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Český hotel
SELANG RESORT
na poklidném severovýchodě Bali - Amed (str. 5)
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„Jednota v rozmanitosti“ pod tímto základním mottem se na 18 208 ostrovech v
Indonésii spojilo do jednoho národa s jedním společným jazykem „Bahasa
Indonesia“ stovky rozličných svébytných kultur, původních domorodých etnik,
pro něž doba kamenná ještě není minulostí. Starobylé civilizace, tajemná
božstva a rituály. Pozoruhodná země ohnivých vulkánů a tropických pralesů s
největším počtem živočichů i rostlin, které nenajdete nikde jinde na světě.
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bohatý podmořský svět
Indonésie ukrývá ve svých vodách téměř
80% světových korálových útesů. Tzv.
Korálový trojúhelník, oblast mezi Bali,
Filipínami a Papuou, oplývá nejbohatším
podmořským životem na světě (nejvyšší
biodiverzitou), největším počtem druhů
korálů, ryb, korýšů i měkkýšů. Oblast je
vyhlášená nejvyšší pravděpodobností na
setkání s měsíčníky (největšími rybami na
světě), rejnoky manta i velrybími žraloky.

Potopíte se s námi?

S námi
o prázdninách
v Chorvatsku?

Veruda - kemp na ostrově (str. 20)
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O NÁS

Vážení cestovatelé,
předkládáme Vám nový katalog
pro rok 2018 a jaro 2019. Tak trochu jsme v
loňském roce cestovali, poznávali, porovnávali a dohadovali se, co by mohlo být
to pravé do programů naší cestovní kanceláře. Po vstřebání zážitků jsme vytvořili
programy několika nových zájezdů do míst,
které nejsou cílem jiných cestovních kanceláří. Na 1. místě je to Raja Ampat,
ostrovy u Papuy, které učarují každému,
kdo hledá poslední ráje a oželí teplou vodu
a klimatizaci. Dále jsou to ostrovy koření
Moluky, konkrétně Ambon a ostrovy
Banda s vůní muškátového oříšku, řadu let
nedostupné. Pojeďte objevovat ostrovy,
které Kolumbus nenašel a konkrétně
ostrov Rhun, Holanďané vyměnili s Angličany za Manhattan (USA). Poslední katalogovou novinkou je ostrov Siau, ve spojení s Bunakenem a severem Sulawesi, kde
už je konečně kde bydlet a čeká i na Vás.
Určitě se s Vámi do těchto destinací rádi
opět vrátíme a společně si užijeme atmosféru posledních rájů.
Určitě jste zaznamenali, že se nám
na Bali probudila více než 50 let spící sopka
Agung. Přesto, že nám to přineslo nemálo
starostí a potapěčské centrum v Tulambenu je od září uzavřeno, přestěhovali jsme
vše do Selangu a potápění probíhá odsud.
Selang Resort je od sopky v bezpečné
vzdálenosti za horami a nehrozí zde našim
klientům žádné nebezpečí. Největší nepříjemností bylo pouze uzavření letiště. To
trvalo 3 dny a do budoucna jsou připraveny
případné nouzové scénáře pro návrat
turistů Bali do vlasti.
Všem, co už s námi cestovali nebo
využili našich služeb, děkujeme. Těšíme se
na společné silné zážitky na zájezdech, na
Vaši návštěvu na Bali (i v Chorvatsku),
setkání na promítání v Čechách. Šťastné
návraty z cest Vám přejí

Hruškovi

Co deláme

Cestovka má kancelář v Hrdějovicích (předměstí
Českých Budějovic) a zde se vytváří nabídka (katalog, webové prezentace...). Do programu zájezdů zařazujeme naše prověřené programy. Nově
zde najdete i zájezdy spolehlivých partnerů. Po
celý rok se Romana a Monika snaží splnit Vaše
očekávání při realizaci zájezdů: Připravit optimální program, zajistit nejlepší letecké spojení,
sjednat odpovídající cestovní pojištění.
Resort na Bali provozuje naše indonéská firma a
velká rodina balijských zaměstnanců po celý rok.
V nejfrekventovanějších obdobích roku tam
někoho z nás potkáte. Nejezdíme tam lenošit, ale
snažíme se o zajištění bezproblémového provozu
jako delegáti, jezdíme s klienty na výlety.
Potápěčské centrum na Bali organizuje podvodní aktivity - potápění, seznamovací ponory,
kurzy potápění, půjčování výstroje.
(Nejen) Potápěčské centrum v Chorvatsku
V červenci a srpnu nás (již 28. rokem) najdete na
ostrůvku Veruda u Puly. Původně vojenský bunkr
z 1.SV (po rekonstrukci) je zde zázemím potápěčského centra. Nejde tu zdaleka jen o potápění,
ale o pohodovou dovolenou s dobrou partou.
Rádi Vám svět pod hladinou při seznamovacím
ponoru nebo kurzu potápění ukážeme. Pokud již
potápěči jste, zajistíme Vám atraktivní program.

Kdo jsme
n Malá rodinná cestovní kancelář ( již

s 20-letou historií) specializovaná na
zájezdy do Indonésie, kde Bali je
naším druhým domovem.
n Potápěči ( jen v rodině 4 instruktoři),
kteří hledají poslední ráje a odkrývají
tajemství světa pod vodní hladinou
všem zájemcům.
n Na Bali optimisti, kteří se již 20 let snaží v Indonésii podnikat.
n V Chorvatsku „robinzoni” na ostrůvku
Veruda u Puly po dobu letních prázdniny (pokud nejsme pod vodou) při
organizování potápění, grilování
nebo posezení s přáteli.

Promítání a prezentace v CR

Kde se můžeme vidět? Pravidelně
v polovině ledna míváme prezentaci na veletrhu cestovního
ruchu GO v Brně a v únoru na Holiday Word v Praze (15. - 18. 2. 2018).
Promítání: Již řadu let pořádáme převážně v zimních měsících na řadě míst v ČR tematické přednášky
s promítáním. Některé atraktivně programově doplňuje vážený partner - velvyslanectví Indonésie.
Nechte se inspirovat, doplňte si informace nebo osvěžte vzpomínky . Termíny a místa najdete na našich
webových stránkách. Na vyžádání rádi přijedeme i k Vám!

Kde nás najdete
Chor vatsko Bali
Každoročně v létě v kempu na ostrůvku
Veruda u historického města Pula na Istrii
v potápěčském centru již od roku 1988.

Téměř po celý rok v našem (nejen potápěčském) resortu ve vísce Selang v oblasti
Amed na východě Bali již od roku 1998.

Veruda
Tel: +420 735 545 636
Email: subaqua@subaqua.cz
Facebook: www.FB.com/Veruda
Otevřeno: červenec a srpen

Selang Resort
Mobil (WhatsApp): +62 811 3999 016
Telefon: +62 363 430 1009
Email: info@selangresort.com
Facebook: www.FB.com/SelangResort

www.SUBAQUA.cz
www.ChorvatskoPotapeni.cz

www.SelangResort.com
www.Diving-Bali.com

Proč
s
námi
specialisté na Indonésii již 20 let

- originální vlastní programy
- malé skupiny - individuální přístup
- odborní průvodci - rodinná CK
- vlastní hotely a potápěčská centra
na severu Bali a v Chorvatsku

Nabídka zájezdů
Základ naší katalogové nabídky tvoří
pobytové, poznávací a tématické (potápění, jóga,
golf...)zájezdy do Indonésie a především na ostrov
Bali, které pro nás je druhým domovem. Poznávací
zájezdy do Indonésie jsou pro nás srdeční záležitostí,
příležitostí k návratům na magická místa, k lepšímu
poznání tajemné ostrovní říše.. Programy se neustále
vyvíjejí. Většinu ostrovů, kam pořádáme zájezdy, jsme
osobně mnohokrát navštívili. Naším bonusem jsou
činnosti, které v katalogu nenajdete a vznikají znalostí
místního prostředí, jazyka a spoluprací s místními
prověřenými průvodci. Při většině zájezdů zažijete
místní svatby, křtiny, pohřby a tradiční ceremonie...
Již 20 let zde provozujeme českou firmu a v Indonésii
jsme strávili spoustu času a navštívili mnoho ostrovů.
Na zájezdy jezdíme s klienty osobně a často
využíváme léty prověřené místní průvodce. Pokud jste
dosud Indonésii nenavštívili, doporučujeme poznávání této vzdálené destinace zahájit na ostrově Bali a
až poté přidávat další ostrovy.
Vždy hodnotíme minulou sezónu a
úspěšnost jednotlivých zájezdů. I oblíbené zájezdy se
neustále doplňují a ladí. Naším cílem je poskytnout
Vám maximum zážitků, v co nejkratším čase, s co
nejvyšším komfortem.
Úspěšnými zájezdy v loňském roce byly
(tradičně) poznávačka Krásy a tajemství Bali,
úspěšná byla i Sumatra, Jáva a Komodo.
Letošními novinkami jsou poznávací
zájezdy z Prahy na Raja Ampat (Papua), Moluky a
Bandské ostrovy a ostrov Siau u Sulawesi. Vzhledem k tomu, že se jedná i o velice atraktivní potápěčské destinace připravili jsme do těchto ostrovních rájů
i zájezdy pro potápěče.
Téměř kompletní aktuální nabídku
zájezdů s podrobnějšími popisy i představením
našich partnerů, místních osvědčených průvodců,
najdete na našem webu www.aquatravel.cz. U řady
zájezdů jsou vložena krátká videa, kde si můžete o
konkrétním zájezdu či výletu udělat představu.
Individuální zájezdy - často realizujeme
akce, které v katalogu nenajdete - nebojte se zeptat!
Pokud chcete být informováni o nových
videích z našich cest, zájezdů a potápění, přihlaste se
ke sledování našeho YouTube video kanálu na adrese

www.YouTube.com/AQUATRAVELcz

Č.Budějovice
Cestovní kancelář AQUATRAVEL s.r.o.
Okružní 284, 37361 Hrdějovice
Mobil:
+420 602 545 821
Telefon: +420 387 220 768
Email:
info@aquatravel.cz
Skype:
aquatravel.cz
Facebook: www.FB.com/AQUATRAVELcz
Otevřeno celoročně: Po-Čt 10:00 - 16:00
Pá
10:00 - 14:00

www.A Q UAT R AV E L.cz

Ostrov bohu°
a démonu°
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„Bali okouzluje vším: harmonií své krajiny,
svým lazurovým mořem, svými věčně zelenými
rýžovými poli, desetitisíci svých hinduistických chrámů, svými sopkami...
Hlavně mě ale okouzlovali - a vždycky když jsem na Bali, stále okouzlují - lidé:
milí, přívětiví, tak přátelští Balijci.”
PhDr. Miloslav Stingl

Ubytování

(jeden z největších českých
cestovatelů a spisovatelů

Máte už letenku
na Bali nevíte co
dál? Doporučíme a zajistíme Vám
ubytování dle Vašich přání.
Amed - na východním pobřeží poskytuje
ubytování v menších hotýlcích a resortech
většinou přímo u klidnějšího moře. Místy i bílé
pláže lemované lávovými útesy a především
bohatý život pod hladinou. Ideální pobytové
místo pro relaxaci i poznávání rituálů a
každodenního života domorodců. Kohoutí
zápasy, tranzové tance, ceremonie.
Tulamben - původní rybářská vesnice na
severním pobřeží Bali. Nejlepší místo pro
potápění a šnorchlování, klidné turistické
centrum s řadou restaurací a obchůdků.
Kuta - nejrušnější letovisko ostrova Bali s
nekonečnou bílou pláží, je rájem pro surfaře a
příznivce večerní zábavy (pařmeny) i centrem pro
výhodné nákupy značkového i neznačkového
zboží.
Nusa Dua - pro milovníky luxusu a pohodové
dovolené ve stylu „all inclusive“, s velkými hotely a
vlastními plážemi. Součástí nabídky jsou golfová
hřiště nejvyšší světové úrovně.
Sanur - dlouhé pláže, menší vlny, mělká voda.
Velké hotely pro náročné i klidné menší hotýlky
pro penzionéry i rodinnou dovolenou.
Ubud - centrum umění a kultury, zasazené do
tropické přírody v centrální části Bali necelou
hodinu od letiště.
Padangbai - rušnější turistické centrum a přístav.
Zastávka před cestou na další ostrovy.
Candidasa - bílé pláže a útesy v moři na
klidnějším východním pobřeží 60 km od letiště.
Lovina - větší letovisko na severovýchodním
pobřeží Bali s hotely a hotýlky u černých pláží,
obklopené rýžovými políčky.

Ostrov krásy, překvapení, opravdové
exotiky i skutečných dobrodružství a
ideální místo pro odpočinek i aktivní
dovolenou. Již po 12 let je světovými
agenturami Bali hodnoceno jako nejoblíbenější ostrovní destinace světa.

Letenky

Jste nezávislí cestovatelé a sháníte jen
letenky, ať už mezinárodní, či jen vnitrostátní?

Zajímavosti

I s tímto Vám velice ochotně pomůžeme.

«Agahinduismus - jedinečné náboženství
mnoha barevných ceremonií a rituálů
«Gamelan - hudba gongů mnoha hudebníků
«Barong a Rangda - symboly dobra a zla
«Jukung - okatá loď rybářů s vahadly
«Legong - výrazový tanec mladých dívek
«Ikat a batika - tradiční tkané a barvené látky
«Ramayana - hinduistický mýtický příběh

Výlety

Nevíte kudy kam na Bali a po

Indonésii?

Pokud již letenky a ubytování máte a chcete zajistit
jen některý z programů, jste také na správné adrese.

Doprava

Zájezdy

Chcete si půjčit skútr nebo
dokonce auto
na Bali? Poradíme Vám jak a kde nejlépe.

Doprava po silnici je ve většině míst opravdový
cestovatelský zážitek. Jezdí se vlevo, ale jinak moc
dalších pravidel nečekejte, silnější má přednost!

Nevybrali jste z námi připravených zájezdů?
Rádi Vám připravíme na míru kombinaci služeb dle
Vašich představ.

Svátky

Ceský resort

Zajímavostí Bali je mimo jiné i ceremoniální kalendář s unikátními svátky Ogoh-ogoh a Nyepi, což
jsou v podstatě Silvestr (velice bujarý s divokými
ﬁgurínami) a Nový rok - klid bohů, kdy se čas úplně
zastaví a nefunguje žádná doprava (ani letecká).
Letos tyto svátky připadají na 16. a 17. března.

Zastesklo se Vám po
české kuchyni?
Hledáte klid a pohodu, krásnou přírodu?
Potkejte se s námi a dalšími cestovateli u piva v
našem resortu v Amedu na SV Bali. Zažijte nejhezčí
západ slunce na Bali i probouzející se přírodu při
jedinečném východu nad sopkami. Vyzkoušejte si
potápění pod vedením českých instruktorů.
Popovídejte si s balijci v češtině...

Menjangan
Lovina

Národní park Bali Barat
Rozloha: 5.633 km2 (cca 140 x 90 km)
Počet obyvatel: 3.891.000 (690 ob./km2)
Náboženství: hinduismus 93%, islám 4,8%,
křesťanství 1,4%, buddhismus 0,8%
Čas +6 hodin (v zimě +7) oproti ČR
Jazyk: indonéština a balijština

Pocasí

Bali nebývá postiženo několikadenními monzunovými dešti. Na jihu (turistické oblasti Kuta, Legian,
Sanur a Ubud) začínají deště někdy již koncem října a
trvají do konce března. Prší převážně po obědě cca
hodinu a po setmění. Méně srážek je na polostrově
Nusa Dua a severovýchodní pobřeží (díky srážkovému
stínu sopek). Agung, Batur a Seraya má srážek nejméně
a i v lednovém období zde prší většinou max. 1 hodinu
po obědě. Jinak je sezóna na Bali v podstatě po celý rok.
Nejrušnější jsou červenec, srpen, září (v letošním roce i
díky islámským svátkům po Ramadanu) a samozřejmě
Vánoce a konec roku.

Les

Git Git

Banjar

Batur
Ulun Danu Bratan
Bedugul

Tulamben
Agung

Kintamani
Besakih

Tirta Empul
Gunung Kawi
Ubud

Amlapura
Tenganan

Klungkung
Goa Gajah

DENPASAR
Tanah Lot
Tabanan
Sanur
Legian
Kuta
Nusa Dua
Ulu Watu

Tirtaganga

10 km

Zastavte
se u nás

Amed

Selang
Lempuyang

Ujung
Pasir Putih
Candidasa
Goa Lawah

Nusa Penida
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ČESKÝ HOTEL NA BALI

Selang
Resort
český hotel na severovýchodě Bali

-

jedinečný výhled na moře
bungalovy v tropické zeleni
bazén s barem nad mořem
vše pro šnorchlování a potápění
tradiční činnosti domorodců

Český resort v Amedu na klidném severovýchodě Bali www.SelangResort.com
Vše pro Vaši báječnou dovolenou. Poznejte jiné
Bali než nabízí většina cestovních kanceláří.
Utečte před civilizačním válcem a zástupy turistů.
Dopřejte si dovolenou v eco resortu s trávovými
střechami na terasách pod kokosovými palmami
v zajetí neskutečně barevné tropické květeny.
Z celého areálu i ze všech bungalovů, pokojů,
altánů, teras, bazénu i restaurace je jedinečný,
panoramatický a ničím nerušený výhled na moře.
Při troše štěstí můžete spatřit skotačící delfíny či
velryby na pravidelných potravních tazích. Přímo
před hotelem zvou k návštěvě barevné korálové
zahrady s neskutečně pestrou paletou korálových
ryb a dalších živočichů.

Ubytování
V areálu resortu se nachází
5 dvoulůžkových bungalovů, 1 rodinný bungalov pro 4 osoby (2 pokoje), 2 dvoulůžkové, 1 třílůžkový pokoj a pod hřištěm v tzv. „věži” u stromu
další 4 jednodušší pokoje jen s balkónem přímo
nad mořem (popis a cena na vyžádání). V posledních dvou letech proběhly v areálu rekonstrukce a
opravy, od výměny střech po nové LED osvětlení,
lampičky a zásuvky u postelí, obklady, atd.
Kategorie pokojů a bungalovů:
Standard - pouze s ventilátorem
Superior - stejné jako Standard, navíc klimatizace

Vybavení všech pokojů a bungalovů
masivní dřevěný nábytek (otevřená skříň, psací
stůl s lampičkou a toaletní stolek se zrcadlem),
ventilátor, trezor, fén, minibar, rychlovarná konvice (čaj, káva), skleněná láhev s filtrovanou pitnou
vodou, koupelna (teplá voda, sprchový kout, WC,
toaletní potřeby a ručníky), terasa se stolečkem a
ratanovými křesílky, malá zahrádka

Stravování Snídaně (dle menu) se podávají v
hotelové restauraci s výhledem na moře i areál
resortu. Na jídelním lístku (v češtině) najdete
pestrou nabídku čerstvých ryb a mořských plodů,
speciality indonéské, světové i české kuchyně.
Restaurace otevřena po celý den 7:00 - 22:00.
Kavárna s ratanovým i historickým nábytkem z
královského paláce nad restaurací poskytuje ještě
lepší výhled a více klidu při posezení u kávy.
Gril u hřiště má rozměry i na opravdu velké ryby.
V areálu resortu dále najdete:
nekonečný bazén s přepadem jakoby do moře,
sladkou vodou, barem a lehátky na terasách
n altán s lehátky pro tradiční balijské masáže
n balé (altánek) u moře pro jógu, četbu či relax
n travnaté hřiště - jóga, badminton, pétanque
n WiFi vysokorychlostní (50MB) internet
n potápěčské centrum (viz níže a na str. 17)
n

Pobytové zájezdy na Selang Resort
Pobytové, potápěčské i tématické zájezdy po celý
rok na 7, 10, 14 (i více) nocí dle Vaší volby. Oblast
má specifické mikroklimatické podmínky a i v
období dešťů (leden, únor) zde prší minimálně;
nabídky na potápění upřesníme na vyžádání.
K pobytu lze dokoupit výlety po Bali (viz str. 7) a
zájezdy po dalších indonéských ostrovech.
Slevy na rodinný bungalov, dlouhodobý pobyt (více než
14 nocí) a děti na vyžádání v CK.

kdykoliv
Kategorie pokoje

7 nocí 11 nocí 14 nocí

Standard (ventilátor)
Superior (klimatizace)

29 150 31 750 33 700
30 200 33 400 35 800

Zahrnuje: mezinárodní letenku včetně tax a poplatků,
transfer z a na letiště na Bali, ubytování na dvoulůžkovém
pokoji se snídaní, služby česky mluvícího delegáta
Nezahrnuje: ostatní stravování, cestovní pojištění
Noc navíc: 650 Kč / os. | Jednolůžkový pokoj: 350 Kč / noc

České potápěčské centrum Deep Blue Dive Bali
V důsledku probuzení sopky Agung, jsme z
bezpečnostních důvodů přestěhovali vybavení
potápěčského centra z Tulambenu na Selang.
V současné době veškeré potápěčské aktivity a
programy zájezdů organizujeme ze Selangu.
I nadále pro nás zůstává potápění jednou z hlavních činností. Více o potápění najdete na str. 17.

