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Manta & Seals Dive Center  

Kořenského 5, Praha 5  
mail: info@dcmanta.cz  

BALI 2023   

1.10.2023 - 12.10.2023   

Ahoj kamarádi,  
Připravili jsme pro vás opět nový a zaručeně fantastický výlet do tepla, trochu se proletíme a přistaneme na 

BALI. Bali - “Ostrov Bohů” je součástí pětitisíc dlouhého řetězce indonéského souostroví. Ostrov Bali leží 8 

stupňů pod rovníkem mezi ostrovy Jáva a Lombok.   

Čeká nás krásných 10 nocí ve pohodlných klimatizovaných bungalovech vzdálených jen 20 metrů od moře s 

polopenzí, 6 úžasných dní potápění (2-4 ponory denně dle vaší libosti), možná i Manty a Měsíčníci, vraky 

Liberty a Sunrise i nezapomenutelný výhled na moře - no prostě paráda 🙂 
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Plán výletu:  
1.DEN 
Přílet na letiště Denpasar a vstupních formalitách transfer do resortu.  

2.DEN 
Snídaně, potápění na korálovém reefu a vraku Bali (2-4 ponory), večeře  

3.DEN 
Snídaně, potápění v Tulambenu na vraky Liberty a Sunrise (2 ponory) + možnost potápění 2 ponory u 

resortu, večeře  

4.DEN 
Snídaně, individuální program - možnost výletů, večeře  

5.DEN 
Snídaně, potápění v Tulambenu - Balu Kelebit a Alamanda (2 ponory) + možnost potápění 2 ponory u 

resortu, večeře  

6.DEN 
Snídaně, potápění v Kubu na Batu Ringit (2 ponory) + možnost potápění 2 ponory u resortu, večeře  

7.DEN 
Snídaně, individuální program - možnost výletů, večeře   

8.DEN 
Snídaně, potápění v Tulambenu - výběr z 12 lokalit (2 ponory) + možnost potápění 2 ponory u resortu, 

večeře.  

9.DEN 
Snídaně, dva ponory u ostrova Nusa Penida - Manta Point a Crystal Bay (2 ponory) + možnost potápění 2 

ponory u resortu, večeře.  

10.DEN 
Snídaně, individuální program - možnost výletů, večeře 

11.DEN 
Snídaně, individuální program, večerní check-out 

12.DEN 
Přílet do Prahy 
 

O Bali a ubytování: 
Bali –  nazývané též „Ostrov bohů" - je součástí pět tisíc kilometrů dlouhého řetězce indonéského souostroví, 

tvořeného více než sedmnácti tisíci ostrovy. Ostrov Bali leží 8° jižně od rovníku v souostroví Malé Sundy. 

Od východu k západu je ostrov asi 153 km široký, od severu k jihu je to asi 112 km. Rozloha činí 5632 km². Nejvyšším 

bodem je aktivní vulkán Mount Agung (3142 m.n.m.). Hory pokrývají střed ostrova a táhnou se na východní stranu. 

Pobřeží Bali nabízí 400 km překrásných pláží, omývaných vodami Indického oceánu. Hlavním městem Bali je téměř 

milionový Denpasar, ležící v jižní části ostrova. 

Resort Bali najdete na klidném severovýchodním pobřeží Bali ve vesnici Kubu. Ta je vzdálena asi 4 Km od Tulambenu 

- potápěčského centra SV Bali. 

Resort se rozkládá v tropické zahradě plné exotických rostlin a kokosových palem přímo u moře. Krásné a živé 

korálové zahrady leží přímo před resortem. 

Skvělá poloha resortu, který nesousedí s žádným jiným, umocňuje zážitek z vašeho pobytu v čarokrásné přírodě. U 

nás čekejte absolutní soukromí, klidné procházky po okolí, návštěvy baru a restaurace nebo výlety autem či na skútru 

do blízkých městeček. Váš volný čas si zde můžete zorganizovat podle momentální nálady a nezávisle na ostatních 
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hostech. 

Z resortu pohodlně obsáhneme i většinu zajímavých míst na Bali - výlety na sopku Batur, největší hinduistické a 

buddhistické chrámy, krásnou okolní přírodu, domorodé vesnice a trhy. 

Bungalovy - sedm klimatizovaných, pohodlných, sousedících bungalovů s jednou manželskou a jednou samostatnou 

postelí. Bungalovy jsou umístěny v zahradě cca 20 m od moře. Všechny mají přímý výhled na moře. K dispozici 8 m a 

17m bazén. 

