
THE  ZALA VILA BALI 

                  zasebnost – razkošnost – eleganca – mir

                                     

EKSOTIČNE  17 - DNEVNE POČITNICE
1. DAN

           Odhod iz Ljubljane preko enega izmed evropskih mest v Denpasar. Obroki in pijača v letalu.

2.   DAN

        V popoldanskih urah pristanete na Baliju, kjer vas bo po opravljenih carinskih formalnosti, ob
izhodu iz letališča pričakal slovenski lastnik Zale vile, gostitelj in organizator vašega potovanja ali šofer
Zale vile. Sledi vožnja do Vile. Namestitev. Po krajšem počitku se odpravimo na večerjo ob morju ali
pa večerjate v vili ob bazenu.

3. DAN

        Po zajtrku se odpravimo v notranjost otoka do gozda opic, kjer še danes svobodno prebivajo
balinezijski dolgorepi makavi, ki so najpametnejši od vseh opic. Opice boste lahko hranili, se igrali z
njimi ter  naredili  nekaj lepih fotografij.  Sledi vožnja po panoramski cesti  med riževimi polji  vse do
plantaž kave in kakava, kjer si bomo ogledali tradicionalni postopek pridelovanja najboljše kave na
svetu  Kopi  Luwak. Kavo Luwak,  kakav,  ingverjev  čaj,  čaj  iz  limonine  trave  ter  tobak  bomo tudi
poizkusili. Kosilo, z pogledom na  delujoči vulkanu Kintamani, ki ima 4 kraterje in je od leta 1800
izbruhnil  več kot  20 krat,  najmočneje  leta 1963,  umrlo je več tisoč ljudi  in porušenih 60.000 hiš,
nazadnje je izbruhnil leta 2000. V jasnem dnevu bomo videli tudi dim tega 1717m visokega vulkana.
Po kosilu  si  ogledamo  skriti  templj,  kjer domačini  molijo in darujejo darove bogovom, kar v vodi,
oblečeni.  V  bljižini  Templja  so  slikovita  terasasta   riževa  polja,  ki  so  med  najbolj  zaželenimi
fotografskimi motivi. Nadaljujemo mimo vasi vse do Elephant parka, kjer boste imeli priložnost hraniti,
božati,  jahati  in  občudovati  spretnosti  najredkejše  vrste  slonov,  elephant  maximus.  Ob  koncu  si
ogledamo še muzej slonov in se napotimo proti Villi, kjer nas čaka večerja, po želji tudi balinezijska
tradicionalna masaža.

4. DAN

          Zajtrk. Današnji dan bo namenjen poležavanju na peščeni plaži Nusa Dua, kjer potekajo vsako
leto znani seminarji največjih podjetij in svetovno znane konference. Po želji se lahko sprostite  ob
balinezijski masaži in si ogledate kako domačini predelujejo morske alge, ki so priljubljene v kozmetiki



proti staranju in spa centrih. Kosilo. V poznih popoldanskih urah se ustavimo na odprti  lokalni ribji
tržnici, kjer se bomo sprehajali med svežimi ribami kot so tuna, mahi mahi, red snaper, barakuda,
lobsterji in velikimi lignji, z malo sreče pa vidimo tudi kakšno 100kg in več veliko tuno, ki jih domačini
prodajo za sushi. Po večerji se lahko odpravimo zabavat v enega izmed mnogih barov 

5. DAN
            Zajtrk in prosto za samostojne oglede in aktivnosti.

6. DAN

          Po zajtrku vožnja po južnem delu otoka, do prekrasne peščene plaže Dreamland. Predstavljajte
si, da ste v bazenu, ki je na 60m visokem klifu in se preliva v Indijski ocean, pijete osvežilen tropski
koktail  in  opazujete  norčije  deskarjev.  Pogumni  lahko  poizkusite  surfanje  na  valovih  ob  pomoči
lokalnih surfarjev. Kosilo si lahko privoščite pri bazenu ob pomirjajoči lounge glazbi, ali pa na plaži v
lokalni restavraciji. Na poti domov se ustavimo v ribiški vasici Jimbaran. Med opazovanjem barvitega
sončnega zahoda, si lahko privoščimo romantično večerjo, kjer bomo lahko izbirali med izvrstnimi
morskimi  specialitetami kot  so rdeči  snaper,  gruper,  sladki  lignji,  king  prawni,  zeleni  ali  oranžni
lobster ter naredili nekaj fantastičnih nočnih fotografij.