10 / 14 / 17 dní

www.Diving-Bali.com

Dva ponory v Selangu pro potápěče €55
s kompletní výstrojí, doprovody a poplatky

Seznamovací ponor pro nepotápěče €55
Krátká teor. příprava, vyzkoušení dýchání s přístrojem v bazénu a 1 ponor v moři s instruktorem.

Kurz přístrojového potápění OWD €300
4 ponory v moři, teorie, bazén (certifikace od €35)

AKTIVNÍ DOVOLENÁ
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Amed

- jedinečné šnorchlování a potápění
- výlety pěšky, na kole, motorce
- ceremonie, svatby, křtiny, pohřby...
- mořský rybolov z tradičních lodí
- autentický život balijců dle tradic
- jóga a zdravý životní styl
Aktivní dovolená na Bali - aktivity v Amedu a okolí
Resort a okolí (oblast Amedu) nabízí celou řadu
možností pro strávení aktivní dovolené.
Pláže a koupání v moři. Přímo před hotelem je
kamenité pobřeží a oblázková pláž. V případě vln
je bezpečnější vstup i výstup z vody z mola.
Písečné pláže jsou od hotelu vlevo cca 200 metrů
a doprava 400 metrů. Dejte pozor - rozdíl mezi
odlivem a přílivem (až 2m) může odkrýt korály a ty
Vám mohou způsobit nepříjemné zranění.
Šnorchlování. Barevný podmořský život přímo
vybízí k poznávání světa pod hladinou. Výstroj,
pokud nemáte vlastní, si můžete zapůjčit. Větší
vlny jsou na severním pobřeží Bali spíše výjimkou.
Kolem pobřeží bývají proudy, ale nemusíte se jich
bát, nechejte si poradit a v pohodě se svezete
podél břehu.
Potápění s přístrojem. Nemáte licenci na potápění? Můžete vyzkoušet ponor na zkoušku a dále
pokračovat kurzem potápění OWD s mezinárodní certifikací opravňující k potápění do 18
metrů. Pokud máte zájem o potápění již před odletem, můžete začít s teorií i bazény již v ČR. Pro
kvalifikované potápěče jsou atraktivní lokality přímo před hotelem, v blízkém okolí (Malý vrak,
Lipah, Amed, ostrov Selang) nebo u naší druhé
základny na Bali v Tulambenu.
Rybaření. Vody v okolí jsou vyhlášené bohatstvím atraktivních mořských ryb: tuňáků, mahimahi, barakud, chňapalů a marlínů. Láká Vás
mořský rybolov? Pokud budete úspěšní, na gril u
hřiště se vejde i opravdu velká ryba. Domorodci
vyjíždějí na ryby (hlavně makrely) v brzkých ranních hodinách na tradičních dřevěných trimaránech (jukunzích). V době jarních a podzimních
tahů se vrací s bohatými úlovky a přidat se můžete
i vy.
Výlet lodí podél pobřeží. Bizardní tvary skalnatého pobřeží vytvořené utuhlou lávou střídají
zátoky s bílými plážemi (směrem k Amedu). V
opačném směru jsou pláže smíšené nebo
oblázkové, vždy však po ranním lovu lemované
barevnými lodičkami rybářů. Pohled z tradiční
lodě na pobřeží s monumentální kulisou hor
vrcholů Seraya a Lempuyang (přes 1000 m n.m.) a
pohled na horu bohů, sopku Agung (3033m n. m),
určitě nezapomenete.

Výlety za aktivitami na Bali

www.Dovolena-Bali.com

Pěší turistika. Jen málo míst na Bali nabízí tolik
zajímavých míst a tras k poznávání přírody i tradičních činností domorodců.Můžete se vydat
sami, či v doprodu průvodce.
Cykloturistika a výlety na motorce. Je-li
doprava především na jihu Bali opravdu hektická
a pro turisty těžko pochopitelná, sever je klidnější.
Silničky na severním a východním pobřeží i síť
odboček směrem do vnitrozemí lákají k prozkoumání. Pokud chcete vyzkoušet motorku,
nezapomeňte si před odjezdem nechat vystavit v
ČR papírový mezinárodní řidičský průkaz.
Geocaching. Hledání pokladů pomocí GPS je ve
světě stále populárnější. V celé Indonésii jsme
umístili již více než 50 „kešek”, v největší koncentraci pak samozřejmě, ve východní části Bali. Včetně speciálních jako např. pod hladinou moře
nebo v kráteru aktivní sopky.
Výlety autem s průvodcem po Bali. Jak už jsme
uvedli, výlety si můžete vybrat a objednat již před
odletem na Bali. Kdy a kam se jede se konkretizuje
většinou večer předem a není problém se přidat i
pokud nemáte výlet objednaný.
Ceremonie v okolí. Je prakticky nemyslitelné,
aby se během Vašeho pobytu na Bali v okolí nekonala nějaká oslava nebo náboženská ceremonie.
V den úplňku a novoluní se v ranních hodinách
můžete přidat k ceremonii v základní škole v
Leanu a pokračovat odpoledne či večer na barevné obětní ceremonii, často doplněné o balijské
tance. Nezapomeňte, že musíte mít zakrytá kolena „sarongem”.

Tulamben
9 km

Navštivte
nás zde

Amed
Bunutan

Culik

12 km
9 km

Selang

Lempuyang
Gili
Selang

Tirtagangga

od 2 osob

4 - 12 hodin

Výstup džunglí na kopec Lempuyang

Rafting na divoké řece

Ranní výstup (1,5 hod., 500 m převýšení) skrze
tropickou džungli po schodech od dračího, bílého
chrámu Lempuyang až na vrchol stejnojmenného kopce (1075 m n.m.) s pěknými výhledy na
sopku Agung, zátoky Amedu a východní pobřeží
Bali. Další menší chrámy na vrcholu, divoké
orchideje a makakové.
cca 25€

2 až 3 hodiny a 16 km dlouhá plavba džunglí po
divoké řece Telaga Waja třídy II až IV, sjezd 5m
vysokého splavu, vodopády, ...
cca 48€

Výstup na sopku Agung nebo Batur
Noční výstup (3 hod., 1200 m převýšení) na nejvyšší horu Bali, posvátnou sopku Agung (3033 m
n.m.) s krásným výhledem na většinu Bali při východu slunce. Nebo výstup (1,5 hod., 700 m převýšení) na sopku Batur (1717 m n.m.) s úžasnou
procházkou po úzkém okraji kráteru a výhledy do
kaldery s jezerem a lávovými poli.
cca 60€

Šnorchlování s rejnoky manta
Výlet autem a rychlou lodí k ostrovu Penida, kde
je téměř 99% šance na setkání s ohromnými rejnoky manta (rozpětí až 6 metrů), dále nádherné
korálové útesy a bílá pláž v zátoce Crystal Bay a
monumentální pobřeží cestou.
cca 60 €

Jízda na slonech s koupelí
Výlet do světově vyhlášeného sloního parku
Taro u Ubudu s programem dle vlastního výběru.
Rehabilitační centrum pro slony sumaterské s
různými aktivitami.
cca 100€
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FAKULTATIVNÍ VÝLETY

Výlety po Bali
- nejoblíbenější tropická destinace
- ostrov bohů a démonů pod rovníkem
- tolerantní hinduistické náboženství
- přívětivé klimatické podmínky
- řezbáři, malíři, kameníci, hudebníci
- džungle i terasy rýžových polí
Bratan

Celodenní výlety po Bali ze Selangu

Batur
Lempuyang

od 2 osob

Bedugul

1 100 Kč
Kaskády vodopádů Git Git v kouzelné přírodě s
osvěžující koupelí. Makakové u cesty na kraji kaldery Bedugul. Vodní chrám Ulun Danu Bratan
na jezeře, botanická zahrada s orchidejemi, barevná tržnice s ovocem, kořením, květinami i suvenýry, výhled na jezera Buyan a Tamblingan
(eventuálně možný trek skrze tropickou džungli s
pralesními velikány k jezeru). Termální lázně
Banjar v květinové zahradě, buddhistický komplex Brahmavihara Arama a vinice. Čínský
chrám a večerní trh ve městě Singaraja.

1 100 Kč
Chrám a netopýří jeskyně Goa Lawah. UNESCO
památky z 10. století: „sloní jeskyně“ (poustevna
hinduistických mnichů) Goa Gajah v tropické
džungli u Ubudu a skalní město (hrobky králů)
Gunung Kawi u Tampaksiring v kouzelném údolí
obklopené rýžovými políčky a vodopády. „Zázračné prameny“ v chrámu Tirta Empul. Nejznámější terasy rýžových políček u Tegalalang. Opičí
les s makaky i chrámy obrostlé mechem, královský palác a vyhlášená tržnice v Ubudu s uměleckými dřevořezbami a dalšími ručními výrobky.

Batur

1 100 Kč
Plantáže hadího ovoce salak po cestě k Besakih,
největší hinduistický chrámový komplex na Bali
na úpatí sopky Agung. Panorama rozlehlé kaldery sopky Batur (12 km v průměru) s jezerem a poli
utuhlé lávy. Možnost obědu v Kintamani v restauraci formou bufetu s úžasným výhledem na
kalderu. Sjezd zpět k moři skrze plantáže hřebíčkovce. Procházka tropickým lesem zakončená
sprchou pod vodopádem Les.

Klungkung

1 100 Kč
Opice u města Candidasa. Klungkung, hlavní
město jednoho z devíti historických království Bali
s „plovoucí“ historickou soudní síní Kertha Gosa s
nádhernými stropními malbami příběhu Rámájana, muzeum, památník puputanu (hromadné
sebevraždy). Chrám a netopýří jeskyně Goa
Lawah. Tradiční „agabalijská“ vesnice Tenganan
(výroba ikatu). Relax na bílé pláži Pasir Putih pod
palmami. Bambusová čokoládovna.

Tanah Lot

Sekumpul

1 100 Kč
Hinduistický chrám na rozeklaném útesu v moři,
určitě nejfotografovanější na Bali. Pod skálou s
vývěry pramenů si můžete pro štěstí pohladit posvátné hady. Ulu Watu, další významný chrám
na útesech vysoko nad mořem, který střeží ostrov
Bali od jihu. Pozor na mimořádně drzé chrámové
opice. Nezapomenutelný západ slunce do moře i
ohnivý balijský tanec Kecak (za příplatek).

Ubud

1 100 Kč
Sedm vysokých vodopádů ukrytých v hlubokém
údolí pod strmými horami a malebnými rýžovými
políčky. Sestup skrze plantáže různého koření a
exotického ovoce po několika stech schodech k
ohromnému „kotli” vodopádů Sekumpul. Cestou
zpět zastávka v pitoresknímu hinduistickému
chrámu Jagaraga, se zajímavými historickými kamennými reliéfy.

Polodenní výlety na východě Bali z Amedu (Selangu)

Ulu Watu

Tirtagangga
800 Kč
Ranní trh v Culiku. Bílý, dračí, nebeský chrám
Lempuyang s úžasným výhledem na Agung,
nejvyšší horu Bali. Procházka po terasách rýžových políček. Královské lázně Tirtagangga s
fontánami v tropickém parku (možnost koupá-ní).
Bambusové domky v korunách stromů v Bukit
Lemped. Tradiční výroba mořské soli v Amedu.

Krátké výlety v Amedu

Pasir Putih

Gunung Kawi

10 - 12 hodin

Bangle
500 Kč
Procházka odlehlou vesničkou Bangle v údolí
pod kopci Lempuyang a Seraya kolem tradičních obydlí, rýžových políček a plantáží (káva, kešu) až k zázračným minerálním pramenům Yeh
Masen. Jedinečný zážitek z autentického a bezprostředního kontaktu s domorodci. Volitelně
kohoutí zápasy nebo na výhled na západ slunce.

Ujung

od 2 osob

6 hodin

Ujung
800 Kč
Vyhlídka na Gili Selang, nejvýchodnější cíp Bali.
Manufaktura na výrobu tradičních tkaných látek
ikat. Nádherný vodní palác Ujung mezi rýžovými
políčky. Bambusová Karlíkova továrna na čokoládu s houpačkou mezi palmami nad mořem.
Relax na bílé pláži Pasir Putih. Královský palác
Puri Agung Karangasem ve městě Amlapura.
od 2 osob

2 - 3 hodiny

Jukung
500 Kč
Plavba jukungem, tradiční rybářskou loďkou, k
ostrůvku Gili Selang (nejbohatší podmořský život na Bali) nebo na známou písečnou pláž
Jemeluk v Amedu. Dramatické scenérie ztuhlých
lávových proudů mizející v moři střídají zátoky s
řadami jukungů. Šnorchlování na barevných
korálových útesech.
Ceny všech výletů vždy
zahrnují: dopravu autem,
česky mluvícího řidiče průvodce, parkovné
Ceny výletů nezahrnují:
vstupy (cca 100 až 250
Kč), stravování a ostatní
osobní výdaje,
Všechny výlety se
uskuteční při min. 2
osobách.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

-
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Bali, Gili
a Lombok
činné sopky a kráterové jezero Batur
vodopády i chrám v jezeře Bratan
historie, umění a kultura v Ubudu
plážové ostrůvky Gili u Lomboku

Jezera Buyan a Tamblingan (Bedugul)

Krásy a tajemství Bali
Celý ostrov poznáte pohodlně z 1 nebo 2 pobytových míst. Poznávací zájezd je složen z celo a
polodenních výletů, s tím, že kdy na který výlet se
jede se upřesňuje většinou až na Bali podle momentální situace (ceremonie, trhy, počasí). Pokud
se Vám zdá program níže uvedeného zájezdu
příliš vyčerpávající, vyberte si pobytový zájezd a
přikupte některé z výletů (viz str. 7).
1.-2. Let na Bali a transfer (2-3 hod.) z letiště do
českého hotelu Selang Resort v Amedu. 3. Relaxace, koupání a šnorchlování v moři přímo před
hotelem, fakultativně potápění. 4. Celodenní výlet Besakih, největší hinduistický chrámový komplex na Bali na úpatí sopky Agung. Panorama
rozlehlé kaldery sopky Batur (12 km v průměru) s
jezerem a poli utuhlé lávy. Možnost obědu v Kintamani v restauraci formou bufetu s úžasným výhledem na kalderu. Sjezd zpět k moři skrze plantáže hřebíčkovce. Procházka tropickým lesem
zakončená sprchou pod vodopádem Les. 5. Polodenní výlet: ranní trh v Culiku, bílý dračí chrám
na kopci Lempuyang, procházka po terasách rýžových políček u Abangu, královské lázně
Tirtagangga s fontánami v malebném parku
(možnost koupání) a tradiční výroba soli v
Amedu. 6. Výlet jukungem, tradiční rybářskou
loďkou, podél pobřeží Amedu. 7. Celodenní výlet: památky UNESCO z 10. st.: sloní jeskyně Goa
Gajah u Ubudu a skalní město (hrobky králů)
Gunung Kawi u Tampaksiring v kouzelném údolí
obklopené rýžovými políčky a vodopády a zázračné prameny v chrámu Tirta Empul. Nejznámější terasy rýžových políček u Tegalalang. Opičí
les s makaky i chrámy obrostlé mechem, královský palác a známá tržnice se suvenýry v Ubudu. 8.
Relax, možnost šnorchlování na vraku japonské
lodi z 2. světové války a úžasných korálových útesech, fakultativně i potápění s přístrojem. 9. Polodenní výlet: vodní palác Ujung, relax na bílé pláži,
bambusová čokoládovna s houpačkou, královský
palác v Amlapuře. 10. Odpoledne krátký výlet a
procházka tradiční vesničkou Bangle ke svatým
pramenům, kohoutí zápasy (volitelně) a západ
slunce v Amedu. 11. Celodenní výlet: kaskády vodopádů Git-git s osvěžující koupelí, makakové u
cesty na kraji kaldery Bedugul, vodní chrám Ulun
Danu Bratan na jezeře, botanická zahrada s orchidejemi, barevná tržnice s ovocem, kořením, květinami i suvenýry, výhled na jezera Buyan a Tamblingan, termální lázně Banjar a buddhistický
komplex Brahmavihara Arama. 12. Poslední volný
den. 13.-14. Návrat do ČR.

kdykoliv

od 2 osob

Prodloužení o pobyt na Bali
#48A
13.-15. Pobyt v hotelu na Selangu nebo Kutě (dle
hotelu za příplatek) 16.-17. Návrat do ČR.
Prodloužení o výlet na ostrovy Gili
#48B
13. Ráno rychl. lodí k ostrovu Lombok na ostrůvek
Gili Trawangan: bílé pláže, mořské želvy, žádné
motorové dopravní prostředky, noční trh s jídlem.
14. Volný program: pěšky, na kole nebo na dvoukoláku s koníkem kolem ostrova; šnorchlovací
výlet kolem dalších 2 ostrovů Gili Meno a Air. 15.
Dopoledne návrat na Bali. 16.-17. Návrat do ČR.
Prodloužení o výlet na Jávu
#48C
11.-13. Program zájezdu Ijen #84. 14.-15. Pobyt
v Selang Resortu. 16.-17. Návrat do ČR
Menjangan
JÁVA

Besakih

Lovina

Ijen
Banyuwangi
Bedugul

Batur
Agung
Besakih
Tirtagangga

Prodloužení
o výlet na Lombok #48D
Ubud
13.-14. Lodí na ostrov Trawangan
(viz program #48C). 15. Odpoledne
lodí na Lombok a autem do letoviska
Senggigi. 16. Celodenní výlet do podhůří sopky Rinjani: vodopády Giu
Kuta
Kelep, tradiční vesnice Senaru.
17. Celodenní výlet na jih Lomboku:
hinduistický chrám v Narmadě, dílny
hrnčířů v Sukarara, vesnice Sasaků, bílé pláže kolem surfařského letoviska Kuta Trajektem z Lembaru zpět na Bali do Padangbaje. Noc na jihu Bali,
surfařském letovisku Kuta. 18.-19. Návrat do ČR.
č.záj.

dní

termín

cena

#48
#48A
#48B
#48C
#48D

14
17
17
17
19

kdykoliv (min. 2 osoby)
kdykoliv (min. 2 osoby)
kdykoliv (min. 2 osoby)
kdykoliv (min. 4 osoby)
kdykoliv (min. 4 osoby)

37 900
41 400
39 900
41 900
48 800

Zahrnuje: mezinárodní letenky včetně tax a poplatků,
ubytování, snídaně, doprava, česky mluvící průvodce
BONUS: v ceně 1 sarong (šátek kolem pasu nutný ke
vstupu do všech chrámů na Bali)
Nezahrnuje: vstupy (cca € 30, €50 pro #48C a €40 pro
#48D), průvodce na ostrově Trawangan (#48B)
Jednolůžkový pokoj: 2 700 Kč (#48), 3 600 Kč (#48B),
4 500 Kč (#48A, #48C), 5 700 Kč (#48D)
Za příplatek lze absolvovat i při menším počtu osob.
Všeobecné informace o zájezdových službách na str.21

Bali, jelení ostrov Menjangan a sirná sopka Ijen kdykoliv
1. Výlet Bedugul (viz 6. den zájezdu #48), noc v
Lovině. 2. Brzy ráno fakultativně pozorování
divokých delfínů z loďky (cca € 20). Přejezd (1,5
hod.) na západ skrze NP Bali Barat, lodí na jelení
ostrov Menjangan: jedinečné šnorchlování na
korálovém atolu, bílý chrám a socha boha Ganéša
se sloní hlavou, divocí jeleni jávští, jeskyně nad
mořem s hejnem kaloňů. Trajektem na Jávu, noc v
Banyuwangi, večerní trh. 3. Brzy ráno výjezd pod
aktivní sopku Ijen a výstup (1 hod.) na okraj kráteru (2 350 m n.m.). Primitivní způsob těžby síry
(dělníci nosící až 120kg na ramenech) z kráteru,
unikátní modré plameny ze sirných fumarolů a
nejkyselejší jezero na světě. Po sestupu sjezd k

14 / 17 / 19 dní

od 4 osob

Gili
Amed
Selang

Ujung
Candidasa
Padangbai

Lombok

Penida
10 km

Git-git

Menjangan

Tirtagangga

3 dny

vodopádu kyseliny sírové a zpět skrze deštný
prales (černé opice hulmani jávští) na trajekt na
Bali. Navečer návrat do hotelu (5 hod.) (S sebou
pevnou obuv, svítilnu a teplé oblečení pro výstup
na sopku na Jávě.) Více info a videa na webu.
č.záj. dny
#84

3

termín

cena

kdykoliv (min. 4 osoby)

4 900

Zahrnuje: 2x ubytování se snídaní, doprava autem,
trajekt, loď na Menjangan, česky mluvící průvodce
Nezahrnuje: vstupy (cca € 30), zapůjčení vybavení na
šnorchlování, svítilny a plynové masky (není nutné)
Jednolůžkový pokoj: + 1 200 Kč
Všeobecné informace o zájezdových službách na str.21

Brahmavihara
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

J- á v a

mrakodrapy i slumy Jakarty

-

batika, kultura a umění Jogyakarty
Borobudur, největší stúpa buddhismu
Prambanan a památky hinduismu
sopka Bromo i čajové plantáže u Ceto
těžba síry a modré plameny sopky Ijen
Bromo

Chrámy a sopky Jávy a Bali

Prambanan
Wayang kulit

Sukuh

Ijen

9. Celodenní přesun (cca 8 hod.) autem
(alternativně vlakem) směrem na východ až do
ubytování přímo na okraji kaldery sopky Bromo.
10. Brzy ráno výjezd veteránem 4x4 Toyota
Landcruiser nad obří kalderu komplexu sopek v
NP Bromo-Tengger-Semeru na výhled při
východu slunce. Autem dunami sopečného
popela a písku pod kouřící kráter Broma. Výstup

1. Ranní let do Jogjakarty (z Bali, Jakarty nebo fakultativně i odjinud). Po vyzvednutí na letišti místním anglicky mluvícím průvodcem pokračování
programu 7.-11. dne zájezdu #51 (viz výše). 2.-4.
Chrámy Borobudur, Prambanan, město Solo,
sopka Bromo a vše dle programu 8.-10. dne zájezdu #51. 5. Sopka Ijen a návrat autem na Bali.
Prodloužená varianta #118A o jeden den a noc
v Jogjakartě obsahuje navíc výlet na pláže na jižním pobřeží Jávy (program viz 6.den zájezdu #51).

