
 

 

Poročno potovanje Indonezija 12 dni   
 

Indonezija – sanjska destinacija za poročno potovanje – brezhibna mešanica kulturne dobrodošlice, zanimive 
arhitekture, neverjetnih plaž z belim peskom in čudovitih naravnih lepot. Mesto, ki je sinonim za mir in užitek. 

 
Na vaši prvi poti kot mladoporočenca vas popeljemo na pot odkrivanja, kjer raziskujeta kulturno bogat Bali, uživata 

v soncu, pesku in snorklanju; očarajočih sončnih zahodih in razgledih džungle. Bivanje v luksuznih letoviščih – čas 
je, da si privoščita svoj košček raja. 

 

Zakaj ne bi Indonezijo združili z drugo vznemirljivo destinacijo in ustvarili elegantno poročno 
potovanje, ki traja v več kot eni državi? Združite Bali z vabljivim Singapurjem ali združite spokojnost Balija s 

hedonizmom Bangkoka in navdušenci nad Hongkongom. 
 

Kdaj potovati? Na Baliju so vse leto visoke temperature. Upoštevajte pa, da je deževno obdobje januar – marec in 

november do december, ko je nebo pogosto oblačno. Pravi čas za turnejo je od aprila do oktobra ko je suho 
in toplo. 

 

 
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA V INDONEZIJI. 

POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 14 DNI). 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
 



 

 

PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA: 
1. dan polet na BALI. Selamat datang; dobrodošli v Indoneziji. Prevzamete prtljago in sledi topel sprejem s strani 

partnerjev. Vožnja do hotela. Zaslužen počitek. Predviden hotel (delux ocean view – več info tukaj): AYANA Resort 
and Spa (H, V)  

 

2. in 3. dan BALI, medene počitnice. Zajtrk. Prosto za sproščujoče uživanje luksuznega resorta ob plaži … 
Nočitev. (H, Z) 

 
 

4. dan BALI – TANAH LOT – RIŽEVA POLJA – jezero BRATAN – UBUD. Zajtrk. Vožnja do templja na otočku 

Tanah Lot ter doživetje obale Indijskega oceana v jutru. Vožnja v hrib v balijsko samobitnost proti jezeru Bratan. 
Visoko v brežinah vas ujame sprehod po najlepših otoških riževih poljih, ki se potegujejo za Unescovo zaščito. Počitek 

na vožnji do Candikuninga, kjer obiščete tržnico z začimbami in tropskim sadjem. Na jezeru obiščete tempelj jezerske 
boginje Pura Ulun Danu Bratan, ki odseva v mirni vodni gladini. Vožnja v Ubud. Namestitev. Prost večer v balijskem 

vzdušju. Nočitev. Predviden hotel (garden pool villa – več info tukaj): Village Resort & Spa (H, Z)  
 

5. dan UBUD – OPIČJI GOZD, prosti čas. Zajtrk. Vožnja do opičjega gozda in ogled. Naprej prosto za samostojno 

uživanje v naravi. Večerja in nočitev. (H, ZV)  
 

6. dan UBUD – TAMPAKSIRING – GUNUNG KAWI – BENOA luka – trajekt NUSA LEMBONGAN. Zajtrk. 
Odpeljete se do Tampaksiringa in obiščete vodni tempelj Tirta Empul ter tempelj Gunung Kawi. Na poti obiščete še 

začimbni vrt, kjer lahko poizkusite najdražjo kavo na svetu. Vožnja do luke. Sledi krajša enourna vožnja s trajektom 

na rajski otok Nusa Lembongan. Idealni kraj za mladoporočenca. Dobra lokacija tudi za potapljanje z mantami in 
veliko drugih aktivnosti. Prepustite se sproščenemu vzdušju in užitkom vašega hotela. Predviden hotel (pool villa – 

več info tukaj): The Acala Shri Sedana Resort (H, Z) 
 

7. in 8. dan NUSA LEMBONGAN, medene počitnice. Zajtrk. Prosto za počitek in samostojno uživanje rajskega 
otoka. Nočitev. (H, Z) 

 

 
 

9. dan NUSA LEMBONGAN – trajekt na BALI – trajekt na otok GILI TRAVANGAN. Zajtrk. Vožnja nazaj na 
Bali. Še zadnji kilometri po Baliju in že se vkrcate na gliser, ki vas hitro popelje do otočja Gili. Izkrcate se na največjem 

otoku Gili Travangan in se peš odpravite do hotela. Tu velja že skoraj rajsko otoško vzdušje s pravo mero zabave za 

tistega, ki si to želi. Nočitev. Hotel (Delux): Vila Ombak (H, gliser, Z) 
 

https://www.ayana.com/bali/ayana-resort-and-spa/rooms/room/deluxe-ocean-view-room
https://www.ayana.com/bali/ayana-resort-and-spa
https://www.ayana.com/bali/ayana-resort-and-spa
https://theubudvillage.com/resort/accommodation/garden-pool-villa/
https://theubudvillage.com/
https://theacala.com/classic-pool-villa.php
https://theacala.com/
https://www.vilaombak.com/
https://theacala.com/


 

 

10. in 11. dan GILI TRAVANGAN. Zajtrk. Prosto za počitnice na tropskem otoku. Prepustite se užitkom ob 
gledanju koral, kar z obale, ali pa se odločite za nekajurno potepanje okrog otočkov in »snorklanje « na večih krajih 

in obisk še ostalih otočkov. Zvečer se sprehodite do lokalne tržnice s hrano in se potopite v morje okusov. Za konec 
še zaplešite v ritmih glasbe, ki vam ugaja. (H,Z) 

 

12. dan GILI TRAVANGAN – gliser na BALI, polet nazaj. Zajtrk. Vožnja do pristanišča ter vožnja z gliserjem 
na Bali. Po pristanku vas odpeljejo do letališča za vaš polet. (Z, gliser) 

 

Cena na osebo                        pošlji povpraševanje 
 

 
Doplačila po želji:  

- odstopnina v primeru višje sile: 4,22 % vrednosti potovanja, 

- napitnine - priporočljivo vodniku na kraju samem: 5 USD na dan, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 

 
DRUGI PODATKI: 

VIZE: indonezijski vizum (največ 30 dni) pridobite na letališču ob vstopu v državo.  
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni. 

 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo na 
vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.  

 
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 

 
 


