
????
CENA: 199 EUR

CENA VKLJUČUJE: prevoz hotel ali letališče Lombok-
pristanišče-Vila Ombak-pristanišče-hotel ali letališče 
Lombok, 3 nočitve z zajtrkom v dvoposteljni sobi 
kategorije deluxe lumbung hut

Gili Trawangan

LJUBLJANA I., Slovenska cesta 51, tel.: 080 14 24 • LJUBLJANA II Slovenska cesta 27, tel.: 01 244 55 55 • MARIBOR, Vetrinjska ulica 30, tel.: 02 238 08 00   

• Europark Maribor (1. nadstropje), Pobreška ulica 18 tel.: 02 22 88 888 • NOVO MEStO, Novi trg 10, tel.: 07 338 07 80 • CELJE, Cankarjeva ulica 1, tel.:03 493 18 88  

• MURSKA SOBOtA, Slovenska cesta 37, tel.:02 524 15 77 • SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 9, tel.:02 884 51 98 •NOVA GORICA, Gradnikove brigade 7, tel.: 05 333 24 16 

• PtUJ, Miklošičeva ulica 2, tel.: 02 771 05 88 • SEŽANA, Kosovelova ulica 4b, tel.: 05 730 12 10 • KOPER, Pristaniška ulica 2, tel.: 05 627 84 10

KOMPASOVE POSLOVALNICE

Za potovanje v Indonezijo potrebujete slovenski potni list, veljaven še najmanj 7 mesecev od začetka potovanja (velja tudi za otroke). Za obisk Indonezije 
potrebujete vizum, ki ga za bivanje do 30 dni pridobite na vstopu v državo za doplačilo 25 USD. Vizum na vašo željo lahko tudi predhodno uredite na 
Dunaju. Vse zahtevane dokumente (potni list, 1 fotografijo, izpolnjen obrazec, print letalske rezervacije) lahko vsak ponedeljek do 13.00 ure prinesete v 
Kompasovo poslovalnico na Slovensko 36, kjer bomo posredovali pri pridobitvi vizuma na Dunaju. Vizum bo urejen predvidoma v 10 dneh. Cena vizuma s 
posredovanjem Kompasa: 68,38 € na osebo. Dodatne informacije na tel.: 01 2006 222

VIZUM

Za konec pa še sladkorček – Gili Trawangan, največji od 
Gili otočkov, ki so najbližje Lomboku -  le nekaj minut 
vožnje s hitrim čolnom. Otok je dolg 3 km in širok 2 km in 
ima vsega skupaj le 700 prebivalcev. Na otoku ni motorjev, 
avtomobilov, drugih hrupnih vrst prevoza. Lahko se 
vozite s kolesom ali pa prisedete v kočijo, ki jo vleče konj. 
Le nekaj manjših hotelov vam bo lahko nudilo streho 
nad glavo, mi pa smo se odločili da vam ponudimo 
bivanje v simpatični Vili Ombak, ki ima več različnih vrst 
bungalovov, svoj bazen in je v centru dogajanja ob 
čudoviti plaži.  Bivanje tu lahko podaljšate po počitnicah 
na Baliju ali Lomboku ali po kombinaciji obeh. 
Priporočamo da s seboj vzamete le ročno prtljago (ostalo 
pustite na Baliju ali Lomboku). 



Indonezija
Gili Trawangan

Eksotični Bali, otok bogov, kjer se 
mistika in razkošje narave zlivata 
v čudovito počitniško doživetje

The Zala Villa Bali
zasebnost, razkošnost, eleganca, mir

    Bi radi svoje počitnice doživeli sanjsko in 
sproščeno, v prefinjeno opremljeni vili s privatnim 
bazenom, med terasami zelenih riževih polj, uživali 
v pogledu na barviti sončni zahod, se predajali 
gurmanskim užitkom morskih sadežev, srkali sok 
iz svežega ananasa in kokosa in se razvajali s 
tradicionalnimi masažami …

… doživeli nekaj nevsakdanjega: se igrali z opicami 
in tropskimi papigami, jahali slone, plavali z igrivimi 
delfini v bazenu, se naučili deskati na valovih 
indijskega oceana, se podali na rafting skozi tropski 
deževni gozd, si ogledali koralni greben s pisano 
barvitimi ribami, tradicionalne balinezijske plese, 
mogočne hindujske templje ali pa samo poležavali 
in lenarili na tropskem soncu ...