Borobudur a Prambanan
1. Ranní let do Jogjakarty (z Bali, Jakarty nebo fakultativně i odjinud). Po vyzvednutí na letišti místním anglicky mluvícím průvodcem program od 7.
dne zájezdu #51 (viz výše). 2. Program 8. dne
zájezdu #51 a navečer let zpět na Bali.
Prodloužená varianta #70A o jeden a noc
obsahuje navíc výlet na pláže na jižním pobřeží
Jávy (program viz 6. den zájezdu #51).
Borobudur

14 dní

1.-2. Let do Jakarty. 3. ProhlídJakarta
ka hlavního města Indonésie:
Solo
historické, holandské, koloniální,
JÁVA Dieng
BALI
Borobudur
staré město Batavia (UNESCO),
Prambanan Bromo Ijen
tradiční přístav Sunda Kelapa s
Jogyakarta
tradičními loděmi phinisi, památník Monas, ná(pěší) nebo v částečně v koňském sedle k vrcholu
rodní muzeum, měšita Istiqlal (největší v JV Asii).
aktivní sopky Bromo (v závěru 300 schodů) s
4. Odpolední přelet do Jogjakarty, navečer volný
pohledem do žhavého kráteru. Přejezd (cca 7
program ve městě. 5. Výlet na náhorní plošinu
hod.) do vesničky Blawan na východě Jávy.
Dieng (2000 m n.m.). Hinduistický chrám Arjuna,
Ubytování uprostřed plantáží kávy v koloniálním
ze 7. st. (nejstarší na Jávě); sirná jezera 2 barev,
holandském sídle z roku 1891. 11. Brzy ráno
kráter bahenní sopky Sikidang, místní ovoce cavýjezd pod sopku Ijen a výstup (1 hod.) na okraj
rica. 6. Relax na plážích jižního pobřeží Jávy omýkráteru aktivní sirné sopky Ijen (2350 m n.m.).
vané Indickým oceánem. Fakultativně plavba na
Primitivní způsob těžby síry (nosiči s až 120kg na
duších skrze do jeskyně Goa Pindul. Tajemné kráramenech), unikátní modré plameny a
lovské hrobky Imogiri a vyhlídka na město. Venejkyselejší jezero na světě. Po sestupu sjezd
černí trh, butiky s batikou a noční život na ulici
skrze deštný prales (černí opice hulmani jávští) a
Malioboro. 7. Výlet do města Solo (Surakarta):
město Banyuwangi do přístavu, trajektem na Bali
sultánský palác Mangunegara a manufaktury na
a cestou na východ ostrova (cca 5 hod.) zastávka v
výrobu tradiční batiky, tradičních látek - kulturní
termálních lázních Banjar, ukryté v krásné
dědictví Indonésie. Čajovými plantážemi do hor k
barevné zahradě. Večer ubytování v Amedu. 12.
tajemným hinduistickým chrámům Sukuh (eroRelax v českém Selang Resort (viz str.5).
tické reliéfy a sochy) a Ceto, koupel u vodopádu
Šnorchlování na barevných korálových útesech.
Baturaden. Večer návrat do hotelu a fakultativně
Fakultativně výlet po Bali (viz str.7). 13.-14.
divadlo (balet) Rámájana. 8. Nezapomenutelný
Návrat do ČR.
východ slunce na buddhistické stúpě Borobudur
(UNESCO) z 8.st., největší na světě (11km reliéfů
Možnost prodloužení o pobyt a i výlety na Bali.
ze života Buddhy); další stúpy Mendut a Pavon. V
č.záj. dní
termín
cena
Jogjakartě královský palác Kraton, vodní palác
Taman Sari, dílny na výroby kožených loutek pro
#51 14
25. 5. - 11.6. 2018
49 900
stínové divadlo wayang kulit. Rozsáhlý komplex
#51 14
9. 11. - 22. 11. 2018
49 900
hinduistických chrámů Prambanan (UNESCO) z
#51
14
24.
5.
10.
6.
2019
49 900
9. st., největší v JV Asii (reliéfy z eposu Rámájana).

Borobudur, Jogja, Bromo a Ijen

Ijen

od 4 osob

Zahrnuje: veškeré letenky vč. tax a poplatků, ubytování
se snídaní, doprava autem (i 4x4 v sopce Bromo), trajekt, transfery z a na letiště v Indonésii,český průvodce
Nezahrnuje: vstupy (cca € 95), svítilny a plynové masky
na sopce Ijen (není nutné)
Příplatky: představení Ramayana (od cca € 15), jízda na
koních v kráteru Bromo (cca € 10)
Jednolůžkový pokoj: + 6 600 Kč
Všeobecné informace o zájezdových službách na str.21

NOVINKA

z Bali

od 2 osob

5 / 6 dní

č.záj.

dní

termín

cena

#118
#118A

5
6

kdykoliv
kdykoliv

10 700
12 200

Zahrnuje: vnitrostátní letenku do Jogjakarty včetně tax
a poplatků, ubytování se snídaní, doprava autem (i 4x4
v sopce Bromo), anglicky mluvící průvodce
Nezahrnuje: vstupy (cca € 90); svítilnu, plyn. masku a
průvodce na Ijen (není nutné); transfer na letiště na Bali
Jednolůžkový pokoj: +1800 Kč (5 dní), +2300 Kč (6 dní)

kdykoliv

z Bali

od 2 osob

2 / 3 dny

č.záj.

dní

termín

cena

#70
#70A

2
3

kdykoliv
kdykoliv

8 400
9 900

Zahrnuje: letenky včetně tax a poplatků, dopravu
autem, ubytování se snídaní, anglicky mluvící průvodce
Nezahrnuje: vstupy (cca € 60), transfery na Bali
Jednolůžkový pokoj: +1000 Kč (2 dny), 1500 Kč (3 dny)
Všeobecné informace o zájezdových službách na str.21

Poznámka: Dva výše uvedené zájezdy lze dokoupit k jakémukoliv zájezdu na Bali. Český průvodce za příplatek.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
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Sulawesi

- jeskynní malby z paleolitu v Leang-Leang
- pohřební rituály a záhady etnika Toraja
- tajemné megalitické hlavy v údolí Bada
- bílé pláže Togianských ostrůvků
- gurmánské speciality etnika Minahasa
- podmořský svět ostrova Bunaken
Od Bugisů přes Toraja k Minahasa
Bunaken
Manado

1.-2. Let z Prahy
do Singapuru,
Lokon noc. 3. Brzy ráno
Gorontalo
let na Sulawesi do
Makassaru: holandská
Togiany
pevnost Rotterdam,
Ampana
přístav tradičních dřevěPoso
ných lodí phinisi. a nočBada
Tentena
ní trh na nábřeží Losari. 4.
Poso
Ráno do druhé největší krasové oblast světa: NP BantiToraja
murung–Bulusaraung (vodopády, motýli), lodí po
Tempe
řece mezi vysokými vápencovými mogotami do údolí
Makassar
Rammang-Rammang,
pravěké malby v jeskyních LeangLeang staré více než 30 000 let. Odpoledne přejezd (4 hod.) do města Sengkang u jezera Tempe.
5. Ráno výlet lodí po hyacinty zarostlém jezeře
Tempe k plovoucí vesnici Salotangah. Odpo.
přejezd (6 h.) do města Rantepao v kraji Toraja.
6.-7. Krvavé pohřební slavnosti s obětováním až
desítek buvolů. Tisíce rýžových políček u vesnice
Batutumonga. Tradiční obydlí Tongkonany s
buvolími rohy v Ketekesu. Tajemné megality,
skalní hrobky v Lemo, jeskyně mrtvých, figurky
Tau-tau hlídající mrtvé. Dětské hroby v dutinách
stromů v Kambiře. 8. Celodenní přejezd z Rantepao panenskými horskými údolími. s vodopády a
„tunely džungle” až do vesničky Siuri na břehu
jedinečně čistého jezera Poso, třetího největšího
v Indonésii. Ubytování v bungalovech na krásné
pláži jezera. 9. Výlet do NP Lore Lindu do údolí
Bada s tajemnými megality (kamenné hlavy a
nádoby) neznámé kultury, starými několik tisíc let.
Navečer koupání v jezeře. 10. Osvěžení u unikátních vějířovitých vodopádů Salopa, oběd na řece
Poso ve městě Tentena s výhledem na rybářské

od 8 osob

domy s vršemi. Odpo. přejezd (5 hod.) k Tominskému zálivu do města Ampana. 11. Ráno rychlou lodí (2 hod.) na kouzelné ostrovy Togiany
těsně pod rovníkem. Ubytování v bungalovech na
pláži Kadidiri. Odpo. volný program (šnorchlování, mořské kajaky, procházka džunglí na panenské
pláže). 12. Výlet lodí k tradičním domkům na
kůlech na moři kmene mořských cikánů Bajo,
šnorchlování u dalších ostrůvků jezero s nežahavými medúzami. 13. Volný program, fakultativně
potápění nebo výlet lodí. 14. Dopoledne volný
program, odpoledne nalodění na trajekt a nocleh
v kajutě. 15. Celodenní přejezd autem z města
Gorontalo do horského města Tomohon, ubytování v bungalovech v džungli. 16. Čínský chrám,
extrémní tržnice (pečený pes, kočka, krysa, kaloň
nebo krajta), kráter sopky Mahawu i sirné jezero
mnoha barev Linau, pozoruhodné pohřebiště
zdobených sarkofágů waruga (nejstarší z 9. stol.).
17. Lodí na ostrov a do NP Bunaken, ubytování v
bungalovech u moře. Odpoledne volný program
(šnorchlování na jedinečných korálových stěnách,
mořské želvy, procházka lesem po ostrově). 18.
Volný program (fakultativně výlet lodí za delfíny
a na šnorchlování u dalších okolních ostrovů).
19.-20. Návrat do ČR.
č.záj.

dní

termín

cena

#53

20

8. 5. - 27. 5. 2018

68 900

#53
#53

20
20

23. 10. - 11. 11. 2018
7. 5. - 26. 5. 2019

68 900
68 900

Zahrnuje: veškeré letenky včetně tax a poplatků; 16x
ubytování v hotýlcích, 1x na lodi; 12x snídaně, 5x plná
penze; dopravu auty i loděmi, český průvodce
Nezahrnuje: vstupy a dary na pohřbu (cca € 60)
Příplatky: výlet v NP Togiany (cca € 12), výlet v NP
Bunaken (cca €20), potápění (cca € 35 / ponor)
Jednolůžkový pokoj: 5 100 Kč

Severní Sulawesi a ostrovy Bunaken a Siau
1.-2. Let z Prahy do Jakarty, hotel na letišti. 3. Ráno let na Sulawesi do Manada (čínský chrám, tržnice). 4. Výlet do Tomohonu: extrémní tržnice
(pečený pes, kočka, krysa, kaloň nebo krajta), sopka Mahawu i sirné jezero Linau, zdobené sarkofágy waruga (nejstarší z 9. stol.) 5. Výlet do NP
Tangkoko s černými makaky a nártouny, nejmenší primáti na světě. 6. Lodí na ostrov do NP
Bunaken, ubytování v bungalovech u moře.
Šnorchlování na jedinečných korálových stěnách,
mořské želvy, procházka lesem po ostrově. (plná
penze) 7. Výlet lodí za delfíny, šnorchlování,
potápění u okolních ostrovů). 8. Výlet po ostrově.
9. Ráno návrat do Manada a rychlou lodí na
sopečný ostrov Siau. Ubytování v bungalovech u

Tajemný kraj Toraja
Oblíbený poznávací zájezd do středního Sulawesi
s odletem z Bali, Jakarty nebo fakult. i odjinud.
1. Přílet do Makassaru, přejezd do Sengkang a
projížďka lodí po jezeře Tempe k plovoucí vesnici Salotangah. 2.-4. Program 6.-7. dne zájezdu
#53 (viz výše). 5. Návrat do Makassaru a odlet.
Možné prodloužení o den raftingu (c. €100) v úžasném
kaňonu s vodopády. Všeobecné informace na str. 21.

20 dní

NOVINKA

od 8 osob

14 dní

bílé pláže (plná penze). 10. Výlet po okolí. 11.
Výlet kolem ostrova: Lávové proudy, muškátový
oříšek a hřebíček, horké prameny v moři. 12.
Lodí na sousední ostrůvky a v podvečer výlet za
opičkami (nártouny) v přírodě. 13. Návrat lodí do
Manada a odlet. 14. Přílet do Prahy.
č.záj.

dní

termín

cena

#116
#116

14
14

3. 11. -16. 11. 2018
18. 5. - 31. 5. 2019

49 900
49 900

Zahrnuje: všechny letenky včetně tax a poplatků, 11x
ubytování v hotelech či bungalovech, 7x plná penze,
4x snídaně, dopravu dle programu, český průvodce
Nezahrnuje: vstupy a průvodci v NP (cca € 40)
Jednolůžkový pokoj: 3 400 Kč

kdykoliv

z Bali

od 2 osob

5 dní

č.záj.

dní

termín

cena

#72
#72

5
5

kdykoliv (2-3 osoby)
kdykoliv (4+ osoby)

15 900
12 900

Zahrnuje: vnitrostátní letenky včetně tax a poplatků,
ubytování se snídaní, dopravu, angl. mluvící průvodce
Nezahrnuje: vstupy a dary pro pozůstalé (cca € 30)
Jednolůžkový pokoj: 2 400 Kč
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EXPEDICE

Pa
p
u
a
-

luky, šípy, sekery - lidé doby kamenné

-

koteka - jediné oblečení mužů
stále přírodní a divoké kmeny
malby na kůře kmene u jezera Sentani
jedinečná příroda u jezera Habema
tajemství stromových lidí Korowai

Do doby kamenné (a relax na ostrově Biak)
Poznávání života unikátních divokých etnik Dani,
Yali, Lani a dalších v Baliemském údolí. Program
zájezdu se upravuje na místě podle situace.
1.-2. Let z Prahy do Jakarty, hotel u letiště. 3. Brzy
ráno let do Jayapury, ubytování v Sentani, vyřízení povolení, krátký trek džunglí a osvěžení u vodopádu v Kyklopských horách. 4. Jayapura, rychle rostoucí hlavní město provincie: tržnice
Hamadi, panorama města, ostrovů i pláží, kde se
za 2.SV vyloďovala americká armáda. 5. Výlet na
pláž Harlem: neskutečně bílý písek, jezírko s křišťálově čistou vodou pod palmami. 6. Odlet do
Wameny, centra Baliemského údolí, dostupné
jen letadlem; ubytování v hotelu. Jiwika - vesnice
kmene Dani, tradiční způsob vaření, „uzená”
mumie, získávání soli u pramene v horách, jeskyně... 7. Kurima - úžasný trek začínající v soutěsce
řeky Baliem. Most z provazů, tradiční chýše
honai na úbočí hor, důmyslné terasy polí. 8. Trek
po kopcích Pyramid s nádherným výhledem na
svahy i údolí s tradičními obydlími kmene Lani a
políčky s místními bramborami. 9.-10. Festival
etnik Dani, Lani, Yali s ukázkami bojů, oděvů, líčení, tanců, zpěvu a obřadů. 11. Výjezd offroadem k jezeru Habema (3225 m n.m.). 12. Roztodivná tržnice se zajímavou nabídkou. Odvezeme si
kamennou sekeru, zkameněliny, luk, či šíp v
zádech? Odlet zpět do Jayapury. 13. Lodí za domorodci na ostrůvcích jezera Sentani, tradiční
malby na kůře, i pozůstatky 2.SV na svazích kolem
jezera. 14. Odlet do Jakarty 15. Návrat do ČR.