● polootevřená tropická koupelna 
● minibar 
● WI-FI zdarma 
● bezpečnostní schránka 
● krytá terasa s posezením 
● odpočinkové věže gazebo 
● klimatizace 
● kompletní služby celého resortu  

Počasí na Bali 

Díky rovníkové poloze převládá na Bali po celý rok tropické podnebí s průměrnými teplotami kolem 30°C. Od začátku 

prosince do konce února je na ostrově tzv. vlhká sezóna. V praxi to znamená, že je stále velmi teplo, ale je větší 

pravděpodobnost dešťových přeháněk. Od března do listopadu pak nastává období sucha, kdy je slunečněji, ale i tak 

občas sprchne. Teplota na pobřeží je vždy vyšší než v hornatém vnitrozemí.   

Čas na Bali 

Oproti České Republice je na Bali v zimě o 7 hodin a v létě o 6 hodin VÍCE. 

O potápění a lokalitách: 
V okolí resortu se nachází několik moc krásných lokalit, proto uvádíme jen 4 nejčastěji navštěvované.  

KUBU - House reef resort - tato lokalita je přímo před naším resortem. Potápění na Bali se provozuje většinou ze 

břehu. I zde využijeme naši oblázkovou pláž. Ta přechází v  korálové plochy od 3 m do 80 m hloubky. Od 20 metrů 

sestupují do hloubky velká porostlá lávová žebra, nad kterými potkáte bělocípé žraloky, ploskozubce, hejna velkých 

kranasů a barakudy či murény. Pozorným očím neunikne ani čistící stanice s krevetami, listové ropušnice nebo 

kamenné ryby. Na nočním ponoru Vám zatančí Španělská tanečnice a velké košaté hadice lovící chapadly svojí 

potravu. Lokalita je vhodná pro všechny potápěče a je přístupná ze břehu v kteroukoliv denní i noční dobu. House 

reef je díky svému profilu skvělý pro šnorchlováni,  potápění začátečníků i pro zkušené potápěče. 

TULAMBEN - Tulamben je nyní asi nejznámější potápěčskou lokalitou na Bali. Celá oblast na SV Bali je vyhlášená 

bezpečností svých lokalit, teplotou vody v rozmezí 27 – 30°C, plážemi z chrastících vyvřelých oblázků a černým 

sopečným dnem. Především fotografové tento tmavý podklad milují. Jejich obrázkům dodává syté barvy a ostrost 

všech focených objektů. Je to ale hodně odlišné od potápění na světlých a prosvícených korálových útesech s bílým 

pískem. Viditelnost běžně dosahuje jen 12 – 15 m, ale tuto nevýhodu bohatě vyváží nepřeberné množství druhů ryb i 

bezobratlých, kterým tyto vody oplývají. Potápění se tu začalo rozvíjet již v roce 1979, kdy první návštěvníci objevili, 

jak bohatý je podmořský  život okolo vraku Liberty. Nejlepší podmínky pro potápění jsou obvykle od konce dubna a 

vydrží až do července. V srpnu a září přináší jihovýchodní monzuny větší vlny, což potápění dost ztěžuje. Koncem září 

se však podmínky zlepšují, voda se uklidňuje a nastává opět ideální doba pro potápěče. Velkým překvapení pro 

mnohé z nás je dnes a denně fungující skupina místních nosiček, které si s úsměvem naloží na hlavu 2 kompletní 

potápěčské výstroje, připnuté na lahev a odnesou Vám je na požadovanou lokalitu. Váha výstroje často převyšuje 

váhu nosiče, ale to zde asi nikdo neřeší. První ponor zde naprostá většina turistů zažije na vraku Liberty, do kterého 

se hned zamiluje, ale postupně většina z vás zjistí, že tu není pouze Liberty, ale i ostatní lokality jsou nesmírně 

bohaté. 
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VRAK LIBERTY - Z černé pláže plné oblázků zde vstoupíte na mělčinu, kde kameny v pěti metrech hloubky ustupují 

rovnému písčitému dnu, ale v tu chvíli vás již obklopují hejna ryb. Tento cca 120 metrový vrak americké zásobovací 

lodě leží přibližně 20 metrů od břehu v hloubce od 3 do 35 metrů. Svoji pouť tu ukončil při cestě na Filipíny v roce 

1942, kdy byl torpédován japonskou ponorkou. Po vyložení nákladu odpočívala Liberty vytažená na pláž až do roku 

1963, kdy se probudila sopka Agung a svými otřesy a zemětřesením pohnula lodí do větší hloubky. Nečekejte zde 

však žádné strašidelné torzo. To, co z vraku dnes zbylo, připomíná spíše přirozený korálový útes, než lidský výtvor. Za 

léta pod vodou se z vraku stalo přirozené útočiště pro ohromující množství korálů a jiného podmořského života. 

