
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 145 

 

 BALI – OSTROV BOHŮ         č. záj. 618     

 

 Stát: Indonésie 
 Hlavní město: Denpasar 
 Rozloha: 5 780 km2 
 Počet obyvatel (odhad 2010): 3 891 428 
 Jazyk: indonéština (oficiální jazyk), balinézština 
 Náboženství: hinduisté 93% muslimové 6%, 
 křesťané 1,4%, buddhisté 0,6% 
 Čas: SEČ +7 (zimní čas), +6 (letní čas) 
 Telefonní předvolba: +62 
 Měna: rupie (IDR) 

Vzhledem k tomu, že Bali je silně náboženským ostrovem, 
CK si vyhrazuje právo na změnu programu v rámci 
uzavření některého z chrámů z důvodu přípravy či konání 
náboženského svátku. 

1. Odjezdy 
 
Čas odletu a letecká společnost bude upřesněna cca  
7 dní před zájezdem. 

2. Doprava po Bali 
 
Doprava po ostrově Bali je zajištěna místní dopravou – 
minibusy, taxíky + lodní doprava na Lembocké ostrovy. 
Na Lembocké ostrovy budeme odplouvat místní lodí, 
doporučujeme proto, abyste si zabalili potřebné věci do 
menšího zavazadla – hlavní zavazadlo necháme 
v hotelové úschovně na Bali. 

3. Ubytování  
 
Ubytování je zajištěno 12x v hotelích střední třídy. 
Ubytování v Kutě je zajištěno v hotelích střední třídy 
s bazénem a klimatizací, každý pokoj má vlastní sociální 
zařízení a sprchu nebo vanu. K moři je to z tohoto hotelu 
cca 10 minut pěšky. V Ubudu, Sanuru a na Lembockých 
ostrovech je ubytování v pokojích hotelového či 
bungalovového typu odpovídajících kategorii 3*. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 7 800 Kč (zde je povinný při 
nedoobsazení). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 12x snídaně – je součástí 
každého ubytování - a 1x společná večeře. Ostatní 
stravování je vlastní. 
Cena za oběd nebo večeři v restauraci se pohybuje od 
60 000 do 150 000 IDR, v místních bistrech 25 –  
50 000 IDR. Během výletů se budou po dohodě s celou 
skupinou dělat přestávky na oběd, u všech památek se 
nachází mnoho stánků s občerstvením. Večeře jsou 
individuální, ať již v hotelu nebo mimo hotel 
v restauracích. 
 
Alkohol je možné koupit v supermarketech nebo v 
restauracích, ale je velmi drahý. Orientační ceny v 
přepočtu na koruny - pivo Bintang - 40 Kč, australské 
váno Hatten - 160 Kč / sklenka, koktejly - 170 Kč. 
 

Voda k pití - používejte pouze kupovanou v originálních 
uzavřených PET lahvích. Voda z kohoutku není pitná. 

5. Důležité osobní věci 
 
Doporučujeme pro letecký zájezd vzít s sebou pro první 
den nápoje v dostatečném množství s sebou (ne ale na 
palubu!), na začátku zájezdu není možnost si je většinou 
zakoupit. 
 
Počasí: 
Podnebí na Bali je tropické, rovníkové s průměrnými 
teplotami 30°C a teplotou moře 27°C, tudíž je příznivé po 
celý rok. Střídají se dvě roční období. Měsíce duben až 
říjen jsou obdobím suchým, které střídá v měsících 
listopad až březen období deštivé. Projevuje se krátkými 
tropickými srážkami. Nejvíce srážek spadne v měsících 
prosinec a leden. 
Na Bali je teplo a vlhko. Ze zkušeností postačí mužům 
šortky, trika, pásková (sandálová) obuv. Ženám pak to 
samé, popř. prodyšné šaty. Na Bali je levně, není proto 
problém koupit náhradní triko za cca 80 Kč. 
 
