
Indonezija: Java, Bali in Nussa Tengara

Program po dnevih

A. Indonezija, opisni program

Trasa poti: Java - Bali - Gili Trawangan - Lombok, vulkan Rinjani – Flores - križarjenje Komodo
in Rinca

Najprej v Jakarto ali KualaLumpur, kjer so bolj kot znamenitosti zanimivi žur in stolpnice, nato
pa z letalom v kulturno prestolnico Jave, avtonnomni sultanat Yogjakarta. Pogledamo sultanovo
palačo, čudovite bazene, vodno mošejo ter oba starodavna templja: Borobudur in Prambanan.

Z busom do izhodišča enega najveličastnih vulkanov, širokega Broma. Vožnja s terenci na
sončni vzhod na robu kaldere.

Naprej na Bali. Nekaj dni za oglede: Ubud in pokopališče v Opičjem gozdu, jezero in vulkan
Batur, podvodni narodni park Menjagan, čarobni tempelj na jezeru Bretan, morski tempelj, ter še
kaj. Vmes se bomo seveda tudi skopali in imeli topshit Indiana ShaPPa Jones rafting.

S hitrim gliserjem se zapeljemo na slovite GIlije, miniaturne otočke v bližini Lomboka, ki
privlačijo turiste s svojimi rajskimi plažami in robinzonskimi restavracijami.

Na Lomboku raziskujemo riževe terase, slapove in vasice ob vznožju vulkana Rinjani. Možnost
vzpona na rob vulkana (fakultativno). Na koncu raziskujemo sanjske plaže južnega Lomboka,
od koder zadnji Xpressovci poletijo domov.

Sledi polet na Flores, do slovitih vulkanskih jezer Keli-mutu, ki menjajo svoje barve. Kratek
vzpon na sončni vzhod. Vožnja po krščanskem otoku, ki bolj kot na Indonezijo spominja na
Filipine. Postanki za kopanje, riževe terase, destilarno araka, vrhunec pa je raziskovanje
starodavnih vasic animističnih ljudstev. V eni od vasic tudi prespimo (v plemensko okrašenih
kolibah domačinov).

Na koncu še obisk enega najlepših arhipelagov na svetu, narodnega parka Komodo - Rinca. Na
dvodnevnem križarjenju med otočki srečamo tudi slovite zmaje Varane, ki so največji živeči
plazilci na svetu. Snorklanje ali potapljanje v kristalno čistem morju.

Preko Balija se vrnemo v Jakarto in naprej proti domu.

Nočitve: večinoma z zajtrkom v hotelih turističnega standarda **/*** (večinoma gre za
dvoposteljne sobe z lastnim tuš-wc-jem, ponavadi tudi s klimo); na vulkanih v penzionih oz.
skromnejšihhotelih; v vasici v lesenih tradicionalnih bivališčih; na križarjenju na blazinah v
spalnih vrečah (ki si jo lahko tudi izposodite).

Prevozi: lokalni leti, vmes najeti kombiji oziroma turistični avtobusi evropskega standarda,
pick-upi, za krajše razdalje čiken busi, organizirani izleti...
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Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Indonezija, program po dnevih
 

22 dni (skrajšaš lahko na 16 ali 12 dni)

