
 
 

1 

 

 
 

Indonézia I. 
Jáva-Bali-Celebesz-Komodo 

2018.október 3 - 18. 
16 nap/14 éjszaka 

 

 
 
 
 

1.nap Budapest > Kuala Lumpur 

Indulás Budapestről a délutáni órákban. Repülés átszállással Kuala Lumpurba. 
 
 

2.nap Kuala Lumpur  

Délutáni érkezés Kuala Lumpurba, majd transzfer a szállodába, pihenés. 
 
Szállás: Kuala Lumpur (2 éj) 
 
 

3.nap Kuala Lumpur 

Egész napos városnézés Kuala Lumpurban. Először a Batu barlangokat keressük fel, ahol 272 
lépcsőn felkapaszkodva jutunk fel a híres hindu szentélyhez. Délután a Királyi Palota, és a 
Parlament épülete felé vesszük az irányt, majd a régi városrész és a Merdeka tér, Kis-India, 
valamint a Petronas-ikertornyok fotózása következik. Túránk a Kínai-negyedben ér véget, ahol 
némi szabadidőt is kapunk, hogy kedvünkre nézelődhessünk, vásárolhassunk.  
 
Szállás: Kuala Lumpur  
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4.nap Kuala Lumpur > Yogjakarta 

A menetrend függvényében délnek repülünk, a világ egyik legsűrűbben lakott szigetének, 
Jávának a középső részére. Yogjakartában landolunk, amit szállodai transzfer követ. Ebéd után 
a környék egyik világörökségét, az indonéziai hindu kultúra legnagyobb méretű (47 m magas), 
IX-X. századi remekművét, a Prambanan templom együttest csodáljuk meg.  A várostól 14 km-
re fekvő komplexumot 2006-ban egy földrengés rongálta meg, helyreállítása napjainkban is 
folyik. A templom központi része a híres Trimurti (a hindu szentháromság), Brahma, Visnu és 
Siva tiszteletére épült, amelyhez további 224 aprócska szentély csatlakozik.   
 
Szállás: Yogjakarta (2 éj)  
 

5.nap  Yogjakarta > Borobudur  

Mára is jut egy világörökség, a világ legnagyobb, egyik legismertebb és legérdekesebb indonéz 
kulturális nevezetessége, a Borobodur. A VIII.-IX. századi, többsoros platform a Mahajana 
buddhista építészet remekműve, az indiai mitológia Meru hegyét szimbolizálja, de perzsa, 
görög és babyloni hatást is tükröz. A Yogjakartától 42 km-re, északnyugati irányban fekvő 
műemlék 34 m magas, s mintegy 55 ezer köbméter kőből épült. Hatalmas, harang alakú 
sztúpáiban megannyi Buddha szobor rejtőzködik, míg a tetején lévő alakú hatalmas sztúpa 15 
m átmérőjű. A templom 75 éven át épült, majd a buja trópusi vegetáció vette birtokába, 
melynek következtében gyakorlatilag eltűnt az emberek szeme elől. Felújítását 1907-ben a 
hollandok kezdték meg, majd az UNESCO a hetvenes években tíz évig támogatta 
helyreállítását. Ebéd után yogjakartai vársonézés következik: a Szultáni palota (Kraton), a Vízi 
palota (Tamansari, ez volt I. Hamengkubuwono szultán kedvenc pihenőhelye), valamint egy 
batik műhely.  
 
Szállás: Yogjakarta 
 

6.nap Yogjakarta > Bromo 

Hosszú napnak nézünk elébe, ugyanis Jáva keleti részébe tartunk, a Yogjakartától 374 km 
távolságra fekvő Bromo-Tengger körzetbe. Elsőként vonattal Mojokertoig utazunk, majd 
onnan a nemzeti parkba jutunk, ahol több vulkanikus képződmény található, melyek közül a 
legismertebb, egyben legaktívabb a Bromo vulkán. A  hatalmas vulkanikus homokkal fedett 
nemzeti parkban több vulkanikus képződmény található, melyek közül a legismertebb, egyben 
legaktívabb a 2329 m magas Bromo vulkán.   
 
Szállás: Bromo (1 éj) 
 

7.nap Bromo > Makasszar (Celebesz) 

A mai éjszaka a megszokottnál lényegesen rövidebb lesz, mert a hajnali ébresztő után a 
szállásunktól mintegy egy órányi távolságra lévő vulkanikus mezőre megyünk (Pananjakanig 
gépjárművel). A korai kelés célja a varázslatos napfelkelte megörökítése. Ezután felmászunk a 
Bromo kráterének peremére - 245 lépcsőfok -, ahonnan bepillanthatunk a Föld gyomrába. 
Erős illatú gőzök és gázok csípik szemünket és facsarják orrunkat, de a lenyűgöző látvány 
mindenért kárpótol. A túra végén visszatérünk szálláshelyünkre, majd kis pihenő után busszal 
folytatjuk az utunkat Surabayába, ahol repülőre szállunk és a Celebeszre (Sulawesi) repülünk. 
 
