HAPPY BALI - HAPPY HOLIDAY
BALI KLASYCZNE - INDONEZJA
GŁÓWNE ATRAKCJE WYJAZDU
• Balijska kultura, tradycja, religia – zwiedzanie Ubud
• Spotkanie z balijską rodziną królewską w Kerambitan
• Hinduistyczne świątynie i bogata tradycja religijna
• Trekking po polach ryżowych i balijskich wioskach
• Relaks na plażach i zabiegi SPA, luz, luz i jeszcze raz luz
• Chillout i relaks na cudownej wyspie Nusa Penida
• Doskonała kuchnia bogata w owoce morza i tropikalne owoce
Dzień 1 ( -.-,-)
Wylot z Polski
Spotkanie Uczestników na lotnisku Okęcie z przedstawicielem biura. Powitanie i zapoznanie grupy. Rozpoczęcie odprawy paszportowo-bagażowej.
Przelot do Denpasar na wyspę Bali.
Dzień 2 (-,-,D )
Przylot na Bali, powitanie na lotnisku oraz przejazd do hotelu w Ubud.
Po wylądowaniu na lotnisku grupa zostanie przywitana w tradycyjny indonezyjski sposób. Następnie klimatyzowanym samochodem przejedziemy do hotelu znajdującego
się w niewielkim mieście Ubud znanym jako centrum lokalnej sztuki i kultury. W zależności od godziny przylotu dzień spędzimy na relaksie i aklimatyzacji. Tego dnia czeka
nas odpoczynek przy hotelowym basenie, spotkanie organizacyjne i relaks wśród tropikalnej balijskiej zieleni. Wieczorem uroczysta kolacja powitalna i rozpoczęcie balijskiej przygody.

Ubud to niezwykle klimatyczne miasteczko położone w centrum wyspy. Z uwagi na
urokliwe świątynie, ciekawą architekturę i mnogość galerii artystycznych, zwane jest
czasem stolicą kulturalną Bali. Pierwsze kilka dni naszego pobytu to czas na poznanie
Ubud oraz pięknych okolic miasta.
Nocleg w hotelu Sri Ratih lub o podobym standardzie. http://www.sriratih.com
Dzień 3 (B,-,-)
Ubud - zwiedzanie miasta i świątyni Besakih
Głównym punktem dnia jest Pura Besakih, największy na wyspie kompleks świątynny,
który nazywany jest czasem Świątynią Matką, gdyż każda balijska kasta i każdy ród
mają tu swoją świątynkę. Świątynia została zbudowana u stóp Gunung Agunga, czyli
najwyższego balijskiego wulkanu (3031 m n.p.m.), więc przy odrobinie szczęścia i dobrej pogodzie za świątynią będzie można podziwiać majestatyczny szczyt.
Popołudnie spędzimy w Ubud. Odwiedzimy pałac pełen perełek balijskiej architektury,
miejsce nadal zamieszkiwane przez lokalną rodzinę królewską.
Kolejnym przyjemnym miejscem, do którego zajrzymy będzie Pura Saraswati, świątynia zaprojektowana przez słynnego artystę Lempada i poświęcona bogini Saraswati. W
świątyni podziwiać można nie tylko unikalną architekturę, ale również piękne stawy
wypełnione lotosami.
Tego dnia nie zabraknie również czasu na zakupy na słynnym Ubud Market.
Nocleg w hotelu Sri Ratih lub o podobym standardzie. http://www.sriratih.com

