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Indonezija z Giliji 14 dni   
JAVA z BROMOM, BALI, LOMBOK in GILIJI  

 

INDIVIDULANA PONUDBA! 
 

- obnemite v Borobudurju in občudujte hindujski Prambanan 
- začutite tropsko samobitnost in vulkansko energijo Broma 

- doživite rajski Bali v vsej njegovi zunanji in notranji lepoti 

- prepustite se poletju v tropskih krajih 
 

Prijetno turistično potovanje s poudarjenim stikom z deželo in bujno tropsko naravo. Zelo primerna tudi za 
medene tedene! 

 

 
 

Odhod v 2017: po dogovoru  
 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA V JAKARTI, INDONEZIJA.  
POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNA DVA DNI (SKUPAJ 16 DNI). 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
1. dan JAKARTA. Po pristanku prevoz v letališki hotel, namestitev in počitek. Po želji se lahko odpravite na 

raziskovanje večernih vzdušij velemesta. Predvidena nastanitev: FM7 Resort  (H) 
 

2. dan JAKARTA – polet v YOGJAKARTO. Zajtrk. Zgodnji odhod na letališče in polet v Yogjakarto. Mesto je 
kulturna prestolnica 110-milijonske Jave, v kateri se živo spletajo kulture tisočletne zgodovine; od hindujskih in 

budističnih templjev do muslimanskih palač in mošej ter kolonialnih zgradb 18. in 19. stoletja. Mestu še vedno 

vlada sultan, katerega ime naj ostane skrivnost. Živi v palači Kraton, po kateri vaju popelje eden od njegovih 
sodelavcev. Z rikšami se odpeljeta do ptičje tržnice, spoznata tradicionalne obrti srebrarjev in izdelovalcev batika. 

Popoldne obiščete hindujski tempelj Prambanan, kjer spoznate hindujsko vizijo življenja, arhitekturo in bogato 
ornamentiko, prav tako pa prija sprehod po idiličnem okolju. Večerja v lokalni restavraciji. Po želji (za doplačilo) si 

http://fm7hotel.com/
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lahko privoščita romantičen balet, v katerem se vama razkrije hindujski ep Ramayana. Vrnitev v hotel in nočitev. 
Predvidena nastanitev: Jambuluwuk Malioboro Jogja (H, ZV, rikše) 

 

3. dan YOGYAKARTA. Zajtrk. Doživet dan začneta z vožnjo med riževimi polji in tradicionalnimi prizori proti 
največjemu budističnemu templju na svetu – čarobnemu Borobudurju (UNESCO), ki je v kamen vklesana vizija 

budističnega kozmosa, ena najlepših zgradb južne poloble. Na 2672 reliefih templja je vklesano celotno sporočilo 
budizma, občudujeta pa tudi kar 504 kipe Bude. Morda vama "srečni Buda" izpolni željo. Na poti v mesto 

postaneta na tradicionalni tržnici, zanimiv pa je tudi ogled senčnih lutk Vayang, ki predstavljajo 1000-letno 

tradicijo v tem mestu. Kosilo in prosto za lastno raziskovanje. Nočitev. (H, ZK) 
 

4. dan YOGYAKARTA – vlak v SURABAYO – ognjenik BROMO. Zajtrk. Vožnja na želežniško postajo in  
jutranji vlak v Surabayo. Po prihodu vožnja proti gori Bromo. Kmalu doživita neverjetne strmine, po katerih 

domačini gojijo vrtnine. Vstop v indonezijsko samobitnost, sprehod skozi vasi in polja, spoznata življenje 
domačinov in se sprehodita po višinski pokrajini. Namestitev v preprostem penzionu. Večerja in nočitev. 

Predvidena nastanitev: Bromo Permai (P*, ZV, vlak) 

 

 
 

5. dan BROMO – SURABAYA – polet na BALI – KUTA. Zgodaj zjutraj se odpeljeta na vrh zunanjega roba, 

kjer občudujeta tisto, po kar sta sem prišla – sončni vzhod, ki prebuja vulkana Bromo in Semeru! Iz zunanjega 
kraterja se odpeljeta na "morje peska", od tam pa peš (ali s konji) na vrh notranjega kraterja, kjer lahko zreta v 

srčiko vulkana, iz katere se kadi dim in je zadnjič izbruhnil leta 2010. Vrnitev v hotel in zajtrk. Kakšno urico 
izkoristita še za sprehode po hribovskih vaseh in strmih poljih. Vožnja do Surabaye, vmes postanek za kosilo. 

