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  PLAN PODRÓŻY  

Program ramowy:

D Z I E Ń R A N O P O  P O Ł U D N I U W I E C Z O R E M

DZIEŃ 1 Wylot z Warszawy do Dubaju. Przesiadka w Dubaju i dalszy lot
do Denpasar na Bali.

DZIEŃ 2 Lot na Bali. Przylot na Bali i przejazd do hotelu
w Ubud.

Odpoczynek, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 3 VW safari po najpiękniejszych
zakątkach Bali.

Dalszy ciąg safari po balijskiej prowincji,
lunch, powrót do hotelu i czas na
odświeżenie.

Pokaz tańca Kecak w specjalnie
wynajętej prywatnej świątyni,
kolacja, powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 4 Wyprawa rowerowa w okolicach
wulkanu Batur.

Lunch, a po nim rafting. Odpoczynek, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 5 Przejazd w kierunku z Ubud na
południe wyspy, do Nusa Dua.

Podziwianie wodospadu Blangsinga,
lunch, dalsza droga do hotelu.

Odpoczynek, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 6 Relaks na plaży w Nusa Dua. Relaks na plaży w Nusa Dua. Relaks na plaży w Nusa Dua
i impreza pożegnalna na plaży.

DZIEŃ 7 Relaks na plaży w Nusa Dua. Wymeldowanie z pokoi (late check out
o 18:00) i transfer na lotnisko
w Denpasar.

Wylot z Denpasar do Dubaju.

DZIEŃ 8 Przesiadka w Dubaju i dalszy lot
do Warszawy.

Przylot do Warszawy.



Etapy:

1 WYLOT Z POLSKI NA BALI

Spotkanie grupy z pilotem w hali odlotów Międzynarodowego Lotniska

w Warszawie na 2 godziny przed odlotem. Stand oznaczony logo Unimax.
Rozdanie dokumentów podróży oraz zawieszek na bagaże

Po odprawie biletowo-bagażowej i paszportowej wylot na Bali z przesiadką
w Dubaju

HOTEL:      samolot
POSIŁKI:    w samolocie

2 WITAJCIE NA BALI

Dziś rozpoczyna się Wasza przygoda w Indonezji
Po południu przylecicie do Denpasar, gdzie zostaniecie powitani kwiatami (w

typowy balijski sposób) na lotnisku.

Pojedziecie stąd do hotelu w kulturowej stolicy Bali - Ubud
Wieczorem czeka Was powitalna kolacja i czas na regenerację przed atrakcjami

kolejnych dni. Najbliższe 3 noce spędzicie w hotelu położonym na wzgórzu

w balijskim stylu. 

HOTEL:      Tjampuhan Spa 4*
POSIŁKI:    kolacja, pozostałe w samolocie

3 VW SAFARI I BALIJSKA PROCESJA

Rano czeka Was wycieczka samochodem bez dachu, podczas której będziecie

podziwiać najpiękniejsze miejsca na Bali: tarasy ryżowe Tegelalang, świątynię Tirta
Empul, plantacje najdroższej na świecie kawy Luwak 



Po lunchu zwiedzicie Monkey Forest - miejsce gdzie makaki żyją wśród świątyń.

Następnie powrót do hotelu w Ubud, gdzie będziecie mieć czas na odświeżenie

O zachodzie słońca czeka Was spotkanie z prawdziwą balijską

kulturą podczas spektakularnej gali zorganizowanej na Waszą cześć w specjalnie
wynajętej świątyni . Zanim jednak rozpocznie sięona zostanie ubrani w tradycjne

stroje balijskie. W trakcie gali czeka na Was parada powitalna, tradycyjna kolacja

w formie bufetu, występ lokalnej orkiestry (gamelan), pokaz trzech lokalnych tańcow

oraz slynnego tańca kecak, mistycznego połączenia muzyki tańca i opowieści,

wykonywanego przez kilkudziesięciu artystów

Wieczorem powrót do hotelu w Ubud

HOTEL:      Tjampuhan Spa 4*
POSIŁKI:    śniadanie, lunch , kolacja galowa

4 WULKAN BATUR- WYPRAWA ROWERAMI I RAFTING

Po śniadaniu czeka Was spotkanie z prawdziwym, codziennym życiem
Balijczyków
Pojedziecie do Kintamani położonego u stóp Wulkanu Batur, skąd rozpoczniecie

wycieczkę rowerową po baliskiej prowincji. Podróżując niesamowicie malowniczą

trasą będziecie przystawać w widokowych miejscach i lokalnych wioskach.