7. DAN

           Po zajtrku se ob obali odpravimo do znamenitih terasastih riževih polj. Posebnost riževih polj
je njihova pomirjujoča zelena barva in poseben način gojenja riža, kar se odraža na kakovosti riža. Riž
je na Baliju zelo cenjen, saj predstavlja glavni vir dohodka mnogim domačinom, zato ga tudi imenujejo
"življenska kri " Balija. Spotoma obiščemo edino tradicionalno vas na Baliju, kjer bomo videli kako so
ljudje  živeli  pred  mnogimi  stoletji  in  kako  številni  staroselci  živijo  in  delajo  še  danes.  Po  ogledu
tradicionalnih obrti se odpravimo na kosilo ob morju. Po kosilu je možna dodatna aktivnost snorklanje
ogled koralnega grebena s  pisanimi  tropskimi  ribami,  z  malo  sreče pa bomo videli  tudi  želvo  ali
potapljanje na najlepši koralni steni na vzhodu Balija. Master diver Komang, vas popelje v podvodni
svet do globine 12m, tudi tiste, ki še tega niste nikoli poizkusili. Na poti domov si ogledamo  kraljeve
toplice  kjer se bomo sprehodili po kamnih, ki so tik nad vodo. Balinezijski kralj je vsak dan stopil na
prav vsak kamen, saj je verjel, da mu bodo bogovi nameni dolgo in srečno življenje... poizkusite še vi!

8. DAN
        Zajtrk in prosto za samostojne oglede in aktivnosti. Priporočamo dodatno aktivnost rafting na
reki Ayung, ki teče skozi deževni tropski gozd. Odločali se boste lahko za rafting na manjših brzicah,
bolj pogumni, željni večjega adrenalina, pa se boste lahko podali na  hitrejši del reke. Del reke, ki je
namenjen raftingu vsebuje okoli 20 brzic, ki so II ali III stopnje. Da se bomo malo ohladili bo poskrbel
zabaven  skiper,  ki  nas  po  popeljal  tik  pod  slap.  Med  spustom  bomo  občudovali  lepote  divje  in
nedotaknjene narave, med ravnimi  predeli reke pa se nam bodo prikazovala zelena riževa polja. Na
cilju nas čaka okusno balineijsko buffe kosilo. Prosto popoldan.



9. DAN

       Zajtrk. Prosto za sončanje ob bazenu, masaža... Sledi kuharska delavnica, kjer se boste naučili
kako se pripravijo tradicionalne jedi kot so Nasi goreng, Sate ayam, Fish Curry ali kako enostavno
narezati ananas... V Popoldanskih urah se lahko samostojno odpravite v surfersko mesto Kuto, kje
se sprehajate in nakupujete med mnogimi trgovinami. 

10.  DAN

           Zajtrk in prosto dopoldan. Na kosilo se odpravimo v glavno mesto Denpasar, kjer preizkušamo
raznoliko tradicionalno indonezijsko hrano. Sledi sprehod po živahni  tradicionalni tržnici, kjer bomo
nakupovali sveže tropsko sadje in zelenjavo, ter poizkusili osvežilni kokos.  V popoldanskih urah se
odpravimo do najlepšega  templja Tanah Lot, ki je od Vile oddaljen le 15min počasne vožnje med
riževimi polji. Tempelj je bil zgrajen v 16. stoletju na živi vulkanski skali, iz katere še danes priteka sveti
izvir, ki predstavlja vodnjak mladosti. Po oceni Lonely planeta je to tempelj, ki je ob sončnem zahodu
največkrat  fotografiran  tempelj  na  svetu.  Ob  templju  je  eno  izmed  najlepših golf  igrišč v  Aziji  -
Nirwana z 18 luknjami, ki ga je zasnoval znani golfist Greg Norman. Na poti domov se lahko ustavimo
ob morju.

11.  DAN

            Zajtrk ter prosto za samostojne aktivnosti ali  ugodne nakupe. V popoldanskih urah se
odpravimo na sprehod po peščeni plaži Indijskega oceana, kjer bomo z množico ljudi zrli v  barviti
sončni zahod, se ustavili v enem izmed lounge barov in si privoščili osvežilni tropski koktajl.  

