БАЛИ
12 дена / 09 ноќи / авион од 589 €

Помеѓу Јава на запад и Ломбок на исток се наоѓа индонезиската провинција со седиште во Денпасар, фасцинантен остров со изобилство
на ориз, кокосови палми, кафе, какао и тутун... Прекрасни плажи и неверојатна боја на морето... Бали! Името на островот има повеќе
знашења: „Утрото на светот“, „Островот на боговите“ и „Последниот рај на Земјата“. Се наоѓа во пределот на екваторот со стотици
километри песочни плажи и големи бранови, претставува мамка за хедонистите и сурферите.

Поаѓање: 26.04.2019
Враќање: 07.05.2019
1. ден Белград- Доха
Состанок на групата на аеродром Никола Тесла два часа пред лет. Лет за Доха QR232 во 12:00 часот. Слетување
во Доха во 18:00 часот.

2.ден Доха- Бали
Продолжување за лет за Бали QR962 во 02:30 часот. Слетување на аеродромот во Бали во 17:30 часот по
локално време. Трансфер до хотелот. Сместување. Слободно време. Ноќевање.

3 ден Бали
Појадок. По појадокот факултативно Сафари. Паркот на слоновите во местото Таро се смета за еден од
најдобрите паркови во светот од тој вид. На 3.5 хектари тропска шума живеат голем број на слонови од Суматра.
Можност да го гледате перформансот во кој слоновите играат кошарка, сликаат, пресметуваат, и прскаат со вода
за среќен почеток на сафарито. Уживајте во 30 мин сафари низ тропската шума. По авантурата пробајте ги
специјалитетите на локалната кујна.
Излетот вклучува: повратен трансфер, перформанс со слонови, 30 мин јавање на слонови, ручек и осигурување.
Враќање во хотел. Слободно време. Ноќевање.

4 ден Бали
Појадок. По појадокот факултативен излет Bali trekking. Откријте ја природната убавина и традиција на Бали со
прошетка низ Хинду селата, оризовите полиња, шумите со Бамбус и плантажите со егзотично овошје и кафе со
водич на српски јазик. Посета на паркот во Таро, можност да го видите перформансот на слоновите, посета на
музејот, ручек.
Излетот вклучува: Повратен трансфер , влезници за паркот Таро, перформанс со слонови, ручек, осигурување.
Враќање во хотел. Слободно време. Ноќевање.

5 ден Бали
Појадок. По појадокот организиран факултативен излет - Бали интернационален рафтинг.
Траса во должина од 16 км во должина по реката Ayung . Време поминато во забава, дружење, капење.
Излетот вклучува: повратен трансфер, рафтинф во должина од 16 км, ручек, осигурување, рафтинг опрема.
Враќање во хотел. Слободно време. Ноќевање.

6 ден Бали
Појадок. Организиран факултативен излет – Делфин тура, Северен Бали.
Во раните утрински часови трансфер до Ловин, регија во северен Бали. Околу 6 часот наутро поаѓање со брод на
отворено море до локацијата која овозможува набљудување на делфините во природното опкружување.
Враќање на обала и можност за пливање со делфините во базенот на Melka хотел ( дополнително се наплаќа) .
Враќање кон јужниот дел на островот со посета на највисоките водопади на Бали по име Gigit , посета на храмот
Ulun Danu сместен на обалата на езерото Bratan.
Излетот вклучува: приватен трансфер, влезници, ручек и осигурување.
Враќање во хотел. Слободно време. Ноќевање.

7 ден Бали
Појадок. По појадокот организиран факултативен излет Seawalker. Дали сте некогаш пробале да одите по
морското дно? Направете го тоа на Бали и уживајте во неверојатните пејсажи на флора и фауна. По 5 минутно
возење со брод од Санура се доаѓа до точката со која започнува дружењето со подводниот свет. По авантурата
која нема да ве остави рамнодушни пауза за ручек во ресторан со поглед на море.
Излетот вклучува: Повратен трансфер, 30 мин Seawalker , ручек, осигурување и опрема.
Враќање во хотел. Слободно време. Ноќевање.

8 ден Бали
Појадок. По појадокот организиран факултативен излет до Источен Бали и храмот Besakih. Денот започнува со
посета на палатата Kerta Gosa, вековно место на собир на истакнати преставници на Балинежани кои донесуваат
значајни одлуки за островот. Посета на храмот Besakih , најголемиот храм на Бали. Панорамски поглед од Bukit
Jambul и уживање во пространите оризови полиња. По враќање посета на селото Тенганан , најстарото
традиционално село на островот, селото Кусамба и запознавање со традиционалниот начин на производство на
сол. Посета на плажата Candidasa и храмот Batu Cave.
Излетот вклучува: приватен трансфер во климатизирано возило, водич на англиски јазик, влезници.
Враќање во хотел. Слободно време. Ноќевање.

9 ден Бали
Појадок. По појадокот организиран факултативен излет до паркот на птици Убуд. Посета на паркот, шумата Alas
Kedaton, Goa Gajah пештерата – хинду светилиште кое датира од 11 век. Трансфер до Убуд и посета на Art
маркетот и надалеко познатиот Музеј. Посета на селото со надимак Убуд препознатлив по умешноста на
жителите во креирање на дрвени маски, обликување на сребро и злато.
Излетот вклучува: приватен трансфер во климатизирано возило, водич на англиски јазик, влезници.
Враќање во хотел. Слободно време. Ноќевање.

10 ден Бали
Појадок. Слободно време. Уживање на плажите. Ноќевање.

11 ден Бали - Доха
Појадок. Напуштање на хотелот. Слободно време се до трансферот. Лет QR 963 за Доха во 18.45 часот.
Слетување во 23.20 часот по локално време.

12 ден Доха - Белград
Продолжување на летот за Белград QR231 во 06:35 часот. Пристигнување на аеродромот Никола Тесла во 11: 00
часот.

Хотел/услуга
Цена на аранжманот/ По лице во 1/2 соба

27.04-06.05.2019

ИБИС СТЅЛЕС БАЛИ БЕНОА ***

589€

GRAND WHIZ NUSA DUA ****

685€

Во цената на аранжманот е вклучено:

Авионски превоз Белград-Доха-Бали -Доха-Белград

Трансфер аеродром-хотел-аеродром

9 ноќевања со поајдок во избраниот хотел

Организација и реализација на програмата
Во цената не е вклучено:

Аеродромски такси – 307 евра/ по лице

Здравствено осигурување

Факултативни излети

Индивидуални трошоци и други неспоменати услуги
Факултативни излети:

Бали интернационални рафтинг – 62 евра

Seawalker – 60 евра

Сафари – 73 евра

Bali trekking – 56 евра

Делфин тура, северен Бали – 65 евра

Паркот на птици Убуд- 48 евра

Источен Бали и храмот Besakih – 48 евра
Напомена:

Можност за резервација на други хотели на барање !

Цената зависи од моментално расположливите места на aвио компанијата, како и расположливоста на

хотелите. Цената може да биде променета без претходна најава, при промена на цените од страна на
хотелите

Цените се изразени во евра. Плаќањето е исклучиво во денари во денарска противредност 1€=62 ден.
Важат општите услови за патување на Т.А. Феријал Кашиков и СКТМ

