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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU 

BALI  
WYSPA BOGÓW I KWIATÓW 

Zanurz się w unikalnej kulturze wyspy pachnącej plumeriami i goździkami !  

   

Długość wyjazdu: 16 dni  

Trasa: Rumah Desa, Pura Batukaru, Jatiluwih, Pura Ulun Danu Bratan, Wodospad Gitgit, Lovina, Air Panas Banjar, 

Brama Vihara Arama, Wyżyna Kintamani, Pura Besakih, Ubud, Pura Taman Ayun, Goa Gajah, Gunung Kawi, Tirta 

Empul, Wyspa Gili Air, Legian 

TERMIN WYJAZDU  

28 czerwca - 13 lipca 2023 (Dopuszczamy możliwości przesunięcia daty wylotu o maksymalnie +/- 2 dni) 

CZYTAJĄC OPIS WYJAZDU ZWRÓĆ UWAGĘ  

❖ Nie jest to formuła trampingowa, 

❖ Polski przewodnik przez całą podróż, 

❖ Bogata narracja w języku polskim,  

❖ Mała grupa: 7-12 osób, 

❖ Nie będziemy korzystać z publicznych autobusów, 

❖ W cenie niemal zawsze 3, pełne posiłki dziennie, 

❖ Noclegi w wysokiej jakości hotelach, 

❖ Podana niżej cena jest całkowitą, bez dodatkowych, 

czy ukrytych opłat. 

❖ W cenie wyjazdu kursy gotowania i uprawy ryżu. 

CO ODRÓŻNIA NASZ PORGAM OD INNYCH OFERT?  

Zdecydowana większość ofert wyjazdów na Bali dotyczy 

stacjonarnego wypoczynku przy plaży, z 1-2 opcjonalnymi 

wycieczkami. Pozostałe, łączą zwiedzanie Bali z innymi 

indonezyjskimi wyspami, pozostawiając zaledwie 5-6 dni na 

Bali. Naszym zdaniem to błąd. Bali zasługuje na docelowy 

wyjazd i właśnie taki chcemy Państwu zaproponować.  

❖ Nasza trasa jest unikalna na polskim rynku,  

❖ Nie łączymy Bali z innymi wyspami (poza Gili), 

❖ Skupiamy się na pokazaniu Bali, a nie wypoczynku na Bali, 

❖ Umieściliśmy w programie m.in. kurs gotowania, sadzenia 

ryżu, spływ po rzece – wszystko w cenie wycieczki 

STOPIEŃ TRUDNOŚCI WYJAZDU  

Wyjazd na Bali ma charakter objazdowo-pobytowy. Trasa jest bardzo łatwa, mało intensywna, dostępna dla każdego, 

powyżej 5 lat. Do wzięcia udziału nie trzeba ani specjalnego sprzętu, kondycji ani przygotowań.  Program zwiedzania nie jest 

bardzo napięty, przez co uczestnicy niemal każdego dnia będą mieli czas wolny na wypoczynek. Dużą zaletą jest 

zakwaterowanie w bardzo komfortowych hotelach, obfite, 3-posiłkowe wyżywienie oraz łatwość przemieszczania się. Wszelki 

transport naziemny odbywać się będzie prywatnym, wygodnym pojazdem od punktu do punktu, bez konieczności uciążliwego 

noszenia bagaży. 

COVID-19 

Warunkiem wjazdu na Bali jest: pełne zaszczepienie przed COVID-19. 

Na tę chwilę, osoby niezaszczepione lub częściowo zaszczepione, nie mogę wjechać na teren Indonezji.

https://wyprawy.transazja.pl/bali
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GŁÓWNE ATRAKCJE WYCIECZKI 

 

❖ Odwiedź kluczowe świątynie balijskiego hinduizmu: Pura Besakih, Pura Taman Ayun, Pura Luhur Batukaru,  

❖ Kurs gotowania: ugotuj tradycyjne balijskie potrawy, 

❖ Pół dnia jako balijski rolnik! Naucz się orać pole z bawołem, sadzić, zbierać i łuskać ryż, 

❖ Daj się zauroczyć występem transowego tańca Kecak, 

❖ Spłyń rzeką Ayung pośród oszałamiającej, tropikalnej roślinności,  

❖ Zobacz największe zabytki związane z balijską historią w Gunung Kawi, Tirta Empul, Goa Gajah, 

❖ Weź udział w codziennych czynnościach lokalnej społeczności, stając się na 1 dzień „Balijczykiem”, 

❖ Poznaj podstawy alfabetu balijskiego i naucz się go zapisywać na palmowych liściach, 

❖ Wypocznij nad morzem na rajskiej wyspie Gili Air, 

❖ Zobacz jak rośnie kawa, goździki i ryż - a wszystko to w naturalnym środowisku, 

