
              Załącznik do umowy-zgłoszenia

Program wyprawy

INDONEZJA – w kraju tysięcy wysp 

Czas: 30 dni

Indonezja to istny fenomen w skali świata. Dlaczego? Bo Indonezja to kraj wyspiarzy. To 17 tys. wysp. Przez
tysiące lat przenikały się tu wpływy różnych narodów, ich kultur i religii. Do dziś wśród licznych plemion fascynują
pradawne i wciąż kultywowane tradycje, np. skomplikowane rytuały pogrzebowe, a magia ma się w najlepsze.
Zanim przywędrował tu islam, na Jawie czy Sumatrze dominował buddyzm i hinduizm. Kultury te pozostawiły po
sobie wspaniałe zabytki, które zobaczymy.
Indonezja  to  również  zjawiskowa przyroda.  Ośnieżone szczyty  wulkanów, tropikalne  dżungle  pełne  olbrzymich
drzew, kolorowego ptactwa i owadów oraz pełne życia rafy koralowe. Indonezja to ponadto dom największego
kwiatu świata Raflezja Arnold. Tu też właśnie ostatnie na świecie orangutany. I wreszcie, Indonezja to wyśmienite
jedzenie. Bogactwo owoców morza i egzotycznych owoców, których smaki poznamy podczas naszej wyprawy.
Indonezja  to  wyprawa dla  miłośników dalekiego Orientu.  Podróż  zaczynamy od Jawy i  Yogyakarty  (kulturowa
stolica  kraju),  opodal  której  zobaczymy  największą  na  świecie  świątynię  buddyjską  –  Borobudur  oraz  wielkie
świątynie hinduistyczne – Prambanan, a wieczorem tradycyjny teatr cieni. Indonezja to również wulkany. Udamy
się na wschód słońca pod wulkan Bromo, będziemy się też wspinać do Kaldery wulkanu, by dalej przez plantacje
kawy i herbaty przejechać do wulkanu Ijen.
Indonezja bez Bali? Niemożliwe. Naszym kolejnym przystankiem będzie więc słynna Bali oraz równie piękna wyspa
Flores, a jeszcze później czeka nas rejs po archipelagu wysp Parku Narodowego Komodo, gdzie żyją największe
jaszczurki  świata – warany z Komodo, spokrewnione z dinozaurami.  Dotrzemy również na Celebes (Sulawesi).
Przez blisko tydzień będziemy poznawać tę najciekawszą wyspę Indonezja, na której mieszkają plemiona Toradża,
słynące z wyszukanych uczt pogrzebowych. A na koniec naszej wyprawy odpoczniemy na turkusowych plażach
wyspy Gili. Indonezja w 30 dni. Autentyczna wyprawa pełna przygód, spotkań z dziką przyrodą i wniknięcia w
niesamowity tygiel kultur.

