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TRAVEL

Bali
Často označované ako ostrov bohov 

a démonov. Každý návštevník ho však 
cíti skôr ako ostrov sviatkov, slávností 
a radosti zo života. Na jednej strane 
hustá premávka, veľký hluk a príliš 

veľa ľudí. Na druhej strane sa tomuto 
všetkému dá rýchlo a veľmi dobre 
uniknúť. Na svahoch rastie mango 

a banány, papaja, ryža, káva, kakao, 
rôzne koreniny a útesy obmývajú 

nádherné pláže. Toto a všetky tie malé 
a veľké chrámy, rituály, kvetinové 

obete a vonné tyčinky vytvárajú takú tú 
východnú spiritualitu, ktorej sa ťažko 

vymaniť. 
„Om Swastiastu“ - vitajte na Bali.
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VIERA V BOHOV
Magický ostrov sopečného pôvodu je súčasťou indonézskeho 
súostrovia s viac ako 13 600 ostrovmi a jedným z najobľú-
benejších ostrovov Indonézie. Táto exotická ostrovná ríša je 
pestrou zmesou najrozličnejších prírodných zaujímavostí, ľudí, 
náboženstiev a kultúr a preto je taká impozantná a plná kon-
trastov. Na Bali nájdete sýtozelené ryžové polia, dlhé, palmami 
lemované pláže, ale aj 
v hlbokej džungli zašité 
dedinky a bujnú tropickú 
vegetáciu. A vulkány - 
často až 3 000 metrov vy-
soké a posvätné - miestni 
veria, že sú sídlom Bohov. 
Viera v bohov a duchov 
má na Bali silnú tradíciu 
a dodnes je zobrazovaná 
v početných tradičných 
ceremóniách, fascinujú-
cich predstaveniach a tan-
coch. Na každom kroku 
sa stretnete s monumen-
tálnymi sochami božstiev, 
tradíciami, kultúrou a pa-
miatkami. Takú atmosféru 
vytvoria len tisícročia.

Kultúru ostrova Bali charakterizujú krásne obrazy a maľby, 
jemne prepracované drevorezby, hudobné, tanečné, dramatické 
a okázalé náboženské festivaly. Tanec je pre Indonézanov bez-
prostrednou súčasťou života, preto niet divu, že jeho prítom-
nosť je badateľná i na miestach, kde by ste to najmenej čakali. 
Ostrovania žijú veľmi aktívnym religióznym životom. Na ostro-
ve sú tisícky chrámov, počnúc veľkolepým Besakih až po malé 
vidiecke svätostánky. Chrámy odzrkadľujú dôležitú úlohu, akú 
náboženstvo hrá v živote domorodých obyvateľov. Každý dom 
a každé ryžové pole má svoj chrámik. Okrem hinduizmu na 
Bali prekvitá aj animizmus – kult menších či väčších bohov 
a bôžikov. V každej budove – dome, hoteli, chrámoch, obcho-
doch a aj taxíku, narazíte na kvety a plody a zapálenú vonnú 
tyčinku ako obetu bôžikom. Podobné artefakty nájdete aj na 
zemi – nepovažujte to, prosím, za neporiadok. Sú to dary pre 
démonov. Miestni sa totiž duchov boja a aby sa im nedostali 
do domov, býva vstup do domu oddelený stenou, ktorú treba 
sprava alebo zľava obísť – duchovia totižto dokážu chodiť iba 
rovno za nosom.

KRAJINA UPROSTRED MORA
Všade na ostrove je veľa chrámov, väčšina 
z 2 000 sakrálnych stavieb je hinduistická. Život 
na Bali je úzko spojený s vierou, chrámy sú 
preto veľmi zdobené náročnými filigránskymi 
rezbami a sochami a vždy ozdobené pestrými 
kvetmi. Najväčší, najposvätnejší a najvýznam-
nejší je Pura Besakih (chrám matky), od roku 
1995 na zozname svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Nachádza sa na juhozápadnej strane 
sopky Gunung Anung. Chrámový komplex 
pozostáva z viac ako 200 budov a sú preňho 
typické poschodové chrámové veže. Pre mnohých 
je najkrajším chrámom na Bali Pura Tanah Lot, 
vo všetkých hinduistických spisoch uvádzaný 
ako jeden zo šiestich najposvätnejších chrámov. 
Zasvätený bohyni mora Betah Tengah Segarah 

leží na skale v mori, ktorá je prístupná iba pri odlive. Je tiež 
nazývaná „krajinou uprostred mora“. Okrem vôd prílivu chrá-
nia chrám aj posvätné jedovaté hady, žijúce v jaskyni na úpätí 
hory. Vychutnajte si siluetu chrámu vo farebnom západe slnka. 
Je to mimoriadny a jedinečný zážitok – a k tomu - tanec kecak 
na strmom skalisku! V pozadí špliecha Indický oceán a vy sa 
nechávate pohltiť dávnym príbehom lásky… Nasleduje pred-
stavenie ohňového tanca, pri ktorom muž, uvedený do tranzu, 
tancuje na žeravých šupkách z kokosových orechov.