❖ Wypocznij w wygodnych hotelach, zlokalizowanych w tropikalnych ogrodach, 

❖ Przespaceruj się po majestatycznych, tarasowych polach ryżowych Jati Luwih, 

❖ Poznaj wielowiekowe rzemiosło balijskich artystów,  

❖ Zakosztuj egzotycznych smaków balijskich potraw, przesyconych mieszaniną aromatycznych przypraw,  

❖ Zrelaksuj się w najbardziej urokliwych okolicznościach balijskiej przyrody, u stóp potężnych wulkanów 

 

mailto:wyprawy@transazja.pl
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU 

# TRASA PLAN DNIA POSIŁKI 

Dzień 1 Warszawa  Wylot do Indonezji - 

Dzień 2 Denpasar  Przylot do Denpasar późnym wieczorem, 

 Przejazd do hotelu w Legian, nocleg 

- 

Dzień 3 Denpasar – Desa Baru  Przejazd prywatnym pojazdem do Desa Baru (ok. 2 godziny), 

 Zakwaterowanie, odpoczynek, 

 Wspólna kolacja przy dźwiękach balijskiej muzyki, krótki pokaz tańca, 

Ś, O, K 

Dzień 4 Desa Baru  Dzień jako balijski rolnik w Rumah Desa – kurs sadzenia ryżu, orania pola, wyrabiania oleju kokosowego, 

 Nauka podstaw alfabetu balijskiego, zapisywania go na palmowych liściach, 

 Poznawanie ceremonii ofiarowania w świątyniach, nauka przygotowania ofiarnych paczuszek, 

 Zapoznanie się z muzyką i tańcem oraz codziennymi rytuałami wsi 

Ś, O, K 

Dzień 5 Desa Baru - Jatiluwih – Lovina  Zwiedzanie Świątyni Pura Luhur Batukaru, 

 Spacer po malowniczych tarasach pól ryżowych Jati Luwih, 

 Przejazd na północne wybrzeże wyspy, do Loviny. Po drodze: 

 Zwiedzanie Świątyni Pura Ulub Danu Bratan nad jeziorem Bratan, 

 Pobyt przy wodospadzie Gitgit, 

 Zakwaterowanie w Lovina, wspólna kolacja 

Ś, O, K 

Dzień 6 Lovina  Wypoczynek w hotelu przy plaży lub: 

 Fakultatywnie: wycieczka do Sambangan i tropikalny spacer do jednego z najpiękniejszych wodospadów 

na Bali (cała impreza 5-6 godzin, obiad w cenie, wyjazd po śniadaniu, cena 30 US$ od osoby, przy 

minimum 3 uczestnikach). 

 Fakultatywnie: Air Panas w Banjar, gdzie będzie można zanurzyć się w basenach z gorącą wodą, bogatą w 

związki siarki oraz do buddyjskiej świątyni Brama Vihara Arama (cała impreza 2,5 - 3 godzin, wyjazd po 

obiedzie, cena 15 US$ od osoby, przy minimum 3 uczestnikach). 

Ś 

Dzień 7 Lovina – Kintamani – Ubud  Przejazd prywatnym pojazdem z Loviny do Ubud. Po drodze:  

 Zwiedzanie północno-balijskiej świątyni Beji, 
Ś, O, K 

mailto:wyprawy@transazja.pl
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 Wizyta w najważniejszej balijskiej świątyni - Pura Besakih, u podnóża Wulkanu Agung. 

Dzień 8 Ubud i okolice  Przedstawienie Barong & Kris nieopodal Ubud, 

 Zwiedzanie Pura Taman Ayun - jednej z najpiękniejszych świątyń na wyspie, 

 Zwiedzanie okolic Ubud: Goa Gajah, kompleks grobowy Gunung Kawi oraz święte wody Tirta Empul. 

Ś, O, K 

Dzień 9 Ubud i okolice  Kurs gotowania poprzedzony wizytą na bazarze, 

 Spływ pontonami po rzece Ayung, w scenerii gęstej dżungli. 
Ś, O, K 

Dzień 10 Ubud  Zwiedzanie Ubud: Święty Małpi Las, Pura Dalem Agung, Pałac Królewski, Pura Taman Saraswati, 

 Czas wolny na bazarze Ubud, 

 Przedstawienie Kecak, 

 Wolny wieczór w Ubud, kolacja we własnym zakresie. 

Ś, O 

Dzień 11 Ubud – Padang Bay – Wyspa Gili Air  Wczesny przejazd prywatnym pojazdem z Ubud do poru w Padang Bay, 

 Rejs szybką łodzią na Wyspę Gili Air (ok. 2 godzin), 

 Wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu, snorkelowanie i korzystania ze słońca. 

