
The Unique Heritage of  Bali
Детайли:

12 часа    Exclusive    Мин. брой хора: 4
Уникална екскурзия без аналог, която ще Ви потопи в местния хиндуистки бит и култура,

запазени през вековете на о.Бали!

ОПИСАНИЕ
Денят ще започне така:
Нашата Exclusive дневна обиколка The Unique Heritage of Bali ще започне сутринта, 
когато ще бъдете взети от вилата или хотела, от Вашия личен шофьор и екскурзовод за 
деня – член на нашия прекрасен екип, чиято мисия е да имате страхотен ден.
Това е уникална екскурзия без аналог, която ще Ви потопи в местния Хиндуистки бит и 
култура, така че не го пропускайте!
Ние и нашите местни домакини ще се погрижим за всичко, Вие просто се отпуснете и се 
настройте за един невероятен ден!
След кратка разходка на езерото Buyan Lake, ще посетите типична Балинийска къща.
Местните ще Ви разведат из своя имот и ще Ви покажат как живеят.
Ще имате уникалната възможност да се докоснете до живота на обикновените хора на 
острова.
Ще се запознаете с Хиндуистките обичаи и култура.
Ще помогнете в готвенето на обяда, като едновременно ще научите и някой типични 
Балинийски рецепти.
След обяда ще Ви покажат и обяснят всекидневния Божествен Хиндуистки обичай.
Ще Ви научат как се правят даровете за Боговете от цветя, като всеки един от групата ще 
трябва да направи по един, за да може да го поднесе след това в Храма.
Всеки ще получи и по един подарък – Саронг (носия), с който ще може да влезе в Храма на 
къщата и да поднесе направените дарове.
След церемонията по поднасянето на даровете за Боговете в Храма, следва посещение на 
местния пазар, където ще имате предостатъчно време да разгледате и да пазарувате.
   
Това уникално изживяване ще Ви даде цял ден вълнение и наистина незабравими 
спомени.
Има причина тази екскурзия да бъде толкова високо ценена; това е възможност веднъж в 
живота да получите невероятни спомени, снимки и преживявания.
Екскурзията включва:
√ Езерото Buyan Lake
√ Посещение на Типична Балинийска Къща и Храм
√ Непринуден Крафт и Готварски курс
√ Обяд
√ Посещение на местния пазар
Вашият водач дори ще действа като Ваш личен фотограф за деня и ще Ви помогне да 
направите някои страхотни снимки!
За вълнуващо, автентично и лично преживяване на красивия о.Бали, резервирайте 
екскурзията си при нас днес. Нямаме търпение да Ви разведем наоколо!

НАЙ-ВАЖНИТЕ АКЦЕНТИ
Посещение на Buyan Lake.
Посещение на типична Балинийска къща и Храм.
Непринудена Крафт и Готварски курс.
Типичен Балинийски обяд.
Пазаруване на местния пазар.



Имате свой собствен частен екскурзовод и шофьор за деня, който ще сподели знания си с 
Вас.

ГРАФИК НА ЕКСКУРЗИЯТА

 7:00
Взимане от вилата или хотела (точното време може да варира в зависимост от 

местоположението Ви).

 9:00
Пристигане и разходка на езерото Buyan Lake!

 10:15
Пристигане и обиколка в имота на Вашите домакини!

 11:00
Готвене заедно с местните!

 12:00
Обяд.

 12:30
Крафт курс и влизане в храма на къщата. Поднасяне на дарове за Боговете според 

Hидуистките традиции.

 15:00
Посещение на местния пазар.

 17:00
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
√ Обяд в местна къща
√ Саронг (подарък) за влизането в храма
√ Входни билети за езерото и пазара, които ще бъдат посетени

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

60$ (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.
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