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Bali in Lombok free & easy 15 dni   
 

INDIVIDUALNO POTOVANJE! 

 
Počitniško potovanje po očarljivi tropski deželi – v prvem delu raziščete čarobni hindujski Bali, v drugem 

delu pa so tu počitnice in možnost izletov po spontanem tradicionalnem Lomboku. 
 

Najprej sproščeno raziščete vidni in nevidni svet čarobnega Balija, v katerega vas vpelje lokalni vodnik. 

Potujete od južne obale indijskega oceana prek vulkana Bratan na severno obalo in obiščete delfine. Sledi vzpon 
do kraterja Batur in preko zanimivih templjev svete vode pridete v kulturno in umetniško središče otoka – Ubud. 

Od tu je le še korak do počitnic na koralnih plažah Lomboka. 
 

Drugi del potovanja so počitnice na koralni plaži Lomboka. Tu si lahko privoščite izlet v samobitnost 

severnega dela otoka, ali v celodnevno raziskovanje osrednjega Lomboka in južnih plaž, zanimiv pa je tudi skok 
na otočke Gili, kjer privabijo koralni grebeni z živopisnimi ribicami in raznobarvnimi koralami. Za aktivne sopotnike 

pa organiziramo tudi vzpon na 3.726 m visoki vulkan Rinjani, ki je enkratna avantura! 
 

Potovanje je individualno ter ga lahko prilagodimo vašim željam.  
 

 
 

Odhod v 2017: 06. avg.  
 
LETALSKI PREVOZ: 

Ljubljana – Istanbul – Jakarta – Istanbul - Ljubljana 
TK1064  06AUG  LJU IST 2005 2320    

TK 056  07AUG  IST CGK 0210 1800    

TK 057  19AUG  CGK IST 2045 0455+1  

TK1061  20AUG  IST LJU 0655 0815    

 

Stil: Individualno potovanje 
1. in 2. dan LJUBLJANA – JAKARTA – KUTA BALI. Zbor potnikov na Ljubljanskem letališču in polet prek 

Istanbula proti Jakarti v Indoneziji. Po pristanku prestopimte na lokalni polet do Balija. Pozen prihod. Vožnja do 
hotela. Nočitev. (H*, letalo) 

 
3. dan KUTA BALI. Zajtrk. Prost dan za počitek ali indvidualne aktivnosti. Tu je množica možnih aktivnosti – od 

kopanja na plaži, do plavanja z delfini … Morda rafting ali zgolj masaža in počitek ob bazenu, dobra hrana in 

večerna zabava, saj Kuta slovi po nočnem življenju. Nočitev. (H*, Z) 
 

4. dan KUTA – TANAH LOT – RIŽEVA POLJA – jezero BRATAN – LOVINA. Zajtrk. Vožnja do templja na 
otočku Tanah Lot, ter doživetje obale Indijskega oceana v jutru. Vožnja v hrib v balijsko samobitnost proti jezeru 

Bratan. Počitek na vožnji do Candikuninga, kjer obiščete tržnico z začimbami in tropskim sadjem. Na jezeru 
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Bratan obiščete tempelj jezerske boginje Pura Ulun Danu Bratan, ki odseva v mirni vodni gladini. Vožnja na sever 
otoka v Lovino, na poti obiščete tropski slap. Po prihodu prosto za kopanje ali druge aktivnosti. Nočitev. (H*, Z) 

 

5. dan LOVINA – izlet na ogled delfinov - počitnice. Zajtrk. Dopoldanski izlet z ladjico in opazovanje 
delfinov je enkratno doživetje. Vrnitev v hotel in prosto popoldne za kopanje in počitniške užitke. Nočitev. (H*, 

Z) 
 