Ś 

Dzień 12 Gili Air  Wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu, snorkelowanie i korzystania ze słońca. Ś 

Dzień 13 Gili Air  Wypoczynek, plażowanie, kąpiele w morzu, snorkelowanie i korzystania ze słońca. Ś 

Dzień 14 Gili Air – Legian  Powrót szybką łodzią na Bali, do portu Serangan (ok. 2,5 godziny), 

 Przejazd do Legian, 

 Wolne popołudnie i wieczór w gwarnej Kucie. 

Ś, O 

Dzień 15 Legian – Denpasar  Wolne przedpołudnie na ostatnie zakupy, plażę i pożegnanie z Bali, 

 Po południu wyjazd do Denpasar, 

 Wylot do Polski. 

Ś, O 

Dzień 16 Warszawa  Przylot do Warszawy, zakończenie wyjazdu - 

Planujemy pobyt w poniższych hotelach. W przypadku braku dostępności wymienionych obiektów, zostaną zastąpione innymi, o podobnym standardzie i lokalizacji. 

❖ Rumah Desa: domy gościnne 

❖ Lovina: 3* Aneka Lovina 

❖ Ubud: 3* Sri Aksata 

❖ Gili Air: 3* Kaluku Gili Resort 

❖ Legian: 3* Fourteen Roses 

mailto:wyprawy@transazja.pl
http://wyprawy.transazja.pl/
https://wyprawy.transazja.pl/bali
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https://www.fourteenroseshotels.com/


      
TRANSAZJA Krzysztof Stępień  

telefon: +48 608 455 644 

email: wyprawy@transazja.pl 

www: http://wyprawy.transazja.pl 

 

 
BALI – WYSPA BOGÓW I KWIATÓW, 16 dni 

 

  
 

Pełna treść oferty dostępna pod adresem: https://wyprawy.transazja.pl/bali                        wyprawy@transazja.pl 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Woj. Mazowieckiego pod numerem: 1887, Gwarancja ubezpieczeniowa Signal Iduna nr: M521599 

5 5 5 

CENA WYJAZDU 

8 200 PLN + 1 200 US$ 

oraz dodatkowo: 

60 US$ - obowiązkowe napiwki dla lokalnych pilotów i kierowców  

ok. 32 US$  - wiza do Indonezji 

Zastrzegamy możliwość odwołania wyjazdu, jeżeli nie zbierze się grupa minimum 7 osób.  

W takim przypadku wszelkie wpłacone środki zostaną zwrócone w całości. 

TERMIN WYJAZDU 

28 czerwca - 13 lipca 2023 

(Dopuszczamy możliwości przesunięcia daty wylotu o maksymalnie 2 dni wcześniej lub 2 później) 

CENA OBEJMUJE 

❖ Przelot na trasie Warszawa - Denpasar - Warszawa, z przesiadką + opłaty lotniskowe, 

❖ Wszelki transport na terenie Bali opisany w programie, realizowany prywatnym pojazdem, 

❖ Bilety wstępu do wszystkich opisanych w programie obiektów i imprez, 

❖ Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych o standardzie odpowiadającym 3*, z bogatym wyposażeniem, prywatnymi 

łazienkami i klimatyzacją, 

❖ Wyżywienie według planu w programie (13 śniadań, 9 obiadów, 6 kolacji),  

❖ Opiekę polskojęzycznego pilota oraz przewodnika, 

❖ Dodatkową opiekę lokalnego, anglojęzycznego przewodnika, 

❖ Ubezpieczenie zdrowotne (KL, NNW), 

❖ Obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

CENA NIE OBEJMUJE 

❖ Obowiązkowych napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców w kwocie 60 US$ od uczestnika, 

❖ Wizy do Indonezji w kwocie około 32 US$ od uczestnika, 

❖ Dopłaty do pokoju jednoosobowego dla uczestnika chcącego dysponować pokojem samodzielnie: US$ 520, 

❖ Napojów gazowanych i alkoholowych do posiłków, 

❖ Ewentualnych opłat za filmowanie lub robienie zdjęć, 

❖ Elementów nie opisanych w powyższym programie, 

❖ Wszelkich wydatków natury prywatnej 

OPCJONALNE, DODATKOWO PŁATNE ATRAKCJE  

❖ Sambangan: 30 US$ od osoby, przy minimum 3 uczestnikach, 

❖ Air Panas (w Banjar) i  Brama Vihara Arama: 15 US$ od osoby, przy minimum 3 uczestnikach, 

 

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) – WYŚLIJ WSTĘPNE ZGŁOSZENIE ! 

(aby wysłać wstępne zgłoszenie, kliknij w powyższy napis) 
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