
FLORES – KOMODO - BALI
Explore The Extraordinary – Inspiring Culture – Charming People – Untouched Wilderness – Unlimited Trails – Turquoise Waters

V prvi polovici meseca oktobra 2013 za vas pripravljamo program: fotografsko odkrivanje FLORESA,
KOMODO in BALIJA. Eksotični indonezijski otoki Flores, Komodo in Bali nudijo ogromno možnosti,

predvsem pa veliko izjemnih fotografskih motivov.

Fotografski del programa bo vodil profesionalni fotograf Peter Irman. Peter je Nikonov NPS fotograf in se s
profesionalno fotografijo ukvarja več kot 20 let, deluje predvsem kot portretni, poročni, kulinarični in lifestyle
fotograf. Peter sodeluje z velikim številom najboljših slovenskih revij in časopisov, katerih nešteto naslovnic
krasijo njegove fotografije. Ker ljubi potovanja in popotništvo je prepotoval že velik del Azije in preostalega
sveta.  Je  tudi  predavatelj  na  Nikonschoolu  in  ima  ogromno  izkušenj  z  vodenjem  različnih  fotodelavnic.V
Indoneziji   je bil  večkrat in tudi že vodil  skupino fotografov, ter fotografiral  več porok tam, tako da pozna
najboljše lokacije.

Na  našem potovanju  se  boste  skupaj  z  Pro  fotografom Petrom Irmanom lahko preizkusili  v  fotografiranju
prekrasne  eksotične  narave,  portretov  prijaznih  domačinov  kateri  se  izredno  radi  fotografirajo,  kulinaričnih
specialitet in tudi po želji možno organizirati fotografiranje z fotomodeli na najlepših plažah.

Naš gostitelj slovenec Andrej, poročen z domačinko Ido, lastnik kompleksa Villa Zala na Baliju, kateri je tudi
sam fotograf, nas bo vsak dan vozil na najzanimivejše fotografske lokacije, kjer bomo lahko zajemali fotografije
v  najboljših  svetlobnih  pogojih.  Kar  seveda  pomeni  predvsem  jutranje  in  pozno  popoldansko/večerno
fotografiranje, opoldanska svetloba je seveda najslabša, poleg tega je takrat sonce premočno. V opoldanskem
času bo tako več časa za obiske pokritih tržnic, kosila (Indonezija je znana po odlični hrani in tropskemu sadju)
in relaksiranje, ter prave Balinezijske masaže.

Če ste ljubitelji čiste neobljudene narave je otok Flores z okoliškimi otoki naravnost za vas. Gre za
zapuščene otoke, daleč od civilizacije in turističnega vrveža. Krasijo jih prelepa riževa polja, eksotične ptice,
kavna polja in bambusovi tropski gozdovi. Tam najdete naravne tople vrelce, bistra jezera in reke, čudovite
slapove in mogočne delujoče vulkane, ki vabijo na treking. Lepota Floresa so tudi njegovi ljudje, ki so zelo

gostoljubni, prijazni in vedno nasmejani; z vami delijo svoje izkušnje in svoj način življenja.

   
1. DAN – 31. sep 2013

           Odhod iz Ljubljane ali Benetk preko enega izmed evropskih mest v Denpasar. 

2.  DAN
       V popoldanskih urah pristanete na Baliju, kjer vas bom po opravljenih carinskih formalnosti,
pričakal pri izhodu letališča, gostitelj in organizator vašega potovanja. Namestitev. Po krajšem počitku
se odpeljemo na večerjo ob morju, če boste zelo utrujeni, vam bomo večerjo postregli v vilah.



3. DAN
           Zajtrk. Popoldan se odpravimo do plaže, kjer bomo ob mrzlem Bintangu ter balinezijski hrani
opazovali deskarje ter barviti sončni zahod. 
   

4. DAN
            Po zajtrku sledi odhod do letališča in 1:45 urni let do otoka Floresa. Vso odvečno prtljago
pustimo v Zala vili in vzamemo tisto, kar bomo potrebovali v naslednjih 8 dneh. Namestitev v lesenih
bungalovih ob morju. 
    
      5.   DAN
       Ogledamo si vzhodno obalo Floresa ter tradicionalno vas z tipičnimi stožčastimi slamnatimi
strehami pod Vulkanom. Otroci nas bodo z nasmehom povabili v njihovo slamnato hišo s črno kuhinjo.

