Нова година из островите на Индонезия
(27 декември 2018 – 12 януари 2019)

Простираща се от двете страни на екватора на дължина от почти 5 000 км, Индонезия
обхваща повече от 17 000 острова, половината от които са населени и богато
напластени с история и характер. Огромното разнообразие от етноси и обичаи,
природни пейзажи, животни и растения, цветове и аромати, изкуство и култури,
създават усещането, че 100 държави са събрани в една...
В рамките на 2 седмици ще посетим островите Ява, Флорес, Ринча, Комодо, Борнео и
Бали, а за капак ще посрещнем Новата година на кораб, някъде измежду тях! По
време на пътешествието ще видим един от най-интересните будистки храмове на
Югоизточна Азия – колосалния Боробудур, ще посрещнем изгрева над вулканичната
панорама около Бромо, ще плуваме сред коралови рифове и многоцветни риби, а ще
видим и най-големите гущери в света – 3-метровите комодски дракони (по-известни у
нас като комодски варани). Ще влезем навътре в калимантанската джунла за да се
срещнем с „хората от гората” – орангутаните, ще се изкачим до мистичните кратерни
езера на вулкана Келимуту (на о-в Флорес), а няма да пропуснем и плажовете и
автентичната култура на Бали (колкото и пренаселен от туристи да е той).
Еми това е, вижте по-долу програмата и добре прочетете всичко! И заповядайте!
ПРОГРАМА НА ПЪТЕШЕСТВИЕТО
27 декември 2018: Отпътуване към Индонезия
Полети на Qatar Airways по маршрут София – Доха – Джакарта, с излитане в 12:25 ч
на обед, престой в Доха (може да измислим някой тур на града) и пристигане в
Индонезия на следващия ден (28-ми).
28 декември: Пристигане в Джакарта и полет до Джогякарта
Кацаме в Джаракта около 15:50 ч, визови формалности на летището. Вечерта –
вътрешен полет от Джакарта до Джогякарта, около 1 час (не съм сигурен в точното
произношение на града, май Джоджакарта е най-точно). Пристигане, трансфер до
хотела и нощувка в града. Hotel Hyatt Regency Yogyakarta 4* (или подобен)
29 декември: Джогякарта – храмовете Боробудур и Прамбанан – Джогякарта
Доста култура ще ни се събере през този ден... Сутринта ще посетим Боробудур –
най-впечатляващия древен религиозен комплекс в Индонезия. Гигантската триетажна
мандала е изградена между VIII и IX век по време на кралството Салиендра. В

строежа са използвани около 1 600 000 блока вулканична скала, които допълнително
са обработвани от хиляди работници. Архитектурата и орнаментите на храма
символизират пътя към небесата и постигането на нирвана чрез 500 детайлно
изработени каменни статуи на Буда и над 2600 релефа. В по-ново време, храмът е
проучен през 1814 г. от сър Стамфорд Рафълс, основателят на Сингапур, но посериозна реставрация започва едва през 70-те години на XX век под опеката на
ЮНЕСКО. Ще се изкачим и до върха на пирамидата, откъдето в далечината се вижда
и конуса на активния вулкан Мерапи.
Следобед ще разгледаме Прамбанан – един от най-големите хиндуистки храмове в
света (и най-големият в Индонезия). След това ще видим работилница за
традиционното местно изкуство batik, а по-късно ще минем и през пазара за сувенири
Malioboro. Нощувка в Hotel Hyatt Regency Yogyakarta 4* (или подобен).
30 декември: Джогякарта – Лабуан Баджо (о-в Флорес) – Сабалон – Ринча
Рано сутринта полети по маршрут Джогякарта – Денпасар – Лабуан Баджо, с кацане
на о-в Флорес малко преди обед. От пристанището на Лабуан Баджо ще се качим на
кораба (Nyaman или подобен), с който ще плаваме из морето Флорес през
следващите 3 дни. Корабът е напълно оборудван с навигационни инструменти и
отговаря на стандартите за безопасност, каютите му са малки, но доста прилични, а
екипажът е много опитен и внимателен.
На лодката ще бъде сервиран обяд, след което отплаваме към остров Сабалон. Тук
ще е първата възможност за плуване с шнорхел или дори гмуркане – водите
изобилстват от различни видове корали и други морски обитатели, включително
акули (спокойно, от малките са, не хапят). Вечерта ще отплаваме към остров Ринча.
Нощувка на кораба...
31 декември: Ринча – Комодо – Ринча, Честита Нова Година!
Пристигаме край остров Ринча рано сутринта, ще се събудим сред красивите
пейзажи на морето Флорес. Закуска на борда, след което ще посетим съседния о-в
Комодо, където ще се разходим с местен рейнджър из националния парк и много
вероятно ще видим комодски дракони (Varanus komodoensis) – най-големият гущер на
земята, достигащ 3 м дължина и тегло от 70 кг. Една уникална природна среда,
каквато няма никъде другаде – неслучайно архипелагът бе избран за едно от новите
7 природни чудеса по света през 2011-та и то не само заради интересните си
сухоземни обитатели, а и благодарение на изобилието от морски такива...
Единствено на тези два съседни острова (Ринча и Комодо) живеят тези отровни
„дракони”. По около 1200 на всеки от двата острова, и това е. Изживяването е просто
култово. Не само, че виждаме истински чудовища, но и защото е много якооо...
Сигурно ще попаднем и на други животни там – водни биволи, елени, диви прасета
(все пак, гущерите трябва да ядат нещо, нали?), доста видове птици...
Ако остане време ще посетим и Kampung Komodo – единственото селище на острова,
там живеят главно хора от племето Bugis, известни като добри мореплаватели и
дърворезбари. Връщаме се на остров Ринча, на който комодските варани са дори
малко повече, отколкото на същинския Комодо. Следобед ще има още време за
плуване и гмуркане. След това – Новогодишен купон! Музика, песни и танци –
вярвам, че купонът ще стане...
01 януари: Ринча – Национален парк Комодо – Лабуан Баджо
ЧНГ! След закуска, ще слезем отново брега и ще направим трекинг из парка за 2-3
часа. Обяд на борда, докато лодката плава към Pink Beach (Розовия плаж), известен

