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INDONEZJA: Sulawesi – Bali – Sumba: 

wyprawa na Festiwal Pasola 

 
Trasa: (SULAWESI) Makassar – Rantepao – rejon Toraja – 
Sengkang – jezioro Tempe i pływajace wioski – Przylądek Bira – 
wyspa Liukan – wioski Konjo – Tana Beru – (BALI) Denpasar – 
Ubud – Tirta Empul – Gunung Kawi – Tegalalang – Nusa Dua – 
(SUMBA) Tambolaka – wioski Tarung i Wai Tabor – Wanukaka – 
rejon Kodi 
 
 

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. 
W trakcie naszej wyprawy eksplorować będziemy trzy niezwykłe wyspy: Pełną tajemniczości Sulawesi, 
gdzie w wioskach Torajów podziwiać będziemy ich unikalne domy, z wysokim dachami, 
przypominającymi łodzie... Hinduistyczna Bali – to wyspa-dzieło sztuki. Charakteryzuje ją niezwykłe 
piękno, bujna roślinność, wulkany, świątynie i tarasy ryżowe. Mieszkańcy są pogodni, życzliwi i bardzo 
uduchowieni. Z kolei, podróż na Sumbę będzie podróżą do przeszłości, albowiem czas zatrzymał się 
tam dawno temu. Główną atrakcją, podczas naszego pobytu na wyspie, będzie festiwal Pasola. 
 
Pasola – to starożytny rytuał wojny, przedstawiany przez sumbajskich wojowników. Corocznie zbierają 
się w oni w duże grupy, aby wspólnie uhonorować przodków oraz zapewnić dobre zbiory w 
nadchodzącym roku. Spektakl ten przypomina nieco zamieszki pomiędzy dwoma grupami konnych i 
uzbrojonych we włócznie jeźdźców - jest jednym z najbardziej ekstrawaganckich i krwawych festiwali w 
Azji. 
 
Największe atrakcje:  

 Tajemnicza wyspa Sulawesi – Kraina Przodków 

 Tana Toraja – charakterystyczne domy z wysokimi dachami, pradawne zwyczaje i niezwykłe 
ceremonie 

 Jezioro Tempe i jedna z największych pływających wiosek w Azji Południowo-Wschodniej 

 Piękne plaże i rafa koralowa na Przylądku Bira 

 Tana Bera, budowniczowie Bugis i ich tradycyjne łodzie philnisi 

 Bali – uduchowiona Wyspa Bogów - święte źródło, królewskie grobowce, tarasy ryżowe i Małpi 
Gaj 

 Sumba – podróż do przeszłości 

 Uczestnictwo w festiwalu Pasola – starożytny rytuał wojny w wykonaniu sumbajskich 
wojowników 

 Relaks w iście rajskiej scenerii wyspy Bali 
 
 Termin:     Cena:     
 07.03 – 23.03.2018r.   4895 zł + 2625 USD 
 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Denpasar (-/-/-) 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Indonezji. 
 
Dzień 2 Denpasar (-/-/-) 
Pod wieczór przylot na Bali. Transfer do hotelu, nocleg tranzytowy. 
 
Dzień 3 Denpasar – (SULAWESI) Makassar – Rantepao (S/L/K) 
Rano udamy się w dalszą podróż – do tajemniczej krainy przodków – na wyspę Sulawesi, znaną 
dawniej jako Celebes. Po wylądowaniu w Makassar, spotkamy się z lokalnym przewodnikiem, 
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pełniącym zarazem rolę naszego kierowcy, który zabierze nas w dalszą podróż do regionu Tana Toraja. 
Po drodze będzie można podziwiać wspaniałe, górskie krajobazy oraz zaobserwować liczne wioski 
ludu Bugis, który zamieszkuje południe Sulawesi. Wieczorem dotrzemy do miejscowości Rantepao. 
Zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek po podróży, nocleg. 
 
Dzień 4-5 rejon Toraja (S/L/K) 
Kolejne dwa dni spędzimy na eksploracji fascynującego, górskiego rejonu Toraja. Jego mieszkańcy, 
pomimo że oficjalnie już dawno przyjęli chrześcijaństwo, do dziś praktykują jednak swą tradycyjną, 
animistyczną religię, zwaną Aluk Todolo. Odwiedzimy prastare, kamienne groby, wykute w wapiennych 
klifach w Lemo i Londa, gdzie ciała do dziś skaładane są w jaskiniach i ulegają naturalnej mumifikacji. 
Grobów strzegą Tau-Tau, czyli drewniane lub gliniane figurki zmarłych, obdarzone ponoć magiczną 
mocą. Niektóre z nich mają po kilkaset lat! Odwiedzimy też autentyczne wioski Torajów, gdzie 
podziwiać będziemy ich oryginalne domy – Tongkonany, wybudowane z charakterystycznymi, wysokimi 
dachami, przypominającymi łodzie. Jeśli w trakcie naszej obecności, w okolicy odbywać się będzie 
jakaś ceremonia lub tradycyjny pogrzeb (czego nie można zagwarantować) – weźmiemy w nich udział. 
Niezależnie od tego, będziemy mieli okazję zejść z utartych szlaków i doświadczyć autentycznej i 
tajemniczej kultury Torajów. Nocować będziemy w wybranym hotelu w Rantepao, a posiłki jadać w 
lokalnych restauracjach. 
 