PUPOK BALIJSKÉHO SVETA
Okrem svojich kultúrnych pokladov Bali ponúka aj fantastickú, 
pestrú prírodu: jemné ryžové terasy a príkre horské masívy, 
exotické palmové háje a husté monzúnové pralesy. Západ 
ostrova je hornatý a menej rozvinutý. Na severe sa nachádza 
mystické sídlo bohov - vulkány Gunung Agung a Gunung 
Batur, z ich výšky je nádherný výhľad na okolitú krajinu. 
Najvyšší Gunung Agung tvorí spolu s Besakih – najdôležitej-
šou hindubalijskou svätyňou pomyselný stred ostrova a vraj 
aj akýsi „Pupok balijského sveta“. Predstavuje tiež najväčší 
chrámový komplex na ostrove. Okolo vulkánu, smerom na 
provinciu Gianyar vedie cesta málo frekventovanými cestami 
a cestičkami cez Selat s jedinečným výhľadom na sýtozelené 
ryžové terasy a plantáže salaku. Fantastické fotomotívy!
 
DENPASAR
Turistický juh ostrova je najnavštevovanejší, tu sa nachádza aj 
rušné hlavné mesto, Denpasar, s mnohými pamätihodnosťami. 
Prechádzka po ulici predavačov zlata a parfumov - arabskej 
štvrti Jalan Hasanuddin a Jalan Sulawesi, kde sa predávajú 
exotické látky a nábytok, Múzeum ostrova Bali Art Center 
ponúka pohľad do dávnej histórie, kultúry a tradícií ostrova. 
Nedá sa vynechať návšteva trhu – najväčší a najznámejší trh 
ostrova je Pasar Badung. Tu predávajú čerstvo ulovené obrie 
ryby, exotické ovocie a zeleninu, miešajú sa vône najrozličnej-
ších korenín, jazmínu, čempaky, frangipani a kadidla s puchom 
durianu a rýb, do toho kadidlo a rôzne obete balijským bohom 
a stovky doposiaľ nevidených vecí. Hneď vedľa je trh Pasar 
Kumbasari s veľkým výberom drevorezieb, tradičného obleče-
nia a umeleckých predmetov. Veľmi zaujímavý je aj najznámej-
ší denpasarský nočný trh - Pasar Kreneng, kde nájdete všetko, 
čo bežný domorodec dokáže zjesť.

KUTA & JIMBARAN
Strediskom nočného života je Kuta, mesto, kde sa nechodí spať 
a bar a diskotéku nájdete na každom rohu. Stredisko vzniklo 
spojením malých, pôvodne rybárskych dediniek Kuta, Legian, 
Seminyak a Canggu a dnes je jednou z najznámejších a naj-
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rušnejších dovolenkových stredísk 
juhovýchodnej Ázie s mnohými 
obchodmi, trhmi, barmi a reštaurá-
ciami. Zároveň je Kuta vzhľadom 
na svoju polohu rajom surferov, 
úplných začiatočníkov i profe-
sionálov, perfektné podmienky 
a zaručene skvelé vlny. Rybárska 
dedina Jimbaran leží juhozápadne 
od Denpasaru na jednej z najkraj-
ších pláží Bali, vďaka svojej polohe 
v zálive je veľmi vhodný na kúpa-
nie, obzvlášť pri prílive, vlny tu 
nie sú tak veľmi citeľné. Toto okolie znalci nazývajú aj Beverly 
Hills. Ako huby po daždi tu vyrastá jedna exkluzívna vila za 
druhou, ako aj veľa nových luxusných rezortov. Na severnom 
konci pláže sa každé ráno koná rybí trh, na južnom konci sú 
známe excelentné rybárske reštaurácie pod holým nebom.

