
 
Program pro CCV – INDONÉSIE – poznávání s pobytem u moře 

JÁVA (Jakarta – Yogyakarta) – BALI 
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Určeno pro studenty CCV. 

Přihlášky u Ing. Steinové v kanceláři CCV 
 
 

Program: 
 
Den 01 – 27 Dec 2018  Odlet Praha 
Odlet v 15.15 hod linkou Emirates do Dubaj, odtud ve 4.55 odlet do Jakarty 
Den 02 – 28 Dec 2018 : Přílet Jakarta (V) 
Přílet do Jakarty v 15.45 hod. místního času (o 6 hodin vice než v ČR), setkání s místním průvodcem. Návštěva  
tradičního kulturního indonéského parku Taman Mini Indonesia Indah - muzeum architektury a umění z 
různých oblastí země. Transfer do hotelu  FM7 Jakarta. Večeře v hotelu. 
Den 03 – 29 Dec 2018 : Jakarta – Yogyakarta (S) 
Po snídani transfer na letiště  v 9.50 hod odlet linkou Air Asia do Yogyakarty. Po příletu ubytování v hotelu. 
Odpoledne odpočinek, doporučujeme podvečerní procházku po barvitých trzích s typickými výrobky Jalan 
Malioboro. Přenocování v hotelu Indies Heritage. 
Den 04 – 30 Dec 2018 : Yogyakarta (S, O) 
Velmi časná snídaně a odjezd na celodenní výlet na planinu Dieng. Několikahodinová cesta (cca 3,5 hod.) 
krásnou zemědělskou krajinou, čajové a jiné plantáže, ve vyšších nadmořských polohách i jablečné sady a 
kaskádovitá zeleninová pole (Dieng Plateau se nachází ve 2000 m nad mořem).  V kaldeře sopečně aktivního 
vulkanického komplexu Dieng se nachází velké množství pozůstatků nejstarších jávských hinduistických 
svatyní ze 7. a 8. století. Zachovaná je sestava osmi chrámů pojmenovaných po hrdinech eposu 
Mahábháratha a také nejnavštěvovanější ,,chrám zamilovaných” Candi Bima. Návštěva  mělkého aktivního 
kráteru Kawah Sikidang a půvabných ,,zelených jezer” Pengilon a Warno. Oběd ve Wonosobu a návrat do 
hotelu Indies Heritage v Yogyakartě. Večeře individuálně. 
Den 05 – 31 Dec 2018 : Yogyakarta (S,O, V) 
Po snídani výlet k k Prambananu – největšímu hinduistickému chrámovému komplexu (9.století) se zastávkou 
u  chrámu princezny Roro Jongrang. Návštěva stříbrotepeckých dílen a atelierů  uměleckých batikovaných děl 
ve Starém městě Kotagede. Oběd v restauraci Ndalem Ngabean Royal Family. Přesun k Borobuduru - proslulá 
údajně největší  buddhistická svatyně na světě  (9.stol.). Návrat do Yogyakarty. Večer slavnostní Silvestrovská 
večeře, oslava Silvestra a přenocování v hotelu Indies Heritage.   
Den 06 – 01 Jan 2019 : Yogyakarta - Denpasar (S, V)  
Po snídani odjezd na letiště a odlet do Denpasaru v  8.15 hod linkou Air Asia. Po příletu transfer do Ubudu, 
města balijských malířů a kreslířů, ubytování v hotelu Pertiwi Resort. Večeře v hotelu. 
Den 07 – 02 Jan 2019 : Bali (S, O, V) 
Snídaně. Prohlídka tradičních balijských domů ve vesnici Batuan. Dřevořezbářské dílny v osadě Mas. Posvátné 
léčivé prameny chrámu Tirta Empul v Tampaksiringu. V Kintamani jedna z nejúchvatnějších částí cesty nabízí 
výhledy na jezero Batur a dýmající vulkán Agung. Návrat do Ubudu na oběd u Muzea Puri Lukisan. Procházka 
po trhu tradičního umění s možností nakoupit nejrůznější rukodělné výrobky. Večeře a přenocování v hotelu 
Pertiwi Resort. 
Den 08 – 03 Jan 2019 : Bali (S, O) 
Snídaně v hotelu, odhlášení z hotelu. Celodenní výlet hlavně pro obdivovatele přírody do Mangwi a Begudulu. 
Královský chrám Taman Ayun rozpoležený v krásných zahradách. Poté v Candikuningu návštěva trhů, kde se 
prodávají především exotické květiny, ovoce, zelenina a koření. Chrám vodních božstev Pura Ulu Danu u 
jezera Bratan. Oběd. Cesta scenériemi proslulých rýžových teras Jatiluwig v nadmořské výšce 700 m. 
Ubytování a večeře v hotelu Puri Saron v Seminyaku, blízko pláže Seminyak. 
 

