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Der er mange forklaringer på, at det lige netop er Bali, der blandt Indonesiens 13.000 øer, er blevet landets ferieø nummer ét. Rammerne er
perfekte - klimaet er behageligt, solen gavmild, naturen betagende smuk
og kulturen rig og spændende. Men det, der gør Bali til en enestående
oplevelse, det der virkelig tryllebinder og fascinerer den besøgende, er
den balinesiske folkesjæl og livsglæde.
Balineserne er et smilende og åbent folk, der trods en stigende strøm af
turister har evnet at bevare deres kultur og fundamentale livsanskuelse.
En kvalitet hos balineserne, der velsagtens kan tilskrives balinesernes
særegne hinduisme. Udover troen på en hel række forskellige hinduistiske guder, hvor Sanghyang Widhi er den vigtigste, lever balineserne
med en nærmest animistisk tro - at hvert et træ og hver en sten har sin
egen sjæl. Ligeledes er troen på reinkarnation en vigtig bestanddel i balinesernes livsanskuelse, og i håbet om et bedre liv efter dette på jorden,
forsøger balineserne at leve i god harmoni med sig selv og deres omgivelser. Som besøgende på Bali opleves religionen både som en afslappet og uformel del af balinesernes hverdag og gennem farvestrålende
optog og ceremonier.
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VEJRET:
Fra november til marts bringer monsunen regn til Bali og Lombok, og i januar er
der specielt kraftige regnskyl, der hærger området. Den tørre periode går fra april
til og med oktober - her er antallet af regnvejrsdage et par stykker om måneden og
luftfugtigheden er til at holde ud. Gennemsnitstemperaturen på Bali er knap 30 grader
året rundt.
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GODE TIPS TIL REJSEN PÅ BALI
• L ej en cykel eller en knallert –
kør ud i det blå og gør stop når
du vil. Man skal ikke langt uden
for turistbyerne, før man er ude
i små landsbyer med mulighed
for at møde den meget gæstfrie
lokalbefolkning. Der holdes rigtig
mange ceremonier på Bali, så
man kan være heldig at opleve
et bryllup, en begravelse eller en
af de talrige tempelceremonier.
Spørg evt. receptionisten eller
din guide om aktuelle begivenheder.
• B or du i Ubud, er der masser af
shoppingmuligheder i udkanten
af byen – fortsæt derefter til
Tegallalang og nyd frokosten
med den mest fantastiske udsigt
over risterrasserne.

RUNDREJSER
= Ture med chauffør og guide
Vores rundrejser kan skræddersyes præcist, som I vil
have dem, og såfremt I ønsker at forlænge rundrejsen,
udskifte hotellerne mv., er vi behjælpelige med råd og
vejledning.
Vores rundrejser gennemføres individuelt dvs. I får egen
bil og engelsktalende guide. Vi har erfaret at vores
gæster oplever, at den større fleksibilitet og personlige
kontakt til guiden giver dem et større udbytte og flere
oplevelser end de traditionelle grupperundrejser med
bus. Guiden vil ikke være på hotellet de dage, som
ifølge programmet er til “fri disposition”.
Fly fra Danmark til Indonesien er ikke inkluderet i pakkens pris – men kontakt os, og vi oplyser gerne den billigste flypris.
M = morgenmad, F = frokost, A = aftensmad

• Bor du i Sanur, så prøv at spis
med de lokale på et gadekøkken – de såkaldte warung’er. På
Jalan Danau Poso, som er en
sidegade til hovedgaden i Sanur,
ligger Warung Jawa, der sælger
virkelig lækre og friske indonesiske specialiteter til næsten ingen
penge. Man kan sagtens spise
sig mæt for omkring IDR 15.000,
hvilket svarer til cirka 8-9 kroner.
• E r du til shopping, så kan det anbefales at tage en taxa til øens
største by, Denpasar, og besøge
et af de talrige shoppingcentre.
De største er Matahari og Robinsson. Her kan man med fordel
købe sko, tasker, tøj og meget
andet.

• Bor du på sydkysten, så tag en
tur til Jimbaran og spis friske fisk
og skalddyr på Roman Cafe. Her
grilles maden og serveres ved
borde på stranden, hvorfra der
er en pragtfuld udsigt over havet,
Jimbaran-bugten og flyene, der
letter og lander i den nærliggende lufthavn.
• Er man til drinks på balkonen
efter en dejlig dag på stranden,
så køb spiritussen hjemmefra (i
Kastrup Lufthavn), for det er rasende dyrt på Bali. Eksempelvis
koster en flaske Gordon’s Gin
cirka IDR. 700.000, hvilket svarer
til omkring kr. 420,-.

