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PROGRAM ZÁJEZDU:  1. DEN: PRAHA – AMSTERDAM - DENPASAR - sraz cestujících na letišti v Praze. Let ve 14:05 
hod. do Amsterdamu (KL 1356). Po příletu do Amsterdamu v 15:35 hod. pokračování do Denpasaru v 18:20 hod. 
(KL 835). Občerstvení v letadle.

2. DEN: DENPASAR (BALI) - přílet do Denpasaru na ostrov Bali v 17:40 hod. Transfer do vybraného hotelu. Nocleh. 
Snídaně. Volný den k odpočinku a relaxaci.

Ostrov Bali bývá kvůli hinduistickému vyznání jeho obyvatelstva často přezdíván „ostrovem bohů“ nebo „ostrovem 
tisíce chrámů“. Hinduismus je polyteistické náboženství a na oslavu jednotlivých bohů tu bylo postaveno mnoho 
chrámů a vyvinulo se mnoho zvyků a slavností. Místní obyvatelstvo žije velmi zbožným způsobem, náboženství je pro 
ně neoddělitelnou součástí života. Na hinduistický chrám či chrámeček tu narazíte nejen v každé vesnici, ale i osadě, 
leckdy i v úplné samotě, na malou svatyni tu narazíte v každé domácnosti i v každém hotelu, v některých hotelech i 
ve všech pokojích.

3. DEN – 11. DEN: BALI - snídaně. Volné dny u moře a 3 fakultativní výlety, které jsou již zahrnuty v ceně zájezdu. 

12. DEN: BALI (DENPASAR) – AMSTERDAM: snídaně. Volné dopoledne. V odpoledních hodinách transfer na letiště 
a odlet do Amsterdamu v 18:55 hod (KL 836). Občerstvení v letadle.

13. DEN: AMSTERDAM - PRAHA - přílet do Amsterdamu v 05:25 hod. a pokračování do Prahy v 06:50 hod. (KL 
1351). Přílet do Prahy je v 08:20 hod., konec programu.

POLOHA: hotel se nachází v lokalitě Kuta, na ostrově Bali v Indonésii. Jen 3 minuty chůze Vás dělí od proslavené Kuta 
Beach a pouhých deset minut Vám zabere jízda z letiště přímo k hotelu, ze kterého se můžete pohodlně dostat do 
známé nákupní čtvrti Legian Street.

VYBAVENÍ: recepce s WiFi, trezor na recepci, směnárna, restaurace, jednací sály, prostorná zahrada, venkovní ba-
zén.

UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje s terasou nebo balkonem, vlastní soc. zařízení, telefon, televize, 
lednička.

STRAVOVÁNÍ: SNÍDANĚ - snídaně formou bufetu nebo POLOPENZE - snídaně formou bufetu, večeře dle programu.

HOTEL wINA HOLIDAY VILLA

Cena za osobu zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Amsterdam – Denpasar  
s let. společností KLM AIRLINES, let. a bezpečnostní taxy KLM – 7500 Kč/
osoba, 10 nocí se vybraným stravováním ve vybraném hotelu na ostrově Bali - 
3 výlety (2x celodenní, 1x půldenní) na ostrově Bali, transfery klimatizovanými 
autobusy, místní průvodce a český průvodce na ostrově Bali, bonus: 90min. 
tradiční masáže (bez transferů do/ze spa centra).
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu,  
DOPORUČUJEME dokoupení - 890 Kč osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let 
(bližší informace na www.kovotour.cz)
Ceny jsou konečné - již nelze uplatnit žádné slevy.

PÁTEK - STŘEDA

Letecky z Prahy.

13 denní zájezd

termín strava
DOTOVANÁ

CENA KČ

17.11.-29.11.2017 snídaně 35.990
17.11.-29.11.2017 polopenze 42.000

Indonesie - Bali

hotel s venkovním bazénem

pokoj

hotel s venkovním bazénem

pláž

ilustrační foto

venkovní bazén

+420 602 449 442 info@libusetravel.cz


