Indonezja
JAWA - BORNEO - BALI - KOMODO

TERMINY WYPRAW:
28.04-14.05.2023
19.05-04.06.2023
08.09-24.09.2023
29.09-15.10.2023

Główne atrakcje wyprawy do Indonezji
Ramayana Ballet z degustacją indonezyjskich potraw

●

spotkanie z kulturą i tradycją balijską - zwiedzanie wioski i szkoły

●

zwiedzanie największego kompleksu świątyń hinduistycznych
poza granicami Indii Prambanan

●

Pura Besakih - Matka Świątyń - największy kompleks świątyń na Bali

●

rytualne kąpiele w hinduistycznej świątyni Tirta Empul

●

wschód słońca na szczycie Borobudur

●

trekking w poszukiwaniu smoków z Komodo - Park Narodowy Komodo

●

zwiedzanie kulturalnej stolicy Indonezji Yogyakarta

●

rafy, żółwie i manty - snorkeling w Parku Narodowym Komodo

●

zwiedzanie “domu modlitwy” dla wszystkich religii Gereja Ayam

●

najsłynniejszy kurort na Bali Kuta

●

wycieczka jeepami dookoła wulkanu Merapi - śladami wybuchu

●

zachód słońca na kliﬁe w świątyni Uluwatu

●

najsłynniejsza kawa świata Kopi Luwak

●

wieczorny spektakl Kecak Dance

●

bliskie spotkania z orangutanami - Park Narodowy Tanjung Puting

●

Nusa Ceningan, Nusa Lembongan - snorkeling, plaże, lasy mangrowe, owoce morza

●

wyprawa lokalnymi łodziami klotok po rzece Arut przez wioskę Dajaków

●

●

wschód słońca nad wulkanem Bromo - Park Bromo - Tengger - Semeru

Nusa Penida (opcja) - Broken Beach, Angel's Billabong, Crystal Bay czy Kelingking
beach

●

trekking na wulkan Ijen

●

rajskie plaże i wspaniała kuchnia

●

wizyta w świątyni Tanah Lot

●

słynne balijskie masaże (opcja)

●

Gotowi na Azjatycką przygodę?

„To ostatni raj na ziemi, wyspa bogów, tak
mówią. Wiecznie zielona, bo ziemia tu
wulkaniczna, żyzna. Palmy. Bananowce.
Tarasy ryżu. Sielskość.”
Tak o Bali pisała polska dziennikarka Beata Pawlak, ale słowa te w gruncie rzeczy
mogą opisywać całą Indonezję. To fascynujący kraj, rozsiany po wodach oceanu,
gdzie mieszają się kultury i tradycje wielu zamieszkujących ją ludów. Zachwyca
ogromnym bogactwem fauny i ﬂory, złotymi plażami, wielobarwnymi rafami
koralowymi, potężnymi wulkanami i niezwykłymi świątyniami. Jeśli dodamy do tego
zielone krajobrazy pól ryżowych, plantacji pieprzu czy herbaty oraz bujnych lasów
tropikalnych to otrzymamy gotowy przepis na istny raj na Ziemi.

Indonezja to wyspiarski kraj, położony na wodach Oceanu Spokojnego i Indyjskiego,
w którego skład wchodzi ok 17,5 tys. wysp, rozciągających się na długości ponad 5
tys km, wzdłuż równika. Większość z nich nie jest nawet zamieszkana, a niektóre
nie posiadają swojej nazwy. Indonezję zamieszkuje ok 240 mln obywateli
należących to 250 grup etnicznych i mówiących ok 600 dialektami. Zdecydowana
większość, bo aż 86% Indonezyjczyków wyznaje Islam, co czyni Indonezję
największym krajem muzułmańskim świata.
Do jednych z najbardziej popularnych wysp zaliczamy Jawę, Bali i Komodo, które
oferują liczne atrakcje związane z walorami przyrody oraz różnorodną kulturą ich
mieszkańców.
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Zabierzemy Cię w niezwykłą podróż do wyjątkowych miejsc.
Przygody, które wspólnie przeżyjemy i emocje, którymi będziemy
się dzielić na długo zapadną w pamięć.
Przed nami trzy piękne wyspy, które przemierzać będziemy
komfortowym i bezpiecznym autem z doświadczonym kierowcą.
Każda trasa jest dokładnie zaplanowana, aby zapewnić najbardziej
optymalne warunki oraz piękne krajobrazy, przewijające się za
oknem.

W ciągu całej wyprawy poznamy tradycje i kulturę tutejszej
ludności. Skosztujemy lokalne specjały z tej części świata.
Śniadania będziemy spożywać w hotelach, a resztę posiłków w
restauracjach, barach czy straganach ulicznych. To dodatkowo
zapewni odpowiednią dawkę swobody i pozwoli bardziej wniknąć
w egzotyczny klimat tego pięknego kraju.

przeżyj z nami wspaniałą
przygodę w Indonezji
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Legal Nomads. The Adventure Begins
Więcej ﬁlmów z naszych
podróży na Vimeo

Więcej ﬁlmów z naszych
podróży na Vimeo
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DZIEŃ 1 LECIMY DO Azji!
STARTUJEMY - LOT DO YOGYAKARTY
Spotkanie oraz przywitanie na lotnisku. Wylot z kraju.

Indonezja w liczbach
odległość od Polski – 13 915 km
powierzchnia: 1 904 569 km² - ponad 17,5 tys wysp
liczba ludności: ponad 260 mln
języki: indonezyjski
temperatura w trakcie pobytu: 30 st. C
wilgotność: 80%
waluta: rupia indonezyjska

DZIEŃ 2 Pierwszy
dzień w Azji
JAWA
Przylot do do miasta Yogyakarta, położonego w środkowej części
wyspy u podnóża wulkanu Merapi, nazywanego kulturalną stolicą
Indonezji. Następnie transfer z lotniska do hotelu. Po
zakwaterowaniu i odpoczynku po trudach podróży, udamy się na
powitalną kolację do słynnego teatru Purawisata na spektakl
Ramayana Ballet.

