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CELEBESZ – JÁVA – BALI

körutazás
KUALA LUMPURI látogatással
(17 nap, 14 éj / 2018. október 13. – okt 29.)

Okt. 13. Budapest – Dubai - Kuala Lumpur Indulás Malajzia felé átszállással.
Éjszaka a repülőgép fedélzetén (16-23:20; 03:10-14:25)
Okt. 14. Kuala Lumpur Érkezés délután (14:25) Kuala Lumpurba, Malajzia
fővárosába, mely egy őserdei ónbányából nőtte ki magát Délkelet–Ázsia modern
metropoliszává. Városnézés: Királyi Palota, Nemzeti Emlékmű, a mór és mogul elemekkel
díszített koloniál vasútállomás, továbbá az egykori gyarmati központ épületei (a Royal
Selangor Club, a Szent Mária-katedrális és az Abdul Szamad szultán nevét viselő, jelenleg
főbírósági épület). Transzfer a szállodába: Novotel 4* Este fakultatív séta a Petronas
tornyokhoz.
Okt. 15. Kuala Lumpur – Makasszár Reggeli a szállodában. A városnézést folytatjuk:
a város legöregebb mecsete, a Masjid Jamek meglátogatása, majd a repülőtérre menet a
Tien Hau kínai templom felkeresése. Repülés Indonéziába (13:40-16:55). Érkezés
Celebesz székhelyére, a legendás Makasszárba. Vacsora, szállás:Best Western Makassar4*
Okt. 16. Celebesz Reggel górcső alá vesszük a hollandok hajdani erődjét, a Fort
Rotterdamot, továbbá a makasszári szkúnerekkel és a bugisz népcsoport piniszi
vitorlásaival tarkított régi kikötőt, majd Indonézia egyik legszínesebb népcsoportja, a
toradzsák földje felé indulunk, ám ha időnk engedi, Dél-Celebesz egyik látványos
vízesését, a színpompás pillangóiról is híres Bantimurung-vízesést is útba ejtjük. Fotós
megállók a toradzsák legendákkal átszőtt vidékén. Vacsora: Toraja Missiliana, Szállás:
Toraja Heritage 4*
Okt. 17. Tana Toradzsa Kirándulás Toradzsaföldön, ahol a bő termésű rizsföldek
zöldjén túl mesebeli házikók sorakoznak furcsa tetőikkel, a páfrányok borította sziklafalak
és barlangok pedig évszázados titkokba engednek betekintést a jó szándékkal érkezőknek.
Rantepao, Lemo sziklakriptái, Kambira odúsírjai és az UNESCO Világörökség részét
képező Kete Kesu falva és függősírjai.
Vacsora: Toraja Missiliana, Szállás: Toraja Heritage 4*
Okt. 18. Tana Toradzsa Toradzsaföld hegyei felé, Batutumonga gyönyörű panorámát
ígérő környékére indulunk, majd Pallawa hagyományos tongkonan házaival, rizspajtáival
ismerkedünk, ahol a toradzsai faragásokról és szőttesekről is képet kaphatunk, végül
felkeressük Londa függő- és barlangsírjait. Amennyiben a két nap alatt valamilyen
szertartás folyik a toradzsák földjén (rambu tuka vagy rambu szolo ceremónia), szerét
ejtjük, hogy ezen is részt vehessünk. Vacsora, szállás: Toraja Heritage 4*
Okt. 19. Tana Toradzsa – Makasszár – Yogyakarta Rantepaóból gyönyörű tájakon
át buszozunk vissza Makasszárba, majd a jávai kultúra fellegvárának tartott közép-jávai
Yogyakartába repülünk (18:00-18:55) Vacsora, szállás: Melia Purosani 5*