1. Polet proti bližnjevzhodnemu letališču in nato proti Jakarti oziroma Kuala Lumpurju (odvisno
od letalskih povezav).
2. Prihod na izhodišče potovanja nato pa na večerni sprehod po okolici. Nočitev
3. Yogjakarta: čas do odhoda letala v Yogyo zapolnimo z ogledi Jakarte (spomenik MONASI,
stara Batavia...) ali K.L.a (Petronas towers, kitajska četrt...). Z letalom proti kulturni prestolnici
Jave, avtonomni Yogjakarti. Spoznavni večer ob bazenu.
4. Yogya: Sprehodimo se po mestu in si ogledamo Kraton, palačo aktualnega sultana, čudovite
bazene, vodno mošejo in še kaj. Obisk starodavnega hinduističnega mega-templja
Prambanana. Na koncu še Borobudur, ki je največje budistično svetišče na svetu in leži sredi
sanjske pokrajine. Zgrajen je v obliki velike budistične mandale, na katero se obvezno
povzpnemo v smeri urinega kazalca. Po sončnem zahodu povratek v Yogjo. Si morda doma
pozabil-a kratke hlače ali natikače? Shop till you drop na Jl. Malioboro.
5. Yogjakarta – Bromo: Gremo na vzhod Jave, proti vulkanu Bromo.
6. Vulkan Bromo si začnemo ogledovati zjutraj zarana. Ob robu zunanjega kraterja pričakamo
nepozaben sončni vzhod, se spustimo do peščenega morja ter s terenci zapeljamo do
notranjega kraterja, na katerega se tudi povzpnemo. Tisti manj »energetični« bodo lahko
dvajsetminutni treking opravili na konjih. Povratek v hotel, zajtrk, tuširjanje in pakiranje, nato
vožnja proti Baliju. Prečkanje Balijske ožine s trajektom, potem pa s čiken-busom naprej do
Pemuterana ali Lovine.
7. Čil-out in namakanje v morju ali bazenu. Možnost potapljaškega ali snorklarskega izleta v
narodni park »otok Menjagan« oziroma na podvodni park pred Pemuteranom, ki so ga oblikovali
različni azijski umetniki (od 5 do 35 za snorklanje, 35 do 70 evr za potapljanje – odvisno od
lokacije, aktivnosti in licence). Zvečer tradicionalni plesi ob izvrstni hrani.
8. Sever Balija – Ubud: Krenemo proti jugu. Skopamo se v sexy slapu ter povzpnemo do
Dvojnega jezera. Pomalicamo ob čudovitem razgledu. Še malo naprej in že smo pri jezeru
Bretan. Obiskali bomo čarobni tempelj, za katerega se zdi kot da lebdi na jezerski gladini.
Prihod v Ubud, masaža za 5 evrov in raziskovanje butičnih restavracij.
9. Ubud: izlet po okolici Ubuda. Zjutraj se zapeljemo do kraterja Batur, kjer vržemo uč na še eno
vulkansko jezero. Ta naviti lahko krenejo že prej in ujamejo sončni vzhod na vrhu vulkana
(fakultativno: pribl. 25 evr., odhod ob 3h zjutraj, cca 1.5h hoje). Nato občudujemo kičaste riževe
terase ter si privoščimo topshit rafting po Indiana Jones pokrajini (pribl. 25 evr.). Popoldan
prosto za sprehod po pokopališču v Opičjem gozdu.
10. Mimo morskega templja Tannah Lot se premaknemo v notorično Kuto. Mala šola srfanja ter
sončni zahod na eni najbolj slavnih plaž na svetu. Nato sprehod po ulici Legian, ki premore več
klubov in diskotek, kot celotna domovina. Juhej!!!
11. Odhod domov preko letališča Denpasar - Bali (12 dnevni Xpress program). Možnost
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samostojnega podaljšanja počitnic na Baliju. Ali pa jasno nadaljevanje potovanja s skupino: s
hitrim gliserjem na majhne otočke Gilije, raj za backpekerje, snorklarlje, potapljače, sanjače
zlatih zahodov, profesionalne lenuhe in čivavo na straži.
12. Gili Trawangan: Če ti kaj ni jasno, še enkrat preberi program prejšnjega dne. No, ja, lahko
se odpraviš na sosednja Gili Meno in Gili Air.
13. Premik na Lombok, obisk prijetne vasice Senaru ter istoimenske tradicionalne vasice
plemena Sasakov, ki leži ob mogočnem vulkanu Rinjani. Kopamo se v enem od slapov, ki so jih
indonezijski novinarji razglasili za št.1 in 2 v državi. Kosilo z razgledom. Zvečer premik v
Kuto-Lombok oziroma možnost eno ali večdnevnega vzpona na Rinjani (več info spodaj - pozor:
primerno samo za planince z obilo kondicije, ki pa bodo na račun tega preskočili spoznavanje
plaž južnega Lomboka).
14. Raziskovanje sanjskih plaž južnega Lomboka z motorčkom ali najetim avtom.
15. Slovo udeležencev podaljšanega Xpress programa, ki poletijo preko Jakarte ali  Balija proti
domu. Preostali potniki nadaljujemo po programu in letimo na Flores. Vožnja do kraja Moni,
izhodišča za obisk barvnih jezer Keli - mutu. Prenočevanje v penziončku oziroma skromnem
hotelu.
16. Vulkan Kelimutu: zgodaj zjutraj kratka vožnja in še krajši (25 minutni) sprehod do jezer. Trije
gorski biseri ob sončnem vzhodu menjajo barvo. Po zajtrku vožnja mimo Blue Stone Beacha
proti Bajawi. Prenočevali bomo pri domačinih v avtentičnih lesenih domovanjih v eni od
kamenodobskih vasic v bližini Bajawe.
17. Spoznavanje prvobitne kulture matrilinearnega ljudstva Ngada. Ogled vasice Bene,
strateško locirane na razglednem grebenu ter morda še kakšne. Nato dolga vožnja na skrajni
zahod Floresa, v Labuanbajo.
18. Za dva dni se odpravimo na križarjenje s snorklanjem po narodnem parku Komodo - Rinca,
katerega arhipelag malček spominja na Kornate, le da je lepši. Spanje pod zvezdnatim nebom
na palubi v mirnem zalivčku (nepozabno doživetje).
19. Na enem od otokov Obiščemo slovite zmaje varane, ki so največji živeči plazilci na svetu.
Zadnji dan pristanemo v Labuanbaju. Namesto križarjenja s snorklanjem lahko izbereš eno ali
dvodnevni potapljaški izlet, kjer prav tako srečaš varane, pod vodo pa plavaš z veličastnimi
velikimi mantami – če so seveda tam (izvedljivo tudi, če nimaš licence. Doplačilo cca 60 do 110
evrov, odvisno od števila dni, udeleženih oseb ter licence).
20. Polet proti Denpasarju. Preživimo še 1 dan na Baliju, kjer še zadnjič uživamo v izvrstni
kulinariki in požuramo v diskoteki. Možnost poljubno dolgega samostojnega podalšanja počitnic
na Baliju.
21. Polet proti Jakarti ali KULu in naslednji dan proti domu.
22. Prihod v domovino.

