Indonezja - Bali
z wizytą na Bromo

RAMOWY PROGRAM
DZIEŃ 1.
Wylot samolotem rejsowym do Indonezji.

DZIEŃ 2.
Przylot na Bali. Powitanie na lotnisko następnie przejazd do
hotelu 4*. Odpoczynek po podróży. Wieczorem zapraszamy na
uroczystą powitalną kolację.

DZIEŃ 3.
Śniadanie, następnie przejazd do Tegalalang – gdzie
zobaczą
Państwo
balijskie
tarasy
ryżowe
oraz
zwiedzą
plantację
kawy
połączoną
z
degustacją
słynnej kawy Luwak. Przejazd na lunch do lokalnej
restauracji w Kintamani, skąd roztacza się malownicza panorama wulkanu Batur i jego rozległej kaldery z jeziorem Batur.
Po obiedzie udamy się na krótki trekking w kierunku Batur w cieniu drzew. Zwiedzanie tradycyjnej wioski Penglipuran. Powrót do
hotelu. Wieczorem kolacja.

DZIEŃ 4.
Śniadanie. Przejazd do Parku Kulturalny Garuda Wisnu Kencana, skąd rozpościera się wspaniały widok na południową część Bali.
Następnie przejazd na plaże Dreamland - relax i lunch w Klapa klub Jimbaran. Po obiedzie udamy się Uluwatu Temple gdzie zobaczą
Świątynię, która jest zbudowana na krawędzi klifu wystającym do morza. Na zakończenie zwiedzania zobaczymy pokaz Kecak ,
który jest formą tańca na Bali i dramatu muzycznego. Powrót do hotelu. Kolacja na plaży Jimbaran – owoce morza.

DZIEŃ 5.
Śniadanie. Przejazd na lotnisko i przelot do Surabaya.
Powitanie na lotnisku i przejazd do Bromo, gdzie znajduje
się najpopularniejszy wulkan w Indonezji. Po drodze lunch
w lokalnej restauracji. Przejazd do hotelu i odpoczynek. Kolacja
w hotelu.

DZIEŃ 6.
O godzinie 3 nad ranem pobudka, przejazd jeepami w pobliże
wulkanu. Podejście na punkt widokowy z którego roztacza się
panoramiczny widok na zespół czynnych wulkanów. Następnie
przejazd pod wulkan Bromo i podejście na samą krawędź
czeluści wulkanu. Powrót do hotelu. Czas na kąpiel i śniadanie.
Transfer na lotnisku i lot na Bali.

DZIEŃ 7.
Śniadanie, dzień wolny na odpoczynek. Lunch i Kolacja w hotelu

DZIEŃ 8.
Śniadanie, dzień wolny na odpoczynek. Lunch oraz uroczysta
pożegnalna kolacja.

DZIEŃ 9.
Śniadanie oraz lunch. Transfer na lotnisko nastąpienie wylot do
Polski.

DZIEŃ 10.
Przylot do Warszawy.

