
Na co myslet při dovolené na Bali s dětmi
BALI

+420 737 737 958, +420 226 633 912   |  indonesie@ckgo2.cz   |   www.bali-indonesie.cz



Rozhodli jste se, že letos pojedete do exotiky s dětmi a už máte koupené
letenky, ubytování a nyní zbývá už „jen” zabalit a vyrazit na vysněnou cestu?

Už taky nejsme samotní cestovatelé a doby, kdy jsme cestovali na měsíc
pouze s jedním batohem na zádech na měsíc, jsou už dávno pryč. Už nejsme
pouze ve dvou, ale přibyly k nám 3 malé osoby, které, i přesto, že jsou malé,
tak toho paradoxně potřebují během cestování nejvíc.

Na základě našich zkušeností z cest jsme připravili pár tipů, které jsme získali
během cestování s dětmi na Bali, a rádi se o ně s Vámi podělíme.

Kočárek nebo nosítko?
Pokud máte malé dítě, které ještě potřebuje kočárek, a budete po ostrově
cestovat, tak doporučuju kočárek nechat doma a přibalit si s sebou nosítko.
To využijete hned v letadle. V nosítku nám všechny děti spaly mnohem lépe
než v postýlkách v letadle, které se dají připevnit na stěnu letadla. Obzvlášť,
když už chodily a mohly se jednoduše v postýlce postavit, což je i docela
nebezpečné. Na Bali jsou chodníky jenom někde, a pokud budete cestovat po
památkách a nebudete pouze na jednom místě, tak počítejte s různými schody
a absencí chodníků. Ostrov rozhodně není bezbariérový. My jsme během
první cesty na Bali vzali golfky, které během dalších dvou měsíců zůstaly stát
v rohu pokoje zcela nevyužité. Samozřejmě, pokud máte pobytovou
dovolenou, budete na jednom místě a večer jen chodit po promenádě, tak
bych kočárek zvážila, ale jinak je dle našich zkušeností spíš zbytečný. Ty lepší
hotely dokonce nabízí možnost zapůjčení kočárku po dobu pobytu.
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Příkrmy
I nabídka příkrmů pro děti je již lepší, ale stále jenom v těch větších
supermarketech. Sklenička obyčejného jídla vyjde na cca 60-100,-Kč. Bohužel
v místních restauracích z 90% neumí vařit tak, aniž by tam nedali aspoň 1 chilli
papričku, takže pokud je dítě malinké, tak buď přibalit příkrmy už z domova s
sebou, nebo dokoupit na místě v supermarketech, jako je Pepitu atd. Ovocné
přesnídávky řešit nemusíte - čerstvé ovoce je na ostrově všude, ale se slaným
jídlem pro úplná mimina je to trochu problém, takže rozhodně na to myslet
dopředu. My jsme si s sebou vždy přibalili několik skleniček s jídlem již z ČR,
abychom měli jídlo během přesunu nebo ve dnech, kdy jsme věděli, že budeme
cestovat. Po zbytek pobytu jsme buď nakoupili na místním trhu a uvařili si,
nebo v hotelu poprosili, aby nám udělali nějaké pyré pro to nejmladší dítě.

+420 737 737 958, +420 226 633 912   |  indonesie@ckgo2.cz   |   www.bali-indonesie.cz

V jakém věku dítěte letět na Bali?
To je zcela individuální a záleží, jak dovolenou pojmete a co vydržíte. My
jsme poprvé se synem letěli na Bali, když mu bylo 6 měsíců, a dokonce spal i
na palubě lodi pod širákem. Při další cestě byly synovi skoro 3 roky, dceři rok
a něco a objeli jsme Flores skrz naskrz autem (i s řidičem!). A pak následovalo
Bali a Filipíny. A během poslední cesty jsme již byli v pěti, měli jsme
pronajatou vilu na 2 měsíce a cestovali jsme vždy o víkendech, kdy jsme brali
pouze 1 batoh na 3-4 noci.

Plenky
Ještě před pár lety bylo obtížné na Bali pořídit kvalitní plenky (např.
Pampers) a pokud ano, tak byly hodně drahé. Za posledních pár roků se to již
změnilo a dnes v každém větším supermarketu najdete plenky lepší kvality
(Pampers, Huggies), ale cena je stále hodně vysoká. Někdy vychází i na
dvojnásobnou cenu, takže my na naše pobyty (2-3 měsíce) vždy vozíme
plenky z Evropy - jednak jsou levnější, a pak také kvalitnější.



Boty do vody
Triko do vody s dlouhým rukávem
Klobouk (do vody)
Brýle
Krém na opalování
Dětský pudr (na potníčky a vyrážky z tepla)
Sudokrem
Dětskou lékárničku

Co rozhodně přibalit s sebou:

Pokud byste se chtěli na něco zeptat ohledně cestování s dětmi, tak nás
neváhejte kontaktovat emailem nebo telefonicky. Co já bych dala za takové
rady před léty…

A pokud se chcete inspirovat programy s dětmi na Bali, tak se podívejte na
naše WEBOVÉ STRÁNKY SE ZÁJEZDY PRO RODINY S DĚTMI. Sami děti
máme a programy jsou jim na míru dělané a co je nejdůležitější - i
vyzkoušené!
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Krémy vs. lycry s UVF
Každým rokem se snažíme děti mazat co nejmíň to jde. Místo krému proti
sluníčku oblékáme děti do oblečení z lycry s UVF a mezi 11-15h se snažíme
být ve stínu. Pokud však budete chtít děti mazat, tak se rozhodně zastavte v
lékárně ještě před odletem na Bali. Na ostrově není výběr opalovacích krémů
nijak dobrý a i to málo, co se tam prodává, je tristní a za nesmyslné peníze.
Vy i děti určitě používejte faktor nejméně č.50 - jedete skoro k rovníku a
slunce je tam mnohem silnější než u nás.


