20 nasvetov

za enostavnejše popotovanje

PRISPEŠ V
JAKARTO?

Če tvoje letalo pristane v Jakarti
in si želiš mirnega ter poceni
prehoda v novo kulturo, se vsedi
na Blue Bird Taxi in voznika
usmeri na Jalan Jakso. To je ulica
za popotnike, ki nikoli ne spi.

PRISPEŠ
NA BALI?

Če je tvoja prva postojanka Bali,
nikar ne nasedaj astronomskim
cenam, ki jo bodo ponudili
taksisti, da te zapeljejo v Kuto,
center vsega dogajanja in
prenočišč. Taksi lahko dobiš za
60.000 IDR ali pa greš kar peš.

NUSATRIP
ZA
LETALSKE
KARTE

Če tvoj cilj ni celotnega dopusta
preživeti na enem mestu,
boš verjetno med otoki letel.
Najugodnejša in hkrati najbolj
enostavna opcija je bookiranje
letalskih kart prek spletne strani
www.nusatrip.com.

PELNI ZA
MORSKE
AVANTURE

Med otoki se je mogoče premikati
tudi z velikanskimi ladjami, ki so
združene pod imenom Pelni.
Obišči stran www.pelni.co.id in
preglej povezave. Za vozovnice
ne skrbi, Economy class je vedno
na voljo na licu mesta.

RAMADAN
IN
LEBARAN

Potovanje v času začetka in
konca Ramadana je prava nočna
mora. Vsi busi so polni, vsa letala
so polna, pisarne pa zaprte. Prav
tako so navite tudi cene. Takrat je
najboljše ostati na enem mestu in
počakati, da ti dnevi minejo.

SIM ZA
INTERNET
NA
TELEFONU

Telkomsel s svojo ponudbo
SimPATI doseže tudi veliko
najodročnejših mest. Pridobitev
SIM kartice je zelo enostavna in
vam jo bo priskrbel prav vsak
ulični prodajalec. Cena: okoli
8 EUR za 5 GB prenosa.

PRINESI
MASKE S
SEBOJ

Indonezija je raj za snorklanje,
zato masko za potapljanje prinesi
s seboj ali pa jo kupi na začetku
potovanja. Ne bo ti žal, poleg
tega pa boš precej prihranil.
Njihov najem je ponekod precej
drag, tudi par evrov na dan.

ENIGMA
BANKOMATOV

Bankomati ostajajo še vedno
velika uganka. Nekateri dajo
denar, drugi ne. Nekateri ga dajo
tudi 3.000.000 IDR, nekateri zgolj
500.000 IDR. Malce se igraj in
najdi tistega, ki najbolj ustreza
tvoji kartici. Se splača!

TANKAJ
NA BENCINSKIH

Ko boš najel motor in se zgubljal
na cesticah Indonezije, poskušaj
tankati na bencinskih črpalkah.
Tam je bencin po enotni ceni, ob
cesti ga domačini prodajajo tudi
do 100 % dražje.

AHA, ŠE
CENA
MOTORJA

Cena najema motorja (vzamimo
za primer scooter) se razlikuje
od otoka do otoka, od mesta do
mesta, od človeka do človeka.
Včasih tudi dražja cena odtehta
ceno, ki bi jo sicer plačal ojekom
za ogled okolice in znamenitosti.

A JE
ZAJTRK
VKLJUČEN
?

Večinoma je v Indoneziji zajtrk
že vključen v ceno, ni pa nujno,
da ti ga bodo ponudili kar sami,
ne da bi moral o tem posebej
povprašati.

ARAK
NAMESTO
PIVA

Če sta kapljica ali dve alkohola
tvoj redni spremljevalec, potem
poskušaj pivo zamenjati za lokalni
arak. Pivo je namreč precej
drago, sploh v odročnih krajih.
Arak pa nujno kupij pri tetkah
na pasarju!

ADA
KOPI
LOCAL?

Kavica, ki jo strežejo na ulicah, je
po navadi pripravljena iz zrn kave
iz tamkajšnje okolice. Ta je sicer
pripravljena malce drugače, kot si
je morda vajen, je pa vseeno zelo
okusna, poceni in predvsem boljša
izkušnja kot kakšen mocaccino.

DRAGE
SONČNE
KREME

Uf, ja. Te je nujno prinesti s seboj,
saj so cene tako v lekarnah kot
tudi lokalnih trgovinicah precej
navite, sploh na tistih malce bolj
odročnih mestih.

POCENI
ANTIMALARIKI

No, antimalariki pa so v Indoneziji
zelo poceni. Morda ne ravno na
turističnih ulicah na Baliju, pa
vendar skoraj povsod drugod.
Malce povprašaj in morda dobiš
tablico 10 tablet doksiciklina zgolj
za 0,3 EUR. Noro, ne?

WARUNGI
SO VEDNO
POCENI

Čeprav bo marsikje izgledalo,
da ni poceni restavracij, se le
počasi sprehodi ven iz epicentra
dogajanja in prav gotovo boš
našel lokalni warung z zelo poceni
in okusno hrano. Povsod so!

PODALJŠANJE
VIZE

Podaljšanje vize za en mesec je
v Indoneziji zelo enostavno in ga
je mogoče opraviti v vseh večjih
mestih. So pa cene zelo različne.
Nikar tega ne naredi na Baliju, če
ni res nujno. Če greš na imigration
office sam, bo še toliko ceneje!

NAUČI SE
NEKAJ
OSNOVNIH
BESED

Ada (...)? - Ali imate (...)?
Berapa? - Koliko stane?
Kiri? Kanan? - Levo? Desno?
Nanti, nanti. - Kasneje, kasneje.
Terima kasih. - Najlepša hvala.
Ibu. - Gospa.
Bapak. - Gospod.

POJDI V
NEZNANO

Indonezija je ogromno in “razbita”
na tisoče otokov. Če imaš vsaj
malce časa (ali pa tudi ne),
bookiraj let nekam v neznano,
na kakšen otok, o katerem tudi v
Lonely Planetu ni napisano veliko.
99 %, da bo noro lepo in poceni!

TABLETE
PROTI
SLABOSTI
!!!

Zlata vredne, verjemi! Deseturne
vožnje z lokalnimi busi, kjer
bruhajo gospa pred tabo ter
deklici levo in desno, so noro
naporne in ena sama tabletka
lahko reši precej težav. Kupiš jo
lahko tudi tu, pravijo ji “Anti Mo”.

UŽIVAJ.
www.povsodjelepo.com