      6.   DAN
           V zgodnjih jutranjih urah sledi lahki treking na Vulkan Kelimutu, ki ima tri kraterje, v vsakem je
jezero  drugačne  barve.  Barva  jezer  se  spreminja  zaradi  raztapljanja  kamnin  na  dnu  jezera.  Naš
lokalni vodič nam bo od sončnem vzhodu postregel z domačo kavo ali vročim čajem. Sledi zajtrk v
hotelu ter vožnja po panoramski cesti do otočja 17. neposeljenih otokov – Floreški kornati. 

        7.   DAN
          Po zajtrku se vkrcamo v lokalni  čoln, ki nas odpelje do otoka letečih lisic oz največje vrste
netopirjev. Mogoče bomo dovolj glasni in bodo z našim ploskanjem netopirji odleteli, mi pa naredili
odlične fotografije. Nato se odpeljemo do enega izmet osamljenih otokov kjer bomo snorkljali ter si
sami pripravili odlično morsko kosilo – flores style. Tropske ribe in lignje nam bosta ribiča pripravila na
kokosovem lubju. Po kosilu sledi vožnja po goratem delu Floresa do urejenega kopališča, kjer priteka
vroča voda izpod vulkana ter hladna iz bljižnjih studencev. Izbirali bomo lahko med namakanjem v
zdravilni  vroči  vulkanski  vodi  z  temperaturo  50  in  več stopinj,  hladno  osvežitvijo  v  studencu  ali
namakanjem v sotočju obeh rečic s prijetno temperaturo.  

         8.   DAN
        Po zgodnjem zajtrku  se  odpravimo do prve  pristne  tradicionalne  visokogorske  vasi  pod
vulkanom, kjer bomo na hitro pokukali v vaško malo šolo, kjer otroci bosi sedijo na tleh in poslušajo
zelo mlado učiteljico. Nato se bomo sprehodili po vasi, pokukali v njihove značilne slamnato lesene
kolibe, gledali  kako  ženske pletejo vsakdanja oblačila ikat sarong,  sušijo kavo in kakav, moški pa
rezbarijo.... Nato nadaljujejo treking skozi lep bambusov tropski deževni gozd do druge vasi kjer so
hiše razporejene v krogu, njihovi predniki pa pokopani na sredini.  Še danes se vaščani prehranjuje
samo z lokalno pridelavo: kokosi in banane, koruza, riž, kava in kakav. Glavno žensko delo je kuhanje
za vso družino in pletenje oblačil, ki je bilo včasih trgovalno blago za hrano med drugimi vasmi.

  9.   DAN
          Zajtrk. Sledi enourna vijugasta vožnja proti morju. Po krajšem trekingu se nam bo odprl lep
pogled na južno razgibano obalo Floresa. Ni veliko vodičev, ki poznajo pot skozi tropski deževni gozd
do vasi, ki sta jo češka popotnika odkrila šele pred 4 leti. Le peščica ljudi je videlo to čudovito vas, 16-



tih lepih slamnatih hišk brez elektrike, na pobočju deževnega tropskega gozda. Domačini nas bodo
pričakali kot goste in nas presenetili z plesom dobrodošlice. Napolnjeni z energijo se odpravimo do
poizkušnje domačega palminega žganja Arak. Po dveh kozarčkih sledi vožnja do hotela 

      10.   DAN 
             Po zajtrku si ogledamo ogromna riževa polja v obliki pajkove mreže, saj so si le na tak  način
lahko domačini razdelili zemljo. Sledi vožnja do glavnega mesta zahodnega dela Floresa, kje bomo po
6 dneh prišli v ''civilizacijo''. Po namestitev v hotelu z bazenom bomo večerjali na ribji tržnici.

       11.   DAN
          Ob sončnem vzhodu se vkrcamo na ladjico, ki bo ta dan samo naša in se odpravimo v
Nacionalni park Komodo, ki ga je Unesco zaščitil leta 1991.  Še danes ni znano, zakaj največji, 3 m
velik  Komodoški  varan  živi  samo tukaj  in  je  preživel  toliko  milijonov  let.  Z  lokalnem vodičem se
odpravimo na  treking in iskanje varanov. Po enourni lahki hoji pridemo do plaže kjer se zadržujejo
varani.  Na  otoku  je  približno  2.500  varanov,  jaz  sem  jih  videl  in  fotografiral  samo  6.  Pot
nadaljujemo do Pinky plaže, kjer bomo med snorkljanjem videli pisane tropske ribice ter barvite korale.
Na kosilo  se odpravimo na rajski  otok z belo drobno mivko,  kjer  bomo lahko počivali  na visečih
mrežah, snorkljali med jatami barakud ali se čudili koliko je rdečih, rumenih in modrih morskih zvezd
ter velikih pol meterskih školjk z biseri. 

