


3poletje 2011

Bali je del indonezijskega 
arhipelaga; je eden od 18.700 
otokov in leži 8° južno od ekva-
torja. Pot do tja se začne z lju-

bljanskega ali katerega drugega bližnjega 
mednarodnega evropskega letališča. s par-
tnerjem sva poletela iz Munchna prek dohe 
v indonezijsko prestolnico jakarto in od tam 
do denpasarja (povratna karta Munchen–
jakarta 620 €; www.qatarairways.com). z 
jakarte do denpasarja na Baliju je ostal le še 

skok z nizkocenovnim prevoznikom airasia 
(povratna vozovnica od 85 €; www.airasia.
com). Polna pričakovanj sva stopila skozi 
letališka vrata in vdihnila značilen, topel 
in vlažen tropski zrak, ki mi vsakič vzbudi 
najlepše asociacije rajskega dopusta. V 
daljavi naju je že pozdravljal najin gostitelj, 
slovenec andrej, ki z ženo ido na otoku živi 
že šesto leto, in naju odpeljal proti njegovi 
-  med slovenci že kar dobro poznani in 
priljubljeni - luksuzni vili zali v kraju Canggu 

(13-dnevni paket 865 €/osebo; www.theza-
lavillabali.com).

ENODNEVNI IZLETI
Bali je tako majhen, meri le 5.632 km2 (90 x 
140 km), da ga lahko raziskujete z dnevnimi 
izleti in se zvečer vrnete v svojo hotelsko 
sobo ali vilo. kljub temu, da s partnerjem 
rada raziskujeva nove kraje sama, sva to-
krat organizacijo ogledov in vožnjo po levi 

Otok izobilja in srečnih ljudi
BALI

Bali, ki ga mnogi enačijo s podoBo tropskega raja in so ga 
svetovne potovalne revije več let zapored poimenovale »najlepši 
otok na svetu«, je očaral tudi BarBaro vrezovnik. kot pravi, je tam 
nekaj skrivnostnega, česar se ne da preliti na papir, a prav to vas 
zapelje, da otok vzljuBite za vedno.
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strani ceste prepustila andreju, ki je bil tudi 
najin vodič. kot pripoveduje, je bil ob priho-
du za domačine le še en svetlopolti tujec, ki 
jim domačini pravijo »bule«. a bil je vztrajen, 
prilagodil se je okolju, naučil se je balinezij-
skega jezika, se spoprijateljil z domačini 
in pridobil njihovo spoštovanje. danes na 
določenih predelih otoka skoraj vsi poznajo 

andreja, njegovo ime odpira vrata, zago-
tavlja najboljša sedišča na predstavah in 
nikoli čakanja v dolgih vrstah. Počutila sva 
se domače, saj smo se pogovarjali sloven-
sko (tudi z ido). To je za slovenske goste, ki 
ne govorijo tujih jezikov, še ena prednost 
dopusta pri andreju. 

RIŽEVE TERASE
Riževe terase so zaščitni znak Balija. njihov 
nastanek sega več kot 2.000 let nazaj, ko 
so kmetje v hrib oblikovali kaskadna polja, 
ki spominjajo na stopnice za velikana v 
barvnih paletah od zlatorjavkaste do živo-
zelene. najbolj priljubljene in najlepše so v 
Ubudu, ki je kulturna in umetniška prestol-
nica otoka, in njegovi okolici. Pomirjajoča 
zelena barva riževih teras, tropsko rastje 
in rečne struge z obiljem vode, so popolna 
kulisa, zato so tam zgradili številne razko-
šne hotele in vile. Še več riževih teras lahko 
vidite v krajih Pupuan, jatiluwih, Tabanan in 
Tirtagangga. 