Przed wrażeniami wizualnymi czeka nas kulinarna uczta lokalnych
specjałów w formie bufetu, przy akompaniamencie delikatnych
dźwięków gamelan. Brzmienie różnorodnych gongów doskonale
wprowadzi nas w klimat całego wieczoru.
Historia Ramajany przedstawiona jest poprzez ruch ciała, taniec,
muzykę, kostiumy, makijaż i oświetlenie. Wszystkie te elementy
tworzą prawdziwe dzieło sztuki odgrywane na scenie. Po pokazie
będziemy mieli możliwość zrobienia sobie zdjęć z tancerzami. Po
pysznej kolacji udamy się do hotelu na odpoczynek.

DZIEŃ 3 W pałacu króla
YOGYAKARTA - PRAMBANAN
Pobudka wczesnym rankiem, bo przed nami dzień pełen wrażeń. Po śniadaniu wyruszamy
zwiedzić Yogyakartę. Nasz spacer rozpoczniemy od Kratonu – sułtańskiego pałacu,
zbudowanego w latach 1755-1795, podczas panowania sułtana Hamengkubuwono. Cały
kompleks składa się z komnat ceremonialnych, sali tronowej, meczetu i pawilonów dla gości.
Wizytę w Pałacu zaczniemy od przedstawienia. W zależności od dnia może to być koncert
gamelanów - tradycyjnej muzyki jawajskiej, pokaz jednego z tradycyjnych tańców jawajskich lub
teatr kukiełkowy.
Po wizycie w pałacu przed nami krótki przejazd do słynnego Prambanan. To największy na
świecie kompleks świątyń hinduistycznych poza granicami Indii. Powstał w XIX w., ale
niedługo później został opuszczony, prawdopodobnie na skutek erupcji pobliskiego wulkanu
Merapi. Pozostawał zapomniany aż do 1811 r., kiedy to ponownie został odkryty przez
Brytyjczyków.

W maju 2006 r. świątynie znacznie ucierpiały podczas trzęsienia ziemi. Większość z
237 świątyń leży dziś w gruzach, na szczęście część z nich w połowie XX w. została
odrestaurowana. Wszystkie ozdobione są mnóstwem płaskorzeźb, posągów i do
większości można zajrzeć wchodząc po kamiennych, bazaltowych stopniach. Cały
kompleks robi ogromne wrażenie. Złote promienie słońca, oświetlając kamienne
budowle tworzą zachwycający kontrast z soczystą, zieloną oprawą drzew. Miejsce
to stanowi doskonały plener do zdjęć.
Po zwiedzaniu wracamy do Yogyakarty na słynną Malioboro Street. Ta położona w
centrum ulica stała się ikoną miasta. Życie tętni tu 24 h na dobę, jest niezwykle
ruchliwa, tłoczna i głośna. Historyczna, holenderska architektura epoki kolonialnej
kontrastuje z nowoczesnymi budynkami, w których siedziby mają centra biznesowe i
galerie handlowe. Spacer ulicą to jak wejście na wielki rynek rzemieślniczy.
Sprzedawcy oferują bardzo szeroki wachlarz produktów, od ubrań, po biżuterię,
meble, rośliny czy jedzenie. Jest tu też bardzo dużo restauracji i barów, ale również
bardzo popularną i tanią formą posiłku są lokalne stragany, gdzie posiłek spożywamy
siedząc na słomianej macie na ulicy. To też świetne miejsce na zakup pamiątek.

Wieczorem przeniesiemy się na plac Alun Alun Kidul, położony wewnątrz murów
królewskiego Kratonu. W ciągu dnia to spokojne, przestrzenne miejsce, które tuż po
zachodzie słońca zupełnie zmienia swoje oblicze. Dookoła rozstawiane są
restauracje i małe sklepiki, w powietrze lecą balony i tysiące mydlanych baniek. Plac
zapełnia się tłumem ludzi, którzy chcą go okrążyć w małym samochodziku,
świecącym jaskrawymi, migoczącymi światełkami i wydającym głośne pop dźwięki.
My również możemy przyłączyć się do korowodu i poczuć wyjątkowy klimat tego
miejsca.
Na zakończenie dnia, gdy starczy nam sił możemy zobaczyć fragment Wayang Kulit
– tradycyjnego teatru cieni. Będziemy mogli również wejść za kulisy i zobaczyć na
czym polega praca artysty podczas przedstawienia. Po tak długim i pełnym wrażeń
dniu powrót do hotelu na zasłużony odpoczynek.

DZIEŃ 4 W cieniu wulkanu Merapi
Wstajemy o 3.30 nad ranem, by powitać dzień podczas wschodu słońca na szczycie Borobudur. To świątynia
buddyjska, powstała pomiędzy 750 a 850 r., która jest jednym z największych obiektów kultu buddyzmu na
świecie. Podobnie jak Prambanan, na jakiś czas została zapomniana i porzucona na pastwę dżungli. W XVIII
w. ponownie została odkryta przez Brytyjczyków, którzy rozpoczęli powolny proces przywracania jej dawnej
świetności. Jest kamienną konstrukcją postawioną na niewielkim wzgórzu, ma kształt schodkowej piramidy,
wysokiej na 36 m, z lotu ptaka świątynia wygląda jak kamienna mandala. Nam swoje piękne oblicze
zaprezentuje, skąpana w pierwszych promieniach słońca.

Dalej przeniesiemy się do gęstego lasu Mageland, gdzie pośród drzew znajduje się ogromny budynek w
kształcie kurczaka zwany Gereya Ayam. Ta dziwaczna struktura powstała w latach dziewięćdziesiątych z
projektu Daniela Alamsjaha i w zamyśle autora zapewne miała być gołębiem, symbolizującym pokój. Autor
twierdził, że został zainspirowany przez Boga do zbudowania domu wspólnej modlitwy i medytacji dla
wyznawców dowolnej religii. Niestety ze względu na wysokie koszty budowy, kościół został opuszczony i
pozostawiony w lesie, a z biegiem lata stawał się coraz to bardziej upiorny. Jednak w ostatnich latach na
nowo stał się obiektem zainteresowania turystów. Jest to osobliwe miejsce, które warto zobaczyć.