RINJANI:
-hitri vzpon do roba kraterja: štartamo ob 1h zjutaj ter v spremstvu lokalnega vodnika v 5 urah
dosežemo rob. Čaj ali kava ob veličastnem razgledu, nato 4 ure nazaj do izhodišča. Kosilo ter
transfer na jug Lomboka (Kuta-Lombok), kjer ujememo preostalo skupino; cena pribl. 35 EUR;
-2-3 dnevni vzpon: skupaj z nosači in vodniki do roba kraterja, nato spust do gigantskega
vulkanskega jezera, nočitev v šotorih, vzpon na vrh vulkana, povratek na izhodišče (izvedljivo
samo za udeležence Xpress programa, če podaljšajo svoje bivanje, cena pribl. 80 EUR).

SULAVEZI (možnost samostojnega podaljšanja v naši organizaciju, v primeru min. 6
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udeležencev pa tudi slovenskega vodenja; cena in dolžina gleda na število potnikov in interes):
-krajši program Makassa - Tana Toraja in nazaj. 4-5 dni; doplačilo za organizacijo 50 EUR in
vodenje 70 EUR po osebi.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje po Indoneziji

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih notranjih letih celo manj (do 15kg, kar je več, potrebna doplačila, včasih tudi za
osebno prtljago). Zato skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč. V pomoč vam podajamo listo
potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v vašem nahrbtniku.

Zlato pravilo: Spokamo za teden dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to spet nosimo en
teden.

