
 

Utastájékoztató 

The Paradise Project 

  Úti cél: Canggu, Bali, Indonézia 

 

Indonézia több mint 18 000 szigetének egyik legszebbje Bali, amit a hátizsákos turisták éppúgy 

kedvelnek, mint a luxusutazások szerelmesei. Bali maga a megtestesült paradicsom: lenyűgöző 

templomok, harsogó zöld rizsteraszok, kék tenger, fenséges gasztronómia és a barátságos helyiek 

adják Bali sava-borsát.  

Az egyenlítői-trópusi éghajlat miatt csupán két évszak alakult ki az országban: a novembertől márciusig 

tartó esős és a márciustól novemberig tartó száraz. A hőmérséklet alig tér el az egyes évszakokban, 

míg a csapadék mennyisége annál nagyobb különbséget mutat. Az esős évszakban naponta sokszor és 

hevesen esik, a szárazban gyakorlatilag alig van csapadék. A páratartalom viszont mindig nagyon 

magas, erre érdemes készülni, amikor a ruhatáradat állítod össze.  

A lakosság több mint fele Jáva szigetén él, itt található a főváros, Jakarta is. Ellentétben az indonéz 

szigetek többségével, ahol az iszlámot a lakosság közel 90%-a vallja vallásának, Balin a lakosság több 

mint 90%-a balinéz hindu vallású, ami a hinduizmus és a helyi hiedelemvilág ötvözete. A hivatalos 

nyelv a bahasa indonéz, angolul alig beszélnek, kivétel ez alól a hotelek, éttermek személyzete, illetve 

a taxisok. Az ország etnikailag, nyelvileg és kulturálisan nagyon sokszínű, hiszen a helyiek több ezer évig 

egymástól elkülönülten éltek az egyes szigeteken. 

Helyi valuta: indonéz rúpia (IDR) 

Vízum: turistáknak 30 napnál kevesebb időre nem szükséges vízum 

Kötelező oltás: nincs, de vannak javasoltak. Tájékozódj az Országos Epidemológiai Központ 

honlapjáról, www.oek.hu 

Malária: Balin nincs maláriaveszély, de a szomszédos Lombokon és egyéb dzsungeles területeken 

előfordul 

Ivóvíz: a helyi vezetékes vizet tilos fogyasztani, fogmosásra sem ajánlott. Palackozott vizet olcsón lehet 

venni minden utcasarkon 

Telefonálás, internet: kártyafüggetlen telefonnal és helyi SIM kártyával  

Vezetés: baloldali közlekedés 

http://www.oek.hu/


ATM, pénzváltás: sok helyen van rá lehetőség. A pénzfelvétel ugyanakkor drága, dollárt vagy eurót 

érdemes magaddal hozni és pénzváltóban váltani. 

Vámmentesség: A helyi vámszabályok alapján fejenként csak egy liter égetett alkohol és 200 szál 

cigaretta vihető be. Az engedélyezett alkoholmennyiséget érdemes kihasználni, mert Balin nem olcsó 

az alkohol. 

Bejelentésmentesen be-, illetve kivihető pénzösszeg: 100 millió indonéz rúpia (kb. 7363 USD, vagy 

6265 EUR) összeghatárig bármilyen fizetőeszköz. 

 

Költségek: 

Attól függően, hogy melyik csomagot választottad, változik a túra ára. Honlapunkon megtalálod a 

csomagokat: http://www.theparadiseproject.hu/bali/ 

A repülőjegy árát és a biztosítást a csomagok nem tartalmazzák. 

 

Foglalás: 

A helyed úgy tudod biztosítani, ha a részvételi díj 40%-át foglalóként befizeted az alábbi számlaszámra: 

Cégnév: Földgömb Utazás Iroda Kft. 

Bankszámlaszáma: 12025000-01619888-00100002 

Számlavezető Bank neve: Raiffeisen Bank 

Közlemény: Paradise Project Bali 

A részvételi díjból fennmaradó összeget az utazás kezdő időpontját megelőző 30. napig kell befizetned 

a fenti bankszámlára. Az utazás kezdő időpontját megelőző 30. napon belül történő jelentkezés esetén 

a teljes részvételi díjat köteles vagy a jelentkezéssel egyidejűleg befizetni. 