W kolejnej części dnia czeka nas wspaniała wycieczka jeepami dookoła wulkanu Merapi. Jest to jedna z
najlepszych atrakcji w okolicach Yogyakarty. Po drodze zwiedzimy wiele interesujących miejsc. Nasz pierwszy
przystanek to Museum Sisa Hartaku, wymowne tłumaczenie nazwy „reszta mojego skarbu” pokazuje jaką
tragedią dla mieszkającej tu ludności była erupcja wulkanu w 2010 r. To skromne muzeum zostało stworzone
przez rodzinę, do której należał dom, po to, by informować ludzi o tych wydarzeniach. Wszystkie rzeczy
pozostawione są tak jak były w momencie wybuchu: motocykle, odzież, sztućce, meble. Jest to mrożące krew w
żyłach wspomnienie tego, co wydarzyło się, gdy, gorąca chmura pyłu dotarła do wioski. Po drodze miniemy
kilka innych wiosek, które zostały dotknięte erupcją Merapi. Zobaczymy wielki głaz nazwany przez lokalną
społeczność - Alien Stone, gdyż rzeczywiście przypomina twarz. Został wyrzucony podczas erupcji daleko w
poprzek doliny i również jest świadectwem makabrycznej mocy, która została uwolniona przez wulkan.
Uzmysławia z jakim rodzajem zagrożenia Jawajczycy pewnie jeszcze nie jeden raz będą musieli się zmierzyć. Z
tego miejsca rozpościera się piękny widok na Merapi. Niegdyś jego duchowym opiekunem i strażnikiem był
Mbah Maridijan, zginął na straży w trakcie wybuchu. Po drodze odwiedzimy jego nagrobek a także bunkier, w
którym mieszkańcy wioski próbowali się ukryć w czasie tragedii. Niestety ten nie okazał się dobrą kryjówką,
gdyż później znaleziono w nim ciała dwóch osób.

Zobaczymy też Sekolah Gunung Merapi – jest to szkoła, która znajduje się na zboczach wulkanu, oparta na
wolontariacie. Ma za zadanie wzmacniać lokalną społeczność i pomóc jej się rozwijać z zachowaniem
narodowej kultury. Stawia na ochronę środowiska oraz pracuje nad rozwiązaniami sytuacji związanych z
zagrożeniami, dotyczącymi katastrof środowiskowych. Odwiedzimy dość nietypową restaurację Mushroom
Restaurant, która serwuje jedynie potrawy na bazie grzybów. Bardzo ciekawe doświadczenie, potrawy są
świetnie przyrządzone, zdrowe i smaczne.

Dzień kończymy odpoczynkiem w hotelu, dzieląc się emocjami po tak pełnym wrażeń dniu.

DZIEŃ 5 Kalimantan
BORNEO
Po śniadaniu udamy się na północ do miasta Semarang, skąd polecimy do Pangkalan Bun na
Borneo. Warto wyjrzeć przez okno samolotu, gdyż będziemy lecieć na Kalimantanem. To
indonezyjska część wyspy Borneo (reszta należy do Malezji i Brunei) - trzeciej pod względem
wielkości wyspy świata. Kalimantan jest dwukrotnie większy od powierzchni Polski a
zamieszkuje go zaledwie 12 mln mieszkańców. Niegdyś cały obszar pokryty był gęstą dżunglą,
która od lat bardzo intensywnie jest karczowana, by zrobić miejsce pod uprawę palm olejowych.
Ich olej wykorzystywany jest w produktach spożywczych lub jako biopaliwo. To główna
przyczyna malejącej populacji orangutanów.
Przylot na miejsce ok 15. Przejazd do hotelu Arsela. Po zakwaterowaniu udamy się na
wycieczkę po okolicy. Pangkalan Bun to przyjemne miasteczko, które stanowi bramę dla
odwiedzających egzotyczny Park Narodowy Tanjung Puting. Życie mieszkańców głównie
koncentruje się tu wzdłuż rzeki Arut, po której można pływać tradycyjnymi łodziami klotok i
getek. Wsiądziemy na jedną z nich by z bliska przyjrzeć się codziennemu życiu lokalnej
społeczności. Jeśli wystarczy nam czasu odwiedzimy typowy dom Dayaków. To zbiorcza
nazwa autochtonicznych ludów indonezyjskich, obejmująca ok 400 różnych grup etnicznych.
Możemy również zwiedzić Istana Kuning czyli drewniany pałac sułtanatu na szczycie wzgórza
z widokiem na park Pangkalan Bun. Wzniesiony został na początku XIX w. i przebudowany 1990
r. po pożarze. Obecnie mieści kolekcję starożytnej broni, biżuterię, kostiumy, ceramikę i portrety.
Po spacerze udamy się do hotelu na nocny odpoczynek.

DZIEŃ 6 i 7 Leśni ludzie
BORNEO
Pobudka o poranku. Po śniadaniu przejazd do portu Kumai i zakwaterowanie na
łodzi klotok, na której spędzimy 3 kolejne dni. Rozpoczynamy rejs w górę rzeki
Sekonyer przez Park Narodowy Tanjung Puting, położony na południu
Kalimantanu. Park pokryty jest gęstym, bagiennym lasem deszczowym, którego
najsłynniejszymi mieszkańcami są orangutany.

Szacuje się, że obecna populacja tych pięknych, człekokształtnych małp
osiąga poziom 50-60 tys. osobników. Spędzają na drzewach niemal całe życie,
buszując w ich koronach. Są aktywne w dzień, przemieszczają się na duże
odległości i zwykle zamieszkują dzikie ostępy lub bagna, trudne do
spenetrowania dla ludzi. Są niezwykle inteligentne. Wielu badaczy twierdzi, że
orangutany swoimi zdolnościami poznawczymi dorównują dziesięciolatkom,
rozumieją ludzką mowę, planują swoje dni, znają pojęcie przyszłości, przeżywają
żal po stracie bliskich, miewają wyrzuty sumienia.
Obecnie szansa na spotkanie wolno żyjącego orangutana jest bliska zeru,
jedyna możliwość zobaczenia tego niezwykłego zwierzęcia istnieje w centrach
rehabilitacji. Dlatego przez kolejne dwa dni odwiedzimy trzy takie ośrodki.
Tanjung Harapan jest pierwszą stacją w procesie rehabilitacji orangutanów.
Położony w lesie wtórnym i bagiennym, posiada pensjonat, centrum
informacyjne i szlaki.