6. dan LOVINA – krater vulkana BATUR - TAMPAKSIRING - GUNUNG KAWI - UBUD. Zajtrk. Po severni 
strani se vzpnete na vulkan Batur (Unesco) in uživate v čudovitem prizoru na kratersko jezero in ognjenik. Na poti 

obiščete še začimbni vrt, kjer lahko poizkusite najdražjo kavo na svetu. Pot nadaljujete do Tampaksiringa, kjer  

obiščete vodni tempelj Tirta Empul, ter tempelj Gunung Kawi. Vožnja do Ubuda, kulturne prestolnice otoka. 
Namestitev in prost večer. Nočitev. (H*, Z) 

 
7. dan UBUD. Zajtrk. Prost dan lahko izkoristite na veliko načinov. Zjutraj se lahko sprehodite po riževih 

nasadnih, obiščete lahko opičji gozd, se napotite do sosednje Slonje jame Goa Gajah ali pa se prepustite 

prijetnemu vzdušju čudovitega umetniško obrtniškega mesteca, ki mu nikoli ne zmanjka navdiha. Gotovo vas 
premami tudi dobra kulinarika, ter možnosti masaže in drugih užitkov. (H*, Z) 

 
8. dan UBUD – gliser na LOMBOK - SENGIGGI. Zajtrk. Vožnja do pristanišča ter vožnja z gliserjem na 

Lombok v letovišče Sengiggi (okoli 90 minut). Po pristanku odkorakate do vašega hotela. Namestitev in prosto za 
počitnice. (H*, Z, gliser) 

 

9. - 13. dan LOMBOK – SENGIGGI - POČITNICE. Zajtrk. Prosto za počitnice ali izlete po želji. Na voljo so 3 
zanimivi izleti po želji: izlet na otočke Gili, izlet na sever otoka, izlet v osrednji ali južni del otoka. Lahko si 

privoščite vzpon na 3.726 m visoki vulkan Rinjani, po želji pa vam pripravimo izlet po vaši želji. Nočitev. (H*, Z)  
 

 
 
14. in 15. dan SENGIGGI – polet v JAKARTO – LJUBLJANA. Zajtrk. Prosto do odhoda in vožnja do letališča 

Lombok (v skladu s časom obiščete lokalno tržnico v Mataramu). Polet proti Jakarti. Sledi polet prek vmesnega 

letališča proti Ljubljani. (Z, čoln, letalo) 
 

V dnevih 9. – 13. vam lahko za doplačilo organiziramo vzpon na Rinjani 3.726 m, lahko pa se 
odločite za raziskovanje otoka Sulawesi. Pokličite ali pišite za konkretno ponudbo. 

 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi:           1.590 EUR 
 

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: letalski prevoz do Jakarte in nazaj iz Ljubljane, notranje lete po 
Indoneziji (Jakarta – Bali in Lombok – Jakarta), letališke pristojbine in varnostne takse (376 EUR), gliser iz Balija 

na Lombok, 6 nočitev v prijetnih hotelih 4* z zajtrkom, 6 nočitev z zajtrkom v hotelu 4* (Lombok), prevoze in 

oglede s klimatiziranimi vozili, lokalno angleško govoreče vodenje do 8. dne potovanja, izlet z ladjico na delfine v 
Lovini, vstopnine, stroške priprave in organizacije potovanja. 

 
Doplačila po želji (na osebo):  

- doplačilo za enoposteljno sobo 360 EUR, 
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- priporočljive napitnine na kraju samem 35 EUR, 
- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja 

- zavarovanje z asistenco v tujini CORIS. 

 
Doplačila po želji na kraju samem (na osebo):  

- posamezen izlet na Lomboku 50 EUR na osebo (prevoz, lokalni vodnik, vstopnine idr.) 
 

DRUGI PODATKI: 
VIZE: Slovenci vizuma  za turistična potovanja do 30 dni ne potrebujemo. Potrebujemo potni list, ki je veljaven 

vsaj še 6 mesecev po zaključku potovanja. 

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. 
PRIPRAVA POTOVANJA: 19. junij 2017. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:    
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice  P –  lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe …)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice   PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina       
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...) 
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V primerih, ko v državi potovanja ni predpisane 
kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev. 

 