Tudi Vila zala stoji na obrobju idiličnih ri-
ževih polj vasice Canggu. iz kopalnice sem 
opazovala domačine - nekaj deset metrov 

Andrej Zorko, lastnik Vile Zala, je povedal: »vila zala ponuja 
zasebnost, razkošje, eleganco in mir. z ženo ido sva se osredotočila na 
osebni turizem. v vilo vabiva slovenske goste, ki si želijo osebni pristop, 
človeka, ki jim vedno stoji ob strani, jim svetuje, jih vodi in jim otok 
predstavi iz prve roke. vila je na odlični lokaciji, v naselju Canggu, nekaj 
kilometrov od kozmopolitanskega semyinjaka, a dovolj stran, da gostje  
uživajo v mirnem okolju z riževih polj. vila združuje balinezijski stil in 
moderno arhitekturo. izbrana oprema, čudovit tropski vrt z gazebom in 
zasebnim bazenom prinašajo občutek sproščenosti in harmonije.«

TEMA | LOKACIJA
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stran so sadili riž, odganjali ptice in negovali 
polja. Ponekod še danes obdelujejo zemljo 
z ročnim plugom, ki ga vprežejo na govedo. 
zanimivo je, da riž sadijo le moški, a ko je 
čas žetve, so na njivah vsi. Veliki zmaji, ki jih 
navežejo na vrvice, plešejo v vetru visoko v 
zraku in plašijo ptice z riževih polj. ko so na 
nebu zasijale prve zvezde, nam je med še-
lestenjem listov kokosovih palm in oglaša-
njem kuščarjev »ge-ko« topel veter prinesel 
pesmi iz bližnjih templjev. Praznovanja so 
trajala dolgo v noč in nas zazibala v spanec. 

OTOK TEMPLJEV 
Baliju pravijo otok tisočerih templjev, a 
ta številka je vsekakor preskromna. na 
otoku je več templjev kakor hiš, po neka-
terih ocenah naj bi jih bilo več kot milijon. 
Templji so stičišče ljudi in bogov ter »hotel« 
za bogove med njihovim obiskom otoka. 

Bila sem presenečena, koliko templjev je 
bilo praznično okrašenih in kako pogosta 
so praznovanja po vaseh - ljudje najdejo 
razloge za praznovanja skoraj vsak dan. 
Takrat običajna dela vaščanov zamenjajo 
molitve in prinašanje darov bogovom za 
srečo in mir. 

Balinezijci imajo templje za vsa področja 
življenja: vsaka vas in riževo polje imata 
svoj tempelj (templji na poljih so posvečeni 
boginji riža dewi sri), vsaka hiša ima tri 
templje, imajo jih tudi nekateri predniki in 
celo opice.

rajski VRTOVi
v eni od knjigarn mi je v roke prišla knjižna uspešnica modern 
tropical garden design avtorja made Wijaya, ki je svetovno 
priznan in vodilni oblikovalec romantičnih balinezijskih vrtov 
(www.ptwijaya.com). avstralec se je rodil kot michael White in 
se kot študent arhitekture zaljubil v Bali. tam je začel uresničevati 
svoje sanje in se je pri več kot 600 naročnikih z vsega sveta 
podpisal tudi pod ureditve okolice prestižnih hotelov, kot so Bali 
oberoi, Bali Hyatt garden, jimbaran Bay Four seasons resort 
garden, amandari ubud in vrt najlepše poročne lokacije na 
otoku -Thirta uluwatu.
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Tanah Lot
najlepši in najbolj fotografiran tempelj na 
otoku je le 15 minut vožnje od vile. Cesta se 
vije med riževimi polji, mimo enega najlepših 
igrišč za golf v aziji nirwana z 18 luknjami 
hotela le Meridien nirwana golf and spa 
Resort (www.starwoodhotels.com). za ogled 
templja Tanah lot je treba plačati vstopnino 
in parkiranje, do razglednih točk vas spremlja-
jo trgovinice z raznoraznimi spominki, ki so 
tam zaradi turistov. Tempelj počiva na veliki 
vulkanski skali tik ob obali. zgradili naj bi ga v 
v 15. stoletju po ideji duhovnika nirartha, ki je 
čutil, da je tam lahko sveto mesto, na katerem 
bi častili balinezijske bogove morja. Po ocenah 
lonely Planeta je Tanah lot celo najbolj foto-
grafiran tempelj ob sončen zahodu na svetu. 
do njega lahko pridete le ob oseki, najlepši pa 
je ob sončnem vzhodu in zahodu. V enem od 
bistrojev ob  s čudovitim razgledom na tempelj 
smo si naročili ohlajen hladen kokos, pripravili 
fotoaparate in počakali na popolne trenutke 
sončnega zahoda.

