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BALI 

EXOTICKÁ DOVOLENÁ V RESORTU 

                                                                                                                … nový resort v Padangbai  

 
 

Užijte si příjemnou dovolenou a bydlete v novém hotelu, který byl otevřen v srpnu 2015. Hotel se nachází 

hned vedle potápěčského centra a nabízí kvalitní a pohodlné ubytování v 30 pokojích a apartmánech. 

Nezáleží na tom, zda jste potápěč nebo ne, ať cestujete sólo, jako parta přátel nebo rodina s dětmi, tento 

nový Resort & Spa nabízí krásné ubytování s přátelskou a rodinnou atmosférou pro všechny. 

 

 

Restaurant – The Colonial     Masáže 

 
 

 

Resort & Spa Bali nabízí: 

• 30 pohodlných pokojů a apartmánů 

• Spa & masážní centrum 

• Nový bazén pouze pro hotelové hosty 

• Bar u bazénu 

• Bezplatná Wi-Fi 
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Cesta je velice vhodná i pro nepotápěče a děti! 
 

Termín:   1. – 11. listopadu 2019 
 

Cena pro potápěče: 22 900,- Kč* 

Cena pro nepotápěče: 11 100,- Kč* 
(ceny jsou uvedeny bez letenek předpokládaná cena leteky 16 700,- Kč) 

*ceny jsou uvedeny pro typ dvojlůžkového pokoje Nudibranch Supperior Room 25m
2
  

A typ rodinného třílůžkového pokoje Dolphin Family Room 36m
2 

 

 

Potápěč pobyt s letenkou (za 16 700,-) : 39 600,- 

Nepotápěč pobyt s letenkou (za 16 700,-) : 27 800,-  
 

 

 
 

 

Vydejte se s námi poznat stovky let  nedotčený podmořský svět, který nabízí bohatou sbírku velkých 

i malých ryb, korálů a jiných živočichů, kteří  se nenacházejí jinde na světě. Jsme si jisti, že zažijete 

nezapomenutelné okamžiky při potápění na všech námi nabízených potápěčských lokalitách. Zavedeme vás 

na vraky, stěny, mělké a hluboké útesy a jeskyně. Vyberete si mezi ponory ze břehu i z lodě, zažijete 

proudové potápění. A pokud se zrovna nebudete chtít potápět, můžete vyrazit kolem malebných rýžových 

políček a navštívit městečka s uměleckými dílnami, chrámové slavnosti, hinduistické chrámy, opičí les, 

případně vyrazit na vrchol sopky. 
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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.  
 

 

 

 
 

Ubytování: 
Ubytováni budeme v nově otevřeném potápěčském resortu ve městečku Padangbai (vzdálen 1,5 hod. od 

letiště), který nabízí 5 typů kvalitního ubytování. Všechny pokoje a apartmány jsou vybaveny sociálním 

zázemím, klimatizací a terasou pro klidné posezení. 

•Klimatizace  •Lahvová voda denně zdarma  •TV se satelitem 

•Minibar  •Rychlovarná konvice, čaj, káva  •Bezpečnostní trezor 

 

Nudibranch Superior Room 25m
2 – zahrnuto v základní ceně 

Dvoulůžkový pokoj – dvojitá postel nebo dvě postele – 2 dospělí 

 
 

http://www.okdiversresort.com/sites/default/files/gallery/okdivers_resort_spa_34.jpg
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Dolphin Family Room 36m
2 – zahrnuto v základní ceně 

Rodinný třílůžkový pokoj – dvě dvojité postele –  

2 dospělí + dvě děti do 6 let nebo 3 dospělí + jedno dítě do 6 let 

 

 
 

Uváděné ceny jsou platné pouze v případě plného obsazení pokoje či apartmánu. Resort nabízí ještě další tři 

druhy pokojů, které budou podrobně rozepsány na našich stránkách, včetně případných doplatků ceny. 
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Na vyžádání jsme schopni zajistit prodloužený pobyt. Nutno sdělit včas, z důvodu zajištění letenek a 

rezervace ubytování!!! 

