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INDONEZJA  

z Nową Gwineą i Sulawesi  
MALEZJA i SINGAPUR / 22 dni 

 

       
 

Główne atrakcje 
• Pobyt wśród Papuasów 
• Obserwacja „smoków” z Komodo 
• Niesamowite Sulawesi z Krajem Toradżów 
• Piękna Bali 
• Rajskie Wyspy Gili (opcjonalnie) 
• Najsłynniejsze świątynie Jawy 
• Azjatyckie metropolie – Singapur, Kuala Lumpur i Dżakarta 
 
 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie (lub w innym mieście w Polsce). Wylot z przesiadką do Singapuru. 
 
Dzień 2 
Przylot do Singapuru. Po krótkim odpoczynku i zakwaterowaniu w hotelu, spacer rozświetloną, pełną 
domów towarowych Orchard Road, China Town, a także ścisłe centrum z drapaczami chmur i 
symbolem miasta – Merilionem. Nocleg w Singapurze. 
 
Dzień 3 
Przejazd na lotnisko i wylot do Yogyakarta na Jawie, dawnej stolicy Królestwa Środkowej Jawy. Pobyt 
w mieście słynnym m.in. z życia artystycznego i najlepszych w Indonezji pracowni batiku. Po południu 
przejazd do zespołu świątynnego Prambanan – największego na Jawie kompleksu świątyń 
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hinduistycznych powstałych między VIII a X wiekiem. Świątynie Siwy, Brahmy, Wisznu i inne 
zachwycają bogatą ornamentyką i płaskorzeźbami. Nocleg w hotelu w Yogyakarta. 
 
Dzień 4 
Rano przejazd do Borobudur, uchodzącej za cud świata, buddyjskiej świątyni, jednej z największych i 
najpiękniejszych na świecie. Po południu wylot do Denpasar na Bali i nocleg tranzytowy.  
 
Dzień 5 
Przelot na wyspę Sumbawa. Przejazd z lotniska do portu. Zaokrętowanie na lokalny stateczek 
przerobiony na potrzeby turystów. Zakwaterowanie na statku (wieloosobowa kabina, koje z pościelą) i 
około sześciogodzinny rejs na Komodo. Nocleg na statku. 
 
Dzień 6 
Od wczesnego rana obserwacja 150 kilogramowych waranów – piesza wycieczka po Komodo. Uwaga! 
Od czasu, gdy zakazano sztucznego dokarmiania waranów, nie ma gwarancji ich zaobserwowania, 
choć prawdopodobieństwo ich spotkania jest wciąż bardzo duże (ok. 95%). Po powrocie dalszy rejs i 
okazja do kąpieli, nurkowania i krótkiego wypoczynku na pięknej piaszczystej plaży jednej z pobliskich 
niezamieszkałych wysp. Nocleg na statku. 
 
Dzień 7 
Lądowanie na Rinca, kolejnej wyspie zamieszkanej przez „smoki”. Tutaj powinniśmy się spotkać z nimi 
dosłownie oko w oko. Dalszy rejs na wyspę Flores. Po zejściu chwiejnym krokiem na ląd przejazd na 
lotnisko i powrót na Bali. Przejazd do modnej miejscowości nadmorskiej Sanur, położonej na południu 
wyspy. Nocleg w hotelu w Sanur lub innej miejscowości nadmorskiej. 
 
Dzień 8 
Całodzienne zwiedzanie Bali. Miejscowość Ubud – znana z rękodzieła, Jaskinia Słonia – hinduistyczne 
centrum medytacyjne o tysiącletniej historii. Panorama na czynny wulkan Mt Batur. Wjazd na stoki 
wulkanu Gunung Agung do „matki świątyń” Besakih. Jeszcze jedna świątynia opuszczona przez 
mnichów, którą za to zasiedliły nietoperze. Wieczorem pokaz tańców balijskich (dodatkowo płatne). 
Nocleg w hotelu w Sanur lub innej miejscowości nadmorskiej. 
 
