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Úvodem
Indonésie se stala díky tisícům ostrovů rájem turistů i surfařů. Pro třetí ročník Rip Curl Surf Tripu v Indonésii (dále jen RCST) jsme 
opět vybrali Bali, kterému se přezdívá „Ostrov bohů“ či „Ostrov tisíce chrámů“.

Důvodů proč jet do Indonésie v zimě je několik. Za prvé, v Evropě je na surfování opravdu zima. ☺ Pro mnohé z nás jsou zimní 
měsíce obdobím, během kterého se pobyt venku nestává zcela příjemným. Aktivní dovolená spojená s výukou surfingu může 
být v zimě pro mnohé útěk před věčnou tmou a všudypřítomnou „šedou náladou“. Za druhé, ceny letenek se od ledna do dubna 
pravidelně pohybují pod hranicí 20 tis. Kč / os. a koncem roku se proto dají ulovit velmi výhodné akce. Za třetí, od jara do podzimu 
přilétají na Bali „surfuchtiví“ Australané ukrývající se před zimou na jižní polokouli. Davy Australanů plní „line-upy“ (místo, kde se 
chytají vlny) a setrvávají zde až do konce období tamní zimy. Z těchto důvodů by mělo být ve vodě méně lidí, teplo (teplota vody 
i vzduchu se pohybuje kolem neuvěřitelných 29 °C), levnější letenky a méně turistů. Kvalitní vlny jsou na Bali celoroční záležitostí.

RCST je rozdělen na „Free surfery“ a „Kempery“. Free surfing doporučujeme pouze surfařům, kteří v  Indonésii již byli, znají 
místní podmínky, surf spoty, složitou dopravu a chtějí zajistit pouze ubytování a základní potřeby. Pro všechny ostatní je zde 
balíček „Camp“. Kemperům zajistíme vše od transferů z/na letiště přes dopravu na místě, ubytování až po surfové lekce, „surf 
guiding“ či výlety. 

Destinace

Bali
Říká se, že bohové požehnali místním surfařům, neboť ti žijí v dokonalém tropickém surfovém ráji. Posledních 40 let turismu 
sice dost změnilo ráz místní krajiny i podobu „line-upů“, přesto Bali zůstává nezapomenutelným zážitkem pro všechny, kdo ho 
navštíví. Množství a kvalita vln je bezpochyby to nejlepší, co kdy „Matka příroda“ připravila. Oproti ostatním ostrovům Indoné-
sie jsou obyvatelé Bali vyznavači hinduismu a touto výjimečností dodávají kulturnímu životu ostrova specifickou tvář. Hlavním 
městem je Denpasar na jihu ostrova. Ostrov je také největší turistickou destinací v Indonésii, známou uměním tance a hudby, 
sochařstvím, malbami, výrobky z kůže, kovotepectvím a hlavně je to ráj pro surfing, kiteboarding a potápění. Kromě klasického 
folklóru mohou vyznavači turistických památek zamířit do umělecky vyzdobených vesnic, starodávných chrámů či vystoupat 
na sopku v horách. Stratovulkán Batur je tyčící se dominanta nad celým ostrovem. Navzdory exotické přírodě a starověkým 
památkám zde není nouze o kvalitní restaurace, ulice plné surfových i nesurfových obchodů či bujarý noční život. Bali zkrátka 
poskytuje vysokou úroveň zázemí pro všechny druhy cestovatelů. 



Okolní ostrovy

Nusa Penida & Nusa Lembongan
Region Nusa Penida se skládá ze tří ostrovů (Nusa Penida, Nusa Lembongan a Nusa Ceningan) vzdálených pouhých 15 km jiho-
východně od Bali. Tyto turisticky „neprofláknuté“ ostrovy jsou ideálním místem pro chvíle samoty strávené na krásných bílých 
písčitých plážích. A kromě toho, jsou zde pochopitelně i skvělá místa na surfování. Tato oblast je většinou navštěvována pouze 
fanatickými surfaři hledajícími útěk před davy „surfujících turistů“. Objevte křišťálovou vodu tvořící parádní vlny. Nusa Lembo-
gan má vlny pro všechny. Tyto ostrovy doporučujeme jako jedno- až dvoudenní výlet.

Lombok
Odplujete-li 35 km na východ od Bali, připlujete na ostrov Lombok. Častým důvodem, proč sem míří turisté, je dobrodružný trek 
na aktivní sopku Rinjani. Cesta nedotčenou přírodou a prázdné pláže uchvátí úplně každého. Zatímco na Bali je tropická vegeta-
ce, zde je zcela odlišná fauna i flora. I přes všechny hlavní rozdíly, jako je odlišné náboženství, kultura a ráz krajiny, bývá Lombok 
právem přirovnáván ke svému západnímu sousedu díky podmínkám k surfování. Celý ostrov je obklopen prázdnými plážemi 
s dokonalou vlnou pro všechny druhy surfařů. Daní za surfařský ráj je nižší úroveň zázemí, prostší ubytování a náročnější doprava.  
Optimální výprava na Lombok zabere kolem 3 dnů.