Będziecie mieć możliwosć podglądnięcia prawdziwego życia balijskiego gdzie nie

dotarła jeszcze masowa turstyka.

Po lunchu czekają Was niesamowite emocje podczas raftingu! Świetna zabawa

z dawką adrenaliny i cudowne widoki. 

Wieczorem powrót do hotelu w Ubud

HOTEL:      Tjampuhan Spa 4*
POSIŁKI:    śniadanie, lunch, kolacja



5-6 RELAKS NA RAJSKICH PLAŻACH

Po śniadaniu ruszycie na południe Bali

Po drodze czeka Was postój i kąpiel w malowniczym wodospadzie Blangsinga.

Lunch zjecie w lokalnej restauracji, a następnie pojedziecie do hotelu przy plaży

Przed Wami czas na relaks na plaży w wersji all inlcusive - rozkoszujcie się słońcem,

lazurową wodą i pięknymi widokami

Drugiego dnia czeka Was pożegnalna impreza na plaży

HOTEL:      Bali Tropic 4*
POSIŁKI:    All inclusive

7-8 WYGNANIE Z RAJU

Dziś ostatni dzień Waszej przygody na Bali
Po południu wykwaterujecie się w hotelu - late check out o godzinie 18:00  (opcja

all inclusive obowiązuje aż do momomentu wykwaterowania), a następnie

pojedziecie na lotnisko w Denpasar

Lot do Polski z przesiadką w Dubaju, przylot do Warszawyw dniu następnym

HOTEL:      samolot
POSIŁKI:    all inclusive w hotelu, pozostałe w samolocie



MAPA PODRÓŻY:



  HOTELE  

Tjampuhan 4*
Indonezja - Ubud

Opis hotelu:
Niezwykle klimatyczny i stylowy hotel 4*, urokliwie położony na zieleniącym się wzgórzu, nieopodal
kulturowej stolicy Bali – Ubud.

Hotel położony na zieleniącym się wzgórzu, pełen urokliwych ścieżek na terenie obiektu i oczek wodnych. 

Na terenie hotelu znajdują się dwa baseny, kilka restauracji i knajpek oraz centrum spa. Goście mogą
korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Przy pokojach urządzono wygodne tarasy,
umożliwiające miłe spędzenie czasu podziwiając piękny krajobraz. W sypialniach do dyspozycji Gości
pozostawiono bogate wyposażenie: wygodne łóżko, ozdobne poduszki, fotele, stolik kawowy, stoliki nocne
z lampkami, toaletkę z dużym lustrem, telewizor czy meble wypoczynkowe na tarasie przy pokoju.

DLACZEGO POLECAMY

Niepowtarzalny klimat balijskiej rezydencji z mistycznymi elementami charakterystycznymi dla

zdobnictwa i architektury świątynnej przenoszące Gości w czasie do fascynujących lat 20. i 30.

Widok z pokoi na dżunglę i basen skąpany wśród roślinności

Bogata oferta masaży w hotelowym spa wykonywanych w przepięknym otoczeniu – soczyście zielona,

tropikalna roślinność, pachnące kwiaty, strumień szumiący w oddali i nieprzebrana dżungla

MINUSY

Łazienki w niektórych pokojach nadszarpnięte zębem czasu

POKÓJ:    Superior room



Bali Tropic 4*
Indonezja - Południowe Bali

Opis hotelu:
Bali Tropic Resort & Spa 4* usytuowany jest przy plaży w miejscowości Nusa Dua i oferuje 5 barów,
3 restauracje oraz odkryty basen. Ośrodek położony jest pośród tropikalnych ogrodów, a jego Goście mogą
uprawiać rozmaite sporty wodne oraz podziwiać balijskie występy kulturalne. W całym budynku zapewniono
bezpłatne WiFi.

Do dyspozycji Gości są przestronne pokoje z balkonem z widokiem na ogrody, telewizorem z płaskim
ekranem oraz zestawem do parzenia kawy i herbaty. W łazienkach znajduje się oddzielna wanna i prysznic. 