Codziennie o godzinie 15, odbywa się tu karmienie orangutanów,
które będziemy mogli obserwować. Drugie miejsce to Pondok
Tanggui. Tu zostają przeniesione osobniki, które przeszły pierwszy
etap w drodze do celu. Są tu ściśle monitorowane z dystansu i
raczej odizolowane od ludzi. Ostatni, najstarszy ośrodek to Camp
Leakey, założony w 1971 r w środku lasu pierwotnego jest
miejscem dla dzikich orangutanów i dla młodszych od urodzenia do
trzeciego roku życia.

Celem tych trzech ośrodków jest przyuczenie tych zwierząt do
samodzielnego życia na wolności. Park zamieszkuje wiele innych
zwierząt jak nosacze – występujące tylko na Borneo, kilka odmian
makaków i gibonów, langury, leopardy, krokodyle, dzikie świnie i
cała masa egzotycznych ptaków. Przy odrobinie szczęścia może
uda nam się je zobaczyć. Odbędziemy też kilka krótkich trekkingów
po dżungli w tym nocny spacer, który dostarczy wiele emocji.

Będzie trzeba wyostrzyć wszystkie zmysły i wypatrywać tym
razem mniejszych mieszkańców lasu jak patyczaki, tarantule,
skorpiony, modliszki czy motyle. To prawdziwa gratka dla
fascynatów przyrody. Wieczorami zasypiać będziemy przy
akompaniamencie odgłosów dżungli, oglądając niesamowity
spektakl tysiąca migoczących świetlików.

DZIEŃ 8 Dzień w dżungli
BORNEO
Ostatni dzień na łodzi. Poranne wrzaski gibonów postawią nas skutecznie na nogi.
Kontynuujemy rejs po rzece, której koryto przecina dżunglę.

Niestety majestatyczny las Borneo znika na naszych oczach wśród dymu i trocin.
Główną przyczyną tego jest okropna pogoń za drewnem i olejem palmowym.
Zaczynamy więc od odwiedzin w Pesalat Camp. To ośrodek, który przyczynia się
ponownego zalesiania parku i jest prowadzony przez Fundację Przyjaciół Parku
Narodowego. Odgrywa ona znacząca rolę w zasiedlaniu i przywróceniu siedliska
orangutanów, znacznie zniszczonego przez uprawę palmy olejowej oraz pożary w 2015 r.
Można tu złożyć datek na ochronę tych cennych drzew. Wysłuchamy krótkiego wykładu na
temat tego, jakie gatunki nadają się do ponownego zalesienia i które są najbardziej korzystne
dla orangutanów.

Następnie wyruszymy na trekking po dżungli w trakcie, którego odwiedzimy małą wioskę
Sekonyer. Przyjrzymy się jak wygląda codzienność lokalnej ludności.
Po skończonym rejsie przejazd na lotnisko i transfer do Surabaya, skąd samochodem
dotrzemy w okolice Probolinggo. To miasto na Jawie położone nad cieśniną Madura, ważny
węzeł komunikacyjny i port morski. Obsługuje większość ruchu turystycznego w kierunku
wulkanów Semeru i Bromo. Ten ostatni zobaczymy z bliska już dnia następnego. Przyjazd
do hotelu i zakwaterowanie. Po kolacji nocny odpoczynek i lepiej położyć się tego dnia
wcześniej do łóżek, gdyż kolejny dzień rozpoczynamy bardzo wcześnie.

DZIEŃ 9 Nieziemski
wschód słońca
W PARKU NARODOWYM BROMO TENGGER - SEMERU
Pobudka ok. 4.30 nad ranem. Wyruszamy, by powitać dzień w dosłownie nieziemskiej scenerii.
Zaczynamy od punktu widokowego, z którego będziemy obserwować wschód słońca nad
wulkanami Bromo, Semeru i Batok. Krajobraz, który wyłoni się, oświetlony pierwszymi promieniami
słońca czasami odbiera mowę. To jak odbyć podróż kapsułą czasu gdzieś na odległą planetę.
Sugerowane ciepłe ubranie.

Następnie jedziemy jeepami na wulkan Bromo do Parku Narodowego Bromo-Tengger-Semeru,
który jest najpopularniejszym parkiem narodowym na Jawie i jedną z największych atrakcji
turystycznych w całej Indonezji. W parku znajduje się kaldera pradawnego wulkanu Tengger o
średnicy 10 km, wypełniona szarym, wulkanicznym piaskiem, otoczona skalistym klifem krawędzi
krateru. Wewnątrz kaldery znajdują się trzy młodsze wulkany, w tym Bromo, a nad całą okolicą góruje
położony w pobliżu najwyższy szczyt Jawy, bardzo aktywny wulkan Semeru. Wulkan Bromo należy
do najbardziej popularnych, pewnie ze względu na łatwą dostępność. Nie jest może szczególnie
piękny, ponieważ jego górna część została zniszczona wiele lat temu podczas erupcji, za to okolica,
w której się znajduje oraz sąsiadujące z nim inne wulkany robią piorunujące wrażenie.
Szczyt Bromo sięga 2392 m n.p.m., ale tylko 133 m ponad dno kaldery i tyle mamy do pokonania, aby
znaleźć się u celu. Do góry prowadzą 253 betonowe schody, które będziemy musieli pokonać na
własnych nogach o świcie.. Pierwsze promienie słońca odkryją przed nami krajobraz morza piasku.
Wydobywający się dym z wnętrza krateru i wyraźny zapach siarki gwarantują niezapomniane
przeżycie. Krater można przejść dookoła wąską ścieżką, zabezpieczoną barierką. U podnóża Bromo
znajduje się hinduistyczna świątynia Pura Luhur Poten.

Po tej spektakularnej wycieczce ruszamy do hotelu Kampoeng Joglo Ijen. Na miejsce dotrzemy pod
wieczór. Zakwaterowanie i nocny odpoczynek.