Vaš obisk tega otoka sreče se začne s toplo 
dobrodošlico v zasebni nastanitvi v Vili Zala in 
nadaljuje z mnogimi različnimi doživetji, ki bodo 
naredili počitnice na Baliju nepozabne. To je oaza za 
utrujene popotnike, ki želijo pobegniti pred pritiskom 
modernega mestnega življenja. Kombinacija tipično 
balijskega stila in moderne arhitekture ter izbrana 
oprema vzbujata, skupaj s čudovitim tropskim vrtom, 
sproščenost in pomirjajoče občutke, ki vam bodo 
ostali še dolgo v spominu.

ZANIMIVOST: lastnik vile je Slovenec poročen z Balijko!

Cena na osebo v EUR od 15.9. do 15.12.09

Nočitev 1 bedroom vila 2 bedroom vila

7 noči 330 EUR 330 EUR

14 noči 616 EUR 581 EUR

21 noči 875 EUR 820 EUR
CENA VKLJUČUJE: prevoz letališče-vila-letališče, prenočevanje z 
zajtrki v luksuzni vili 5*, pijačo ob prihodu, tropsko sadje ves dan, 
mineralno vodo, čaj, kavo, balinezijsko tradicionalno masažo (pri 
bivanju 14 ali 21 noči celo 2x), romantično večerjo ob svečah (pri 
bivanju 14 ali 21 noči), izlet v tempelj Tanah Lot (pri bivanju 21 noči), 
osnove indonezijske kuhinje, varstvo otrok, prisotnost in asistenca 
slovenskega lastnika, darilo ob odhodu. 

CENA NE VKLJUČUJE: letalskega prevoza in letaliških pris-
tojbin (od ca. 870 EUR na osebo – odvisno od letalske družbe 
in razpoložljivosti), indonezijskega vizuma (25 USD na vstopu v 
državo), indonezijskih izstopnih letaliških pristojbin (ca. 15 USD), 
dodatnih izletov, dodatne prehrane, napitnin.

Rezervacije so na vprašanje.

Program izletov in dodatne informacije 
si poglejte na

www.thezalavillabali.com

Indonezija



Indonezija

Več splošnih informacij o Indoneziji si lahko preberete na Kompasovi spletni strani:  www.kompas.si 

Indonezija je arhipelag s 17508 otoki in približno 237 milijoni prebivalcev, ki poseljujejo le 

približno 6000 otokov. Glavni otok je Java na katerem je prestolnica Jakarta. Razteza se na 

tropskem jugu Azije s površino kopnega 2 milijona km2, obdanega s štirikrat večjo površino 

morja. Od vzhoda do zahoda je 5.120 km, od severa do juga pa 1.760 km. Pokrajina je izredno 

razgibana z visokimi vulkani, ki segajo tudi preko 5000 m nad morjem. Ne manjka jezer, riževih 

polj, tropskega deževnega gozda, čudovitih belih peščenih plaž, kar nam daje ogromne možnosti 

za raziskovanje dežele. tu ne poznajo mraza ali snega, ločijo le deževno dobo od ne-deževne 

dobe. Priporočamo potovanje od marca do oktobra, lahko pa potujete tudi v času deževne dobe 

