INDONEZJA: BORNEO I BALI
Cena: 1990 USD (wyjazd w dowolnym terminie)

CENA OBEJMUJE:
przeloty wewnętrzne: Dżakarta – Pangkalan Bun – Denpasar (lub wg innej trasy
dostępnej w wybranych datach)
transfery lotnisko – hotel – lotnisko
zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu 4* w Dżakarcie, 2 noclegi w lodge’u na Borneo oraz
7 nocy w wybranym hotelu na Bali w pokoju 2-osobowym
zwiedzanie Parku Narodowego Tanjung Putting z anglojęzycznym przewodnikiem
śniadania, obiady i kolacje na Borneo, śniadania na Bali,
3 wycieczki z anglojęzycznym przewodnikiem na Bali
bilety wstępu
ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)

CENA NIE OBEJMUJE:
przelotu międzynarodowego na trasie: Warszawa – Dżakarta, Denpasar – Warszawa
przez jeden z europejskich lub azjatyckich portów lotniczych (od 3200 PLN/os.)
opłaty wylotowej z Bali – ok. 15 USD
zwyczajowych napiwków
ew. atrakcji fakultatywnych
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/os.
(zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w
sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
*w okresie 01.07 – 15.09 dopłata 190 USD w hotelach 4* i 250 USD w hotelach 5*

Program:
1. DZIEŃ: Warszawa – Dżakarta
Przelot z Warszawy do Dżakarty przez jeden z portów lotniczych.

2. DZIEŃ: Dżakarta
Przylot do Dżakarty. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Czas wolny, nocleg.
3. DZIEŃ: Dżakarta – Pangkalan Bun (Borneo) – Park Narodowy Tanjung Putting
Śniadanie. Transfer na lotnisko, przelot do Pangkalan Bun w środkowym Kalimantanie
(indonezyjska część Borneo). Transfer do portu Kumai i przepłynięcie rzekami Kumai i
Seikonyer do Parku Narodowego Tanjung Putting (tradycyjne, proste łodzie Klotok, bez
klimatyzacji). Podczas rejsu lunch i obserwacja porastającej brzegi rzeki dżungli. Kolacja i
nocleg w lodge’u nad brzegiem rzeki.
4. DZIEŃ: Pondok Tanggui – Camp Leaky
Śniadanie. Wycieczka łodziami w górę rzeki do Pondok Tanggui, do ośrodka opieki i
rehabilitacji orangutanów żyjących wcześniej w niewoli. Dalszy rejs do Camp Leakey, w
którym starsze orangutany są przysposabiane do ponownego życia na wolności w dżungli. W
Camp Leaky możliwość pieszej wycieczki z przewodnikiem w głąb tropikalnego lasu i
obserwowania m.in.: dzikich orangutanów, makaków, gibonów, nosaczy i przeróżnych
gatunków ptaków. Lunch na łodzi. Obserwacja orangutanów podczas karmienia – małpy
można oglądać ze specjalnej platformy, można też przejść przez dżunglę kilometrową trasą
ukazującą ich naturalne środowisko życia. Powrotny rejs w dół rzeki. Kolacja i nocleg w lodży.
5. DZIEŃ: Pangkalan Bun (Borneo) – Denpasar (Bali)
Wcześnie rano śniadanie. Powrotny spływ rzeką do Kumai i transfer do Pangkalan Bun. Wylot
z Pangkalan Bun do Denpasar przez indonezyjskie porty lotnicze. Transfer do hotelu na Bali,
zakwaterowanie w wybranym hotelu. Nocleg.
6-12. DZIEŃ: Bali
Wypoczynek na Bali, w czasie którego istnieje możliwość korzystania z kilku atrakcji
wliczonych w cenę: 2 wycieczki całodniowe i 1 wycieczka półdniowa.
12. DZIEŃ: Denpasar – Warszawa
Po południu transfer na lotnisko i przelot do Warszawy.
13. DZIEŃ: Warszawa

Przylot do Warszawy.

WYCIECZKI NA BALI
PIĘKNO KINTANAMI (8 GODZIN)
Niezwykła trasa ukazująca czar folkloru balijskiego: możliwość obejrzenia tradycyjnego tańca
Barong & Kris Dance, zwiedzanie wioski Celuk – centrum wyrobu ozdób ze srebra oraz Mas
Village, której mieszkańcy kultywują bramińskie tradycje rzeźbiarskie. Odwiedzimy też Ubud –
kolebkę malarswa balijskiego oraz Bedul, gdzie znajduje się jaskinia z pięknym rzeźbami.
Podziwianie drugiego pod względem wielkości wulkanu na Bali – Batur, malowniczo
położonego nad jeziorem o tej samej nazwie. Zwiedzanie zakończymy w świątyni Besakih,
majestatycznie położonej na zboczu góry Mt. Agung.
ŚWIĄTYNIE BALI (8 GODZIN)
Zwiedzanie świątyni Pura Taman Ayun w Mengwi, pobyt w Alas Kedaton – małpim gaju, w
którym oprócz małp, można podziwiać wyjątkowych rozmiarów nietoperze. Podróż
kontynuujemy nad jezioro Beratan, gdzie znajduje się świątynia Ulun Danu. Zakończenie
wycieczki to urzekający zachód słońca i podziwianie nadmorskiej świątyni Tanah Lot –
najczęściej fotografowanego zabytku kultury sakralnej na wyspie.
ZACHÓD SŁOŃCA NAD ŚWIĄTYNIĄ ULUWATU (5 GODZIN)
Zwiedzanie świątyni Uluwatu, majestatycznie położonej na kliﬁe. Udział w pokazie
tradycyjnego balijskiego tańca Kecak.