Stromoví lidé Korowai od 8 os. 16 dní
Náročná EXPEDICE na skutečný KONEC SVĚTA
1.-2. Let z Prahy do Jakarty, hotel u letiště. 3. Brzy
ráno let do Jayapury, ubytování v Sentani,
vyřízení povolení, krátký trek džunglí a osvěžení u
vodopádu v Kyklopských horách. 4. Přelet do
Dekai, oblasti kmene Manimo. 5. Celodenní
plavba „dlouhou lodí” po řece Brassa ke kmeni
Citaků (kraj Asmat) do vesnice Patipi. Nocleh
pod stany na břehu řeky. 6. Lodí proti proudu řeky
Siret do vesnice Mabul, první na území kmene
Korowai. Poslední přípravy před trekem do džungle. 7.-11. S domorodými průvodci, mačetníky a
nosičkami prožijete neuvěřitelné putování za
lidmi žijícími na úrovni doby kamenné. Kácení a
zpracování ságové palmy, sběr ságových červů.
Kamenné nástroje, luky, kostěné hroty šípů, náhrdelníky z kostí a zubů zvířat lovců a sběračů. Poobědváme sladké brambory v jídelně 43 metrů
nad zemí? 12.-13. Cesta zpět po řece do Dekai.
14. Návrat do Sentani. Prohlídka Jayapury. 15.
Odlet do Jakarty 16. Návrat do ČR.
Možnost spojení se zájezdem Expedice do doby
kamenné #11 (Celková cena 149 900 Kč).
č.záj.

dní

termín

cena

#85
#85

16
16

9. 8. - 24. 8. 2018
8. 8. - 23. 8. 2019

114 900
114 900

Zahrnuje: veškeré letenky včetně tax a poplatků, 4x
ubytování v hotelu se snídaní, 10x spaní ve stanu, 10x
plná penze, doprava, vstupy, povolení ke vstupu,
nosiče, český průvodce, zapůjčení stanu a karimatky
Nezahrnuje: spací pytel, antimalarická profylaxe a
očkování, ostatní stravování
Všeobecné informace o zájezdových službách na str.21

od 8 osob

Raja Ampat

Manokwari

Biak

15 dní
km
200

0

Sorong

Jayapura

Bali / Jakarta

PAPUA

MOLUKY
Nabire

Seram

Wamena

Banda

Dekai

Banda
Naira

Ambon

Korowai

Rhun
Hatta

Ai

5 km Banda Besar

Prodloužení o ostrov Biak
+7900 Kč
14. Let na Biak: muzeum, četné pozůstaky 2.SV,
jeskyně japonců, ZOO s kasuáry. 15. Bílé pláže
ostrova Owi (šnorchlování). 16.-17. Návrat do ČR
Možnost prodloužení o Bali (na vyžádání)
č.záj.

dní

termín

cena

#11
#11

15
15

31. 7. - 14. 8. 2018
20. 7. - 13. 8. 2019

79 900
79 900

Zahrnuje: veškeré letenky včetně tax a poplatků, ubytování v hotelech se snídaní, dopravu dle programu,
vstupy, účast na festivalu, český průvodce (od Jayapury
Nezahrnuje: antimalarická profylaxe, očkování, focení
Jednolůžkový pokoj: 8 400 Kč

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
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Raja Ampat
- opravdový ráj na konci světa - PAPUA
- nejbohatší podmořský svět - manty,
NEJLEVNĚJI

Ztracený ráj Raja Ampat
Exkluzivní poznávací zájezd do nově objeveného
ráje na konci světa u ostrova Papua. První v ČR.
1.-2. Let z Prahy do Jakarty, hotel u letiště. 3. Brzy
ráno let do Sorongu, nejzápadnějšího města ostrova Papua, odsud rychlou lodí do Waisai, hlavního města souostroví Raja Ampat na ostrově
Waigeo, a dále opět lodí již na rajský ostrov Kri.
Ubytování v bungalovech přímo na bílé pláži s
tropickým deštným pralesem, plný barevných papoušků, přímo za zády. Odpoledne volný program. 4. Šnorchlování přímo před pokojem na
korálovém útesu s nejbohatším podmořským životem na světě. Procházka podél pobřeží, volný
program. 5. Brzy ráno výlet lodí na protější ostrov
Gam do vsi Sawinggrai a dále pěšky (30 min.) do
džungle na pozorování zásnubních tanců rajek,
ptáků ráje, ve volné přírodě. 6. Přebrodíme se po
písečných mělčinách na ostrov Mansuar se žraloky pod nohami? Šnorchlování v „rybí polévce” u
Yenbuba. 7. Odpoledne výstup džunglí na krásnou vyhlídku na západ slunce. 8. Přesun lodí na
ostrůvek Arborek, ubytování v bungalovech nad
vodou, procházka kolem ostrova (1,5km), šnorchlování. 9. Celodenní výlet na ostrov Piaynemo:
dechberoucí výhledy na vápencové mogoty (homolovité ostrůvky Kabui v azurové zátoce Telaga
Bintang, pitoreskní útes Batu Pencil,opět úžasné

NOVINKA

od 6 osob

žraloci, želvy, barakudy, korálové útesy

- srdce korálového trojúhelníku
- scenérie vápencových homolí v moři

14 dní

šnorchlování, další pláže a laguny... 10. Krátký
výlet na jedinečné šnorchlování s mantami,volný program. 11. Celodenní výlet lodí (3,5 hod. 1
cesta) na nejznámější souostroví Wayag: výstup
po ostré vápencové skále na vyhlídku, panenské
pláže, šnorchlování se žraloky. 12. Volný
program. 13. Ráno návrat do Waisai, cestou zastávka na písečné duně Pasir Timbul uprostřed
moře a na šnorchlování u ostrova Friwen.
Odpoledne lodí zpět do Sorongu, večerní trh s
jídlem, noc v hotelu.14.-15. Návrat do ČR.
Na zájezdu je možné si vyzkoušet potápění s přístrojem pod vedením českého instruktora, připlatit si pár ponorů ( od € 45) a nebo celý potápěčský zájezd (viz str. 18).
č.záj.

dní

termín

cena

#111
#111
#111

15
15
15

21. 3. - 4. 4. 2018
7. 10. - 21. 10. 2018
20. 3. - 3. 4. 2019

55 900
55 900
55 900

Zahrnuje: všechny letenky včetně tax a poplatků, 10x
ubytování v bungalovech s plnou penzí a 2x v hotelu se
snídaní, transfery a výlety loděmi dle programu včetně
poplatků, český průvodce (od Sorongu)
Nezahrnuje: vstupy (cca € 75), vybavení na šnorchlování
Jednolůžkový pokoj: + 2 900 Kč
Příplatek při pouze 4 osobách: + 7 650 Kč / osoba

Moluky: Ambon a Banda, ostrovy koření
1.-2. Let z Prahy do Jakarty, hotel u letiště. 3. Brzy
ráno let do Ambonu, hlavního města souostroví
Moluky. Rychlou lodí na ostrov Banda Naira (56hod.), centra souostroví Banda, které bylo do
19. století jediným světovým producentem
muškátového oříšku. Ubytování v hotelu kousek
od přístavu, odpočinek a prohlídka okolí
prodchnutého koloniální atmosférou. 4. Muzeum
Rumah Budaya, exilový dům viceprezidenta M.
Hatta, pevnosti Belgica a Nassau, kostel a další
stavby a památky pohnuté historie. 5. Časně ráno
lodí k ostrovu Banda Api a výstup na sopku
(panoramatický výhled při východu slunce na celé
souostroví). Ostrov Banda Besar s plantážemi
muškátového oříšku a další holandskou pevností
Lontoir. Unikátní ptačí obyvatelé včetně rajek, i
vačnatí kuskusové. 6. Bílé pláže ostrova Hatta.
Bohatý život pod hladinou. 7. Výlet na ostrovy
Rhun (Holanďany v roce 1667 vyměněn s Brity za
Manhattan), Ai s pestrou minulostí koloniálních
bojů. Romantický ostrůvek Nailakka. 8. Ráno
rychlou lodí zpět na Ambon. Koupel v termálních
lázních Hatuasa v Tulehu cestou do hotelu.
Procházka na barevný večerní trh. 9. Muzeum
Siwa Lima s kostrami velryb, gong světového

NOVINKA

od 4 lidí 14 dní

míru, velká mešita Al Fatah, skalní brána Pintu
Kota u pláže Santai. Úžasný západ slunce nad
městem u památníku C.M. Tiahahu (bojovnice za
nezávislost). 10. Hol. pevnost Amsterdam a stará
mešita Wapauwe v Hila Kaitetu nad mořem.
Osvěžení u vodopádu Weal Mananahu. Koupání,
procházka po pláži i šnorchlování na korálových
útesech na západě ostrova naproti Pulau Tiga (3
ostrovy). Romantika západu slunce. 11. Skalní
okno Batulubang u pláže Liliboi. Mazlení s
posvátnými úhoři u vesnice Larika, bizardní
skalní útesy Batu Layar v moři. 12. Nákupy nebo,
relax na pláži odlet do Jakarty. 13. Návrat do ČR.
č.záj.

dní

termín

cena

#116
#116
#116

13
13
13

11. 3. - 23. 3. 2018
21. 10. - 2. 11. 2018
10. 3. - 22. 3. 2019

49 900
49 900
49 900

Zahrnuje: všechny letenky včetně tax a poplatků, 11x
ubytování v hotelech se snídaní, transfery a výlety loděmi
dle programu, český průvodce (od Ambonu)
Nezahrnuje: vstupy (cca € 50)
Jednolůžkový pokoj: + 4 000 Kč / osoba
Všeobecné informace o zájezdových službách na str.21

Moluky
světově proslulé ostrovy koření
historie koloniálních válek (pevnosti)
Banda - ostrovy muškátového oříšku
sopky, džungle i úžasné bílé pláže
unikátní svět pod vodní hladinou
rajky, papoušci kakadu, kuskusové
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S- u m a t r a

trek za orangutany a koupání se slony

- největší kráterové jezero světa Toba
- výstup na aktivní sopku Sibayak
- kmen Bataků, bývalých lovců lebek
- matriarchální muslimská společnost
- největší a nejtěžší květ světa raflézie
Divoká Sumatra: orangutani, sloni a Batakové
1.-2. Let z Prahy do Medanu, největšího města
Sumatry. 3. Prohlídka města - sultánský palác, vila
bohatého čínského kupce, Velká mešita a přejezd
do vesničky Bukit Lawang. 4. Půldenní trek za
orangutany a dalšími primáty do NP Gunung
Leuser a plavba na raftech nebo duších po divoké
řece skrze džungli. 5. Koupání a umývání slonů
sumaterských v rehabilitačním kempu Tangkahan u řeky Buluh. Přejezd do horského městečka
Berastagi a cestou zastávka v Sibolangitu v české zoologické záchranné stanici. 6. Tradiční domy
etnika Karo, thajský buddhistický chrám, nenáročný výstup na aktivní sopku Sibayak a v podvečer relax v termálních sirných lázních v malebném údolí za zvuků volání opic siamang. 7. Indonéský nejvyšší vodopád Sipisi-piso, scénická
jízda kolem největšího vulkanického jezera světa
Toba, opuštěný rybí hotel v lesích na březích jezera, přeplavba na jezerní ostrov Samosir a ubytování v městečku Tuk-tuk. 8. Tradiční vesnice a
tance křesťanského etnika Bataků, hrobky králů,
megalitická shromaždiště, vodopády a v podvečer opět relax v přírodních sirných termálech
na březích jezera. 9. Přejezd do města Bukittinggi a překročení rovníku po cestě. 10. Prohlídka města - japonské tunely, holandské městečko, údolí Harau, tradiční domy ve tvaru buvolích rohů etnika Minangkabau, jedinečná matriarchální muslimská společnost, 11. Ohromný
dřevěný sultánský palác Pagaruyung, ikona
Minangkabauského etnika a potažmo i celé
Sumatry, oběd u jezera Singkarak. Procházka
džunglí k vodopádu po staré železniční trati najdeme největší květ na světě raflézie Arnol-

od 6 osob 15 dní

dovy? 12. Relax o kráterového jezera Maninjau
obklopené hustou tropickou džunglí, přejezd do
města Padang. 13. Výlet lodí na opuštěné ostrůvky s bílými plážemi a nádherným šnorchlováním. 14. Jedinečný přírodní kořenový
most mezi dvěmi ohromnými fíkusy, vyhlídka na
malebné ostrůvky „Radja Ampat západu” přelet
zpět do Medanu. 15. Návrat do ČR.
č.záj.

dní

termín

cena

#106

15

14. 4. - 28. 4. 2018

58 900

#106

15

13. 4. - 27. 4. 2019

58 900

Zahrnuje: veškeré letenky včetně tax a poplatků,
ubytování, snídaně, dopravu, vstupy, představení
batackých tanců, plavba lodí, český průvodce
Příplatky: vstup do NP
Weh
G.Leuser a trek za orangutany (dle délky €20-30),
jízda na slonovi (€55/1h.)
Jednolůžkový pokoj:
7 200 Kč
Bukit
Medan
Lawang
Všeobecné
informace o
Berastagi
zájezdových
službách na
Samosir Tuk-tuk
Simeulue
str. 21.
Toba
Nias

Gunung
Sitoli
Batam

0°

Tello

Padang
Siberut

200 km

Bílé pláže a obávaní lovci lebek na zapomenutém Niasu
Prodloužení zájezdu #106. 15. Přelet z Medanu
do Gunung Sitoli na ostrov Nias. Prohlídka
bohatých etnických sbírek v muzeu založené
německým misionářem. Koupání u bělostných
pláží na severu ostrova, které byly před 11 lety
zemětřesením spolu s celým ostrovem vyzdviženy o 5 metrů nad hladinu moře. 16. Plavba
lodičkou na jeden z okolních panenských ostrůvků. 17. Návštěva tradičních domů etnika v severní části ostrova. Přejezd na jih na surfařskou pláž
Sorake. 18. Tradiční vesnice Bawomataluo s domorodci přeskakující dva metry vysokou ka-

Orangutani v džungli a jezero Toba
1. Let do Medanu a přejezd do Bukit Lawang. 2.
Půldenní trek za orangutany a dalšími primáty
do NP Gunung Leuser a zpět rafting po řece
džunglí (na duších). 3. Výlet za slony sumater-

Bukittinggi

Maninjau

Sumatra

od 4 osob

5 dní

mennou zeď, potomci lovců lebek, velký dřevěný královský palác, žijící megalitická kultura. 19.
Tajemné megality a další vesnice ve vnitrozemí
ostrova. Přelet zpět do Medanu. 20. Odlet do ČR.
č.záj.

dní

termín

cena

#107

5

27. 4. - 2. 5. 2018

12 900

Zahrnuje: vnitrostátní letenky včetně tax a poplatků,
ubytování, snídaně, dopravu, výlet lodí na ostrovy u
Padangu, vstupy, český průvodce
Příplatky: představení ve vsi Bawomataluo (cca €10)
Jednolůžkový pokoj: 2 400 Kč

kdykoliv

z Bali

od 2 osob

7 dní

skými do rehabilitačního kempu Tangkahan koupání a umývání slonů. 4. Cestou k jezeru Toba
na ostrov Samosir vodopád Sipisi-piso. 5.
Prohlídka batackých vesnic a nádherné výhledy.
6. Návrat do Medanu. 7. Odlet na Bali.
č.záj. dní
termín
cena
#108

7

kdykoliv (od 2 osob)

18 900

Zahrnuje: vnitrostátní letenky včetně tax a poplatků,
ubytování, snídaně, dopravu, vstupy,
průvodce,umývání slonů v řece, trajekty na jez. Toba,
anglicky mluvící průvodce
Příplatky: jízda na slonovi (€55/1h.), vstup k vodopádu
(€1), den navíc na Samosiru (€15), noc v Tangkahanu
(€17), dvoudenní trek za orangutany (€30)
Jednolůžkový pokoj: 3 300 Kč
Všeobecné informace o zájezdových službách na str.21
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Sumba

- animistické náboženství Marapu
- unikátní koňské zápasy/závody Pasola
- pohádkové vysoké tradiční domy
- opuštěné nekonečné bílé pláže
- ohromné tajemné megalitické hrobky
- vodopády a papoušci kakadu v džungli
Tajemný a divoký ostrov Sumba
1. Odlet z Bali do Tambolaky. Transfer a ubytování v místním hotýlku. Relax na pláži Oro přímo
před hotelem a prohlídka nedaleké stejnojmenné
tradiční vesničky. 2. Výlet na západ Sumby do pohádkové vesnice Rattengaro s nejvyššími travnatými střechami tradičních domů na Sumbě. Kousek od vesnice, jen pár kroků od snové bílé pláže,
řady tajemných kamenných megalitických
hrobek. Hřiště pro tradiční koňské zápasy Pasola
ve vsi Wainyapu. Relax na liduprázdné nekonečné pláži Tosi. Muzeum sumbské kultury a u města
Waitabula. 3. Výlet po tradičních vesničkách v
okolí města Waikabubak. Nejstarší kamenné
hrobky ve vsi Praigoli. Koupání pod vodopádem
Lai Popu v národním parku Manupeu Tanah
Daru. Unikátní zvířecí obyvatelé, z nichž někteří
(endemiti) nežijí nikde jinde na světě (zoborožci,
papoušci kakadu). Ohromné (až 70 tun) a bohatě
zdobené hrobky ve vsi Pasunga. Světoznámá
surfařská pláž Marosi a nádherné scenérie
vápencových útesů nad pláží Rua na jižním
pobřeží. 4. Relax a šnorchlování na soukromé
panenské pláži Oro a odlet zpět na Bali.
Festival Pasola - jedinečná kombinace tradičních
koňských závodů s boji s oštěpy se konají každoročně v únoru. Pro více informací nás kontaktujte.

kdykoliv

z Bali

od 2 osob

4 dny

č.záj.

dní

termín

cena

#105

4

kdykoliv

11 900

Zahrnuje: vnitrostátní letenky včetně tax a poplatků,
ubytování, snídaně, dopravu, anglicky mluvící průvodce
Nezahrnuje: vstupy (cca €30), 1lůžkový pokoj+1800 Kč
Všeobecné informace o zájezdových službách na str.21

Za orangutany na Borneo
Poznávací zájezd na ostrov Borneo (KalimantanIndonésie) za orangutany, kahau, hulmany,
gaviály a dalšími zvířecími obyvateli NP Tanjung
Puting na obytné lodi Klotok pod klenbu tropické džungle. Návštěva záchranného centra
orangutanů Camp Leakey v hloubi pralesa. Zakladatelkou rehabilitačního centra pro ohrožené
primáty byla v roce 1971 kanaďanka litevského
původu Dr. Birute Mary Galdikas.Při naší návštěvě
v roce 2014 jsme měli tu čest se s největší světovou odbornicí na orangutany osobně setkat.
1. Odlet ráno z Jakarty do Pangkalan Bun na
ostrově Borneo (Kalimantan). Setkání s průvodcem a odjezd autem (cca 30 min.) do přístavu
Kumai. Nalodění a ubytování (s plnou penzí) na
dřevěné lodi Klotok. Krmení orangutanů
Tanjung Harapan. Plavba meandry řeky Sekoyner tropickým podrostem, za doprovodu
neúnavných opičích akrobatů kahau s dlouhým
nosem, nepřetržitě hodujících na stromech kolem
vody. Večeře a nezapomenutelný nocleh na
palubě lodi pod moskytiérou. Tajemné zvuky i
vůně nočního pralesa vytváří úžasnou atmosféru.
2. Svítání na lodi, ozvěny probouzející se džungle

kdykoliv

z Jakarty

od 2 osob

3 dny

z první ruky. Ranní hygiena a snídaně na lodi.
Barevní ledňáčci a další ptačí krasavci kolem řeky.
Ranní krmení orangutanů v Pondok Tanggui.
Potápějící se varani i gaviálové po cestě lodí do
Camp Leaky. Seznámení s programy rehabilitačního centra a způsobem života ohrožených lidoopů. Dechberoucí zážitky z krmení orangutanů. Oběd na lodi, procházka kolekcí tropických
léčivých rostlin a účast na dalším krmení. Kouzelný západ slunce nad řekou. Pobřežní stromy
džungle v démonickém osvětlení světélkujících
pavoučků po setmění. 3. Návrat lodí do přístaviště v Kumai. Odjezd autem na letiště v Pangkalan
Bun a odlet zpět.
Zájezd lze uskutečnit i z Bali na 4 dny za 19 300 Kč
č.záj.

dní

termín

cena

#104

3

kdykoliv

14 900

Zahrnuje: vnitrostátní letenky včetně všech taxy a
poplatků, transfery z a na letiště na Borneu, plavbu a
ubytování na lodi včetně plné penze, vstup do NP,
anglicky mluvící průvodce
Příplatek:V neděli a svátcích (cca €23), 3.den v NP (€20)
Všeobecné informace o zájezdových službách na str.21

Borneo

mizející prales díky palmě olejné

po řece za lesními muži orangutany
Klotok - komfortní obytná loď
nosaté opice kahau i gaviálové
tradice kmene Dajaků ještě žijí?
těžba a zpracování drahých kamenů
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F- l o r e s

kráterová jezera 3 barev Kelimutu

-

pláže zelených oblázků v Ende
megality a stavby etnika Ngada
sopky a termální lázně u Bajawy
pavučiny rýžových polí Mangarajů
bílé pláže ostrůvků u Labuanbaja