Gili ostrovy
Každý ze tří korálových ostrovů, ležících severozápadně od ostrova Lombok, představuje malou oázu romantiky. Ráno se může-
te probouzet s výhledem na vycházející slunce za sopkou Gunung Rinjani na Lomboku a večer obdivovat západ slunce za horou 
Batur Agung na Bali. Ostrovy jsou tropickým rájem vhodným pro koupání i pro potápění a šnorchlování. Provoz aut a motocyklů 
je zcela zakázán. Jezdí se tu na kolech nebo v koňských povozech.



Ubytování
Stylové ubytování a naše surfová základna se nachází na poloostrově Bukit na jihu Bali. Moderní vila s bazénem a terasou je 
rozdělena na tři dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou a wc, čtyři dvoulůžkové pokoje se dvěma společnými sprchami a wc 
a jeden pětilůžkový pokoj s velkou terasou. Na každém pokoji je nově instalovaná klimatizace! Pro všechny je k dispozici plně 
vybavená kuchyň, bazén se sprchou, terasa na večerní grilování a promítání, barely s pitnou vodou. Celá vila je pokryta WiFi. 
Tato nová vila je velmi čistá a patří mezi nejlépe zařízené Surf housy na Bali. Každý den se uklízejí společné prostory, každý týden 
dostanete čisté ložní prádlo. V blízké vzdálenosti jsou malé obchody se základními potravinami a místní restaurace tzv. warun-
gy. Nejbližší surf spot je vzdálen 4 km.

Surfing
Bali nabízí ideální surfové podmínky pro každého. Několika kilometrová pláž Kuta beach je vhodná pro začátečníky, útesová 
pláž Balangan pro mírně pokročilé a rychlé útesové vlny jako Padang-Padang jsou pro pokročilejší jezdce. Všechny kempery 
čeká během RCST první týden surfing se zkušeným instruktorem (5 dní po 2 hodinách), focení a videocoaching. Druhý týden 
půjde hlavně o „surf guiding“. Surf guiding znamená volné surfování s českým týmem. Zkušený surfař znalý místních podmí-
nek vybere vždy nejvhodnější dobu a místo k surfování. Pozor, nejde však o klasické surfové lekce. Záleží na vzájemné dohodě 
a podmínkách, jak společné dny strávíme. První lekce probíhají na pláži Kuta, dále na různých místech v závislosti na Vašich 
dovednostech, podmínkách – větru, swellu, náladě, přílivu/odlivu a zkušenostech.
Během dvou týdnů Vám odkryjeme začátečnické pláže, „secret spoty“ (ukrytá místa před veřejností), vezmeme Vás na vlny 
pro mírně pokročilé a budeme společně pozorovat nekonečně dlouhé barely (vlna dělající tunel) na legendární vlně Uluwatu. 
Po celou dobu pobytu máte zapůjčené surfboardy rozdělené dle Vašich fyziologických parametrů a zkušeností (váha, výška, 
obratnost,…), neopren není zapotřebí. Nezbytností jsou však botičky, tzv. „reef boots“ a lycra, která chrání kůži před slunečním 
zářením. Oboje lze sehnat na místě za přívětivou cenu nebo na www.surfstore.cz.
Free surfers si surfování, dopravu, výlety a vedlejší aktivity zařídí podle svých představ a potřeb..



Stravování
Indonéská kuchyně je mixem hinduistické a muslimské kultury, je proto velmi zajímavá. Základem je samozřejmě jako všude 
v Asii rýže a mnoho druhů koření. Specialit, které byste měli stihnout za svůj pobyt ochutnat, je opravdu hodně. Nenechte si ujít 
příležitost dát si Nasi goreng, speciální masovou směs se zeleninou a samozřejmě nesmíte minout ryby a pokrmy z mořských 
plodů, kterých je zde obrovský výběr. Ze sladkostí se na Bali dělají výborné flambované banány, palačinky a také rýžový puding. 
Co se týká restaurací, ve větších letoviscích najdete všechny druhy jídla od fast foodu až k tradiční balijské kuchyni. Ceny jsou 
zhruba stejné jako u nás. Naprostou klasikou na levné stravování jsou malé restaurace a bufety, tzv. Warungy, kde hlavní chod 
s pitím vyjde přibližně na 50 Kč. Je zde samozřejmě i možnost využití kuchyně na vile. 

