


INDONÉSIE je největším 
souostrovím světa. Táhne se jako 
dlouhý smaragdový pás 
rozprostřený po obou stranách 
rovníku na 17.508 ostrovech, 
přičemž přibližně jen 6000 z nich je 
obydlených. 

Tvoří ji tropické džungle i rýžové 
pole, nad kterými se sklání kužely 
aktivních vulkánů. Ostrovní říše tvoří 
mozaiku ostrovů, ostrůvků, džunglí a 
pralesů. Každý kout této rozlehlé 
země má svůj osobitý charakter, 
nejvíce je však vyhledáván ostrov 
Bali. Indonésie však není jen ostrov 
Bali. Pokud budete chtít poznat 
Indonésii více, určitě navštivte i 
několik velmi atraktivních ostrovů a 
ostrůvků. 

V Indonésii najdete tolik 
překrásných míst, že vám z toho 
půjde hlava kolem. Svou 
rozmanitostí splní Indonésie i ty 
nejnáročnější sny každého 
cestovatele.

SINGAPUR je státem v jihovýchodní 
Asii. Město, které je ekonomickým 
zázrakem posledních desetiletí, 
jednoduše nesmíte minout při svých 
cestách jihovýchodní Asií. Krátká dvou 
až třídenní zastávka nabídne to 
nejzajímavější, co z celé země můžete 
zažít. Pokochejte se krásou zahrad v 
Gardens by the Bay, navštivte světelné 
a zvukové představením ve večerních 
hodinách, či světelnou vodní show, 
zimní květnou zahradu Flower Dome, 

mlžnou krajinu s 35 metrovým 
vodopádem - Cloud Forest, OCBC 

Skyway. Nesmíte vynechat úžasnou 
botanickou zahradu s největší expozicí 
orchidejí na celém světě, ikonu města 
„Merlion“, projeďte se lodí večerním 
Singapurem, nebo si vychutnejte drink 

v 57 patře, na střeše nejznámějšího 
asijského hotelu Marina Bay Sands a 

nezapomeňte objevit čínsku a indickou 
čtvrť. Je toho opravdu hodně a věřte, 
že Singapur vás doslova nadchne.



Program

1. den    26. 4. 2023          PRAHA – DUBAI

Odpoledne odlet skupiny z letiště Václava Havla Praha do Dubaje s leteckou společností Emirates. V Dubaji přestup na let na Bali.



2.den    27. 4. 2023          DENPASAR (Bali)

Po příletu na Bali a odbavení, následuje transfer do resortu a ubytování.



3.den     28. 4. 2023             BALI                                                                      (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu vás čeká celodenní výlet Kintamani Besakih. Nejprve navštívíme kávové plantáže Tegalalang. Poté odjedete

na místní vyhlídku v Kintamani, ze které uvidíte krásu jezera a hory Batur. Následuje návštěva největšího chrámu Besakih. Pura 

Besakih se nachází ve vesnici Besakih a je jedním z největších komplexů hinduistických chrámů na Bali. Komplex se může
pochlubit 23 samostatnými chrámy a leží na svahu v nadmořské výšce 1000 metrů. Hlavní chrám s názvem Pura Penataran Agung 

je postaven na šesti úrovních. Vstup do Pura Penataran Agung zdobí klasická balijská dělená brána. Po prohlídce návrat do resortu.



4.den     29. 4. 2023             BALI

Po snídani v hotelu vás čeká celodenní výlet 
Bedugul Jatiluwih Tanah Lot. Před jízdou do 
Bedugulu se na chvíli zastavíte a navštívíte zahradní 
komplex ve čtvrti Mengwi v Badung Regency. 

Historický chrám byl postaven na příkaz I Gusti

Agung Putu v roce 1634 a sloužil jako           

hlavní chrám království Mengwi. Chrám, obklopený 
kanálem s lotosy, představuje nebe, kde bohové 
odpočívají v plovoucích altánech. Malebná je také 
zahrada s vzrostlými stromy a klidnými jezírky 
plnými lotosových květů. 

(snídaně, oběd, večeře)



Odjezd do Bedugulu, kde navštívíte Ulundanu Bratan. Chrám Pura Ulun Danu 

Bratan je nejznámější a pravděpodobně nejfotografovanější místo na Bali. 
Nádherný hinduisticko-budhistický chrám se skládá ze čtyř budov a každá z nich 
uctívá jiného boha. Chrám leží v Bedugulu, uprostřed kráteru sopky, ve kterém 
najdete několik jezer včetně jezera Bratan, u jehož břehů můžete chrám vidět.



Dále budete pokračovat ve vašem programu do Jatiluwih, abyste si užili krásnou krajinu z rýžových teras. Rýžová terasa 
Jatiluwih se nachází asi 700 metrů nad mořem ve svěží zeleni v Regency Tabanan. Odlehlá venkovská vesnice a zemědělská 
oblast se těší chladnému klimatu a zahrnuje více než 600 hektarů půdy na malebném úpatí hory Batukaru. Návštěvníci se mohou 
kochat exotickou krajinou tvořenou tekoucími řekami a zelenými terasami, které využívají tradiční zavlažovací systém. V červnu 

2012 byla vesnice Jatiluwih spolu s dalšími čtyřmi oblastmi v krajině Subak zahrnuta jako světové kulturní dědictvím UNESCO.