Vybavení a oblečení: 
V případě zájmu o turistiku (výstup na sopku) - lehká 
bunda (fleeska) a dobře prošlápnuté pohorky nebo 
trekové boty – lépe kotníkové, čelovka je nezbytnou 
součástí výbavy pro noční treky na sopky s pozorováním 
východu slunce. V normální poznávací dny: dostatek trik 
a triček, oblečení si vezměte dostatek, aby Vám vždy 
zbylo suché na převlečení, pokrývku hlavy proti slunci, 
dobrý ochranný krém a sluneční brýle by ve Vaší výbavě 
rozhodně chybět neměly, nezapomeňte pohodlné 
oblečení na cesty a plavky. 
Účinný přípravek proti hmyzu (komárům). Doporučujeme 
repelenty zn. Lifesystems, které mají 50 nebo 95% DEET 
(běžně dostupný OFF proti komárům disponuje pouze  
8% DEET). Vzhledem k tomu, že Bali není přímo 
malarickou oblastí, doporučujeme repelent s 50% podílem 
DEET. Vyšší množství je zcela zbytečné. 
Nezapomeňte menší batoh na turistiku a výlety, do 
kterého se Vám vejde svačina na den, láhev s vodou i 
případné náhradní oblečení. 
Všechny výlety a ostatní turistika budou realizovány „na 
lehko“, věci s sebou lze zabalit i do kufru. POZOR! Balte 
své věci s rozmyslem, přesuny mezi hotely budou 
probíhat mikrobusem a nadměrná zavazadla by mohla 
zkomplikovat pohodlí Vašeho cestování. Doporučujeme 
menší zavazadlo pro přesun na Lembocké ostrovy. 
 
Elektřina: 220 V, doporučujeme s sebou adaptér shodný 
pro Velkou Británii (v řadě hotelů jsou však již zásuvky 
evropského typu). 
 
Časový posun: +6 hodin (letní čas), +7 hodin (zimní čas). 
 
Telefony: Doporučujeme nákup SIM karty některého z 
místních operátorů. Internet bývá na hotelích k dispozici 
zdarma, vyplatí se nákup telef. karty s internetovým 
balíčkem pro rychlejší internet. 
 
Doporučené vybavení vaší lékárničky: 
Vaši osobní lékárničku doporučujeme vybavit těmito léky: 
Proti průjmu – Immodium, Carbosorb, Carbocit, Enterol 
Proti bolestem kloubů, hlavy – Ibalgin, Nalgesin, Dolgit 
Proti zvýšené teplotě – Paralen, Acylpyrin, Panadol 
Na povrchová poranění – Bepanthen, Jodisol, obinadla, 
náplasti 



Proti alergické reakci při bodnutí hmyzem – Livostin 
kapky, Fenistil, Claritine 
Proti nevolnosti v dopravních prostředcích – Kinedryl, 
Travel-Gum, Motilium 
Užívání antibiotik je vhodné konzultovat s praktickým 
lékařem. Těm, kteří trvale užívají nějaké léky, 
doporučujeme, aby si tyto léky vzali s sebou 
v dostatečném množství.  

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. 

7. Pas  
 
Zkontrolujte si platnost vašeho pasu. Občan ČR může 
cestovat do Indonésie na základě platného cestovního 
pasu. Doklady musí být platné ještě minimálně  
6 měsíců od data vstupu na území Indonésie. 
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů 
bylo možné pouze do 26. června 2012. Po tomto 
datu mohou děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním 
cestovním pasem.  
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na 
nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu 
vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k 
jednorázové cestě do ČR. 
Pro případ ztráty dokladů doporučujeme všem 
účastníkům vzít s sebou 2 fotografie pasového formátu a 
kopii pasu, které si uložte na jiné místo, než budete mít 
ostatní doklady a finance. Předejdete tak zbytečným 
komplikacím při vyřizování náhradních dokladů.  
 
Zde naleznete více informací o cestovních dokladech a 
celních a devizových předpisech 
HTTP://WWW.MZV.CZ/JNP/CZ/ENCYKLOPEDIE_STAT
U/ASIE/INDONESIE/CESTOVANI/INDEX.HTML 
 
Víza: Indonéská republika s platností od 1.8.2015 zrušila 
vízovou povinnost pro občany České republiky. Zrušení 
se rovněž týká i odletového poplatku letiště Ngurah Rai 
Denpasar. 
 
Při odletu z Indonésie cestující v závislosti na letišti hradí 
poplatek, který se rozděluje mezi tamní letiště a 
turistickou oblast na údržbu a správu. Tato částka se 
pohybuje mezi 80.000 – 250.000 Rp (počítejte s částkou 
cca 20 USD). 
 
