


Bali- Wyspa Bogów

Zapraszamy na wyjazd Incentive na rajską Wyspą, gdzie 

po wyczerpującym dniu zwiedzania, czeka nas 

odpoczynek w luksusowych warunkach. Ze względu na 

ciepły tropikalny klimat z bardzo dużą ilością słonecznych 

dni to miejsce warte polecenia o każdej porze roku. 

Oprócz wypoczynku i zwiedzania na Bali można również 

uprawiać trekking, surfing, nurkować, czy brać udział w 

spływie kajakowym górskimi potokami. Indonezja ma 

również do zaoferowania światowej klasy pola golfowe z 

przepięknymi widokami. A dla osób szukających relaksu i 

„czegoś dla ciała” balijskie centra SPA mają bogaty 

wachlarz zabiegów i masaży.

W trakcie atrakcji i zwiedzania grupie towarzyszy 

profesjonalny fotograf, który dla każdego 

przygotuje pamiątkę w formie albumu z 10 

zdjęciami oraz płytą CD z 20 zdjęciami ze 

wspólnych spotkań .



INCENTIVE NA WYSPIE BALI

DZIEŃ 1: WARSZAWA- DENPASAR 

Spotkanie na lotnisku z pilotem na około 2 godziny przed wylotem. Po odprawie paszportowo –

przelot przez jeden z portów europejskich do Denpasar. 

DZIEŃ 2: BALI 

Przylot na Bali. Powitanie na lotnisku przez lokalnego kontrahenta, transfer do  wybranego hotelu. W 

upominku uczestnicy otrzymują po butelce lokalnego wina. Zakwaterowanie, czas na wypoczynek.  

DZIEŃ 3: BALI 

Śniadanie. Dzień na odpoczynek. Możliwość uprawiania sportów wodnych, udziału w zajęciach 

sportowych organizowanych przez hotel. Wieczorem uroczysta, powitalna kolacja   zorganizowana na 

najpiękniejszej plaży Bali- Jimbaran. To okazja aby spróbować zróżnicowanej kuchni indonezyjskiej, 

która w dużej mierze opiera się na rybach i owocach morza. W tle będzie grać muzyka lokalna.  



DZIEŃ 4: BALI

Śniadanie. Wyruszamy aby poznać mistyczną

Wschodnią Bali. Wschodnia część Bali jest

zdominowana przez górę Agung (3142 m),

najświętszy i najwyższy wulkan Bali, który

ostatni raz wybuchł 1963r. Na jednym ze zboczy

wulkanu stoi kompleks świątynny Besakih,

najważniejsza świątynia i największa świętość

hinduistycznej społeczności Bali, zwana

również Świątynią Matką. W Bukit Jambul

przystanek na chwilę, aby podziwiać widok na

dolinę. Lunch w restauracji z widokiem na

wulkan. W drodze przez wschodnią część Bali

wizyta w tradycyjnej wiosce Penglipuran z

odmienną strukturą społeczną i układem wioski,

z VI w. W drodze powrotnej zwiedzanie Sali

Sprawiedliwości Kerta Gosa w Klungkung.

UWAGA: w Besakih radzimy mieć na sobie

sarong lub długie spodnie (na miejscu istnieje

możliwość bezpłatnego skorzystania z

sarongu). Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.



DZIEŃ 5: BALI

Śniadanie. Dzień na odpoczynek, a także korzystanie z atrakcji hotelu. Wieczorem udamy się na jedną

z wielu dyskotek, które znajdują się na Bali.

DZIEŃ 6: BALI

Śniadanie. Udział w wycieczce Piękno Kintamani. Główne punkty programu: tradycyjny balijski taniec –

barong, artyści rzeźbiący w drewnie, zapierające dech w piersiach widoki jeziora i góry Batur, fontanna

młodości w Tampaksiring Bali słynie ze swoich tańców. Jednym z nich jest opowiadający starożytny

epos słynny taniec barong. Jest on wyobrażeniem walki pomiędzy duchami dobra i zła, a jego punkt

kulminacyjny stanowi taniec z rytualnym sztyletem zwanym keris. Po obejrzeniu występu tancerzy

udamy się do wioski Kemenuh, gdzie odwiedzimy warsztaty balijskich rzeźbiarzy. Następnie udamy się

do Kintamani, gdzie będziemy mieli okazję podziwiać malowniczo położone jezioro Batur oraz ciągle

aktywny wulkan o tej samej nazwie. Będziemy mieli okazję w tej niepowtarzalnej scenerii zjeść lunch,

po którym wszyscy udamy się w kierunku Tampaksiring, gdzie znajduje się Święte Źródło. Powrót do

hotelu. Kolacja i nocleg.



DZIEŃ 7: BALI

Śniadanie. Bali to raj dla lubiących robić zakupy. Chcesz iść na

zakupy, ale nie wiesz gdzie? Ta wycieczka jest przygotowana

specjalnie po to, by ułatwić Ci zakupy. Wioska Batubulan słynie

ze sztuki rzeźbienia w kamieniu. Najsławniejszych artystów

wyrobów ze srebra i złota można znaleźć w Celuk. Kogo

interesuje rzeźba w drewnie, powinien przyjrzeć się pracy

artystów w Mas, zaś wioska Ubud jest znana ze swych galerii

malarstwa. Oprócz tego zapraszamy do obejrzenia tańców

ognistego i Kecak, wykonywanych tylko podczas tego wieczoru.

Czas wycieczki ok. 5 godz. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie.

Czas na wypoczynek.

DZIEŃ 8: BALI

Śniadanie. Udział w porannych zajęciach „Cooking class”.

Zajęcia rozpoczynają się wspólnymi zakupami na lokalnym

bazarze, gdzie wybierzemy produkty na nasz lunch. Następnie

wraz z profesjonalnym Szefem Kuchni przygotujemy wspaniały

tradycyjny posiłek. Całość zakończy się wspólnym lunchem.

Powrót do hotelu. Wieczorem pożegnalna kolacja w hotelu.



DZIEŃ 9: BALI

Śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot

kraju przez jeden z portów europejskich.

DZIEŃ 10: WARSZAWA

Przylot do kraju, zakończenie imprezy.

.


