NA WYSPACH INDONEZJI

Kraj: Indonezja
Liczba dni: 17
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/525/
Wyprawa do Indonezji dla aktywnych i ciekawych różnorodności, jakiej można doświadczyć w tym
rozległym wyspiarskim państwie. Zwiedzimy pięć wysp - Bali, Kalimantan (indonezyjską część Borneo), Jawę, Flores
i Komodo, poznamy ich odmienne kultury i krajobrazy. Spotkamy endemiczne gatunki zwierząt, wdrapiemy się na
aktywne wulkany, przemierzymy lasy deszczowe i weźmiemy udział w hinduistycznych obrzędach. Między
trekkingami i aktywnym zwiedzaniem zanurzymy się w podwodnym świecie i odpoczniemy na indonezyjskich
plażach.

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU DO INDONEZJI
Przedstawienie certyﬁkatu szczepień

1-2 DZIEŃ - PRZELOT NA BALI
Wylot z Polski i przylot do Denpasar kolejnego dnia. Transfer z lotniska do Ubud. Zakwaterowanie w hotelu, czas
wolny na odpoczynek, masaż lub spacer.

Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!

3 DZIEŃ - UBUD
Czas na wyspanie się i leniwe zwiedzanie Ubud - targu, pałaców, świątyń, Małpiego Gaju.

4 DZIEŃ - WULKAN BATUR
Wcześnie rano zaczniemy naszą wycieczkę na wulkan Batur (1 712 m.n.p.m) - jeden z aktywnych stratowulkanów
na Bali. Leży na skraju wielkiej kaldery, która jest pozostałością po wybuchu dużo większego wulkanu niemal 30
tys. lat temu. Batur zachwyca wulkanicznym krajobrazem, rozciągającymi się ze szczytu widokami i wyziewami
wydobywającymi się ze szczelin w ziemi.

5 DZIEŃ - BALI WSCHODNIE - PRZELOT DO SURABAI
Zwiedzimy wschodnie rubieże Bali: świątynię matkę, leżącą u stóp wulkanu Agung, ogrody królewskie Tirta Gangga
i świątynię z jaskinią nietoperzy Goa Lawah. Mijając przydrożne wioski i pola ryżowe podpatrzymy codzienne życie
wyspy.

Dzień zakończymy lotem do Surabai i noclegiem w hotelu lotniskowym, co umożliwi nam wczesne rozpoczęcie
nowej przygody następnego dnia.
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6 DZIEŃ - PRZELOT NA BORNEO - REJS TRADYCYJNĄ ŁODZIĄ
Poranny lot do Pangkalan Bun na Kalimantanie (Borneo). Na lotnisku przywita nas przewodnik po Parku
Narodowym Tanjung Puting. Po przyjeździe na nasz klotok - tradycyjną łódź z tego regionu, ruszymy w górę rzeki
Seikonyer. Od razu zobaczymy bujną roślinność wzdłuż brzegów rzeki, ptaki, a przede wszystkim małpy - makaki,
małpy proboscis i orangutany.

Jeśli tylko czas pozwoli, zobaczymy orangutany w Feeding Station w Tanjung Harapan - jednym z miejsc
dokarmiania tych wielkich małp.

Popłyniemy dalej wzdłuż rzeki, a noc spędzimy na pokładzie wśród odgłosów dżungli.

7 DZIEŃ - PONDOK TANGGUI - CAMP LEAKEY
Po śniadaniu skierujemy naszą łódź do Pondok Tanggui - miejsca rehabilitacji orangutanów, gdzie będziemy
świadkami ich dokarmiania. Po tym udamy się do najważniejszego punktu naszej wyprawy - Camp Leakey.
Będziemy płynąć mniejszą rzeką pełną ryb, ptaków, ssaków i krokodyli na jej brzegach.

W camp Leakey zobaczymy jak ogromną pracę wykonała dr. Birute Galdikas (jedna z trzech słynnych kobiet "od
małp") w swoich studiach nad orangutanami od 1971 roku. Wybierzemy się na trekking do dżungli, gdzie jeszcze
raz zobaczymy te wielkie małpy w ich naturalnym środowisku. Następnie ruszymy w dół rzeki, aby spędzić noc w
miejscu wybranym przez tysiące świetlików.

8 DZIEŃ - PRZELOT DO SURABAI - WULKAN BROMO
Po śniadaniu spłyniemy w dół rzeki i ruszymy na lotnisko na lot do Surabai. Tam będzie czekał już kierowca, który
zabierze nas na krawędź wielkiej kaldery Bromo. Po drodze podpatrzymy życie najważniejszej wyspy archipelagu Jawy.

9 DZIEŃ - WULKAN BROMO
Do południa (a najlepiej o wschodzie słońca) będziemy podziwiać i eksplorować ten ogromny wulkaniczny obszar.
Wejdziemy na dymiący wulkan Bromo, skąd zobaczymy w oddali regularnie buchający popiołami wulkanicznymi
wulkan Semeru.

Po śniadaniu ruszymy na wschód, w kierunku majaczącego na horyzoncie kompleksu wulkanów leżących tuż przy
granicy z Bali.