 

Utazással kapcsolatos információk:  

A repülőjegyet minden résztvevő saját magának veszi. A repülőtérre légkondicionálóval felszerelt 

transzferautót küldünk érted a turnus indulásának napján, ami egyenesen a szállodához visz. Mivel a 

csoport nagy része feltehetőleg egyszerre vagy néhány órás eltolódással érkezik, már első este 

megismerkedhetsz minden résztvevővel. Hazafelé is biztosítunk transzfert a szállástól a repülőtérre.  

Költőpénz: igényektől függően napi pár ezer forintos büdzsétől a határ a csillagos ég. Ha helyi ételt 

eszel, pl. street foodot, akkor pár száz forintból megúszol egy étkezést, ha európai szintű ételre vágysz, 

akkor az európaihoz közelítő árszínvonalra készülj. Egy főétel 1200 forint körül már kijön a jobb 

helyeken.   

A helyszín: a Bali nyugati partjánál fekvő Canggut választottuk a túra bázisának, mivel rendelkezik 

mindazzal, amire digitális nomádként szükséged lehet. Rengeteg élelmiszerbolt, ruházati bolt, étterem 

és kávézó áll a rendelkezésedre, valamint két, egymás mellett fekvő tengerpart. Szinte mindenhol van 

wifi és ellentétben a legtöbb balinéz településsel, sok helyen van járda is. Canggu még nem olyan 

népszerű a turisták körében, mint a közeli Seminyak vagy Kuta, éppen ezért lesz ideális hely számunkra. 

http://www.theparadiseproject.hu/bali/


Itt kevésbé jellemző, hogy át akarnának vágni fizetéskor, barátságosabb, közvetlenebb atmoszféra 

jellemzi, családoknak is ideális nyaralóhely, mégis minden egy karnyújtásnyira van. 

A szállás: Canggu egyik frekventált övezetében, egy csendes mellékutcában, a tengerparttól és a 

coworking irodától 5-10 perces sétára található 3*-os szállodában fogunk lakni. Az erkéllyel és meleg 

vízzel ellátott szobákban légkondi, tea, kávé, törölköző és sampon, illetve tusfürdő is van. A szállodához 

tartozik egy feszített víztükrű medence, mellette babzsákokon vagy nyugágyban pihenhetsz a pálmafák 

alatt. A személyzet kedves és barátságos, mindenben a rendelkezésünkre állnak. A szálloda tetején 

óceáni kilátással rendelkező és konnektorokkal bőven ellátott babzsákokon dolgozhatsz. 

Étkezés: reggelit biztosítunk a szálláshoz. A reggelit az óceáni kilátással rendelkező tetőteraszon 

szolgálják fel, szóval biztosíthatunk afelől, hogy igen kellemes a környezet. Reggelire kérhető tetszés 

szerint elkészített tojás, ezen kívül svédasztal várja a vendégeket, amin saláta, vaj, dzsem, gyümölcsök, 

kenyér és pirítós, péksütemény, indonéz reggeli és üdítő, víz, valamint kávé található. Ha napközben 

megéheznél, akkor sem kell aggódnod: egész Balira jellemző, hogy minden sarkon találsz legalább egy 

tucatnyi éttermet és kávézót, csak találd meg a számodra legszimpatikusabbat.  

Borravaló: nem elvárt a borravaló, de 5-10%-nak örülni fog mindenki.  

A coworking iroda: ez az egyik kedvenc részünk, és biztosak vagyunk benne, hogy Te is imádni fogod, 

mert a coworking irodában 

- hipergyors a wifi 

- isteni a kávé 

- elképesztő az enteriőr 

- mindig van hely, ám mégis tele van izgalmas emberekkel 

- egzotikus hangulata már akkor inspirál, ahogy belépsz 

- van egy medence (!) 