DZIEŃ 10 Leniuchowanie
na zboczach Ijen
JAWA WSCHODNIA
Dziś leniwy poranek. Budzimy się wtedy, kiedy otworzą się nasze oczy, porażone
pierwszymi promieniami słońca. Przed nami wolny dzień, więc każdy z
uczestników spędzi go zgodnie ze swoimi upodobaniami. Hotel jest przepięknie
umiejscowiony na zboczach góry Ijen, otoczony polami ryżowymi w cieniu
naturalnych lasów tropikalnych. Niska zabudowa jest zgodna ze stylem domów w
kulturze wschodniej Jawy.

Cały kompleks położony jest na wysokości 570 m n.p.m. Klimat tego miejsca
sprzyja błogiemu leniuchowaniu nad brzegiem ogromnego basenu, który należy
do hotelu. Dla tych, którzy wolą aktywniej spędzać czas, okolica oferuje szereg
atrakcji takich jak: wizyta na plantacji kawy (opcja) czy w fabryce czekolady
(opcja) lub kąpiele w naturalnych, gorących źródłach (opcja). Dzisiejszy dzień to
regeneracja sił i odpoczynek przed kolejną porcją wrażeń. Dziś kładziemy się
spać zaraz po kolacji, bo pobudka tuż po północy.

DZIEŃ 11 Niebieskie ognie o świcie
JAWA WSCHODNIA
Dzień rozpoczynamy wyjątkowo wcześnie. Nasze budziki nastawiamy na 1 w nocy, ale takie poświęcenie
zostanie sowicie nagrodzone. Jedziemy odwiedzić kolejne spektakularne dzieło natury, niestety mające też
swoje smutne oblicze. Kawah Ijen jest jednym z wielu wulkanów znajdujących się wewnątrz szerokiej na 20 km
kaldery pradawnego wulkanu Ijen. Jest jednak wyjątkowy. Spośród innych wyróżnia go olbrzymie kwaśne
jezioro o intensywnie turkusowej barwie, jest największym tego typu zbiornikiem na świecie.

Trekking rozpoczniemy w osadzie Paltuding, skąd wejście na krawędź krateru zajmie nam ok 1,5 h. Najwyższy
punkt na krawędzi znajduje się na wysokości 2400 m i rozciąga się z niego niezwykły widok. Uzasadnieniem
dla tak wczesnego podejścia jest możliwość zaobserwowania tzn. blue ﬁre. To efekt spalania siarki, który pod
osłoną nocy robi spektakularne wrażenie. Będziemy również mogli zejść do wnętrza krateru. To kolejne 30 min
trekkingu, jednak należy wziąć pod uwagę bardzo toksyczne i drażniące oczy i płuca opary siarki.

Jednak ci, którzy się zdecydują będą mogli z bliska zaobserwować, jak
wygląda wydobycie tego pierwiastka. Doświadczenie tego, to jak bycie na
żywym planie nagrodzonego ﬁlmu „Śmierć człowieka pracy”. Obraz
przedstawia pięć portretów ludzi, z różnych zakątków świata, wykonujących
katorżniczą, ﬁzyczną pracę w zmechanizowanym świecie. Jedna z nich
prezentuje właśnie sytuację robotników w tym wulkanie, którzy niczym w
przedziwnym tańcu, wśród żółtych wyziewów, dźwigają na ramionach kosze z
„gorącym złotem”. Jednak dla nich ta praca, często ponad ich siły, jest lepsza
niż żadna.

Warto odwiedzać takie miejsca, bo często nasze emocje i reﬂeksje po
zderzeniu z takimi obrazami, motywują nas do zmian w kierunku ulepszania
świata. Ta część osób, która nie zdecyduje się zejść na dół, przespaceruje się
wzdłuż krawędzi krateru. Z góry również można zajrzeć do środka, a
otaczające dookoła widoki z pewnością rozbudzą zachwyt. Po tak
intensywnym początku dnia, wracamy do hotelu na śniadanie. Po posiłku
ruszamy na przeprawę promową na wyspę Bali. Po drodze wstąpimy do
Świątyni Tanah Lot, która jest jedną z ważniejszych atrakcji na wyspie. W
balijskim tłumaczenia znaczy „ziemia w morzu”. Jest wzniesiona na
przybrzeżnej skale, o którą stale rozbijają się wielkie fale. Słynie z wyjątkowej
scenerii i pięknych zachodów słońca. Następnie przejazd do hotelu w okolicach
miasta Ubud. Po kolacji udamy się na odpoczynek.
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DZIEŃ 12 Wizyta u rodziny
BALI
Po śniadaniu wyruszamy do wioski na spotkanie z balijską kulturą i tradycją. Naszą
całodniową wycieczkę rozpoczniemy wizytą w szkole podstawowej. Poznamy dzieciaki z
okolicznych wiosek i przyjrzymy się jak wygląda tutejszy system edukacji.

Następnie przejdziemy do zaprzyjaźnionego domostwa, gdzie przywita nas rodzina balijska.
Zostaniemy ubrani w tradycyjne sarongi i będziemy mogli wziąć udział w krótkim tradycyjnym
pochodzie, który poprowadzi Barong. Zapoznamy się z charakterystycznym układem i
organizacją przestrzeni typowego domu. Zaczniemy w przydomowej świątyni, w której
miejscowy kapłan specjalnie dla nas odprawi krótką ceremonię z błogosławieństwem. Zaraz
potem zostaniemy oprowadzeni, po najważniejszych miejscach na terenie gospodarstwa.
Zajrzymy do kuchni, gdzie chętni podejmą się przyrządzenia tradycyjnego sosu sambal oraz
ciasteczek ryżowych z wiórkami kokosowymi Klepon. Poznamy metody robienia oﬁarek i
wyplatania dekoracji, niezbędnych do ceremonii. Zobaczymy krótki pokaz tradycyjnych walk
kogutów, po którym przespacerujemy się po polach ryżowych. Dowiemy się jak uprawia się
oraz obrabia ryż po zbiorach, jak nawadnia się pola, oraz jak miejscowi rolnicy pomagają sobie
w ramach Subak. Każdy chętny będzie mógł spróbować posadzić własne sadzonki ryżu.
W międzyczasie będziemy mogli pokrzepić się owocami oraz wodą ze świeżego kokosa, a
podczas obiadu złożonego z tradycyjnych, balijskich potraw, lokalni artyści zaprezentują pokaz
tańca oraz gry na gamelanie. Będziemy również mogli zobaczyć, jak powstaje naturalny olej
kokosowy oraz jak wypalana jest miejscowa kawa.

