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RELA X

Takmer v srdci
Indonézie sa
nachádza jeden
z jej najmenších,
no zároveň
najimpozantnejších
ostrovov, Bali. Toto
miesto nazývajú
tiež „ostrov Bohov“.

Načerpajte
energiu
na ostrove Bohov

K

K prívlastku „ostrov Bohov“ prispieva očarujúca
príroda, prívetiví ľudia a biele pláže, lemované
ryžovými poľami. Malebnú kulisu ostrova navyše
dotvárajú rôznorodé masívy hôr a neúrodné svahy
vulkánov, a tak na svoje si tu prídu všetci milovníci
tajomstiev prírody. Nezabudnuteľný zážitok ponúka
túra na sopku Gunung Batur. Podľa miestnych
obyvateľov sa najkrajší pohľad na sopke naskytne skoro
ráno, keď ešte možno stihnúť posledné minúty východu
slnka. Obrovský kráter vypĺňa jazero a pohľad naň sa
dá vychutnávať priamo z terasy miestnej reštaurácie.
Krajina očarí aj botanickou záhradou s viac ako tromi
tisíckami druhov orchideí, avšak na bohatú pastvu
pre oči sa možno tešiť aj v miestnych hinduistickobudhistických chrámoch. Jeden z najzaujímavejších
- Tanah Lot - stojí na skalách uprostred vody. Taktiež
návšteva opičieho chrámu na Uluwatu zanecháva
máj

vonkajší bazén. Hostia môžu načerpať nové sily v hotelovom
wellness a spa centre, ktoré ponúka rôzne druhy relaxačných
a skrášľovacích procedúr v tichom prostredí nádherných
balijských záhrad. Gastronomické zážitky ponúkajú tri
hotelové reštaurácie a bary, ktoré pripravujú jedlá japonskej,
talianskej i medzinárodnej kuchyne. Aktívni hostia môžu
využívať posilňovňu, jogové štúdio a širokú ponuku vodných
športov. V okolí hotela sa možno vydať na cyklotúry,
pešiu turistiku v horách či treking cez ryžové polia.

Mandapa, A Ritz - Carlton Reserve
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Päťhviezdičkový rezort Mandapa, A Ritz - Carlton Reserve
kladie vysoký dôraz na jedinečný wellness a prírodu a ponúka
dokonalé útočisko pre relaxáciu mysle, tela i duše v úžasnom
prostredí svetoznámych ryžových polí a pralesov. Nachádza
sa v duchovnom a kultúrnom centre celého ostrova - v meste
Ubud. Ponúka služby komorníka, prístup na turistické cesty v
džungli, záhradu aj farmu. Hostia tak majú jedinečnú možnosť
zasadiť, pestovať a zbierať úrodu na ryžových poliach.
Hotel ponúka ubytovanie v 35 suitách a 25 vilách s výhľadom
na okolitý prales alebo ryžové polia. Na výber sú jedno-,
dvoj- a trojspálňové vily, všetky s vlastným bazénom.
Nájdeme tu štyri reštaurácie a bary s ponukou tradičnej
indonézskej či stredomorskej kuchyne a tiež zdravého menu
pre wellness a detoxikačné programy. Špičkoví kuchári
pri príprave jedál využívajú suroviny z vlastnej organickej
záhrady. Hostí isto poteší aj mimoriadne bohatý výber
európskych vín a skvelé drinky, podávané priamo v bazéne.
Spa centrum má posilňovňu, saunu, štúdio na cvičenie jogy
priamo pri rieke Ayung, bazén a relaxačné priestory. Pri
procedúrach sa využívajú čisto prírodné produkty. Hotel je od
medzinárodného letiska vzdialený približne hodinu jazdy.
Ak milujete horúce slnko a radi sa schladíte v priezračných

v turistoch nezabudnuteľné zážitky. Ak si však nedáte
pozor a budete ignorovať početné tabule, aby ste si
klobúky, šiltovky, prstene či okuliare odložili do batohov,
vrtké makaky vás o ne poľahky šikovné oberú.
Neopakovateľnú atmosféru ostrova Bali dotvára hinduistická
kultúra a miestni obyvatelia, ktorí sa večne usmievajú
a neustále niečo oslavujú. Sú veľmi priateľskí, majú
úžasné tance, posvätné rituály i pamiatky a radi vám
ponúknu výlety loďkou na ktorýkoľvek ostrov, na aký
si ukážete. Tak sa vám ľahko prihodí, že sa ocitnete na
ostrove Lembongan, ktorý si získal povesť šnorchlového
raja. Suma sumarum, Bali, to je neskutočný kúsok
neporušenej prírody a zachovalej kultúry v dnešnom
modernom svete. Mnohí ho označujú za najkrajšie miesto
na Zemi. Luxusný hotelový reťazec tu len nedávno
otvoril dva úplne nové rezorty, ktoré výborne kombinujú
dovolenku na pláži s pobytom v neporušenej prírode.

azúrových vodách
Indického oceánu, ak si
potrpíte na úslužnosť
personálu, máte radi
exotické nápoje alebo
si radi pochutnáte na
špecialitách od šéfkuchára,
servírovaných v súkromí
vašej vily, je Bali pre
vás ideálnym miestom.
Pre viac informácií
kontaktujte cestovnú
kanceláriu Magic Travel.

The Ritz - Carlton, Bali

Luxusný päťhviezdičkový hotel The Ritz - Carlton, Bali sa
nachádza na Nusa Dua v najobľúbenejšej dovolenkovej
lokalite ostrova - s dokonalou polohou priamo na bielej
pieskovej pláži. Hotel, vzdialený iba 30 minút jazdy od
medzinárodného letiska, poskytuje ubytovanie v 313
suitách a vilách s výhľadom na nekonečný Indický
oceán alebo do tropických záhrad rezortu. Všetky vily
majú súkromný bazén a pre všetkých je tiež k dispozícii
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