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Opis wycieczki

Termin: 
09-21.10.2023 r.
Transport: samolot

Bali

Bali jest indonezyjską wyspą i leży na archipelagu Małych
Wysp Sundajskich, sąsiaduje z Jawą i Lombok. Wyspa jedna
z tysięcy na tym archipelagu przyciąga co roku turystów
egzotyczną przyrodą, piaszczystymi plażami, a także
zabytkami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
Z pewnością od lat Bali jest uważana za jedno z ciekawszych
miejsc urlopowych. Sam pobyt tutaj dostarcza niezwykłych
wrażeń, a trzeba pamiętać, że Bali to jedna z 17 tysięcy wysp
archipelagu i z pewnością część z nich można również
odwiedzić w czasie pobytu w tym rejonie.
Bali przyciąga śnieżnobiałymi piaszczystymi plażami, lazurową
i bardzo czystą wodą. Wyspa dysponuje doskonałą bazą
hotelowo – gastronomiczną, a otoczenie wód sprawia, że
mamy tu znakomite warunki do uprawiana sportów wodnych.

 

Wycieczka z wypoczynkiem 
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10x śniadania oraz  1x kolacja w regionalnej restauracji
Wyżywienie

Zakwaterowanie
Hotele 3*,5*
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1 Dzień/ POLSKA LOTNISKO - PRZELOT
Zbiórka na lotnisku przy stanowisku oprawy paszportowo-bagażowej, wylot z Polski.

PROGRAM

 2 Dzień/ DENPASAR
Przylot na lotnisko w Denpasar Bali, zakwaterowanie w hotelu, w miejscowości Kuta. 

 3 Dzień/ Świątynia Tanah Lot - Świątynia Batukaru - Jatiluwih - Lovina
Po śniadaniu przejazd do XVI-wiecznej Świątyni Tanah Lot, jednej z najważniejszych świątyń na
Bali, która wznosi się na olbrzymiej skale nieopodal oceanu. Następnie przejedziemy do
niezwykle mistycznego miejsca - Świątyni Batukaru, położonej na zboczach góry o tej samej
nazwie, gdzie wśród ciszy otoczenia możemy usłyszeć dźwięk dzwonków podczas balijskich
ceremonii. Ostatnim przystankiem będzie spacer po przepięknych, rozległych polach
ryżowych Jatiluwih, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Transfer
do hotelu w miejscowości Lovina.

4 Dzień/ Wodospad Gitgit – Ulun Danu Bratan - Ubud
Wczesnym porankiem - dla chętnych możliwość wypłynięcia na obserwowanie delfinów (cena
około 60 USD). Po śniadaniu przejazd w kierunku pięknego wodospadu Gitgit (wys. 40 m),
zwanego podwójnym wodospadem oraz spacer po lesie deszczowym. Kolejnym przystankiem
będzie Świątynia Ulun Danu Bratan, położona nad jeziorem Bratan, poświęcona Bogini wody
Dewi Danu. Jest to jedno z najważniejszych miejsc dla Balijczyków, gdyż z tego miejsca
nawadnia się okoliczne pola ryżowe. Ostatnim miejscem na naszej trasie będzie Świątynia
Taman Ayun, założona w XVII w, otoczona fosą, która upodabnia ją do ogrodowego
sanktuarium. Przejazd do miejscowości Ubud, zakwaterowanie w hotelu. Po drodze
zatrzymamy się również w fabryce czekolady oraz tradycyjnym targu owocowym. 
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5 Dzień/ Wodospad Tegenungen - Tegalalang
Po śniadaniu relaks wśród pól ryżowych. W godzinach wczesnopopołudniowych wizyta w Małpim
Gaju oraz kąpiel w wodospadzie Tegenungan, jak również sesja fotograficzna na tarasach
ryżowych Tegalalang i wizyta na plantacji kawy, gdzie będzie możliwość degustacji najdroższej i
prawdopodobnie najlepszej kawy świata - kopi luwak. Powrót do hotelu. 

6 Dzień/ Gianyar - Świątynia Pura Tirta Empul - Świątynia Besakih
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku gór Kintamani. Pierwszym
przystankiem będzie wizyta w miejscowości Gianyar, gdzie zwiedzimy świątynię-jaskinię Goa
Gajah. Następnie grobowce Gunung Kawi oraz świątynia Pura Tirta Empul, zbudowana wokół
gorącego źródła, które do dziś odwiedzane jest przez Balijczyków w celu oczyszczającej kąpieli.
Kolejnym przystankiem będzie punkt widokowy na wulkan i jezioro Batur, gdzie zjemy obiad, a
następnie przejazd autokarem do świątyni Besakih (VIII w.) zwanej Świątynią Matką. Kompleks,
położony na zboczu stratowulkanu Agung (2995 m n.p.m) stanowi najważniejsze miejsce kultu na
wyspie dla wszystkich wyznawców hinduizmu. W godzinach wieczornych zakwaterowanie w
hotelu w miejscowości wypoczynkowej Candidasa

7 Dzień
Odpoczynek przy basenie, na terenie hotelu, wieczorem kolacja w lokalnej restauracji. 
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Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie wizyta w tradycyjnej balijskiej wiosce -
Tenganan, gdzie będziemy mieli okazję spotkać się ze rdzenną społecznością zwaną Bali Aga -
„Wybrańcy Bogów”. Kolejnym miejscem, które zobaczymy będzie Tirta Gangga, malowniczy,
wodny pałac z elementami architektury europejskiej oraz chińskiej, zaprojektowany i
wybudowany przez ostatniego króla rejonu Karangasem. Na koniec odwiedzimy Świątynię Goa
Lawah - dom tysięcy nietoperzy mieszkających na wyspie. Przejazd na południe Bali,
zakwaterowanie w hotelu w miejscowości Nusa Dua. 