Polet na Bali. Po pristanku vožnja do Kute. Namestitev in nočitev. Prost večer v turističnem vrvežu, v kolikor je 

želja … Predvidena nastanitev: The Tusita (H, ZK, džipi, letalo) 
 

6. dan KUTA. Prosto za počitnice in individualno raziskovanje. (H, Z) 
 

7. dan KUTA – 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 vaju ujame sprehod po najlepših otoških riževih poljih, ki se potegujejo za Unescovo 

zaščito. Počitek na vožnji do Candikuninga, kjer obiščeta tržnico z začimbami in tropskim sadjem. Na jezeru 
obiščeta tempelj jezerske boginje Pura Ulun Danu Bratan, ki odseva v mirni vodni gladini. Vožnja v Ubud. 

Namestitev. Prost večer v balijskem vzdušju. Nočitev. Predvidena nastanitev: Anini Raka Resort and Spa (H, Z)  
 

8. dan UBUD – izlet v TAMPAKSIRING in GUNUNG KAWI. Po zajtrku se odpeljeta do Tampaksiringa in 

obiščeta vodni tempelj Tirta Empul ter tempelj Gunung Kawi. Na povratku obiščeta še začimbni vrt, kjer lahko 
kupita najdražjo kavo na svetu in poslikata riževa polja. Ubud je kulturna prestolnica Balija in če kje, prav tukaj 

lahko začutita balijski navdih. Sprehodita se po opičjem gozdu, ki slovi po odlični zemeljski energiji. Prosto 
popoldne, ki je namenjeno uživanju v vzdušju Ubuda, ki vaju preseneti s trgovinicami z umetno obrtjo brez 

primere. Zvečer pa si v lokalnem teatru lahko ogledtao folklorno predstavo (za doplačilo). Nočitev. (H, Z) 
 

9. dan UBUD – gliser na otočke GILI. Zajtrk. Vožnja do pristanišča ter vožnja z gliserjem na otočke Gili (okoli 

90 minut). Po pristanku odkorakata do vašega hotela. Namestitev in prosto za počitnice. Predvidena nastanitev: 
Gili Amor Boutique Resort (H, Z, gliser) 

http://jambuluwuk.com/
http://bromopermai1.com/
http://tusitabali.com/bali-hotel/32/overview
http://www.aniniraka.com/
http://www.giliamorresort.com/
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10. dan Otočki GILI – počitnice. Zajtrk. Prost dan za počitnice. Otočki Gili so znani po čudovitih koralnih 

grebenih in odličnem letoviškem vzdušju z dobro hrano in obiljem dodatnih storitev. Nočitev. (H, Z)  
 

11. dan Otočki GILI – čoln na LOMBOK – SENGIGGI - POČITNICE. Zajtrk. Prosto do odhoda. Vožnja s 

čolnom z Gilijev na Lombok. Vožnja do hotela na Lomboku in prosto za počitnice. Predvidena nastanitev: 
Sunsethouse (Z, čoln, H) 

 
12. -13. dan LOMBOK. Počitnice v turističnem ali bolj doživetem vzdušju (Selong Blanac! – surf...) . (H, Z)  

 

 
 

14. dan LOMBOK – notrajni polet v JAKARTO. Zajtrk. Prosto dopoldne. V skladu s časom obiščeta lokalno 
tržnico v Mataramu. Vožnja na letališče in polet proti Jakarti. Konec potovanja. (Z, letalo) 

 

CENA na osebo (v dvoposteljni sobi) znaša od:                                1.650 EUR 
 

Cena vključuje:  
- prevozi z letališča do izbranega hotela s klimatiziranim vozilom po programu, 

- 8 nočitev z zajtrkom na Baliju in Jakarti v hotelu 3-4*, 

- prehrana po programu,  
- ogledi po programu s klimatiziranim vozilom in angleško govorečim lokalnim vodnikom, 

- prevoz iz Ubuda z gliserjem na otočke Gili, 
- prevoz čoln iz Gili Trawangan na Lombok, 

- vsi notranji poleti po programu, 

- prevoz z vlakom, 
- 2 nočitvi z zajtrkom v izbranem hotelu na Gili Trawangan,  

- 3 nočitve z zajtrkom v izbranem hotelu na Lomboku,  
- stroške priprave in organizacije potovanja. 

 

http://www.sunsethouse-lombok.com/
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Cena ne vključuje vstopnin in napitnin pri ogledih kjer potrebno, ("cidoma – konjske vprege) iz pristanišča na Gili 
Trawangan do hotela (okoli 110.000 Rp = 7 EUR) in vse kar ni navedeno kot vključeno. 

 

Doplačila po želji (na osebo):  
- mednarodni letalski prevoz iz Evrope, 

- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja, 
- balet Ramayana z večerjo v Yogyakarti od 40 EUR, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini, 

- prevoz do odhodnega letališča in nazaj (po ceniku Go-Opti). 
 

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: 31. marec 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. 
 
 