- van öltöző és zuhanyzó is 

- hetente több szakmai eseményen vehetsz részt, melyek egy része ingyenes, másik része fizetős 

- vannak meeting roomok és Skype-szobák is 

- körülötte rengeteg étterem és kávézó található 

Ráadásul 10 perces sétára található a szállástól és 3 percre a tengerparttól! 

Közlekedés: Balin járműmegosztó alkalmazásokkal lehet közlekedni a legkönnyebben, a másik opció a 

taxi vagy a robogóbérlés. Előbbiekhez szükséged lesz a kártyafüggetlen mobilra, amihez a SIM kártyát 

mi adjuk. A Grab, az Uber és a Gojek nevű alkalmazásokkal gyorsan, hatékonyan és hihetetlenül 

alacsony áron utazhatsz a sziget egyes részein. Robogós és autós fuvart is foghatsz így magadnak, ez a 

helyiek bevált keresetkiegészítése egyébként. Mindegyik alkalmazással értékelheted a sofőröd és 

megnézheted az eddigi értékeléseit is, mielőtt elfogadod a fuvart. Sajnos Canggu egyes részeiből ki 

vannak tiltva ezek a járművek, azonban a szállodából bármikor hívnak neked taxit és a saját sofőrjeik 

is a rendelkezésedre állnak. Természetesen hivatalos taxitársaság is létezik a városban, a tarifa itt 

azonban jóval magasabb. Mielőtt beszállsz, győződj meg róla, hogy a sofőr bekapcsolta a taxiórát vagy 

pedig egyezz meg vele előre egy fix összegben, máskülönben érhet kellemetlen meglepetés az út 

végén. A legtöbb taxisofőr alapszinten beszél angolul. A választott csomagodban lévő kirándulásokra a 

buszt/autót mi biztosítjuk.  

Robogó bérlését akkor javasoljuk, ha van rutinod, nem vagy szívbajos és nem okoz gondot a baloldali 

közlekedés. Mint a legtöbb ázsiai országban, a közlekedés Indonéziában is meglehetősen kaotikus, 



ezért gyakoriak a balesetek is. Utóbbiakat főleg külföldiek okozzák, akik nincsenek hozzászokva az itteni 

vezetési kultúrához.  

A gyalogos közlekedés is igényel némi elővigyázatosságot. Kevés helyen van járda, bár Cangguban a 

legtöbb helyen szerencsére van. Ahol nincs, ott a gyalogosok is a járművek között közlekednek, ami 

balesetveszélyes lehet, ha nem vigyázol. Körültekintéssel megelőzhetőek a balesetek, ezért arra 

kérünk, hogy mindig járj nyitott szemmel. 

Programok: 

Június 2-án este vendégünk vagy egy welcome vacsorára, amit a projekt résztvevőivel közösen 

fogyasztunk el a hotel tetőteraszán lévő étteremben. Itt egy rövid orientációs előadás keretében 

megosztunk veletek minden fontos és hasznos infót a túrával kapcsolatban. Másnap közösen 

reggelizünk, majd átsétálunk a közösségi irodába. A napok többsége nem strukturált, annyira veszed 

ki a részed a programokból, amennyire szeretnéd, de mindig lesz lehetőséged csatlakozni hozzánk, 

bárhol is legyünk épp. Legtöbbször a coworking irodából dolgozunk, délután lemegyünk a tengerpartra, 

esetleg jógázni vagy szörfözni, este pedig beülünk valahová vacsorázni, vagy ha ahhoz van kedvünk, 

akkor elmegyünk bulizni. A strukturálatlan időbe szakmai és kulturális programok csatlakoznak, 

naponta átlagosan egy. Fontos, hogy a programok sosem fedik egymást, azaz nem maradsz le soha 

semmiről, hacsak nem éppen ez a szándékod. 

