
Opis wycieczki
  Natura obdarowała wyspę Jawę wszystkimi możliwymi cudami
tego świat: wulkany, wodospady, plaże, pola ryżowe, lasy
deszczowe, rzeki i jaskinie. Wyspa należąca do archipelagu
Indonezyjskiego zachwyca swoim pięknem. Borneo - trasa
wycieczki wiedzie przez rejony niesłychanie bogate w skarby
natury, miejsca występowania endemicznych gatunków fauny 
i flory. Przeżyj podróż swojego życia! Borneo to jedna 
z największy wysp świata. Część malezyjska (25%) dzieli się na
południowy Sarawak i północny Sabah. Wyspa obfituje w liczne
parki narodowe, jaskinie, dżungle, plaże, rezerwaty przyrody, lasy
równikowe i niestety plantacje palmy olejowej, które
pochłaniają Borneo i setki zwierząt. Warto się pośpieszyć, bo 
z każdym rokiem dżungli ubywa...
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10x śniadań, 4x lunch, 1 x kolacja w restauracji,  wg programu,
każdego dnia podczas wycieczki. Pozostałe posiłki we
własnym zakresie, w proponowanych miejscach wyżywienia. 

Wyżywienie

Zakwaterowanie
Podczas wycieczki grupa będzie zakwaterowana w hotelach
3* oraz 4*
podczas wycieczki do PN Tanjung Puting zakwaterowanie na
łodziach Kletok,  
podczas przejazdu do Goyakarty - przejazd w nocy
klimatyzowanym wagonem z rozkładanymi pojedynczymi
siedzeniami.



+48 609 212 554
+48 609 037 554

biuro@ektravel.pl

www.ektravel.pl

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

PROGRAM

 2 Dzień /DŻAKARTA - ANYER (WYSPA JAWA)
Po przylocie do Dżakarty transfer (2,5h) nad cieśninę sundajską pomiędzy Jawą
i Sumatrą. Nocleg w hotelu Aston Anyer Beach nad morzem w miejscowości Anyer.

3 Dzień / WYSPA ANAK KRAKATAU
Wcześnie rano po śniadaniu wyjazd na całodzienną wycieczkę do Parku Narodowego 
z wulkanami Krakatau i Anak Krakatau. W trakcie dnia trekking po wulkanicznej wyspie Anak
Krakatau oraz lunch na sąsiedniej wyspie na plaży visa vis wyspy wulkanicznej. W trakcie
lunchu będzie możliwość kąpieli i snoorkelingu. Po wycieczce powrót do hotelu w Anyer.

4 Dzień / DŻAKARTA - YOGYAKARTA
Wcześnie po śniadaniu i wymeldowaniu z hotelu przejazd do centrum Dżakarty (3h), 
 wycieczka po stolicy Indonezji. Odwiedzimy meczet Istiqlal, port morski Sunda Kelapa, gdzie
małymi łodziami popłyniemy wzdłuż największej na świecie armady drewnianych statków
handlowych, dalej zobaczymy Stare Miasto „Kota Tua” z kultową kawiarnią Café Batawia oraz
najstarszą poholenderską nekropolię Prasasti. Wieczorem przejazd na dworzec Gambir skąd o
godzinie 21.30 odjedziemy pociągiem do Yogyakarty. Przejazd odbędzie się klimatyzowanym
wagonem z rozkładanymi pojedynczymi siedzeniami (około 6,5 h).



5 Dzień / YOGYAKARTA - MAGELNG
Przyjazd do Yogyakarty wcześnie rano (04.00). Wczesny meldunek, krótki odpoczynek przed
zwiedzaniem, śniadanie. Następnie  wyruszymy w kierunku Magelng, gdzie znajdują się świątynie
Borobudur, Mendut oraz tzw. Chicken church. Po zwiedzaniu powrót do hotelu Dusun Jogja
Village, relaks po aktywnym dniu oraz transferach.
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6 Dzień / YOGYAKARTA 
Po śniadaniu i wymeldowaniu z hotelu przejazd na tereny sułtańskie, czyli pałac Kraton i „ogrody”
Taman Sari, a po zwiedzeniu wyjazd z miasta w kierunku świątyni Prambanan. Po zwiedzaniu
Prambanan oraz buddyjsko-hinduistycznej świątyni Plaosan Lor, lunch z krótką prezentacją
teatru cienia Wayang, będącego Ikoną sztuki jawajskiej i indonezyjskiej. Po lunchu transfer (3h)
do hotelu Sukuh Cottage w środkowej części wyspy Jawy.

7 Dzień / PARK NARODOWY BROMO TENNEGER SEMERU
Po śniadaniu i wymeldowaniu zwiedzanie dwóch unikalnych świątyń jawajskich, położonej na
wysokości 1500 m.n.p.m. Candi Cetho oraz Candi Sukuh a następnie transfer (5,5h) do Parku
Narodowego Bromo Tennger Semeru. Zakwaterowanie w hotelu z widokiem na oba czynne
wulkanu Bromo i Semeru.