  12.   DAN
                  Po zajtrku sledi kratka vožnja do vasice, kjer se bomo z lokalnim vodičem sprehodili navzdol
skozi tropski deževni gozd mimo kakavovcev, vanilje, avokadovih dreves, riževih polj, kokosovih palm,
studencev  vse  do  mogočnega  slapa,  kjer  se  bomo  osvežili  v  prijetno  mrzli  vodi.  Vodič nam bo
postregel z bananami in sladkim ohlajenim kokosom. Sledi enourni  treking navzgor do izhodiščne
točke. Prosto popoldan.
  
        13.   DAN
                   Po zajtrku odhod proti letališču za Bali, let traja eno uro. Prosto popoldan.
       
        14.   DAN
                  Zajtrk in prosto za samostojne oglede in aktivnosti. Sprostitvena masaža v vili, lenarjenje
ob bazenu, nakupovanje ...

        15.   DAN
            Zajtrk.  Prosto  za  samostojen  oglede  in  aktivnosti.  Dodatno  se  lahko  odpravimo  do
tradicionalne vasi pod vulkanom, kjer bomo videli kako domačini pridelujejo rdečo čebulico in pekoče
feferone. Pokukali bomo tudi v 5. razred osnovne šole, ter se sprehodili med hiškami vse do vaškega
templja. Če bomo imeli srečo in bo ta dan ceremonija, se bomo pridružili praznovanju. Na željo lahko z
čolnom veslamo po vulkanskem jezeru vse do kraja Trunyan, kjer domačini umrle položijo na zemljo in
tam  pustijo.  Zanimivoje,  da  na  pokopališču  ni  nobenega  voja,  saj  posebna  drevesa  vsrkavajo
neprijeten vonj. Ko pridemo v vilo sledi balinezijska kuharska delavnica z Ido. Vse kar boste skuhali
boste tudi pojedli.  



         16.  DAN
                Po zajtrku se boste lahko ob svojem bazenu prepuščali razvajanju toplega tropskega sonca,
srkali sok iz svežega ananasa ali kokosa in se predajali gurmanskim užitkom morskih sadežev, malo
zadremali, prepustili svoje telo nežnim rokam maserke in premlevali spomine.   Popoldan odhod
proti letališču. 

       17.  DAN – 15. sep 2013
                Pristanek na ljubljanskem letališču sredi dneva in zaključek našega eksotičnega  potovanja

CENA ARANŽMAJA:  1.125,00  EUR                                       
CENE SO BREZ LETALSKE KARTE  EUROPA - BALIJA ,   TER   BALI – FLORES – BALI !

NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV:   8

ČAS POTOVANJA: 
30 september – 16 octobra, 17 dni / 14 nočitev

OBVEZNA DOPLAČILA:
Indonezijski vizum, ki se pridobi na letališču v Denpasarju 25 USD, cca 5 euro letališča taxa Bali –
Flores. izhodna letališka pristojbina (150.000 Rp., cca 12 EUR )

V CENO ARANŽMAJA JE VKLJUČENO:
Na BALIJU:
5 Nočitev z zajtrkom v luksuzni Vili 5*, pijača ob prihodu, tropsko sadje ves dan, mineralna voda, 2x
balinezijska tradicionalna masaža, kuharska delavnica v Zala vili z večerjo, navedeni prevozi in ogledi,
slovenski spremljevalec, 2 x slovenska spremljevalca (1 Pro fotograf), Zala darilo ob odhodu.

Na FLORESU  IN  KOMODO :
9 Nočitev  –  najboljša  prenočišča v  izbranem kraju  navedeni  prevozi  in  ogledi,  lokalni  vodič,  dva
slovenska spremljevalca.

V CENO ARANŽMAJA NI VKLJUČENO:
Kosila  in  večerje,  napitnine  na  Floresu  in  Komodo  cca  15  euro,  dodatne  aktivnost,  dodatno
zdravstveno zavarovanje v tujini ( CORIS ).

Glede na trenutne vremenske razmere ali želja celotne skupine so možna odstopanja od
vrstnega reda fotodogodkov.

  