besakih
Čisto drugačno podobo Balija boste spoznali v 
notranjosti vzhodnega dela otoka na pobočju 
gore Mount agung, kjer si na višini 1.000 m 
lahko ogledate največji in najbolj pomemben 
hindujski tempelj na otoku - tempelj Besakih iz 
11. stoletja. na poti do tja boste videli številne 
riževe terase, ob povratku pa se lahko ustavite 
v jami netopirjev Bat Cave, kjer na tisoče neto-
pirjev visi s stropa (vonj v jami je neprijeten). 

bratan
na poti med denpasarjem in singarajo na se-
veru vas bo v vasici Bedugul ob jezeru Bratan 
očaral tempelj Ulun danu Bratan s pomirja-
jočim pogledom na jezero. Podoba je idilična 
- ob bregu jezera cvetijo rumeni, rožnati in 
vijoličasti irisi,  med umetelno oblikovanimi 
grmički se lovijo deklice v prazničnih oblekah, 
lepe, urejene in nasmejane starejše gospe kra-
sijo tempelj, po jezeru veslajo čolni s turisti. V 
ozadju se dviga speč vulkan. do jezera pridete 
po razpredenih poteh lepo negovanega parka. 
V bližini je botanični vrt kebun Raya Bedugul 
s številnimi orhidejami in drugim eksotičnim 
rastlinjem (vstopnina 0,6 €; www.kebunraya-
bali.com). Poleg kraterskega jezera Bratan 
si lahko ogledate še bližnja jezera Buyan in 
Tamblingan. 

TEMA | LOKACIJA
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Bali je otok oBrtnikov in umetnikov, čeprav 
BalinezijCi nimajo Besede za »umetnost«. 
ustvarjanje je del njiHovega življenja. z razvojem 
turizma sta se povečala povpraševanje in ponud
Ba izdelkov za masovno potrošnjo. v vasiCaH, 
v kateriH so razvili različne spretnosti, si 
laHko ogledate nastanek avtentičniH 
ročniH izdelkov in jiH tudi kupite. 

Celuk je poznan po izdelovalcih srebrnega in tudi 
zlatega nakita. družinske delavnice boste našli približno 
kilometer vzhodno od središča vasi. 

vasica mas slovi po ročno izrezljanih maskah. veščine 
rezbarjenja naj bi bile dar bogov in so jih v preteklosti 
uporabljali predvsem za krašenje templjev, izdelavo mask 
in inštrumentov. s povpraševanjem so začeli izdelovati 
tudi skulpture ljudi in živali v njihovi naravni podobi ter 
abstraktne podobe. mnogo lesenih izdelkov izvozijo. 

slikanje je ena od oblik, ki je najbolj »podlegla« vplivom 
zahodnega sveta in potreb. v muzeju neka v uBudu 
si lahko ogledate različne stile in razvoj slikanja. nekoč je 
veljala vas kamasan za središče umetnosti, kasneje je 
je to mesto pripadlo Batuanu in ubudu, kjer je tudi 
največ umetniških galerij z najrazličnejšimi umetniškimi 
stvaritvami (olje na platnu od 200 €).

v vasici BatuBulan so se posvetili oblikovanju 
vulkanskega kamna. izdelke prodajajo v številnih 
trgovinah v okolici denpasarja. navdušile so me kamnite 
skulpture za okras vrta, hišni templji, vodnjaki, akti - sami 
čudoviti izdelki za opremo azijsko navdahnjenega vrta. če 
boste kupovali tovrstne izdelke, preverite, koliko bo stal 
prevoz, saj je ta cena lahko višja od cene izdelka.

