
Bali – Flores – Lombok – 14 Dni/13 Nocy( - )
Cena: 2595 USD

Wyjazd mo?emy zorganizowa? w dowolnym terminie, a program modyfikowa? na ?yczenie.

Poznaj kulturę Bali oraz zjawiskowy krajobraz tej wyspy, wybierz się do tętniącego życiem klubu nocnego w Seminyak, zjedz obiad pośród tarasowych pól ryżowych Jatiluwih. Poznaj wyspę Rinca oraz jej lokalnych mieszkańców – smoki z Komodo, dzikie jelenie oraz dziki. Do tego wszystkiego zabierzemy Cię na snorkeling w dziewiczych
wodach Gili Trawangan. Indonezja to naprawdę niezapomniane przeżycia...

Zakwaterowanie na trasie wyprawy:

- 3 noce w Ramada Camakila 4* (region Legian, Bali)



- 2 noce na łodzi Ikan Terbang  

- 4 noce w Alaya Ubud 4* (region Ubud, Bali)

- 4 noce w Jeeva Klui Lombok 4* (Lombok)

(lub inne hotele w podobnej kategorii) 

 

Dzień 1 Przyjazd na Bali  

Przylot na Bali na międzynarodowe lotnisko Ngurah Rai, przywitanie z lokalnym kontrahentem, odbiór bagaży oraz transfer do hotelu. Reszta dnia wolna na odpoczynek po podróży, korzystanie z infrastruktury hotelowej lub spacer po okolicy. Posiłki we własnym zakresie.

Dzień 2 i 3 Seminyak (B)

Śniadanie w hotelu. Kolejne 2 dni wolne do dyspozycji uczestników: korzystanie z infrastruktury hotelowej, fakultatywne wycieczki po okolicy, plażowanie etc.

Dzień 4 Bali – Flores, Labuan Bajo (B/L/D)

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko – przelot do Labuan Bajo, malutkiej wioski rybackiej, która położona jest na zachodnim krańcu Flores. Jest to również najlepszy punkt wypadowy na Komodo oraz Wyspy Rinca. W portowej zatoce znajduje się bardzo dużo łodzi rybackich, poza tym zatoka jest naturalnie
chroniona przez wyspy, co sprawia wrażenie, że stoi się nad brzegiem rozległego jeziora. Po przyjeździe na lotnisko Labuan Bajo, zostaną Państwo powitani przez miejscowego kontrahenta a następnie odbędzie się transfer do portu. W porcie będzie już czekała na uczestników łódź Ikan Terbang. Po zakwaterowaniu na łodzi, wypłynięcie w
kierunku wyspy Kelor, która znajduje się godzinę drogi o portu. Wyspa ta znana jest z piaszczystych plaż oraz przepięknych raf koralowych. Późnym popołudniem, wizyta w wiosce Rinca. Żyją tutaj ludzie Bajo – mieszkają w domach na palach oraz odżywiają się wyłącznie owocami morza. Noc spędzimy na łodzi – możliwość podziwiania
nieba, pokrytego tysiącem gwiazd.



Dzień 5 Bali – Wyspa Rinca – Labuan Bajo – Flores (B/L)

Po śniadaniu zwiedzanie Wyspy Rinca, która jest drugim pod względem wielkości Parkiem Narodowym w Indonezji. Wyprawa na poszukiwanie ''smoków z Komodo” oraz innych zwierząt, m.in.: jeleni, małp, dzikich koni czy bawołów. Trekkingi odbywają się w asyście anglojęzycznych przewodników - rangersów, którzy podczas marszu
opowiadają o wyspie, faunie, florze, pomagają wypatrzeć zwierzynę oraz dbają o bezpieczeństwo. Popołudnie przewidziane jest na kąpiele oraz snorkeling na opuszczonej, różowej plaży. Przed zachodem słońca, powrót łodzią do Labuan Bajo.

Dzień 6 Flores – Ubud, Bali (B)

Po śniadaniu na łodzi, zejście na ląd oraz transfer na lotnisko Labuan Bajo. Przelot do Denpasar. Po przylocie na miejsce przywitanie z lokalnym kontrahentem, odebranie bagaży oraz transfer do hotelu w miasteczku Ubud. Reszta dnia wolna do dyspozycji uczestników: odpoczynek, korzystanie z infrastruktury hotelowej, spacery po
okolicy etc.

Dzień 7 Ubud, Bali (B/HT)

Śniadanie w hotelu. Poranek wolny do dyspozycji uczestników. Po południu wyprawa na tzw. ''classic high tea'', klasyczny podwieczorek. Jest to zdecydowanie niezapomniane wydarzenie - piknik w luksusowym obozie namiotowym pośród spokojnej, pięknej wsi Ubud. Jest to specjalnie zaprojektowany program dla osób, które chcą poczuć
"duszę" Ubud i skosztować kawałek tego dziewiczego raju.  

