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  INDONEZJA: JAWA, BORNEO, BALI – wyprawa 
niezwykła 
 
Trasa: Jawa – Borneo – Sumba – Flores – Komodo – Lombok – Bali 
 
 
 
 
Indonezja to ogromny kraj wyspiarski, od którego turystów nie 
odstraszają nawet częste trzęsienia ziemi, czy aktywne wulkany. 

Magia Indonezji jest tak wielka, że niemal każdy, kto ją odwiedzi, chce jeszcze kiedyś do niej powrócić... 
Nic dziwnego – jest to, albowiem, jeden z najbardziej egzotycznych kawałków Azji. Na zatłoczonej, 
muzułmańskiej Jawie, żyje się szybko, głośno i dużo się pracuje. Największą turystyczną atrakcją zdaje 
się być buddyjski Borobudur, który przez 5 wieków zarastał dżunglą. Hinduistyczna Bali – to wyspa-dzieło 
sztuki. Charakteryzuje ją iezwykłe piękno, bujna roślinność, wulkany, świątynie i tarasy ryżowe. 
Mieszkańcy są pogodni, życzliwi, uduchowieni – co dzień celebrują jakieś święto – czy to rodzinne, czy 
religijne. Kalimantan to indonezyjska część wyspy Borneo. Warto się tam wybrać, przede wszystkim, by 
poobcować z piękną, często jeszcze dziką, przyrodą. Tylko na Borneo „dżungla” jest prawdziwą dżunglą. 
Spotkać tu można endemiczną faunę i florę – orangutany, nosacze i pasożytniczą raflezję Arnolda – z 
największym kwiatem w królestwie roślin. Indonezję w wersji dla koneserów wzbogaciliśmy, przede 
wszystkim, o możliwość podziwiania wspaniałego spektaklu, jaki tworzy wschód słońca na tle 
wulkanicznych kraterów: Bromo, Semeru i Batok, a także o rejs po obszarze P.N Komodo, gdzie na 
wyspach: Komodo, Rinca, Gili Dasami i Gili Motang – będzie okazja do stanięcia oko w oko ze słynnymi 
„smokami z Komodo”, w ich naturalnym środowisku. 
 
Największe atrakcje:  

 Mieszanka kulturowa i religijna Jakarty 

 Zakwaterowanie na łodzi motorowej i eksploracja dżungli na Borneo 

 Wulkan Bromo o wschodzie słońca oraz trekking do krateru 

 Swiątynie: Prambanan i Borobudur (UNESCO) 

 Sumba – wioski, w których czas zatrzymał się wiele wieków temu   

 Komodo i Rinca – unikalny świat flory i fauny 

 Warany z Komodo – współczesne smoki 

 Pobyt na Bali – jej duchowe, religijne i kulturowe oblicze 

 Uczestnictwo w ceremonii świątynnej 

 Oglądanie unikalnych przedstawień folklorystycznych 
 

 Termin:     Cena:     
 24.04 – 13.05.2018r.   4690 zł + 4649 USD 
 04.08 – 23.08.2018r.   4690 zł + 4649 USD     
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Jakarta (-/-/-) 
Zbiórka w Warszawie, przelot do Jakarty. 
 
Dzień 2 Jakarta (-/-/K) 
Przylot do Jakarty, przejazd do hotelu, nocleg. 
 
Dzień 3 Jakarta – Borneo (S/L/K) 
Przelot na Kalimantan - indonezyjską część wyspy Borneo. Lądowanie w Palangkaraya i przejazd do 
przystani Rahai'i Pangun, skąd rozpocznie się przygoda. Zakwaterowanie w prywatnych kabinach na łodzi 
motorowej. Rejs najpierw przez pływającą wioskę rybacką, później w górę rzeki do wysp zamieszkałych 
przez orangutany oraz coraz głębiej w dżunglę. Wieczorem przesiadka na małe canoe i przeprawa przez 
Czarne Jeziora - w trakcie wyprawy obserwacja dzikich zwierząt: małp, lemurów oraz licznych ptaków, m. 
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in. kolibrów i dzioborożców. Nocleg na łodzi.   
 
Dzień 4 Borneo (S/L/K) 
Śniadanie na pokładzie. Dalsza wyprawa w górę rzeki Rungan, przez rezerwat orangutanów na wyspie 
Kaja, do wioski Kanarakan. Wizyta w wiosce i obserwacja codziennego życia i pracy członków tej 
wyizolowanej społeczności. Po południu spływ canoe. Powrót na kolację do wioski i nocleg na łodzi. 
 