Dzień 4 ( B,-,- )
Ubud - relax lub wycieczka fakultatywna
Całodniowa wycieczka fakultatywna - wodospady, Pura Ulun Danau Bratan, Pola ryżowe Jatiluwih
Rano wyruszymy w kierunku północy Bali. Pierwszym przystankiem będzie punkt widokowy, z którego rozpościera się widok na Twin Lakes, dwa wulkaniczne jeziora Buyan i Tamblingan położone w dole i otoczone bujnymi tropikalnymi lasami. Stąd już blisko na wodospady, do których dotarcie zajmie nam ok. 30 minut marszu przez dżunglę, podczas którego będziemy mogli nie tylko słuchać charakterystycznych odgłosów
tropikalnego lasu, ale również podejrzeć, jak rosną kawa, pieprz i goździki.
W drodze powrotnej do Ubud odwiedzimy Pura Ulun Danau Bratan, czyli pocztówkowo
piękną świątynię zbudowaną na wodach jeziora Bratan.
Ukoronowaniem tego dnia będzie spacer wśród imponujących pól ryżowych w Jatiluwih , wpisanych na listę UNESCO. W zależności od chęci, czasu i warunków pogodowych będziemy mogli wybrać jedną z trzech tras o różnej długości.
Cena wycieczki 70 USD / osoby ( w cenie lunch ) grupa minimum 4 osoby
Nocleg w hotelu Sri Ratih lub o podobym standardzie. http://www.sriratih.com
Dzień 5 (B,-,-)
Ubud - wycieczka
Dzień rozpoczniemy od wizyty w Kintamani, skąd rozpościera się imponujący widok na
Gunung Batur, jeden z najbardziej znanych wulkanów na Bali oraz położone w jego
kalderze jezioro Batur.
Tego dnia odwiedzimy również ukrytą w dole kanionu urokliwą świątynię Gunung Kawi,
do której prowadzi 371 kamiennych stopni zbudowanych wśród pól ryżowych. Po dotarciu na miejsce, gdy już zejdziemy na sam dół, będziemy podziwiać wykute w skale
monumenty poświęcone rodzinie królewskiej.
Po południu zajrzymy na plantację kawy, gdzie będzie nie tylko możliwość skosztowania słynnej kopi luwak (dodatkowo płatna), ale również podziwiania wspaniałych widoków na dżunglę, a dla chętnych również emocjonująca huśtawka (dodatkowo płatna).
Nocleg w hotelu Sri Ratih lub o podobym standardzie. http://www.sriratih.com

Dzień 6 ( B,-,-)
Ubud Relax lub ½ dniowa wycieczka fakultatywna
Jedyna w swoim rodzaju możliwość bliskiego spotkania rodziny królewskiej w ich pałacu w Kerambitan. W planie make up i lokalny balijski strój, w który ubierze nas królowa,
sesja foto na terenie pałacu (sesja profesjonalna płatna dodatkowo) oraz balijska kolacja w towarzystwie pary królewskiej.
Cena wycieczki : wizyta w pałacu z makijażem, strojami i kolacją: 85 USD
Nocleg w hotelu Sri Ratih lub o podobym standardzie. http://www.sriratih.com
Dzień 7 (B,-,-)
Ubud - Nusa Penida
Nusa Penida to niewielka wyspa oferująca jedyne w swoim rodzaju widoki. Od Bali
dzieli ją zaledwie 40 minut rejsu szybką łodzią.
Po dotarciu na wyspę zwiedzimy jej zachodnią część - odwiedzimy plażę przy urokliwej zatoce, czyli Crystal Bay; Angel Billabong, czyli niesamowite baseny w skałach;
Broken Beach - ciekawie położoną wśród skał plażę i Kelingking Beach, gdzie będziemy podziwiać jeden z najbardziej pocztówkowych widoków w całej Indonezji.
Nocleg w hotelu Adiwana Warnakali lub o podobnym standardzie. https://adiwanahotels.com/warnakali-resort-nusa-penida-bali/
Dzień 8 ( B, -,-,)
Nusa Penida
Nasz drugi dzień na Nusa Penidzie spędzimy we wschodniej części wyspy, bo również
ona oferuje wspaniałe miejsca. Zobaczymy piękną plażę Atuh i zjawiskową plażę Diamond oraz Tree House, czyli domek zbudowany na klifie i często wykorzystywany jako
sceneria do zdjęć.
Nocleg w hotelu Adiwana Warnakali lub o podobnym standardzie. https://adiwanahotels.com/warnakali-resort-nusa-penida-bali/