8. Celní a devizové předpisy:  
Při příjezdu do země je zapotřebí vyplnit na letišti celní 
deklaraci, která specifikuje různé kategorie dovozových 
omezení: 
· bezcelně lze dovézt zboží v hodnotě 250 USD na osobu 
nebo 1000 USD na rodinu (nevztahuje se na použité 
svršky). Zboží nad uvedené limity podléhá dovoznímu clu. 
· je povoleno dovézt 200 ks cigaret, 50 ks cigár, 100 g 
tabáku nebo 1 litr alkoholu na dospělého cestovatele. 
Zboží nad uvedené limity podléhá zhodnocení za 
přítomnosti celního dohledu. 
· je zakázán dovoz narkotik (na pašování narkotik se 
vztahuje trest smrti), léků (kromě určených k osobnímu 
užívání), pornografie, čínských tiskovin, čínských léčiv, 
vysílaček, bezdrátových telefonů. 
· cenzuře podléhá dovoz nahraných videokazet, 
laserových videodisků a jiných nahrávek. 
 
 

9. Pojištění 
 
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do 
zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných 
výloh.  
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu 
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně  
1 275 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze 
sjednat samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem na 
celou dobu pobytu v zahraničí. 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  
Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte 
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK. 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak 
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí). 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo 
přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků 
úrazu 
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace 
v zahraničí) – 300 Kč / den 
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 45 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 45 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou 
(u ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu 
max. 20 000 Kč.) 
- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 45 000 Kč. 
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve 
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 
 
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat 
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde 
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční 
služba Vám poradí, jak dále postupovat. 
 
Příplatek na vyšší storno do 55 000 Kč (doporučujeme 
při připlacení 1/1 pokoje) – 400 Kč. 
 
10. Očkování, lékařská péče: 
Žádné speciální očkování pro cesty do Indonésie (Bali) 
není vyžadováno. Bližší informace najdete na 
http://www.ockovani-zahranici.cz/ . 
Dobrou a kvalitní zdravotnickou péči poskytují pouze 
poměrně drahá zdravotnická zařízení, která se nacházejí 
pouze v největších městech. 
Doporučuje se očkování proti žloutence typu A a B. Před 
odjezdem do Indonésie je třeba prověřit platnost očkování 
proti tetanu. 



Nutná je obezřetnost při konzumaci potravin a vody 
(zásadně nepít vodu z vodovodní sítě!). Repelenty na 
obtížný hmyz doporučujeme vzít s sebou nebo zakoupit v 
místě a důsledně používat, zejména s ohledem na nemoci 
přenášené komáry. 

11. Orientační ceny vstupného 
 
Platby úvěrovými kartami běžné, bankomaty k dispozici 
ve větších městech. 
 
V rámci urychlení jednotlivých výletů od Vás průvodce 
vybere na začátku 100 EUR (nebo 110 USD), které 
poslouží na platbu hromadných vstupů do památek a 
placených oblastí. Mějte prosím tuto částku připravenou. 
 
Místní měna: indonéská rupie   
 
Kurz indonéské rupie: 1000 IDR = cca 1,491 Kč (ze dne 
30.11.2022)  
 
Možnost výměny peněz na letišti nebo ve směnárně 
(výhodnější kurz oproti letišti), která se nachází naproti 
hotelu, ve kterém se na první dvě noci ubytujeme. 
Na výměnu peněz doporučujeme spíše EURA než 
AMERICKÝ DOLAR. U dolaru platí to, že čím menší 
bankovka, tím horší kurz. Dalším problémem je fakt, že 
uznávají jenom nové dolary. U Eura tento rozdíl nedělají. 
Výběr peněz z bankomatu je bezproblémový (letiště, 
Kuta, Ubud a Sanur). 
 
V případě výměny dolarových bankovek mějte na 
paměti, že místní směnárny berou pouze nové typy 
bankovek z let 2012 – 2021. 
 
Na Bali je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby - 
nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, 
restaurace apod.) spropitné – bakšišné, které se 
pohybuje ve výši cca 2,5 EUR / 2,5 USD na os./den. 

12. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před odjezdem. 
Letecké zájezdy se uskuteční v případě přihlášení 
alespoň 15 klientů. 

13. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Jakarta – J.E. Ing. Jaroslav Doleček, po-pá 
8.30-17.00, tel: +628 811 924 56 63, nouzová linka: 
+62 811 194 12 51 – pouze pro telefonní hovory, nikoli 
textové zprávy, Jalan Gereja Theresia No. 20, Menteng, 
Jakarta. 
 
Honorární konzulát Sanur – Pan Ida Gede bagus Sidharta 
Putra, tel: +62 812 322 507 32, nouzová linka: +62 812 
3811 4030, +62 812 3225 0732, Jl. Danau Tamblingan 
No. 47, Sanur, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali, 
Sanur. 
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Policie 110 
Hasiči 113 
Lékařská záchranná služba 118, 119 
 
DOPORUČENÍ PRO TURISTY 
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí 
http://drozd.mzv.cz 

Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky 
při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým 
občanům poskytovat na dobrovolném základě informace 
o svém plánovaném pobytu v zahraničí. 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
 
Pohotovostní mobilní telefon: +420 777 75 85 84 
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu zájezdu 
a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré ostatní 
dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené pevné 
linky. 
 
Program zájezdu: 
Malebná rýžová políčka, městečka s uměleckými dílnami, 
krásné tanečnice, chrámové slavnosti, desetitisíce 
hinduistických chrámů, azurové moře, světlé pláže, sopky, 
a milí lidé - to je Bali, nejznámější ostrov Indonésie plný 
legend, starobylých zvyků, které se uchovaly až do 
současnosti. Bali, nazývané „ostrov bohů“, je součástí 
indonéského souostroví s jeho pět tisíc kilometrů dlouhým 
řetězcem více než sedmdesáti tisíc ostrovů, které leží 
mezi Malajsií na západě a Austrálií na východě. Leží 
východně od ostrova Jávy v souostroví Malé Sundy, jen 
několik stupňů pod rovníkem. Patří mezi nejpopulárnější 
a nejnavštěvovanější destinace v Indonésii. Svojí 
rozlohou je ostrov malý, nedosahuje ani 150 km z jednoho 
konce na druhý, je sopečného původu a obdařen úrodnou 
půdou, z níž převážnou část tvoří terasovitá políčka. 
Vnitrozemí ostrova je hornaté, tvořené dvěma sopečnými 
krátery - posvátným Gunung Agung a Batur se 
stejnojmenným jezerem. Bali nabízí 400 km překrásných 
pláží, které jsou místy přerušované divoce rozeklanými 
pobřežními skalami, pobřeží je místy vystaveno 
obrovským příbojovým vlnám Indického oceánu. Jedním 
z nejvýznamnějších mořských chrámů na Bali je Tanah 
Lot. Jeho svatyně stojí na skále, která je kolem dokola 
obklopena vodou a hlídána před špatnými silami a vetřelci 
jedovatými mořskými hady. Také obdivovatelé netopýřích 
jeskyní si přijdou na své v Goa Lawah, asi 9 km od 
Klungkungu. Stropy jeskyní jsou posety tisíci netopýrů. Co 
se týče kultury, Bali zůstalo jedinou hinduistickou 
společností v jihovýchodní Asii a bohatý náboženský život 
zasahuje do všech oblastí současného života. V závěru 
našeho programu navštívíme nedaleké Lembongské 
souostroví, asi 12 km od ostrova Bali. Díky relativně malé 
návštěvnosti je přímo ideální pro relaxaci. Na krásné, 
opuštěné pláže s pískem a průzračným mořem budete 
jistě dlouho vzpomínat.  

1. - 2. den: odlet z ČR do INDONÉSIE. Přílet na BALI 

večer, ubytování poblíž světoznámé surfařské pláže 
a místního „městečka“ KUTA. 

3. den: celodenní relax v oblasti KUTA - LEGIAN, 

koupání, četné restaurace a hudební kluby - vyrovnávání 
se s časovým posunem. 