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

docu-drama: potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma povratka, z dvema
praznima sosednjima stranicama); zdravstveno zavarovanje z asistenco (urediti pred
odhodom); kopije dokumentov;
obleka: več majic in kosov perila, poleg kratkih tudi lahke dolge hlače (platnene so
bistveno bolj primerne kot pa kavbojke, ki so za potovanje in vročino manj udobne);
obuvalca: čevlji in sandali primerni za hojo (tudi čez drn in strn), sandali naj bodo po
možnosti s fiksirano peto, npr. Teva. Čevlji so lahko nizki treking čevlji ali malo boljše
superge (ne ravno allstarke); gojzerji so odveč; niso pa odveč morda še eni, dodatni
sandali/natikači za na plažo in pod tuš;
trivia: nožek, napihljiva ovratna blazinica, prašek in vrv za morebitno pranje;
kopalke, sončna očala, brisača, kapica s strehico ali podobno pokrivalo;
obvezna so tudi topla oblačila (npr. flis), vetrovka, ipd; noči so na vulkanih hladne;
lahka spolna vreča za hladne noči (na vulkanih, poveča udobje med sexom, vožnjo z
vlakom ter med dolgo vožnjo z ladjo. Na Xpress programu se brez nje brez problema da,
na daljšem programu pa težje..);
hardwear: v principu nahrbtnik, ali potovalno vrečo, obvezno še mali nahrbtnik, kamor
spravimo fotoaparat, steklenico vode in ostale drobnarije;
mala svetilka (npr. Petzl za na glavo);
toaleta: poleg klasike še paket osvežilnih robčkov, krema za sončenje, nekaj za ustnice,
sredstvo proti komarjem;
zdravila in domača lekarna: proti prebavnim motnjam (Linex, oglje, Seldiar), šnopček ali
kaj podobnega za dnevno razkuževanje lahko dobite tudi tam, vitaminski tableti
(cedevita ali šumečke), elektroliti, rehidracijska sol, spitadrem sprej za razkuževanje rok
pred obroki, tablete proti diareji, proti zaprtju, obliži, povoj, tablete proti slabosti, cepiva
niso obvezna (razen, če ne podaljšate v odročnejše kraje…);
kakšen bonbon, obesek ali kemični svinčnik za otroke;
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knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti;
domači narezki, ki popestrijo enolične (pretežno vegetarianske) obroke; pršuti oz. suhe
salame, argeta pašteta… še posebej to velja za dolgo potovanje;
liter žganega proti trebušnim preglavicam in slabi volji.

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečno ženo/moža, tečnga fanta/punco, tečno lubico/lupčka,
drage uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale
nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!

Shappa

Dobro je vedeti

Dobro je vedeti!

Formalnosti ob prehodu mej: Pri vstopu v Indonezijo imejte potni list, ki velja še vsaj 6 mesecev.
Po novem viza za bivanje do 30 dni ni več potrebna. Če nameravate ostati dlje, priporočamo,
da si 90-dnevni vizum uredite na indonezijskem veleposlaništvu na Dunaju oziroma preko
agencije Kompas (rabiš sliko, izpolnjen obrazec, kopijo printov letalskih kart). Za osebno
uporabo lahko prenesemo 1 liter žgane pijače, vendar nihče ne komplicira, zato Shappci
vzamemo dva. Enega, domačega damo v ta veliko prtljago ob check-innu, drugega pa kupimo v
duty free shopu. Vzamemo lahko tudi eno šteko cigaret na osebo, vendar so slednje v Indoneziji
cenejše in slavnejše (kretek).

Dokumenti: Priporočljivo je, da si narediš kopijo potnega lista in kartic, ter si jih shraniš na email
oziroma računalnik. Priporočljivo je, da s seboj vzameš tudi svojo fotografijo (za dokumente).
Vzemite ISIC študentsko mednarodno kartico, ki včasih pomeni poceni vstopnine. Z njo
prišparaš kakih 15 eur.

Cepljenje, zdravje: Nobeno cepljenje ni obvezno, še posebej to velja za Javo, Bali, Gili...
Tablete proti malariji so predvsem za tiste, ki bodo potovanje podaljšali v odročnejše predele
države, sicer pa malarija ne predstavlja nevarnosti (več na: http://cdc-malaria.ncsa.uiuc.edu/).
Opozorila nekaterih zdravstvenih agencij sicer še vedno veljajo, zatorej je odločitev o jemanju
antimalarikov odvisna od vsakega individualnega potnika. Bolj pazljivi se cepijo proti hepatitisu
A. Trebušne preglavice zdravite tudi s pravilno prehrano in tabletami na potovanju (precej
pomagajo tudi žganje ali gazirane pijače). Higienske razmere so v zadnjih letih v večjih mestih
in turističnih destinacijah podobne Sredozemlju. Voda iz vodovoda ni pitna. Pijačo iz pločevink
raje pijte po slamici, sadje vedno olupite. Več informacij dobite na in na Inštitutu za varovanje
zdravja RS, Trubarjeva 1, Ljubljana ali na http://www.zdravinapot.si/destinacije/azija/indonezija.
Priporočamo, da si uredite zdravsteno zavarovanje z asistenco v tujini (Grawe, Vzajemna, Coris
ali kaj podobnega, tudi preko nas).