Dzień 9 (B,-,-)
Rano fakultatywna wycieczka na snorkeling.
Powrót na Bali we wczesnych godzinach popołudniowych i przejazd do Candidasy,
nadmorskiej miejscowości położonej na wschodzie wyspy.
Cena wycieczki prywatną łodzią na snorkowanie to 40 USD
Nocleg w hotelu Candi Resort & Spa lub o podobnym standardzie. https://www.candibeachbali.com
Dzień 10 (B,-,-)
Candidasa
Zwiedzanie regionu Karangasem, położonego na północno-wschodnich krańcach wyspy i oferującego prawdziwe perełki architektoniczne oraz wspaniałe widoki na majestatyczny Gunung Agung, najwyższy wulkan Bali.
Tirta Gangga, do której wybierzemy się w pierwszej kolejności, to niezwykle ciekawy
architektonicznie kompleks ogrodów i basenów królewskich. Następnie będziemy zachwycać się wodnym pałacem, czyli Taman Ujung, pełnym wspaniałych zielonych zakątków.
Pura Lempuyang to z kolei świątynia słynąca przede wszystkim z candi bentar, charakterystycznych balijskich wrót, z których roztacza się widok na wulkan Agung i które nie
bez powodu nazywa się „Wrotami do niebios”.
Nocleg w hotelu Candi Resort & Spa lub o podobnym standardzie. https://www.candibeachbali.com

Day 11 (B,-,-)
Candidasa
Dla chętnych relaks lub dwie wycieczki do wyboru.
1.

Trekking po polach ryżowych w Sidemen i rafting - Sidemen to przepięknie położona miejscowość wśród pól ryżowych i z widokiem na wulkan Agung. Tego
dnia wybierzemy się na spacer wśród pól i pełen przygód rafting na rzece Telaga Waja. Cena 70 USD

2.

plażowanie na White Beach z lunchem ze świeżej ryby - White Beach to jedna z
najpiękniejszych plaż na Bali. Wyróżnia ją biały piasek oraz błękitne morze. W
ramach relaksu na plaży skosztujemy również świeżej rybki w jednej z lokalnych
restauracji plażowych. Cena 50 USD

Nocleg w hotelu Candi Resort & Spa lub o podobnym standardzie. https://www.candibeachbali.com
Day 12 ( B,-,-)
Ostatnie chwile na wyspie. Transport na lotnisko i powrót do kraju.
- KONIEC PROGRAMU -

Cena za osobę (grupy 6 - 12 osób)
1.500 PLN + 1.390 USD + przelot (ok. 2.800 PLN)
Cena ważna do dni 15 kwietnia, potem może ulec zmianie ze względu na zmiany cen na Bali w związku z otwarciem.

Cena zawiera:
- Zakwaterowanie w hotelach, w pokojach TWIN - 2 osobowych ze śniadaniami – 10
nocy.
- Ubud - Sri Ratih lub o podobym standardzie. http://www.sriratih.com - 5 nocy
- Nusa Penida - Adiwana Warnakali lub o podobnym standardzie. https://adiwanahotels.com/warnakali-resort-nusa-penida-bali/ - 2 noce
- Candidasa - Candi Resort & Spa lub o podobnym standardzie. https://www.candibeachbali.com - 3 noce
- Prywatny klimatyzowany transport na całej trasie wyjazdu
- Uroczysta kolacja dzień 1 i 11
- Anglojęzyczny przewodnik podczas zwiedzania
- Zwiedzanie wg program
- Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów o atrakcji
- Opieka polskiego przewodnika na całej trasie wyjazdu
- Woda na trasie wszystkich transferów i zwiedzania ( 1l/os)
- Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż , Covid
- Opieka polskiego pilota na całej trasie wyjazdu
- Organizacja i serwis wyjazdu
Cena nie zawiera:
- przelotu na trasie Warszawa - Denpasar - Warszawa ( ok .3.000 PLN)
- wyżywienia nie wymienionego w programie, obiady + kolacje. Koszt ok. 200$/os.
- dodatkowych wycieczek lub atrakcji dostępnych na miejscu proponowanych przez
biuro dodatkowo płatnych
- Wodospady + Pura Beratan + pola ryżowe Jatiluwih 70 USD /os
- Wizyta w pałacu z makijażem, strojami i kolacją: 85 USD/os
- Snorkeling: 40 USD łódka powrotną/os
- Rafting + pola ryżowe 70 USD /os
- White Beach + lunch z rybą 50 USD/os
- wydatków własnych
- napiwki 40 USD płatne na ręce pilota w Indonezji
- Wiza do Indonezji - 175 USD ( cena może ulec zmianie )

* 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
**** pierwszy i ostatni dzień zostanie uszczegółowiony po zakupie biletów lotniczych

Organizator wyprawy:
Asia Dream Trips
ul. Rudnickiego 3a/58
01-858 Warszawa

www.asiadreamtrips.com
Joanna Gorczyca Pasrija

joanna@asiadreamtrips.com
+

48 602 733 869