NUSA DUA & SANUR
Obľúbené turistické stredisko Nusa Dua je jedným z najmoder-
nejších a najatraktívnejších. Tu sú najluxusnejšie hotely s prísluš-
nou infraštruktúrou, nákupná štvrť Bali Collection, ako aj jed-
no z najkrajších golfových ihrísk. Ďalej polostrov pokračuje na 
severovýchod do dediny Tanjung Benoa, ktoré sa v posledných 
rokoch rozvinulo na atraktívne turistické stredisko so šarmant-
nými hotelmi, malými obchodíkmi a typickými reštauráciami. 

Na juhovýchode ostrova leží jedno z najstarších stredísk ostrova 
– Sanur. Krásna, palmami lemovaná pláž s pozvoľným vstupom 
do mora, chránená útesom je ideálna aj pre rodiny s malými 
deťmi. V Sanure je najlepšie viditeľný mix tradičnej miestnej 
východnej kultúry a západného turistického sveta. Dá sa tu 
krásne pozorovať východ slnka, plážová promenáda s početnými 
obchodíkmi a reštauráciami lákajú k príjemným prechádzkam.

VÝLET DO VNÚTROZEMIA
Po krátkej jazde do vnútrozemia navštívte svetoznáme centrum 
balijských výtvarných umení – Ubud so známym trhom 
s umeleckými predmetmi. V Ubude a jeho okolí leží množstvo 
ryžových polí, ktoré sú položené ako terasy a v slnečnom svetle 
sa nádherne jagajú. Ďalej vedie cesta do dediny Tampaksiring, 
kde leží jeden z najdôležitejších očistných chrámov na Bali - 
Tirta Empul. Veriaci sa k tomuto pútnemu miestu prichádzajú 
očistiť a vykúpať v starovekých prameňoch s posvätnou vodou 
s magickými, liečivými účinkami. V Kintamani sa Vám na-
skytne veľkolepý pohľad z okraja kaldery vulkánu Penulisan 

na kráterové jazero a činný, mohut-
ný vulkán Batur. V okolí nájdete 
aj Goa Gajah, sloniu jaskyňu, jej 
vchodu tróni obrovská slonia hlava 
a tváre duchov a démonov, vyte-
sané do kameňa pozdĺž vchodu. 
Ďalšími zaujímavosťami v Ubude 
je opičí les a chrám Puri Saren. 
Svätý opičí les je malá prírodná 
rezervácia s chrámom a posvätný 
liečivý prameň, v ktorom sa dá 
kúpať. Naokolo behá viac ako 100 
drzých opičiek a treba si dávať po-
zor na týchto malých zlodejíčkov.

NÁDHERNÉ PLÁŽE
Na Bali nájde každý svoju vysnenú pláž. Či už preferujete 
romanticky osamelý záliv s palmami, alebo živé pláže. Väčšina 
pláží má snehobiely piesok, nájdu sa však aj pláže s tmavým lá-
vovým pieskom. Kúpanie na plážach ostrova Bali je ovplyvnené 
silným prílivom a odlivom. Tieto sú časovo závislé na mesač-
ných fázach a menia sa každých 6 hodín. Biodiverzitu koralo-
vých útesov ocenia nielen milovníci potápania, títo si tu môžu 
zároveň prezrieť jeden z najslávnejších vrakov na Bali, v roku 
1963 potopenú USAT Liberty. Na Bali je fascinujúci podvodný 
svet – farebné koraly sú domovom rôznych pestrofarebných 
exotických rybiek. Vzrušujúce sú stretnutia s delfínmi, rajami, či 
obrovskými rybami mola mola (mesačník svietivý).  
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NÁŠ TIP
BALI – 
NUSA DUA
MELIA BALI VILLAS 
a SPA RESORT *****

Letecky z Viedne
7x ubytovanie s raňajkami
Dieťa do 12 rokov zdarma

Termíny: celoročne
Cena: od 1 207 EUR

BALI - 
OSTROV TANCA, 
HUDBY A UMENIA
12/13-dňový poznávací zájazd
9x/10x ubytovanie v 4* hoteli s raňajkami, 
letenky, transfery, vstupy do všetkých pa-
miatok, rozlúčková večera na pláži Jimbaran, 
v Silvestrovskom termíne silvestrovská večera 
v cene, sprievodca.

Termín: 22. 10. – 03. 11. 2015, 
 27. 12. 2015 – 07. 01. 2016
Cena: od 1 399 EUR

BALI – 
TANJUNG BENOA
BALI TROPIC RESORT 
AND SPA ****

Letecky z Viedne
7x ubytovanie s all inclusive
Dieťa do 12 rokov zdarma

Termíny: celoročne
Cena: od 1 486 EUR