Varnost: Indonezija je varna dežela glede kraj, pa vendar previdnost ni odveč. Najbolj nevaren
je Bali, kjer je potrebno še posebej paziti pri menjavi denarja (najhujši zmikavti so v menjalnicah
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in trgovinah, ki sprva ponudijo neverjetno dober menjalni tečej, strankam pa izplačajo lokalno
valuto v mnoštvu majhnih bankovcev, seveda precejmanj od obljubljene vsote). Potni list in
denar nosimo vedno s seboj ali pa jih pustimo v hotelskih sefih. Kar pustimo ali pozabimo na
vidnih mestih (npr. v hotelskih sobah), nas ne bo dolgo čakalo. Opozarjamo, da vsak potnik
potuje na lastno odgovornost. V izogib zapletom na letališču prosimo, da pred vstopom na letalo
pospravite kamere, baterije in mobilne telefone med osebno prtljago (ki jo vzamete s seboj na
letalo), medtem ko razna rezila (švicarski nožek, pilica za nohte...) obvezno pustite v potovalki
oziroma nahrbtniku. Pijačo in drugo tekočino (kreme za sončenje, zobne paste), ki presega
volumen 1 dcl, obvezno pustite v velikem nahrbtniku. Lahko pa vzamete prazno pollitrsko
plastenko, ki vam jo na letalu brezplacno napolnijo z vodo.

Euri, dolarji ali kartice? Valuta je indonezijska rupija IDR, v razmerju do eura pa niha: 1 eur =
pribl. 15.000 IDR. Najvišja denominacija je 100.000, kar pomeni, da bomo imeli denarnice polne
ne preveč vrednih bankovcev. Kljub temu je dobro v žepih imeti tudi manjše bankovce, saj ti pri
plačilu z bankovcem za 100.000 večina trgovcev drobiža ne bo mogla vrniti. Dolar uživa
malenkostno ugodnejši tečaj - razlika med odkupnim in prodajnim tečajem je pri dolarju manjša
kot pri euru. Zavoljo tega pa dolarjev vendarle ni treba kupovati. Vzamete jih le, če jih imate na
zalogi, saj v vseh menjalnicah na naši poti brez težav zamenjamo tudi eure.
Ugodnost menjalnih tečajev z oddaljenostjo od Jakarte ali Denpasarja drastično pada, zato je
dobro s seboj imeti tudi kartice (BA Maestro...). Po novem so namreč bančni avtomati dovolj
gosto posejani tudi po odročnejših otokih (Gili, Flores, Sulavezi...). Ker pa pogosto ne delujejo,
oziroma z našimi karticami sploh niso kompatibilni, je najbolje, če imate vsaj dve tretjini vsega
predvidenega denarja v gotovini (euri ter kakšen dolar).
Torej: s seboj EURe in nekaj USD.
Pred odhodom pri banki preverite, da ni kartica zablokirana za dvige izven EU.

Pozor: Menjalnice kovancev ne odkupujejo, včasih pa to velja tudi za določene dolarske
bankovce, predvsem starejše od 10 let. Manjši apoeni (ponavadi od 50 USD navzdol) imajo
slabši menjalni tečaj. Potovalni čeki so zelo težko vnovčljivi.