Titulek zájezdu
Flores,
Komodo a Bali - sopky a tajemné rituály

od 8NOVĚ
osob

11 / 14 dní

1.-2. Let na Bali a transfer do hotelu a nocleh na
delfínů do L. Baja. Krásný západ slunce z restauraKutě. 3. Odlet do Maumere na Floresu. Přejezd
ce nad městem. 8. Lodí na ostrov Rinca v národautem, se zastávkou u pláží na jihu, oblastí etnika
ním parku Komodo (UNESCO). Trek za unikátníSika do Moni. Odpolední výstup k jezerům Kelimi obyvateli druhého největšího ostrova rezervamutu (UNESCO). Západ slunce u jedinečného
ce. Varani komodští, sundští jeleni, vodní buvoli,
přírodního úkazu - 3 sopečných jezer různé barvy,
opice a řada dalších zajímavých živočichů. Při zpákterá se mění podle rozpouštěných minerálů. 4.
teční cestě zastávka na koupání či šnorchlování na
Vodopád, terasy rýžových polí, krásná příroda.
některém z ostrůvků. V podvečer návrat do příVesnice Wolongai s architekturou lioneského
stavu. 9. Návrat na Bali a nocleh na Kutě. 10.-11.
etnika, zavěšené mosty nad hlubokými údolími
Návrat do ČR.
cestou do Ende. Pláže zelených oblázků Nanga
Prodloužení zájezdu o pobyt na Bali (#24A)
Penda. Výlet do vesnice Bena (UNESCO) etnika
9. Návrat na Bali a ubytování v českém hotelu
Ngada . Unikátní rituální stavby Ngadu a Bhaga
Selang Resort na severu Bali v Amedu. 10.-12.
(mužské a ženské symboly plodnosti). Megality a
Relax, volný program s možností výletů (fakultradiční domy v podhůří činné sopky Inerie.
tativně). 13.-14. Návrat do ČR.
Relaxace v přírodních horkých pramenech. Noc v
Prodloužení zájezdu o poznávačku Sulawesi v
Bajawě. 5. Panoramatické výhledy na činné sopky
podzimním termínu na 5 i více dní (více na webu).
cestou k moři. Domorodý způsob sklizně palmového vína tuaku - akrobacie lezců mezi listy černé
Potápění s denními výjezdy lodí z Labuan Baja na
palmy vysoko nad Vašimi hlavami. Technologie
lokality do NP Komodo. Více na str. 18.
pálení araku s možností degustace v domorodých bambusových palírnách v přímořské oblasti
č.záj. dní
termín
cena
v okolí Borong. Tisíce teras rýžových polí, zastávka u sopečného jezera Ramanese. Nocleh v hor#24 11
6. 4. - 16. 4. 2018
46 500
ském městě Ruteng pod nejvyšší sopkou Floresu
#24A 14
6. 4. - 19. 4. 2018
49 600
Ranaka. 6. Tradiční vesnice Pu’u s kruhovou
#24 11 13. 10. - 23. 10. 2018
46 500
architekturou etnika Manggarai s vyhlídkou. Rýžová pole ve tvaru pavučiny. Úžasný výhled na
#24A 14 13. 10. - 26. 10. 2018
49 600
ostrovy NP Komodo i makakové na stromech ces#24 11
5. 4. - 15. 4. 2019
46 500
tou z hor k moři. Návštěva zrcadlové jeskyně Batu
#24A 14
5. 4. - 18. 4. 2019
49 600
Cermin před cílem cesty - přístavním městečkem
Labuan Bajo. Původní rybářská vesnice se díky
Zahrnuje: veškeré letenky včetně tax a poplatků,
poloze v blízkosti NP Komodo mění v rušné turisubytování v hotelech, snídaně, dopravu a výlety dle
tické centrum. Výrazně přibývá příletů na místní
programu, český průvodce
Nezahrnuje: vstupy (cca € 50)
letiště, nové hotely rostou do výšky. Podstatně se
Jednolůžkový pokoj: 4 800 Kč (#24), 6 600 Kč (#24A)
rozšířila nabídka místních restaurací i dalších sluVšeobecné informace o zájezdových službách na str.21
žeb. 7. Výlet lodí na ostrůvek snů Seraya. Bílé
pláže, krabi v mangrove, jeleni
BALI
KOMODO Labuan Bajo FLORES
koupající se v moři, krásné šnorLOMBOK
Moni
Denpasar
chlování, restaurace na pláži.
Ruteng Bajawa
Maumere
SUMBAWA
RINCA
Ende
V podvečer návrat za doprovodu

K- o m o d o

obávaní největší ještěři na světě

- pestrobarevný podmořský život
- romantické pláže na pustých ostrovech
Za komodskými draky

kdykoliv

1. Odlet z Bali do přístavního města Labuan Bajo
na ostrově Flores, výlet do zrcadlové jeskyně Goa
Cermin, ubytování v hotelu s výhledem na západ
slunce za ostrůvky v zátoce, večerní trh s čerstvými (i grilovanými) rybami a mořskými plody.
2. Celodenní výlet do NP Komodo (UNESCO):
trek (2 hod.) vyprahlou krajinou na ostrově Rinca:
„živé zkameněliny” varani komodští, obávaní, jedovatí a největší ještěři na světě (3,2 m, 160 kg),
buvoli, jeleni, v moři se koupající opice, vzácné
lontarové palmy, nádherné výhledy; po obědě na
lodi šnorchlování u ostrůvku Kelor s bílou pláží
a krásnou vyhlídkou. 3. Návrat na Bali.

Prodloužení o výlet na ostrov Bidadari #68A
3. Polodenní výlet loďkou na ostrůvek Bidadari
nedaleko města: bílé pláže, pěkné šnorchlování a
eventuálně i západ slunce. 4. Návrat na Bali

z Bali od 2 osob

3 / 4 dny

č.záj.

dní

termín

cena

#68
#68A

3
4

kdykoliv
kdykoliv

8 800
9 900

Zahrnuje: vnitrostátní letenky včetně tax a poplatků,
ubytování se snídaní, výlety dle programu, transfery z a
na letiště v Labuanbajo, anglicky mluvící průvodce
Nezahrnuje: vstup do NP Komodo (cca € 20), transfery
na Bali | Jednolůžkový pokoj: + 1 000 Kč / + 1 500 Kč
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Alor
&
Timor
bizardní zvyky a kouzlo etnik východu

- tajemství bronzových bubínků Moko
- mini království Boti i Lopo dům z trávy
- výrobky z lontarové palmy - Sasando
- mizející vůně santalového dřeva
- dřevěné brýle místních potápěčů
Tajemství ostrovů Alor, Timor, Flores a Komodo
1.-2. Let na Bali, ubytování v hotelu a relax na pláži Kuta. 3. Přelet na Alor. Romantika ráje na konci
světa - na ostrůvku Kepa. 4. Domorodí harpunáři
s dřevěnými brýlemi. Výlet lodí na okolní ostrůvky, nádherné šnorchlování na bohatých korálových útesech. 5. Tradiční vesnička Bampalola s
bohatě zdobenými domky na hřebenu kopce s
krásným výhledem na alorskou zátoku a úžinu.
Ves Mombang s krvavými obětními rituály. Tajemná historie tisíce let starých bronzových
bubínků moko v muzeu v jediném městě Kalabahi i kmeny v horách na úrovni doby kamenné.
6. Náčelník vesnice Takpala s lukem z a domorodý tanec Lego-Lego. Jazyků zmatení - sousední
vesnice si nerozumí. Gejzíry a vroucí řeka Tutti. 7-8. Přelet na Timor, hudební představení v
Oebelo na jedinečný dvacetistrunný nástroj
sasando z lontarové palmy (původně z ostrova
Roti) mistra Pah s kloboukem tiilanga, pláž
Lasiana za městem, „křišťálová” jeskyně s
jezírkem a večerní trh na nábřeží v hlavním městě
Kupang. 9. Nejmenší (hrdé) království na světě Boti. Muži se zde celý život nestříhají, krvavá

od 4 osob

17 dní

Flores
Alor
Bali
Sumba

Východní
Timor

Timor
minulost, krásní lidé,
tradiční domy Ume Kebubu a Lopo, opevněná
vesnice None, koupání pod vodopády Oehala,
barevné koláčky z Oinlasi, návrat do Kupangu.
10. Přelet do Maumere a pokračování zájezdu na
Floresu (viz str. 15 zájezd #24 od 3. dne programu). 16.-17. Návrat do ČR.

Možnost spojení se zájezdem na Východ. Timor.
Cena, termíny a další podrobnosti na vyžádání.
Možnost prodloužení o pobyt a výlety na Bali.
č.záj.

dní

termín

cena

#19
#19

17
17

31.3. - 16. 4. 2018
30. 3. - 15. 4. 2019

69 900
69 900

Zahrnuje: veškeré letenky včetně tax a poplatků,
ubytování, snídaně, dopravu, vstupy, český průvodce
Jednolůžkový pokoj: 8 400 Kč
Všeobecné informace o zájezdových službách na str.21

Timor-Leste
bývalá portugalská kolonie

- samostatný stát od roku 2002
- země téměř nedotčená turismem
- mořští krokodýli a nádherná příroda
- tradiční domorodé domy (UNESCO)
Po hřbetu spícího krokodýla
První zájezd na Východní Timor (VT) nabízený CK
v Evropě! Program lze individuálně upravit.
1.-2. Let na Bali, ubytování v surfařském letovisku
Kuta. 3. Dopoledne let Bali - Dilí (VT), ubytování v
hotelu a prohlídka hlavního města: Cristo Rei druhá největší socha Krista (po Rio de Janeiru),
Palácio do Governo a Casa Europa - historické
vládní budovy na nábřeží s rybáři, největší katedrála v jihovýchodní Asii. 4. Autem na východ
do oblasti kmene Fataluku, jež se vyznačuje domorodými domy na kůlech ozdobené ulitami
loděnek (UNESCO). 5. Národní park Nino Kontis
Santana na nejvýchodnějším cípu VT. Lodí na
blízký ostrůvek Jaco - relax na bílé pláži, úžasné
šnorchlování v azurově modrém moři plném
moř-ských želv, delfínů a korálových útesů.
30.000 let staré jeskyní malby prvních lidí v
indonéského souostroví v jeskyni Ile Kére Kére,
slanovodní jezero Ila Lalaro (400m n.m.),
městečko Tutuala na vysokých útesech nad
mořem. 6. Vesnička Com ohrožovaná mořskými
krokodýly, 2. největší město VT Baucau - stará
portugalská tržnice. Noc v hotelu. 7. Ráno přejezd
přes Dilí do horské oblasti Ainaro. Cestou krásné
výhledy na rýžová políčka, plantáže čaje a kávy.
Prohlídka tradičních horských chýší. Ubytování v
horské vesnici Hato Builico. 8. Výstup na nejvyšší
vrchol VT Ramelau (také Tatamailau, 2.963 m), se

EXKLUZIVNĚ

od 4 osob

17 dní

sochou panny Marie, stády divokých koní a
nezvyklou alpínskou přírodou. 9. Kouzelné
horské město Maubisé s nádherným výhledem
do údolí, bohatou tržnicí a tzv. „pařížským”
kostelem. 11. Návrat do Dilí a prohlídka dalších
zajímavostí ve městě. 12. Fakultativně výlet lodí
na ostrov Atauro - možnost pozorovat migrující
stáda velryb a delfínů. Návštěva rybářů lovících
tradičním způsobem - potápění na nádech s
bambusovými harpunami a dřevěnými
plaveckými brýlemi. 13. Relax na nádherných
bílých plážích nedaleko města. 14. Výlet do historie portugalských měst Liquica a Mehara - vily,
pevnosti. Termální prameny v moři. 15. Návrat
na Bali. 16.-17. Návrat do ČR.
Prodlužte si zájezd o jedinečné potápění na
bohatých a neponičených korálových útesech na
snadno dostupných lokalitách ze břehu nebo lodí
č.záj.

dní

termín

cena

#88
#88

17
17

13. 4. - 29. 4. 2018
12. 4. - 28. 4. 2019

69 900
69 900

Zahrnuje: veškeré letenky včetně tax a poplatků,
ubytování, snídaně, dopravu, vstupy, český průvodce
Příplatky: výlet lodí na Atauro (cca 100 USD)
Jednolůžkový pokoj: 9 800 Kč
Všeobecné informace o zájezdových službách na str.21
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Potápění na Bali
-

nejvyšší rozmanitost podmořského
života na světě u ostrova G.Selang

-

snadné potápění přímo ze břehu
známý vrak lodi Liberty v Tulambenu
ohromní měsíčníci u ostrova Penida
žraločí jeskyně u ostrova Tepekong

Japonský vrak

České potápěčské centrum Deep Blue na Bali

www.Diving-Bali.com

Potápěčský zájezd na Bali do Selangu na 10 dní s 15 ponory

38 350 Kč

Potápěčské zájezdy na Bali
Potápěčské balíčky českého centra v Selang Resort v Amedu
se skládají potápěčského
bal. ponory dny lokality (ponory + BONUS ponory *) cena Kč
balíčku dle vašeho výběru a
jakéhokoliv zájezdu do
A1
8
3
Selang (2+ 2 *), Amed (4)
5 200
Indonésie. Např. pobytový
A2
9
3 Selang (2+2*), Amed (2),Tulamben (3) 5 800
zájezd do našeho českého
A3
15
5 Selang (2+4*), Amed (6),Tulamben (3) 9 600
Selang Resortu (viz str.5) na
10 dní (7 nocí) plus balíček A3
A4
21
7 Selang (2+6*), Amed (8),Tulamben (5) 13 400
(viz tabulka vpravo) s 15
ponory celkem za 38 350 Kč.
* BONUS: PONORY „ZA STOVKU” V SELANGU ZE
BŘEHU POUZE SE SVÝM BUDDYM (bez doprovodu)
Přehled všech potápěčských zájezdů a balíčků a
Zahrnuje: zapůjčení plné 12l láhev (200 bar) se zátěží,
podrobnější informace najdete na webech
doprovod, doprava na ponory (Selang ze břehu,
www.Diving-Bali.com a www.AQUATRAVEL.cz.
Tulamben autem, Amed autem nebo lodí),

Termíny: Celoročně! Obecně bývají horší podmínky od ledna do února (vrchol období dešťů)
Veškeré potápění aktuálně organizujeme pouze z
našeho Selang Resortu v Amedu. Potápěčské
centrum Deep Blue v Tulambenu jsme byli
nuceni dočasně uzavřít z důvodu bezpečnosti
kvůli zvýšené aktivitě sopky Agung.

Tulamben

všechny místní poplatky a nosiče
Nezahrnuje: zapůjčení výstroje
(€15/den), potápěčské pojištění,
ubytování (viz zájezd na str. 5)
Platí vždy při min. 2 potápěčích.
Každý den vždy 2 až 3 ponory v 1 dni.
Nevyužité služby nelze nárokovat zpět.
Partneři, kteří se nepotápějí viz str. 5.

Potápění v Amedu a Tulambenu

Další potápěčské lokality Bali

Selang Skvělé šnorchlování i potápění přímo
před resortem na barevných korálových polích s
velkým množstvím ryb, želv, tuňáků, rejnoků... V
závislosti na přílivu se zde střídají proudy, které
však nejsou nebezpečné a můžete si užít jízdu
kolem pobřeží např. až k japonskému vraku.

Candidasa Turistické letovisko 1 hod. autem
od Selangu a dále 20 min. lodí k ostrůvkům:
Mimpang - korálová pole i stěna. Šance na setkání se žraloky i měsíčníky (10-30m)
Tepekong - ostrov s tzv. „žraločí jeskyní” (shluk
balvanů) s útesovými žraloky (10-30m)

Amed
15 kilometrů pobřeží od Amedu až
k ostrůvku Gili Selang nabízí řadu skvělých lokalit
dostupných autem nebo místní lodičkou.
Japonský vrak lodi z 2.SV (1-8m) přímo u břehu
na bohatém korálovém útesu (4-30m) se spoustou ryb i makrosvěta. (700m od Selangu)
Jemeluk - klidná zátoka s písečnou pláží, stěna
(50m) s gorgóniemi přechází v korál. útes, úspěšný projekt umělých útesů z pneumatik, betonu i
železa, podmořský chrám. (15 min. od Selangu)
Gili Selang - unikátní lokalita (5-30m) s jednou z
nejvyšších rozmanitostí a kvalitou korálů i dalších
živočichů - žraloci, želvy, napoleoni, netopýrníci; v
určitých obdobích i měsíčníci. (20 min od Selangu

Nusa Penida
Velký ostrov, vzdálený 20
km od Bali, dostupný z Padangbai (1,3 hod. autem
ze Selan-gu) rychlou lodí (40 min.) nebo ze
sousedního os-trůvku Lembongan. Vhodné i pro
šnorchlaře (manty, bílá pláž, korály) Min. 6 osob.
Manta Point - nejvzdálenější lokalita na jihovýchodě ostrova s nejvyšší šancí na setkání s rejnoky
manta. „Čistící stanice”, kolem které manty krouží
jen 3m pod hladinou. Scénické 200m vys. útesy.
Crystal Bay - zátoka s krásnou bílou pláží (možný
relax), kde z hlubin od července do října vyplouvají největší ryby světa měsíčníci svítiví (Mola
mola). Světově vyhlášená lokalita (5-50m). Žraločí
jeskyně, bohaté korál. útesy, mořské želvy i hadi.
Menjangan Ostrůvek v NP Bali Barat na
západě Bali. Korálová stěna gorgóniemi (1-30m),
množství rybek,
Menjangan
50 km
hejna netopýrTulamben
níků, vrak dřevěAmed
né čínské lodě se
Selang
žraloky (30-40m)
Candidasa
(4 hod. autem od Selangu
Lembongan
a dále 30 min. lodí)

Tulamben Světoznámá potápěčská vesnice
pod aktivní sopkou Agung. (30 min. od Selangu)
Liberty vrak 120 m dlouhé lodi z 2.SV jen 50 m od
břehu (3-30m). Bohatě obrostlý, velké množství
velkých ryb (kanicové, murény, barakudy, ploskozubci) i rarity pro milovníky makrosvěta.
Coral garden - barevná korálová zahrádka i obrostlé hinduistické sochy a jiné skulptury (2-20m)
Drop off - bohatě obrostlá stěna (70m) gorgóniemi se žraloky, perutýny, chrochtaly apod.

Za měsíčníky a mantami na Penidu
Zájezd lze přikoupit k jakémukoliv zájezdu na Bali.
1. Transfer rychlou lodí ze Sanuru (Bali) na ostrov
Lembongan, ubytování v hotelu, volný program.
2.-3. 2x 3 ponory z lodi u ostrovů Penida a Lembongan na lokalitách dle dohody v místním potápěčském centru. Září a říjen je nejvyšší možnost
setkání s měsíčníky i mantami. 4. Poslední 2 ponory, desaturace a odpočinek. 5. Návrat na Bali.

Penida

z Bali od 2 osob

8 ponorů

5 dní

č.záj.

dní

termín

cena

#

5

září - říjen

14 900

Zahrnuje: transfer lodí ze Sanuru a zpět 4x ubytování s
plnou penzí, 8 ponorů z lodi s doprovodem
Nezahrnuje: zapůjčení výstroje (cca € 40), potápěčské
pojištění, transfery na Bali (800 Kč ze Selangu),
Příplatky: pokoj s klimatizací 750 Kč / osoba
Jednolůžkový pokoj: 2 250 Kč
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Potápění Indonésie
- Raja Ampat - poslední ráj žraloků
- panenské potápěčské lokality
- kladivouni z Bandských ostrovů
- unikátní makrosvět na Ambonu
- draci z NP Komodo s potápění
- potápění s ohromnými rejnoky manta
Raja Ampat - potápěčský ráj na konci světa
Světově vyhlášené potápěčské lokality s
neporušenými korálovými útesy, nejvyšší
mořskou biodiverzitou na světě, spoustou žraloků a ohromná hejna velkých ryb.
1.-2. Let z Prahy do Jakarty, hotel u letiště. 3. Brzy
ráno let do Sorongu na Papua, a odsud rovnou
loděmi na ostrov Kri v souostroví Raja Ampat.
Ubytování v chatkách z palmového listí přímo
na bílé pláži s neuvěřitelně bohatým korálovým
útesem. 4.-7. Potápění z lodi (4x 2 ponory denně)
na těch nejlepších lokalitách. 8. Brzy ráno výlet na
na pozorování rajek, ptáků ráje, přesun na ostrůvek Arborek, ubytování v chatkách nad vodou,
odpoledne 1 ponor. 9. Celodenní výlet na ostrov
Piaynemo (2 ponory). 10. Potápění s mantami (1
ponor). 11. Celodenní výlet na souostroví Wayag
(ponory dle podmínek fakultativně). 12. Volno

1.-2. Let z Prahy do Jakarty. Ubytování v letištním
hotelu. 3. Noční let do Ambonu (hl. město Moluk) a dále rychl. lodí do Banda Neira (5-6 hod.),
centra soustroví Banda. Ubytování v hotelu, kontrolní ponor před centrem, prohlídka pevností.
4.-6. Potápění z lodi (3x 2 ponory) na ostrovech
Hatta, Run, Ai a Banda. 7. 2 ponory z lodi a
odpoledne výlet na ostrov Banda Besar (pevnost,
vyhlídka, plantáže muškátového oříšku). 8. Ráno
návrat do Ambonu, cestou z přístavu zastávka v
termálních lázních. Ubytování v hotelu a prohlíd-

č.záj.

dní

termín

cena

#121
#121
#121

15
15
15

21. 3. - 4. 4. 2018
7. - 21. 10. 2018
20. 3. - 3. 4. 2019

69 900
69 900
69 900

Zahrnuje: všechny letenky včetně tax a poplatků, 10x
ubytování v chatkách s plnou penzí a 2x v hotelu
(snídaně), transfery a výlety loděmi dle programu včetně
poplatků, 12 ponorů z lodi, český průvodce (od Sorongu)
Nezahrnuje: vstupy (cca € 75), vybavení na šnorchlování
Jednolůžkový pokoj: + 2 900 Kč
Příplatek při pouze 4 osobách: + 7 650 Kč / osoba

Potápění v NP Komodo
Rejnoci manta, žraloci, napoleoni, ploskozubci, velká hejna ryb i bohaté korálové útesy.
1. Odlet z Bali do přístavního města Labuan Bajo
na ostrově Flores, výlet do zrcadlové jeskyně Goa
Cermin, ubytování v hotelu s výhledem na západ
slunce za ostrůvky v zátoce. 2.-4. Potápění z lodi
v NP Komodo (vždy 2 ponory denně s obědem
na lodi). 5. Celodenní výlet na ostrov Rinca: trek
(2 hod.) za varany komodskými, největšími ještěry světa (3,2m, 160kg); oběd na lodi a ostrůvek

15 ponorů

od 6 osob

13 dní

ka města (večerní trh s jídlem, gong světového
míru). 9.-11. Potápění z lodi 8 ponorů 12. Výlet
po pobřeží. Odlet do Jakarty 13. Návrat do ČR.
č.záj.

dní

termín

cena

#123
#123
#123

13
13
13

11. 3. - 23. 3. 2018
21.10. - 2. 11. 2018
10. 3. - 22. 3. 2019

59 900
59 900
59 900

Zahrnuje: veškeré letenky včetně tax a poplatků, výlety,
transfery auty a lodí, 8 x ubytování s plnou penzí, 2 x
ubyt. se snídaní. snídaně, 15 ponorů
Nepotápěč: V ceně výlety (bez ponorů) 49 900 Kč
Nezahrnuje: Rezervace Hatta a Ai ( cca € 40) doplatky
za dopravu lodí na vzdál. lokality, potáp. pojištění,
Jednolůžkový pokoj: 5 500 Kč

Potápění na Sulawesi: Bunaken a Siau
Velké ryby a paryby i makro speciality (gorgonioví koníci, dráčci, nahožábří plži). Ostrov
Siau je novou lákavou potápěčskou destinací.
1.-2. Let z Prahy do Jakarty, hotel na letišti. 3. Ráno let na Sulawesi do Manada (čínský chrám, tržnice). 4. Výlet do Tomohonu: extrémní tržnice
(pečený pes, kočka, krysa, kaloň nebo krajta), sopka Mahawu i sirné jezero Linau, zdobené sarkofágy waruga 5. Výlet do NP Tangkoko s černými
makaky a nártouny. 6.-8. Lodí na ostrov do NP
Bunaken. Potápění (3 ponory denně). 9. Ráno
návrat do Manada a rychl. lodí na sopečný ostrov
Siau. Bungalovy u bílé pláže. 10. Potápění (2 ponory z lodi). 11. Potápění (1 ponor z lodi) a výlet
kolem ostrova: lávové proudy, muškátový oříšek
a hřebíček, horké prameny v moři. 12. Potápění z

15 dní

13. Odpoledne návrat do Sorongu, cestou šnorchlování. Hotel ve městě. 14.-15. Návrat do ČR.
Podrobnější program zájezdu na str.12 a na webu.
Partneři, kteří se nepotápějí se můžou zúčastnit
poznávacího zájezdu ve stejném termínu (str. 12).