PROGRAM
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8 Dzień / WULKAN BROMO - SURABAYA - WYSPA MADURA
Pobudka przed wschodem słońca (3.30) by przed świtem Jeepami wjechać na punkt widokowy
na cały Park Narodowy. Po wschodzie słońca przejazd na tzw. sawannę i godzinny, łatwy trekking
na szczyt kaldery wulkanu Bromo. Po trekkingu powrót do hotelu na śniadanie, ciepła kąpiel, a po
wymeldowaniu przejazd do Surabaya, zwiedzanie drugiego co do wielkości miasta Indonezji.
Przejazd między innymi najdłuższym mostem Indonezji Suramadu, łączącym Jawę z sąsiednią
wyspą Madura. Będzie zatem okazja by postawić nogę na kolejnej wyspie archipelagu.
Zakwaterowanie w hotelu Majapahit, najstarszym hotelu Indonezji w którym nocował między
innymi Joseph Conrad i wiele innych osobowości minionych epok.

9 Dzień / PRZELOT NA WYSPĘ BORNEO
Wylot z Surabaya do Pangkalan Bun na Borneo. Lot o godzinie 14.30 obsłuży Wings Air. Po
przylocie na miejsce przejazd do hotelu Grand Kecubng, a po zakwaterowaniu krótki przejazd po
mieście z lokalną kolacją.

10 Dzień / PORT W KUMAI - REJS DO PN TANJUNG PUTING

11 Dzień / PN TANJUNG PUTING
Drugi dzień w Parku Narodowym. Kolejne trekkingi w poszukiwaniu orangutanów, nosaczy
i gibonów. Nocą wypatrywanie krokodyli w przybrzeżnych zaroślach. Pełne wyżywienie i druga
noc na Klotok.

Rano po śniadaniu przejazd do portu w Kumai i wejście na pokład łódki Klotok. Początek rejsu do
Parku Narodowego Tanjung Puting. Pełne wyżywienie i zakwaterowanie na łodzi. 

12 Dzień / KUMAI - WYSPA JAWA - WYLTO DO POLSKI
Po śniadaniu zejście na ląd w Kumai i transfer na lotnisko w Pangkalan Bun. Lot do 
 Dżakarty o godzinie 14.25 obsłuży Nam Air. Przylot na Jawę skąd odlecimy do Polski. 

13 Dzień / PRZYLOT DO POLSKI
Przylot do Polski, zakończenie wycieczki.  

PROGRAM
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CENY
4000 PLN + 2450 USD

CENA OBEJMUJE

Transport autokarem podczas realizacji programu oraz transfery z i na lotniska
8 rozpoczętych noclegów w hotelach 3* i 5* w pokojach 2,3 os. z łazienkami, 2x noclegi
na łodziach Klotok w PN Tanjung Puting
Wyżywienie - śniadania 8x, kolacja w lokalnej restauracji 1x
Pełne wyżywienie w PN Tanjung Puting podczas 10 i 11 dnia pobytu
Przejazd Jeepami na wschód słońca 8 dnia pobytu
Koszt biletu samolotowego z Jawy na Borneo i z Borneo na Jawę
rejs łódkami w PN Tanjung Puting
Ubezpieczenie podróżne WIENER z chorobami przewlekłymi: KL 100 000 EUR, NNW 5
500 EUR, 

Opiekę pilota wycieczki / przewodnika lokalnego 
Wycieczki i atrakcje zgodnie z programem
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/osobę 
Turystyczny Fundusz Pomocowy 13zł/osobę

      OC MIENIE 30 000 EUR, OC OSOBY 60 000 EUR, Bagaż 600 EUR
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DODATKOWO PŁATNE

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 3% lub 6% - możliwość wykupienia w biurze. 
Ewentualna dopłaty do pokoju 1-osobowego 
Koszty posiłków nie uwzględnione w programie - posiłki,  które będą organizowane podczas
pobytu w trakcie zwiedzania (jest to najtańsza opcja wyżywienia, poza hotelami)
Koszt wizy wjazdowej płatnej po przylocie na lotnisku, koszt 35 USD.

ZAKWATEROWANIE
Anyer - Aston Anyer Beach 3*lub inny
Yogyakarta - Dusum Jogja Villag 3* lub inny
Surabaya Majapahit 5* lub inny
Borneo Grand Kecubng 3* lub inny
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Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
Oferta została przygotowana dla grupy 10 osób
Przykładowe godziny i miejsce wylot z Polski: 

Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą    

 Przy zapisie wpłata 600 USD, koszty rezygnacji zgodnie z OWU
Temperatura w LISTOPADZIE kształtuje się w granicach: 24-33 stopnie Celcjusza
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 do
Polski 
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.

      02.11.2023 WAW 15:45 – DOH 23:10 (czas lotu 5,25h) 
      DOH 02:10 – CGK 14:40 (czas lotu 8,30 h) + 1 DZIEŃ 03.11.2023
      Powrót: 13.11.2023
      CGK 18:20 - DOH 23:15 (czas lotu 8,50h) 
      DOH 08:05 – WAW 12:05 (czas lotu 5,50h) +1 dzień 14.03.2023

      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

DODATKOWE INFORMACJE


