
MISTER MATIK

Bali - otok 
bogov in 
užitkov

11 dni, 1750 €

Odhodi: 25. 4. do 5. 5. 2019

Odhod že zagotovljen. Skupina z največ 14 potniki. 
Zabavna doživetja.

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960



Vrhunci potovanja: Templja ob morju in na jezeru | Sprehod med riževimi terasami | Gozd opic | 
Treking skozi tropski pragozd | Slapovi in tolmuni v džungli | Lokalna sadna tržnica | Vzpon na vulkan | 
Tradicionalni plesi | Tempelj vklesan v skalo in vodni tempelj | Pokušina kav in čajev | Tečaj meditacije 
oziroma joge | Snorklanje in opazovanje delfinov | Tradicionalni ribolov | Vodna palača | Tečaj priprave 
odlične lokalne hrane  

Ne pozabite: Maksimalno število potnikov je 14. / Vsi odhodi so vedno zagotovljeni. / Ni doplačila, ne 
glede na velikost skupine. / Brez doplačila za potnike, ki potujejo sami in so sobo pripravljeni deliti s 
sopotnikom.

Bogovi so znali izbrati. Bali niso samo spektakularne plaže, romantične riževe terase, mogočni vulkani 
in prijazni domačini. Bali je sinonim za tropski raj.

1. dan: Let z bližnjega letališča proti rajskemu Baliju.

2. dan: Prihod na Bali. Nastanitev v lepem hotelu v Seminyaku ter pijača dobrodošlice. 

3. dan: Za boljšo karmo na potovanju po zajtrku obiščemo tempelj ob morju Tanah Lot, peljemo oči 
na pašo z lahkim trekingom med riževimi terasami, sledi pokušina nam neznanega sadja na lokalni 
sadni tržnici ter za umiritev ogled spokojnega templja na jezeru Bratan. Sledi spoznavna večerja - 
časti vodnik!

4. dan: Krajši treking do čudovitih slapov sredi tropskega gozda, kopanje v tolmunu pod slapom za 
osvežitev. Vožnja v magični Ubud, kjer se najprej namestimo v hotelu v idiličnem okolju sredi riževih 
polj in čas za sprostitev v bazenu. Po osvežitvi sledi ogled romantičnega mesteca Ubud ter obisk 
lokalne tržnice. Zvečer predstava tradicionalnih balijskih plesov in sprehod čez Ubud. Vodnik te 
izziva na bilijard ob živi glasbi. 

5. dan: Jutranja kava z razgledom na slikovite riževe terase Tegalalang, sledi čas za duhovnost v tisoč 
let starem templju vklesanem v skalo in v vodnem templju s svetimi vrelci. Počitek ob ogledu 
postopka izdelave kave s pokušino različnih vrst kave in čaja. Sledi spoznavanje tradicionalnega 
načina izdelave lesenih umetniških skulptur – ročna dela. Umirjen večer z živo glasbo.
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6. dan: Po zajtrku se najprej sprehodimo skozi mistični gozd opic, nato pa sledi prosto popoldne, ki je 
namenjeno za uživanje v bazenu med riževimi polji ali pa čas namenimo za nakupovanje spominkov in 
umetniških del, po katerih slovi mestece Ubud. Popoldan sledi kratek tečaj meditacije oziroma joge v 
lokalnem ašramu.

7. dan: Treking zgodaj zjutraj na vulkan Batur (po želji, ni doplačila), kjer se v družbi opic občuduje sončni 
vzhod s čudovitim razgledom na sosednja vulkana, jezero, morje in bližnje otočke. Nastanitev v ribiški 
vasici Amed ob plaži s črnim vulkanskim peskom. Sprostitev z 1 urno tradicionalo balijsko masažo. 
Sproščujoč večer z ognjem na plaži.  

