BALI
RAY DIVING
Termín: 5. – 16. října 2013
Cena: 45 600,- (47 500,- De luxe)
Nepotápěč: 34 200,- (37 000,- De Luxe)
Cesta je velice vhodná i pro nepotápěče a děti…

Objevte s námi stovky let nedotčený podmořský svět, který nabízí bohatou
velkých i malých ryb, korálů a jiných živočichů, kteří se nenacházejí jinde na
Jsme si jisti, že zažijete nezapomenutelné okamžiky při potápění s námi na
námi nabízených potápěčských lokalitách. Zavedeme vás na vraky, stěny,
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a hluboké útesy, jeskyně. Vyberete si mezi ponory ze břehu i z lodě, zažijete
proudové potápění.
Bali - klenot indonéských ostrovů, který je uváděn mezi deset nejkrásnějších ostrovů
světa, leží ve středu Indonésie mezi ostrovy Jáva a Lombok. Ostrov nedosahuje ani
150 km z jednoho konce na druhý a přesto se těší zdaleka největšímu zájmu turistů
přijíždějících do Indonésie. Tento malý ostrůvek s pěti miliony obyvatel tvoří z 95%
mírumilovní a pohostinní hinduisté. Tím Bali zůstává jediným hinduistickým ostrovem
Indonésie. Bohatý náboženský život tady zasahuje do každodenního života lidí
a náboženské slavnosti, které se po celém ostrově konají mnohokrát do roka, jsou
většinou přístupné i zvídavým turistům.

Klima
Dali leží pouhých 8° od rovníku, má příjemné tropické klima s průměrnými denními
teplotami 30°C a 26°C v noci, vlhkostí 75% a teplotou vody 27°C.
Střídá se zde suché období (březen – říjen) a deštivé (listopad – únor). Nejvíce
deštivý je leden a únor, kdy zde můžete vidět nádherně rozkvetlou a zelení
překypující přírodu. Základna se nachází na severovýchodním pobřeží ve stínu
nejvyšší hory - sopky gunung Agung 3.142 m, která je oblastí s nejnižším množstvím
deštných srážek v roce.
Odlet z Prahy do Denpasaru
Je naplánován na 5. 10. 2013, ale může být pozměněn cca o 1 až 2 dny. Jakmile bude
znám přesný datum odletu budete ihned informováni!
Odlet z Prahy do Denpasaru je s jedním přestupem v Soulu popř. v Honkongu.

KDE PROŽÍT MAXIMÁLNÍ RELAX... ???
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Po příletu do hlavního města Denpasaru se přemístíme mikrobusem do resortu, který
se nachází na severo-východě ostrova Bali. Doba Transferu je cca 2,5 hod., kde se
nachází ubytování a potápěčské centrum.

De luxe

Standart

Ubytování (vždy s výhledem na moře) nabízíme ve dvou kategoriích:
De luxe - dvoulůžkové luxusní vilky s klimatizací a soc. zařízením,
Standart - skromnější dvoulůžkové vilky s klimatizací a soc. zařízením.
V resortu se dále nachází restaurace, dva bazény s barem, relaxační centrum
s tradičními masážemi (pedikúra, manikúra, jakuzzi) a potápěčské centrum. Vše je
cca 30 m od písčité pláže.
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Více fotografií resortu naleznete na
http://www.raydiving.com/bali/bali_ubytovani.html

Na poslední tři noci bychom se přemístili do jižní části Bali do městečka Padang Bai.
Důvod tohoto stěhování je vyplouvání lodě z tohoto městečka na potápěčské lokality
na ostrově Nusa Penida. Ubytování je zajištěno v hotelovém komplexu Pury Ray,
který nabízí velice dobrou kvalitu. Klimatizované pokoje, bazény, restaurace atd…

V ceně je zahrnuto
 zpáteční letenka vč. letištních tax Praha – Denpasar – Praha
 veškeré letištní transfery
 9 nocí/10dní ubytování v rezortu se snídaní






