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BALI 

BALI jest wulkaniczną wyspą, leżącą w Archipelagu Małych Wysp 
Sundajskich na wschód od Jawy. Jest jedną z ponad 17-tys. wysp 
wchodzących w skład największego archipelagu na świecie – 
Indonezji. Dzięki niepowtarzalnemu pięknu uznawana jest za jedno z 
najbardziej magicznych miejsc na świecie. Łagodny klimat, wiecznie 
zielone pola ryżowe i zaskakujący różnorodnością kalendarz świąt 
balijskich, wciąż fascynuje i oczarowuje odwiedzających. Bali 
nazywane jest Wyspą Bogów oraz Wyspą Tysiąca Świątyń. Bali 
zamieszkuje ok. 3 mln mieszkańców głównie to wyznawcy 
hinduizmu (95%). Na wyspie znajdują się czynne wulkany ten 
najwyższy, górujący nad całą wyspą to wulkan Agung (3.144 m 
n.p.m.), którego ostatnia erupcja miała miejsce w 1963. Wspaniałą 
scenerie tropikalnej roślinności oraz tarasów ryżowych można 
podziwiać podczas raftingu rzeką TELAGA WAJA. Jedna ze 
wspaniałych atrakcji to  rejs luksusowym katamaranem na koralową 
wyspę LEMBONGAN, a tam snorkeling  i podziwiane kolorowego 
życia pod wodą.   Krajobraz Bali jest niezwykle różnorodny: 
malownicze wybrzeże, bajeczne tarasy ryżowe, górskie jeziora 
pośród szczytów, tajemnicze świątynie… 
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PROGRAM 

Dzień 1  

Spotkanie z pilotem New Poland na 2 godziny przed wylotem samolotu na lotnisku F. Chopina w Warszawie, rozdanie dokumentów 

podróży, wylot do Denpasar.  

Dzień 2  

Wieczorem przylot do Denpasar. Transfer do hotelu (około 20-30 min). Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie i przedpołudnie w hotelu. Popołudniu półdniowa wycieczka ULUWATU – KECHAK (ok 4-5 godz.) 

Około godziny 15:30 wyjazd na wycieczkę do świątyni Uluwatu, gdzie odbywają się pokazy tradycyjnego tańca Kechak. Uluwatu to 

jedna z najstarszych świątyń na Bali, położona malowniczo na klifie. Na jej terenie można spotkać  wolno żyjące mapy. Taniec Kechak 

- to  tradycyjny taniec balijski  wykonywany bez akompaniamentu muzyki przez kilkudziesięciu tancerzy. Zwanym też jest „Tańcem 

Małp”, a atmosfera zachodzącego słońca, w której odbywa się ten taniec, stwarza wspaniałą scenerię. Powrót do hotelu 

Dzień 4 

Wyjazd na wycieczkę samochodami 4x4. Podczas wycieczki przystanek w domostwie balijskim gdzie dowiemy się bliżej o codziennych 

zajęciach lokalnej ludności. Opcjonalnie wizyta w tutejszej szkole podstawowej. Przystanek przy malowniczych trasach ryżowych. 

Obiad w tradycyjnej restauracji.  Wizyta na barwnym targu w Bedugul  oraz przystanek przy jednej z bardziej malowniczych balijskich 

świątyń Ulundanu.  Świątynia położona jest na tajemniczym jeziorze w Bedugul.  Późnym popołudniem przejazd do hotelu  w Nusa 

Dua/ Tanjung Benoa.  
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Dzień 5  

Półdniowa wycieczka KEDATON – MENGWI – TANAH LOT (ok 5 godz.) Fascynująca wycieczka w głąb wyspy, wizyta w królewskiej 

świątyni Atamana Ayounga oraz świętym małpim gaju  Kedaton. Na koniec przejazd na zachodnie wybrzeże do wybudowanej na skale 

świątyni Tanah Lot. Tutaj można obejrzeć spektakularne zachody słońca. Powrót do hotelu. 

Dzień 6  

Wyjazd na rafting na rzece Telaga Waja spływającej ze zboczy wygasłego wulkanu. Udział w fascynującym spływie pontonowym pod 

okiem doświadczonych instruktorów spektakularną trasą. W czasie wyprawy można obejrzeć najpiękniejszy odcinek rzeki płynącej 

przez tropikalny las, a także tarasy ryżowe i zapierające dech w piersiach wspaniałe wodospady. Na zakończenie lunch w formie 

bufetu w restauracji pośród pól ryżowych. Do obiadu piwo/soft drink. Powrót w godzinach popołudniowych do hotelu. Powrót do 

hotelu. (czas trwania wycieczki ok 6h) 

Dzień 7  

Dzień na wypoczynek i korzystanie z infrastruktury hotelu. 

Dzień 8 / 9  

Przed południem czas wolny. Posiłki w hotelu. Późne wykwaterowanie. Około godziny 18.30 wyjazd na lotnisko w Denpasar. Przelot do 

Warszawy. Przylot na lotnisko F. Chopina.  
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PROPONOWANE WYCIECZKI 
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PRZYKŁADOWE ZAKWATEROWANIE 
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PRZYKŁADOWE ZAKWATEROWANIE 
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