al. Jana Pawła II 61 lok. 2, 01-031 Warszawa
tel. 22 654 51 33
fax: 22 620 52 71
e-mail: info@ctpoland.com.pl
www.ctpoland.com.pl
Członek Warszawskiej Izby Turystyki, Zezwolenie nr 385

Indonezja z wypoczynkiem na Bali 17 dni
Dżakarta, Park Narodowy Tanjung Puting, Yogyakarta,
Surabaya, Makasar, Rantepao, Tana Toradża, Denpasar, Ubud, Kuta
Program wycieczki
1 dzień Wylot z Warszawy
Spotkanie z grupą i pilotem na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Dżakarty z przesiadkami.
2 dzień Dżakarta
Przylot do Dżakarty. W miarę możliwości krótkie zwiedzanie stolicy. W programie plac Fatahilla z miejskim ratuszem, znajdujący
się w starej, kolonialnej części port Sunda Kelapa oraz Pomnik Narodowy – symbol ducha i niepodległości Indonezji. Przejazd
do hotelu. Nocleg w Dżakarcie.
3 dzień Dżakarta / Pangkalanbun / Park N. Tanjung Puting
Przelot do Pangkalanbun na wyspie Borneo. Podzielone pomiędzy Malezję, Indonezję i Brunei Borneo to trzecia największa
wyspa świata, porośnięta dziewiczymi lasami deszczowymi. Transfer do portu w Kumai, pełniącego rolę bramy do Parku
Narodowego Tanjung Puting, na terenie którego żyje ponad 200 gatunków ptaków, 29 gatunków ssaków i 17 gatunków gadów.
Podróż łodzią klotok przez wody rzeki Sekonyer. Klotok to tradycyjne drewniane łodzie motorowe, którymi poruszają się
mieszkańcy po licznych rzekach Kalimantanu – indonezyjskiej części Borneo. Nocleg na terenie parku we wtopionych
w otaczające lasy domkach eco-lodge.
4 dzień Park N. Tanjung Puting
Całodniowy rejs łodzią na terenie parku narodowego po licznych odnogach rzecznych wijących się wśród gęstych lasów
deszczowych. W czasie rejsu będziemy obserwować życie zwierząt. Może ujrzymy dumne nosacze sundajskie, których nos
może osiągać kilkanaście centymetrów, wesołe i psotne makaki, czy bajecznie barwione dzioborożce. Pobyt w jednym
z ośrodków opieki nad orangutanami Camp Leakey lub Pondok Tanguy, gdzie poznamy zwyczaje tych naszych,
zagrożonych wyginięciem, krewniaków. Borneo to obok Sumatry jedyne miejsce na świecie, gdzie orangutany żyją na wolności.
Nocleg w eco-lodge.
5 dzień PN Tanjung Puting / Pangkalanbun / Semarang / Yogyakarta
Pożegnanie z lasami deszczowymi, nosaczami oraz orangutanami i powrót łodzią do Kumai. Przejazd na lotnisko
w Pangkalanbun i przelot do Semarang – miasta na północnym wybrzeżu Jawy. Przejazd do Yogyakarty (ok. 4 godz.) –
tętniącego życiem centrum tradycji i kultury wschodniej Jawy. Wieczorem przedstawienie tradycyjnego lalkowego teatru cieni
(Wayang Kulit), które w 2003 roku znalazło się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, jako zabytek niematerialnego
i ustnego dziedzictwa Indonezji. Nocleg w Yogyakarcie.
6 dzień Yogyakarta
Całodniowe zwiedzanie głównych atrakcji nie tylko Yokyakarty, ale i całej Jawy. Wizyta w Borobudur
– pochodzącej z lat
750-850 niezwykłej symbolicznej budowli, określanej jako największa mandala świata, która powstała jako materialna
personifikacja nauk Buddy. Wizyta w dwóch pobliskich świątyniach: Mendut i Pawon. Spacer po monumentalnym kompleksie
świątyń hinduistycznych Prambanan. Wybudowany w IX w. kompleks powstał jako trzy wielkie czworokąty zawierające ponad
220 różnych świątyń poświęconych Wielkiej Trójcy Bogów: Śiwie, Wisznu i Brahmie. Powrót do Yogyakarty. Zwiedzanie
pochodzącego z XVIII w. Pałacu Sułtana. Kompleks pałacowy obejmuje m.in. komnaty ceremonialne oraz pomieszczenia
przeznaczone do prywatnych audiencji. Wieczorem dla chętnych możliwy spacer po głównej ulicy handlowej miasta: Jalan
Malioboro. Nocleg w Yogyakarcie.
7 dzień Yogyakarta / Surabaya / Bromo
Wczesnym rankiem przelot do liczącego 400 lat historii miasta Surabaya, które do początku XX w. było głównym miastem
portowym Indonezji. Wizyta w wybudowanym w stylu holenderskim domu Sampoerna, gdzie obecnie znajduje się fabryka
papierosów goździkowych, z produkcji których słynie miasto. Wizyta w jednym z największych i najstarszych ogrodów
zoologicznych w Azji Południowo – Wschodniej, gdzie można zobaczyć słynne warany z Komodo. Przejazd w okolice wulkanu
Bromo (ok. 4 godz.) – jednego z najpiękniejszych wulkanów na świecie, który jest miejscem kultu oraz celem licznych
pielgrzymek. Nocleg w pobliżu Bromo.
8 dzień Bromo / Surabaya / Makasar
Wczesnym świtem wyjazd w stronę punktu widokowego – szczytu góry Penanjakan, aby podziwiać bajeczny wschód słońca na
tle okolicznych wulkanów: Bromo, Batok, Semeru. Po wschodzie słońca przejazd pod liczący 2329 m wysokości Bromo,
następnie piesza lub konna wspinaczka na szczyt krateru wulkanu, skąd można podziwiać zapierający dech w piersi widok na
okoliczne krajobrazy powulkaniczne. Osoby o mocnych nerwach mogą zajrzeć do liczącego 700 m średnicy krateru. Po pełnym
wrażeń poranku powrót do hotelu na śniadanie. Transfer do Surabaya i przelot do Makasar, stolicy Celebesu Południowego.
Celebes inaczej Sulawesi, to jedna z najmniej zbadanych wysp Indonezji, która pokryta jest wiecznie zielonymi lasami
równikowymi. Nocleg w Makasar.