8. dan: Zabavno spoznavanje balijske kulinarike preko kuharskega tečaja v idiličnem okolju. Pazi: kar 
(za)kuhaš, tudi poješ. Snorklanje z opazovanjem koral in rib, ribolov z lokalnim ribičem na tradicionalen 
način, ter občudovanje delfinov (ni 100 % zagotovljeno, da jih bomo videli) in sončnega zahoda. Večerja 
na plaži, z nogami v pesku? 

9. dan: Odhod v Kuto oziroma Seminyak. Obisk vodne palače. Prosto popoldne za sprostitev in uživanju 
živahnega Seminyaka, ki leži na plaži.

10. dan: Prosto za uživanje na plaži, za deskanje, prepuščanje kulinaričnim užitkom, nakupovanju ali 
preprosto lenarjenju. Odhod z Balija proti domu. 

11. dan: Prihod na bližnje letališče. 
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Podatki o potovanju:
 
Trajanje: 11 dni 

Odhodi:  25. 4. do 5. 5. 2019

Individualno potovanje z vodenjem na daljavo oz. 
privatnim vodnikom je možno na kateri koli 
datum. 

Cena: 
1745 € na osebo v dvoposteljni sobi. V primeru, da 
oseba potuje sama in je pripravljena deliti sobo s 
sopotnikom, ni doplačila. Otroci do 18. leta: v 
primeru, da otrok potuje v spremstvu dveh 
odraslih oseb in spi v isti sobi, mu priznamo 90 € 
popusta. Enak popust priznamo tudi drugemu 
otroku. Doplačilo za enoposteljno sobo je 280 €.
. 
 V ceno je vključeno:
• povratna letalska karta z bližnjega letališča v 
ekonomskem razredu z vsemi pristojbinami
• vse nočitve z zajtrkom na destinaciji v urejenih, 
aklimatiziranih sobah z lastno kopalnico, kategorije 
3* oz. 4* 
• spoznavna večerja z eno pijačo
• kuharski tečaj s kosilom
• masaža v Amedu
• tečaj meditacije oziroma joge v Ubudu
• vsi prevozi na destinaciji po programu 
• vsi ogledi po programu 

• vse vstopnine po programu 
• organizacija in izvedba potovanja 
• slovensko vodenje programu 

V ceno ni vključeno:
• vse kar ni navedeno pri »V ceno je vključeno« 
• osebni izdatki potnikov 
• hrana in pijača, ki nista navedena pri »V ceno je 
vključeno« 
• prevoz do in z bližnjega odhodnega letališča v 
Evropi

   Maksimalno število potnikov je 14. 
  Vsi odhodi so vedno zagotovljeni.
  Ni doplačila, ne glede na velikost 
skupine.
  Brez doplačila za potnike, ki potujejo 
sami in so sobo pripravljeni deliti s 
sopotnikom.

Podatki o podjetju:
Mister Matik Ltd. 83 Ducie St. 
M1 2JQ Manchester, Velika Britanija.
TRR odprt pri Banki Koper: SI56 1010 0005 5206 
672
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*Cena po tej ponudbi velja do 30. 9. 2018. Za potrditev te ponudbe je potrebno vplačati nepovratni depozit v višini 750 EUR, preostali znesek pa v celoti poravnati najkasneje 
30 dni pred začetkom potovanja. Način plačila je nakazilo na bančni račun agencije Mister Matik Ltd., odprt pri Banki Koper. Stroški odpovedi potovanja: do 60 dni pred 
začetkom potovanja znašajo stroški odpovedi 750 EUR. Za ostale roke veljajo določila, napisana v splošnih pogojih poslovanja podjetja Mister Matik Ltd. V primeru neudeležbe 
na potovanju znaša strošek 100% cene potovanja. Odpoved potovanja je potrebno sporočiti v pisni obliki. Splošne pogoje poslovanja potovalne agencije Mister Matik Ltd. lahko 
prejmete na zahtevo, ali si jih ogledate na spletni strani www.mistermatik.com.
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