Po tak miłym dniu wrócimy do hotelu, gdzie część osób będzie mogła odpocząć przy
hotelowym basenie, skorzystać z balijskiego masażu, a chętni będą mogli przejść się do
położonego niedaleko Lasu Małp, by przyjrzeć się z bliska makakom, eksplorować liczne
sklepiki z batikami, ubraniami i pamiątkami lub udać się na słynny Ubud Market. Przy okazji
można odwiedzić różnorodne knajpki, puby i restauracje serwujące zarówno dania lokalne jak i
kuchni z innych części świata.
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DZIEŃ 13 Świątynie i tarasy ryżowe
Dziś kto chce leniuchować lub dalej odkrywać nowe zakamarki Ubud, zostaje w hotelu. Reszta rusza na
kolejną wycieczkę po Bali.

Po śniadaniu wyruszamy w drogę. Pierwszy przystanek będzie specjalnie dla spragnionych aktywności. Będzie
to ukryty kanion Beji Guwang. ( dostępny tylko w porze suchej ) Przez tysiące lat woda żłobiła kamienne
ściany kanionu, tworząc niesamowite wzory na ścianach, załamujące światło. Będziemy się trochę wspinać,
brodzić w wodzie, pokonując stworzone przez naturę przeszkody, podziwiając jej piękno. Na koniec przez pola
ryżowe wrócimy do punktu wyjścia, gdzie będzie można wziąć prysznic i przebrać się przed dalszym etapem
podróży.
Następnie udamy się do najważniejszej świątyni na Bali Matki Świątyń Pura Besakih. Jest to właściwie
kompleks świątyń hinduistycznych z VIII w, położonych na zboczach wulkanu Agung. Kompleks składa się z
ponad 200 budowli, połączonych schodami i tarasami. W czasie ogromnej erupcji wulkanu Agung w 1963 r.,
kiedy to zginęło ponad 12 tys. osób, , strumienie lawy ominęły świątynię, co jeszcze bardziej przekonało
balijczyków o świętości tego miejsca.
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Kolejnym miejscem, które odwiedzimy będzie przepiękna
świątynia Tirta Empul. Jest to świątynia hinduistyczna z X w.,
założona wokół świętego źródła, które daje początek rzece
Pakerisan. Balijczycy przychodzą tu, żeby odbyć rytualną
kąpiel i pomedytować. Rytuałowi oczyszczenia mogą również
poddać się turyści. Trzeba założyć sarong i przejść kolejno od
źródełka do źródełka.

Ostatnim przystankiem na naszej trasie, będą tarasy ryżowe
Tegalalang. Są to intensywnie zielone tarasowe pola ryżowe, z
wyrastającymi pomiędzy palmami i bananowcami.
Udamy się na spacer wąskimi, krętymi ścieżkami pomiędzy
poletkami, obserwując gdzieniegdzie ludzi przy pracy i
podziwiając zapierające dech w piersiach widoki . Kto ma
ochotę może pohuśtać się na jednej z licznych huśtawek
wysoko nad polami ryżowymi.

Na koniec udamy się do jednej z okolicznych restauracji z
widokiem na pola ryżowe. Po całym dniu powrót do hotelu i
nocny odpoczynek.

DZIEŃ 14 Przesiadka do łodzi
LABUAN BAJO
Wstajemy o poranku. Po śniadaniu przejazd na lotnisko i przelot do Labuan Bajo, miasta na wyspie
Flores. Z lotniska udamy się prosto do portu, gdzie przesiądziemy się na łódź, na której spędzimy
dwa kolejne dni. To najlepszy środek transportu, żeby zobaczyć i zwiedzić to, co mamy w planach.
Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem luzu i relaksu. Widoki z łodzi to dosłownie kwintesencja
doskonałego urlopu. Niedługo po wypłynięciu, pierwszy przystanek to Kelor Island, gdzie w
turkusowej wodzie będziemy mogli zanurzyć nasze rozgrzane słońcem ciała. Wystarczy maska i
rurka, by pod wodą odkryć piękne ławice kolorowych ryb.

Po kąpieli zjemy lunch, przygotowany dla nas na łodzi. Po posiłku wypływamy w kierunku Rinca
Island. To jedna z trzech największych wysp, wchodzących w skład Parku Narodowego Komodo, na
której występują obecnie największe na świecie jaszczurki – warany. Na Rince szacuje się ok.
1300 osobników. Ze względu na to, że wyspa jest rzadziej odwiedzana od Komodo, mamy większą
szansę, aby zobaczyć smoki w ich naturalnym środowisku bez tłumów turystów. Rinca jest również
zamieszkała przez wielu innych przedstawicieli fauny jak: dzikie świnie, bawoły, jelenie, makaki i
wiele gatunków egzotycznych ptaków.
W trakcie drogi zrobimy sobie przystanki na najładniejszych miejscach do snorkelingu i spróbujemy
“zapolować” na ogromne manty.
Ostatni przystanek będzie koło wyspy Kalong (kalong, po indonezyjsku znaczy nietoperz), gdzie
podczas zachodu słońca czeka nas prawdziwe widowisko, będziemy podziwiać tysiące latających
wampirów, które wyruszają na żer. Po kolacji na łodzi udamy się na nocny odpoczynek.

DZIEŃ 15 Spotkanie ze smokami
WYSPA RINCA
Pobudka wcześnie rano i szybkie śniadanie. Tego dnia pośpiech będzie wskazany, gdyż czeka nas trekking po
wyspie. Będziemy oglądali smoki, a kto pierwszy ten lepszy! Do wyboru mamy kilka tras, zróżnicowanych pod
względem długości. Sami zdecydujemy, którą trasę będziemy w stanie przejść biorąc pod uwagę nasze
możliwości kondycyjne i dość wysoką temperaturę powietrza. Najdłuższa liczy 5 km więc na pewno damy
radę, dodatkową motywacją będzie cel tej wędrówki.