9 dzień Makasar / Rantepao
Przejazd do krainy Toradżów (ok. 8 godz.). Tana Toradża jest górzystym regionem w centralnej części wyspy Celebes,
słynącym z pięknych krajobrazów, unikatowej architektury a przede wszystkim kultywowanej od wieków, niezwykłej tradycji
pogrzebowej zamieszkującego go ludu Toradża. Przejazd do niewielkiego miasta Rantepao przez malownicze wioski
zamieszane przez Bugisów, którzy słyną jako doskonali szkutnicy i żeglarze. Nocleg w Rantepao.
10 dzień Tana Toradża
Odkrywanie słabo poznanej wyżynnej krainy Toradżów zamieszkujących Celebes Południowy. Pomimo, że Toradżowie są
chrześcijanami, to nadal kultywują pradawne, animistyczne praktyki oraz zwyczaje, które są przekazywane z pokolenia na
pokolenie. Najbardziej są znani z niezwykłych rytuałów pogrzebowych, które są celebrowane przez całą społeczność. Wierzą, że
dzięki prawidłowo odprawianym rytuałom pogrzebowym, zmarły będzie wspierał całą społeczność. Przejazd do Suaya, gdzie
można zobaczyć słynne królewskie grobowce jaskiniowe z galeryjkami pełnymi drewnianych figur tau tau uosabiających zmarłych.
W trakcie zwiedzania będzie można również zobaczyć skalne groby w Lemo, dziecięce groby w Kambirze oraz jaskinie
w Londa, w której znajdują się inne, ciekawe galeryjki z wizerunkami ludzi szlachetnie urodzonych. Postój w tradycyjnej
i najstarszej w regionie wsi Kete Kesu, która od swojego powstania prawie 400 lat temu, praktycznie się nie zmieniła. Nocleg
w Rantepao.
11 dzień Tana Toradża
Wizyta we wsi Palawa, gdzie można przyjrzeć się domom tongkonan, których dachy na obu szczytach są łukowato wzniesione
ku górze przez co przypominają łodzie o podłużnych kadłubach. Zgodnie z wielowiekowymi zasadami budowane są na linii
północ-południe, tak aby oddzielały życie od śmierci. Spacer z Pala do Tikala jest okazją do odkrycia fascynującej krainy
Toradżów. Nocleg w Rantepao.
12 dzień Tana Toradża / Makasar / Denpasar / Ubud
Powrót do Makasar (ok. 8 godz.). Przelot do Denpasar na wyspie Bali. Bali jest znane nie tylko z bajkowych, piaszczystych plaż
i turkusowej wody, ale przede wszystkim z fanatycznych hinduistycznych świątyń. To unikatowa wyspa indonezyjskiego
archipelagu, gdzie religia i liczne święta wyznaczaj codzienny rytm życia. Przejazd do Ubud – miasta położnego wśród pól
ryżowych, w stromych wąwozach w centralnej części wyspy. Od wieków jest uważane za centrum rzemiosła i rękodzieła
balijskiego. Można tu zakupić piękne pamiątki: maski, totemy czy różne statuetki panteonu bóstw hinduistycznych. Nocleg
w Ubud.
13 dzień Bali
Przejazd do najsłynniejszej balijskiej świątyni Goa Lawah. Świątynia zbudowana jest tuż przy jaskini, znajdującej się w klifie.
Poza licznymi nietoperzami, wierząc legendzie, zamieszkuje ją smok Basuka. Wizyta w tradycyjnej balijskiej wsi Tenganan,
w której kobiety wytwarzają słynne w całym kraju, chroniące przed złymi mocami i chorobami, płótno kain geringsing.
Wyprodukowanie najlepszej tkaniny zajmuje nawet 5 lat. Następnie zwiedzanie głównej atrakcji wyspy - położonego u podnóża
świętej góry Gunung Agung – największego na wyspie kompleksu świątyń hinduistycznych Besakih (Matka Świątyń),
najważniejszego miejsca kultu Balijczyków, w którym rocznie odbywa się około 70 świąt. Spacer wśród ponad 200 świątyń
połączonych schodami i tarasami przeniesie nas w świat hinduistycznych bóstw. Nocleg w Ubud.
14 dzień Ubud / Kuta
Atrakcja dla miłośników mocnych wrażeń: niezapomniany spływ pontonem malowniczą oraz ostro zakręcającą rzeką Ayung
w pięknej scenerii pól ryżowych i licznych wodospadów. Odpoczynek na jednej z wielu plantacji kawy, gdzie dowiemy się
o specyfice kawy Luwak, uważanej za najrzadszą, najdroższą i najlepszą kawę na świecie. Będzie możliwość jej zakupu.
Przejazd do Kuta – popularnego miasta wypoczynkowego na Bali. Nocleg w kurorcie przy plaży.
15 dzień Kuta
Czas wolny, który można przeznaczyć na wypoczynek na plaży, liczne wycieczki czy zakupy. Nocleg w kurorcie przy plaży.
16 dzień Kuta
Ostatnie kąpiele w basenie lub w Oceanie Indyjskim. Wykwaterowanie z hotelu do godziny 12:00. Transfer na lotnisko
w Denpasar. Przelot do Warszawy z przesiadkami.
17 dzień Powrót do Warszawy

- miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego

Termin:

Symbol:

Cena od osoby:

Dopłata do pokoju 1 os.

07.03 - 23.03.2018

INDS-3/18

6295 PLN + 1990 USD*

595 USD*

27.04 - 13.05.2018

INDS-4/18

6295 PLN + 1990 USD*

595 USD*

10.08 - 26.08.2018

INDS-8/18

6295 PLN + 2250 USD*

690 USD*

09.11 - 25.11.2018

INDS-11/18

6295 PLN + 1990 USD*

595 USD*

01.03 - 17.03.2019

INDS-3/19

6295 PLN + 2250 USD*

690 USD*

* Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
Cena obowiązuje dla min. 16 uczestników.

Cena obejmuje:
1. Przelot na trasie Warszawa - Dżakarta i Denpasar - Warszawa
z przesiadkami w portach lotniczych oraz przeloty na trasach Dżakarta Pangkalanbun, Pangkalanbun - Semarang, Yogyakarta - Surabaya,
Surabaya - Makasar, Makasar - Denpasar. Podczas przelotów
wewnętrznych limit bagażu głównego może wynosić 15kg. Możliwość
dopłaty na miejscu.
2. Przejazdy autobusami lub mikrobusami wg programu.
3. Przeprawy i spływy łodzią wg programu.
4. Zakwaterowanie w hotelach ****/*** w pokojach 2-os. z łazienką
i klimatyzacją (2 osoby w pokoju) oraz na Borneo w guesthousie
(eco-lodge).
5. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wymienionych w programie.
6. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych przewodników
w czasie zwiedzania.
7. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).
8. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
1.
przewlekłych), NNW i bagażu.
9. Opłaty lotniskowe oraz opłatę za wystawienie biletu.
10. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
11. Podatek VAT

Cena nie obejmuje:
1. Napojów do posiłków.
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (70 USD
płatne w Indonezji).
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie
objętych programem zwiedzania.
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
5. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.
Wymagania dot. paszportu RP:
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty
powrotu do Polski oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę.
Osoby podróżujące z paszportem RP do Indonezji w celach
turystycznych obowiązuje porozumienie o zniesieniu
obowiązku wizowego.

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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