Na závěr navštívíte Tanah
Lot, abyste si zde vychutnali

západ slunce. 

Tento neobvyklý skalní útvar, na
kterém se nachází exotický chrám v moři, 
Pura Tanah Lot, je něco jako balijská ikona. 
Fotografie této mystické stavby při západu
slunce je při návštěvě Bali považována za 
„nutnost“. 

Oběd je zajištěn v místní restauraci.



5.den     30. 4. 2023             BALI - LOMBOK                                                           (snídaně, -----, večeře)

Po snídani v hotelu vás čeká cesta do přístavu Padangbai a transfer motorovým člunem na ostrov Lombok. Po příjezdu do 
přístavu transfer do hotelu v Sengigi a ubytování. Večeře v resortu.



6.den     1. 5. 2023             GILI ISLAND                                                                 (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu odjezd na celodenní výlet lodí na ostrovy Gili.  Nejprve navštívíme ostrov „Gili Trawangan“, nejlepší místo 
pro šnorchlování. Najdeme zde čistou a mělkou vodu, kde můžete šnorchlovat nad barevným korálovým útesem a vidět stovky 
druhů pestrobarevných tropických ryb v jejich přirozeném prostředí. 
Další zastávkou bude modrý korálový ostrov „Go Gili Meno“. 
A poslední zastávkou bude ostrov „Gili Air“. 
Poté návrat do resortu na ostrově Lombok. 





7.den     2. 5. 2023             LOMBOK - BALI                                                         (snídaně, -----, večeře)

Po snídani v hotelu vás čeká cesta do přístavu Bangsal a transfer motorovým člunem na Bali. Po příjezdu do přístavu 
Serangan následuje transfer do hotelu v oblasti Beanoa a po ubytování volno, relax . Večeře v resortu.



8.den     3. 5. 2023             NUSA PENIDA                                       (snídaně, oběd, večeře)

Po snídani v hotelu následuje transfer do přístavu a odjezd motorovým člunem na malebný ostrov Nusa

Penida. Po příjezdu na ostrov navštívíte tato kouzelná místa: Klingking Cliff (vyhlídkový bod na Klingking

Secret Beach), Pasih Uug (Broken Beach), Taman Bidadari (Angel's Billabong) a Peluang clift . 

Oběd bude podáván v průběhu dne v místní restauraci. Po prohlídce 
ostrova budete mít čas na koupání, možnost šnorchlování v Crystal Bay, Wall Bay 

a GT Point. Poté přejezd do přístavu Nusa Penida a transfer motorovou lodí 
zpět na ostrov Bali.                                Po příjezdu na Bali transfer do resortu. 







9.den     4. 5. 2023             BALI                                                              

(snídaně, -----, večeře)

Po snídani v hotelu volný den - relax, koupání, šnorchlování …



10.den     5. 5. 2023            BALI  - SINGAPUR                (snídaně, ------, večeře)

Po snídani v resortu následuje transfer na letiště a přelet do Singapuru. Po příletu se skupina 
přesune do hotelu Peninsula Excelsior, kde se ubytuje. 



V podvečer výlet večerním Singapurem, který je spojený s večeří z mořských plodů. 
Ponoříte se do pulzujícího nočního života velkoměsta a stanete se jeho součástí. 
V Singapuru se mísí staré s novým, město si stále zachovává multietnickou a multikulturní 
atmosféru. V rámci této prohlídky vás čeká také plavba po řece Singapur. Návrat do hotelu 
ve večerních hodinách.



11.den     6. 5. 2023            SINGAPUR                           (snídaně, oběd)

Po snídani v hotelu se odjezd na prohlídku města. Navštívíte čínskou čtvrť, malou 
Indii, nebo zátoku Marina Bay obklopenou moderní architekturou. Na začátku 
polodenního výletu se seznámíte s hlavními atrakcemi Singapuru, jako je Merlion, 

koloniálními památkami, radnicí, čínským chrámem Thian Hock Keng, centrem 

řemesel a zastavíte se na focení v zátoce Marina Bay. 
V průběhu programu oběd v čínské restauraci. 





Po obědě návštěva singapurské botanické zahrady, tzv. 
zelené plíce města. V této 52 hektarové zahradě můžete 
obdivovat širokou a pestrou škálu expozice orchidejí. Tolik 
orchidejí pohromadě nikde jinde neuvidíte. Singapurská 
botanická zahrada je zapsána na seznamu světového a 
kulturního dědictví UNESCO. 



Dále navštívíte vyhlídku Sands Sky Park, která se nachází v 57. patře 
hotelu Marine Bay Sands, hotel podobný obrovské lodi posazené na

třech pilířích. Z ptačí perspektivy uvidíte mimo jiné panoramatický
výhled na záliv Marina Bay, starý a nový Singapur, Gardens

by the Bay, či obří ruské kolo Singapore Flyer. 