 

Szakmai programok magyar nyelven: 

Vállalkozásindítás: A kurzuson megtanulod a vállalkozásindítás gyakorlati lépéseit: üzleti terv, 

cégformák, pénzügyek, marketing, HR. Választ kapsz arra, hogy hogyan szerezheteted meg az első 

ügyfeleidet, az első kollégáidat, és hogy hogyan kerülheted el a kezdő vállalkozások legnagyobb 

buktatóit. Előadó: Matykó Noémi 

Online marketing stratégia: A kurzuson megtanulod a stratégiai tervezés lépéseit, megismered a 

közösségi média csatornák működését, valamint elsajátítod a PPC és a tartalommarketing alapjait. 

Előadó: Matykó Noémi 

Digitális nomád élet kialakítása: vállalkozásindítás, szükséges készségek, elindulni a nagyvilágba, 

nehézségek, kapcsolatok kiépítése, kapcsolat önmagaddal. Előadó: Kuminecz Gábor 

Meditáció: Stresszkezelés, az automatizmusaink és az érzelmeink működése, hogyan változtassunk 

nem kívánt/rossz szokásokon? pl. túlzott telefonhasználat, mindennapi frusztráció. Előadó: Kuminecz 

Gábor 

Szakmai programok angol nyelven: Inspiráló történeteket hallgathatsz helyi vállalkozóktól és 

változatos témájú, angol nyelvű szakmai előadásokon is részt vehetsz a big data-tól a Google Data-n át 

az AI-ig. A pontos tematikát az utazás előtt néhány héttel tudjuk megosztani veled. 

A szakmai programok minden résztvevő számára elérhetőek, függetlenül attól, hogy melyik csomagot 

választottad. 

Kirándulások: 

1 napos szigettúra Nusa Duára és Uluwatura: strandolunk az egyik legszebbnek tartott tengerparton, 

Nusa Duán, majd a naplementében meglátogatjuk a lélegzetelállító Uluwatu szentélyt. Szarongot 

(derékra tekerhető, földig érő kendőt) kapunk a bejáratnál. 



Fél napos szigettúra Tanah Lot-hoz: a sziklán álló templom Bali egyik ikonikus jelképe és legtöbbet 

fotózott látványossága.  

1 napos szigettúra Ubudba: a Bali kulturális fővárosának tartott Ubud spirituális hangulata könnyen 

magával ragad. Lenyűgöző építészet és változatos természeti szépség jellemzik ezt az ősi várost. 

1 napos szigettúra: meglátogatjuk Bali kulturális és természeti szépségeit, a lélegzetelállító Tegalalang 

rizsteraszt, az ősi Elephant Cave-et, a szent forrásvizű fürdőt, Tampak Siringet és megmártózunk a 

gyönyörű Tibumana vízesésben.  

 

A programok pontos időpontjáról az indulás előtt pár héttel tudunk részletes tájékoztatást adni. 

 

 

Egyéb tudnivalók:  

 

Utasbiztosítást neked kell kötni, nem ajánljuk, hogy elindulj nélküle. 

Eurót vagy dollárt itthon válts, méghozzá annyit, amennyi költőpénzre szükséged lesz kint. 

Pénzváltásra a hivatalos pénzváltókat és bankokat ajánljuk. Landolás után a repülőtéren szoktunk 

váltani.  

 

Amit feltétlenül hozz magaddal: 

• magas faktorszámú naptejet, mert itt akár 5 perc alatt leéghetsz 

• szúnyogriasztó spray-t 

• konnektorba dugható szúnyogriasztót a szobába 

• kalapot vagy sapkát az erős napsugárzás ellen 

• készpénzt -  Euró vagy USD a javasolt 

• kártyafüggetlen telefont – az internetezéshez szükséges SIM kártyát mi biztosítjuk 

• kényelmes cipőt, szandált vagy papucsot és persze fürdőruhát 

• pamutból és lenből készült ruhákat. A műszálasokat hagyd otthon, nem fogod jól érezni magad 

bennük 

• zseblámpát 

• munkaeszközeidet 

• gyógyszereket (fájdalomcsillapító, krém leégésre és rovarcsípésre, gyomorfertőtlenítő, 

torokfertőtlenítő, sebtapasz, allergiagyógyszerek - ha szükséges) 

 

 

 

 

 



 

 