Dzień 5 Borneo (S/L/K)   
Dalsza podróż, tym razem w dół rzeki, do wyspy Pallas. Wizyta w centrum rehabilitacji młodych 
orangutanów, osieroconych w wyniku działalności kłusowników lub degradacji środowiska. Obserwacja 
procesu karmienia młodych oraz "resocjalizacji" czyli wtórnego przystosowywania zwierząt do życia w 
dżungli. Wyprawa canoe do wioski Tumbang Tahai oraz do wzgórza Tangkiling, gdzie zobaczyć można 
"patahu" - charakterystyczne domki na palach, budowane przez plemię Dayaków dla duchów swych 
zmarłych przodków. Wizyta w kolejnym miejscu animistycznego kultu - przy świętym kamieniu Banama. 
Krótki trekking przez dżunglę na szczyt wzgórza i podziwianie panoramy okolicy porośniętej gęstym, 
deszczowym lasem. Powrót na łódź, nocleg. 
 
Dzień 6 Borneo – Jawa (S/L/K) 
Powrót do przystani Rahai'i Pangun i przejazd na lotnisko. Przelot do Surabaya. Przejazd w dalszą drogę 
w kierunku Bromo, po drodze postój w Pasuruan - tradycyjnej wiosce rybackiej. W godzinach wieczornych 
dojazd do Tosari - wioski na zboczu wulkanu Bromo. Nocleg. 
 
Dzień 7 Jawa: wulkan Bromo (S/L/K) 
Wczesna pobudka i przejazd land roverami do Cemoro Lawang - miejsca skąd zaczyna się podejście do 
punktu widokowego na Bromo. Ok. godz. 6:00 nad wulkanem rozpoczyna się niezwykły spektakl - 
wstające słońce maluje cały horyzont wszystkimi odmianami czerwieni, różu i żółci, a wulkaniczny 
krajobraz kraterów Bromo, Semeru i Batok sprawia wrażenie, jakby się było na innej planecie. Po 
nasyceniu się widokiem, trekking do wewnętrznego krateru Bromo. Dla chętnych możliwość pokonania 
trasy konno. Powrót do hotelu na śniadanie, prysznic i następnie wyruszenie w drogę powrotną do 
Surabaya. Transfer na lotnisko i przelot do Jogyakarta. Nocleg. 
 
Dzień 8 Jawa: Jogyakarta – Prambanan – Borobudur (S/L/K)  
Zwiedzanie dawnej stolicy starożytnego królestwa Mataram, dziś najważniejszego ośrodka kulturalnego i 
uniwersyteckiego w Indonezji. Wizyta w Prambanan – spektakularnym kompleksie świątyń 
hinduistycznych z VIII w. n.e. Następnie wyprawa do słynnej Borobudur, pochodzącej z IX w. największej 
świątyni buddyjskiej świata.  Przejazd na lotnisko i przelot na Bali. Nocleg. 
 
Dzień 9 Bali – Sumba (S/L/K) 
Przelot na Sumbę. Lądowanie w miejscowości Waikabubak w zachodniej części wyspy. Zakwaterowanie i 
wizyta w położonych na okolicznych wzgórzach tradycyjnych wioskach, w których czas zatrzymał się wiele 
wieków temu. Obserwacja codziennego życia mieszkańców: Puunaga, Tarung, Tabar, wizyta na lokalnym 
targu. Powrót  do hotelu na kolację i nocleg. 
 
Dzień 10 Sumba (S/L/K) 
Dalsza eksploracja zachodniej Sumby. Przejazd do Bondo Kodi oraz Ratenggaro, gdzie występują jedyne 
w swoim rodzaju „domy – wieże” z charakterystycznymi, wysokimi na ponad 10 metrów dachami. W tej 
okolicy znajdują się również pochodzące z okresu neolitu grobowce megalityczne oraz inne, kamienne 
pozostałości o niewiadomym pochodzeniu i celu użycia. Wizyta na przepięknych, dzikich plażach w tym 
regionie oraz spacer przez rzekę do wioski Waiyapu. Przejazd do Waikabubak. Nocleg. 
 
Dzień 11 Sumba – Bali (S/L/K) 
Przelot na Bali. Transfer do hotelu. Późnym popołudniem wyprawa do Ulu Watu – jednej z 
najsłynniejszych balijskich świątyń, zbudowanej w XI wieku na wysokim na siedemdziesiąt metrów klifie. 
To jedna z dziewięciu najważniejszych świątyń na wyspie, poświęcona bogu – małpie: Hanumanowi. 
Podziwianie spektakularnego zachodu słońca, a po zmierzchu pokaz tańca kecak, będącego intrygującym 
połączeniem chóralnego śpiewu kilkudziesięciu mężczyzn z parateatralną formą przedstawienia scen z 
Ramajany. W drodze powrotnej pożegnalna kolacja na wyjątkowo urokliwej plaży w Jimbaran, słynącej ze 
świeżych owoców morza. Nocleg.  
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Dzień 12 – 14 Komodo z rejsem po Parku Narodowym Komodo (S/L/K) 
Przelot do Labuhan Bajo na Flores. Transfer do przystani i wejście na pokład drewnianego żaglowca. Jest 
to niewielka jednostka z ożaglowaniem gaflowym, z kabiną i obszernym sun deckiem, na którym można 
wypoczywać podczas rejsu. Wypłynięcie w rejs po Parku Narodowym Komodo. W ciągu trzech dni rejsu 
pasażerowie zobaczą słynne „smoki z Komodo“ w ich naturalnym środowisku, zejdą na ląd na bliźniaczej 
względem Komodo wyspie Rimca, będą nurkować na jednych z najlepszych raf koralowych świata oraz 
cieszyć się plażami na bezludnych wyspach. Wszystkie posiłki i noclegi na pokładzie. 
 