Stroški: Za skupne stroške na dolgem programu rabite še priblizno 750 eur (zgolj slabih 300 eur
za Javo in Bali; dobrih 350 na 14 dnevnem programu – Java, Bali, Gili ter pribl; 420 eur na
podaljšanjem Xpress programu z južnim Lombokom). Pričakuj priblizno 10 % več v visoki
sezoni (julij-avgust) in/ali v primeru, da skupina ni polna. Denar, ki ste ga oddali za lokalne lete,
se od tega zneska odšteje.
Poleg tega gre še priblizno: 7 - 10 eurov na dan za osebne potrebe; preostala hrana, manjši
spominki, brezalkoholna pijača ter tudi kakšno pivo.
Dodatne so tudi fakultative: na Baliju snorkljanje (pribl. 35 eur), potapljanje (z licenco/oz brez
pribl. 40/60 eur), rafting (pribl. 25 eur), na Gilijih je snorkljanje cenejše, potapljanje pa dražje. Na
Lomboku: vzpon do roba kraterja vulkana Rinjani (pribl. 25 eur). Na Floresu (Labuanbajo):
potapljanje z mantami (z licenco pribl. 80 eur, brez pa 95 eur).
Že nekaj let potniki za vse skupaj (vključno z dražjimi letalskimi kartami iz Evrope, hrano, pijačo,
cenejšimi fakultativami, kakšnim pivom in nakupi) zapravijo pribl. 1500 do 1700 eur za podaljšan
Xpress program (16 dni) ter cca 2000-2300 za dolgi program. Več pa pride, če se intenzivno
potapljaš ali žuraš.
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Koliko denarja vzeti s seboj? Xpresovci boste preživeli z 400-500 eur (+fakultative), na dolgem
potovanju pa s cca 800 eur (+fakultative).

Cene: Cene turističnih storitev so približno 50 – 60 % naših, hrana, ki jo jedo domačini, pa je še
cenejša. Podobno kot pri nas stanejo le alkoholne pijače. Nekaj primerov: skleda riža ali nudlov
na ulici 10.000, obrok v restavraciji 25.000 – 40.0000, soba za 2 osebi s klimo, wc-jem in
zajtrkom 150.000 – 350.000, voda v trgovini 5.000, veliko pivo v trgovini - restavraciji 25.000 -
35.000, kilogram sadja na ulici 10.000, sarong ali majica 20.000, magnetki, kipci do10.000,
maska ali kak vrednejši spominek 25.000 – 50.0000, oblačila kvazi priznanih proizvajalcev se
dobi že za nekaj eur. Seveda več denarja ne škodi – za rezervo, udobje, pivce za živce, kakšno
bolj fensi restavracijo in ugodne nakupe.

Hoteli: so standarda treh (indonezijskih) zvezdic, ponekod brez kategorizacije, nekateri pa so
povsem primerljivi s podobnimi hoteli pri nas. Vse sobe so turističnega standarda (dvoposteljne,
klima, lastni tuš, wc...). Izjema so seveda prenočišča v odročnejših predelih, predvsem ob
vulkanih, kjer se nam v visoki sezoni lahko zgodijo skupna ležišča. Tu so sobe enostavne,
vendar večinoma čiste. Zajtrk je skoraj povsod vključen v ceno hotela in v večini primerov tudi
zelo enostaven, npr. toast ali palačinke z bananami.

Hrana: je na Baliju in na Gilijih odlična, večkrat imamo skupna kosila ali večerje. Izven tega je
hrana lahko zelo enostavna. Da si popestrimo dolgočasne obroke (še posebej zajtrke), ShaPPci
vzamemo s sabo mesnine (pršut, suhe salame, argeta paštete...).

Trekingi: Trekingi se izvajajo v jutranjih urah, da se ujame sončni vzhod na vulkanu. V glavnem
gre za krajše, lahkotne sprehode po dobro uhojenih poteh, ki jih zmore vsak, ki je sposoben priti
na vrh Šmarne gore. Izjema je vulkan Rinjani, do čigar kraterja se rabi 5 ur, za povratek pa še 4,
in je kot fakultativni izet primeren samo za tiste, ki tudi sicer hodijo v hribe.

Komunikacije z domačini: Uporabljajte čimbolj enostavno angleščino in bo šlo.

