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DZIEŃ 1.
Przelot samolotem rejsowym z Warszawy do Denpasar na Bali. 
Na lotnisku powitanie w tradycyjnej formie poprzez nałożenie 
girlandy z kwiatów i przejazd do Hotelu 5*. Po zakwaterowaniu 
w pokojach zapraszamy na powitalną kolację. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 2.
Po śniadaniu zapraszamy  do miejsca słynnego z  rzeźby 
w  drewnie.  Rzeźbienie to tradycyjna sztuka Casty Brahmana, 
wg której posiadanie takich umiejętności to dar od Boga. 
W tradycji rzeźby zdobiły głównie świątynie, ponadto z drewna 
wykonywane były również instrumenty muzyczne. W  latach 
30-tych XX wieku poszerzono rzeźbienie o  maski, które 
aktualnie przygotowywane są również na użytek komercyjny. 
Pięknie rzeźbiona maska z Bali jest jedną z najatrakcyjniejszych 
pamiątek. Następnie zwiedzimy świątynię Pura Tirta Empul 
- jedno z  najbardziej świętych miejsc. Balijczycy głęboko 
wierzą w  jej magiczną moc i  chętnie przychodzą, aby prosić 
o  uzdrowienie lub duchowe wsparcie. Krętymi drogami 
poprzez górzysty rejon przejedziemy do widowiskowego  
Batur. Góra Batur to niewielki wulkan z  ogromnym kraterem.  
Obok wulkanu natomiast usytuowane jest piękne jezioro 
w  kształcie półksiężyca. Lunch w  restauracji z  widokiem na 
Górę Batur. Po lunchu przejazd do Ubud, gdzie zwiedzimy 
Monkey Forrest, święte miejsce hinduskich Bogów, a  następnie 
proponujemy  wizytę na lokalnym rynku sztuki. Na kolację 
zapraszamy do jednej z  najbardziej znanych restauracji Cafe 
Lotus w  Ubud, kolacja połączona  z  folklor show. Powrót do 
hotelu, nocleg.

DZIEŃ 3.
Śniadanie. Przed południem proponujemy czas na relaks 
na terenie obiektu. Po lunchu zapraszamy na wizytę 
w  spektakularnie położonej świątyni Pura Luhur w  Uluwatu, 
która zlokalizowana jest na najbardziej na zachód wysuniętym 
skalistym półwyspie Bukit. Sanktuarium jest jednym z  sześciu 
największych na Bali i  stanowi jednocześnie dom dla nieco 
znudzonych monkeys. Proponujemy występ Kecak, słynnego 
balijskiego dramatu muzycznego. Po przedstawieniu przejazd do 
Jimbaran, miejsca znanego z przepięknej plaży, niesamowitych 
zachodów słońca i  fantastycznych restauracji serwujących 
pyszne dania z owoców morza. Kolacja w Jimbaran Beach Cafe. 
Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ 4.
Po śniadaniu proponujemy całodniowe jeep safari - czas na 
odkrywanie serca i duszy Bali, ekscytujące off-road po odległych 
terenach wyspy. W trakcie przejazdu postoje w odwiedzanych 
wioskach i  możliwość poznania miejscowego stylu życia 
rdzennych Balijczyków. Ponadto zapierające dech w  piersi 
widoki na tropikalne plantacje i  pola ryżowe. Zatrzymamy 
się w  jednej z  wiosek, gdzie zwiedzimy plantacje cacao, kawy 
i  ryżu - fantastyczna okazja do trekkingu po polach ryżowych. 
Następnie przejazd do wioski Jatiluwih, znanej z  najbardziej 
spektakularnych tarasów ryżowych. Przed powrotem do 
hotelu proponujemy wizytę w Pura Luhur Batukaru - kompleks 
świątynny  i  basen na stoku Gunung Batukaru, położony 
w  otoczeniu tropikalnych lasów gwarantuje doskonały relaks 
w spokojnej atmosferze. Powrót do hotelu. 
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Przed kolacją zapraszamy na Devdan Show - sztuka wystawiana 
jest w  teatrze położonym w  samym centrum Nusa Dua, 
najbardziej prestiżowym miejscu regionu. Tradycyjna balijska 
kolacja tego wieczoru w  Bumbu Bali Restaurant. Powrót do 
hotelu, nocleg.

DZIEŃ 5.
Po śniadaniu zapraszamy na rafting adventure. Dwugodzinny 
spływ rzeką Ayung dostarczy niesamowitych wrażeń, 
doskonałej zabawy i   fantastycznych widoków - głębokie 
doliny, wodospady, tropikalne lasy i  klify. Po spływie lunch, 
następnie proponujemy przejazd do Balijskiego Ptasiego Parku, 
posiadającego największą kolekcję indonezyjskich ptaków 
na świecie, a  także tych pochodzących z  Afryki i  południowej 
Ameryki. Dumą parku jest olbrzymia owadożerna jaszczurka - 
Komodo Dragon. W pobliżu znajduje się również Reptile Park - 
Park Gadów, gdzie można podziwiać niezwykle rzadkie gatunki 
gadów i płazów. Powrót do hotelu. Kolacja w restauracji, nocleg.

DZIEŃ 6.
Tego dnia po wczesnym śniadaniu podzieleni zostaniemy na 
grupy. Każda grupa z  prowadzącym omówi indywidualnie 
kwestię zadania. Następnie otrzymamy listę zakupów ( napisaną 
w indonezyjskim języku), pieniądze i ruszymy na lokalny market. 
Będzie konieczność skorzystania z  komunikacji miejskiej.  
Po dokonaniu zakupów powracamy do restauracji, gdzie 
mamy 90 minut na przygotowanie balijskiej potrawy pod 
okiem lokalnego Kucharza. Niezbędny dobry humor i uśmiech. 
Fantastyczna zabawa, a  konkurs wygrywa zespół, który 
pierwszy ukończy przygotowania. Po lunchu czas na relaks 
przy hotelowym basenie lub na plaży. Kolacja w restauracji na 
mieście. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ 7.
Śniadanie. Wykwaterowanie z  hotelu i  przejazd na lotnisko. 
Przelot samolotem rejsowym do Polski.

DZIEŃ 8.
Przylot do Warszawy.
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