Około 14:30 wyjazd do wioski Semana, gdzie rozstawiony będzie luksusowy namiot w zacisznym miejscu, otoczony tropikalnymi palmami oraz bujną zielenią. Podziwiając przepiękne widoki skosztujemy przepyszne lekkie przekąski oraz wyśmienitą herbatę i świeżo wyciskany sok. Po posiłku krótki spacer po okolicy. Dla chętnych będzie
również możliwość skorzystania z masażu a także 30- minutowej sesji jogi z doświadczonym instruktorem. Po zachodzie słońca koniec pikniku i transfer z powrotem do hotelu.

Dzień 8 Góra Batukaru - Bali (B/L)

Śniadanie w hotelu a następnie przejazd pod górę Batukaru skąd rozpocznie się wyprawa rowerami. Góra Batukaru to wygasły wulkan, sięgający 2200 metrów n.p.m. Jest to druga pod względem wysokości góra na Bali, zaraz po Agung. Góra rzuca imponujący cień na Świątynię Pura Luhur, która położona jest tuż u jej stóp, co stwarza
surrealistyczną atmosfery wokół całego regionu. Po drodze przewidziane są postoje w celu odwiedzenia lokalnych farm. Uprawia się tu głównie wanilię, kakao, kawę oraz inne przyprawy. Zatrzymamy się również w wiosce Jatiluwih, która słynie z pięknych widoków – rozległych tarasów ryżowych, które rozciągają się tak daleko, jak tylko
jesteśmy sięgnąć wzrokiem. Lunch w wiosce. Po posiłku przejazd do kolejnej wioski – Angsri, a po drodze będziemy mijać las bambusowy. Zatrzymamy się tutaj na krótki spacer z przewodnikiem aż dojdziemy do naturalnych gorących źródeł. Oczywiście dla chętnych możliwość kąpieli. Następnie udamy się w kierunku południowym aż
dojedziemy do hotelu. Popołudnie wolne do dyspozycji uczestników.

Dzień 9 Ubud (B)

Dzień wolny do dyspozycji uczestników. Możliwość korzystania z infrastruktury hotelowej, plażowanie, wędrówki po okolicy etc lub uczestnictwo w lekcjach gotowania.

Dzień 10 Ubud, Bali - Lombok (B)

Wczesne śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Zatoki Padang. Po dotarciu na miejsce przesiadka na łódź motorową. Podróż z Bali na Lombok zajmie około 80 minut. Przy dobrej, bezchmurnej pogodzie oraz jeśli będziemy mieli szczęście – będzie można zobaczyć towarzyszące nam delfiny. Po dotarciu na miejsce
przywitanie z lokalnym kontrahentem oraz transfer do hotelu. Na miejscu przewodnik wyjaśni wszystkie szczegóły związane z pobytem, omówi wycieczki oraz wszystkie informacje które przydadzą się podczas pobytu na Lombok. Popołudnie i wieczór wolne do dyspozycji uczestników.

Dzień 11 Lombok – Gili Trawangan – Lombok (B/L)

Po śniadaniu, wejście na lokalną łódkę (tzw. outrigger) i wyprawa na wysepkę Gili Trawangan. Możliwość kąpieli oraz snorkelingu w przejrzystych wodach otaczających wyspę. Tutejsze życie morskie z pewnością zachwyci każdego.

Dzień 12 Lombok (B)

Dzień wolny do dyspozycji uczestników. Możliwość korzystania z infrastruktury hotelowej, plażowanie, wędrówki po okolicy etc.



Dzień 13 Lombok (B)

Dzień wolny do dyspozycji uczestników. Możliwość korzystania z infrastruktury hotelowej, plażowanie, wędrówki po okolicy etc.

Dzień 14 Lombok (B)

Śniadanie w hotelu oraz czas na relaks do czasu wyjazdu. W zależności od godziny wylotu, transfer na lotnisko w Lombok i przelot do Polski.  

Posiłki: B (śniadanie); L (lunch); D (kolacja); HT (podwieczorek z herbatą)

Cena wyprawy: 

Cena 2595 USD/osoba; dopłata do pokoju sgl – 737 USD

Minimalna liczba uczestników: 2 osoby

- cena ważna jest do 31 października 2015

- możliwość dopłaty w wysokim sezonie (15 lipca – 15 września 2015) oraz podczas świąt (od 25 grudnia 2014 do 05 stycznia 2015)  

- mogą obowiązywać dodatkowe opłaty na posiłki świąteczne (podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku)  

W cenę imprezy wliczone są:

- zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem



- rejs na łodzi Ikan Terbang

- posiłki tak jak opisane w programie

- wycieczki oraz transfery opisane w programie prywatnym klimatyzowanym samochodem

- przewodnik w języku angielskim

- przeprawa łodzią motorową na Lombok

- wypożyczenie rowerów oraz kasków

- wszystkie bilety wstępu tak jak opisane w programie

- woda mineralna

Dodatkowe opłaty:

- wiza turystyczna (możliwa do dostania po przylocie, tzw. visa on arrival) – koszt 35 USD. Wiza taka ważna jest 30 dni.  

- międzynarodowe oraz krajowe przeloty  

- podatki lotniskowe (krajowy podatek około 8 USD/osoba, podatek wylotowy około 20 USD/osoba)

- osobiste wydatki (napoje, pamiątki etc)

- napiwki dla kierowców i przewodnika

- ubezpieczenie turystyczne

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA

EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl

TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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