Bali slovi tudi po različnih vrstah pletenin. v vasi 
gianyar na vzhodu otoka je več kot 50 tekstilnih 
tovarn. tam lahko kupite ikat - ročno tkano blago, pri 
katerem pobarvajo niti v geometrične vzorce preden jih 
spletejo. iz ikata izdelujejo šale in saronge. ponekod boste 
opazili tudi trgovine z batikom z Balija in jave, čeprav 
ne gre za izvorno indonezijsko obrt. pri nakupu bodite 
pozorni: pravi batik je močnih barv in ima poslikavo na 
obeh straneh, saj gre za blago, ki ga potopijo v barvo in 
povoskane dele, ki se ne obarvajo.

UMETNOsT 
iN OBRTi
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ŽIVALSKI PARKI
Po mnenju bralcev ugledne potovalne revije 
destination je največja zanimivost Balija, ki jo ne 
smete zamuditi, park slonov elephant safari Park 
v bližini Ubuda. na več kot 2 ha površine je bota-
nični vrt, ki je hkrati zatočišče slonov in rezort, v 
katerem lahko bivate, medtem ko se sloni spre-
hajajo pred vašim oknom. V parku je največja sku-
pina rešenih slonov s sumatre na svetu. dresirani 
sloni nastopajo na predstavah, tisti z jezdeci vas 
popeljejo skozi pragozd podnevi ali na nočni ježi. 
V parku je tudi muzej z edinim okostjem mamuta 
v severovzhodni aziji. ob izhodu se ustavite še 
ob steni slavnih, ki so obiskali park; nogometašu 
davidu Bechamu, igralki juliji Roberts (ko je sne-
mala film jej, moli, ljubi) in mnogim drugim dela 
družbo slovenska pop pevka Rebeka dremelj, ki je 
Bali obiskala letos (vstopnina z jezdenjem slonov 
38 €; www.baliadventuretours.com). 

V parku Bali safari and Marine Park, ki na 40 ha 
predstavlja balinezijsko kulturno okolje in afriško 
savano, vas poseben avtobus popelje na ogled 
več sto divjih živali, ki se prosto gibajo po terenu. 
do preostalih živali se lahko sprehodite po lepo 
urejenih poteh. največ zanimanja vzbudijo sloni 
s sumatre, beli tiger, komodski zmaj, orangutani, 
pisani ptiči in piton. V parku se vrstijo različne 
izobraževalne in zabavne predstave, a nedvomni 
vrhunec je gledališka predstava Bali agung najve-
čjega balinezijskega gledališča z več kot 180 igralci 
in številnimi divjimi živalmi. To je spektakel, ki ga 
ne smete zamuditi. del parka obsega še nedokon-
čan morski park, za katerega investitorji zago-
tavljajo, da bo ob odprtju najbolj zaželen morski 
park v aziji (www.balisafarimarinepark.com).

ljubitelji ptic se ustavite v parku Bird park 
Batubulan, z okrog 1.000 pticami več kot 250-ih 
vrst. Med ptičjim petjem se sprehajate po parku 
z več kot 2.000 vrstami rastlin, med katerimi je 
kar 50 vrst palm. Poleg je še park plazilcev Rimba 
Reptile Park z želvami, osemmetrskim pitonom, 
krokodili in komodskimi zmaji.

Opice
opice smo na poti po otoku srečali skoraj na vsa-
kem koraku. okoli 400 jih živi v svetem gozdu 
opic Monkey Forest južno od Ubuda. dolgorepi 
makakiji so navajeni ljudi in se norčavo podijo po 
vejah in poteh med obiskovalci. ob vhodu v gozd 
lahko kupite oreščke ali banane, vendar bodite 
pozorni, da vam jih ne iztrgajo iz rok še preden se 

TEMA | LOKACIJA
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zaveste, da ste v njihovem kraljestvu. andrej 
naju je opozoril, da sva z glave snela sončna 
očala, pospravila klobuk in močneje prijela fo-
toaparat in kamero. opice so lahko tudi nadle-
žne, tiste, pri templju Uluwatu so po tem tudi 
znane, saj obiskovalcem izmaknejo, vse, kar 
se da. Tako sva opazovala, kako je opica sunila 
sončna očala in kako so domačini poskrbeli, da 
jih je tudi vrnila. Pretentali so jo tako, da so ji 
v roke zalučali banano. opica je medtem, ko 
je lovila banano, nevede izpustila očala. Ta so 
padla na tla in domačini so jih zagrabili.

