
BALI 
 

 
 

   
 

TERMÍN:    podľa vlastného výberu 

 
 
 

PROGRAM 
 

1.Deň – ODLET Z VIEDNE           

Odlet z Viedne do Denpasaru/Bali.  

 

 

 

 

 

 



2.Deň – RELAX V EXOTICKOM RAJI – BALI         

Relax v tropickom raji a oddych na slávnych plážach tohto nádherného indonézskeho letoviska. 

Ubytovanie v 4*hoteli hoteli v časti Nusa Dua, v prípade záujmu o luxusný 5*hotel využite našu ponuku 

luxusného ubytovania. 

   
 

3.Deň – 14.11.2018 VÝLET NA TAMAN AYUN A DO LESA ZA TRADIČNÝMI OPICAMI    

Tento výlet Vás zavedie k chrámu Pura Taman Ayun zo 17. storočia, ktorý patrí k najkrajším chrámom 

na Bali. Ďalej sa zastavíte v Alas Kedaton, v lese obývanom opicami. Poslednou zastávkou je Tanah Lot, 

chrám, ktorý stojí osamelo na vrchole skaly v mori. Prístup k chrámu je možný iba počas odlivu. Pohľad 

na siluetu chrámu na pozadí zapadajúceho slnka je jedným z najkrajších zážitkov Vášho pobytu na 

ostrove.  

   
 

4.Deň – VÝLET NA SEVERNÉ POBREŹIE BALI           

Cesta bude najskôr smerovať do oblastí Antosari, Pupuan, Blimbing, kde si budete môcť prezrieť 

nádherné scenérie ryžových terasovitých polí. Cesta na sever je lemovaná mnohými prírodnými 

krásami. Na severe si prehliadnete pláž vulkanického pôvodu Lovina. Výlet potom pokračuje horským 

prechodom zo severu na juh ostrova s ďalšou zastávkou v chráme Pura Ulun Danu Beratan, pri jazere 

Beratan. Chrám venovaný bohyni ryže Dewi Sri je tiež známy ako jazerné chrám. Poslednou časťou 

tohto výletu je návšteva trhoviska s ovocím, zeleninou a suveníry v dedinke Bedugul. 

   
 

 

 

 

 

 



5 - 10.Deň – RELAX V EXOTICKOM RAJI – BALI          

Relax v tropickom raji a oddych na slávnych plážach tohto nádherného indonézskeho letoviska, 

prípadne výlety po ostrove. Ubytovanie v 4*hoteli hoteli v časti Nusa Dua, v prípade záujmu o luxusný 

5*hotel využite našu ponuku luxusného ubytovania. 

   
 

11.Deň – 15.11.2018 RELAX V EXOTICKOM RAJI – BALI        

Využite ešte celý deň na relax, prípadne poznávanie, následne popoľudňajší/ večerný odlet 

spoločnosťou EMIRATES späť do Európy cez Dubaj.  

   
 

 

CENA:  1890€ 
CENA ZAHŔŇA: medzinárodnú letenku z Viedne do Denpasaru a späť vrátane 

všetkých poplatkov 
 10 x ubytovanie v min. 4* hoteloch s raňajkami 
 2 x jednodenný výlet na Bali so sprievodcom 
 slovenský sprievodca počas celého zájazdu 
 poistenie proti insolventnosti 
 odborný program, certifikát z absolvovania kurzu 
  
PRÍPLATKY: luxusné 5* hotely – 490€ 
 služby All Inclusive – podľa hotela – od cca 300€/osoba 
 fakultatívne výlety z ponuky hotela 
 vstupné do pamiatok a atrakcií  
 cestovné poistenie -  v prípade potreby možnosť zakúpiť v CK 
 
ODBORNÁ ČASŤ:   v prípade záujmu: 
    vzdelávanie - jazykový kurz angličtiny s použitím jazyka  v praxi  
    teoretická časť výučby jazyka podľa predlohy 
    používanie jazyka pri praktických situáciách - reštaurácie, 
    turizmus, relax a podobne 
    business English časť – travel, finance, accounting 
    certifikát z absolvovania vzdelávacieho kurzu 