с кристалните си води и бял пясъчен плаж. Това място също е много добро за
шнорхелинг и гмуркане – с огромно изобилие от корали и риби, а често могат да се
видят и цели рибни пасажи. Ако времето позволи, ще хапнем барбекю на плажа.
Вечеря и нощувка на кораба.
02 януари: Лабуан Баджо – Енде – Мони
Ранна закуска, след което слизаме от кораба в Лабуан Баджо. Придвижваме се до
летището на града за сутрешен полет Лабуан Баджо – Енде. Пристигаме там около
10:30, трансфер до градчето Мони в източната част на о-в Флорес. По пътя ще
посетим селата на Wolowaru, а след това и племената от хълмовете Лио – Jopu и
Ranggase, които ще ни демонстрират традиционното тъкане Ikat. В този район
задължително трябва да опитаме от местния сорт индонезийско кафе „Kopi Ende”.
Кафе на зърна и джинджифил се изпичат заедно и от сместа се вари кафе. Вечеря и
нощувка в Kelimutu Eco Lodge 3* (или подобна).
03 януари: Мони – Келимуту – Енде
Днес ще видим едно от истинските чудеса на Индонезия, вулкана Келимуту – в 3
съседни кратера има 3 езера с различен цвят... Това забележително творение на
природата за мен е най-голямата красота на целия Индонезийски архипелаг.
Цветовете на езерата се менят с времето – тюркоазено синьо, зелено, червено и
дори кафяво, като това се дължи на химическите реакции на минералите във водата,
в резултат и на вулканичната активност.
Следобед ще видим и водопади близо до Мони, а после трансфер до Енде – нощувка
в Grand Wisata Hotel 3* (или подобен).
04 януари: Енде – Денпасар (о-в Бали) – Банюуанги
Сутрешни полети от Енде до Денпасар (главния град на Бали), с едно прекачване
някъде из островите... След кацане – наземен трансфер до западния край на
острова, откъдето взимаме кратък ферибот до отсрещния бряг на о-в Ява и селището
Банюуанги, в подножието на платото Иджен. Нощувка в ILLIRA Hotel 4* (или подобен).
05 януари: Банюуанги – вулкана Иджен – Бромо
Всъщност спането ще е по-скоро почивка, защото по нощите, около 01:00 ч, се
отправяме към вулкана Иджен – нещо яко, ще видите какво... Един час е пътят
нагоре с джип до селото Licin и после поне още 1:30 часа ходене до ръба на кратера,
на височина от около 2800 м. Оттам вече ще следим за нереалните сини пламъци,
проблясващи в нощния мрак – всъщност това са горящи серни газове, излизащи през
процепи в земята при температури от около 600 °С. Понякога височината им достига
15 м и затова неслучайно местните ги наричат „син огън”...
По-късно слънчевата светлина при изгрева ще разкрие пред нас и красивото
кратерно езеро, което въпреки примамливия си тюркоазен цвят, е досто отровно...
Там горе ще видим и местни работници – събирачи на сяра, които носят надолу с
всяко свое ходене между 60 и 80 кг от ценния материал, който се използва основно в
козметичната индустрия...
След това слизаме обратно и с джиповете достигаме хотела, закуска там. Отправяме
се към другия забележителен вулканичен район в Източна Ява – Бромо! Нощувка в
Lava View Lodge 3* (или подобна).
ВАЖНО! Който не иска да става по нощите или е изморен, съвсем спокойно може
да пропусне това изкачване – не е задължително, разбира се. Просто ще