12.  DAN

             Zajtrk ter prosto za samostojne aktivnosti. Priporočamo dodatno ogled safari parka, kjer
boste božali mladiča redkega belega tigra ali leva in orangutana ter se popeljali z džipi med živali v
njihovo naravno okolje. V parku je tudi Balijsko gledališče, ki podoživlja legende in je priložnost, da
spoznamo raznoliko balijsko kulturno dediščino. Grandiozna predstava Bali Agung je navdihnjena z
zgodovinsko in legendarno poroko med balijskim kraljem in princesko iz kitajske kraljeve družine. 

13.  DAN
            Po zajtrku se odpravimo v notranjost otoka, po panoramski cesti med riževimi polji vse do 
severa Balija, kjer bomo plavali z delifini, ki je posebna in redka priložnost, o kateri sanja veliko ljudi.
Z delfini bomo plavali, se igrali in jih špricali, prijeli bomo dva delfina za plavuti in nas bosta vlekla...
vaš vodič pa bo naredil nepozabne fotografije in zabeležil to doživetje posebno za vselej. Po kosilu   



odpravimo  na lokalno  tržnico,  kjer  boste lahko nakupovali  začimbe kot  so kakav,  paličke cimeta,
svežo vanilijo, ingver, curry, chili, jasminov in vanilijev  čaj, limonino travo in veliko drugih. Po lepih
vonjavah se odpeljemo do templja Bedugul, ki leži na jezeru. Domačini verjamejo, da se je v templju
naselil bog vode, ki skrbi za namakalne sisteme riževih polj po celotnem otoku. Po večerji si lahko
privoščite tradicionalno balinezijsko masažo kar ob bazenu. Na  poti  domov se lahko ustavimo in
kupimo lokalno tropsko sadje kot sta smerdeči durian in največji sadež na svetu jack fruit

14.  DAN

            Zajtrk in prosto za samostojne oglede in aktivnosti.

15.  DAN

           Po zajtrku se boste ob svojem bazenu prepuščali razvajanju toplega tropskega sonca, srkali
sok  iz  svežega  ananasa  ali  kokosa  in  se  predajali  gurmanskim  užitkom  morskih  sadežev,  malo
zadremali, prepustili svoje telo nežnim rokam maserke in se odpravili na sprehod po peščeni plaži kjer
bomo občudovali romantični sončni zahod. Ob prihodu v Vilo vas bo čakala romantična indonezijska
večerja ob svečkah.

16.  DAN

            Zajtrk in prosto dopoldan. V popoldanskih urah se odpravimo proti letališču, polet letala do
Singapur/Kuala Lumpur/Thaipeh, nadaljevanje potovanja do enega od evropskih letališč. Obroki in
pijača v letalu. Tisti, ki bi radi let skrajšali, priporočam tabletko za spanje. 

17.  DAN

           Pristanek na ljubljanskem letališču sredi dneva in zaključek našega eksotičnega  potovanja.



CENA ARANŽMAJA:  1.095,00  EUR                                       CENE SO BREZ LETALSKE KARTE !

NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV:   2
V kolikor potujejo 6 potniki, se cena zmanjša na   1.065,00 EUR

ČAS POTOVANJA: 
17 dni / 14 nočitev

DATUMI INDIVIDUALNIH ODHODOV:
Vsak dan glede na prosta mesta v letalu

V CENO ARANŽMAJA JE VKLJUČENO:
Nočitev z zajtrkom v luksuzni Vili 5*, pijača ob prihodu, tropsko sadje ves dan, mineralna voda, 2x
balinezijska  tradicionalna  masaža,  romantična  večerja  ob  svečah,  osnove  indonezijske  kuhinje,
varstvo otrok, navedeni prevozi in ogledi, vstopnine templjev in parkov. Zala darilo ob odhodu.

V CENO ARANŽMAJA NI VKLJUČENO:
Kosila in večerje, jahanje slonov, dodatne masaže in dodatne aktivnosti in ogledi, rafting, napitnine.
( plavanje delfinov 25 euro, zaradi podražitve ) 
  

         Po želji organiziramo podaljšanje potovanja na tropski neraziskani otok Flores (individualno, brez
slovenskega spremljevalca ). Vrstni red izletov se prilagodi vremenskim razmeram.

      www.thezalavillabali.com         letsgoto.bali@yahoo.com            FB :  zala villa bali

http://www.thezalavillabali.com/