Dzień 9-10 
Pobyt na Bali. Korzystanie z dobrodziejstw morza i pięknej wyspy. Dla osób ceniących aktywność, 
dodatkowo płatne, opcjonalne wycieczki:  
1) dwudniowa wycieczka na Wyspy Gili - idylliczny i od pewnego czasu popularny wśród podróżników 
archipelag. Wycieczka zakłada rejs w dwie strony wodolotem (ok. 3 godz. w jedną stronę) oraz nocleg 
w bungalowach. Kąpiele i relaks przy dobrych drinkach w miłej atmosferze to jedyne planowane zajęcia 
na Gili. Cena wycieczki 180 USD/os. 
2) dodatkowa wycieczka po Bali. Oglądanie pięknych krajobrazów z polami ryżowymi, zwiedzanie 
świątyń Taman Ayun, nadmorskiej Tanah Lot. Cena wycieczki 32 USD/os. 
Dla osób nie uczestniczących w wycieczkach, czas wolny. Noclegi w hotelu w Sanur lub innej 
miejscowości nadmorskiej. 
 
Dzień 11 
Wyjazd na lotnisko i odlot do Makassaru (Ujung Pandang), największego miasta na kolejnej, bardzo 
ciekawej wyspie Sulawesi (Celebes). Przejazd mikrobusem w głąb wyspy. Podziwianie wodospadów 
Bantimurung, popularnego miejsca piknikowego, gdzie często licznie pojawiają się kolorowe motyle. 
Nocleg po drodze w hotelu. 
 
Dzień 12 
Wjazd na terytorium Toradżów, mieszkańców górskich rejonów, którym udało się zachować czasem 
szokujące dla nas tradycje i obrzędy. Zwiedzanie wiosek z niezwykłymi domami w kształcie łodzi, 
oglądanie grobowców i figur tau-tau, wyobrażeń zmarłych, ustawionych przed grobowcami. Jaskinie, 
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gdzie Toradżowie chowają swoich bliskich lub zawieszają ciała zmarłych wysoko pod stropem skalnym. 
Dojazd do Rantepao i tam nocleg w hotelu. 
 
Dzień 13 
Wycieczka po okolicznych wioskach, w tym dłuższy spacer. Podpatrywanie życia miejscowych 
społeczności. Szansa uczestniczenia w obrzędach Toradżów, w tym w niesamowitych ceremoniach 
pogrzebowych (jeżeli takie obrzędy będą miały miejsce w okolicy), do których rodziny przygotowują się 
czasem nawet latami i podczas których setki świń i wołów składa się w ofierze. Jeżeli weźmiemy udział 
w takiej uroczystości (a do tej pory wszystkie nasze grupy brały w niej udział), musimy również złożyć 
odpowiednią ofiarę. Nocleg w hotelu w Rantepao. 
Dzień 14 
Wcześnie rano przejazd z powrotem na południe wyspy. Dojazd do Makassaru, jeśli czas pozwoli 
wizyta w centrum miasta i zwiedzanie Fortu Rotterdam, przykładu obronnej architektury kolonialnej. 
Wieczorem lub w nocy wylot do Jayapura na północne wybrzeże Nowej Gwinei. 
 
Dzień 15 
Po wylądowaniu rano w Jayapura, kontyunuowanie podróży niewielkim lokalnym samolotem do 
miejscowości Wamena w Dolinie Baliem w centralnej części wyspy. Dolina Baliem to unikalny region, 
gdzie dziesiątki tysięcy Papuasów zetknęło się z naszą cywilizacją dopiero w połowie XX w. Po 
odpoczynku krótkie zwiedzanie okolicy – lokalny targ i przejazd do wioski, gdzie mieszkają Papuasi z 
plemienia Dani. Nocleg w hotelu w Wamena. 
 
Dzień 16 
Przejazd do południowej części terytorium plemienia Dani. Całodniowa, piesza wycieczka, odwiedziny 
papuaskich wsi, obserwacja pracy mieszkańców i ich codziennego życia. Późno po południu powrót do 
Wamena i możliwość ochłonięcia w tej namiastce cywilizacji. Nocleg w hotelu w Wamena. 
 
Dzień 17 
Przejazd do Jiwika, miejsca, w którym wciąż powszechne są takie obyczaje, jak na przykład trzymanie 
uwędzonych przodków w domach. Obserwowanie tradycyjnych ceremonii: taniec i pieczenie świni w 
ziemi, poznawanie zwyczajów ludu Dani i próby rozmów z nimi z pomocą lokalnego przewodnika. W 
tym dniu należy być przygotowanym na przeżycie znacznego szoku kulturowego. Próba obiadu 
papuaskiego (tylko niektórzy odważą się spróbować). Powrót do Wamena i tam nocleg. 
 