http://www.tamanmini.com/pesona_indonesia
http://www.fm7hotel.com/
http://www.indiesheritage.com/
http://www.pertiwiresort.com/
http://www.purisaronseminyak.com/
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Den 09 – 12   04 – 07 Jan 2019: Bali  (S) 
Volný program – slunění a koupání na pláži u hotelu. 
 
Fakultativně: 
Den 10 – 05 Jan 2019 odpoledne výlet na poloostrov Uluwatu (V) 
Odpolední a večerní fakultativní výlet na poloostrov Uluwatu v nejjižnější části ostrova k chrámu duchů 
oceánů a moří  Pura Luhur Uluwatu  (11.stol.) na stometrových útesech nad mořem s nádhernou vyhlídkou. 
Zhlédnutí ukázky velmi působivého tradičního skupinového tance Kecak z eposu Rámájana. Večeře v 
restauraci Jimbaran Beach s mořskými specialitami. Návrat do hotelu Puri Saron.   
Cena fakultativního výletu bude upřesněna. 
 
Den 13 – 08 Jan 2019 : Odjezdový den (S) 
Snídaně v hotelu, navečer transfer na letiště Denpasar a v 0.05 hod odlet linkou Emirates do Prahy přes 
Dubaj. Plánovaný přílet do Prahy 9.1. ve 12.40 hod  
 
Změna programu a letových časů dle aktuální situace vyhrazena. 
 

Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:  53.800 Kč 
Příplatek za ubytování v jednolůžkovém pokoji:  + 7.700 Kč 
Záloha: 18.000 Kč/osoba, splatná do 15.4.2018 
 
Cena obsahuje: 
- mezinárodní lety Praha – Jakarta a Denpasar – Praha (Emirates) 
- vnitrostátní přelety Jakarta – Yogjkarta a Yogjakarta – Denpasar (Air Asia) 
- výlety a transfery uvedené v program (mimo fakultativního výletu 5.1.) 
- stravování podle programu: S – snídaně, O – oběd, V - večeře 
- česky mluvící průvodce po celou dobu program (Dr. Šulc) 
- místní anglicky mluvící průvodce 
- ubytování v hotelech podle program 
- slavnostní silvestrovská večeře 31.12.2018 
Cena neobsahuje: 
-komplexní cestovní pojištění – bude upřesněno dodatečně 
- všechny další služby na rámec služeb uvedených v programu 
 

Ubytování je zajištěno v těchto hotelích: 
Jakarta –  FM7 Resort Hotel Jakarta – superior room, http://www.fm7hotel.com 
Yogjakarta – Indies Heritage Hotel Yogjakarta – Deluxe room, http://www.indiesheritage.com 
Ubud/Bali – Pertiwi resort Ubud – Super Deluxe room, http://www.pertiwiresort.com 
Seminyak/Bali – Puri saron seminyak – Deluxe room, http://www.purisaronseminyak.com 
 
 
Zájezd zajišťují: 
CK Metatour Int.  a CA Jitka Černá, Ostrovy36.cz 
Přihlášky pouze u Ing. Steinové 
 
 
 
V Praze 27.2.2018 
 

http://www.fm7hotel.com/
http://www.indiesheritage.com/
http://www.pertiwiresort.com/
http://www.purisaronseminyak.com/