Waran to gatunek gada, zwany również smokiem z Komodo. Ta największa obecnie żyjąca jaszczurka została
odkryta dopiero w 1910 r. Aby ją chronić założono w 1980 r. Park Narodowy Komodo. To niezwykłe zwierzęta i
w bliskim spotkaniu robią ogromne wrażenie. Są bardzo masywne, osiągają długość do 3 m, waga dorosłego
samca to blisko 100 kg. Szczęka uzbrojona w 60 zębów potraﬁ rozerwać oﬁarę na strzępy. Ciało pokryte jest
łuskami. Dużą rolę odgrywa, długi i umięśniony ogon gada. Atakuje zdobycz, zakradając się od tyłu, a że
rozwija prędkość do 20 km/h potraﬁ zaskoczyć konia, bawoła, jelenia, świnię, a nawet człowieka. My na
szczęście będziemy absolutnie bezpieczni pod okiem przewodnika i rangera.

Po trekkingu popłyniemy do środkowej części Komodo, gdzie znajduje się najlepsze miejsce na snorkeling.
Siaba Besar to unikalny, podwodny kurort dla miłośników przyrody i nurkowania. Wystarczy zanurzyć głowę, a
zobaczymy ogromny, koralowy ogród z mnóstwem wielobarwnych ryb, w tym także rekina białego i mantę.
Miejsce to słynie również z ogromnych, morskich żółwi, które swobodnie będą przepływać obok nas. To
fascynujące doświadczenie na długo zapadnie w pamięć. Po powrocie na łódź, kierujemy się w stronę Labuan
Bajo. Nocujemy na łodzi bądź w hotelu.
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DZIEŃ 16 Powrót do domu…
albo Wielki Relaks
Wstajemy o poranku i po śniadaniu ruszamy na lotnisko. Powrót do Denpasar na Bali.
Dla części z uczestników to ostatni dzień w Azji - wracają do kraju.

Druga grupa, która zostaje dłużej, udaje się w podróż na wyspy Nusa.
Przed nami jeden wielki relaks!
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DZIEŃ 16-20 Rajskie wyspy
NUSA CENINGAN, NUSA LEMBONGAN
I NUSA PENIDA
Najbliższe dni to zasłużony odpoczynek, połączony z eksplorowaniem trzech wysp.
Pobyt w hotelu z basenem na Nusa Ceningan. Wyspa Nusa Ceningan jest połaczona
mostem z wyspą Nusa Lembongan. Most jest tak wąski, że przejechać po nim mogą
tylko skutery. Można go również pokonać na piechotę i zwiedzać atrakcje obu wysp.
Sporo tam pięknych plaż, zarówno tych ogólnodostępnych z małymi i większymi
hotelami, jak i tych ukrytych jak Błękitna Laguna na wyspie Lembongan. Jeśli ktoś
będzie miał dość leżenia na plaży, może wybrać się łódką do lasów mangrowych na
wyspie Ceningan, popłynąć na snorkeling na wspaniałe rafy, wypożyczyć kajak lub jesli
nie boi się lewostronnego ruchu objechać wyspy na skuterze i odkryć nowe zakątki.
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DZIEŃ 18 Nusa Penida
Tego dnia chętnym polecamy wycieczkę na wyspę Nusa Penida (opcja). Ta malutka wyspa
należy do najpiękniejszych w Indonezji. Kryje w sobie wiele niesamowitych miejsc, które będziemy
chcieli oczywiście odwiedzić. Należą do nich zapierające dech w piersiach klify i plaże, takie jak
Broken Beach, Angel's Billabong, Crystal Bay czy Kelling King beach.

DZIEŃ 20 Świątynia na kliﬁe
POŁUDNIOWA KUTA
Po śniadaniu ruszamy do portu. Powrót na Bali. Przejazd do hotelu w Kucie. To największy i
najsłynniejszy kurort plażowy na wyspie, który jak magnes przyciąga turystów z całego
świata.

W kolejnej części dnia odwiedzimy świątynię Pura Luhur Uluwatu, poświęconą duchom
morza. Jest jedną z najstarszych świątyń na Bali. Została założona w początkach X wieku
przez przybyłego z Jawy kapłana hinduskiego - Empu Kuturana. Jest spektakularnie
umieszczona na krawędzi skalnego klifu, 80 metrów nad falami oceanu. Znana jest również
z zamieszkujących jej okolice małp, które lubią podkradać turystom kanapki, okulary, torebki i
inne drobiazgi, więc należy uważać.

W XV wieku, pielgrzymujący kapłan Dhang Hyang Dwi Jendra, założyciel świątyni Pura Tanah
Lot, przybył do Pura Uluwatu. Modląc się w świątyni osiągnął stan jedności z bogami i dlatego
wybrał ją jako ostatnie miejsce swojej pielgrzymki i miejsce ziemskiego spoczynku. Świątynia
jako grób świętego pielgrzyma, ma wielkie znaczenie dla Balijczyków. Pura Luhur Uluwatu
wygląda szczególnie pięknie o zachodzie słońca.

Właśnie o tej porze, pod osłoną gwiazd, zobaczymy doskonały pokaz tradycyjnego tańca
Kecak przy akompaniamencie chóru kilkudziesięciu męskich głosów. Po tym wspaniałym
widowisku przed nami pożegnalna kolacja w restauracji przy Jimbaran Beach.
Niepowtarzalny smak świeżych i przepysznych owoców morza oraz chłodnego, białego wina
to doskonałe zakończenie tej pięknej, indonezyjskiej przygody. Po kolacji nocny odpoczynek w
hotelu.
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DZIEŃ 21 Ostatni dzień w Azji
BALI
Dziś pożegnamy się z Indonezją. W pierwszej części dnia, po śniadaniu czas wolny. Można ostatni raz pójść na
plażę, wykąpać się w turkusowym, ciepłym morzu lub przejść się na spacer po okolicy. To też świetna okazja
do ostatnich zakupów pamiątek lub tradycyjnych wyrobów rzemieślniczych.