10 DZIEŃ - WULKAN IJEN
Wchodzimy na wulkan Ijen - słynny z zapierających dech krajobrazów i z jednej z najgorszych prac świata, czyli
wydobycia siarki z dna krateru tradycyjnymi metodami. Możemy zejść na dno krateru do seledynowego jeziora lub
przejść krawędzią krateru na jego przeciwległy kraniec. Gęsty, siarkowy dym i księżycowy krajobraz na długo
zostaną w naszej pamięci.

Po zejściu z wulkanu jedziemy do Ubud na Bali.

11 DZIEŃ - GÓRA ABANG
Wycieczka na Abang - trzecią co do wysokości górę na Bali (2 152 m.n.p.m). Mieliśmy okazję podziwiać ją już z
wulkanu Batur. Abang to nie wulkan, a góra powstała na przeciwległym skraju kaldery. Jest w całości pokryta
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tropikalnym lasem deszczowym i to jest jej największa, prócz widoków, zaleta. Ogromne omszałe drzewa,
drzewiaste paprocie, liany i mgł - to nasz plan na ten dzień!

12 DZIEŃ - BALI ZACHODNIE
Tym razem wybierzemy się na zachód wyspy, gdzie zobaczymy m.in. Tanah Lot - jedną z najważniejszych i
najpiękniej położonych świątyń na wyspie, świątynię Ulun Danu na jeziorze Bratan, największe na wyspie tarasy
ryżowe Jatiluwih (wpisane na listę UNESCO) i Sangeh - najstarszy na Bali las małp.

13 DZIEŃ - PRZELOT NA WYSPĘ FLORES - PARK NARODOWY KOMODO
Po porannym locie do Labuan Bajo na wyspie Flores ruszymy na przygodę z waranami, mantami, żółwiami i
nowymi krajobrazami. Park Narodowy Komodo jest nie tylko siedzibą endemicznego warana z Komodo, ale też
tętniącym życiem podwodnym rajem. Zobaczymy sawannowaty krajobraz okolicznych wysp - najlepsze miejsce dla
warana.

14 DZIEŃ - WYSPA KOMODO - WYSPA PADAR
Poranna wizyta na wyspie Komodo i trekking do waranów. Prócz tych największych na świecie waranów, będziemy
mieli szansę zobaczyć też ich pożywienie - bawoły błotne, jelenie timorskie lub dzikie świnie.

Następnie przepłyniemy na wyspę Padar. Wyspa słynie z widoku na cały archipelag Komodo i trzy plaże w kształcie
półksiężyca. Na tych malownicznych plażach będziemy mogli odpocząć i zażyć kąpieli.

15 DZIEŃ - SNORKELING NA KOMODO - PRZELOT NA BALI
Po porannym snorkellingu udamy się do portu, a następnie na lotnisko, aby złapać lot powrotny na Bali. Koniec
przygód - czas na odpoczynek!

16 DZIEŃ - ODPOCZYNEK W SANUR
Dzień w Sanur - chętni mogą wybrać się na masaże, do licznych restauracji, na zakupy, czy odpocząć na plaży.

17 DZIEŃ - POWRÓT DO POLSKI
Wylot z Indonezji i powrót do Polski.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

27.11 - 13.12 2022

6800.00 PLN + 2290.00 USD

02.04 - 18.04 2023

3480.00 EUR + 1000.00 PLN

08.05 - 24.05 2023

3480.00 EUR + 1000.00 PLN

12.06 - 28.06 2023

3480.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT:
bilety lotnicze główne Warszawa - Denpasar - Warszawa
bilety lotnicze wewnętrzne Denpasar - Surabaya - Pangkalan Bun - Surabaya, Denpasar - Labuan Bajo
- Denpasar
transfery z/na lotniska w Indonezji
prywatny transport klimatyzowanym busem według programu Surabaya - Bromo - Ijen - Bali
ZAKWATEROWANIE:
11 noclegów w hotelach
2 noclegi na łodzi typu klotok w Parku Narodowym Tanjung Puting
2 noclegi na łodzi w Parku Narodowym Komodo
WYŻYWIENIE:
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śniadania w hotelach
lunch podczas wycieczki na wschodnie Bali
lunch podczas wycieczki do Bedugul
lunch podczas wyprawy na Batur
lunch podczas wyprawy na Abang
2 śniadania, 2 lunche, 2 kolacje w czasie pobytu na klotoku
2 śniadania, 2 lunche, 2 kolacje w czasie pobytu na łodzi na Komodo
WYCIECZKI:
snorkeling na Komodo
BILETY WSTĘPU:
pałace, świątynie, ogrody królewskie na Bali
jaskinia nietoperzy
wulkan Batur
Park Narodowy Tanjung Puting
Centrum rehabilitacji orangutanów Pondok Tanggui
Centrum rehabilitacji orangutanów Camp Leakey
wulkan Bromo
wulkan Ijen
góra Abang
Park Narodowy Komodo
LOKALNY PRZEWODNIK:
Bali
Borneo
Komodo
POZOSTAŁE:
opieka pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
pozostałych biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie (m.in. Małpiego Gaju w Ubud),
transportu lokalnego w miastach: taxi itp.
pozostałego wyżywienia: ok. 10-20 USD/os. dziennie
zwyczajowych napiwków
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26
PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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