останете в хотела и на сутринта ще се видим отново на закуска, преди
заминаването към Бромо...
06 януари: вулкана Бромо – Сурабая – Пангкалан Бун (о-в Борнео)
Отново ранно ставане, но вече ще сте свикнали (хаха) – тръгваме в 03:00 ч и при
ясно време ще видим звездите и Млечния път. Първоначално сме с джипове, а после
и малко пеша – ако на някой му идва много, има вариант за качване с кон... Целта ни
е връх Pananjakan (2770 м) на ръба на огромната калдера Тенгер, откъдето при
изгрев се разкрива страхотна панорама към няколко вулкана – Бромо (2329 м), Баток
(2470 м) и Семеру (3676 м – най-високият връх на Ява). След това ще пресечем с
джиповете т.нар. „пясъчно море” (sand sea или erg) и ще достигнем самия кратер на
Бромо... После слизаме обратно до хотела, кратка закуска и газ към град Сурабая.
В ранния следобед, полет Сурабая – Пангкалан Бун, добре дошли на остров
Калимантан (по-известен още и като Борнео). Трансфер от летището до речното
пристанище, откъдето ще се качим на „клоток” – традиционна дървена лодка с
мотор, с която ще прекосим залива Кумай в посока основният плавателен път в
национален парк Tanjung Puting – река Sekonyer. По време на двучасовото плаване
ще можем да наблюдаваме богатата растителност по бреговете на реката. Флората
тук варира от преобладаващите в крайбрежната гора палми тип nipah и мангрови
дървета, до вечнозелените растения в торфените мочурища и в горите на твърда
почва.
Национален парк Tanjung Puting обхваща повече от 4100 квадратни км и е дом за
много представители на флората и фауната, най-известни от които са орангутаните.
Парковата администрация води постоянна битка срещу дървосекачите, миньорите,
добиващи злато, бракониерите, както и корпоративните интереси за добив на
палмово масло в района. Туризмът в тази област е един от най-важните
икономически фактори за опазване на природната среда.
Ще наблюдаваме различните видове маймуни, птици и други животни край реката,
докато се наслаждаваме на чай на покрива на лодката. На нея има дюшеци,
възглавници, храна, бутилирана минерална вода, мрежа против комари, кухня и
тоалетна. Вечеря, след което можете да изберете да преспите на лодката или в лодж
в Римба.
07 януари: лодка / лодж – Camp Leaky – лодка / лодж
Днес ще посетим Кемп Лийки, историческата изследователска станция в национален
парк Tanjung Puting. Бируте Галдикас е създала тази станция през 1971 година. Тя е
кръстена на Луис Лийки, който е бил едновременно учител и ментор на три млади
приматоложки, които след това ще добият международна известност: Джейн Гудол и
Даян Фоси стават известни с работата си с шимпанзета и горили в Африка, а Бируте
Галдикас, която изучава орангутаните тук в Кемп Лийки, е автор на книгата Reflections
of Eden (1995) за ранните си проучвания в тази област.
Веднага след закуска ще се отправим с лодката към изследователската станция.
Докато плаваме нагоре по реката, отново ще имаме възможността да наблюдаваме
примати и представители на птичия свят. След обяд пристигаме в посетителския
център, където ще можем да се приближим много близо до полудивити орангутани.
Ще видим следобедното им хранене, което обикновено започва около 14:30 часа –
това е една чудесна възможност да направим от близко разстояние снимки на
животни. Орангутаните често са доста любопитни към хората и може да искат да
проучат съдържанието на джобовете и вещите ви. Спазвайте безопасно разстояние
от най-малко 5 метра и следвайте инструкциите на вашия гид внимателно.