Dzień 6 Jezioro Tempe (S/L/K) 
Czas opuścić krainę Torajów i wyruszyć na wschód, do miejscowości Sengkang. Położona jest ona nad 
pięknym jeziorem Tempe, na którym znajduje się jedna z największych „pływających wiosek” w Azji 
Południowo-Wschodniej. Lokalni rybacy budują swoje domy na platformach lub tratwach z beczek i 
spędzają na wodzie większość swojego czasu. Pływając po jeziorze prywatną łodzią, będzie świetna 
okazja, by podpatrzeć ich codzienne życie. Wieczorem zjemy kolację, a następnie spędzimy noc w 
prostym hotelu. 
 
Dzień 7 Przylądek Bira (S/L/K) 
Dziś wyruszymy dalej na południe, w kierunku Przylądka Bira. Trasa będzie wiodła przez tereny Bugis, 
pełne plantacji kakao, przypraw oraz pól ryżowych. Bira słynie natomiast z pięknych plaż, wspaniałej 
rafy koralowej i czystej wody. Na miejscu zakwaterowanie w domkach na plaży i możliwość błogiego 
wypoczynku. 
 
Dzień 8 Wyspa Liukan – wioski Konjo – Tana Beru – Bira (S/L/K) 
Rano podpłynie po nas łódka, wynajęta od lokalnego rybaka, który zabierze nas na pobliską wyspę 
Liukan. Nurkując z maską i rurką, można tam zobaczyć fantastyczne ogrody koralowe oraz tysiące ryb. 
Później, na wyspie odwiedzimy wioski Konjo – lokalnej społeczności rybaków, których kobiety słyną z 
wytwarzania wspaniałych ikatów. Przed powrotem do Biry będzie jeszcze czas na opalanie i lenistwo na 
plaży. Po południu podążymy do wioski Tana Beru, gdzie Bugis budują tradycyjne, drewniane łodzie, 
zwane philnisi. Technika ich budowy nie zmieniła się od setek lat, a Bugi są świetnymi marynarzami, 
pływającymi na łodziach po całym archipelagu. Powrót do Bira i nocleg.  
 
Dzień 9 (BALI) Denpasar – Ubud (S/-/-) 
Po śniadaniu, w zależności od godziny wylotu, transfer na lotnisko. Przelot do Denpasar na Bali, a 
następnie transfer do hotelu w Ubud. Reszta dnia przeznaczona będzie na odpoczynek i indywidualną 
eksplorację okolicy. 
 
Dzień 10 Bali (S/L/-) 
Udamy się na wyprawę, podczas której zobaczymy 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, co 
sprawia, że z chęcią zażywają tu rytualnych kąpieli. Kolejnym punktem programu będzie 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. Następnie będzie możliwość odwiedzenia 
plantacji kawy, owoców oraz przypraw, gdzie spróbować można m.in. najdroższej kawy świata: kopi 
luwak. Dalej, udamy się do Tegalalang, gdzie znajdują się jedne z najpiękniejszych tarasów ryżowych 
na Bali. Lunch zjemy w zabytkowej restauracji w centrum Ubud, po czym złożymy jeszcze wizytę w 
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Małpim Gaju – czyli świątyni Hanumanna, boga-małpy, otoczonej sanktuarium małp, w którym 
zobaczyć można tysiące makaków. Powrót do hotelu w godzinach popołudniowych. 
 
Dzień 11 (SUMBA) Tambolaka – wioski Tarung i Wai Tabar (S/L/K) 
Transfer na lotnisko i przelot do miasta Tambolaka, znajdującego się w zachodniej części wyspy 
Sumby. Na Sumbie czas dosłownie zatrzymał się w miejscu wieki temu, a jej mieszkańcy w dalszym 
ciągu żyją zgodnie z prastarymi tradycjami. Po zejściu na ląd, udamy się do hotelu, gdzie spędzimy 
kilka najbliższych nocy. Po zameldowaniu będzie czas na eksplorację tradycyjnego marketu, 
zlokalizowanego w mieście. Należy mieć oczy szeroko otwarte, ponieważ niektóre dziwaczne cuda 
mogą zawrócić w głowie... Po południu zobaczymy także pobliskie wioski Tarung oraz Wai Tabar, gdzie 
bezie doskonała okazja, by zaobserwować tradycyjne życie ich mieszkańców. 
 
