EGYÉB PROGRAMOK, KALANDTÚRÁK
A listában a legkedveltebbeket állítottuk össze, de természetesen sok más kirándulásra is lehetőség van.
A kalandtúrákra jelentkezni a fentebb leírt módon lehetséges. A fakultatív túrák ára legkésőbb a program előtti
napon befizetendő irodánkban, hospitality kollégánknál, vagy magyar idegenvezetőnknél.

INTERAKTÍV JÁTÉK DELFINEKKEL A TENGERBEN – félnapos program
Ár: 79 USD Gyermek (6-12 év): 59 USD csak néző: 39 USD

TIPP!

45 perces interaktív játék palackorrú delfinnel az óceán vizében, Sanur partjainál. A résztvevőket motorcsónakkal
viszik ki a tengerben felépített delfinbázisra.
Játék közben megsimogathatjuk, megölelhetjük a delfint, sőt még puszit is kapunk tőle. Minden delfin mellé
képzett oktatót kapunk, mely segít a játék során.
Az ár tartalmazza: szállodai transzfer, üdítő, tea/kávé, gyümölcs, zuhanyzási lehetőség és törölköző használat.

RAFTING AZ AYUNG FOLYÓN – félnapos program
Ár: 55 USD Gyermek (9-12 év): 38 USD

TIPP!

Másfél órás feledhetetlen vadvízi evezés varázslatos, trópusi környezetben, Ubud közelében. A túrát jól képzett,
sok éves tapasztalattal rendelkező, gyakorlott vezetők irányítják, akik mellett maximális biztonságban élvezhetjük
utunkat a folyó 9 km hosszú szakaszán. Az Ubudtól nem messze, gyönyörű, vadregényes környezetben
kanyargó Ayung folyó csupán 2-es erősségű, tehát kicsik és nagyok, kezdők és haladók is bátran
csatlakozhatnak a rafting túrához. A víz sem mély, így az úszástudás sem alapkövetelmény. Kötelező program,
az izgalmakban gazdag nap végén garantáltan életre szóló élményekkel térhetünk vissza szállodánkba. (Ha még
több izgalomra vágynánk, próbáljuk ki a 3-as és 4-es fokozatú Telaga Waja folyót is! - lsd. következő program)
Az ár tartalmazza a hoteltranszfert légkondicionált járművekben, a helyszínen üdvözlő italt, túravezetőt,
felszerelést a raftinghoz (evezők, védősisak, mentőmellény), egy rövid oktatást, vízhatlan táskát, törölközőhasználatot és tusolási/átöltözési lehetőséget, ebédet, biztosítást.
Mit vigyünk magunkkal: ruhát a raftingra (ez lehet rövidnadrág és póló), fürdőruhát, ha fürödni és úszni is
szeretnénk (de ezt pólóban és rövidnadrágban is megtehetjük), váltóruhát, mert garantáltan vizesek leszünk,
fényképezőgépet, naptejet, jókedvet. 

RAFTING A TELAGA WAJA FOLYÓN – félnapos program
Ár: 55 USD Gyermek (9-12 év): 42 USD
2 órás vadvízi evezés a Gunung Agung vulkán tövében (Kelet-Bali). A folyó 3-4-es erősségű.
A program tartalmazza: szállodai transzfer, vadvízi evezés, felszerelés az evezéshez (evezők, sisak,
mentőmellény), törülköző-használat, tusolási/átöltözési lehetőség, ebéd, biztosítás.

ELEFÁNT SZAFARI – félnapos program
Ár: 78 USD Gyermek (5-13 év): 55 USD

TIPP!

Helyszín: Közép-Bali, Taro dzsungel
40 perces szafari séta, kb. 2 kilométeres szakaszon a dzsungelben az elefánt hátán egy kétszemélyes
tíkfaülésben. A séta után „fürdőzés” a park tavában, majd mi magunk etethetjük meg az elefántot és közös
fényképet is készíthetünk vele. Az elefánt-attrakció során vigadhatunk az állatok ügyességén, kosarazás, focizás,
festés közben. Ebéd az Elefánt Park Étteremben. Megtekinthető a park elefántmúzeuma és egy ajándékbolt,
aminek különlegessége, hogy minden tárgy „elefántos”.
Az ár tartalmazza: transzfer, belépődíj, elefánt szafari, büfé-ebéd, biztosítás