Potápění na Molukách a ostrovech Banda
Kladivouni a další žraloci,hejna barakud
na ostrovech Banda a rarity makrosvěta i
endemičtí živočichové v Ambonu.

12 ponorů

od 6 osob

od 6 osob

14 ponorů

14 dní

lodi (2 ponory) a výlet za opičkami (nártouny).
13.-14. Návrat do ČR. Pro zájemce o tzv. „muck
diving” a makro-foto možnost prodloužení
o potápění na světově vyhlášení lokalitě Lembeh.
č.záj.
#123

dní
14

termín
3. - 16. 11. 2018

cena
59 900

#123

14

18. - 31. 5. 2019

59 900

Zahrnuje: všechny letenky včetně tax a poplatků, 11x
ubytování v hotýlcích, 7 x plná penze, 4 x snídaně,
dopravu dle programu, 14 ponorů, doplatky za
dopravu lodí na vzdál. lokality, potápěčské pojištění,
český průvodce
Nepotápěč: V ceně výlety (bez ponorů) 49 900 Kč
Nezahrnuje: vstupy a průvodci v NP (cca € 35)
Jednolůžkový pokoj: 3 400 Kč

od 2 osob

z Bali

6 ponorů

6 dní

Kelor s bílou pláží a vyhlídkou. 6. Návrat na Bali.
č.záj. dní
termín
cena
#110

6

kdykoliv (min. 2 osoby)

18 900

Zahrnuje: vnitrostátní letenky včetně tax a poplatků,
transfery z a na letiště na Floresu, 5x ubytování se
snídaní, 6 ponorů z lodi (12l, 200bar, zátěž) ve 3 dnech
s obědem, výlet na ostrov Rinca s obědem
Nezahrnuje: zapůjčení výstroje, vstup do NP Komodo
a průvodce na treku (cca € 30), potápěčské pojištění
Jednolůžkový pokoj: 2 500 Kč
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
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5. nejvyšší mrakodrap světa Taipei 101

- monumentální mramorová soutěska
- horský silniční průsmyk v 3 275 m n.m.
- malebné čínské a buddhistické chrámy
- scénické pobřeží se strmými útesy
- svěže zelené čajové plantáže i džungle
Křížem krážem Taiwanem, zemí čaje a velehor

č.záj.

dní

termín

cena

#120
#120

17
17

19.10. - 4.11. 2018
9.2. - 25.2. 2019

69 900
69 900

Zahrnuje: mezinárodní letenky vč. tax a poplatků,
ubytování, snídaně, služby českého průvodce, dopravu
Nezahrnuje: vstupy (cca 75 Eur)
Příplatky: při 4 osobách 9900 Kč, při 5 osobách 3900Kč
Průvodce: Tomáš Juříček, MBA, 8 let žijící na Taiwanu
Poznámka: Zájezd lze individuálně upravit a absolvovat
i v jiném termínu i při 2 osobách (ceny na vyžádání).
Všeobecné informace o zájezdových službách na str.21

Ostrov Taiwan portugalští mořeplavci nazvali Formosa (nádherný). Taiwan je vysoce moderní země
s největší koncentrací velehor, kde zároveň najdete spoustu historických a kulturních památek.
1.-3. Let do Taipeie, hlavního města Taiwanu
(buddhistický chrám Longshan, mauzoleum
prezidenta Chiang Kai-shek, Národní Palácové
Muzeum s nejrozsáhlejšími čínskými muzeálními
sbírkami na světě, 5. nejvyšší mrakodrap světa
Taipei 101 (508 m), západ slunce ze sloní hory,
noční trhy. 4. Sirné fumaroly v NP Yang-minshan,
geopark Yehliu (jedinečné písYehliu
kovcové útvary u moře), termální lázně. 5.-6. NP Alishan (2200
Taipei
100 km
m n.m.), čajové plantáže, tisícileté cypřiše, východ slunce z vyhlídky Ogasawara (2488 m
n.m.). Přesun do NP Yushan, hoTaroko
ra Lulin (2845 m n.m.), termální
Lishan
lázně v oblasti Dongpu. 7.-8.
jezero
Plavba
po horském jezeře SlunSlunce a
ce a Měsíce (monumentální
měsíce
buddhistické a taoistické chráAlishan
23°26'
obratník
Yushan
my, plantáže betelových palem,
raka
paví park a bambusové lesíky).
Pagoda Ci-En, čajové plantáže
Zelený
Kaoshiung
ostrov
a továrny na zpracování čaje.
Dulan
horké prameny v Lushanu. 9.Orchideový
11. Jízda fascinujícími velehoraostrov
mi Taiwanu po nejvýše položené
Kenting

od 6 osob 17 dní

silnicí skrz průsmyk ve výšce 3275 m s nádhernými výhledy do hlubokých údolí až do NP Taroko, nejkrásnější NP ostrova (treky v mramorových kaňonech řeky Liwu, úchvatných horských
soutěskách a tunelech - „Tunel devíti zatáček“,
„Vlaštovčí údolí“, stěny velehorské štítů nořící se
do hlubin Pacifiku, vodopády, subtropické deštné
lesy, areál původních obyvatel Taiwanu, horský
kmen Taroko, buddhistická svatyně věčného jara. Město Hualien (kapří jezero, noční trh, oblázková pláž). 12.-13. Scénická jízda podél řídce
osídleného východního pobřeží směrem na jih
ostrova. Cestou procházka k vodopádu stezkou
Walami v NP Yushan. Termální lázně, slavný
most Sanxiantai na ostrov tří nesmrtelných. Koupání v Pacifiku. 14.-15. Kenting, jižní ráj - relax na
plážích u moře, přírodní div Chuhuo, oblast kde
od přirození vyvěrá a hoří zemní plyn. Návštěva
NP Kenting, jeskyně, makakové, další rozmanitá
flora i fauna, nejjižnější bod Taiwanu a majestátní
východní pobřeží se strmě se zvedajícím horským
masivem. 16. Kaoshiung,hlavní přístav Taiwanu,
Lotosové jezero a pagody jara a podzimu, návštěva největšího buddhistického kláš-terního
komplexu na Taiwanu - Foguang-shan, jízda superrychlým vlakem (300 km/h), taiwanským „šinkansenem“, na sever na letiště Taipei a odlet do
ČR. 17. Přílet do ČR. UPOZORNĚNÍ! Na Taiwanu
často a hodně prší (i tajfuny). V případě komplikace bude navrhnuta bezpečnější alternativa.

S- r í L a n k a
starověká města Mihintale

-

buddhistické chrámy v džungli
sloní sirotčinec v Pinnewalle
výstup na Adamovu horu?
safari v NP Yala a koupání v moři

Srí Lanka - tropický ráj zvířat
1.-3. Letecký přesun do Colomba; pevnost ztracená v džungli Yapahuwa; starověká města Mihintale a Anuradhaphura UNESCO (buddhistické
svatyně, největší dagoby na světě, nádherné kamenické práce). 4.-5. Socha Buddhy v Aukaně,
středověké hlavní město Polonnaruwa UNESCO;
možnost ranní projížďky na slonech, pozoruhodč.záj. dní
termín
cena
ná skalní pevnost Sigiriya UNESCO, malbami zdobené jeskynní chrámy v Dambulle UNESCO, náv18. 3. - 2. 4. 2018
48 990
#109 16
štěva zahrady koření, příjezd do Kandy. 6.-7.
#109 16
30. 6. - 15. 7. 2018
49 990
Sloní sirotčinec v Pinnewalle a koupání slo100 km
#109 16
48 990
24. 11. - 9. 12. 2018
nů v řece Ma Oya, botanická zahrada PeAnuradhapura
#109 16 22. 12. 17 - 6. 1. 2018
58 990
radeniya , večerní taneční představení;
Polonnaruwa prohlídka města Kandy UNESCO (chrám
#109 16
16. 2. - 3. 3. 2019
49 990
Buddhova zubu, barevná tržnice), od#109 16
23. 3. - 7. 4. 2019
48 990
Kandy
jezd do hor. 8.-9. Možný výstupu na
Zahrnuje: veškeré letenky vč.tax a poplatků, ubytování,
Colombo
poutní horu Adam’s Peak (2243 m,
polopenzi, dopravu, český průvodce, cestovní pojištění
Haputale údajně první místo, kam Adam vkroNezahrnuje: vstupy (cca 290 USD)
čil po vyhnání z ráje), jízda vláčkem
Poznámka: zájezd lze individuálně prodloužit o pobyt v
Yalla
svěží krajinou čajovníkových plantáží z
některém z přímořských letovisek na Srí Lance.
Unawatuna
Hattonu do Nuwara Eliya, exkurze do čaVšeobecné informace o zájezdových službách na str.21

od 8 lidí 16 dní
jové továrny, horské městečko Haputale; výlet
Srílanskou vysočinou UNESCO na náhorní plošinu
Horton´s a lehká túra na vyhlídku "Konec světa",
nebo výlet mezi nejkrásnější čaj. plantáže na vyhlídku Lipton´s Seat a horské středisko Ella s vodopádem Rawana. 10.-11. Vodopád Diyaluma
(170m, Buddhovi sochy v Buduruwagala, úžasné
chrámové obřady v buddhistickém, hinduistickém i muslimském duchovním centru Kataragama; ranní safari v národním parku Yalla (sloni,
opice, levharti, krokodýli, varani), cesta podél pobřeží, maják na nejjižnějším mysu Dondra, rybáři
lovící na kůlech, příjezd do Unawatuny. 12.-14.
Koupání a odpočinek na bílých plážích Indického
oceánu v Unawatuně, koloniální holandská pevnosti Galle UNESCO, stanice pro záchranu mořských želv, možnost plavby mezi mangrovníky po
řece Madu Ganga, fakultativně návštěva deštného pralesa Sinharája UNESCO. 15.-16. Prohlídka
hlavního města Šrí Džajavardanapura Kotte,
krátká prohlídka města Colombo; návrat do ČR.

DOVOLENÁ V CHORVATSKU
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P- u l a - I s t r i e
nejbližší ostrovní romantika

-

druhé největší koloseum světa
římská brána a další památky antiky
romantika západů slunce
život pod hladinou ocení potápěči

Verudela Beach a Villa resort ***

A4A A4B A5
A6
V8
Komplex cca 500 m od Park Plaza Verudela 21.4.-4.5./ 15.9.-28.9. 1390 1640 1710 1880 3200
na terasách nad mořem na poloostrově Ve- 5.5.-15.6./ 8.9.-14.9. 1900 2120 2250 2720 4860
rudela cca 4km od Puly. Jednopatrové dom- 16.6.-29.6./ 1.9.-7.9. 2890 3120 3230 3790 6970
ky umístěné v borovicovém háji do 200 m od
3540 3790 4430 4630 8000
moře. Všechny apartmány mají vybavený 30.6.-13.7.
kuch. kout (lednice, el. sporák, kávovar), jí- 14.7.-27.7./ 25.8.-30.8. 3760 3990 4620 4890 8550
delní kout, Sat-TV, sprcha/WC, fén, trezor, 28.7.-24.8.
4090 4280 4690 5280 9050
terasa/balkón. V areálu market, směnárna,
pizzerie, restaurace, obchody, terasa na opalování. Pláž u skalnaté/oblázkové pláže. Wifi v areálu. Tři
slanovodní bazény, bazénový bar a sport. vyžití (za poplatek) v nedalekém areálu Park Plaza Verudela.
Typy apartmánů: A4A, A4B, A5 (dvou-); A6 (třípokojové). Vila V8 (čtyřpokojová). Typ B orientován k
moři. Číslo apartmánu=max. počet ubytovaných. Ceny jsou za apartmán a noc. Stravování vlastní,či
dokoupení polopenze na vyžádání. Malé dom. zvíře 12 Eur /den. Klimatizace na vyžádání 5 Eur/den. Do
15.6. a od 8.9. pobyt minimálně 3 noci, 16.6. -13.7. a 1.9. -7.9. minimálně 5 nocí, jinak minimálně 7 nocí
(příjezd a odjezd v sobotu). Sleva 10% při objednání a zaplacení zálohy do 15.2. na min. 7 nocí. V ceně
není zahrnuta láz. taxa cca 1 Eur /os/den.

Horizont Resort **

S2 A4A A4B A4C A6
V jednopatrových řadových domech (jedno 21.4.-4.5./ 15.9.-28.9. 1120 1240 1290 1510 1590
až tří pokojových) uprostřed zeleně cca 3 km 5.5.-15.6./ 8.9.-14.9. 1290 1490 1690 1840 1990
od Puly. Všechny apartmány mají vybavený 16.6.-29.6./ 1.9.- 7.9. 1880 2280 2560 2690 2860
kuch. kout (el. sporák, lednice, kávovar), 30.6.-13.7.
2220 2790 3120 3260 3620
jídelní kout, Sat-TV, sprcha/WC, trezor, terasu nebo balkón se zahradním nábytkem. Wifi 14.7.-27.7./ 25.8.-30.8. 2350 2930 3260 3460 3850
2520 3090 3390 3670 3970
v recepci, baru a pizzerii. Minimarket v 28.7.-24.8.
areálu. Bazén se slanou vodou v areálu
hotelu Splendid. Lehátka a slunečníky za poplatek. Pláž skalnatá / oblázková 100 - 400m od apartmánů.
Typy apartmánů: S2:jednopokojový pro 2 osoby, 4A: dvoupokojový pro 2-4 osoby , 4B: stejný jako 4A,
prostornější a nově zrekonstruovaný, orientovaný do parku. 4C stejný jako 4B, s výhledem na moře. U 4B
a 4C lze AC za příplatek 5 Eur/den (platba na místě); A6: třípokojový pro 5-6 osob. Ceny jsou za apartmán
a noc. Stravování vlastní,či dokoupení polopenze. Malé dom. zvíře 10Eur /den. Do 15.6. a od 8.9. pobyt
minimálně 3 noci, 16.6. -13.7. a 1.9. - 7.9. minimálně 5 nocí, jinak minimálně 7 nocí (příjezd a odjezd v
sobotu). Sleva 10% při objednání a zaplacení zálohy do 15.2. min. 7 nocí. V ceně není zahrnuta láz. taxa
cca 1 Eur /os/den.

Pješčana Uvala ***
1.4.-26.5./25.8.-27.10.
26.5.-22.6.
26.6.-6.7.
7.7.-20.7.
21.7.-17.8.
18.8.-24.8.

A2
920
1090
1300
1370
1620
1230

A3
1130
1370
1510
1580
1940
1510

A2+2
1230
1620
1800
1900
2220
1760

A4
1410
1690
1970
2110
2390
1970

A5
1580
1970
2250
2360
2740
2180

A6
1760
2290
2570
2710
3020
2530

A7
1940
2600
2810
2950
3270
2880

A8
2110
2880
3090
3230
3590
3160

Oblíbené ubytování v
soukromých vilách v
zátoce Pješčana Uvala 5km od Puly zařízené dle vkusu jednotlivých vlastníků.
Písečná pláž 1003 5 0 m . Re s t a u r a c e ,
obchody a sportovní vyžití, půjčovna loděk. Apartmány: Vybavený kuch. kout, koupelna se sprchou
nebo vanou a WC, balkón/ terasa, telefon, TV-SAT. Parkování u apartmánů nebo poblíž. Ceny jsou za
apartmán a noc. Číslo apart. odpovídá max. počtu ubytovaných. Do 23.6. a od 26.8. na min. 4 noci, jinak
min.7 nocí od soboty. Příplatek za klimatizaci, topení či malé dom. zvíře 5 Eur/den. V ceně je zahrnuta láz.
taxa. Na místě poplatek 3,4 Eur/os. Sleva 10% při objednání a zaplacení zálohy do 15.3. na min. 7 nocí.

Kemp Veruda *
Veruda „Fratarski otok” je romantický ostrůvek u
Puly porostlý středomořskými borovicemi. Je
zde kemp typu, „co si přivezeš, to máš”. Dnes
takovou dovolenou vyhledává stále více lidí, kteří
si chtějí odpočinout od celoročního shonu. Ideální místo pro klidnou, pohodovou, rodinnou i
sportovní dovolenou. Ubytování ve vlastním
stanu, pitná voda, sociální zařízení, restaurace se
studeným pivem, zmrzlina a tradiční chorvatská
jídla na grilu. Najdete tu hřiště na volejbal, fotbal a
další aktivity. Čistá voda se spoustou života pod
hladinou. Dětské hřiště a vyhrazené koupaliště z
mělčí strany ostrova... Možnost vlastního grilování. Večery u svíček se sklenkou červeného vína.
Snadná dostupnost z ČR (850 km z Prahy)
Doprava na ostrov lodí (auto zůstává na břehu)z
přístavu Bunarina: 1. a posl. týden prázdnin každé
2 hod. (10:00-20:00). 8.7. až 20.8. každou celou
hodinu (8:00-22:00). Dospělý od 10,- kn. (kupony)

ceny v kunách
červen, září
pobytová taxa

dosp. 12-17 let 2-11 let stan
50
50
25
40
7
3,50
0
--

Potápění v Chorvatsku na Verudě
České potápěčské centrum na ostrově Veruda
poskytuje každoročně kompletní potápěčské služby od
poloviny června do začátku září již od roku 1991.
Potápění pro začátečníky i pokročilé:
n potápění ze břehu ostrova - hloubka od 3 do 35m
n potápění z lodi (jeskyně, stěny, vraky)
n potápěčské kurzy UDI, PADI - AOWD, specializace, ...
Potápění pro začínající:
n kurzy potápění pro dospělé i děti (OWD)
n zkušební ponory s instruktorem
v moři na klidném místě

ceník potápění

euro

ponor ze břehu (ostrova)

14,-

ponor z lodi

od 20,-

vraky

od 40,-

zkušební ponor (1 / 2)
kurz potápění + certifikace
půjčení výstroje (1/2 ponory)
pot. doprovod (min. 3 os.)

