
 

 

Egzotyczne Bali 

Indonezyjska wyspa Bali jest upostaciowieniem europejskich wyobrażeń 

o egzotyce. Turysta znajdzie tu wspaniałe plaże ze złotym piaskiem, 

buddyjskie świątynie, zamglone wulkany porośnięte lasem deszczowym i 

zachwycające tarasy ryżowe. W naszej propozycji wyjazdu incentive 

poza wspomnianymi atrakcjami oferujemy rafting rwącą rzekę w 

samym środku dżungli oraz kolację w XVI – wiecznym pałacu 

należącym do jednej z ostatnich rodzin królewski na Bali. 

Gwarantowana pogoda, profesjonalni piloci świetnie znający wyspę i 

hotel all inclusive dopełnią obrazu idealnego wyjazdu. Zapraszamy na 

Bali!   

 

        DZIEŃ 1   WARSZAWA – BALI 

Wylot z Warszawy  do Indonezji z przesiadką w jednym z europejskich portów lotniczych    

lub na Półwyspie Arabskim. 



 

 

DZIEŃ 2 WITAMY W INDONEZJI! 

Selamat datang, witamy w Indonezji! Państwa samolot wyląduje na lotnisku w Denpasar w 

godzinach wieczornych. Nasi przedstawiciele powitają Państwa w hali przylotów i odwiozą 

Was do hotelu Sol Beach House w Nusa Dua.  

 

 

 

 

 

DZIEŃ 3  BALI, WYCIECZKA DO NAJWAZNIEJSZYCH MIEJSC NA WYSPIE  

Zaczniemy od Besakih: Świątyni – Matki, imponującego kompleksu świątyń 

wybudowanych na zboczu Mt. Agung, najwyższego wulkanu na wyspie i świętej góry 

Balijczyków. To tutaj bije religijne serce Bali i niemal codziennie zobaczyć tu można 

potężne ceremonie przyciągające setki wiernych z całej wyspy. Następnym 

przystankiem będzie Kintamani - największy krater wulkaniczny w Azji Południowo – 

Wschodniej, powstały w wyniku erupcji mającej miejsce tysiące lat temu. Wewnątrz starego 

krateru wyrósł kolejny, wciąż aktywny wulkan – Gunung Batur. Na krawędzi krateru 

wybudowano kilka restauracji, w których zjeść można lunch z widokiem na wulkan. Po 

lunchu zabierzemy Was na plantację kawy, owoców oraz przypraw, gdzie 



 

 

spróbować można m.in. najdroższej kawy świata: kopi luwak. Później 

odwiedzicie Tirta Empul – przepiękną świątynię wybudowaną w miejscu, skąd wybija 

święte źródło, z którego woda używana jest przez braminów na całej wyspie do odprawiania 

ceremonii. Balijczycy wierzą, że woda ma właściwości uzdrawiające i odmładzające (sic!), 

co sprawia, że z chęcią zażywają tu rytualnych kąpieli. Ostatnim punktem wyprawy jest 

Gunung Kawi – tysiącletnie grobowce królewskie oraz pozostałości jednego z pierwszych 

klasztorów buddyjskich na Bali. Jest to wyjątkowo urokliwe miejsce położone w wąwozie 

otoczonym zielonymi polami ryżowymi – wręcz idealnie nadającym się na sesję 

fotograficzną. Do hotelu wrócicie w godzinach wieczornych. 

 

 

 

DZIEŃ 4  RAFTING  

Po śniadaniu w hotelu zawieziemy Was w okolice Ubud, nad rzekę Ayung, skąd rozpocznie 

się rafting. Najpierw jednak zaprosimy Was na lunch, abyście pełni sił mogli rozpocząć 

spływ na gumowych pontonach. Potrwa on około półtorej do dwóch godzin, a jego trasa w 

większości prowadzi dnem wąwozu porośniętego tropikalną dżunglą. Przez cały czas 

będziecie pod opieką doświadczonych przewodników, a przed spływem wydane Wam będą 

kamizelki ratunkowe, kaski oraz pozostały, niezbędny sprzęt. W godzinach 

popołudniowych zabierzemy Was z powrotem do hotelu. 



 

 

 

DZIEŃ 5  DZIEN WOLNY NA WYPOCZYNEK W HOTELU  

Wypoczynek na rajskiej plaży. 

 

DZIEŃ 6 KOLACJA W PALACU KROLEWSKIM  

W ciągu dnia wypoczynek, a wieczorem czeka na Was wyjątkowa atrakcja: odwiedzą 

Państwo XVI-wieczny pałac, gdzie od 18 pokoleń zamieszkuje wciąż jedna z 

ostatnich rodzin królewskich na Bali. Członkowie rodu królewskiego osobiście 

powitają Państwa na progu swojej rezydencji, do którego zaprowadzi Was uroczysta 

procesja z pochodniami i gamelanem – tradycyjną, balijską orkiestrą. Po zajęciu 

honorowych miejsc na pałacowym dziedzińcu będziecie Państwo świadkami gigantycznych 

procesji, tańców wykonywanych przez kilkudziesięciu tancerzy oraz rytuałów, w tym 