Další informace 
Chcete-li využít pouze jednotlivých služeb (kratší pobyt, transfer z/na letiště, ubytování, půjčení surfboardů, surfové lekce atd.), 
máte cestu „kolem“, podívejte se na ceník služeb níže. Očkování proti žloutence či malárii není pro pobyt na Bali nezbytné, 
avšak doporučujeme tuto problematiku konzultovat s praktickým lékařem dle Vašeho aktuálního zdravotního stavu. Nabídku 
výprav (východní ostrovy), klasických výletů (výstup na sopku, prohlídka chrámů, rybářskou vesnici Jimbara atd.), vedlejších 
aktivit (rafting, potápění, kite), jógu či typickou balijskou masáž sdělíme až na místě. Indonéskou měnou je Indonéská rupie, 
běžně označována písmeny Rp před číselným údajem, mezinárodním kódem měny je IDR. 1000 IDR odpovídá cca 2 Kč. Časový 
posun oproti SEČ je v letním období + 6 hod. Platnost cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců od data vstupu na území 
Indonéské republiky.



Doprava

Letenka
Na RCST nelze udělat skupinovou letenku za fixní cenu, proto prosíme všechny vážné zájemce, ať se neprodleně ozvou Tereze 
Matějovské na tel. č. 774 346 855 či mailem info@surftravel.cz. Při letech na dlouhé vzdálenosti se ceny letenek každým dnem 
mění! Občas se objeví speciální akce, kde lze koupit letenky i o několik tisíc levněji (ceny letenek se pohybují od 15 do 20 tis. Kč). 
Po zkušenostech s nákupem letenek mimo Evropu jsme se rozhodli přenechat tuto aktivitu specialistům. Spolupracujeme s Pav-
lem Fruhaufem ze serveru www.akcniletenky.com (specializovaný server na levné letenky) a dále s pěti cestovními kancelářemi 
zaměřenými přímo na prodej letenek. Partneři vývoj cen letenek pečlivě sledují a mají možnost podržet rezervaci až několik dní.

Partněři zajistí

 •  zpáteční letenku (se všemi servisními a palivovými poplatky, taxami) Praha – Denpasar (Bali), Denpasar – Praha 
 •  pojištění storna letenky ze zdravotních důvodů 
 •  převoz sportovního vybavení (surfboardu) 

V ceně RCST balíčku není letenka zahrnuta.  Nemůžeme nést odpovědnost v případě opoždění či zrušení letu. Odpovědnost při 
koupi letenky nese v plné výši cestující a případná náhrada škod jde za leteckou společností, nicméně všechny lety jsou opero-
vány vyzkoušenými a důvěryhodnými aerolinkami. 

Doba letu i s přestupy bývá kolem 24 hodin. 

U většiny leteckých společností je váhový limit zavazadla max 20 kg a příručního zavazadla max 10 kg (o maximálních rozmě- 
rech 56 x 45 x 25 cm). Doporučujeme si ale ověřit na webových stránkách příslušné letecké společnosti váhový limit zavazadel, 
cena za překročení povolené váhy bývá na letištích velmi vysoká. 

Pokud si chcete koupit letenky sami nebo chcete využít vlastní dopravy, samostatnost uvítáme. ☺

Transfer z/na letiště 
Na mezinárodním letišti v Denpasaru na Vás bude čekat zástupce RCST s cedulí. Dopravu do Surf housu máte zajištěnou, vila je 
umístěna hodinu cesty z mezinárodního letiště.

Doprava na místě
Doprava na Bali je velmi přehuštěná, proto je zde nejvhodnějším dopravním prostředkem skútr. Během prvního dne Vás RCST 
delegát zasvětí do taje motoristiky a zaškolí na prázdném parkovišti. První jízdy probíhají ve skupině – maximálně 8 motorek za 
sebou, skútry disponují úchyty na surfboardy. Je proto nutné mít mezinárodní řidičský průkaz (vzor dle Vídeňské úmluvy), který 
si zařídíte zpravidla na počkání na obecním úřadě (poplatek 50Kč). Skútry budou sloužit k transportům na pláž a zpět, za zába-
vou či na nákupy. Na delší výlety po ostrově a transfery z/do přístavu využijeme levných taxíků nebo si zapůjčíme automobil.



