
1 

 

 
 За информация и резервации:  
София 1408, бул. Витоша 156, ет.1            

02/951 61 49; 0888 797 161  
office@profitravel.bg  
www.profitravel.bg  

 
  

ОСТРОВ БАЛИ И ОСТРОВ ЯВА – В СТРАНАТА НА 
ДРЕВНИ ХРАМОВЕ И ПРЕКРАСНИ ПЛАЖОВЕ 

 

10 дни / 7 нощувки 
18 септември – 27 септември 2021   

 

Отстъпка 200 лв при записване до 02.07.2021!  

  

 

 
С толкова много уникални острови, пръснати около екватора, стотиците активни 

вулкани и пресечната точка на два океана, Индонезия е своеобразен рай на земята. 
Тук се намират изключително мащабните и впечатляващи храмовите комплекси 

Боробудур и Прамбанан, които са част от списъка на световното културно наследство на 
ЮНЕСКО. 

Насладете се на прекрасна почивка и си подарете едно незабравимо изживяване в този 
приказен тропически свят, с потънали в зеленина планински склонове, тропическа 
джунгла с аромат на орхидеи, хибискуси и бугенвилии, с плажове – искрящи под слънцето 
и галени от топлите вълни на Индийския океан! 

 
Предимства да изберете програмата на Профи Травъл Център: 

✓ Включена застраховка „Отмяна на пътуване“! 

✓ Най-доброто съчетание на туристическа програма в Индонезия с екскурзия до о-в Ява и 

почивка на остров Бали! 

✓ Полети с авиокомпания Turkish Airline - удобни връзки и комфорт по време на 

пътуването! 

✓ Настаняване в хотел 5* на о-в Бали с висок рейтинг и качество на предлаганите 

услуги! 

✓ Целодневна екскурзия до о-в Ява – с посещение на най-големият будистки храм в света 

Боробудур и индуиския комплекс Прамбанан - и двата включени в списъка на ЮНЕСКО! 

mailto:office@profitravel.bg
http://www.profitravel.bg/
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✓ Водач от Профи Травъл през цялото време с Вас! 

✓ Опит и традиция – програмата се провежда вече за 18-ти път! 

 
 

ПРОГРАМА 
 
Ден 1/18.09.2021, събота/ София – Истанбул 

Отпътуване от летище София в 21:30 с полет на Турски Авиолинии за 
Истанбул. Кацане на летището в Истанбул в 22:55.  
 
Ден 2/19.09.2021, неделя/ Истанбул – Денпасар 

Продължение за Денпасар с полет в 02:00 и кацане в 19:30. Посрещане, 
трансфер и настаняване в хотел The Laguna Luxury Collection 5*, разположен на 
красив пясъчен плаж в елитния и изискан курорт Нуса Дуа на о-в Бали. Свободно 
време за вечеря. Нощувка. 

 
Ден 3/20.09.2021, понеделник/ Остров Бали 

Закуска. Свободно време за плаж и развлечения и възможност да се 
възползвате от удобствата, които предлага 
луксозният хотел The Laguna Luxury Collection 

5*. Комплексът се намира на великолепен 
пясъчен плаж и разполага с 3 големи плувни 
басейна, тип лагуна. Разположен е сред красиви 
тропически градини и предлага просторни 
помещения за настаняване. На разположение на 
гостите на хотела са СПА център предлагащ 
богат избор от козметични процедури, 
безплатен Wi Fi в цялата сграда, фитнес център, билярд, тенис кортове, много 
възможности за водни спортове. Нощувка. 

 
Ден 4 /21.09.2021, вторник/ Остров Бали – Остров Ява 

Ранен трансфер до летище Денпасар за полет до о-в Ява. Този ден ще 
посетите и разгледате едни от най-величествените храмови комплекси в света -
Боробудур и Прамбанан, разположени на о-в Ява в близост до гр. Джьогякарта. Те 
представляват изключително мащабни и впечетляващи обекти и са част от списъка 
на световното културно наследство на ЮНЕСКО. 

Храмът Боробудур в продължение на векове лежи скрит под слоеве от 
вулканична пепел и тропическа зеленина. Предполага се, че комплексът е 
изграден 8-9 век. Той обхваща 6 квадратни и 3 кръгли платформи, разположени 
една върху друга. Те са украсени с 2672 релефни 
пана и 504 Буда статуи. Строителството на 
внушителния храм отнема повече от 75 години. 
За съжаление храмът е бил изоставен няколко 
века заради упадъка на будизма и хиндуизма и 
навлизането на исляма в този район.  
 

https://www.marriott.com/hotels/travel/dpslc-the-laguna-a-luxury-collection-resort-and-spa-nusa-dua-bali/
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Едва през 1815 г., сър Томас Стамфорд Рафълс разчиства мястото и разкрива 
храма. Работата продължава до 1835 г., когато цялата конструкция е изкопана от 
вековната забрава. И до днес Боробудур все още се използва като място на 
религиозно поклонение. Ежегодно тук идват будистите от цяла Индонезия и 
чужбина, за да се съберат в Боробудур и да отбележат Деня на Весак. 