Komunikacije z domovino in domom: Internet je dostopen v vseh večjih krajih, skoraj vsi hoteli in
lokali v turističnih krajih imajo brezplačen wi-fi. Mobitel deluje ali pa ne, priporočamo pa nakup
lokalne mobi kartice, ki omogoča bistveno cenejše klicanje v domovino ter komunikacijo z
vodnikom in ostalimi sopotniki (v primeru, da se med prostim časom izgubiš).
Klic v Slovenijo je odvisen od operaterja : 001 386... ter 008 386... za Indosat, 007 386 za
Telkom, 009 386 ta Bakrie Telecom + številka brez ničle.
Klic v Indonezijo 00 62...

Možnost samostojnega podaljšanja potovanja: Možno se je vrniti kadarkoli kasneje v lastni
režiji. Lahko si privoščite dan ali dva počitnic več in ostanete v Kuta-Bali ali Kuta-Lombok.
Sprememba datuma je ob prijavi brezplačna, po tem, ko so letalske karte že natisnjene pa
stane pribl. 100 - 150 eurov, včasih pa celo več (odvisno od letalskega prevoznika in predvsem
cene letalske karte ob nakupu). Upoštevaj, da viza, ki jo dobite na letališču, velja samo 30 dni in
je ni mogoče podaljšati. 90 dnevno vizo si morate urediti na Dunaju, urejanje preko naših
agencij pa stane okrog 60 eur. Datum željenega povratka moraš sporočiti čimprej, še najbolje
ob prijavi.
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Sulavezi oz. skupinsko podaljšanje: Možnost je podaljšati skupinsko potovanja na Sulavezi. Če
vas bo premalo, lahko podaljšate kje na plaži, greste še na kak drug kraj/otok ali pa greste na
Sulavezi sami, mi pa vas napotimo na našega lokalca, ki vam zrihta stvari in uredi treking. 5 dni
Sulavezija, kar je dovolj za dober ogled Tana Toraje, vas stane: letalo tja in nazaj do Jakarte
cca 150 eurov ter cca 20 do 30 eurov na dan, odvisno, kje spite, koliko vas je v sobi... Za manj
kot 5 dni se tja ne splača hodit, saj vam pot do Tana Toraje vzame vsaj 1-2 dneva v eno smer.
O opcijah za Sulavezi se bomo pogovorili na sestanku, ki bo nekaj tednov pred odhodom.

Podnebje oz. temperature: Podnebje je odvisno od regije. Najmanj dežja je poleti, vendar tudi
t.i. deževna doba (naši zimski meseci) ni kritična. Čez celo leto so temperature nekoliko višje
kot pri nas, na vulkanih pa je vedno hladno. Lahko se ohladi tudi do 5 stopinj nad ničlo, zatorej
priporočamo tudi topla oblačila; dolge platnene hlače, vetrovka, flis.

Lokalni čas: Lokalni čas je od pet do osem ur pred našim, odvisno od časovne cone in letnega
časa. Jakarta je poleti 5 ur pred nami, Bali, Lombok ter tudi Singapur pa 6 ur (pozimi dodas se
eno uro).

Pomembni naslovi:
1. Veleposlaništvo Republike Indonezije
Gustav-Tschermak Gasse 5-7
A-1180 Dunaj
Avstrija
Tel: (+) 43 1 476 23 47
Fax: (+) 43 1 479 05 57
Elektronska pošta: unitkom@kbriwina.at
Spletni naslov: www.kbriwina.at
Nj. eksc. g. I Gusti Agung Wesaka Puja, veleposlanik
2. Konzulat Republike Indonezije
Prešernova 11
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: (+) 386 1 200 51 77
Fax: (+) 386 1 200 51 71
Elektronska pošta: arne.mislej@almis.si
g. Arne Mislej, častni konzul
3. Veleposlaništvo Republike Avstrije v Djakarti:
44, Jalan Diponegoro
Jakarta
Indonezija
Poštni naslov:
P.O.B. 2746, Jakarta 10001
Tel: (+62/21) 31 93 81 01
(+62/21) 31 93 80 90
Faks: (+62/21) 39 04 927
E-mail: jakarta-ob@bmeia.gv.at
Internet: www.aussenministerium.at/jakarta
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www.austrian-embassy.or.id
Slovenski državljani se lahko za nujno konzularno zaščito obrnejo na diplomatsko konzularno
predstavništvo katerekoli članice Evropske unije.
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