 

 

V ceně je zahrnuto: 

 

 letištní transfery na Bali 

 9 nocí/10 dní ubytování v resortu se snídaní  

 4 dny potápění/8 ponorů s průvodcem z lodě  

 doprava na lokality autem, lodí, místní poplatky a povolení 

 zapůjčení 12l/200 Bar láhví (vzduch / NITROX) , zátěže na všechny ponory v balíčku 

 služby potápěčského centra a instruktora potápění 

 občerstvení mezi ponory – pitná voda, horká káva nebo čaj a ovoce + po návratu z potápění     

oběd na základně (pro potápěče) 

 

 

V ceně není zahrnuto: 

 

 zpáteční letenka včetně letištních tax Praha – Denpasar  – Praha (akt. cena 16 700,- Kč) 

 povinná cestovní, úrazová a potápěčské pojištění - doporučujeme DAN (pojištění bude nutno 

předložit před potápěním). Informace k pojištění pro potápěče DAN naleznete na 

www.raydiving.com (ve spodní části úvodní stránky) rádi ho pro vás zařídíme, je POVINNÉ!!! 

 pojištění proti stornu cesty 

 zapůjčení potápěčské výstroje (kromě lahví a zátěže) 

 Výlety za poznáním ostrova Bali 

 

 

Potápěčský program: 

 

 2 ponory z lodě (1 den) v blízkosti potápěčského centra v Padangbai 

 2 ponory z lodě (1den) na přilehlých ostrovech GILI MIMANG a TEPEKONG 

 2 ponory z lodě (1den) NUSA PENIDA - Manta point a Crystal Bay 

 2 ponory z lodě (1den) NUSA PENIDA - Gamat bay, Menjangan, Gili Selang, Nusa Lembongan 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQxNbCh5rKAhUFFg8KHRSDA64QjRwIBw&url=http://www.okdiversbali.com/cz/portfolio/potapeni-na-bali-gili-selang&psig=AFQjCNFFede2e55h7CgONKAn1jnON5Zubw&ust=1452334048794452
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyh9uCiJrKAhUHmw4KHZW6AdkQjRwIBw&url=http://www.okdiversbali.com/cz/portfolio/bali-potapecske-safari-tulamben&bvm=bv.110151844,d.bGg&psig=AFQjCNEJKBI2_arnIlf27xV6LDX6YfvQFg&ust=1452337240273193
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Nezapomeňte: 

• potápěčskou licenci s logbookem 

• dekompresní bójku 

• třmen 

• svítilnu 

• potápěčskou výstroj  

• potápěčský oblek 3 - 5mm  - předpokládaná teplota vody je 27-29 stupňů 

• tenké potápěčské rukavice  

• počítač - povinný 

 

Při vstupu do země se vyplňuje imigrační karta, jejíž první část je odebrána při vstupní pasové kontrole a 

druhá část při výstupu. Platnost Vašeho cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu do 

ČR! 

 

 

Očkování: 

Pro vstup na Bali není povinné žádné očkování. Bali je jediným indonéským ostrovem bez výskytu malárie, 

takže nepotřebujete žádná antimalarika ani jinou profilakci. 

 

 

Počasí: 

Klima na Bali je tropické s občasným výskytem dešťů. 

Teplota vzduchu: 30 °C, teplota vody: 27 - 29 °C.   

 

 

Měna: 

Indonéská rupie není volně směnitelná a je tedy nutné mít s sebou nejlépe Eura, které na Bali směníte v 

jakékoliv směnárně. 

 

 

Pozor důležité!!!  

Přesný čas odletu z pražské Ruzyně Vám bude sdělen hned, jakmile dostaneme tuto informaci od letecké 

společnosti. Termín odletu však může být pozměněn cca o 1 den. Maximální počet potápěčů 15.  

Cena pobytu se může změnit v závislosti na pohyb kurzu EUR/Kč!!!   
 

 

V případě Vašeho zájmu o účast na této akci je nutné zaslat vyplněnou přihlášku s kopií Vašeho cestovního 

pasu (stránka s fotografií)  na níže uvedenou adresu a uhradit: 

I. zálohu ve výši 10 000,- Kč, nejpozději do 15. 2. 2019 

II. uhradit cenu letenky v den vystavení - čím dříve se letenka vystaví tím nižší bude cena 

III. doplatek ceny nejpozději do 15. 8. 2019 

 

Při platbě bankovním převodem použijte následující údaje: 

č. účtu:  2500427384 

Kód banky: 2010 

V.S.:   Vaše datum narození 
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Více informací a foto galerie (ubytování, pod vodou a potápěčské lokality) naleznete na www.raydiving.com 

 

Těšíme se na viděnou! 

váš potápěčský klub RAY DIVING… 

 

 

 

Organizuje: RAY DIVING Karel Zámečník, Andrštova 6, 180 00 Praha 8, IČ 648 59 185 

 

Kontaktní osoba: Karel Zámečník, tel.: 603 523 533, email: info@raydiving.com 

 

 

 

 

Manta point Nusa Penida 

 

 

 

http://www.raydiving.com/
mailto:info@raydiving.com