Dzień 18 
Przejazd na lotnisko i powrót samolotem do Jayapura. Po przylocie wycieczka nad jezioro Sentani i rejs 
do jednej z wysepek zamieszkanych przez plemię Sentani. Zwiedzanie Jayapury, miasta zasiedlanego 
przez licznych kolonistów indonezyjskich. Nocleg w hotelu. 
 
Dzień 19 
Przejazd na lotnisko o wylot do Dżakarty, stolicy kraju. Po wieczornym objeździe tego prawdziwego 
molocha, nocleg w hotelu. 
 
Dzień 20 
Krótkie zwiedzanie Dżakarty wielkiego i przytłaczającego miasta – m.in. Sunda Kelapa, stary port do 
którego do dzisiaj przybijają handlowe żaglowce, a towary rozładowuje się ręcznie. Po południu 
przejazd na lotnisko i odlot do Kuala Lumpur. Nocleg w hotelu w Kuala Lumpur. 
 
Dzień 21 
Zwiedzanie Kuala Lumpur, nowoczesne centrum ze słynnym Petronas Tower, Chinatown. Ewentualnie 
czas na zakupy w jednym z wielkich centrum handlowych. Wieczorem wylot do Polski. 
 
Dzień 22 
Przylot do Polski. 
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Termin:                 Cena:               Dopłata  na miejscu: 
06.08 - 27.08.2011  4650 USD  700 USD 
03.09 - 24.09.2011  4442 USD  700 USD 
 
Płatność w USD lub w PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia ostatecznej dopłaty najpóźniej 35 dni 
przed wyjazdem. 
 
I rata 2500 PLN/os płatna w momencie rezerwacji. 
 
Cena obejmuje:  bilety lotnicze, opłaty i podatki lotniskowe (poza indywidualnymi opłatami wylotowymi), 
wszelkie inne koszty transportu lądowego i morskiego, wycieczki wg programu, w tym rejs na Komodo, 
śniadania w hotelach, pełne wyżywienie podczas rejsu na Komodo, kolacje podczas pobytu w Dolinie 
Baliem, noclegi (pokoje 2 osobowe): hotele min. 3*, Lombok, Wyspy Gili i Wamena – hotele tzw. 
turystyczne (pokoje z łazienką), rejs na Komodo – koje na stateczku wycieczkowym w wieloosobowej 
kajucie, opłaty za wstępy do parków narodowych i rezerwatów, niezbędne zezwolenia oraz wszelkie 
inne opłaty administracyjne, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż; opiekę polskiego pilota 
 
Cena nie obejmuje:  kosztów wizy (25 USD), napojów do części posiłków, zwyczajowych napiwków, 
ewentualnych kosztów zwiedzania obiektów nie ujętych w programie, indywidualnych opłat wylotowych 
(łącznie ok. 50USD/os), opcjonalnych wycieczek po Bali wg programu, dopłaty do pok. 1-os: 880 USD. 
 
Uwagi:  należy posiadać paszport ważny minimum dziewięć miesięcy od daty wyjazdu z przynajmniej 
dwoma zupełnie wolnymi stronami oznaczonymi, jako strony na wizy. Zalecane jest stosowanie 
środków antymalarycznych (po konsultacji z lekarzem). Szczegółowy program i uwagi praktyczne 
każdy uczestnik otrzymuje ok. 3 tyg. przed wyjazdem. Istnieje możliwość udziału w części wycieczki. 
 
O wycieczce 
Indonezja to fascynujący i niezwykle różnorodny kraj. Na poszczególnych wyspach będziemy 
przebywać niemal w odmiennych światach. Indonezja nie ma wielu konkurentów, jeśli chodzi o ciekawe 
doznania, egzotykę, życzliwość mieszkańców, różnorodność, bogatą historię i kulturę. Największych 
wrażeń doznajemy odwiedzając Papuasów i Kraj Toradżów, ale inne miejsca też zachwycają. Podczas 
tej wycieczki pokonujemy duże odległości, ale wyłącznie samolotami i nie proponujemy długich 
przejazdów lądem. Świetna kuchnia towarzyszy nam przez cały czas. To wycieczka dla osób, które 
wiedzą jak ciekawie spędzić swój czas. Wycieczki do Indonezji organizujemy od wielu lat i są one 
rzeczywiście warte wydanych pieniędzy. 

 