4. den: průzkum severní oblasti Bali. Návštěva jezerního 
chrámu ULUNDANU ze 17. stol. zasvěceného jezerním 
bohům na BRATANSKÉM JEZEŘE, které zavlažuje svou 
vodou četná rýžová pole. BUAYNSKÉ JEZERO nás 

přivítá všudypřítomnými opičkami, od jezera 
TAMBLINGAN budeme mít nádherný výhled na místní 
hory porostlé nepropustnou džunglí. Z vesničky MUNDUK 

zažijeme takřka ptačí pohled na rýžová pole, plantáže 
kávy a hřebíčku. Další zastávka v severní části Bali bude 
patřit termálním pramenům BANJAR s  možností koupání 

a krátké relaxace v blízkosti buddhistického kláštera, 
takřka věrné kopie chrámového komplexu BOROBUDUR 
na Jávě - BRAHMA ARAMA VIHARA, který rovněž 

navštívíme. Odpolední relaxace a oběd proběhne na pláži 
LOVINA s černým sopečným pískem. Cestou zpět na 
ubytování neopomineme ani 35 m vysoký vodopád Gigit. 

Podvečerní příjezd do podhorské umělecké vesničky 
UBUD - ubytování. 

5. den: dopoledne k místní činné sopce MT. BATUR 

(1 717 m n. m.) se zastávkou na rýžových terasových 
políčkách. Odpoledne návštěva pralesních chrámů 
GUNUNG KAWI s královskými hrobkami z   11. stol., ke 

kterému sejdeme po vice než 200 schodech okolo 
rýžových polí a vodních chrámů TIRTA EMPUL 

(UNESCO) s chrámovými bazénky a prameny. Odpolední 
příjezd do UBUDU. Pěší výlet do OPIČÍHO LESA, večer 

možnost návštěvy představení balijských tanců 
s krásnými tanečnicemi. Fakultativně lze tento den 
absolvovat brzký ranní výstup na sopku Batur 

s pozorováním východu slunce (cca  35 USD), dopolední 
spojení s hlavní skupinou a pokračování v  programu dne. 
6. den: celodenní výlet po nejznámějších balijských 
chrámech. Královský TAMAN AYUN z pol. 17. stol. 
(UNESCO), směrový BATUKARU (UNESCO) zasvěcený 

bohu Madaweda, nacházející se uprostřed lesů na úpatí 
hory Batukaru. Zemědělskou krajinou JATILUWIH 
(UNESCO) s četnými rýžovými poli a plantážemi kakaa, 
durianu, avokáda apod. dorazíme k moři, abychom 
navštívili jedinečný chrám z 16. stol TANAH LOT 

(UNESCO) postavený na skalnatém ostrohu v moři. 
Večerní příjezd na ubytování do oblasti SANUR. 

7. den: relaxace a pobyt u moře. Pro zájemce odpolední 

nenáročná procházka k místnímu chrámu 
BELANGJONG, kde budeme moci spatřit nejstarší 

artefakt na Bali - kamennou stélu oslavující vítěznou bitvu 
v 9. století. 
8. den: výlet po východní oblasti Bali - návštěva sídla 
boha lásky SEPARAPURA s plovoucími pavilóny, 
netopýří jeskynní chrám GOA LAWAH a další přírodní 
zajímavost, např. kaňon SUKAWATI (v případě 

příznivého počasí). 
9. den: relaxace a pobyt u moře.  

10. - 11. den: dopoledne přeplutí na LEMBONGSKÉ 
OSTROVY, které jsou malým rájem mezi ostrovem BALI 

a LOMBOK. S četnými romantickými plážemi, úchvatným 

západem slunce, mangrovníkovými lesy i bohatým 
mořským životem, budete marně hledat obdobné místo na 

světě. Relaxace a pobyt u moře, možnost pěších výletů 
(nebo na zapůjčeném motocyklu) po ostrovech. 
12. den: odpolední přesun z ostrova zpět na BALI do 

SANURU, ubytování v hotelu, po zbytek dne relaxace. 

13. den: po poledni odjezd do jižní části Bali. Odpolední 

koupání na jedné z pláží jižního poloostrova s nádherným 
pískem a útesy. Podvečerní návštěva chrámu ULUWATU 

z   11. století (UNESCO), který je postaven na 
stometrových útesech nad Indickým oceánem. Odjezd na 
ubytování. 
14. den: relaxace, pobyt u moře, poslední nákupy. Pro 

zájemce fakultativně návštěva hlavního města Bali - 
DENPASAR (trhy, muzea, památky). Společná večeře 

v balijsko-indonéském stylu. Odjezd na letiště. 
15. den: odlet z Indonésie zpět do ČR. 