40,- / 70,od 6500,- Kč
15,- / 19,8,-

www.ChorvatskoPotapeni.cz
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VŠEOBECNÉ INFORMACE K ZÁJEZDŮM

Jak si vybrat zájezd? Jde o to, co chcete o dovolené dělat. Jen lenošit, válet se nebo
(moderně) relaxovat u bazénu s barem , to je jasná „pobytovka”. Chcete všechno vidět
na vlastní oči?„poznávačka”. Chcete poznávat i odpočívat? Zdá se Vám 14 dní na
dovolenou málo? Jste na správné adrese. Prostě si vyberte jaký poznávací zájezd
chcete absolvovat a ve kterém hotelu relaxovat. Kolik dní dovolené si můžete dopřát,
kdy chcete odletět. Poznávací zájezdy na sebe termínově navazují a tak lze absolvovat i
více destinací najednou. Po konzultaci Vám připravíme kombinaci dle Vašich představ.
Skutečností je, že většina našich realizovaných zájezdů je individuálních. Chcete poznat
některý z kouzelných Indonéských ostrovů a nevyhovují Vám vypsané termíny
poznávacích zájezdů? U nás to není problém. U některých poznávacích zájezdů je
alternativa i pro 2 nebo 4 účastníky. Máte-li zájem poznat běžný život domorodců,
přírodu, chrámy, sopky, vodopády Bali, doporučujeme se ubytovat v našem českém
Selang Resort na odlehlém SV pobřeží. Pro surfing, noční život a nákupy je tu Kuta. Vše
lze kombinovat.
Doma v klidu. Žijeme v době, kdy má téměř každý přístup na internet. Do katalogu se
opravdu vše nevejde. Podrobnější popisy zájezdů najdete na našich webových
stránkách. Nebojte se zeptat. Například na prodloužení pobytu, možnost stopoveru,
celodenní, polodenní, vícedenní výlety, potápění, golf, motorky, turistika. Například
týdenní zájezd na Bali s letenkou stojí cca 30tis. Kč. Prodloužení o týden třeba jen 3 tis.
Kč. Další informace k poznávačkám, expedicím, hotelům a programům Vám pošleme
e-mailem nebo poštou. Pro inspiraci jsme pro Vás připravili na youtube krátká popisná
videa poznávacích zájezdů a výletů. Odkazy najdete u popisu zájezdů na webu.
Jak se přihlásit na zájezd? E-mailem, telefonicky, přes webové stránky, osobně v CK, u
provizního prodejce nebo poštou. Při prvním kontaktu uveďte: typ zájezdu (kam, kdy,
s kým, chcete cestovat). Jména, příjmení a dle možností i datum narození u dětí a mládeže do 24 let. Pokud se na zájezd nehlásíte alespoň 3 měsíce předem, uveďte zejména
u pobytových zájezdů, od kdy do kdy můžete vycestovat a na kolik dnů pobytu. Létáme
pravidelnými linkami, lety bývají dlouho předem vyprodané a není možná výměna
jména v rezervaci. Vždy je nutná nová rezervace! Rezervace letenek jsou nezávazné a
bezplatné. Po rezervaci letenky v termínu, který Vám vyhovuje , Vám zašleme k potvrzení smlouvu na zájezd s pokyny k úhradě zálohy zájezdu (kolik, do kdy, na jaké číslo
účtu). Záloha se platí minimálně ve výši ceny letenky, obvykle 25.000 Kč. Doporučujeme objednat současně se zájezdem cestovní pojištění včetně pojištění storna. Pojištění
pro případ zrušení zájezdu platí pouze při uzavření pojistné smlouvy nejpozději s
úhradou zálohy zájezdu. Doplatek je třeba uhradit tak, aby CK AQUATRAVEL obdržela
úhradu nejpozději 30 dní před odjezdem. Pokud budete chtít uplatnit některou ze slev
(informujte se u CK), nezapomeňte o ní požádat již v přihlášce. Na pozdější žádosti
nebude brán zřetel. U náročnějších poznávacích zájezdů a expedic pořádáme většinou
informační schůzku. Další dotazy zodpovíme emailem, telefonicky nebo osobně.
Kdy se přihlásit na zájezd? Jednoznačně doporučujeme co nejdříve! Něco jiného je
nezávazná přihláška a smlouva o zájezdu. Pokud je podstatnou součástí (i cenovou)
Vašeho zájezdu letenka, máte včasným přihlášením možnost využít některých
slevových akcí. Jako předběžná přihláška nám stačí základní údaje. Zkusíme Vám
udělat rezervaci letenky podle Vašich požadavků. Pokud se v systému objeví
výhodnější možnosti – rezervace měníme. Pro Indonésii neexistují v podstatě žádné
last minute. Většinou platí, čím dřív se přihlásíte, tím cestujete levněji. Pro zájezdy v
letním období, na Vánoce a u náročnějších zájezdů – expedic může být i 6 měsíců
předem málo.
Vše v ceně. V ceníku uvádíme zájezdy s cenami letenek dle platných tarifů. Při realizaci
zájezdů se snažíme využít všech akcí vyhlášených leteckými společnostmi, takže se
často stane, že zájezd bývá levnější.
Ceny pobytových zájezdů na Bali vždy zahrnují: zpáteční letenku z Prahy do
Denpasaru (Bali), či jiné konečné destinace, letištní taxy a poplatky, ubytování v hotelu
se snídaní (pokud není uvedeno jinak) při 2 osobách na pokoji, počet nocí na místě,
transfer z a na letiště na Bali (pokud není uvedeno jinak), většinou služby česky
mluvícího delegáta, pojištění CK proti úpadku.
Ceny poznávacích zájezdů a expedic vždy zahrnují: zpáteční letenku z Prahy do
Denpasaru (Bali), či jiné konečné destinace, letištní taxy a poplatky, vnitrostátní přelety,
dopravu (auto, mikrobus, autobus), trajekty a lodě dle programu, ubytování v místních
hotýlcích (až na výjimky se snídaní) při 2 osobách na pokoji, česky nebo anglicky
mluvící průvodce, pojištění CK proti úpadku.
Vysoká sezóna. V červenci, srpnu a na Vánoce se cena zájezdů může navýšit o 2.000 8.000 Kč oproti cenám publikovaným v katalogu (dle tarifů jednotlivých leteckých společností). Neznáme předem přesnou cenu letenek leteckých společností, které
využijeme k zajištění zájezdu.
Konečnou cenu zájezdu se od nás dozvíte při Nezávazné nabídce, která je platná cca 3
dny. Po Vašem potvrzení zasíláme Smlouvu o zájezdu a podklady k platbě.
Ceny zájezdů nezahrnují: cestovní pojištění, které musí mít povinně každý účastník
zájezdu (vlastní, či zajištěné prostřednictvím CK), vstupy (do památek, NP, atrakcí, ...)
Průvodci: Při zájezdech na Bali naši poměrně dobře česky mluvící řidiči nebo externí
čeští spolupracovníci žijící na Bali. Při zájezdech na další ostrovy s většími skupinami
čeští průvodci s letitými zkušenostmi z Indonésie. Při zájezdu do Indonésie pro 2-4
osoby obvykle anglicky mluvící průvodce. Ve většině míst je povinnost mít i místního
průvodce.
Doprava: U poznávacích zájezdů a expedic se jedná o vozidla dle místních možností.
Snažíme se vždy zajistit v místě co nejlepší vozidla. Pro transfery, poznávací zájezdy a
fakultativní výlety využíváme velmi zkušené řidiče.
Ubytování: Vždy se snažíme zajistit co nejkvalitnější ubytování dle místních
podmínek. Převážně ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a pokud to není v
horách, i s klimatizací. Ubytování na jednolůžkovém pokoji je za příplatek. Na
některých poznávacích zájezdech může být i ubytování v chatkách, na Papuy i ve
stanech. Vždy klienty upozorňujeme předem, pokud jde o specifické ubytování.
Stravování: U většiny zájezdů je v ceně snídaně. V některých odlehlejších lokalitách
bývá v ceně zájezdu v některých dnech i plná penze (Alor, Togianské ostrovy, Bunaken,
Papua, Raja Ampat), vzhledem k nemožnosti stravy jinak. Zejména u pobřeží to bývají
převážně ryby, upozorňujeme vždy předem.
Vstupné: U našich poznávacích zájezdů a výletů po Indonésii a Bali s česky mluvícím
průvodcem, není vstupné zahrnuto v ceně zájezdu. Do rezervací a národních parků se
ceny vstupů velmi často mění, navíc se zde platí i za kamery a fotoaparáty, proto vstupy
v ceně zájezdu zahrnuty nejsou a účastníci si je platí sami. U zájezdů s anglicky mluvícím
průvodcem také není vstupné v ceně zahrnuto, pokud není dohodnuto jinak.

Očkování a ochrana proti malárii: Na Bali není třeba žádné očkování, ostatní ostrovy
mohou být v malarické oblasti. Doporučená je žloutenka a břišní tyfus. Informace v CK.
Vybavení a zavazadla: U většiny poznávacích zájezdů vystačíte s kufrem a menším
batohem pro krátké výlety. Někde doporučujeme moskytiéru a lehký spacák (vždy
upozorňujeme). Pro některé výstupy je nutná pevná obuv, větrovka a teplé oblečení. U
většiny výletů doporučujeme s sebou balenou vodu a ručník.
Počet účastníků poznávacích zájezdů: s vypsaným termínem min. 8 osob, s volným
(”kdykoliv”) termínem od min. 2 osob, jinak za příplatek, pokud není uvedeno jinak.
Víza: Do Indonésie je vízová pro české občany povinnost pouze nad 30 dnů. Toto
vízum nad 30 dnů vyřizuje Indonéské velvyslanectví v Praze za poplatek 50 USD.
Podmínkou je volná strana v pasu, platnost alespoň 6 měsíců po příletu do Indonésie a
zpáteční letenka, potvrzení o ubytování, výpis z bank. účtu s částkou min. 50.000 Kč.
Cestovní pojištění: Ke všem zájezdům nabízíme kompletní cestovní pojištění včetně
pojištění storna. Můžete si vybrat ze dvou pojišťoven. Pojišťovna UNION má výši
pojistného do světa od 50 Kč na osobu a den (500 Kč na týdenní a 850 Kč na dvoutýdenní pobyt). Kryje pojištění léčebných výloh do 7.000.000 Kč, zavazadel, úrazu,
nevydařené dovolené, odpovědnosti za škodu, pojištění storna , předčasný návrat,
ztrátu dokladů, zpoždění zavazadel, právní pomoc. Pojišťovna Allianz má neomezené
krytí léč. výloh, pojištění storna až do 100.000 Kč a kryje všechny rizikové sporty včetně
potápění. Potápěči mohou mít navíc roční potápěčské pojištění DAN Sport Bronze
1.800 Kč, Silver 2.500 Kč nebo Gold 5.800 Kč (podrobnosti na vyžádání).
Pojištění proti úpadku CK: AQUATRAVEL s.r.o. je pojištěna pro případ úpadku
cestovní kanceláře podle zákona č.159/ 1999 Sb. u UNION pojišťovny.
Slevy: Informujte se v CK nebo u provizního prodejce. Vztahují se na děti do 2 let, 2-12
let, mládež 13-24 let, rodiny, skupiny 10 osob a více, stálé zákazníky. Slevy vždy
vyčíslíme při nabídce zájezdů po rezervaci letenek.
Veškeré nabídkové materiály CK Aquatravel mají jen informační charakter podléhající změnám a závaznou nabídku učiníme až na podkladě poptávky ze strany klienta.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře
AQUATRAVEL
1) Smluvní vztah Vzájemný smluvní vztah a právní poměr mezi cestovní
kanceláří AQUATRAVEL, s.r.o. se sídlem Hrdějovice, Okružní 284, PSČ
37361, IČO: 26110059, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14572 (dále jen
“AQUATRAVEL“) a zákazníkem (příp. jeho zástupcem), vzniká na základě
zákazníkem podepsané písemné smlouvě o zájezdu (dále jen „SOZ“),
potvrzené cestovní kanceláří, případně jejím zplnomocněným zástupcem (dále
jen „autorizovaný prodejce“). Zájezd si může každý zákazník rezervovat přímo
u CK AQUATRAVEL a také u všech autorizovaných prodejců, jakož i
prostřednictvím elektronického rezervačního systému uvedeného na
webových stránkách www.aquatravel.cz. Podmínky, jejichž závaznost je
rovnocenná závazkům z cestovní smlouvy vyplývajících, jsou považovány za
její nedílnou součást a vstupují v platnost dnem podpisu SOZ oběma smluvními
stranami. K uzavření smlouvy mezi zákazníkem a AQUATRAVEL dochází v
okamžiku přijetí oběma smluvními stranami podepsané SOZ zákazníkem a
potvrzením AQUATRAVEL. Obsah smlouvy, podle níž se AQUATRAVEL
zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí
smluvenou cenu, se blíže určuje dle katalogu, dodatečných nabídek,
potvrzeného knihování,v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem
AQUATRAVEL. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob uvedených na
SOZ ručí zákazník, podepisující cestovní smlouvu, jako za své vlastní. Za
nezletilé osoby podepisuje cestovní smlouvu jejich zákonný zástupce.
Zákazník potvrzuje podpisem SOZ, že jsou mu podmínky známy a podřizuje se
jim. Podpisem SOZ zákazník zároveň potvr-zuje, že za sjednané, se pro
přepravu považují i Přepravní podmínky pro ces-tující, zavazadla a zboží
vydané přepravní společností. 2) Ceny zájezdů pořádaných AQUATRAVEL
jsou cenami sjednanými dohodou mezi cestovní kanceláří a zákazníkem.
Závazná cena je uvedena v SOZ vzta-hující se k předmětnému zájezdu a je
kalkulována na počet nocí, ne na počet dní. Rozhodujícím kritériem pro délku
zájezdu je počet nocí, které zákazník na dovolené stráví. Do celkového počtu
nocí je započítána jedna noc dle mezinárodních pravidel, tzn. v případě
pozdních nočních letů i tehdy, pokud je zákazník ubytován do 14:00 hod
následujícího dne a dále i v případě brzkých ranních odletů, jestliže bude v
pokoji registrován i po 12:00 hod dne předcho-zího. Ceny zájezdu zahrnují
dopravu, transfer „z“ a „na“ letiště v místě pobytu, ubytování a stravování podle
vlastního výběru z katalogu AQUATRAVEL, eventuální program během
zájezdu, pokud tento tvoří jeho nedílnou součást dle nabídky zájezdu, dále
služby delegáta, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby
uvedené v SOZ. Součástí ceny zájezdu není poplatek za vízum, není-li v SOZ
uvedeno jinak, při charterových letech dále letištní taxa, bezpečnostní a
palivový poplatek. U některých destinací se při zpátečním od-letu platí místní
odletová taxa, kterou není možné zahrnout do ceny. Aktuální informace obdrží
zákazník v cestovních pokynech před odletem. Případné slevy, vyhlášené
AQUATRAVEL po datu podpisu závazné SOZ zákazníkem, nezakládají práva
zákazníka na zlevněnou cenu. AQUATRAVEL je oprávněna jednostranným
úkonem zvýšit cenu zájezdu, pokud je toto písemné oznámení o zvýšení ceny
odesláno zákazníkovi nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu, a to dojde-li ke
změnám ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s
dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směn-ného kurzu české
koruny v průměru více než o 10 %. V jiných případech, kdy AQUATRAVEL trvá
na zvýšení ceny zájezdu,navrhne zákazníkovi změnu SOZ. 3) Platební
podmínky AQUATRAVEL má právo na zaplacení všech objed-naných služeb
před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle SOZ se považuje za uhrazenou
okamžikem připsání příslušné částky na účet AQUATRAVEL vedený u
peněžního ústavu nebo vyplacením v hotovosti v prodejním místě
AQUATRAVEL. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši
25.000 Kč (pokud není uvedeno jinak). Tato záloha je splatná při podpisu a
potvrzení SOZ. Pokud se váže zaplacení zálohy do předem stanoveného data
na poskytnutí slev a výhod vyhlášených AQUATRAVEL, musí být záloha ke
stanovenému datu uhrazena dle výše uvedených ustanovení, jinak
AQUATRAVEL tyto slevy a výhody neposkytne a bude účtovat plnou
katalogovou cenu. Doplatek je zákazník povinen uhradit tak, aby byl nejpozději
30 dnů před počátkem zájezdu připsán na účet AQUATRAVEL. Zákazník má
nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.
AQUATRAVEL má právo v nutných případech požadovat předložení dokladů o
platbě. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je
AQUATRAVEL oprávněna od smlouvy odstoupit s okamžitým účinkem, a zákazník se tudíž nemůže takového zájezdu účastnit. Zaplacená záloha propadá
ve prospěch AQUATRAVEL jako paušální náhrada nákladů vynaložených
AQUATRAVEL spojených s realizací zájezdu. V případě, kdy si zákazník
kupuje zájezd v době kratší než 30 dní před začátkem zájezdu, platí celkovou
částku v hotovosti při sepsání závazné SOZ (pokud není domluveno jinak).
Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (viz dále v textu) jsou
splatné ihned. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy vyplatí příslušný
autorizovaný prodejce zpět zákazníkovi zaplacenou částku sníženou o
stornopoplatky (viz dále v textu) neprodleně poté, co tato částka bude připsána
zpět na jeho účet. AQUATRAVEL je povinen v takovém případě výše zmíněnou
částku neprodleně poukázat na účet autorizovaného prodejce. Jestliže si
zákazník zakoupil zájezd přímo v prodejním místě AQUATRAVEL, výše zmíněná částka mu bude vyplacena okamžitě. 4) Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník má právo zejména: a) na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud
bez zavinění AQUATRAVEL dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na
jejich náhradu; b) být seznámen se všemi případnými změnami v termínu,
programu, rozsahu služeb a ceně zájezdu; c) kdykoliv před zahájením zájezdu
odstoupit od smlouvy, a to v souladu s těmito podmínkami; d) reklamovat
případné vady poskytnutých služeb včetně poža-dování odstranění vady a
doplnění služeb v souladu s těmito podmínkami;
e) na ochranu dat, která
uvádí v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech, před nepovolanými
osobami; f) písemně oznámit AQUATRAVEL, že se místo něho zájezdu
zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně podepsané
prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se SOZ a splňuje všech-ny
podmínky k účasti na zájezdu. Původní a nový zákazník společně a ne-rozdílně
odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a poplatků spojených s překni-hováním, a
to v souladu s těmito podmínkami; g) obdržet spolu se SOZ doklad o povinném
pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku. Zákazník je povinen
zejména: a) poskytnout AQUATRAVEL součinnost, která je zapotřebí k
řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět
údaje ve smlouvě a předložit doklady cestovní kanceláří požadované pro
zajištění zájezdu. Každý zákazník, který uzavřel SOZ s AQUATRAVEL je
povinen na SOZ uvést svůj kontaktní telefon a přesnou adre-su, popřípadě
elektronickou adresu, kde ho bude moci AQUATRAVEL kdykoliv ze závažných
důvodů (jako je např. oznámení o změně času odletu letadla apod.) zastihnout a
kontaktovat, a to i krátce před zahájením zájezdu. AQUATRAVEL není
zodpovědná za škodu způsobenou zákazníkovi v případě nemožnosti jeho
informování o jakýchkoliv změnách, na jím uvedeném kon-taktním čísle nebo
adrese. Jestliže se zákazník z těchto důvodů nebude moci zájezdu zúčastnit,
bude to považováno za odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka a účtovány
stornopoplatky v souladu s těmito podmínkami; b) mít sjednané pojištění
léčebných výloh v zahraničí; c) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled
dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u
osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje; d) zaplatit sjednanou cenu zájezdu v
souladu s těmito podmínkami a zaplacení prokázat dokladem; e) dodržovat
pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje. Zákazníci s
jinou než českou státní příslušností jsou povinni se informovat na vízovou
povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují. Veškeré náklady, které vzniknou
nedodržením těchto předpisů, nese zákazník; f) zajistit si platný cestovní
doklad, popřípadě vízové a jiné formality, které nejsou součástí sjednaných
služeb; g) vyzvednout si cestovní pokyny v prodejním místě AQUATRAVEL
nebo u autorizovaného prodejce v místě zakoupení zájezdu; h) řídit se
cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce cestovní kanceláře; i) převzít od
AQUATRAVEL doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, vouchery,
cestovní pokyny), řádně je překontrolovat a řídit se jimi;
j) dostavit se ve
stanoveném čase na stanovené místo srazu se všemi doklady požadovanými
dle cestovních pokynů; k) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit
nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu; l) uhradit even-tuelní škodu, kterou
způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal
služby zajištěné dle cestovní smlouvy; m) veškeré reklamace písemně uplatnit
bez zbytečného odkladu na místě vzniku závad příslušnému delegátovi a
poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění; n) u potápěčských