5 dní potápění/10 průvodcovaných ponorů
doprava na lokality autem, lodí, místní poplatky a povolení
zapůjčení 12l/200 Bar plných láhví, zátěže na všechny ponory v balíčku
služby potápěčského centra a instruktora potápění
občerstvení mezi ponory – pitná voda, horká káva nebo čaj a ovoce
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V ceně není zahrnuto
 cestovní a úrazové pojištění
 pojištění proti stornu cesty
 povinné pojištění na potápění (doporučujeme DAN)
 veškerá pojištění jsou povinná
 zapůjčení potápěčské výstroje (kromě lahví a zátěže)
 povinné turistické vízum (lze zakoupit na letišti v Denpasaru za 25 USD)
 odletová taxa – 150 000,- RUP = cca 12,- USD Nutné platit v místní měně!
 Výlety za poznáním ostrova Bali

Potápěčský program
 6 ponorů ze břehu v Tulambenu a okolí včetně vraku lodě Liberty
 4 ponory z lodě na ostrově Nusa Penida na některé z lokalit dle domluvy: Manta
point, Crystal Bay, Gamat bay, Menjangan, Gili Selang, Nusa Lembongan

Nezapomeňte
 potápěčskou licenci s denníkem
 dekompresní bójku – je povinná!!!
 třmen
 svítilnu
 potápěčskou výstroj
 platnost vašeho cestovního pasu min. 6 měsíců po návratu do ČR
 v cestovním pase mít alespoň 2 volné stránky vedle sebe
Podmínky pro vstup do Indonésie
Cestovat můžete s cestovním pasem s minimální platností 6 měsíců. Pro občany ČR
je zavedena vízová povinnost, pro udělení víza se vyžaduje zpáteční letenka a lze jej
vyřídit na zastupitelském úřadě v Praze, nebo si ho lze zakoupit na letišti po příletu za
25 USD. Při vstupu do země se vyplňuje imigrační karta, jejíž první část je odebrána
při
vstupní
pasové
kontrole
a druhá
část
při
výstupu.
Očkování
Pro vstup na Bali není povinné žádné očkování. Bali je jediným indonéským ostrovem
bez výskytu malárie, takže nepotřebujete žádná antimalarika ani jinou profilakci.
Měna
Indonéská rupie není volně směnitelná a je tedy nutné mít s sebou nejlépe eura či
americké dolary, které na Bali směníte v jakékoliv směnárně.

Potápěčské lokality
Vrak Liberty v Tulambenu
- nejnavštěvovanější potápěčská lokalita na Bali
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-

jeden z nejpřístupnějších vraků v indo-pacifiku, přístupný z pláže, v hloubkách
mezi 3 - 30 m ležící na pravoboku částečně pod nánosy lávy a písku, naleznete
zde na 400 druhů korálových ryb, korálů, korýšů a dalších živočichů

Něco z historie
Sto dvacet metrů dlouhá loď, 17 m široká, ponorem7,5 m, výtlakem 6.211 tun,
výkonem 2.500 koní byla postavena ve Spojených státech v roce 1915 a v době
vypuknutí druhé světové války byla vybavena dvěma děly. Dne 11.ledna 1942 byla
15 km jihozápadně od Lomboku torpedovaná japonskou ponorkou, právě když vezla
náklad kaučuku a kolejnic. Dva americké torpédoborce se snažily ji odtáhnout do
přístavu v Singaraji, ale protože se čím dál víc plnila vodou, byla nakonec vytažena
na břeh v Tulambenu a postupně se z ní odstranilo všechno, co ještě mělo nějakou
cenu. Až do roku 1963 ležela loď bez povšimnutí na břehu. Dne 17. března 1963
vybouchla sopka Agung, která pohřbila všechny vesnice v okolí Tulambenu pod lávou
a Liberty byla smetena na dno Balijského moře.
Přístupnost
Hloubka
Proudy

z pláže 30 metrů plaváním
3 – 30 metrů
nepravidelně, na vnitřní straně vraku
k pláži 1 uzel

Druhová
hodně druhů, ve velkých skupinách
četnost ryb
Podvodní život měkké korály, velké množství korýšů
jedinečný noční ponor za úplňku, krmení
Zajímavosti
ryb banány, pravidelně nocující hejno
a speciality
Ploskozubce vysokočelého (bolbometopon
mutricatum)
Ostatní
ryby jsou ochočené, nadměrného vzrůstu,
informace
v poledne je vrak přeplněn potápěči
Ostrov Gili Biaha
- nejvzdálenější ostrov v Amuk bay ve tvaru banánu. Nádherná stěna, jeskyně se
žraloky a langustami, svah plný nahožábrých plžů. Proudy protékající kolem ostrova
vytváří nebezpečné víry a přináší studenou vodu. Vynikající lokalita pro fotografy na
makro. Výhled z jeskyně na modré moře plné ryb.
Typ ponoru
Přístupnost
Hloubka
Viditelnost
Proudy
Druhová
četnost ryb

