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                                                                                         27 lat zobowiązuje    |   wyjazdy motywacyjne    |    trekkingi    |    egotyczne wyprawy   |   wyjazdy „szyte na miarę”   

 

CENA od osoby: 
 

Standard Superior  

od 6600 PLN  
 

Standard Delux  

od 8200 PLN  
 

Standard Super Delux  

od 14400 PLN 
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Indonezyjska wyspa Bali, nosi wiele nazw: Wyspa Boga, Centrum Wszechświata, Ostatni Raj, 
Poranek Świata.  
Bali to raj na ziemi, kuszący egzotyczną kulturą i malowniczymi krajobrazami. Świątynie 
ulokowane na stromych klifach, zielone pola ryżowe, złote plaże, bajeczna roślinność i gościnni 
mieszkańcy – to wszystko czeka na Ciebie na Bali! 
Bali jest indonezyjską wyspą i leży na archipelagu Małych Wysp Sundajskich, sąsiaduje z Jawą i 
Lombok. Wyspa jedna z tysięcy na tym archipelagu przyciąga co roku turystów egzotyczną 
przyrodą, piaszczystymi plażami,  a także zabytkami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. 
Bali przyciąga śnieżnobiałymi piaszczystymi plażami, lazurową i bardzo czystą wodą. Wyspa 
dysponuje doskonałą bazą hotelowo – gastronomiczną, a otoczenie wód sprawia, że mamy tu 
znakomite warunki do uprawiana sportów wodnych. 
Bali to egzotyka w czystej formie, zarówno rośliny jak i zwierzęta są z gatunku tych, które 
dotychczas mieliśmy możliwość zobaczyć w ogrodzie zoologicznym czy w przypadku flory w 
botanicznym. Wybrzeże to pasmo hoteli, kurortów a wszystko to w otoczeniu luksusu i 
niezwykle przyjaznych mieszkańców. 
 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 

DZIEŃ 1: WARSZAWA – DENPASAR  
Spotkanie na lotnisku w Warszawie na 2 godziny przed odlotem samolotu.  
Po przejściu formalności biletowych, bagażowych i paszportowych przelot do Denpasar. 
  
DZIEŃ 2: DENPASAR - HOTEL 
Po przylocie na międzynarodowe lotnisko Ngurah Rai, spotkanie z przedstawicielem 
lokalnego kontrahenta. 
Transfer do hotelu, zakwaterowanie i odpoczynek po długiej podróży.  
 
DZIEŃ 3: HOTEL (wypoczynek) 
Śniadanie w hotelu. 
Dzień wolny na odpoczynek i korzystanie z wielu atrakcji jakie oferuje hotel oraz jego okolica. 
 

Rajski chill 
BALI 
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DZIEŃ 4: BALI (wycieczka po wyspie) 
Po śniadaniu wyjazd na prywatną wycieczkę po wyspie. W programie: 
- zwiedzanie Ubud, kulturalnego serca wyspy. To tradycyjne miasteczko jest siedzibą jednej z 
królewskich rodzin i uznawane jest również za kwitnące centrum rzemiosła balijskiego. 
- Aloha Bali Swing, słynna instagramowa huśtawka z pięknym widokiem na okolicę,  
- tarasy ryżowe Tegallalang, to ponad 500 hektarów zachwycających pól ryżowych rozsianych 
na wzgórzach w okolicy góry Batukaru  
- lunch pod wulkanem Kintamani z zapierającym dech w piersiach widokiem na górę Batur.  
- plantacja kawy  
- Świątynia Tirta Empul Temple, w lokalnym jeżyku znaczy „święte źródło”, ponieważ świątynia 
składa się z kompleksu źródełek, z których wypływa święta woda, a każde z nich ma inną 
funkcję. 
 
DZIEŃ 5: HOTEL 
Śniadanie w hotelu. 
Dzień wolny na odpoczynek i korzystanie z wielu atrakcji jakie oferuje hotel oraz jego okolica. 
 
DZIEŃ 6: BALI (wycieczka po wyspie) 
 Wyjazd z hotelu wcześnie rano (proponowana godzina 05.00) z hotelu. W programie: 
 -  świątynia Lempuyang jedna z najważniejszych świątyń dla Balijczyków.To najwyżej położona 
świątynia na Bali z widok na Wulkan Agung. Świątynia słynie ze swojej bramy zwanej „Bramą 
Niebios”  
- pałac wodny Tirta Gangga, to ponad hektarowy park wodny z bogatą roślinnością, licznymi 
basenami w których pływają olbrzymie kolorowe ryby. To święte miejsce Hindusów.  
- Taman Ujung - królewski pałac na wodzie. To miejsce jest połączeniem architektury balijskiej, 
europejskiej i chińskiej z trzema dużymi basenami, które połączone są długimi mostami i 
pięknymi ścieżkami.  
- świątynia Besakih, jedna z najważniejszych i największych świątyń na Bali u podnóża wulkanu 
Agung.  Świątynia składa się aż z 22 kompleksów, obejmujących ponad 200 budowli.  
 