Другият значим обект, който ще посетим е индуският комплекс Прамбанан.  
Построен е около 9 век в близост до Боробудур, което е доказателство, че двете 

религии са съществували в мир. Посветен е на 
божествената троица – Брахма (Създателят), Вишну 
(Пазителят) и Шива (Разрушителят). Най-големият 
храм в комплекса е посветен на Шива. Той се 
издига на 47 м височина и може да бъде видян 
отдалеч. В оригиналната си форма храмовият 
комплекс съдържа над 250 големи и малки храма. 
През 10-ти век храмът е изоставен, а по-късно по 
време на голямо земетресение през 16 век 

храмовете са разрушени. Благодарение на реконструкцията и правилното 
реставриране някои от храмовете са възстановени и пресъздават величието на 
отминали времена. Екскурзията включва обяд в местен ресторант. Следобед 
трансфер до летище Джьогякарта и обратен полет до о-в Бали. Пристигане в 
Денпасар, трансфер до хотела и нощувка. 
 
Ден 5 /22.09.2021, сряда/ Остров Бали  

Закуска. Възможност за целодневна екскурзия със специално корабче до 
остров Лембонган с включен обяд, по време на която ще имате възможност да 
избирате дали да отидете на тур в близкото селце или да направите първото си 
гмуркане, или пък да се качите на лодка-банан. На разположение ще е и лодка с 
прозрачно дъно за всички, които няма да сложат шнорхел и маска, както и 
възможност да прекарате необезпокоявани с книга в ръка на плажа под палмовите 
дървета или край басейна. Нощувка.    

                                              
Ден 6 /23.09.2021, четвъртък/ Остров Бали 

Закуска. Възможност за целодневна екскурзия „Тайните на източен Бали” с 
включен обяд, по време на която се посещава 
селището Батубулан, където се наблюдава 
традиционната техника на рисуване „батик”.  
Разглежда се типичното балинезийскo селце 
Пенгглипуран, което се отличава с красивата си 
природа и архитектура. Следва посещение на 
древната сграда на съда в Клунгкунг и 
продължение през Букит Джамбул и красивите 
оризови тераси към подножието на планината Агунг, където се намира и най–
святият и висок вулкан на о-в Бали. Разположен на един от вулканичните склонове 
се намира храмовият комплекс Бесаких - „Храмът Майка”, издигнат на пиедестала 
на святост от хиндуиското население на о-в Бали. Нощувка.  
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ВАЖНО: Препоръчваме облекло САРОНГ или дълги панталони за храма Бесаких. 
 
Ден 7/24.09.2021, петък Остров Бали 

Закуска. Възможност за целодневна екскурзия, по време на която ще се 
насладите на красивия планински курорт 

Кинтамани с впечатляваща гледка към езерото Батур 
и едноименния действащ вулкан. По пътя се посещава 
селцето Мас, известно с дърворезбарите си, както и 
местна ферма, където може да се опита уникалното 
балинезийско кафе Лувак. Разглежда се и културната 
столица на острова – Убуд, известна с многото си 
художествени галерии и Свещената гора на 
маймуните. Нощувка. 

Ден 8/25.09.2021, събота/ Остров Бали 
Закуска. Възможност за целодневна екскурзия до островите Ломбок и Гили 

Траванган. Сутрешен трансфер от хотела до пристанище Падангбай /около 1 ч и 
20 мин/и отпътуване с високоскорстна лодка до о-в Гили Траванган /около 2 ч./. 
Името Траванган произхожда от индонезийската дума Terowongan (тунел) поради 
наличието на пещерен тунел, построен по време на японската окупация през 
Втората световна война. На Гили Траванган няма моторизирани превозни 
средства. Основното транспортно средство са велосипедите и cidomo (малка конна 
каруца). С размери 3 км дължина и 2 км ширина островът може да бъде обиколен 
пеш за около 2 часа. Това е най-големият, оживен и 
развит от трите острова Гили, на който ще намерите 
много атракциони, ресторанти, търговски зони и 
центрове за гмуркане. По време на eкскурзията ще 
можете да се насладите на прекрасните рифове и 
множеството цветни риби с шнорхелинг и плуване. 
Вечерта трансфер до летище Ломбок за полет до 
Денпасар. Връщане в хотела и нощувка. 
Ден 9/26.09.2021, неделя/ Остров Бали 

Закуска и свободно време до късния следобед. Трансфер до летището за 
полет до Истанбул в 21:00. 
Ден 10/27.09.2021, понеделник/ Истанбул - София 

Кацане на летището в Истанбул в 04:55 и продължение за София с полет в 
07:50. Пристигане в България в 09:05. Край на програмата. 