Hejna kranasů, klipek, netopýrníků, perutýnů nebo velké barakudy spolu s rozlehlostí vraku zaručují, že se zde 

budete chtít potápět hned několikrát. Výjimečně krásný je vrak při nočním potápění a hodně z našich hostů tvrdí, že 

nezažilo lepší noční ponor, než na Liberty. I když jste zde na dovolené, určitě se vyplatí si jeden den přivstat a zažít na 

vraku brzké ráno. Hejno asi dvaceti ploskozubců a velcí kranasové nejsou v tu dobu ještě vyplašeni davem potápěčů 

a bohatě vás odmění za ranní vstávání. Pro milovníky makro života zde čeká nevyčerpatelná zásobárna titěrných 

zvířátek, jako jsou pigmey koníci, nahožábří plži, rozedranci, maskovaní krabi, listové ropušnice nebo vějířníci. Toto 

místo je naprostým rájem všech potápěčů i šnorchlařů. 

SUNRISE - Přímo před resorty se v Tulambenu rozkládá úžasně bohatá korálová zahrada (hloubka 5 – 20 m), kde jistě 

neminete malé černocípé žraloky, překrásně vybarvené papoušky, sasanky se svými klauny, písečné úhoře a 

žlutomodré murénky. Krásami této zahrady se mohou kochat potápěči všech kvalifikací a jistě její kouzlo a malou 

hloubku ocení po některém z hlubších ponorů i ti zkušenější. Patří také k nejoblíbenějším místům šnorchlařů. 
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Viza:  
Občané České republiky mohou získat 30 denní vízum ZDARMA po příletu na kterékoliv indonéské mezinárodní 

letiště nebo po připlutí do mezinárodního přístavu. V našem případě je to Denpasar - hlavní město Bali. 

Podmínky získání : 

- pas platný při vstupu nejméně dalších 6 měsíců! 

- alespoň dvě volné stránky v pasu 

- zpáteční letenka  

Veškeré informace pro přílet i s českým překladem obdržíte e-mailem společně s cestovním voucherem před 

odletem. Pokud máte zájem odletět na Bali již s vízem nebo chcete strávit v Indonésii delší dobu - 60 dní, kontaktujte 

prosím Indonéskou ambasádu v Praze. 

Adresa velvyslanectví: 

Velvyslanectví Indonéské republiky 

Nad Buďánkami II/7 

150 00 Praha 5 

 

Ceny 
Cena: 21500,-Kč ubytování   

Cena: 12900,-Kč potápěčský balíček (6 dní potápění) 

 

V cenách je obsaženo 

● Ubytování včetně polopenze (bez nápojů) a transferů z/na letiště - resort   

● Potápění: služby dive centra – potápění, pronájem lahví a zátěže, 6 dní potápění 

● Instruktor / Divemaster Manta & Seals Dive Center  

V cenách není obsaženo: 
● Letenka Praha – Denpasar – Praha (25.350,-Kč) 

● Pojištění potápěčské 

● Pojištění cestovní  

● Fakultativní výlety 

 

Platby a podmínky: 

1. Záloha ve výši 25.500 - splatná do 31.12.2022  

2. Doplatek z objednaných služeb - splatný do 31.5.2023 

 
Platbu prosím převeďte na číslo účtu: 2801172450 / 2010 
Do zprávy příjemce uveďte: vaše jméno +  Bali - 2023 

Variabilní číslo: uveďte datum narození ve formátu DDMMRRRR    

Zároveň berte na vědomí, že rezervace je nevratná – tedy při stornování výletu po datech jednotlivých 

záloh 31.12.2022 z vaší strany, částka propadá. Je však možností svojí účast někým nahradit, což je ale 

v kompetenci původního rezervujícího.  

V případě dotazů či nejasností jsme vám plně k dispozici. Za Manta & Seals Dive Center - Tomáš a Petr 


