Vánoční Indonésie 2016 - termín: 13. – 28.12. 2016
Fotky z minulé výpravy suchozemská část: klik

Velké množství malebných, romantických zátok a ostrůvků, které jsou jako stvořené pro parádní relax bez mnoha
turistů na opuštěných ostrovech a plážích, užijeme si plavání, šnorchlování či potápění na úchvatných korálových
útesech, pro zájemce i mořský rybolov.
Lokality Východní Sulawesi, ostrovy Banggati i Togeánské ostrovy jsou ideální pro výlety safari lodí. V nádherných
zátokách jsou ideálními místy pro šnorchlování, potápění, ale též pro jízdu na vodním kajaku. A západy i východy
Slunce jsou zde doslova magické.

Skvělý relax je i plavání, šnorchlování či potápění na zdejších korálových zahradách, můžete potkat ploskozubce,
kranasy, bodloky a další druhy ryb a paryb včetně mant. Po vylodění nás čeká výlet a Vánoce na Nusa Penidě.

Po romantické plavbě na expediční lodi Sea Lady a Vánoc Nusa Penidě nás čeká ještě několika denní výlet za
poznáním života, památek a zvyklostí na Bali. Vybereme ty nejzajímavější místa.

Bali je indonéský ostrov. Je nejzápadnější z Malých Sund, leží mezi Jávou na západě a Lombokem na východě. Bali
tvoří spolu s několika malými ostrovy jednu ze 33 indonéských provincií, hlavním a největším městem je půlmilionový
Denpasar na jihu ostrova. Na Bali žije většina příslušníků indonéské hinduistické menšiny. Protože v případě Bali jde o
směs hinduismu a místní tradiční víry, hovoříme o balijském hinduismu. Ostrov je také největší turistickou destinací v
Indonésii, známou uměním tance, hudby, sochařstvím, malbami, výrobky z kůže a kovotepectvím.
Program:
13.12.2016
14.12.2016
15.12.2016
16.12.2016
17.12.2016
18.12.2016
19.12.2016
20.12.2016
21.12.2016
22.12.2016
23.12.2016
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
28.12.2016

Odlet Praha/Vídeň – Denpasar
Přílet Denpasar, hotel
Přelet Kendari, nalodění na Sea Lady (východní Sulawesi)
Východní Sulawesi – plavba, http://www.sealady.eu/
Ostrovy Banggai - plavba
Ostrovy Banggai - plavba
Togeanské ostrovy - plavba
Togeanské ostrovy - plavba
Togeanské ostrovy - plavba
Gorontalo - plavba
Vylodění Gorontalo, přelet Denpasar, Přesun Nusa Penida, ubytování, relax
Nusa Penida, výlet po ostrově, Štědrovečerní večeře, http://www.penida-diving.com/cz
Ranní přesun – krátká přeplavba na Bali a hurá za krásami tohoto kouzelného ostrova
Bali – výlet – během třídenního výletu navštívíme top místa tohoto známého ostrova
Bali – výlet – budeme pokračovat objevování zajímavostí na Bali
Odlet Evropa

Cena: 2.480 USD
1.590 USD /osoba plavba
540 USD /osoba - hotel při příletu, transfery, letenky Denpasar – Kendari, Gorontalo – Denpasar
350 USD / osoba - výlet po Bali, Nusa Penida
V ceně je:
 plavba lodí - ubytování na lodi s plnou penzí + voda, káva, čaj,
 veškeré transporty, ubytování v hotelu se snídaní
 vnitrostátní letenky: z Denpasaru na Kendari a letenka z Gorontala do Denpasaru,
 pro zájemce, potápění, šnorchování,
 na Nusa Penedě výlet po ostrově s obědem a Štědrovečerní večeře
 výlet po Bali, služby průvodce, tip pro posádku lodi, vstupy k památkám
V ceně není: letenky z/do Evropy (cca 19-22tis. CZK)
Platební podmínky:
200 USD/osoba
50% z ceny
doplatek

bookační záloha
6 měsíců před příletem
2 měsíce před příletem