RAFTING ÉS ELEFÁNT SZAFARI – egész napos program
Ár: 120 USD Gyermek (9-12 év): 76 USD
Bali sziget két legkedveltebb és legizgalmasabb kalandtúrájának kombinációja. Először a vadvízi evezésre kerül
sor az Ayung folyó 9 km hosszú szakaszán. A csónakot képzett és tapasztalt vezető irányítja. A vadvízi evezés
időtartama kb. másfél óra. A rafting után indulás az elefánt parkba, ahol először ebédet kínálnak. Ezután kerül sor
a 45 perces elefánt szafarira a dzsungelben. A szafari befejeztével „fürdőzés” a park tavában, majd
megtekinthető az elefánt-show.
Az ár tartalmazza: transzfer, biztosítás, felszerelés a raftinghoz (evező, mentőmellény, sisak), elefánt szafari,
büfé-ebéd

BEACH CLUB CRUISE HAJÓÚT – egész napos program
Ár: 100 USD Gyermek (4-16 év): 43 USD
Hajóút a Lembongan szigeti Beach Club-ba. A hajóút 1 óra hosszú. A program tartalmazza: szállodai transzfer,
tea, kávé, üdítőital, péksütemény a hajón, úszómedence és röplabdapálya használat, trópusi BBQ ebéd, falutúra

Lembongan szigeten, banánhajózás, pipás búvárkodás, üvegaljú csónak, süllyesztett aljú hajó, túra az
igazgyöngy farmra.
Helyszínen befizethető programok: parasailing (20 USD), könnyűbúvárkodás (50 USD), masszázs.

ARISTOCAT CRUISE HAJÓÚT – egész napos program
Ár: 100 USD Gyermek (8-16 év): 60 USD
Vitorlás katamarán hajóút a Lembongan szigeti Pristine-öbölbe. A hajóút 2 óra hosszú.
A program tartalmazza: szállodai transzfer, tea, kávé, üdítőital, péksütemény a hajón, trópusi BBQ ebéd,
horgászat a hajóúton, falutúra Lembongan szigeten, banánhajózás, pipás búvárkodás, úszómedence és
röplabdapálya használat, üvegaljú csónak, süllyesztett aljú hajó, túra az igazgyöngy farmra.
Helyszínen befizethető programok: parasailing (25 USD), könnyűbúvárkodás (50 USD), masszázs.

CASTAWAY CRUISE HAJÓÚT – egész napos program
Ár: 110 USD Gyermek (8-16 év): 63 USD
Vitorlás katamarán hajóút a Penida szigeti Kristály-öbölbe.
A program tartalmazza: szállodai transzfer, tea, kávé, üdítőital, péksütemény a hajón, trópusi BBQ ebéd,
horgászat a hajóúton, falutúra a Penida szigeten, pipás búvárkodás.
Helyszínen befizethető programok: könnyűbúvárkodás (50 USD), masszázs.

REEF CRUISE HAJÓÚT – egész napos program
Ár: 98 USD Gyermek (4-16 év): 43 USD
Hajóút Lembongan szigethez, a Bali Hai Cruises úszóbázisára. A program tartalmazza: szállodai transzfer, tea,
kávé, péksütemény a hajón, nemzetközi büfé-ebéd, süllyesztett aljú hajó, falutúra Lembongan szigeten,
banánhajózás, pipás búvárkodás, vízi csúszda, vizaalatti kilátó, túra az igazgyöngy farmra.
Helyszínen befizethető programok: parasailing (20 USD), könnyűbúvárkodás (50 USD), masszázs.

ÓCEÁN RAFTING - 3 SZIGET HAJÓÚT – egész napos program
Ár: 100 USD Gyermek (12-16 év): 60USD
Bali sziget leggyorsabb és legizgalmasabb hajóútja a Lembongan, Penida és Ceningan szigetek között.
A program tartalmazza: szállodai transzfer, hajózás a Penida sziget déli parti szikláihoz, pipásbúvárkodás a
Pristine-öbölben (Lembongan sziget), hajózás a Ceningan-szoroson, látogatás egy tengerifű farmra, piknik ebéd
vagy a hajón vagy a Lembongan szigeti Beach Clubban, a Lembongan-öbölben lévő úszóbázis és a Beach Club
meglátogatása, süllyesztett aljú hajó, túra az igazgyöngy farmra.
Helyszínen befizethető programok: parasailing (20 Usd), masszázs.

DELFIN HAJÓÚT – félnapos program
Ár: 60 USD Gyermek (12-16 év): 38 USD
Hajóút Bali sziget déli partjának mentén, és az ott élő delfinek megfigyelése.
A program tartalmazza: szállodai transzfer, tea, kávé, gyümölcslé, péksütemény a hajóra szállás előtt, delfinek
megközelítése, megfigyelése. Megjegyzés: Amennyiben a vendégek mégsem látnak delfint, úgy a hajótársaság
térítésmentesen felajánl egy újabb napot a hajóútra.