Termíny a cena
RCST #1  14. 1. – 28. 1. 2017
RCST #2  28. 1. – 11. 2. 2017
RCST #3 11. 2. – 25. 2. 2017
RCST #4 25. 2. – 11. 3. 2017 
RCST #5 11. 3. – 25. 3. 2017 
RCST #6 25. 3. – 8. 4. 2017

Balíček (14 dní)
2-lůžkový pokoj

(s vlastním WC a sprchou)
2-lůžkový pokoj

(se společným WC a sprchou) 5-lůžkový pokoj

Free Surfer 10 900 Kč / os. 8 900 Kč / os. 7 900 Kč / os.

Camp 20 900 Kč / os. 18 900 Kč / os. 17 900 Kč / os.

 ** cena za zkrácený či prodloužený pobyt není přímo úměrná ceně za 14 dní (např. CAMP na 7 dní od 9.500 Kč, 16 dní za 23 900 
Kč, 21 600 Kč, 20 600 Kč; CAMP na 21 dní za 27 900 Kč, 24 900 Kč, 23 900 Kč apod.)

Ubytování

Cena za noc
2-lůžkový pokoj 

(s vlastním WC a sprchou)
2-lůžkový pokoj

(se společným WC a sprchou) 5-lůžkový pokoj

1 noc 900 Kč / pokoj 500 Kč / pokoj 250 Kč / os.

Ceník služeb
Transfer z/na letiště (min. 2 os.) 400 Kč / cesta 

Surfboard 250 Kč / den 

Surf guiding 500 Kč / 3 hod 

Surfová lekce 700 Kč / 2 hod 

Pronájem motorky 200 Kč / den 

Pronájem motorky s pojištěním 250 Kč / den



1. den 
•  odlet
•  přílet na letiště Denpasar, Bali 
•  transfer do Surf housu
•  ubytování

2. den
• snídaně
• surfové lekce
• nákup
• grilování / BBQ
• promítání surfového videa

3. den
• snídaně
• surfové lekce
• prohlídka známých surf spotů
• večeře ve městě, relax…

4. den
• snídaně
• surfové lekce
•  potápění, rafting, masáž, jóga, kou-

pání, zábava a odpočinek
• nákup
• večeře ve městě, relax…

5. den
• Snídaně
• Výlet
• Jóga

6. den
• snídaně
• surfové lekce + videocoaching
• nákup
• grilování / BBQ
• videocoaching

7. den
• snídaně
• surfové lekce
•  potápění, rafting, masáž, jóga, kou-

pání, zábava a odpočinek 
• surfování při západu slunce

8. den
• snídaně
• výlet 1. den

9. den
• výlet 2. den

10. den
• výlet 3. den
• nákup
• grilování / BBQ

11. den
• snídaně
• surf guiding + videocoaching
•  potápění, rafting, masáž, jóga, kou-

pání, zábava a odpočinek 

12. den
•  Snídaně
•  Surf guiding
•  Výlet 
•  jóga

13. den
• snídaně
• surf guiding
• balení
• promítání fotografií
• party

14. den
• snídaně
• odjezd ze Surf housu
• příjezd na letiště v Denpasaru
• odlet 
• přílet do Prahy

Plán dní (názorný harmonogram)

Free surfer zahrnuje

 •  ubytování v Surf housu 
 •  surfboard po celou dobu pobytu 
 •  transfer z/na letiště 
 •  půjčovné motorky bez pojištění 

s  držákem na surfboardy po celou 
dobu pobytu bez PHM

     

Camp zahrnuje 
 
 •  ubytování v Surf housu 
 •  surfboard po celou dobu pobytu 

(netýká se výletů) 
 •  transfer z/na letiště 
 •  půjčovné motorky s   držákem na 

surfboard po celou dobu pobytu 
bez PHM 

 •  5 x surfová lekce 
 •  5 x surf guiding 
 •  2 x videocoaching 
 •  fotograf 
 •  památeční fotografie a video 
 •  2 x lekce jógy

Cena nezahrnuje

 •  letenku
 •  PHM do motorky (cca 500 Kč / 14 dní)
 •  stravu
 – snídaně – každý si řeší sám
 –   obědy – v  restauracích na pláži  

(cca 80 Kč) nebo na vile
 –  večeře – k  dispozici je moderní ku-

chyň, nejčastěji se však griluje na vile 
nebo se jde do restaurace (100 Kč)

 •  poplatek za vízum (500 Kč)
 •  pojištění
 •  cestování – k dispozici je široká na-

bídka výletů do okolí
 •  vedlejší aktivity – rafting, potápění, 

masáže

 •  doporučené kapesné na 14 dní je 
5000 Kč

 

Harmonogram se bude odvíjet v závislosti na povětrnostních podmínkách, swellu – velikosti příboje, přílivu, odlivu, Vaši náladě 
a energie. Vše přizpůsobíme Vašim požadavkům a plán nastavíme dle vzájemné dohody.