Dzień 15 Bali (S/L/K) 
Wcześnie rano zejście na ląd w Labuhan Bajo i transfer na lotnsko. Przelot do Denpasar na Bali. Transfer 
do hotelu. Czas wolny.  
 
Dzień 16 Bali (S/L/K) 
Wyprawa do jednego z najświętszych miejsc na Bali: Gunung Agung – mitycznego wulkanu, będącego, w 
przekonaniu Balijczyków, siedzibą bogów oraz Pura Besakih, Świątyni – Matki, będącej największą i 
najważniejszą świątynią na wyspie. Wizyta w Besakih i obserwacja odbywających się tam ceremonii oraz 
lunch w Kintamani – w restauracji znajdującej się na krawędzi największego krateru wulkanicznego w Azji 
Południowo – Wschodniej. Przejazd do Gunung Kawi (tysiącletnie grobowce królewskie) oraz świątyni 
Tirta Empul, gdzie bije magiczne źródło wody, mającej ponoć właściwości odmładzające i 
wykorzystywanej przez Balijczyków do ich codziennych ceremonii. W drodze powrotnej możliwość 
zapoznania się z tradycyjnymi technikami rękodzielniczymi oraz zakupu najsłynniejszych skarbów Bali: 
oryginalnych pereł poławianych u wybrzeży wyspy, ręcznie wykuwanej biżuterii ze srebra oraz batiku – 
unikatowych w skali świata materiałów, zdobionych za pomocą malowideł nanoszonych woskiem.  
 
Dzień 17 Bali (S/L/K) 
Wyprawa będąca unikatowym, autentycznym doświadczeniem „prawdziwej Bali”, z naciskiem na jej 
duchowe, religijne i kulturowe oblicze. Uczestnicy wyprawy zostaną zaproszeni do prywatnego domu 
zaprzyjaźnionego z nami „mangku” – bramina, czyli hinduistycznego kapłana, na co dzień odprawiającego 
liczne ceremonie według skomplikowanego obrządku balijskiej odmiany hinduizmu. Żona Bapak Astiki 
przygotuje dla uczestników tradycyjne, ceremonialne stroje balijskie (nieodzowne, aby zostać 
wpuszczonym do wewnętrznych części świątyń) oraz ofiary, które później składane będą w świątyniach. 
Przy porannej kawie Astika wyłoży Państwu podstawowe kwestie dotyczące balijskiej religii i życiowej 
filozofii mieszkańców wyspy. Później grupa wybierze się do Tabanan – jednego z najpiękniejszych i 
najbardziej tradycyjnych rejonów Bali, w centralnej części wyspy, gdzie odwiedzi XIV-wieczną świątynię 
Batukaru. Pod przewodnictwem Astiki uczestnicy wyprawy wezmą tam udział w autentycznej ceremonii 
świątynnej wraz z innymi, obecnymi w świątyni Balijczykami. Astika wytłumaczy jak należy składać ofiary, 
co należy robić podczas otrzymywania błogosławieństwa oraz wyjaśni znaczenie skomplikowanych 
czynności rytualnych, będących codzienną rzeczywistością wszystkich Balijczyków. Później wyprawa 
przeniesie się do rezydencji Gerodamy – jednego z najsłynniejszych, balijskich uzdrowicieli duchowych, 
zwanych na wyspie Balianami. Postać jednego z nich można było zobaczyć na popularnym filmie „Jedz, 
módl się i kochaj” z Julią Roberts w roli głównej. Prywatna sesja dla grupy z człowiekiem, który przez lata 
był duchowym przewodnikiem m. in. trzech prezydentów Indonezji.  
 
Dzień 18 Bali (S/-/K) 
Czas wolny, wypoczynek. 
 
Dzień 19 Denpasar – Warszawa (S/-/-) 
Po śniadaniu przygotowanie do wyjazdu. Przejazd na lotnisko, przelot do Europy.  
 
Dzień 20 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot na trasie Warszawa/Jakarta, Denpasar/Warszawa,  

 08 przelotów wewnętrznych w Indonezji, 

 noclegi w hotelach 4*, na łodzi, w lokalnej wiosce (Bromo) (dopłata do pokoju 1-os. 998 USD),  
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 wyżywienie wg programu – kuchnia indonezyjska (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 rejs na prywatnej łodzi na Borneo, 

 rejs na prywatnej łodzi na Komodo, 

 pilota/przewodnika z j. polskim podczas całego wyjazdu,  

 opłatę wjazdową do Indonezji oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 opłatę wylotową z Indonezji,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.   
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 10 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu. 
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