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Většinou se v článcích a blozích dozvíte, kam určitě zamířit, ale už málokdo vám poví, kterým
místům se raději vyhnout, nebo udělat jinak než ostatní turisté, tak, abyste si to užili.
Bali děláme již přes 10 let, a tak máme už řadu zkušeností a tipů jak si užít i ta nejvíc profláklá
místa.

Besakih bez davů
Prvním místem je určitě Besakih, neboli „chrám chrámů”. Komplex různých menších chrámů -
největší a nejznámější památka na ostrově. Díky tomu se tam denně hrnou desítky turistických
autobusů a jsou chvíle, kdy se lidé během návštěvy poměrně hodně mačkají. Navíc zde řadu let
byla velmi nejasná situace ohledně vstupného a povinnosti mít či nemít místního průvodce. Často
docházelo k nepříjemným hádkám mezi místními a cizinci, kteří celou návštěvu zcela znechutili. A
jak je to dnes a jak si památku užít i přesto, že tam jezdí tolik lidí? Naštěstí již bylo stanovené
fixní vstupné, které zahrnuje i práci průvodce, bez kterého se do chrámů nedostanete. Takže
jeden problém se tím vyřešil. No ale co ty davy?

Náš tip:  Jak si to zde užít bez davů
Pokud zamíříte do chrámů brzy ráno, hned jak otevře, tak máte záruku, že budete skoro sami.
Navíc se takto vyhnete i slunci a než začne pálit vší silou, tak už budete s prohlídkou hotoví.



Brána do Nebes v chrámu Lempuyang
Něco obdobného je i na chrámu Lempuyang. Ještě donedávna byl chrám navštěvovaný převážně
místními a bylo tu pár turistů denně. Ale stačila jedna fotka na Instagramu a všechno se naráz
změnilo. Je smutné psát o tom, jak sem dnes  jezdí davy lidí, které vyšlapou stovky schodů, jen
aby počkaly ve frontě (třeba i 2-3 hodiny) kvůli jedné jediné fotce před bránou do Nebes!
Chrám je to krásný a výhledy do okolí jsou bezesporu jedny z nejlepších, ale dá se to udělat i
jinak. 

Náš tip:
Můžete jít různými cestami nahoru, a pokud zvolíte některou mimo hlavní trasy, tak máte záruku
džungle a cesty bez lidí. Navíc, pokud půjdete cestou pod Nebeskou bránou, tak se můžete
vyfotit i s bránou za zády, aniž byste museli čekat ve frontě na památnou fotku. 
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Kuta - všechno než na Bali čekáte
A co třeba pláže? Je jich tolik, že se těžko dá vybrat, na které se ubytovat. Máme však 1 radu,
a to - pokud nemusíte, tak se vyvarujte Kuty. Je to první turistická pláž na Bali a to nejlepší
již má dávno za sebou. Kuta je všechno, jenom ne Bali, takové, jaké jej chcete poznat. Hotel
vedle hotelu, restaurace vedle restaurace, otravní prodavači na pláži a spousta nočních
podniků a barů pro opilé Ozíky. Ano, i na Kutě jsou místa, kde si dáte super džusy za pár
kaček a najíte se v místním warungu. Ale když jste tam na pár dní, tak než se v této městské
džungli zorientujete, tak už budete pryč.
Je mnoho dalších a lepších pláží a míst, která stojí za to navštívit. Váš čas na Bali je limitovaný.
Věřte nám a nekažte si dovolenou!

Na Bali jsou pláže zcela jiné, než si většina lidi představuje, ale o tom někdy jindy. Řekla jsem
Vám kam nejezdit, nebo čeho se vyvarovat, když tam pojedete. Tak vám dám i jeden tip, kam
se podívat.

Náš tip na pláže:
Určitě poloostrov Bukit a jeho pláže. Oproti západnímu pobřeží - od Kuty až po Canggu, je
tento kousek ostrova taková ospalá díra. Pro spoustu lidi je únikem před davy turistů. Jen si
musíte pospíšit, může se to každou chvíli změnit - již i zde pomalu přibývají kavárny a
restaurace pro turisty. Znáte z fotek nebo z katalogů cestovek ty dlouhé bílé pláže s
tyrkysovou vodou? Tak zde je najdete, ale musíte je hledat - vstupy jsou často schované a
pokud je najdete, tak vás čekají i stovky schodů. Dobrodružství Vás nemine a stojí to za to.
Místní vždy ochotně pomohou a ukážou cestu na pláž. Bingin, Nyang-nyang, Uluwatu nebo
třeba i Balangan - pláže, na které určitě nezapomenete a dlouho na ně budete vzpomínat.

O plážích by se dalo toho povědět ještě víc, ale tomuto tématu se budeme ještě v naší Travel
Akademii věnovat dál. Dobře všechno naplánujte, a pokud byste se na něco chtěli zeptat, tak
nás neváhejte kontaktovat.
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