Snídaně v hotelu a volno. V 11.00 hodin odhlášení se z pokojů a ve 12.00 hodin odjezd na oběd do čínské restaurace. Po obědě 
volný čas na nákupy. Odpolední program začne od 16.00 hodin návštěvou nejoblíbenější atrakce města v Gardens by the Bay. Zde 

budete mít možnost vyjít na vrchol OCBC Skyway a ve výšce cca 50 metrů nad zemí si pořídit několik úchvatných fotografií.

12.den     7.5.2023            SINGAPUR                                                                                       (snídaně, oběd)



Občerstvit se můžete v koruně nejmohutnějšího stromu, 
kde se ve výšce 57 metrů nad zemí nachází kavárna.



Tento 101 hektarový prostor se vzrostlou zelení 
zahrnuje také tři velké zimní zahrady. 
“Flower Dome“, je květná zahrada, kde 
většinu času strávíte žasnutím nad 
vzácnou flórou. Prozkoumat 
mlžnou krajinu můžete 
v obřím skleníku 
„Cloud Forest“, 
kde se nachází i

35 metrový 
vodopád . 



Další nezapomenutelný zážitek a 
fotografie si můžete pořídit také 
z Cloud Mountain. 



Garden Rhapsody je charakteristická světelná a zvuková 
show v Gardens by the Bay. Celkovou kreativní vizi show 
vede oceňovaný světelný designér Adrian Tan a jeden z 

nejvyhledávanějších singapurských hudebních skladatelů a 
aranžérů od roku 2015.



Poslední zastávkou bude fascinující světelná, vodní show s 
hudebním doprovodem „Spectra Light & Water Show“.

Poté už bude následovat transfer na letiště a odlet domů.



13.den     8. 5. 2023            SINGAPUR – DUBAI - PRAHA

Odlet ze Singapuru po půlnoci a po přestupu v Dubaji odlet do Prahy. Přílet na letiště Václava Havla je plánován na 13:00 hod.

* změna programu vyhrazena* zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu. Přejezdy rychlou lodí mohou být nevhodné pro těhotné ženy, malé děti a osoby se zdravotními problémy. 



Hotely/resorty, ve kterých by 
měla být skupina ubytována:

* změna ubytování vyhrazena



Best Western Premier Agung Ubud 4*+





Merumatta Senggigi resort Lombok 5*





Sol By Melia Benoa resort Bali 5*





Penninsula Excelsior Singapore 5*





Hlavní termín:   26. 4.  – 8. 5. 2023 

Pro velký zájem se nám podařilo zajistit druhý termín : 11.4. – 23.4.2023

Prodejní cena :  109.880,-Kč (90.990,-Kč + 18.890,-Kč (veškeré let.taxy a poplatky)

Speciální sleva za včasný nákup:  až 13.000,-Kč !!!

Cena po slevě za včasný nákup:  již od 96.880,-Kč/os
77.990,-Kč + 18.890,-Kč (veškeré let.poplatky a taxy )            .

* Cena platí při uzavření smlouvy a složení zálohy 30% do vyprodání limitovaného počtu míst  (nejpozději však pouze do 20.12.2022) !!! 

Cena zahrnuje:                                                                                                                            

- ubytování: 10 nocí / 13 dnů - v resortech/hotelech kategorie 4-5*

- stravování: plná penze / polopenze (dle itineráře)
- program: dle itineráře
- doprava: mezinárodní letecká doprava   Praha – Denpasar / Denpasar – Singapur / Singapur – Praha

- veškeré letištní poplatky a taxy
- veškeré pozemní transfery a vstupy - dle programu 

- lodní transfery mezi ostrovy: Bali – Lombok - Gili Trawangan – Gili Air - Gili Meno – Lombok – Bali 

+ Bali – Penida Island - Bali

- průvodce: český průvodce doprovází skupinu po celou dobu akce !!! 
- pojištění CK, dle zákona 159

Cena nezahrnuje:    

- pojištění (včetně pojištění proti stornu   
(na přání zajistíme)

- pojištění na Covid 19  (na přání zajistíme)
- zpropitné
- vstupní turistické vízum  (36 USD)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Další atraktivní exotické 
destinace, do kterých 
rovněž pořádáme naše 
zajímavé poznávací 
speciální a propagační 
akce.

a řada dalších destinací …

Vietnam                                     Keňa Seychely    Japonsko

Peru                                                                                                                         Jihoafrická republika

Mauricius Mexiko                                   Filipíny                                    Barma      Srí Lanka



Těšíme se na Vás

Všechny aktuální nabídky našich speciálních a propagačních akcí naleznete na:

www.objevteasii.cz (pro kontinent Asie)

www.objevtejizniameriku.cz (pro kontinent Střední a Jižní Amerika)

www.objevteafriku.cz (pro kontinent Afrika)

Resorty s akčními nabídkami naleznete na:
www.ckpremium/speciální nabídky

Veškeré další informace a nabídky naleznete na:

www.ckpremium.cz

http://www.objevteasii.cz/
http://www.objevtejizniameriku.cz/
http://www.objevteafriku.cz/
http://www.ckpremium.cz/exoticka-dovolena-specialni-akce-a-nabidky
http://www.ckpremium.cz/