(od novembra do februarja), temperature so prijetne, le topel dež vas lahko kdaj 

zaloti. Za vas smo izbrali turistične bisere, ki so najbolj priljubljeni med 

potniki in zagotavljajo nepozabna doživetja in zadovoljstvo, zaradi 

česar se marsikdo rad vrača. Po želji vam pripravimo potovanje še 

na druge otoke, ali kombinacijo po vaši izbiri – nič ni nemogoče!
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Bali
eksotične 10 - ali 15 
dnevne počitnice
ODHODI: individualno vsak dan od 15. 9. do 12. 12. 2009 in        
                    od 10. 1. do 15. 6. 2010 
ČAS POTOVANJA:10 dni/7 nočitev ali 15 dni/12 nočitev
ČAS ZA PRIJAVO: do 30 dni pred odhodom  
VIZUM: indonezijski (na vstopu v državo)
PRODUKT: FP BALI (fiktivni - rezervacije na vprašanje)

1. dan: LJUBLJANA–EVROPA–AZIJA
Zjutraj polet na eno od evropskih letališč in nadaljevanje 
leta v Azijo.

2. dan: AZIJA–DENPASAR/BALI
Po pristanku na enem od Azijskih letališč, nadaljevanje le-
ta v Denpasar na otok Bali. Po pristanku prevoz do hotela 
s spremstvom lokalnega angleško govorečega vodnika in 
nastanitev.

3. - 8. dan oz. 3.-13. dan: BALI 
Počitnice v izbranem hotelu. Vključeni izleti: 2 celodnevna 
in 1 poldnevni (pri 10-dnevnem potovanju); 3 celodnevni 
in 2 poldnevna izleta (pri 15-dnevnem potovanju).

9. oz. 14. dan: BALI/DENPASAR–AZIJA–EVROPA
Prevoz iz hotela na letališče in polet na eno od Azijskih le-
tališč, nato nadaljevanje poleta v Evropo.

10. oz. 15. dan: EVROPA–LJUBLJANA
Pristanek na enem od evropskih letališč v jutranjih urah in 
nadaljevanje leta v Ljubljano.

Vabljeni na indonezijski otok, kjer prevladuje hinduizem, moč-
na tradicija, prijazni in gostoljubni domačini, postavni surferji 
na valovih indijskega oceana, zelena riževa polja, mogočni 
vulkani, skrivnostni hindujski templji, udobni hoteli, ki nudijo 
vse in še več kot pričakujete, moderni lokali in nočni klubi z 
glasbo za vse okuse, neverjetno ugodni nakupi, prvovrstna in 
poceni morska hrana, sočni tropski sadeži pri bogatih zajtr-
kih, mamljive masaže. Potovanje je možno skozi celo leto za-
radi dnevnih povprečnih temperatur okoli 30 stopinj, morje 
ima prijaznih 27 stopinj. Počitnice posebej priporočamo mla-
doporočencem, sicer pa se lahko na Baliju tudi poročite!

super ugodno
ŽE OD 1.199 €                                                        

               

-30% otrok 2-12 let

3% popust za mladoporočence 



Bali Bali in Lombok

HOTEL KATEGORIJA KRAJ ARANŽMA DOPL 1/1

10 DNI 15 DNI 10 DNI 15 DNI DOD. NOČ

THE OASIS KUTA *** KUTA/LEGIAN 330 + 869 = 1.199 330 + 939 = 1.269 149 229 19

KIND VILLA BINTANG ***+ BENOA/NUSA DUA 330 + 889 = 1.219 330 + 999 = 1.329 192 295 22

THE OASIS BEACH RESORT ***+ BENOA/NUSA DUA 330 + 879 = 1.209 330 + 999 = 1.329 174 295 23

SANUR BEACH **** SANUR 330 + 909 = 1.239 330 + 1059 = 1.389 202 349 28

ASTON BALI RESORT ****+ BENOA/NUSA DUA 330 + 919 = 1.249 330 + 1049 = 1.379 212 349 28

GRAND MIRAGE ***** BENOA/NUSA DUA 330 + 945 = 1.275 330 + 1.099 = 1.429 310 387 33

AYODYA RESORT *****+ NUSA DUA 330 + 1.059 = 1.389 330 + 1.259 = 1.589 360 553 49

MELIA BALI *****+ NUSA DUA 330 + 1.069 = 1.399 330 + 1.289 = 1.619 369 589 50

NUSA DUA BEACH HOTEL *****+ NUSA DUA 330 + 1.099 = 1.429 330 + 1.359 = 1.689 396 673 60
KLUB BALI MIRAGE
all inclusive