tajemniczego, naznaczonego czarną magią tańca Baronga. Tego dnia dla Państwa 

zaangażowanych będzie kilkaset osób, policja wstrzyma specjalnie dla nas 

ruch – to niemal jak wynajęcie na wyłączność całej wioski! Kompleks pałacowy 

oraz rodzina królewska będą tam specjalnie dla Państwa, jest to prywatna uroczystość 

ekskluzywna dla grupy. Po ceremonii powitalnej i części artystycznej będziecie Państwo 

zaproszeni do wnętrza pałacu, gdzie nie tylko zobaczycie jak żyje się będąc królem, a także 

zjecie tradycyjną kolację z Księciem i Jego Rodziną. Tego wieczora nie zapomnicie 

Państwo nigdy. W nocy odwieziemy Państwa do hotelu gdzie będziecie mogli odpocząć po 

pełnym emocji wieczorze. 

 



 

 

DZIEŃ 7  KONIEC PRZYGODY  

Po śniadaniu będzie jeszcze trochę czasu, aby złapać ostatnie promienie tropikalnego 

słońca. Po wykwaterowaniu z hotelu zabierzemy Państwa na zakupy do Seminyak, a 

potem na lunch do lokalnego food court’u, gdzie klienci będą mogli zobaczyć w jaki sposób 

Indonezyjczycy na co dzień spożywają posiłki oraz spróbować miejscowych specjałów. Po 

południu odwieziemy Państwa na lotnisko, skąd odlecicie do Polski. 

 

DZIEŃ 8  

Przylot do Warszawy.  

 

Termin: Najdogodniejszym terminem wycieczki na Bali jest okres między majem a 

październikiem.  

 

Cena za osobę w grupie 10 – 15 pax: 1650 USD 

Cena za osobę w grupie 25 pax: 1270 USD 

Cena za osobę w grupie 50 pax: 1170 USD 

 

Cena obejmuje:  

 zakwaterowanie w 5* hotelu Sol Beach House w Nusa Dua; w pokojach 

dwuosobowych z prywatnymi łazienkami, 

 wyżywienie – pakiet all inclusive silver,  

 transport, 

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 

 opiekę lokalnego anglojęzycznego przewodnika, 

 w zależności od wielkości grupy opiekę jednego lub dwóch lokalnych, polskich 

pilotów, 

 ubezpieczenie KL, NNW, KR i bagażu. 



 

 

Cena nie obejmuje: 

 biletów lotniczych Warszawa – Denpasar– Warszawa (od ok. 2400 PLN za osobę), 

 napiwków. 

 

PAKIET ALL INCLUSIVE SILVER ZAWIERA: 

 Napój powitalny, kosz owoców i kwiaty w pokoju po przyjeździe;  

 Zakwaterownie w pokoju Premium (50m2); 

 20% zniżki na wszystkie importowane napoje alkoholowe;  

 Codzienne śniadanie w formie bufetu; lunch i kolacje w hotelowych restauracjach. 

Coffee House 24/7. 

 Limitowany wybór oznaczonych dań w menu a’la carte w Restauracji El Patio i Amarta. 

 Napoje bezalkoholowe, wodę mineralną, soki, lokalne piwo, lokalną selekcję win oraz 

napoi alkoholowych, takich jak: gin, wódka, whisky i rum; 

 Przekąski w barze przy basenie;  

 Wieczorne przedstawienia i show: Balinese Folklore, Drops, Cabaret Show, Balinese 

Cultural Show, Ethnic fusion, Latin Passion. 

 Darmowy udział w zajęciach: Jogi, Tai Chi, wycieczkach rowerowych brzegiem morza, 

pokój gier, karaoke i niemotoryzowane sporty wodne.   

 Darmowy dostęp do Wifi w całym resorcie. 

 Raz dziennie uzupełniany mini bar 

 Pralnię do 4 sztuk odzieży dziennie 

 W przypadku pobytu powyżej 5 nocy, 50% zniżki na 60min masaż balijski w hotelowym 

spa;  

 24h/dobę dostęp do All Inclusive. 

 

SILVER PACKAGE NIE ZAWIERA: 

 Połączeń telefonicznych 

 Prasowania i pralni chemicznej 

 Room Service 

 Masażu i zabiegów spa 

 Motoryzowanych sportów wodnych, takich jak: parasailing, jet ski, nurkowanie i 

motorówka 

 



 

 

RESTAURACJE: 

AMARTA – KUCHNIA WŁOSKA 

 Godziny otwarcia: 19:00 - 22:00 (Zamknięta w poniedziałki) 

 Menu: À la carte. 

 Serwuje napoje alkoholowe w ramach all inclusive.  

MENEGA – OPEN AIR 

 Godziny otwarcie: 12:00 - 15:00 (Lunch) 19:00 - 22:00 (Kolacja) 

 Serwuje napoje alkoholowe w ramach all inclusive.  

EL PATIO AL DAY DINING 

 Godziny otwarcia: 24h/dobę 

 Menu: American Buffet Breakfast, a la carte lunch I kolacja. 
 