9,10,11 Dzień
Śniadania, odpoczynek, czas wolny na Wyspie Bali. 

12 Dzień/ Denpasar - POLSKA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu oraz transfer na lotnisko Denpasar, odprawa
paszportowo-bagażowa,  wylot do Polski z przesiadką. 

13 Dzień/ POLSKA LOTNISKO
Przylot do Polski, zakończenie wycieczki.

8 Dzień/ Tenganan - Pałac Tirta Gangga - Świątynia Goa Lawah
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CENA OBEJMUJE
Transport autokarem podczas realizacji programu oraz transfery z i na lotniska
10 rozpoczętych noclegów w hotelach 3* i 5* w pokojach 2,3 os. z łazienkami
Wyżywienie - śniadania 10x, kolacja w lokalnej restauracji 1x
Ubezpieczenie podróżne WIENER obejmujące choroby przewlekłe, w tym covid: KL 100 000 EUR,
NNW 5 500 EUR, OC MIENIE 30 000 EUR, OC OSOBY 60 000 EUR, Bagaż 600 EUR
Opiekę pilota wycieczki
Przewodnika lokalnego na Bali
Wycieczki i atrakcje zgodnie z programem
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/osobę 
Turystyczny Fundusz Pomocowy 13zł/osobę

DODATKOWO PŁATNE
Koszt biletu lotniczego Warszawa – Denpasar – Warszawa lub innej trasy przelotu
Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% lub 6% (możliwość wykupienia w biurze. Obejmuje
również rezygnację z wyjazdu na wskutek pozytywnego testu przeciw Covid-19)
Ewentualna dopłata do pokoju 1-osobowego 
Koszty obiadokolacji, które będą organizowane podczas pobytu w trakcie zwiedzania (jest to
najtańsza opcja wyżywienia)
Koszty wizy wjazdowej płatnej po przylocie na lotnisko, koszt 35 USD.

CENY
3500 PLN + 1600 USD
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ZAKWATEROWANIE
Kutra - Bali Dynasty 5*lub inny
Lovina - Aditya 3* lub inny
Ubud- Ananda 3* lub inny
Candidasa Lotus Bungalow 3* lub inny
Nusa - Dua Nikko Bali Beach 5* lub inny

DODATKOWE INFORMACJE
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
Oferta została przygotowana dla grupy 12 osób, przy mniejszej liczbie zostanie ponownie
przeliczona
Podana cena  zawiera przypuszczalny koszt bilet lotniczego, bilet lotniczy w zależności od
miejsca wylotu, kształtuje się w cenie 4200-5500 PLN za osobę w obie strony z bagażem 25
kg i podręcznym 7 kg.
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·Przykładowe godziny i miejsce wylot z Polski: 
09.10.2023 

Powrót: 20.10.2023 + 1 dzień

Wycieczki fakultatywne, dodatkowo płatne: wycieczka Nusa Panida 75 USD / osobę,
wycieczka Uluwatu 40 USD / osobę, Huśtawka balijska 20 USD / osobę, nauka gotowania 60
USD / osobę
Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą    
Dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku
drugiej osoby na dokwaterowanie, uczestnik będzie musiał dopłacić do pokoju 1 osobowego
Przy zapisie wpłata 100 USD, koszty rezygnacji zgodnie z OWU
Temperatura w październiku kształtuje się w granicach: 28-30oC
Na miesiąc przed wyjazdem zostaną przekazane uczestnikom szczegółowe informacje
dotyczące wyjazdu
Na dwa tygodnie przed wyjazdem zostanie utworzona grupa na WhatsApp celem poznania
się uczestników i zadawania dodatkowych pytań dotyczących podróży
Zostanie również zorganizowane spotkanie online dla uczestników wyjazdu (na około dwa
tygodnie przed wylotem)
Dokumentem podróży jest paszport, ważny minimum sześć miesięcy od daty powrotu 

Informacje dotyczące ew. obostrzeń przeciw Covid -19 będą przesyłane na bieżąco w
przypadku wprowadzonych zmian. Wyjazd odbywa się obecnie na podstawie okazanego
szczepienia przeciw Covid – 19 dwoma szczepionkami. Informacje na temat szczepień będą
przekazywane na bieżąco.

      WAW 17:40 – DOH 23:55 (czas lotu 5,15h) 
      DOH 08:15 – DPS 23:05 (czas lotu 9,50 h) + 1 DZIEŃ 10.10.2023

      DPS 19:05 - DOH 23:40 (czas lotu 9,35h) 
      DOH 08:30 – WAW 13:15 (czas lotu 5,45h) +1 dzień 21.10.2023

      do Polski 


