARMA. Po zwiedzaniu będzie czas na spacer ulicami Ubud i wizytę na lokalnym markecie. Dla chętnych wizyta
w Elephant Safari Lodge, gdzie będzie można poznać majestatyczne słonie.
Trudno powiedzieć, że było się na Bali, jeśli nie było się w Ubud. Niewielkie miasteczko położone w centrum wyspy stanowi jej
kulturalną i artystyczną stolicę. Dziesiątki małych galerii ze sztuką, kafejek z organiczną kawą i zdrowym jedzeniem, centra jogi i
medytacji, labirynty małych uliczek wypełnionych straganami, sklepami i lokalnymi sklepikami – to wszystko sprawia, że Ubud ma
niepowtarzalny charakter i warto się tu zatrzymać na dłużej.
Dla chętnych wizyta w Yoga Barn, centrum jogi i zdrowia.

Dzień 4 Ubud – wioski, pola ryżowe, tradycja (B,L,-)
Poranne śniadanie. Dzisiejszego dnia poznamy życie lokalnej ludności żyjącej na wsi. Dzień rozpoczniemy od wycieczki rowerowej
po okolicznych wioskach i spaceru po polach ryżowych.
Po lunchu udamy się do świątyni Tanah Lot, gdzie będziemy podziwiać zachód słońca.
Po kolacji wrócimy do hotelu.
Dzień 5 Rafting na rzece Telaga Waja (B,L,-)
Rano zjemy smaczne śniadanie i wyruszymy na wspaniałą przygodę. Przeżyjemy jedną z najlepszych atrakcji przygodowych
oferowanych na wyspie. Spływ rzeką Telaga Waja płynąca wśród bujnej roślinności lasów deszczowych. Kaskady, wodospady i
meandry rzeki dostarczą niezapomnianych wrażeń, a chłód wody pozwoli nacieszyć się czystym rześkim klimatem i aktywnie
wypocząć. Po spływie będzie możliwość przebrania się i odświeżenia.
Po zjedzeniu lunchu odwiedzimy również plantację kawy Luwak. Powrót do Ubud i czas wolny na zakupy.
Wieczorem czas wolny. Nocleg w hotelu.
Dzień 6 Spotkanie ze słoniami (B,L,-)
Po śniadaniu wymeldujemy się z hotelu i udamy się w drogę na wybrzeże. Dzisiejszego dnia odwiedzimy wyjątkowe miejsce –
Elephant Safari Park gdzie spędzimy wspaniały czas ze słoniami. Poznacie zwyczaje, zachowania i dotkniecie te wyjątkowe
zwierzęta, które zostały uratowane i przywiezione z Sumatry.
Na Bali znalazły dobrych opiekunów. Będzie można przejechać się na słoniu i nacieszyć się obcowaniem z tymi majestatycznymi
zwierzętami o wielkich sercach.
Miejsce rekomendowane przez National Geographic i WWF. Po safari zjemy pyszny lunch i będziemy kontynuować podróż na
wybrzeże do Candidasa. Zameldowanie i nocleg w hotelu.

Dzień 7-11 Plaża i relaks
Najbliższe dni spędzimy w resorcie w pobliżu plaży, gdzie oddamy się relaksowi, będziemy poznawać okolicę i korzystać ze
wspaniałych balijskich masaży.
Dostępne będą atrakcje oferowane przez hotel m in.
•
Masaże balijskie dostępne w hotelu
•
Sporty wodne, snorekling, nurkowanie z polskim instruktorem – dodatkowo płatne
•
Możliwość dodatkowych wycieczek po okolicy – White Sand Beach, Blue Lagoon – dodatkowo płatne
Dzień 12 Ostatni dzień na wyspie
Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko.
Odprawa paszportowo-bagażowa. Zakończenie programu. Wylot do Polski.
* kolejność zwiedzania może ulec zmianie

Cena za osobę (wielkość grupy 9-12 osób)
1.000PLN + 999USD + przelot (ok. 2.800 PLN)
Cena zawiera:
- Zakwaterowanie w hotelach 3*, w pokojach TWIN - 2 osobowych ze śniadaniami – 10 nocy
- Rafting po rzece Telaga Waja z lunchem po zakończeniu spływu w formie bufetu
- Wizyta w Elephant Safari Park (jazda na słoniu dodatkowo płatna) + lunch w restauracji w Ubud
- Trekking i wycieczka na rowerach po wioskach z lunchem u lokalnej rodziny
- Zwiedzanie Ubud z przewodnikiem
- Prywatny klimatyzowany transport na całej trasie wyjazdu
- Anglojęzyczny przewodnik podczas zwiedzania Ubud, Monkey Forest, ARMA
- Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
- Opieka polskiego pilota na całej trasie wyjazdu
- Organizacja i serwis wyjazdu
-

Cena nie zawiera:
przelotu na trasie Warszawa - Denpasar - Warszawa ( ok 2.800 PLN)
wyżywienia nie wymienionego w programie, obiady + kolacje to orientacyjny koszt ok. 200$/os.
dodatkowych wycieczek lub atrakcji dostępnych na miejscu proponowanych przez biuro dodatkowo płatnych
wydatków własnych

* kolejność zwiedzania może ulec zmianie
**wyżywienie B- breakfast (śniadanie), L – lunch , D – dinner (kolacja)
***zakończenie programu następuje z chwilą stawienia się na lotnisko w Denpasar dnia 24.11.2018