***+ BENOA/NUSA DUA 330 + 1.139 = 1.469 330 + 1.389 = 1.719 443 645 60

MELIA BENOA
all inclusive

**** BENOA/NUSA DUA 330 + 1.249 = 1.579 330 + 1.559 = 1.889 516 848 70

BALI
INTERCONTINENTAL

*****+ JIMBARAN 330 + 1.269 = 1.599 330 + 1.459 = 1.789 580 765 82

Legenda: DOPL. 1/1 - doplačilo za enoposteljno sobo; DOD. NOČ - doplačilo za dodatno nočitev z zajtrkom na osebo v dvoposteljni sobi (za doplačilo v enoposteljni sobi se znesek pomnoži z 2 );  
All Inclusive hotel vključuje poleg spodaj naštetega še kosila, večerje in nočne prigrizke, lunch pakete v času vaše odsotnosti, brezalkoholne in domače alkoholne pijače, dodatne športne aktivnosti. 

OPOZORILO: vse rezervacije so na vprašanje. V ceni aranžmaja je upoštevana trenutno najnižja cena letalskega prevoza na trgu. V kolikor te cene ne uspemo dobiti, so potrebna doplačila. Višina le teh je znana po prejeti potrjeni 
rezervaciji letalskega prevoza. Končno ceno vam torej oblikujemo po potrjeni letalski rezervaciji. Prosimo, da nam ob povpraševanju sporočite točna imena potnikov (kot v potnih listih) in datum rojstva otrok mlajših od 12 let. 

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine ter dodatek za gorivo (pribl. 330 EUR), prevoz letališče-hotel-letališče na Baliju s spremstvom angleško govorečih vodnikov, pri 10-dnevnem 
aranžmaju - 7 nočitev z zajtrki v dvoposteljni sobi v izbranem hotelu, 2 celodnevna in 1 poldnevni izlet, oz. pri 15-dnevnem aranžmaju - 12 nočitev z zajtrki v dvoposteljni sobi v izbranem hotelu, 3 celodnevne in 2 poldnevna izleta, 
angleško govoreče lokalne vodnike, državne takse, organizacijo potovanja

CENA NE VKLJUČUJE: vizuma za Indonezijo, letališke pristojbine na Baliju (150.000 IDR - približno 11 EUR/15 USD plačate pri izstopu iz države), dodatne prehrane, dodatnih izletov in storitev po osebnih naročilih, napitnin

POPUSTI: 3% za mladoporočence (potrebujemo dokazilo ob prijavi - kopijo poročnega lista), -30% za otroka od 2.-12. leta v sobi z dvema osebama, ki plačata polno ceno; otrok do 2. leta plača samo fiksno ceno letalskega prevoza,  
ki je znana ob rezervaciji (brez lastnega sedeža v letalu in ležišča ter hrane v hotelu); -20% za otroka od 2.-12. leta v sobi z eno odraslo osebo. Tretja odrasla oseba v sobi nima popusta.

The Oasis Ayodya resort



Bali in Lombok
kombinacija dveh  
očarljivih otkov
ODHODI: individualno vsak dan od 15. 9. do 12. 12. 2009 in  
                    od 10. 1. do 15. 6. 2010 
ČAS POTOVANJA: 15 dni/12 nočitev
ČAS ZA PRIJAVO: do 30 dni pred odhodom 
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 1
VIZUM: indonezijski (na vstopu v državo)
PRODUKT: FP BALI (fiktivni - rezervacije na vprašanje)

1. dan: LJUBLJANA–EVROPA–AZIJA
Zjutraj polet na eno od evropskih letališč in nadaljevanje 
leta v Azijo.