zájezdů mít s sebou příslušné oprávnění k potápění, potápěčský deník, platnou
lékařskou prohlídku a potápěčské pojištění, jakož i dodržovat omezení daná
dosaženým kvalifikačním stupněm potápěčského výcviku a zásady
bezpečného potápění.5) Změny dohodnutých služeb a) Změny a odchylky
jednotlivých služeb AQUATRAVEL od dohodnutého obsahu SOZ jsou v
nutných případech přípust-né. Jedná se zejména o změny druhu dopravy,
letecké společnosti, typu letadla, trasy letu a vzniku mezipřistání, termínu letu,
místa odletu a příletu a čísla letu, změny programu během zájezdu (z důvodu
tzv. vyšší moci). Při náh-radní dopravě přebírá AQUATRAVEL náklady na
náhradní dopravu auto-busem, lodí, popř. vlakem 2. třídou. Tyto změny
nezakládají právo zákazníka na odstoupení od SOZ bez stornopoplatků, není-li
v těchto podmínkách uvedeno jinak. b) AQUATRAVEL neručí za případné
zpoždění, změnu letového řádu a posuny letů a upozorňuje na možnost jeho
vzniku. Cestující musí při plánování dovolené, přípojů, obchodních termínů
apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění či změnu letového řádu a
posunů letů. AQUATRAVEL neručí za škody ani za ušlý zisk, které mohou
cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění či změny letového řádu a posunů
letů. V případě zpoždění či změny letového řádu a posunu letu nevzniká
cestujícímu právo na odstoupení od SOZ, náhradu nečerpaných služeb ani
náhradu jakékoliv s tím spojené škody. c) AQUATRAVEL si vyhrazuje právo
zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků.
AQUATRAVEL je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd nejpozději však
21 dní před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je AQUATRAVEL povinna o této
skutečnosti informovat zákazníka. d) AQUATRAVEL je oprávněna provádět
operativně změny programu a poskytovaných slu-žeb v průběhu zájezdu,
pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit pů-vodně dohodnutý program
a služby dodržet. V takovém případě je AQUATRAVEL povinna: 1) zabezpečit
náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno shodné nebo
blížící se k původním podmínkám; 2) vrátit zákaz-níkovi plnou cenu služeb, za
které nebylo poskytnuto náhradní plnění; 3) pos-kytnout zákazníkovi slevu z
ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném
rozsahu a kvalitě. Tuto slevu nelze poskytnout v případě zmeškané stravy z
důvodu pozdního příletu či časného odletu letadla do/z destinace. V případě, že
AQUATRAVEL zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např.
ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší katego-rie), jsou další nároky
zákazníka vůči AQUATRAVEL vyloučeny. e) AQUATRAVEL si vyhrazuje
právo na změnu věcného i časového programu z důvodu neodvratitelných
událostí, kterým nemohla zabránit ani při vynaložení veške-rého úsilí, které lze
po ní požadovat, z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních
orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky,
dopravní problémy, a další okolnosti, které AQUATRAVEL nemohla ovlivnit ani
předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny
zájezdu ani na odstoupení od SOZ bez stornopoplatků. f) V případě, že bude z
důvodu překnihování hotelu, nebo případného náhodně vzniklého technického
problému či jiné závažné okolnosti bránící ubytování zákazníka v jím vybraném
hotelu nezbytné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v
hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Služby a vybavení náhradního hotelu
nemusí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacené
stravovací služby. Změna ubytování může být i na část pobytu a do
kteréhokoliv z hotelů splňujících výše uvedenou podmínku kate-gorie a
stravování a nacházejících se v dané destinaci. AQUATRAVEL vyna-loží ve
výše popsaném případě maximální úsilí, aby bylo zachováno původní
zákazníkem zvolené místo pobytu. V případě dodržení výše uvedených podmínek nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez stornopoplatků a
další nároky vůči AQUATRAVEL jsou vyloučeny. g) Pokud se zákazník nedostaví, nebude puštěn přes celní zónu z důvodu neplatného či předpisům zvolené
destinace neodpovídajícího cestovního dokladu nebo zmešká odlet, má
AQUATRAVEL nárok na plnou úhradu ceny zájezdu. h) Na základě přání zákazníka, a pokud je to možné, může AQUATRAVEL změnit knihování zájezdu,
za které účtuje AQUATRAVEL níže uvedené poplatky: změna jména
cestujícího 300,- Kč; změna termínu odletu více jak 30 dní nebo do vystavení
letenky (pokud toto nastane dříve) před původním odletem 200,- Kč, méně jak
30 dní před původním odletem viz stornopoplatky; změna hotelu více jak 21 dní
před odletem 100,- Kč, méně jak 21 dní před odletem 500,- Kč. Knihování
zájezdu bude změněno jen na základě písemné žádosti zákazníka a za
dodržení těchto podmínek. 6) Odstoupení od smlouvy a poplatky s tím
spojené (stornopoplatky) Zákazník má právo na odstoupení od SOZ a
vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez jakýchkoliv stornopoplatků:
a) při zrušení zájezdu cestovní kanceláří; b) při změně termínu konání zájezdu o
více než 48 hodin. Zákazník má právo kdykoli před započetím zájezdu odstoupit
od závazné SOZ s AQUA-TRAVEL. Oznámení o odstoupení od SOZ zákazník
buď sepíše formou zázna-mu v prodejním místě, kde služby zakoupil, nebo jej
na toto prodejní místo zasílá doporučenou poštou, příp. jiným prokazatelným
způsobem. Odstoupení od smlouvy musí být vždy podepsáno osobou, která
podepsala závaznou SOZ. Tato osoba je zároveň zodpovědná za platbu
stornopoplatků, které je zákazník při odstoupení od smlouvy povinen uhradit za
každého účastníka. Stornopop-latky se účtují ve výši níže uvedených částek či
procentech z celkové ceny za zájezd za každého přihlášeného účastníka: do 60
dní před začátkem zájezdu 500,- Kč, od 59 do 45 dní před začátkem zájezdu
10% z ceny, od 44 do 30 dní před začátkem zájezdu 30% z ceny, od 29 do 15 dní
před začátkem zájezdu 50% z ceny, od 14 do 8 dní před začátkem zájezdu 70%
z ceny, od 7 do 4 dní před začátkem zájezdu 80% z ceny, 3 dny a méně před
začátkem zájezdu 100% z ceny. Pokud zákazník zruší zájezd v den odletu,
nedostaví se nebo ho zmešká 100% z ceny. V případě že je letenka součástí
zájezdu, stornopoplatky se navíc upravují dle podmínek storna letenky. Pokud
stornuje zájezd zákazník sdílící pokoj s dalším účastníkem, který zájezd
absolvuje,upravují se storno-poplatky dle skutečné výše storna.(Platí zejména
u skupinových zájezdů).Pro určení doby odstoupení od smlouvy je rozhodující
datum doručení písemného odstoupení od smlouvy na adresu AQUATRAVEL.
AQUATRAVEL má právo o-dečíst stornopoplatky od složené zálohy nebo
zaplacené ceny. Dále viz bod platební podmínky. 7) Pojištění V cenách
zájezdů AQUATRAVEL je zahrnuto povinné smluvní po-jištění cestovní
kanceláře, které je AQUATRAVEL povinna po celou dobu své činnosti mít ve
smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. uzavřené a na jejímž
základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář
z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v
zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu; b)
nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo celou částku za zájezd v pří-padě,
že se zájezd neuskutečnil nebo; c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zapla-cenou
cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd
uskutečnil pouze zčásti. 8) Další podmínky a) letecká přeprava: U zájezdů
pořádaných AQUATRAVEL jsou první a poslední den určeny především k
zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny
plnocenného rekreačního pobytu. Délka pobytu se počítá od chvíle, kdy je klient
ubytován. Při pozdních nočních letech může být přílet do cílové destinace
posunut až do ranních hodin následujícího dne v závislosti na délce letu. V
tomto smyslu nelze reklamovat eventuelní „zkrácení pobytu“. Definice noci viz.
výše v těchto podmínkách. Za časové posuny začátku a konce čerpání služeb,
stejně jako za služby a stravu nečerpané z titulu pozdního příletu nebo brzkého
odletu nemůže AQUATRAVEL poskytnout žádnou finanční náhradu. b) hotely
a ubytování: Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu.
Kategorie hotelů je dána příslušným počtem hvězdiček, přidělených k tomu
kompetentním orgánem veřejné správy dané země. Neustále se rozvíjející
cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá AQUATRAVEL
vliv. K dovolené patří i večerní zábava, diskotéky, noční kluby, animační
programy, restaurace a bary, které mohou působit hluk. Tento hluk však
nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace.
Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že
činnost některých zařízení (bary, disko-téky, animační program apod.) je
omezena nebo nejsou v provozu. Zákazníky upozorňujeme, že v hotelech
můžou být organizovány svatby či podobné osla-vy domorodého obyvatelstva,
kteří jsou stejnými klienty hotelu jako zákazníci AQUATRAVEL. Na jejich
činnost a výskyt taktéž nemá AQUATRAVEL vliv a toto nemůže být předmětem
reklamace. Jelikož každé ubytovací zařízení má něko-lik typů pokojů, které se
mohou lišit velikostí, vybavením, výhledem atd., a není možné v katalogu
představit všechny typy ubytování, označujeme veškeré obrázky pokojů v
katalogu jako orientační. Obrázky nemusí přesně odpovídattomu, jak bude
vypadat pokoj, kde bude zákazník ubytován a nemůže to být předmětem
reklamace. Přidělování pokojů klientům je výhradně záležitostí recepce hotelu.
Jednotlivé pokoje se mohou lišit velikostí, polohou či jinak. Ke speciálním
přáním zákazníků, jako je například výhled na moře, vyšší patro apod., se snaží
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AQUATRAVEL přihlížet, ale tyto požadavky nelze považovat za součást
objednávky pokud službou služba placenou. V některých hotelech je

za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Jednolůžkové
pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé a často bez balkónu a
nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. Přistýlkou může být
pohovka, rozkládací gauč, palandy nebo lehátko. Podle mezinárodních
zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odletu do 12 hodin (v některých
případech již do 10 hodin), možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po
14. hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání
pokoje. Veškeré nedostatky týkající se ubytování a ubytovacích služeb jsou
zákazníci povinni řešit neodkladně nejdříve s recepcí hotelu případně s delegátem. Pokud tyto nedostatky nebyly řešeny postupem jak výše uvedeno,
nebude přihlíženo k následné reklamaci takových nedostatků u AQUATRAVEL
po návratu ze zájezdu v rámci reklamace zájezdu. c) stravování a nápoje: V
cenách zájezdu není stravování zahrnuto dle počtu dní trvání zájezdu, nýbrž je
odvozeno od počátku ubytování, pokud není stanoveno jinak. V hotelech se vaří
většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní prvky. Způsob stravování je
uveden u popisu každého zájezdu. Snídaně se většinou skládá z kávy, čaje,
toustů, másla, sýra, salámu a vajíčka. Nebo výběru z menu. Nabídka a rozsah
stravování odpovídá kategorii hotelu a místním zvyklostem. Nápoje nikde
nejsou zahrnuty v ceně (není-li uvedeno jinak). Upozorňujeme klienty na
možnost zmeškání objednané stravy z důvodu pozdního příletu nebo časného
odletu. Zmeškanou stravu nelze nahradit. V případě, že zákazník nečerpá jím
zaplacenou stravu z osobních, zdravotních důvodů či z důvodu jeho absence v
hotelu v době určené ke stravování (např. výlet) nemá nárok požadovat náhradní stravování ani finanční kompenzaci. d) servis a služby: Úroveň a rychlost
služeb poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení
odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat s
menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým úsměvem. e) hygiena: Hygienické zvyklosti jsou v exotických
zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí. V prostorách
hotelu se našinec může potkat s nezvyklou vůní. f) klimatizace: Toto zařízení
najdete pouze v hotelech, kde je toto přímo uvedeno v popisu pokoje. Většinou
lze zajistit klimatizaci i za příplatek. g) pláže: Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou
pouze orientační, z důvodu existujících různých přístupových cest k pláži se
jedná o vzdálenost měřenou vzdušnou čarou. Většina pláží je veřejná a
přístupná i místnímu, pro naše představy často hlučnému obyvatelstvu. Počet
lehátek a slunečníků u bazénu či na pláži neodpovídá vždy kapacitě hotelu.
AQUATRAVEL neodpovídá za případné znečištění pláží z důvodů klimatických
poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů.
h) bazény: Ne všechny
bazény mají čistící/filtrační zařízení, a proto musí být při vyšších teplotách
bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po
určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek u bazénu neodpovídá vždy kapacitě
hotelu. i) voda a elektrické napětí: Voda z vodovodu není určena ke konzumaci.
Vodu k těmto účelům Vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo
hotelu. V hotelích se solárním topením teče občas vlažná voda. Elektrické
napětí je většinou 220V. Může však docházet i k opakovaným výpadkům
elektrické sítě, s tím pak souvisí i výpadek klimatizace a dodávek vody. j) hmyz
K exotickým zemím patří i hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních
úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat i v ubytovacích zařízeních.
Nedoporučuje se nechat v pokoji volně ležet potraviny. 9) Reklamace služeb
Zákazník má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených pro příslušný
zájezd. Pokud má zákazník nějakou výhradu nebo reklamaci za poskytnuté
služby, je oprávněn tyto služby reklamovat. Předmětem reklamace nemohou
být body výše uvedené v těchto podmínkách. Zákazník je povinen dodržovat
níže uvedený reklamační řád. Zákazník je povinen případnou reklamaci
oznámit ihned a neprodleně, nejpozději 1 den po zjištění závady zástupci
AQUATRAVEL, popřípadě vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo
jinému odpovědnému pracovníkovi v místě konání zájezdu. V případě, že se
oznámený nedostatek nepodaří odstranit, sepíše zákazník se zástupcem
AQUATRAVEL písemný protokol o reklamaci. Zákazník odpovídá za čitelnost
a pravdivost uvedených údajů v reklamačním protokolu potřebných
pro
identifi-kaci zákazníka. Zákazník je povinen při výskytu závad spolupracovat na
minimalizování a zabránění škod. Opomene-li zákazník z vlastní viny na závadu poukázat do 1 ho měsíce, zcela zaniká nárok zákazníka na slevu nebo
náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly.
Stejně tak nemá zákazník nárok na slevu v případě, že oznámí reklamaci se
zpožděním nebo až na konci pobytu, a tudíž nebude možno včas sjednat
nápravu. Kopii reklamačního protokolu sepsaného se zástupcem
AQUATRAVEL popřípadě s vedoucím provozovny poskytující své služby
nebo jiným odpovědným pracovníkem v místě konání zájezdu může klient
nechat přímo u delegáta nebo zaslat doporučeným dopisem nebo donést
osobně do sídla AQUATRAVEL. Zákazník uplatňuje své právo u cestovní
kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení
zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd
ukončen podle SOZ jinak právo zaniká. Reklamaci provádí osoba, která
podepsáním uzavřela závaznou SOZ nebo její zplnomocněný zástupce,
přičemž plná moc nemusí být ověřena notářem.AQUATRAVEL ručí za úroveň
a cenu služeb u těch akcí, které si zákazník objedná při zaknihování zájezdu. Za
úroveň a cenu cizích produktů a služeb zakoupených u delegáta partnerské
cestovní kanceláře nebo jiné cestovní kanceláře, u hotelu nebo jiných
organizátorů AQUATRAVEL neručí. V takovýchto případech AQUATRAVEL
doporučuje uplatňovat reklamaci v místě, aby nedocházelo k případnému
zkreslování informací. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek
není závislý na činnosti a postupu AQUATRAVEL nebo na okolnostech
vzniklých na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo z části
nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby,
nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.
AQUATRAVEL je povinna sdělit svoje stanovisko k reklamaci podané ve shodě
s výše uvedenými podmínkami do 30 dnů od jejího doručení v písemné formě
do AQUATRAVEL. Podpisem SOZ uděluje zákazník souhlas cestovní kanc.
AQUATRAVEL s tím, že v ojedinělých případech, kdy je nutné získat vyjádření
zahraničního partnera, se může doba vyřízení rek-lamace protáhnout až na 90
dnů.
10) Vyloučení z přepravy Ze zájezdu mohou být vyloučeni klienti v podnapilém stavu, nebo ti, kteří i slovně napadají zástupce AQUATRAVEL nebo se
vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích. V případě
vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok klienta na vrácení alikvotní
části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit
AQUATRAVEL náklady spojené se zpáteční dopravou.
11) Upozornění Každý cestující by měl věnovat ve vlastním zájmu pozornost
informacím uveřejněným v katalogu, ceníku a v cestovních pokynech, které
vysvětlují a zpřesňují některé údaje a mohou zabránit zbytečným nedorozuměním. Informace obsažené v ceníku a v cestovních pokynech jsou nedílnou
součástí těchto všeobecných podmínek.
12) Všeobecná ustanovení Podmínky se vztahují na všechny služby poskytované AQUATRAVEL, není-li cestovní kanceláří stanoven, či předem sjednán
rozsah vzájemných práv a povinností jinak, a to vždy písemnou formou, a
nabývají účinnosti podpisem SOZ oběma smluvními stranami. Podmínky jsou
nedílnou součástí SOZ a jsou pro obě smluvní strany závazné. Veškeré údaje a
pokyny obsažené v katalogu a ceníku AQUATRAVEL o službách, cenách a
cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a cestovní
kancelář si vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření závazné SOZ se
zákazníkem.
13) Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů Zákazník souhlasí,
aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla uvedené v této cestovní smlouvě
zpracovala AQUATRAVEL v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., ve znění
novel. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté
údaje budou zpracovány za účelem zajištění nabízených služeb, které jsou
předmětem této cestovní smlouvy, jakož i za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných AQUATRAVEL k marketingovým účelům.
Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další
nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být
zpřístupněny pouze zaměstnancům AQUATRAVEL a dále osobám, které jsou
oprávněny služby AQUATRAVEL nabízet a poskytovat.

Veškeré údaje a informace v tomto katalogu jsou platné v
době jeho vydání. CK AQUATRAVEL, s.r.o. nezodpovídá

Naše další aktivity
VERUDA - Nejbližší ostrovní romantika www.ChorvatskoPotapeni.cz
® ostrůvek Veruda na jihu Istrie u Puly v Chorvatsku
® české potápěčské centrum - kurzy potápění
® 2. největší koloseum světa a další antické památky
® přírodní rezervace Kamenjak s tuleni
® ubytování v kempu na ostrově, apartmány na pevnině

Dovolená na Bali - „Není problém na Bali” www.Dovolena-Bali.com
® praktické rady pro cestování na Bali a celé Indonésii
® všeobecné informace o Indonésii (kultura, příroda, ...)
® kalendář svátků a ceremonií (především na Bali)
® fotogalerie (barevný svět pod vodní hladinou)

SELANG - Český hotel na Bali v Amedu

www.SelangResort.com

® pro lenošení , párty i aktivní dovolenou
® vše pro rodiny s dětmi i svatební cesty
® rybaření, šnorchlování, potápění, turistika
® poznávání tradic a náboženských ceremonií hindu
® záchranná ZOO
® česky mluvící personál

DEEP BLUE DIVE - Potápění s Čechy na Bali www.Diving-Bali.com
® český hotýlek v Tulambenu s domácí atmosférou
® potápěčské centrum se zkušeným personálem
® vrak Liberty z 2. světové války
® pestrý svět pod hladinou i pro šnorchlaře
® základna pro výlety po Bali

SUBAQUA - Kurzy potápění

www.SUBAQUA.cz

® škola potápění (PADI, CMAS, IANTD, UDI)
® zemská centrála potápěčského systému UDI
® prodej potápěčské výstroje (sleva 10% pro

účastníky zájezdů a potápěčských kurzů)
® potápěčské pojištění DAN on-line

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

SPECIALISTA NA INDONÉSII

Okružní 284, 373 61 Hrdějovice (u Č. Budějovic)
Mobil: 602 545 821 | Telefon: 387 220 768
Email: info@aquatravel.cz | Skype: aquatravel.cz
Facebook: www.F B.com/A Q UAT R AV E L.cz

w w w. A Q U AT R AV E L . c z