NAPLEMENTÉS VACSORA HAJÓÚT – félnapos program
Ár: 65 USD Gyermek (4-16 év): 37 USD
Romantikus, trópusi este a Bali Hai Cruises naplementével egybekötött vacsora hajóútján a Benoa-kikötő körül.
A program tartalmazza: szállodai transzfer, welcome-koktél, nemzetközi büfé-vacsora, kávé, tea, szórakoztató
műsorok.

SEAWALKER – félnapos program
Ár: 78 USD Gyermek (10-12 év): 60 USD
A Seawalker egy olyan módja a búvárkodásnak, ahol mindössze egy speciális, levegővel töltött sisakot kell
viselni, és máris készen állunk arra, hogy látványban gazdag sétát tegyünk a korallok és trópusi halak között, 5-6
méteres mélységben.
Program:
Érkezés a Sanur Beachre, átöltözés a merüléshez, és egy rövid útbaigazítás a sisak használatához. Indulás a
Seawalker úszóbázishoz, mely 500-600 méterre található a tengerparttól. A 30 perces, oktató által vezetett
merülés alatt lehetőség van a halak megetetésére is. Szemüveget, kontaktlencsét nyugodtan lehet viselni a sisak
alatt. Amiatt sem kell aggódni, ha nem tudunk úszni, hiszen sétáról és nem úszásról van szó! A merülés
végeztével ebédet kínálnak a tengerparti étteremben.
Mit vigyünk magunkkal: Fürdőruha, törölköző, pénz az üdítőitalokra és a vizaalatti fényképre.
Az ár tartalmazza: szállodai transzfer, 40 perces Seawalker-merülés, átöltözési lehetőség, ebéd, biztosítás.

QUAD (4 KEREKŰ HOMOKFUTÓ) – félnapos program
Ár: 75 USD – Tandem (kétszemélyes homokfutó): 115 USD

Feledhetetlen túra a trópusi természetben, rizsteraszok, hegyi patakok és pálmaligetek mentén. Karbantartott
jármű és profi oktató biztosítja az örömteli és biztonságos 2-2,5 órás túrát.
Az ár tartalmazza: szállodai transzfer, túra 4 kerekű homokfutóval, vezetési útbaigazítás, tea, kávé, büfé-ebéd,
biztosítás.

EGYÉB LÁTNIVALÓK
Madár Park és Hüllő Park (Bali Bird Park and Rimba Reptile Park)
Ár: 35 USD Gyermek (2-12 év): 9 USD (Családi kedvezmény igénybe vehető!)
Helyszín: Batubulan falu, Ubud közelében
Egy belépő áráért mindkét parkot megtekinthetjük.
Bali méltán híres parkjába találjuk a világ legnagyobb indonéz madarakból álló gyűjteményét, de láthatunk még
madarakat Afrikából és Dél-Amerikából is. A két hektáron elterülő botanikus parkban 250 faj közel 1000 egyedét
csodálhatjuk meg. A különleges madarak mellett, a híres komodói sárkánygyíkkal is találkozhatunk. Naponta több
alkalommal tartanak madár show-t és 3 dimenziós mozi is üzemel. Fényképet is készíthetünk madarakkal a
vállunkon.

Állatkert (Bali Zoo)
Ár: 20 USD Gyermek (2-14 év): 10 USD (Családi kedvezmény igénybe vehető!)
Helyszín: Singapadu, Ubud közelében
Az állatkert egy virtuális dzsungelbe repíti az oda ellátogatókat, melynek során közelről szemügyre vehetjük az
állatokat és a trópusi növényeket. A naponta többszöri show-k alkalmával megsimogathatjuk az állatkert
kedvenceit, például a kölyök tigriseket és fényképeket is készíthetünk velük.

Bali Safari & Marine Park
Ár: 45 USD-től (Családi kedvezmény igénybe vehető!)
Helyszín: Gianyar
A szafari buszban utazva több mint 50 állatfaj széles skáláját tekinthetjük meg. A világ több pontjáról találunk itt
állatokat az ázsiai esőerdőktől az afrikai szavannákig. A szafari után fényképet készíthetünk kedvenceinkkel,
lovagolhatunk tevén vagy elefánton és vásárolhatunk a bazárban.

Waterbom vízi csúszdapark
Ár: 30 USD Gyermek (2-12 év): 12 USD (Családi kedvezmény igénybe vehető!)
Helyszín: Kuta
A közel 4 hektáron elterülő modern aquaparkban egész nap korlátlanul élvezhetjük a legkülönfélébb csúszdákat
és medencéket. Gyerekek és felnőttek egyaránt megtalálják a kedvükre valót.

A szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja!