2. dan: AZIJA–DENPASAR/BALI
Po pristanku na enem od Azijskih letališč, nadaljevanje le-
ta v Denpasar na otok Bali. Po pristanku prevoz do hotela 
s spremstvom lokalnega angleško govorečega vodnika in 
nastanitev.

3. - 8. dan: BALI 
Počitnice v izbranem hotelu. Vključeni izleti: 2 celodnevna 
in 1 poldnevni.

9. dan: BALI/DENPASAR–LOMBOK
Organiziran prevoz na letališče in polurni polet na sosednji 
Lombok. Tam vas pričaka predstavnik lokalnega agenta in vas 
odpelje do izbranega hotela. Nastanitev in prenočevanje.
10.-13. dan: LOMBOK
Dnevi prosti za počitek, kopanje, sončenje, izlete po otoku 
ali na sosednje otočke.

14. dan: LOMBOK–BALI–AZIJA–EVROPA
Prevoz iz hotela na letališče in polet najprej na Bali, potem 
pa na eno od Azijskih letališč in sledi  nadaljevanje poleta 
v Evropo.

15. dan: EVROPA–LJUBLJANA
Pristanek na enem od evropskih letališč v jutranjih urah in 
nadaljevanje leta v Ljubljano.

HOTEL letališke pristojbine aranžma skupaj doplačilo 1/1

KIND VILLA BINTANG BALI 3-4* & 
HOLIDAY RESORT LOMBOK 4*

330 1.230 1.560    415

SANUR BEACH HOTEL BALI 4* & 
SHERATON SENGGIGI B. LOMBOK 4+*

330 1.329 1.659 485

NUSA DUA BEACH HOTEL 5*+ & 
POOL VILLA CLUB LOMBOK 5*

330 1.899 2.229 1.056

CENA VKLJUČUJE: letalski prevoz v ekonomskem razredu, letališke in varnostne pristojbine ter dodatek za gorivo (pribl. 
330 EUR), prevoz letališče-hotel-letališče na Baliju in Lomboku s spremstvom angleško govorečih vodnikov, letalski 
prevoz Bali-Lombok-Bali, nočitve z zajtrki v dvoposteljni sobi v izbranem hotelu (7x Bali, 5x Lombok), 2 celodnevna in 1 
poldnevni izlet na Baliju z angleško govorečimi vodniki, državne takse, organizacijo potovanja

CENA NE VKLJUČUJE: vizuma za Indonezijo, letališke pristojbine v Indoneziji (30.000 IDR za let Bali-Lombok; 20.000 
IDR za let Lombok-Bali, 150.000 IDR za mednarodno letališko pristojbino ob izstopu iz Indonezije = vse skupaj 20 USD), 
dodatne prehrane, dodatnih izletov in storitev po osebnih naročilih, napitnin

Kombinacija dveh sosednjih otokov v Indonezijskem 
arhipelagu nam ponuja čudovite počitnice. Lombok je 
malo manjši in z manj prebivalci, prav tako tudi manj znan 
in  turistično razvit kot Bali, primeren za tiste, ki si želijo več 
miru, manj turistov, krasne plaže in prijetne tropske 
temperature skozi vse leto. Na Lomboku je pokrajina precej 
razgibana, dominira 3.726 m visok vulkan Rinjani, ki se 
dviguje sredi narodnega parka v katerem prebiva čez 100 
vrst ptic in drugih redkih živali. Sigurno vas bo zapeljala res 
izredna možnost potapljanja po neokrnjenem podvodnem 
svetu na bližnjih otočkih Gili, ki so le nekaj minut vožnje s 
hitrim čolnom oddaljeni od otoka. Na Lomboku začutite 
vpliv mešanice balijskega, kitajskega in arabskega stila v 
umetnosti in rokodelcu domorodcev, ki se imenujejo 
Sasaki. Do Lomboka vam organiziramo letalski prevoz iz 
Balija, ki traja 30 minut.