Szállás: Makassar (1 éj) 
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8.nap Makasszar > Rantepao 

Reggeli után indulás a toraják földjére. Kezdetben a tengerparttal párhuzamosan haladunk 
Pare Pare felé északnak, aztán egy jobbkanyarral keletnek fordulunk, a félsziget belsejében 
található hegyvidék irányába. Puncak Lakawangnál kávészünetet tartunk, s felülről letekintünk 
a varázslatos celebeszi tájra. Késő délutánra érjük el a toraják településeit. 
 
Szállás: Rantepao (2 éj) 
 

9.nap Rantepao 

Az egész napot a felföldnek szenteljük! Ellátogatunk Lemo faluba, ahol a függő sírok találhatók, 
majd Londában egy másik ősi temetkezési helyet tekintünk meg. Utána jön Kete Kesu a 
jellegzetes toraja település, ősi formájú házakkal (tongkonan-házak), rizsteraszokkal, fafaragó 
műhelyekkel. Estére visszatérünk a hotelbe. 
 
Szállás: Rantepao 
 

10.nap Rantepao > Makassar > Bali 

Ma Rantepaóból visszatérünk Makassarba. Útközben ebéd, majd lassan elbúcsúzunk Celebesz 
varázslatos tájaitól és halászfalvaitól. Makassarba érkezve egyenesen a repülőtérre megyünk, 
és egy rövid repülés után megérkezünk Balira. Bali a Kis-Szunda szigetek legnyugatibb tagja, 
mintegy Bács-Kiskun megyényi méretű: az Egyenlítő alatt mindössze 8 fokkal délre fekvő 
üdülőparadicsom a legnépszerűbb idegenforgalmi desztináció Indonézián belül. 
 
Szállás: Bali (3 éj) 
 

11.nap Bali 

Egész napos kirándulás Balin. A nap folyamán Tanah Lot és Besakih templomát, kézműipari 
műhelyeket és a gyönyörű rizsteraszairól híres Jatiluwih-t, és a Candikuning piacotkeressük 
fel. 
 
Szállás: Bali 
 

12.nap Bali 

A mai nap a jól megérdemelt fürdés és pihenés jegyében telik. 
Szállás: Bali 
 

13.nap Denpasar > Flores 

Reggeli után repülés Floresre. Kirándulásunk első állomása a Mirror Stones cseppkőbarlang,  
majd tovább utazunk a kikötőbe, ahonnan legszebb a naplemente.  
 
Szállás Flores (2 éj) 
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14.nap Labuanbajo > Rinca > Komodó > Labuanbajo 

Két órás hajózás után jutunk el Rinca szigetére, ahol komodói varánusz lesre indulunk.A 
komodói varánusz a ma ismert legnagyobb termetű gyíkféle, ennek ellenére a legkésőbb 
felfedezett varánuszfaj: 1911-ben egy pilóta, kis repülőgépe meghibásodása miatt, kénytelen 
volt a Komodo-sziget közelében a tengerre leszállni. Ő volt az első európai, aki látta a hatalmas 
gyíkokat. Rinca után Komodóra megyünk, ahol természetes élőhelyükön láthatjuk a 
sárkánygyíkokat. Programunk után a hajó megáll Pink Beachen, ahol fürödhetünk, vagy 
búvárkodhatunk. Ebéd a hajón, majd visszatérünk Floresre. 
 
Szállás: Flores 
 

15.nap Flores > Bali 

Délelőtt visszatérünk Balira, délután szabadidő, majd transzfer a repülőtérre. 
 
 

16.nap Bali > Budapest 

Hajnali hazarepülés, érkezés Budapestre a 16. napon.   
 
 

Részvételi díj *  595.000 Ft/fő 

Egyágyas felár 160.000 Ft/fő 
 

*A részvételi díj 14 fő esetén érvényes. 
*A programban feltüntetett árak 1 USD = 275 FT árfolyamig érvényesek 

 

A részvételi díj tartalmazza 

légkondicionált autóbusz a körutazás és a transzferek során 

elhelyezést 3-4* szállodákban 

   belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz 

   félpanzió, Balin csak reggeli 

magyar nyelvű idegenvezető, csoportkísérő  

 
 

A részvételi díj nem tartalmazza/fő 

nemzetközi+belföldi repülőjegyek+illeték kb.380.000 Ft 

vízumok, kilépési illetékek kb.60 Usd 

storno biztosítás, BBP  

borravaló, személyes fogyasztás  

 
 
 

 