Отново речно сафари на връщане. Нощувка на лодката или в лодж, а ако времето е
хубаво, ще можем да направим кратък тур по реката с вечеря на свещи на лодката.
08 януари: лодка / лодж – Кумай – Пангкалан Бун – Бали
След закуска имаме 2 часа плаване по реката до пристанище Кумай, откъдето ще ни
закарат до летището на Пангкалан Бун за полет до Денпасар (о-в Бали), с прекачване
в Сурабая. Кацане вечерта, посрещане на летището и трансфер до хотела в Санур.
Санур е едно от местата, които може би е най-близо до автентичния облик на Бали.
Тук художници, артисти, танцьори са обособили едно от най-приятните малки
градчета на острова, известно и с хубавия си плаж. Във време, когато другите части
на Бали непрекъснато се развиват и разрастват, Санур успява до голяма степен да
запази идентичността и традиционната си атмосфера.
Нощувка в Hotel Mercure Sanur 4* (или подобен).
09 януари: Бали
Днес ще направим тур из острова и ще посетим едно от най-красивите му места –
морския храм Tanah Lot. Разположен е на огромна скала, издадена в океана, която
по време на прилив става недостъпна, заради високото ниво на водата. Ще имаме и
други спирки по пътя, разбира се... Следобед се връщаме в Санур, нощувка в Hotel
Mercure Sanur 4* (или подобен).
10 януари: Бали
Свободен ден на острова – релакс на плажа или богата „гама” от опционни турове:
рафтинг, гмуркане, посещение на вътрешността на острова и Убуд, и какво ли още
не... Нощувка в Hotel Mercure Sanur 4* (или подобен).
11 януари: Денпасар – Доха
Още малко свободно време на острова... В ранния следобед – трансфер до летището
за полети на Qatar Airways по маршрут Денпасар – Доха – София, с излитане в 19:00
ч.
12 януари 2019: Доха – София
Кацане в Доха около 00:20 ч, престой там и полет до София в 06:55 с кацане в 11:25
ч. Home sweet home… Най-обичам да се прибирам у дома...

Цена: 4297 EUR – на човек, за настаняване в двойна стая/каюта.
Доплащане за единична стая – на запитване.
Цената включва:
билети за международни полети на Qatar Airways София – Доха – Джакарта и
Денпасар – Доха – София;
● билети за 6 вътрешни полета в Индонезия (някои от маршрутите са с 1 прекачване):
Джакарта – Джогякарта, Джогякарта – Лабуан Баджо, Лабуан Баджо – Енде, Енде –
Денпасар, Сурабая – Пангкалан Бун и Пангкалан Бун – Денпасар;
● всички трансфери летище / хотел / летище и наземен транспорт за групата по целия
маршрут;
●

3 нощувки (30 декември – 02 януари) на луксозно корабче из Комодския архипелаг.
На кораба се включени всичките хапвания – сутрин, обед и вечер, че даже и
новогодишна вечеря... Оборудване за леко гмуркане (без апарат) – шнорхел, маска,
плавници. И понеже сме си само ние, се надяваме, че капитанът и екипажът ще
изпълняват нашите капризи, доколкото е възможно;
● 9 нощувки на по-скучната суша, в хотели 3* и 4*, със закуски + 4 обяда и 1 вечеря;
● 2 нощувки на о-в Борнео, на борда на типичната местна дървена лодка klotok –
условията са прилични, а е и много романтично! И тук са включени закуска, обяд и
вечеря... Общо за цялото пътуване нощувките са 14;
● всички посочени в програмата посещения;
● входни такси в националните паркове, както и входни билети по културните места;
● медицинска застраховка с покритие от 10 000 EUR;
● местни англоговорящи гидове;
● водач за цялото пътешествие – Павел Нанков.
●

Цената не включва:
летищни такси за международния полет – 97 EUR към датата на резервацията,
подлежат на промяна до момента на издаване на билетите;
● летищни такси за вътрешните полети – тънко е, по около 5 USD за всеки полет или
общо 30 USD;
● eкипировка за гмуркачи – струва 120 USD за сеанс (3 гмуркания в рамките на деня,
като ни придружава и инструктор);
● доплащане за нощувки в лодж (вместо на лодките klotok) през двата дни на Борнео
– поне по 150 USD на човек;
● свръхбагаж по някои вътрешни полети – по повечето полети са позволени 20 кг, но в
някои от тях дават само 15 – по 2-3 долара на екстра кило се доплаща;
● разходи свързани със закъсняване на полет или промяна на разписанието му;
● неописаните в програмата посещения и хранения;
● разходи от личен характер, бакшиши.
●

Записване и плащане:
● веднага

при записване – 1700 EUR;
● до 02-ри номеври 2018 – останалите парички.
ВАЖНО! Цените са изчислени на база курс на долара към лева (и оттам в евро) към
момента на изготвяне на програмата – около 1,68 лв / 1 долар. Сериозна вариация на
този курс би изменила и общата цена на пътуването.
Ами това е от мене! Заповядайте в любимата ми Индонезия!
Павел Нанков
Ловец на комодски дракони, аматьор-гмуркач сред рифовете