Okt. 20. Yogyakartától keletre Reggeli után szabadidő: pihenés a szálloda
úszómedencés trópusi kertjében vagy csavargási lehetőség Yogya belvárosának híres
vásárlóutcáján, a Malioborón, melynek árkádjai alatt több száz méteren át sorakoznak az
ajándéktárgyakat árusító standok. Délután a hindu korszak leghíresebb jávai
komplexumát, a IX. sz.-i Prambanant és buddhista párját, a Csandi Szevut (Candi Sewu)
fedezzük fel, de Közép-Jáva több más jeles templomát is felkeressük ( Kalasan, Candi
Sari, Plaesan, Ratu Boko). Vacsora: Purawisata. Szállás: Melia Purosani 5*
Okt. 21. Yogyakarta – Borobudur Reggeli után a kifinomult művészeteiről híres
Yogyakartát fedezzük fel. Látnivalók: a Szono Budojo Múzeum történelmi és kézműves
relikviái, a kedves Taman Szári vízipalota komplexuma, Yogyakarta szultánjának palotája,
a Kraton, illetve egy jellegzetes jávai „intézmény”, a batikolás munkafolyamata és színes
termékei. Ha marad időnk, a jávai ezüstművességről is képet kaphatunk. Ebéd után a
ritka Buddha-ábrázolásáról ismert Mendut-templomhoz, majd a világ legnagyobb
sztúpájához, a VIII. századi Borobudurhoz utazunk. A „kozmikus hegy” alsó, négyzetes
galériáin közel öt kilométeren át sorakoznak a buddhizmusról és a jávaiak
mindennapjairól értekező domborművek paneljei, a felső körkörös teraszok lyukacsos
sztúpái között pedig úgy tör az ég felé a nirvánát jelképező nagy sztúpa, ahogy a buddhista
lélek igyekszik beolvadni a mindenséget jelentő univerzumba. Vacsora: Gajah Wong.
Szállás: Melia Purosani 5*
Okt. 22. Yogyakarta – Bali Korai reggeli után Bali „meseszigetére” repülünk (07:5510:05), majd a sziget művészeti központjába és szívébe, Ubudba buszozunk. Útközben
látogatás a sziget egyik fénypontját jelentő Bali Madárparkban, majd látogatás egy méltán
híres, szinte már múzeumként funkcionáló szoborgalériában, ahol a kesze-kusza
gyökerekből és nemes fákból faragott, három méter magas mesterművek sem ritkák.
Látogatás az ubudi Majomerdő mesébe illő, indákkal átszőtt szurdokában és
boszorkánytemplománál. Vacsora Ubudban. Hangulatos, folyóvölgybe épült szállásunk a
Tjampuhan 4*
Okt. 23. Ubud és a művészfalvak Kirándulás a XI. sz.-i Goa Gadzsah
elefántbarlanghoz és a fák között rejtőző, moha lepte romokhoz, melyeket az ezer éve
letűnt tantrikus buddhizmus hívei hagytak hátra. Vidám perceket ígérő Barong-Rangda
táncelőadás Batubulanban, majd látogatás Cseluk ezüstműveseinél és Tegallalang
rizsteraszainál és a Neka múzeumban. délután szabad csavargás Ubud belvárosában,
piacán. Vacsora Ubudban. Szállás: Tjampuhan 4*
Okt. 24. Észak-Bali Reggeli után magunk mögött hagyjuk Ubudot, s Bali hegyein át a
sziget északi partjai felé vesszük az irányt. Barangolás Tampaksziring X-XI. századi
történelmi emlékei között: Gunung Kawi sziklatemplomai és szerzetesi cellái, valamint
Tirta Empul szent forrása, amit az ég istene, Indra fakasztott az istenek és az emberek
örömére. Látogatás egy fűszer-, és gyümölcsültetvényen, ahol a trópusi természet egykor
aranyárban mért termékeivel, az úgynevezett „gyarmaáruval” kerülhetünk testközelbe.
Következő megállónk a ma is aktív – de pillanatnyilag szunnyadó – Batur-vulkán óriási
kalderájának szélén lesz. Tovább utazunk észak felé a fekete partok irányába. Útközben
két izgalmas, már-már túldíszített templomot: Puri Meduwe Karang és Pura Beji. Vacsora
Lovinán. Szállás: Padma Sari Resort 3*
Okt. 25. Lovina – Sanur Ébredés a „Világ Reggelén” (ahogy Dzsavaharlal Nehru
nevezte Balit), majd a felkelő nap fényében kergetőzés a delfinekkel a helyi halászok
vendégoldalas csónakjain. Reggeli után dél felé indulunk: a Gitgit 35 m magasból
alázúduló vízesése, a Bratan-tó kis temploma, Csandikuning fűszer- és virágpiaca vár
ránk. Később megcsodáljuk Jatiluwih rizsteraszait és a délután már újra a temgerparton
ér minket, ahol meglátogatjuk a tenger templomának nevezett, Tanah Lotot. Vacsora:

Bale Udang. Szállás: Griya Santrian 4*
Okt. 26. Sanur Délelőtt szabadidő, délután pedig a Nusa Dua-félsziget nyugati oldalán,
egy függőleges sziklafal tetején fekvő Pura Uluwatu templomhoz indulunk, mely – Tanah
Lothoz hasonlóan – a Jáváról érkezett vallásalapító, Nirartha útmutatása szerint épült
meg a XVI. században. A templom az alant tajtékzó tenger szellemeinek kiengesztelését
szolgálja, a környék majmaira ellenben nem sok ráhatással bír, ezért érdemes minden
nálunk lévő használati tárgyat rögzíteni. A templomlátogatás után a szomszédos színház
kecsak előadását nézzük meg a naplemente fényeiben. A műsor után romantikus
tengerparti vacsora a Jimbaran-öbölben. Szállás: Griya Santrian 4*
Okt. 27. Sanur – Kelet-Bali Reggeli után Bali keleti szegletébe indulunk: látogatás
Tenganan ősi baliaga falvában, Kusamba sólepárlóinál és a Goa Lawah
denevérbarlangnál. Bangliban a kedves Kehen-templomot nézzük meg, végül a hajdani
nagykirály, a dewa agung egykori királyi udvara felé indulunk Klungkungba (Kerta
Gosza). Vacsora: Legong. Szállás: Griya Santrian 4*
Okt. 28. Sanur Délelőtt szabadprogram, esti transzfer a repülőtérre, hazarepülés
átszállással
Okt. 29. Denpasar – Dubai – Budapest Éjszakai indulás után dubai átszállás
(00:05-05:00; 08:25-11:40), majd érkezés Budapestre a déli órákban (11:40)
Részvételi díj:
494.000Ft/fő (min. 15 fő)
a program szerint vacsorákkal
13-14 fő között:
10-12 fő között:

517.000Ft/fő
559.000Ft/fő

+Repülőjegyek:

360.000Ft/fő* (illetékkel)

*Budapest–Kuala Lumpur, Bali–Budapest nemzetközi, továbbá a Kuala Lumpur–Makasszár, Makasszár–
Yogyakarta és Yogyakarta–Bali útvonalakon
A légitársaságok az árváltoztatás jogát a jegykiállításig fenntartják!

A részvételi díj tartalmazza: szállást kétágyas elhelyezéssel a fenti, válogatott 3-45*-os hotelekben (egyágyas felár: 207.000Ft/fő, félpanziót (13 vacsorát), a fent
említett programokat és belépőjegyeket, helyi idegenvezetőket, magyar utaskísérőt,
transzfereket
A részvételi díj nem tartalmazza: útlemondási és baleset-, betegség-,
poggyászbiztosítást ( 35.800Ft/fő), félpanziós italfogyasztást, személyes kiadásokat
(borravaló: 60 USD), telefon, hordárok stb.

