
БАЛИБАЛИВЕ ВОДИ НАВЕ ВОДИ НА::

Луѓето кои живеат на Бали во нај-Луѓето кои живеат на Бали во нај-
голем дел се хиндуси по религија.голем дел се хиндуси по религија.

Климата на овој остров е тропска, Климата на овој остров е тропска, 
монсунска, се одликува со мали про-монсунска, се одликува со мали про-
мени на температурата, послаби вет-мени на температурата, послаби вет-
рови, влажност и повремени врнежи. рови, влажност и повремени врнежи. 
Просечната температура е околу 27 Просечната температура е околу 27 
степени Целзиусови.степени Целзиусови.

Дел од неговите природни убавини Дел од неговите природни убавини 
се долгите плажи кои се идеални за се долгите плажи кои се идеални за 
сурферите, живописните тераси од сурферите, живописните тераси од 
ориз, големиот активен вулкан, брзите ориз, големиот активен вулкан, брзите 
реки, пештерите, тропските шуми реки, пештерите, тропските шуми 
полни со егзотичен живот.полни со егзотичен живот.

Културно-историското наследство Културно-историското наследство 
на островот е видливо насекаде, во на островот е видливо насекаде, во 
повеќе од 20.000 храмови и палати, се повеќе од 20.000 храмови и палати, се 
отсликува во живописните фестивали отсликува во живописните фестивали 
и церемонии, во драмите, во музиката и церемонии, во драмите, во музиката 
и танцот.и танцот.

Бали е остров со големина од околу 5.632 Бали е остров со големина од околу 5.632 
километри квадратни, зафаќа површина од километри квадратни, зафаќа површина од 
околу 100 милји од север до југ и 175 милји околу 100 милји од север до југ и 175 милји 
од запад до исток, и е дел од Република од запад до исток, и е дел од Република 
Индонезија, која претставува најголем ар-Индонезија, која претставува најголем ар-
хипелаг на светот.хипелаг на светот.

Тоа е модерно туристичко лету ва лиште. Тоа е модерно туристичко лету ва лиште. 
Познато е по развиената уметност,  сли кар-Познато е по развиената уметност,  сли кар-
ството, предметите изработени од кожа и од ството, предметите изработени од кожа и од 
метал, како и музиката, каде спаѓа умешноста метал, како и музиката, каде спаѓа умешноста 
на населението за танцување.на населението за танцување.

ОД МУЗИКА И ТАНЦ ДО     АВАНТУРА ВО ЏУНГЛАОД МУЗИКА И ТАНЦ ДО  



Бали можете да го доживеете на Бали можете да го доживеете на 
различни начини, така што ќе го различни начини, така што ќе го 
посетите познатиот храм на Светиот посетите познатиот храм на Светиот 
извор и убавините на планината Батур извор и убавините на планината Батур 
со езерото, селата Челук и Мас, со езерото, селата Челук и Мас, 
прочуени по изработките од сребро и прочуени по изработките од сребро и 
длаборез, езерцата Буѕан и Тамблиган, длаборез, езерцата Буѕан и Тамблиган, 
кои се опкружени со шуми, плажата кои се опкружени со шуми, плажата 
Ловина, која има карактеристичен црн Ловина, која има карактеристичен црн 
песок и вулканските слапови пре пла-песок и вулканските слапови пре пла-
вени со плантажи од кафе и од ориз.вени со плантажи од кафе и од ориз.

ОД МУЗИКА И ТАНЦ ДО     АВАНТУРА ВО ЏУНГЛА  АВАНТУРА ВО ЏУНГЛА
Едно од поважните места кои треба Едно од поважните места кои треба 

да се видат е светата планина Агунг, со да се видат е светата планина Агунг, со 
познатиот храм Бесаких.познатиот храм Бесаких.

Наша препорака е да ги посетите и Наша препорака е да ги посетите и 
рестораните на песочните плажи на рестораните на песочните плажи на 
Џинбаран, каде ќе имате единствена Џинбаран, каде ќе имате единствена 
можност да вкусите штотуку уловена можност да вкусите штотуку уловена 
риба и морски плодови, а сè тоа ќе риба и морски плодови, а сè тоа ќе 
биде подготвено пред Вас, за ис клу-биде подготвено пред Вас, за ис клу-
чително ниски цени. чително ниски цени. 

Доколку имате авантуристички дух Доколку имате авантуристички дух 
не пропуштајте го задоволството да не пропуштајте го задоволството да 
уживате во рафтинг по дивите речни уживате во рафтинг по дивите речни 
води во џунглите на Бали.води во џунглите на Бали.