1 DZIEŃ – Polska – Indonezja
Wylot z Warszawy do Dżakarty przez jeden z europejskich portów lotniczych.
2 DZIEŃ – Yogyakarta
Przesiadka na samolot do Yogyakarta. Yogyakarta to miasto położone w samym centrum starożytnego królestwa
Mataram, na miejscu dwóch wielkich imperiów. Dziś to spokojne miasto i stolica kulturalna Jawy. Zakwaterowanie i
spacer po mieście. Pierwszy kontakt z kuchnią indonezyjską. Nocleg.
3 DZIEŃ – Borobudur
Poranny wyjazd do buddyjskiego kompleksu świątynnego Borobudur (UNESCO). Borobudur to największy buddyjski
zabytek na świecie, powstały na przełomie VII/VIII wieku, zapomniany przez prawie tysiąc lat, a na nowo odkryty
dla  świata  w  XIX  wieku.  Borobudur  to  ogromna  stupa  tj.  buddyjski  model  kosmosu.  Zwiedzamy  kolejne
kondygnacje budowli symbolizujące: świat pożądania, świat czystej formy, aby na koniec wznieść się do królestwa
czystego ducha. Powrót do Yogyakarty i zwiedzanie miasta: Pałac Sułtański – Keraton usytuowany w centrum
miasta, Taman Sari – ruiny królewskiego ogrodu wypoczynkowego oraz ptasi bazar. Nocleg w Yogyakarta.
4 DZIEŃ – Prambanan
Zwiedzamy kompleks hinduistyczny Prambanan (UNESCO), który powstał w IX wieku, krótko po obaleniu władców
buddyjskich, a zaraz potem opuszczony. Świątynie są poświęcone bogom hinduistycznym: Śiwie, Brahmie i Wisznu.
Po powrocie spacer ulicami Yogyakarty. Zakupy na słynnym bazarze na ulicy Jalan Malioboro. Można tu kupić tanie
batiki (ręcznie malowane tkaniny), Yogyakarta to centrum ich wytwarzania na Jawie, koszulki, kadzidła i wiele
innych ciekawych pamiątek. Wieczorne wyjście na teatr cieni Wayang Kulit. Za pomocą papierowych wycinanych
kukiełek są przedstawiane eposy, opowieści i legendy indonezyjskie. Nocleg w Yogyakarta.
5 DZIEŃ – Bromo
Całodzienny przejazd przez środkową i wschodnią Jawę w okolicę wulkanu Bromo do Parku Narodowego Brom-
Tengger-Semeru. Tereny te zamieszkuje nieliczna, żyjąca do dziś na Jawie mniejszość hinduistyczna, pozostała po
ucieczce dynastii  hinduistycznej w XVI wieku. Tereny ze względu na obecność pyłów wulkanicznych należą do
bardzo żyznych i świetnie rozwija się tu rolnictwo. Nocleg nieopodal wulkanu Bromo.
6 DZIEŃ – Bromo
Wczesna pobudka i wyjazd dżipami na wschód słońca u podnóża wulkanów Bromo (2.392 m n.p.m.) i Semuru
(3.676 m n.p.m.). Z punktu widokowego rozciąga się piękna panorama wulkanów. Po wchodzie słońca jedziemy
pod wulkan Bromo i wspinamy się do jego krateru – kaldery. Po śniadaniu jedziemy przez resztę dnia do kolejnego
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Parku Narodowego – Ijen. Wyboista i trudna droga wiedzie przez plantacje kawy i herbaty w otoczeniu wulkanów.
Nocleg w pobliżu wulkanu Ijen.
7 DZIEŃ – Ijen, Bali
Kolejna poranna pobudka. Udajemy się pieszo do kaldery Wulkanu Ijen z jeziorem siarkowym wypełniającym jego
wnętrze  (4 km, 1 godz.  do kaldery).  Z dna krateru  prymitywnymi metodami  wydobywa się  siarkę.  Robotnicy
transportują ją w bambusowych koszach, dźwigając nawet do 80 kg. Przejazd przez plantacje kawy i herbaty do
Ketapang  na  przeprawę  promową.  Płyniemy  promem  na  Bali  (1,5  godz.),  a  następnie  czeka  nas  przejazd
północnym brzegiem wyspy do Lovinii – małego kurortu nad brzegiem morza. Nocleg w Lovinii.
8 DZIEŃ – Lovinia
Zwiedzamy północ hinduistycznej wyspy Bali. Jedziemy w góry nad jezioro Baratan wypełniające krater wygasłego
wulkanu, gdzie zwiedzamy słynną świątynię bogini  wody Danau Bratan. Następnie jedziemy malowniczą,  krętą
drogą przez plantacje kawy. Następne atrakcje to buddyjska świątynia – miniaturowe Borobudur oraz kąpiel w
gorących źródłach. Nocleg w Lovinii.
9 DZIEŃ – Pura Besakih
Przez góry wschodniej części wyspy jedziemy do najważniejszego świątynnego kompleksu na Bali: Pura Besakih.
Jest  to  olbrzymi  kompleks  świątyń  poświęcony  wielu  bogom,  a  przede wszystkim bogowi  Agung,  opiekunowi
wyspy. Świątynia znajduje się na zboczach wulkanu Agung – najwyższej góry Bali, którą zamieszkuje bóg Agung.
Po drodze zwiedzamy liczne malownicze wioski, otoczone tarasami ryżowymi. Na nocleg udajemy się do Ubud.
Nocleg w dzielnicy artystycznej.
10 DZIEŃ – Ubud
Ubud to balijskie centrum kultury i sztuki. Słynie ze wspaniałego rękodzieła, teatru, ciekawej architektury, licznych
galerii i pracowni rzemieślniczych. Do dziś mieszka tu arystokracja z dawnego królestwa Majahit. Spacer po mieście
oraz okolicznej dżungli w Małpim Lesie. Zakupy i odpoczynek. Po południu dla chętnych wyjazd na południe wyspy
do Świątyni Pura Uluwatu – gdzie w promieniach zachodzącego słońca będziemy oglądać spektakl balijskiego tańca
Kecak (ok. 10 USD). Nocleg w Ubud.
11 DZIEŃ – Ubud
Zwiedzamy okolice Ubud. Przy odrobinie szczęścia trafimy na jeden ze słynnych balijskich pogrzebów. Następnie
wyjazd do królewskiej świątyni Pura Tama Ayun oraz pięknie położonej nad brzegiem morza Pura Tanah Lot, która
wznosi się na olbrzymiej skale, wyrzeźbionej przypływami. Nocleg w Ubud.
12 DZIEŃ – Flores
Przelot na wyspę Flores pełnej dzikich, zielonych krajobrazów. Dla odmiany mieszkańcy Flores są wyznawcami
katolicyzmu z licznymi elementami animistycznymi: kultem bogów i duchów. Lądujemy w Ende, jednym z dwóch
miast na wyspie. Dalej jedziemy na nocleg do małej miejscowości Moni, położonej u podnóża kraterów Kelimutu.
Odpoczynek. Nocleg.
13 DZIEŃ – Bajawa
Wczesna pobudka.  Na  wschód słońca  udajemy się  na punkt  widokowy  między  kraterami  Kelimutu  (1.640 m
n.p.m.).  Wody trzech jezior  mają zupełne inny kolor,  co tłumaczą lokalne legendy. Po śniadaniu jedziemy na
wschód wyspy do miejscowości Bajawa, gdzie panuje miły górski klimat. Nocleg w Bajawa.
14-15 DZIEŃ – Flores, Labuhanbajo
Przejazd przez egzotyczną wyspę. Po drodze zwiedzamy lokalne wioski, w których bardzo żywy jest kult przodków.
Oglądamy interesujące megality, spacerujemy po dżungli. Jedziemy przez pola ryżowe, plantacje kawy, ananasów i
kakao do Labuhanbajo. Nocleg w Labuhanbajo.
16-17 DZIEŃ – rejs na Komodo
Rejs po archipelagu wysp Parku Narodowego Komodo. Na wyspach żyją największe jaszczurki świata – warany z
Komodo. Są one blisko spokrewnione z dinozaurami. Podczas rejsu zatrzymujemy się często aby podziwiać lokalną
przyrodę oraz na snorkeling (pływanie z maską). Towarzyszy nam lokalny przewodnik. Nocleg na łodzi.
18 DZIEŃ – Gili
Przelot na Bali lub Lombok. Dalsza podróż na wyspy Gili.
19-21 DZIEŃ – Gili
Przejazd na wyspę Gili. Odpoczynek na jednej z małych, kolorowych wysp niedaleko Lomboku. Odpoczywamy na
turkusowych plażach. Fakultatywnie pływanie z maską (ok. 10 USD), nurkowanie na okolicznych rafach (ok. 50
USD jedno zejście pod wodę). Do jedzenia pyszne owoce morza. Nocleg na Gili.
22 DZIEŃ – Sanur
Powrót promem na Bali. Przejazd do miejscowości Sanur. Ostatni spacer, zakupy. Nocleg w Sanur.
23 DZIEŃ – Celebes
Przelot z przesiadką na wyspę Sulawesi (Celebes). Lądowanie w stolicy Celebes Makassar. Nocleg.
24 DZIEŃ – Rantepao
Przejazd do Rantepao, położonego pośród górskich szczytów i urodzajnych wyżyn. Mieszkają tu plemiona Toradża
o bardzo oryginalnej kulturze. Lud ten słynie z wyszukanych uczt pogrzebowych w intencji duszy zmarłego, aby
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zapewnić  mu bezpieczne przejście  w zaświaty.  Ceremonie mogą trwać  nawet  tydzień i  są  bardzo  kosztowne.
Odpoczynek i spacery po okolicy. Nocleg w Rantepao.
25-27 DZIEŃ – Rantepao
Zwiedzanie okolicy: grobowce jaskiniowe liang z galeryjkami, z których spoglądają drewniane figury tau tau m.in. w
miejscowości Londa, Lemo, wzgórze Ke’te. Odwiedzimy wioski z domami w kształcie łodzi tangkonan m.in. wioskę
Palawa. Dla chętnych terkkingi po okolicznych górach, wioskach i dżungli.
28 DZIEŃ – Makassar
Powrót autobusem do Makassar. Nocleg w Makassar.
29-30 DZIEŃ – Indonezja – Polska
Powrót do Polski z przesiadkami.

