
Elephant Bath & Breakfast  Day Tour
Детайли:

10 часа    All-inclusive    Мин. брой хора: 1
Винаги сте си мечтали да бъдете отблизо и лично с нежния гигант, слонът?

Ами в тази дневна обиколка със закуска и баня за слонове можете да направите точно това
и много повече!

ОПИСАНИЕ
Денят ще започне така:
Някой от нашите страхотни местни екскурзоводи ще Ви вземе от хотела или вилата Ви на 
Бали (подгответе се за забавление – тези момчета винаги са за смях)!
Ще бъдете отведени до най-доброто убежище за слонове в един от нашите частни 
автомобили, където ще имате възможност да се изкъпете и да играете с тези красиви 
животни в тропическата джунгла на Убуд.
След невероятна сутрин със слоновете ще се насладите на вкусна закуска на шведска 
маса, докато слоновете изсъхнат на слънце.
След като напуснете слоновете, вашият частен шофьор и екскурзовод ще ви отведе до 
емблематичния пазар в Убуд за малко пазаруване на ръчно изработени сувенири, картини 
и моного др.
Денят завършва с пътуване до известната зона за разходки Campuhan Ridge Walk.
В тази целодневна обиколка ще можете да:
√ Да се къпете и играете със Слоновете
√ Да посетите пазара в Убуд, за да си починете спокойно
√ Да си направите разходка на известния Campuhan Ridge Walk
Тъй като тази обиколка включва всичко, няма нужда да се притеснявате за билети, входни 
такси, къде да отидете или къде да хапнете – ние сме покрили всичко от началото до края.
За забавно, без стрес, единствено по рода си преживяване (и някои доста невероятни 
снимки на Вас със слоновете), резервирайте обиколката си при нас днес. Нямаме търпение
да ви вземем!

НАЙ-ВАЖНИТЕ АКЦЕНТИ
Имате шанса да се свържете с тези наистина невероятни слонове в красивата обстановка 
на Убуд, Бали.
Изживейте едно сутрешно измиване, къпане и игра с тези великолепни създания!
Имате свой собствен частен екскурзовод и шофьор за деня, който ще сподели местните си 
знания с Вас.
Това пътуване е всеобхватно, така че няма нужда да се притеснявате за харченето на 
допълнителни пари за обяд, входни такси и т.н. – покрити сте!

ГРАФИК НА ЕКСКУРЗИЯТА

 6:00
Взимане от вилата или хотела (точното време може да варира в зависимост от 

местоположението Ви).

 7:30
Пристигане в Elephant Park и старт на къпането!

 9:30



Закуска!

 10:30
Край на закуската и продължаване на тура в парка!

 11:00
Посещение на Campuhan Ridge Walk

 12:30
Посещение на Ubud Market

 14:30 – 15:30
Край на екскурзията и връщане към вилата или хотела (точното време може да варира в 

зависимост от местоположението).

ЕКСКУРЗИЯТА ВКЛЮЧВА
√ Частен двупосочен транспорт от Вашата вила или хотел
√ Англоговорящ шофьор и екскурзовод
√ Частен автомобил с климатик
√ Закуска
√ Билети за баня на слон
√ Кошница с храна за хранене на слоновете
√ Входни билети
√ Минерална вода
√ Мокри салфетки

КАКВО ДА СИ НОСИТЕ
√ Слънцезащитен крем
√ Обувки и сандали
√ Хавлиена кърпа и бански костюм
√ Камера (телефон или фотоапарат)
√ Вашата усмивка

159 $ (ЗА 1 ЧОВЕК)
√ Времената и атракциите обикновено могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на
Вашите предпочитания (просто ни уведомете).
√ Горните времена в много редки случаи подлежат на промяна, според местните условия.






	Elephant Bath & Breakfast Day Tour
	Описание
	Най-важните акценти
	График на екскурзията
	6:00
	7:30
	9:30
	10:30
	11:00
	12:30
	14:30 – 15:30
	Екскурзията включва
	Какво да си носите
	159 $ (за 1 човек)