Delfini
na Baliju se mi je uresničila dolgoletna želja - 
plavati z delfini. edini hotelski rezort na svetu  
Melka excelsior Hotel, lovina na severu Balija 
ponuja hotelskim in zunanjim gostom plavanje 
z delfini v bazenu. delfine lahko božate in, če so 
pri volji, jim daste tudi poljubček (20 minut 47 €; 
www.melkahotelbali.com). 

BALINEZIJSKI PLESI 
Če si želite ogledati tradicionalne plese, boste 
imeli za to dovolj priložnosti.  

opičji ples ali kecak dance je zelo znan ples 
brez glasbene spremljave, ritem mu dajejo 
moški, odeti v črno-bel karirast sarong, s po-
navljanjem zlogov »čaka-čaka-čaka-čaka« . z 
njim naj bi odgnali sle duhove. ogledate si ga 
lahko pri templju Uluwatu.

Ples, ki po priljubljenosti tekmuje s kecakom, 
je Barong in Rangda. To je klasična predstava, 
ki prikazuje boj med dobrim Barongom (bitje, 
ki je podobno levu in psu) in zlobno Rangdao 
(udovela čarovnica). Predstavo si lahko ogleda-
te v vasici Batubulan. 

eden najlepših, najbolj elegantnih in tehnično 
zahtevnih balinezijskih plesov je legong. V 
plesu so le trije nastopajoči: dve deklici legong, 
običajno stari osem ali devet let, in njuna spre-
mljevalka. Poudarek je na zahtevnih gibih, te-
lesnem in obraznem sporočanju, pantomimi. 
Plešejo ob spremljavi orkestra gamelan - sku-
pine glasbenikov, ki igra na različne inštru-
mente, predvsem na tolkala, po katerih tolčejo 
s kladivci. deklice začnejo učiti ples pri petih 
letih, plešejo ga lahko do pubertete. V družbi 
jih cenijo in spoštujejo. ko postanejo ženske, se 
običajno bogato omožijo. 
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NAkUPOVANjE
na Baliju je veliko možnosti nakupovanja - kuta, 
legian, sanur Beach, seminyak in ubud - najbolj 
všeč mi je živahna kuta, saj so tam trgovine, kavarne, 
restavracije in diskoteke, ki poskrbijo, da mesto nikoli 
ne zaspi. en dan sem posvetila nakupovanju, si sredi 
dneva privoščila kosilo v trendi restavraciji, zvečer 
pa zgrabila koktajl, stegnila utrujene noge na udobni 
zofi lounge bara in tako pričakala nepozaben sončni 
zahod. garderobo lahko napolnite z oblekami, čevlji 
in dodatki za manj kot 10 evrov na kos. za indonezij-
ska dizajnerska imena boste za posamezen kos odšteli 
nekaj deset evrov več (ženska obleka s tradicionalno 
izvezeno čipko od 80 evrov, www.uluwatu.co.id; ženski 
čevlji od 40 €, http://papillonshoes.com). 

VODNE VRAGOLIJE
Bali je raj za srferje in potapljače. Priložnosti 
za veter v jadru je veliko: Canggu, lalang 
linggih, Medewi, Uluwatu, Paclang-paclang 
in nusa lembongan. najlepši podvodni svet 
je ob vzhodnih obalah amed in Tulamben, na 
bližnjem otočku nusa Pendida ter na sz otoka 
(www.divingbali.com). Četudi se ne potaplja-
te, ampak le šnorkljate, boste navdušeni nad 
pisanim podvodnim svetom, ki se pokaže že 
nekaj deset metrov od obale. 

najbolj priljubljene plaže za poležavanje so 
kuta, sanur, nusa dua, jimbaran in legian, kjer 
so zrasli hoteli, bari in restavracije. na bližnjem 
otočku lembongan, do koder prispete s hitrim 
čolnom (ena smer:30 min 15 €), boste doživeli 
lepoto manj obljudenih plaž. najlepša med 
njimi je dream Beach.

na Baliju mislijo tudi na družinske vragolije. 
dan lahko preživite v vodnem parku Waterbom 
Bali (odrasli 18,5 €, otroci 11,5 €; www.water-
bom.com) ali new kuta green Park (odrasli 8,5 
€, otroci do višine 80 cm brezplačno; www.
newkutagreenpark.com). ne pozabite se več-
krat namazati s kremo z visokim zaščitnim 
faktorjem.

