INDONEZJA: RINCA, KOMODO I BALI
Cena: 1950 USD (wyjazd w dowolnym terminie)

CENA OBEJMUJE:
przeloty wewnętrzne: Denpasar – Labun, Bajo – Denpasar
transfery lotnisko – hotel – lotnisko
zakwaterowanie: 1 nocleg na łodzi bez kabin na Komodo, 1 nocleg w lodge’u na Flores
oraz 7 nocy w wybranym hotelu na Bali w pokoju 2-osobowym
zwiedzanie Parku Narodowego Komodo z anglojęzycznym przewodnikiem
śniadania na Bali, 3 posiłki w dniu 3., 2 posiłki w dniu 4.
3 wycieczki z anglojęzycznym przewodnikiem na Bali,
bilety wstępu
ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)

CENA NIE OBEJMUJE:
przelotu Warszawa – Dżakarta, Denpasar – Warszawa przez jeden z europejskich lub
azjatyckich portów lotniczych (od 3200 PLN/os)
opłaty wylotowej z Bali – ok. 15 USD
pozwolenia na snorkeling/nurkowanie w P. N. Komodo i wynajmu sprzętu
zwyczajowych napiwków
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 01.07–15.09.16 dopłata 190 USD/os. w hotelach 4* i 250 USD/os. w hotelach 5*
Możliwość rejsu łodzią z kabiną i klimatyzacją – dopłata ok. 70 USD/os.

Program:
1. DZIEŃ: Warszawa – Bali
Przelot z Warszawy do Denpasar przez jeden z portów lotniczych.
2. DZIEŃ: Bali
Przylot do Denpasar na Bali. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
3. DZIEŃ: Bali – Labuan Bajo – Rinca
Śniadanie. Zabieramy ze sobą tylko bagaż podręczny na kolejne 3 dni, z kostiumem
kąpielowym, sandałami i ręcznikiem jedziemy na lotnisko. Przelot do Labuan Bajo na wyspie
Flores, stamtąd od razu przejazd do portu, i przejście na łodzie. Zaczynamy rejs po jednym z
najpiękniejszych akwenów świata – Parku Narodowym Komodo. Najpierw płyniemy na wyspę
Rinca. Tam wybierzemy się na ok. 1,5-godzinny trekking wybranym szlakiem wypatrując
waranów – endemicznego gatunku gigantycznych jaszczurów. Po trekkingu dalszy rejs z
Rinca w pobliże wyspy Kalong, z której o zachodzie słońca tysiące nietoperzy wylatują na żer.
Kolacja i nocleg na łodzi.
4. DZIEŃ: Rinca – Komodo – Pantai Merah – Labuan Bajo
Po śniadaniu dopływamy do wyspy Komodo, gdzie czeka nas kolejna wędrówka do
Banunggulung, dawnego miejsca karmienia waranów. Powrót na statek. Płyniemy w kierunku
Labuan Bajo podziwiając spokojne, czyste wody i rozrzucone na horyzoncie wysepki. Po
drodze zatrzymamy się na Pantai Merah – różowej plaży, gdzie można popływać i spróbować
snorkellingu wśród raf i barwnych tropikalnych ryb (pozwolenie na nurkowanie w obrębie
parku narodowego i wynajem sprzętu są dodatkowo płatne). Obiad na statku. Nocleg w
hotelu w Labuan Bajo.
5. DZIEŃ: Labuan Bajo – Bali
Śniadanie. Czas wolny i odpoczynek przed wylotem. Następnie wracamy na jedno z bardziej
egzotycznych lotnisk w Indonezji i lecimy do Denpasar. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie i
nocleg.
6-12. DZIEŃ: Bali

Wypoczynek na Bali. Podczas pobytu 2 wycieczki całodniowe i 1 wycieczka półdniowa
(wliczone w cenę).
12. DZIEŃ: Bali – Warszawa
Po południu transfer na lotnisko i przelot do Polski przez jeden z azjatyckich i jeden z
europejskich portów lotniczych.
13. DZIEŃ: Warszawa
Przylot do Warszawy.

WYCIECZKI NA BALI
A) 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 –
kolebke 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.
B) ŚWIATYNIE 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.
C) ZACHÓD SŁOŃCA NAD ŚWIATYNIĄ ULUWATU (5 GODZIN)
Zwiedzanie świątyni Uluwatu, majestatycznie położonej na kliﬁe. Udział w pokazie
tradycyjnego balijskiego tańca Kecak.

