SURF-TRIP.SK BALI 2016 VÝLETY
TANAH LOT
je jedným z najviac navštevovaných chrámov na pobreží Bali. Najväčšie kúzlo máva pri západe slnka.
Cesta k samotnému chrámu vedie cez uličky, ktoré sú prepchaté miestnymi predajcami suvenírov.
Aj keď Tanah Lot pôsobí ako skvele organizovaná turistická atrakcia pre Balijčanov je stále jedným
z najuctievanejším morským chrámom.

ULUWATU CHRÁM
ponúka prekrásny výhľad zo sedemdesiat metrového útesu a západy slnka sú tu jedny z najkrajších.
Pred vstupom do chrámu je potrebné ustrojiť sa do sarongu, ktorý si tu môžete požičať. Vrcholom
návštevy chrámu v Uluwatu je miestny očarujúci tanec Kecak, ktorý je na programe každý deň od
šiestich hodín večer. Cesta k útesom patrí k skvelým zážitkom, o zábavu sa postarajú všadeprítomné
opice. Radi kradnú turistom všetko, na čo si nedávajú pozor, najradšej okuliare, šiltovky a žabky,
ktoré potom vymieňajú kus manga alebo oriešky.

MĚSTEČKO UBUD
leží vo vnútrozemí Bali a spolu s jeho priľahlým okolím tvorí kultúrne zázemie celého ostrova. Ubud
obklopuje malebné prírodné prostredie, kde stovky pretekajúcich riek a potokov zabezpečujú sviežu
zelenú prírodu. Mestečko je plné remeselníckych a umeleckých dielní, nájdete tu množstvo múzeí,
chrámov a umeleckých galérií, v ktorých sú každý večer predstavenia v podobe balijských tancov.
Ubud ponúka možnosti rôznych kurzov ako napríklad Kurz varenia miestnej kuchyne, Kurz výroby
morskej soli a palmového cukru, Kurz s lietajúcimi drakmi, ktorí sú pestrou súčasťou balijskej
kultúry, Kurz batikovania, Kurzy v hre na tradičné balijské hudobné nástroje, Kurz maliarstva
a vyrezávania masiek a mnoho ďalších. Mesto je tiež hlavným kultúrnym centrom, kde sa niekoľko
krát do roka konajú rôzne festivaly a náboženské oslavy. Medzi nezabudnuteľné zážitky patrí aj
návšteva Monkey forest.

OSTORVY GILI
sa nachádzajú u severozápadného pobrežia ostrova Lombok. Gili Trawangan, Gilli Meno
a Gili Air sa pýšia nádhernými bielymi plážami a priezračnou vodou. Sú považované
za nádhernú potápačskú destináciu, ktorú ocenia nielen skúsení potápači. Ubytovať
sa môžete v luxusnom hoteli alebo skromnejších bungalovoch. Veľmi obľúbené je
šnorchlovanie okolo ostrovov, ktoré ponúkajú pohľad na všetky typy morského
života, korálov a množstvo korytnačiek. Obdobie dažďov je tu oveľa slabšie
ako na Bali. Tawangan je z troch ostrovov najväčší, ale aj tak ho prejdete zhruba
za dve hodiny. Na ostrove je veľa reštaurácií, kaviarní a obchodov. Ostrov Meno
je najmenší, žije na ňom len 300 obyvateľov a má tie najkrajšie pláže. V strede
ostrova môžete navštíviť vtáčí park, ktorý hostí viac ako 300 druhov vtákov.
Ostrov Air leží najbližšie Lomboku a je z troch ostrovov najľudnatejší.
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SOPKA GUNUNG BATUR
so štyrmi vlastným krátermi je jednou z najväčších a najkrásnejších aktívnych sopiek na svete.
Najširšie jazero na ostrove Lake Batur je ukryté v krátery sopky a dopraje turistom krásny výhľad
a éterickú atmosféru. Prvá erupcia bola zaznamenaná v roku 1804 a posledná v roku 2000, medzi
tým sa sopka rozhorela viac ako 26 krát. Najväčším lákadlom pre turistov je všadeprítomná prírodná
krása, nádherný jazerný chrám Pura Ulun Danu a nezabudnuteľný výhľad. Počasie je tu o poznanie
chladnejšie ako na juhu ostrova a pre výstup sa odporúčajú skôr suché obdobia.

PARK BALI BARAT
sa nachádza na severozápade Bali a rozkladá sa na ploche 19.000 hektárov. Z veľkého množstva druhov
zábavy si tu vyberie naozaj každý, od plavby na lodi v zátoke alebo na priľahlých ostrovoch až po výstupy
dažďovým pralesom alebo monzúnovým lesom. Aj keď je veľká časť parku verejnosti neprístupná je tu
toho veľa k videniu. Medzi najobľúbenejšiu zábavu patrí výstup na Gunung Klatakan. V priebehu asi
sedemhodinovej cesty vás obklopuje nádhera dažďového pralesa a veľké množstvo rastlín a stromov.
S miestnymi zvieratami sa stretnete len výnimočne, ale určite ich budete počuť.