DREAm BEAch 

TEMA | LOKACIJA
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skRB ZA TElO,
dUšO iN dUhA 
Bali je po številu spajev 
vodilna azijska spa 
destinaCija in masaža 
telesa je del Balinezij
ske kulture. privoščite 
si jo laHko na plaži (1H 
od 7 €), v saloniH (1H 
od 20 €) ali v razkošniH 
spajiH, ki so oBičajno 
del luksuzniH rezor
tov (1H od 80 €). 

Bulgari spa na vrhu klifa ponuja čudovit razgled in 
ultimativno spa izkušnjo. priporočamo balinezijsko masažo z 

vročimi vulkanskimi kamni (www.bulgarihotels.com). 

maya spa je obkrožen z bujnim 
tropskim rastjem. po dolgi hoji se prileže 
masaža stopal treat the Feet (www.
mayaubud.com).

prana spa  je našla svoj 
navdih v indiji in maroški arhitekturi. 
ajurvedske izkušnje s tretmajem 
simple Bliss ne boste nikoli pozabili 
(www.pranaspabali.com).

spa on tHe roCks je del 
rezorta ayana in leži, kot pove že 
ime, na skali ob obali, do katere vodi 
sto stopnic. priporočamo tretma s 
kristali žada amazing jade (www.
ayanaresort.com).

padma spa By 
mandara, ki je 
del rezorta padma v 
legianu, oživi vse vaše 
čute. priporočamo 
masažo mandara 
in aromatični piling 
telesa Bali Cofee scurb 
(www.mandaraspa.
com). 
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BVlGARi hotels & Resorts, Bali
gastronomska restavraCija, ki jo vodijo Bratje joan, josep in jordi roCa, 

jedi pa nastajajo pod taktirko CHeFa Felipeja lluFriuja, 

je  Hram doBrega okusa v vsak em pogledu.

moo ponuja katalonsk e jedi s sodoBnim pridiHom.

X avier ayala je poznavaleC vin, ki za goste izBira med 600 znamkami iz lastne vinsk e kleti..

H glavnemu meniju so dodali štiri degustaCijsk e menije z izBranimi vini:

meni joan roCa 140 €, meni gourmet 110 €, sezonski meni 94 €, vegetarijanski meni 80 €. plus dnevni moo meni 45€.

restavracija moo je del  hotela omm, ta pa je član izbranih hotelov design Hotels  |  www.designhotels.com  |  www.hotelomm.es

restavracija moo je avgusta zaprta.

TEMA | LOKACIJA
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KUhARSKI TEČAJI
ko boste poskusili božansko balinezijsko ku-
hinjo, vas morda prešine misel, da bi take jedi 
kuhali tudi doma. janet de neefe je lastnica 
in vodja šole The Casa luna Cooking school, v 
kateri se boste v sedmih dneh naučili pripraviti 
kopico jedi. V sproščenem druženju, obisku 
tržnice in izletu boste dobili tudi širši vpogled 
v gastronomijo otoka (dnevni tečaj 25 €; www.
casalunabali.com). 

Med zvenečimi kuharskimi imeni je tudi Heinz 
von Holzen, avtor kuharskih knjig in lastnik re-
stavracije Bumbu Bali (www.balifoods.com).