Goście mogą poćwiczyć w siłowni lub poddać się relaksującym zabiegom na ciało w spa. Miłośnicy sportów
wodnych mogą spróbować swoich sił w nurkowaniu z akwalungiem i raftingu. Ośrodek oferuje też aqua-
aerobik, szachy ogrodowe oraz klub dla dzieci.

Restauracja Ratna zaprasza na posiłki serwowane na plaży, a w lokalu Soka skosztować można
międzynarodowych przysmaków. Napoje podawane są w barach Cempaka i Sriwedari. 

DLACZEGO POLECAMY

położenie przy rozległej, piaszczystej plaży

komfortowe pokoje 

pakiet all inclusive

POKÓJ:    Deluxe Bungalow



  KOMUNIKACJA  



  FORMALNOŚCI  

INFORMACJE WIZOWE I OPŁATY LOTNISKOWE

Obywatele RP podróżujący do Indonezji zostali zwolnieni z obowiązku wizowego od 1 lipca 2015
roku. Po wylądowaniu na jednym z lotnisk w Indonezji np. w Denpasar na Bali podróżujący otrzymuje
kartę wjazdową do wypełnienia sformułowaną w języku angielskim. Planet Escape nie ponosi
odpowiedzialności za nieotrzymanie wizy do krajów w którym odbywa się impreza turystyczna oraz
krajów tranzytowych. Zdobycie wizy leży w 100% po stronie uczestników wyjazdu.

UBEZPIECZENIA I SZCZEPIENIA

Przed udaniem się w podróż do Indonezji zaleca się szczepienia przeciwko błonicy i tężcowi (ok. 90
zł), durowi brzusznemu (ok. 230 zł) oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B (ok. 250 zł każda
dawka szczepionki). Brak szczepień bezwzględnie wymaganych. Ceny szczepień podano zgodnie
z aktualnym cennikiem Centrum Szczepień Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

KIEDY JECHAĆ?

POGODA W INDONEZJI

Większość indonezyjskich wysp znajduje się pod wpływem klimatu równikowego wilgotnego.
Wpływają na niego dwa monsuny, które różnicują pogodę w całym kraju i dzielą rok na dwie pory:
suchą (od kwietnia do października) i deszczową (od listopada do marca). Wilgotność powietrza jest
wysoka przez cały rok i wynosi ok. 90%. Początek i koniec pory deszczowej ulega z roku na rok
zmianie, dzięki czemu również w grudniu można się cieszyć bezdeszczową pogodą.

Średnia temperatura na nizinach oscyluje wokół 26 °C, podczas gdy w górach utrzymuje się na
poziomie 16-18 °C, bez większych wahań rocznych.

Najlepsza

Dobra

Przeciętna

Nie polecamy
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Pliki do pobrania:

Gwarancja ubezpieczeniowa Ubezpieczenie podróży -
ogólne warunki Polityka prywatności

Standardowy formularz
informacyjny

Pisemne potwierdzenie
zabezpieczenia finansowego

OFERTĘ PRZYGOTOWAŁ: 
Marcin Molicki
marcin.molicki@planetescape.pl
tel. (+48) 883 180 001

https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=gwarancja-ubezpieczeniowa-2019-2020.pdf&id=234182
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=gwarancja-ubezpieczeniowa-2019-2020.pdf&id=234182
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=owu-bezpieczne-podroze2018-wraz-z-ipid&id=234183
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=owu-bezpieczne-podroze2018-wraz-z-ipid&id=234183
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=owu-bezpieczne-podroze2018-wraz-z-ipid&id=234183
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=polityka-prywatnosci&id=234184
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=polityka-prywatnosci&id=234184
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=standardowy-formularz-informacyjny-37395-96985&id=234185
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=standardowy-formularz-informacyjny-37395-96985&id=234185
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=standardowy-formularz-informacyjny-37395-96985&id=234185
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=pisemne-potwierdzenie-zabezpieczenia-finansowego-2019.pdf&id=234186
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=pisemne-potwierdzenie-zabezpieczenia-finansowego-2019.pdf&id=234186
https://www.planetescape.pl/intellect/download.php?file=pisemne-potwierdzenie-zabezpieczenia-finansowego-2019.pdf&id=234186
mailto:marcin.molicki@planetescape.pl