Cena  zawiera: przeloty  Warszawa-Dżakarta-Warszawa,  Dżakarta-Yogyakarta,  Bali-Flores,  Flores-Makassar-
Lombok, Bali-Dżakarta, ubezpieczenie KL 40.000 EUR, NNW 15.000 PL, noclegi, rejs na Komodo z wyżywieniem,
transport: autobusy, minibusy, taksówki na trasie wycieczki (poza fakultatywnymi), koszty organizacyjne w Polsce i
na miejscu wyprawy, opiekę pilota

Cena nie zawiera: kosztów wyżywienia (ok. 10 USD dziennie), zajęć fakultatywnych (ceny podane w programie
wyprawy), biletów wstępu, napiwków

Szczegóły dotyczące wyprawy:
• do udziału w wyprawie niezbędny jest paszport ważny min. 6 miesięcy od daty zakończenia wyprawy, z

dwiema wolnymi stronami
• dodatkowe koszty (wyżywienie, bilety wstępu, napiwki, fakultety) wynoszą łącznie około 600-700 USD
• grupa od 6 do 11 osób
• noclegi  w  hotelach  zazwyczaj  w  pokojach  2-osobowych  z  łazienkami,  z  wiatrakiem  lub  klimatyzacją

(standardy noclegów mogą różnić się w zależności od miejsca pobytu i dostępności bazy turystycznej)
• transport:  łódź  (rejs  na  Komodo  z  wyżywieniem),  autobusy  zazwyczaj  z  klimatyzacją,  minibusy

wynajmowane na trasie, taksówki, riksze (poza fakultatywnymi)
• wyprawa nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej
• szczepienia nie są obowiązkowe lecz zalecane: żółtaczka A i B, błonica tężec, polio, dur brzuszny 
• profilaktyka antymalaryczna – ryzyko zarażenia niewielkie
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