nAj...5 
REsTAVraCijE 
odličnih restavracij različnih 
cenovnih razredov je toliko, da 
bi potrebovali več let, da bi vse 
obiskali.Mang engking, denapsar, 
ponuja balinezijske jedi v čudovitih 
vodnih bungalovih nad jezerom (od 
7 €; http://mangengkingbali.com). 
Bridges, Ubud, vabi v elegantno in 
sproščeno okolje na zahodni strani 
reke Campuhan (Wos), na koncu 
dveh mostov Campuhan (od 12 €; 
www.bridgesbali.com).  Rosso Vivo, 
kuta, v sodobno opremljenem okolju 
in s pogledom na slavno plažo kuta 
ponuja okusne italijanske jedi (od 
15 €; www.rama-restaurants-bali.
com). sangkar Restaurant, Uluwatu, 
je restavracija znotraj najbolj 
prestižnega rezorta na otoku Bulgari 
Bali. izberete lahko mednarodne in 
tradicionalne indonezijske jedi, ki jih 
kombinirajo s sodobnimi kulinarični-
mi tehnikami (od 30 €; www.bulga-
rihotels.com). kayuputi, nusa dua, 
je restavracija luksuznega hotela st. 
Regis Bali Resort. Poleg morskih jedi, 
pripravijo tudi zrezek avstralskega 
goveda ali vegetarijanski krožnik (od 
60 €; www.starwoodhotels.com).

TEMA | LOKACIJA
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NOČNA ZABAVA
skočite v svoja najljubša večerna oblačila in 
spoznajte nočni utrip Balija. najbolj vroče in 
trendi klube, restavracije, kavarne in pube 
boste našli v seminyaku, legianu in kuti. 

sofisticirani lokali nočnega življenja v 
seminyaku so le odsev modnih butikov, ga-
lerij, razkošnih spajev in odličnih restavra-
cij, ki jih lahko obiščete čez dan (koktajli od 
7 €). najbolj vroča točka zabave ob obali ne 
samo seminyaka temveč celotnega otoka 
je ku dé Ta, v katero zahajajo znani, bogati 
in slavni. dragi šampanjci, vina in koktajli 
tečejo v potokih, medtem ko svetovno pri-
znani nastopajoči in dj ustvarjajo sprošče-
no vzdušje. kudeto morate doživeti (www.
kudeta.net). 

legian je kraj za »nočne ptice« s stilom, saj 
je tam nekaj najbolj priljubljenih barov in 
klubov na otoku. obiščite nočni klub 61 
legian sky garden lounge (www.61legian.
com) ali double six Club (www.double-
sixclub.com), kjer gostijo mednarodne djje. 
Paparazzi lounge je le nekaj korakov naprej 
in je najbolj trendi točka legiana. Tam vidi-
te lepe, bogate in slavne ter tiste, ki bi bili 

radi videni. oblecite se glamurozno: dolgo 
obleko z golim hrbtom in ne pozabite na 
dizajnersko torbico.

nočno življenje v kuti je manj iskrivo in 
tudi cene pijač so ugodnejše. Prisluhnete 
lahko glasbi v živo, džezu, dobrim djjem in 
spremljate modne revije, nastope zapeljivih 
plesalk in podobno. k sproščenemu vzdušju 
se najbolj prileže domače pivo Bintang.

NASTANITVE
Poleg hotelov, na katere običajno pomi-
slimo, ko iščemo nastanitev,  so na Baliju 

kot gobe po dežju zrasle prestižne vile. ker 
število gostov že dve desetletji skokovito 
narašča, so na drugi strani tudi potrebe 
po gradnji velike. Vedno več gostov si želi 
dopust preživeti v vzdušju zasebnega doma 
z občutkom odličnega rezorta in ponudbo 
hotela s petimi zvezdicami. odgovor so raz-
košne vile ob obalah in v notranjosti otoka. 
Cene so v primerjavi z evropskimi ugodne 
(www.asiawebdirect.com). 

Po vsem doživetem se je bilo od Balija težko 
posloviti. a veseli me ideja, da se je mogoče 
na otok kadar koli vrniti! 

NA kraTkO
NA POT: MAREC–OkTOBER. 
ViZUM: Ni POTREBEN.
dENARNA ENOTA: EVRO
dNEVNi OBROk: 5-25 €, 
lUksUZ 80 €+.
sOBA: 80-140 €, lUksUZ 150 €+.
sPOMiNki: kasTANjETE, 
fiGURiCE, iN dRUGi 
PROMOCijski iZdElki 
NOGOMETA, sANGRiA.


