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UBUD, CZYLI DUCHOWA STOLICA WYSPY BALI.
PIERWSZA CZĘŚĆ WYCIECZKI MARZEŃ
WARTO WIEDZIEĆ

Bali to niemal mityczna wyspa należąca do ogromnego kraju, jakim jest Indonezja
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Tajwan, Ha-Noi, Ho Chi Minh,
Macao, Hong Hong, wielu lotnisk Chin), a także niedaleko
położonej Australii (Melbourne, Sidney, Perth), ale również z odległych lotnisk jak
New Dehli, Seul, Tokyo, a nawet z Honolulu na Hawajach.
Sama wyspa nie jest wielka,
ale też nie mała. Jej kształt jest
nieregularny, na górze zdecydowanie szersza, z ciemniejszymi wulkanicznymi piaskami, na dole całkowicie żółte
piaszczyste plaże i rafy koralowe. Wyspa ma 5 632,86 km,
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Piękna wyspa Bali była pierwszą rajską wysepką z katalogów, jaką odwiedziłem w życiu. Nasza wyprawa odbyła się
we wrześniu, czyli w okresie
wzmożonego upału. Wyspa
jest naprawdę piękna. Trzeba
było zmieniać lokalizację.

Z

skiego, dlatego od razu udaliśmy się do centrum wyspy,
do miasta Ubud.
Port lotniczy na Bali (Bandar
Udara Internasional Ngurah
Rai) znajduje się w miejscu,
gdzie wyspa jest przedzielona
mierzeją. Sam pas startowy
częściowo znajduje się na dobudowanej sztucznej wyspie.
Jest to port międzynarodowy,
do którego przylecieliśmy
z Yogyakarty, ale można tutaj
trafić również z wielu miast regionu
(Bangkok,
Kuala
Lumpur, Singapur, Manila,

Prawdziwie letni widok. Zachód słońca na wyspie Bali

czyli zajmuje połowę województwa opolskiego. Ludność
wyspy to 3,5 miliona mieszkańców.
Znaczną część wyspy porastają lasy tropikalne. Dominuje
klimat równikowy wilgotny
o średniej temperaturze rocznej 25-27 °C i średnich opadach
rocznych 1400-1700 mm.

Ubud – duchowa stolica Bali
Miasto będące stolicą dystryktu
o tej samej nazwie znajduje się
niemal w centrum wyspy. Jest
to zdecydowanie dobry punkt

Spacer po dolinie
i tarasy ryżowe
Spacer po dolinie i polach ryżowych to swojego rodzaju hit!
Pola ryżowe trzeba zobaczyć,
ale równie ciekawa jest topografia regionu. W równolegle
położonych do siebie wąwozach płyną rzeki. Aby się
do nich dostać trzeba zejść
do doliny, czasem jest to nie
lada wyczyn , ale za to widok
piękny!
¹

FOT. SEBASTIAN JANISZEWSKI

Sebastian Janiszewski
wilkolak@wikingiwilkolak.pl

acznijmy od tego, że ta
mała owiana legendą,
niemal mityczna wyspa,
znajduje
się
tuż
na wschód za indonezyjską Jawą - bo to również wyspa
należąca do tego ogromnego
kraju. Na wyspie znajduje się
prężnie działające lotnisko położone na południe od miasta
Denpasar - będącego stolicą dystryktu/wyspy Bali. Jest to największe miasto na wyspie, liczące 400.000 mieszkańców.
Tutaj nie planowaliśmy zwiedzać kolejnego ośrodka miej-

Wybraliśmy się na południe
Bali. Znanym turystycznym
kurortem jest tam miasto
Kuta. My jednak chcieliśmy
ominąć powszechne
turystyczne kierunki
i wybraliśmy się
do położonej kawałek dalej
miejscowości Seminyak.
Charakterystyczne dla
oceanów są wysokie fale –
tutaj również uwielbiane
przez surferów. Choć
wyglądają łagodnie, wcale
takie nie są. Trzeba
naprawdę uważać, gdyż
po wejściu do wody
płycizna sięga dość daleko,
a wysokie fale potrafią
pojawić się znienacka
i przeturlać adeptów kąpieli
aż do linii brzegowej. Jedną
z częstych atrakcji na plaży
są „zaślubiny żółwi
z morzem”. Są to
kontrolowane wypuszczenia
małych żółwi do oceanu,
gdzie będą mogły dalej się
rozwijać.

Takie zminiaturyzowane żółwie można spotkać na płd. plaży
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WYSOKIE FALE I ŻÓŁWIE
NA PLAŻY

wypadowy w pobliskie pasmo
wulkaniczne z najwyższym
szczytem Agung (uważanym
za siedzibę Bogów) o wysokości 3142 m n.p.m. Z Ubudu
można wyruszyć na wycieczki
fakultatywne aż do trzech wulkanów:
Agung,
Batur,
Batukaru. Widoki o świcie są
przepiękne, ale należy pamiętać, że trzeba wstać o-koło 3
w nocy, by zdążyć na ten wyjątkowy spektakl!
W mieście nie ma żadnych
plaż i przygotowanych dla turystów ośrodków kąpielowych. Natomiast bardzo popularnym lokalnym kąpieliskiem
są przepływające dolinami
rzeki, które z wysokich gór
spływają na południe, tworząc
w tej części wyspy niezwykłe
równoległe wzgórza i doliny.
Poza wieloma świątyniami
i muzeum znajdują się tutaj
słynne tarasy ryżowe, a także
rezerwat małp. Ostatnio nie
lada atrakcją jest huśtawka zawieszona na palmach. Ponadto
miejscowi, kilka razy w tygodniu, urządzają dla turystów
przedstawienia z ludowymi
tańcami (Kacak Dance), za każdym razem zapewniając, że to
jedyne takie wyjątkowe show
i warto zapłacić za bilet bajońskie sumy.

Ludowe przedstawienia dla turystów - Kacak Dance