V BUTTERFLY PARK
môžete obdivovať stovky motýľov. Spestrením sú zvláštne a netradičné chrobáky, ktorých by ste si
voľne len ťažko všimli. Prechádzka parkom nie je vôbec náročná a nezaberie príliš veľa času.

V ELEPHANT SAFARI PARK
Kúsok od Ubudu u mestečka Taro sa môžete povoziť na chrbte slona, hladiť ich choboty, kochať sa
ich výtvarným umením alebo im pomáhať s kúpaním. Nevyhnuteľnou súčasťou návštevy je
talentové vystúpenie, ktoré pobaví deti aj dospelých.
Prajeme príjemný pobyt
SURF-TRIP.SK CREW

SURF-TRIP.SK BALI 2016 CENNÍK
POZN: Ceny zahŕňajú zapožičanie luxusného automobilu s klimatizáciou, pohonné hmoty, šoféra
a miestneho sprievodcu, zapožičanie všetkého potrebného vybavenia, vstupy, poistenie a ďalšie
poplatky.

Mesto Ubud – výlet na Balijské Vulkány (8 – 10 hodín)
Pozrite sa na balijské tradičné tance Barong v Batubulane, pokračuje do mesta Ubud, kde môžete
nakúpiť na miestnom trhu a v dedinke Tegallang, kde uvidíte ryžové terasy a potom do dediny
Penelokan so stále aktívnym vulkánom Mt. Batur a jazerom Batur. Poslednou zastávkou potom bude
Spring Water chrám v dedine Tampaksiring. Začiatok: 8:00 AM.
2 osoby: 44 EUR /osoba
3 osoby: 33 EUR /osoba
4 osoby: 27 EUR /osoba
5 osôb: 24 EUR /osoba
6 osôb: 22 EUR /osoba

Výlet za zvieratami Bali (8 - 10 hodín)
Navštívte Bali vtačí park, Bali jašterí park a potom pokračujte v návšteve Bali Zoo Parku,
v priebehu ktorého navštívite aj Opičí les v Ubude. Začiatok: 8.00 AM.
2 osoby: 70 EUR /osoba
3 osoby: 59 EUR /osoba
4 osoby: 53 EUR /osoba
5 osôb: 50 EUR /osoba
6 osôb: 47 EUR /osoba

Batu Karu, Jajluwih, Tanah Lot (8 hodín)
Navštívte Batu Kar, posvätný chrám na úpätí vulkánu mt. Batur a potom pokračujte na nádherné ryžové
terasy Jajluwih. Deň zakončíte výletom na západ slnka na chráme Tanah Lot. Začiatok 9:00 AM.
2 osoby: 40 EUR /osoba
3 osoby: 28 EUR /osoba
4 osoby: 22 EUR /osoba
5 osôb: 19 EUR /osoba
6 osôb: 16 EUR /osoba
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Mesto Denpasar (5 – 6 hodín)
Výlet zahŕňa návštevu trhu v meste Denpasar, múzea Bali a okolia, Puputan Badung Monumentu,
Bali Art Festival centra a Monument balijského ľudu. Začiatok: 9:00 AM.
2 osoby: 40 EUR /osoba
3 osoby: 29 EUR /osoba
4 osoby: 24 EUR /osoba
5 osôb: 21 EUR /osoba
6 osôb: 19 EUR /osoba

Rafting na rieke Ayung (6 hodín)
Skúsenosť s krásou ostrova Bali z pohľadu pravej džungle a nádherných ryžových terás s príjemnými
domorodými ľuďmi. Zažite spolu s nami čistú, priezračnú vodu, vodopády a divoké dobrodružstvo
uprostred divočiny. V cene je zahrnutý welcome drink, obed, vesta, poistenie a ďalšie vybavenie.
Začiatok 8.00 AM.
2 osoby: 60 EUR /osoba
3 osoby: 50 EUR /osoba
4 osoby: 45 EUR /osoba
5 osôb: 42 EUR /osoba
6 osôb: 40 EUR /osoba

Potápanie v Padang Bai (8 hodín)
Užite si skvelý deň šnorchlovaním okolo dedinky Padan Bai s úžasnými korálmi a útesmi.
Poznajte unikátne vodné safari a balijský podmorský svet. Začiatok: 9:00 AM.
2 osoby: 55 EUR /osoba
3 osoby: 44 EUR /osoba
4 osoby: 39 EUR /osoba
5 osôb: 35 EUR /osoba
6 osôb: 33 EUR /osoba

Balijskými kopcami dole na bicykloch (8 hodín)
Tento balíček je na mieru pripravený pre všetkých, ktorí chcú poznať alternatívu
k preplneným cestám a rušným mestám. Poznáte krásy lokálnej prírody zo sedla
bicykla. Čakajú na vás hektáre kávových a kakaových plantáží, miestne dediny,
dych berúce výhľady na údolia riek, pralesy a exotické zelené ryžové polia.
V cene je zahrnutý welcome drink, obed a poistenie. Začiatok: 8:00 AM
2 osoby: 55 EUR /osoba
3 osoby: 44 EUR /osoba
4 osoby: 38 EUR /osoba
5 osôb: 35 EUR /osoba
6 osôb: 33 EUR /osoba