ponor z lodě, stěna, jeskyně a svah
potápěčskou lodí 20 min z Padang Bai
max. 50 metrů
15 - 25 metrů
žádný až velmi silný
přerostlí chrochtalové a ploskozubci, listové ropušnice, pipety,
rozedranci, murény, žraloci bělocípí a balijské "monstrum"
velká druhová četnost nahožábrých plžů, několik druhů langust
Podvodní život
a krabů
Zajímavosti
žraloci a langusty (99% úspěšnost), pravidelně murény a 10 - 15
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a speciality

různých druhů nahožábrých plžů, endemický druh bodloka "monster"

Ostatní
informace

pro znalce a fotografy jedna z nejlepších lokalit.

Ostrov Gili Mimpang
- místními lidmi nazývaný “Batu Tiga“ (tři skály). Dle rybářů ostrov byl používán
v letech 1961 - 1962, jako terč Indonéských vzdušných sil. Velmi zajímavá a bohatá
lokalita tvořená kombinací pozvolných útesů, stěn a mělkých korálových zahrádek
vhodných na šnorchlováni.

Typ ponoru
Přístupnost
Hloubka
Viditelnost
Proudy

ponor z lodě u třech malých ostrovů
potápěčskou lodí 20 min z Padang Bai
max. 30 metrů
15 - 25 metrů
od slabého až po velmi silný
velká hejna chrochtalů, pyskounů,
Druhová
množství korálových ryb, murény,
četnost ryb
možnost vidění žraloků, měsíčníka
korálová zahrádka z měkkých a tvrdých
Podvodní život
korálů, želvy a chobotnice
měsíčník Mola mola, žraloci bělo
Zajímavosti
a černocípí (až 95% úspěšnost), velcí
a speciality
ploskozubci
v průběhu vysokých přílivů a odlivů
Ostatní
houpavé proudy v hloubkách do 10-ti
informace
metrů
Ostrov Nusa penisy, lokalita Toyapakeh
- nejvíce navštěvované místo na Nusa Penida s velmi čistou vodou, množstvím ryb
a korálů, nádherným proudovým potápěním, možností vidění velkých pelagických
ryb.
ponor z lodě se zanořením do 5 metrů
Typ ponoru
na korálovém útesu, který postupně
přechází v svah.
potápěčskou lodí 30-40 min z Padang
Přístupnost
Bai
Hloubka
30 metrů max.
Viditelnost
20 metrů
Proudy
pravidelně slabý až velmi silný
velká hejna ostenců černých a makrel,
Druhová četnost
množství různých druhů korálových ryb,
ryb
velcí tuňáci a napoleoni
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Podvodní život
Zajímavosti
a speciality
Ostatní
informace

útes je porostlý množstvím tvrdých
korálů velké množství drobných
bezobratlých živočichů, korýšů, mlžů,
plžů při troše štěstí želvy a mořští hadi.
časté místo výskytu měsíčníka Mola
Mola, pravidelně velcí tuňáci
teplota vody na všech lokalitach Nusa
Penidy se pohybuje pod 25°C, je vždy
nutné mít s sebou signální bójku, pozor
při vynořování, je zde velký provoz
plavidel

Co udělat, pokud se rozhodnete se s námi vydat za dobrodružstvím???
 zaslat vyplněnou přihlášku na níže uvedenou adresu
 zaplatit nevratnou zálohu 25 000 Kč
 uhradit doplatek ceny cesty do 30. srpna 2013
Při placení převodem:
Číslo účtu:
Kód banky:
S.S.:
V.S.:

1107076018
3030
009
Vaše rodné číslo

Více fotografií resortu, lokalit i Bali naleznete na www.raydiving.com.

Přihlášku zasílejte na:
RAY DIVING
Andrštova 6, Praha 8
180 00

Dotazy na:
+420 603 523 533
info@raydiving.com

RAY DIVING VÁM PŘEJE KRÁSNÉ PROŽITÍ
NEZAPOMENUTELNÉHO ZÁŽITKU!
TEŠÍM SE NA VIDĚNOU NA BALI!
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