DZIEŃ 7: HOTEL 
Śniadanie w hotelu. 
Dzień wolny na odpoczynek i korzystanie z wielu atrakcji jakie oferuje hotel oraz jego okolica 
 
DZIEŃ 8: HOTEL 
Śniadanie w hotelu. 
Dzień wolny na odpoczynek i korzystanie z wielu atrakcji jakie oferuje hotel oraz jego okolica 
 
DZIEŃ 9-10: WYLOT POWROTNY DO POLSKI 
Po śniadaniu w hotelu, w zależności od godziny wylotu transfer na międzynarodowe lotnisko 
Ngurah Rai.  
Lądowanie następnego dnia. 
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ZAKWATEROWANIE PODCZAS WYCIECZKI 
 

KATEGORIA: SUPERIOR HOTEL 
  
 

 
 
 
 

  
 

ADHI YAYA HOTEL 4**** 
Miejsce: Kuta, Pokój: Delux Room 

www,adhijayahotel.com/ 
 

Hotel Adhi Jaya położony jest w miejscowości Kuta, 5 minut spacerem od plaży Kuta i oferuje restaurację, 
basen oraz pokoje z balkonem. Na miejscu dostępny jest ponadto bezpłatny parking.  
Hotelu znajduje się obok parku wodnego Waterbom a lotnisko Denpasar ok 20 minut drogi od hotelu. 
Pokoje w hotelu oferują nowoczesny wystrój i mnóstwo naturalnego światła. Wszystkie wyposażone 
zostały w minibar i telewizor z dostępem do kanałów kablowych.  
Goście mogą pływać lub poddać się odprężającemu balijskiemu masażowi w spa Kayan.  
Restauracja Beras Merah serwuje wyborne dania kuchni lokalnej i międzynarodowej.  

 

KATEGORIA: SUPERIOR HOTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE ANVAYA BEACH RESORT 4**** 
Miejsce: Kuta, Pokój: Premiere Room 
www.theanvayabali.com/en/home   

 
The Anvaya Beach Resort Bali znajduje się w dzielnicy Kartika Plaza w mieście Kuta, przy plaży i 500 
metrów od parku wodnego Waterbom Bali. 
Pokoje i apartamenty urządzono w nowoczesnym z tylu z elementami balijskimi. Każdy jest 
klimatyzowany i wyposażony w telewizor z płaskim ekranem. 
Wszystkie łazienki w obiekcie są wyposażony w suszarkę do włosów, kapcie i bezpłatny zestaw 
kosmetyków. 
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KATEGORIA: DELUX HOTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE OBEROY BEACH RESORT 4**** 
Miejsce: Seminyak, Pokój: Lanai Room Garden View  
https://www.oberoihotels.com/hotels-in-bali/ 

 
Hotel położony jest w Seminyak, kilka kroków od Ku De Ta i 300 metrów od centrum handlowego The 
Seminyak Square, The Oberoi Beach Resort Bali rozciąga się na 15 akrach tropikalnych ogrodów i 
oferuje luksusowe zakwaterowanie przy plaży wypełnione tradycyjną balijską architekturą. Z jego 
odkrytego basenu roztacza się widok na ocean. We wszystkich pomieszczeniach dostępne jest 
bezpłatne WiFi. Zdobione stylowymi meblami z drewna tekowego pokoje wyposażone są w telewizor z 
dostępem do kanałów satelitarnych, odtwarzacz DVD oraz stację dokującą do iPoda.  
Lokal Frangipani Cafe serwuje codzienne śniadanie na świeżym powietrzu, a lokal Kura Kura serwuje 
dania kuchni indonezyjskiej, azjatyckiej i kontynentalnej. W Amfiteatrze organizowane są uroczyste 
kolacje w formie bufetu oraz zaplanowane występy na żywo. Koktajle, napoje i przekąski serwowane są 
w barze Kayu, z którego roztacza się widok na Ocean Indyjski. 
Z widokiem na staw, Oberoi Spa dysponuje pawilonami do masażu na świeżym powietrzu i oferuje 
szereg zabiegów kosmetycznych.  
 

ŚWIADCZENIA W CENIE 
 

CENA OBEJMUJE: 
 

• Przelot Warszawa – Denpasar – Warszawa (cena kalkulowana 3500 PLN) 
• zakwaterowanie w hotelu 4* wg opcji: Superior, Deluxe Hotels & Super Deluxe Hotel 
• wyżywienie: 7 śniadań i 2 lunche podczas wycieczek, 
• 2 całodniowe wycieczki, z anglojęzycznym przewodnikiem i biletami wstępów, 
• transfer lotnisko – hotel - lotnisko 
 

CENA NIE OBEJMUJE: 
 

• dodatkowego wyżywienia poza programem 

• dopłata (cena uzależniona od dostępności) w datach 20 grudnia 2022 - 05 stycznia 
2023 roku. 

• dopłata do kolacji wg opcji: Superior Hotel 30 USD, Deluxe Hotel 55 USD, Super 
Deluxe Hotel 90 USD 

• wcześniejsze zameldowanie i wymeldowanie w hotelu, 
• własnych wydatków. 

• dodatkowych wycieczek fakultatywnych 
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SEZON TURYSTYCZNY NA BALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