 
 

 
 
 
 

Цени Стандартен 
пакет  

Промо пакет при 
записване до 02.07.2021 

Цена на човек в двойна стая при 
група от минимум 10 туристи 

3 190  лв 2 990  лв 

https://bg.vvikipedla.com/wiki/Pacific_War
https://bg.vvikipedla.com/wiki/Cidomo
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Цената на пътуването включва: 
• 7  нощувки със закуски в двойна стандартна стая в хотел The Laguna Luxury 
Collection 5* 
• Трансфер летище о-в Бали - хотел  - летище о-в Бали; 
• Целодневна екскурзия до о-в Ява с включени самолетни билети, обяд, местен гид   
и входни такси; 
• Водач – преводач от Профи Травъл Център при група от минимум 10 туристи; 
• Местно екурзоводско обслужване по време на екскурзията до о-в Ява; 
• Медицинска застраховка на „Allianz Travel” (част от Allianz   Group) за 
застрахователна сума 10 000 евро и покрити основни рискове; 

• Застраховка “Отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по неотложни, 

независещи от клиента причини /включително COVID-19/.Застрахованата стойност 
на пътуването е 2 990 лв на човек и покрива услугите в пакета на общата цена на 
пътуването по договор* 
* По желание може да се доплати за по-високо покритие на застраховката „Отмяна на 
пътуване“, което да включва и услуги, които са извън общата цена на пътуването 
(самолетен билет, допълнителни екскурзии и други). Доплащания за покриване на 
по-висока застрахователна стойност са на запитване според размера на исканата сума 
за допълнително застраховане и могат да се заявят най-късно до 45 дни преди 
заминаване. 
*Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 или е поставено под карантина 
поради съмнение за заболяване и следователно трябва да отмени планирано пътуване, 
застраховката покрива възстановяването на разходите за анулиране на пътуването. 
Заболяването на съпруг/а или близък роднина, който не пътува, също се счита за 
причина за анулиране на пътуването, при условие че лицето има живото 
застрашаващо състояние поради COVID-19 и се нуждае от интензивни грижи в 
болница. 
 
Други причини за отмяна на пътуването, покрити от застраховката: 
Включват медицински и немедицински причини, съкращаване от работа и др.    
описани в Общите условия по застраховката. 
 
 

Цената не включва: 
• Самолетен билет София – Истанбул – о-в Бали - Истанбул – София на 
авиокомпания Turkish Airline - договорена групова цена 1390 лв на човек с 
включени летищни такси до 23.07.2021. За записалите се след тази дата може да се 
наложи доплащане за самолетните билети. 
Полетно разписание (към юни 2021) 
18.09.2021 София  -Истанбул                    21:30 - 22:55 
19.09.2021 Истанбул - Денпасар               02:00 - 19:30 
 
26.09.2021 Денпасар – Истанбул              21:00 - 04:55+1 
27.09.2021 Истанбул -  София                   07:50 - 09:05 
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• Доплащане за вечеря – 90 лв на ден на човек /по желание/; 
• Допълнителни екскурзии:  
   Заявяват се и се заплащат на място, цените са ориентировъчни 
- Целодневна екскурзия „Тайните на източен Бали”с включен обяд –90 лв; 
- Целодневна екскурзия до красивия планински курорт Кинтамани с включен обяд –98 лв; 

- Целодневна екскурзия до о-в Лембоган с включен обяд –200 лв; 

- Целодневна екскурзия до о-в Ломбок – 500 лв; 

• Такса обслужване на местните екскурзоводи и шофьори – 30 лв; 
•  Напитки по време на хранене и лични разходи; 
 
Важно!  
• Екскурзията ще бъде осъществена при минимум 10 туриста; 

• Необходими документи за записване: валиден задграничен паспорт (минимум 6 
месеца от датата на заминаване) и плащане на депозит в размер на 1000 лв на човек 
•Плащането става в брой, с кредитна карта или по банков път:  
"ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД, 
РАЙФАЙЗЕН БАНК,  
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,  
IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40,  
BIC: RZBBBGSF.  
 
• Краен срок за събиране на групата: 23.07.2021. 
• Доплащането се извършва в срок до: 16.08.2021. 
• Смяната на посочените хотели с подобни от същата категория не се счита за 
значителна промяна на програмата.. 
• За всички допълнителни мероприятия, като отделна част и невлизащи в oбщата 
пакетна цена, Профи Травъл Център не носи отговорност. Те се провеждат изцяло 
по желание и на собствена отговорност от страна на записалите се клиенти.  
• За посещението на Бали няма изискване за визи.  
• Туроператорът ще информира ежемесечно за всички актуални изисквания, 
процедури и препоръки касаещи влизането и престоя в Индонезия. 

 
Цените са изготвени при валутен курс на ОББ към 28.05.2021: 1USD=1.60лв и при увеличение на 

валутния курс на щ. долар към лева с повече от 3%, Профи Травъл Център ЕООД си запазва правото да 
промени цената към датата на доплащане, която е 16.08.2021. Взема се под внимание курс продава на ОББ. 

Профи Травъл Център ЕООД не носи отговорност при смяна на часовете на полетите от страна на 
превозвачите. 

Профи Травъл ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на туроператор» при ЗАД «Лев 
Инс» с адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III, 136 B. 

 
 
 

 

 
 