Za nami dwa wspaniałe tygodnie pełne wrażeń, przygód i nowych przyjaźni. To, co zobaczyliśmy, poznaliśmy i
przeżyliśmy zostanie na długo w pamięci. W godzinach wieczornych przejazd na lotnisko i wylot do kraju.

DZIEŃ 22 Powrót do Polski
Przylot do kraju i pożegnanie na lotnisku.

Indonezja
TERMINY WYPRAW:
28.04-14.05.2023
19.05-04.06.2023
08.09-24.09.2023
29.09-15.10.2023

koszt uczestnictwa

10 990 PLN + LOTY
opcja Wyspy Nusa (+5 dni): +1990 pln

CENA ZAWIERA
●

wszystkie transfery

●

lokalne loty Semarang - Pangkalan Bun, Pangkalan Bun - Surabaya, Denpasar - Labuan Bajo - Denpasar

●

opiekę doświadczonego i przygotowanego merytorycznie lidera, który zadba o wspaniałą atmosferę

●

śniadania

●

kolacja dzień 2 , 6, 7, 14, lunch dzień 6, 7, 8, 12, 14, 15

●

noclegi w apartamentach i hotelach - Pokoje 2-osobowe..

●

wszystkie atrakcje ujęte w programie - oprócz tych oznaczonych jako (opcja)

●

bilety wstępu do Parków Narodowych, rezerwatów i wszystkich obiektów ujętych w programie

●

ubezpieczenie ERGO Ubezpieczenia Podróży – TIP PLUS, 40 000 EUR, KR 5000 EUR, NNW 30 000 PLN

CENA NIE ZAWIERA
●

PRZELOTÓW: Warszawa – Jakarta i Denpasar - Warszawa / Jakarta - Yogyakarta – ok. 3500 zł / 400 zł

●

wyżywienia: obiady i kolacje poza tymi, które cena zawiera - wybór dowolnego dania z kart doskonałych restauracji

●

napoje i alkohol, zwyczajowe napiwki

●

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu. Koszt ubezpieczenia to 4,4% od wartości imprezy.

●

wiza indonezyjska - 35 USD

DODATKOWYCH ATRAKCJI (opcja)
●

masaże - 35 PLN za godzinę

●

wizyta w fabryce czekolady - 90 PLN

●

wizyta na plantacji kawy - 90 PLN

●

wycieczki dodatkowe (nurkowanie, gorące źródła, inne)

●

wycieczki fakultatywnej na Nusa Penida - 250 PLN

Przy wjeździe do Indonezji obowiązuje konieczność przyjęcia 3 dawek szczepień p-Covid 19
(lub 2 w przypadku Johnson and Johnson). Data szczepień nie ma znaczenia.
Ten folder nie jest ofertą sprzedaży w rozumieniu prawa handlowego. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku
obustronnego uzgodnienia. W takim przypadku będziemy proponować alternatywne (równomierne ﬁnansowo) rozwiązania zastępcze.
Nierównoważne ﬁnansowo rozwiązania wymagają dopłaty nadwyżki w stosunku do obliczonego kosztorysu. Wszelkie prawa do tekstu,
programu i zdjęć użytych w folderze są zastrzeżone.

Z prawdziwą przyjemnością polecam
wyprawy organizowane przez. Namibia to
dziewiczy, ale niesamowicie piękny kraj,
dzięki profesjonalizmowi i doświadczeniu
organizatorów nic nie odwracało mojej
uwagi od jej pięknych krajobrazów. Dziękuję
za wspaniałą atmosferę, a przede
wszystkim prawdziwą pasję ekipy.

Moje wszelkie oczekiwania dotyczące
tego wielkiego kawałka Afryki się
spełniły, a moje ego zostało w pełni
zaspokojone, tym co zobaczyłem,
przeżyłem i tym co przygotowano dla
mnie w Namibii. Auta terenowe,
namioty i doborowe towarzystwo – to
prawda, spełniły się moje marzenia

Mateusz poznański

Piotr Deutsch

Dyrektor Banku - ING Bank Śląski

Prezes ﬁrmy ProOﬃce

Jeśli poszukujecie wygód, paskudnych drinków z
all-inclusive i basenów z podgrzewaną wodą, to
zdecydowanie odradzam. Jeśli natomiast chcecie
doświadczyć traperskiej przygody, zanurzyć się głęboko
w Afryce, zobaczyć jak naprawdę wygląda życie
rdzennych mieszkańców tego ogromnego kontynentu,
zajrzeć w miejsca, gdzie turyści nie zaglądają i to
wszystko we wspaniałej atmosferze pionierskiej
przygody, to traﬁliście pod właściwy adres.

MICHAŁ truchanowicz

Igor Olejniczak
PRZEWODNIK
+48 501 740 604
igor@legalnomads.pl

Microsoft, Key Account Manager

Drugiego dnia wieczorem w Botswanie na
kamping "przyczłapał" sobie dość potężny
czarny nosorożec i wystarczyło zrobić 5
kroków żeby go klepnąć w tyłek. I tak
zaczęła się moja przygoda...

Izabela szymańska
uczestniczka Projektu Botswana

Moje oczekiwania co do wyprawy zostały zrealizowane
już w drugim dniu, a pozostałe dni
to kolejne dawki niezapomnianej i niewiarygodnej
przygody i pozytywnej energii. Ludzie, zwierzęta,
krajobrazy – wszystko było niesamowite. Ich
doświadczenie, wiedza, profesjonalizm oraz dobroć
i prawdziwość sprawi, że będzie to wasza najlepsza
w życiu przygoda.

Bartek rysak

Mega ludzie. Wszystkie chwile z nimi
spędzone są warte całego worka
kolumbijskich peso.

Grzegorz słowiński
uczestnik Projektu Kolumbia

Iwona Jaworska
PRZEWODNIK
+48 506 317 543
iwona.jaworska@legalnomads.pl

uczestnik Projektu Namibia

www.legalnomads.pl

Przygoda czeka, nie zwlekaj!
Mamy tylko 14 miejsc :)
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