Dzień 12 wioska Wanukaka - Festiwal Pasola (S/L/K) 
Tego dnia wstaniemy wczesnym rankiem, jeszcze przed wschodem słońca. Tuż po śniadaniu 
wyruszymy, aby przeżyć przygodę! Pierwszym etapem będzie przejazd do wioski Wanukaka, gdzie tłum 
będzie gęstniał w mającym jeszcze trochę potrwać oczekiwaniu. Nikt nie spał w nocy, ponieważ emocje 
wzięły górę nad zazwyczaj panującym tu spokojem – oto nadchodzi najważniejsze wydarzenie roku... 
Zanim jednak Pasola się rozpocznie, miejscowi kapłani Merapu, ubrani w ceremonialne szaty muszą 
najpierw zbadać pobliskie wody w poszukiwaniu świętych robaków nyale. Od ich liczebności i 
obecności zależy przepowiednia dobrobytu tegorocznych zbiorów. Walka rozpoczyna się na plaży i 
przemieszcza w kierunku głębi wyspy. W zależności od przebiegu, przewodnik postara się zapewnić 
nam najlepsze i najbezpieczniejsze punkty obserwacyjne bitwy. Dzień spędzimy z aparatem w rękach, 
w gotowości na upolowanie najlepszych ujęć. Po przerwach na posiłek, powrót wieczorem do hotelu na 
spokojny nocleg.  
 
Dzień 13 Festiwal Pasola – drugi dzień (S/L/K) 
W zależności od planu i rozkładu festiwalu, który jak wszystko w Indonezji jest bardzo ruchomy i trudny 
do przewidzenia, dzisiejszy dzień będzie kontynuacją tradycyjnej bitwy. Jeśli jednak okaże się, że 
mieszkańcy będą mieli inne plany – zobaczymy odległe wioski znajdujące się w okręgu Kodi. Są one 
sławne ze względu na skalne grobowce oraz niezwykle wysokie (czasami nawet na 10 m) dachy 
domów. Wyglądem domy te różnią się jednak zasadniczo od tych, budowanych przez Torajów na 
Sulawesi. W tej opcji lunch zjemy w otoczeniu pięknej i dziewiczej plaży Kodi. Będzie także okazja, by 
trochę popływać w oceanie. W późniejszych godzinach zobaczymy miejscową plantację kawy i 
przypraw, po czym powrócimy do hotelu. 
 
Dzień 14 Bali (Nusa Dua) (S/-/-) 
Tuż po śniadaniu wyruszymy w drogę, najpierw udając się na lotnisko, a później samolotem 
zdobywając ponownie suchy ląd Wyspy Bogów. Na miejscu transfer do hotelu, który położony jest 
bezpośrednio przy plaży, w Nusa Dua. Resztę dnia będzie można spędzić w dowolnie wybrany sposób, 
korzystając z hotelowej infrastruktury lub na własną rękę, eksplorując okolicę. 
 
Dzień 15 Bali – beztroski relaks (S/-/-) 
Cały dzień wolnego przeznaczony na beztroski relaks. Możliwość kąpieli morskich i słonecznych, a 
także korzystania z hotelowej infrastruktury. 
 
Dzień 16 Denpasar – Warszawa (S/-/-) 
Niestety powrotu nastał czas. Pod wieczór udamy się na lotnisko w Denpasar, skąd czeka nas wylot do 
Warszawy. 
 
Dzień 17 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
 
Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa / Denpasar / Warszawa,  

 opłaty lotniskowe i podatki graniczne, 

 04 przeloty wewnętrzne na trasie Denpasar / Makassar / Denpasar / Tambolaka / Denpasar,  

 opłaty lotniskowe i podatki na przelotach wewnętrznych, 
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 noclegi w hotelach wg miejscowej kategorii 3* / 4* (dopłata do pokoju 1-os. 760 USD), 

 wyżywienie zgodnie z programem (S-śniadanie, L-lunch, K-kolacja), 

 transfery lotniska / hotele / lotniska,   

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 uczestnictwo w festiwalu Pasola, 

 lokalnych/licencjonowanych przewodników podczas zwiedzania,  

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłatę wylotową z Indonezji oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 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 posiłków,  

 wycieczek fakultatywnych, 

 napiwków, 

 wydatków osobistych, 

 opłat za fotografowanie, 

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.   
 

 
UWAGI – Kalkulacja dla grupy min. 06.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, 
opłatach wjazdowych i wylotowych. 
Festiwal Pasola odbywa się każdego roku na koniec marca lub z początkiem kwietnia. Konkretna 
data festiwalu jest ustalana na ok.2-3 miesiące przed wydarzeniem. Może zatem zdarzyć się, że 
zaistnieje konieczność przesunięcia terminu wyjazdu, celem dopasowania do daty festiwalu.  
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