• Vi har sammensat vores rundrejser ud fra de erfaringer, som vi gennem tiden har erhvervet. Hvis de ikke falder helt
i jeres smag, eller hvis I vil bo på andre hoteller og/eller ændre antal dage på destinationerne, er det naturligvis
muligt. Der er fuld fleksibilitet på vores rundrejser! Rejsebureauet vil beregne en ny pris på turen på baggrund af
jeres ønsker.
• S åfremt I forlader hotellet tidlig om morgenen inden restauranten åbner, vil morgenmad ikke være inkluderet. Morgenmadsrestauranten er normalt åben fra kl. 7
• På hoteller, hvor det er tilladt at have 2 voksne og 2 børn på samme værelse, er prisen baseret på et dobbeltværelse
med en ekstra opredning. Pladsen på værelset vil derfor være trang.
• Ved reservation af værelse til 3 personer, får I som oftest et værelse med en dobbeltseng og en ekstra ”roll away”
seng.
• Alle rundrejsepriser er baserede på, at minimum 2 voksne rejser sammen. Personer, der rejser alene, vil ud over
prisen på enkeltværelse blive opkrævet et gebyr, hvis størrelse er afhængig af turen.
Generelt:
• C
 heck ind / check ud: Check ind på hotellerne kan generelt ske fra kl. 14, mens check ud skal foregå mellem kl.
11 og 12.
• J ule- og nytårsmiddage: Hotellerne har ofte obligatorisk jule- og nytårsmiddag. Prisen oplyses ved bekræftelse.
• T ransfer og udflugter gennemføres ved min. 2 personer. Hvis 1 person rejser alene, er prisen generelt dobbelt op.
Børn under 12 år får 50% rabat, når der er min. 2 voksne.

3

BALI & jAVA
TUR BA01

15 dage / 14 nætter
6 nætter Sanur - 5 nætter Java - 3 nætter Ubud
Java er Indonesiens politiske, geografiske og økonomiske centrum. Der bor 115 millioner mennesker på den lange, smalle ø.
Trods en befolkningstæthed, der slår de fleste steder på kloden, er det traditionsrige Java afgjort et besøg værd.
Java er en fantastisk frugtbar ø med en slående skønhed. Næsten uanset hvor man opholder sig på Java, domineres landskabet af et blågråt kegleformet omrids. De 121 vulkaner, som

findes på øen, rejser sig majestætisk - de højeste mere end
3.000 meter. Men det er ikke kun naturen, der drager. Javaneserne holder de gamle traditioner i hævd og genfortæller gerne
områdets dramatiske historier gennem musik, dans, drama og
dukketeater. Sidst, men ikke mindst ligger Indonesiens vigtigste bygningsværker på Java. Et besøg på Borobudur og Prambanan er et absolut “must”.

Tuban
Semarang
Solo
Yogyakarta

java havet

Surabaya
Situbondo

j ava

Bromo
Malang

Ijen
Sukamade

indiske ocean

Dag 1: Ankomst Bali
Efter en veloverstået flyrejse bliver I mødt af vores lokale
engelsktalende guide i lufthavnen og kørt til resortet.
Resten af dagen slappes af ved swimmingpool eller på
stranden.
Overnatning: Sanur
Dag 2-3: Sanur
De efterfølgende dage er til fri disposition. I skal bo i Sanur
og kan bruge dagene på at nyde hotellets faciliteter, den
venlige betjening og de tropiske omgivelser. (M)
Overnatning: Sanur
Dag 4: Bali-Yogyakarta
I forlader hotellet tidlig morgen ved 5 tiden og kører de 30
minutter til lufthavnen. Der er afgang fra Bali med GA251
kl. 07:00. Efter en times flyvning ankommer I til Yogyakarta, der er den største by på det centrale Java. Her bliver I
mødt af jeres lokale engelsktalende guide og chauffør og
tager straks hul på de mange oplevelser, der venter forude.
I skal se Prambanan, som er Indonesiens største hinduistiske tempelkompleks beliggende 17 km fra Yogyakarta.
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Desuden besøges de nærliggende templer Sewu og Plaosan, hvorefter I kører til hotellet, tjekker ind og har resten
af eftermiddagen til fri disposition.
Om aftenen skal I overvære den populære Ramayana Ballet. Et traditionelt danse-drama med nok kampe, romantik,
tragedier, helte og heltinder til at tilfredsstille den krævende, moderne tilskuer. Dette fantastiske skue med ild
og lys kan ikke opleves smukkere end ude ved selveste
Prambanan-templet med den rygende vulkan Merapi som
kulisse i baggrunden. Inden forestillingen vil der være middag. (Kun ved Prambanan fra maj-oktober/ikke hver aften
- ellers ved Puri Wisata) (A)
Overnatning: Yogyakarta
Dag 5: Yogyakarta
I skal på byrundtur i Yogyakarta og omegn. Turen begynder
tidligt med en kort køretur til forstaden Kota Gede, som
siden 1930’erne har været hjertet i Østjavas sølvforarbejdning. Her ligger sølvsmedenes værksteder dør om dør, og
man har mulighed for at komme ind og se udførelsen af
det fine håndarbejde og efterfølgende købe nogle af de
smukke ting.

I fortsætter med en rundvisning i Yogyakarta Sultan Palace
– også kaldet Kraton, der er et to hundrede år gammelt
palads-kompleks, som i dag bebos af den 10. sultan og
hans familie.
Batik, der på javanesisk betyder ”at sætte prikker på”, er
en let genkendelig javanesisk kunstart, der fra at være
forbeholdt de kongelige, nu masseproduceres og sælges
til turister og lokale. I skal besøge en fabrik, hvor I kan
se, hvordan kvinder fremstiller smukke stoffer ved hjælp
af voks, som omhyggeligt prikkes på stoffet. I slutter ved
Beringhardjo, som er et stort traditionelt marked i bydelen

Ceremoni

Malioboro, hvor man kan købe alt fra frugt og grøntsager
til køkkenredskaber og batik. Her er der muligheder for at
gøre nogle rigtig gode indkøb. (M)
Overnatning: Yogyakarta
Dag 6: Yogyakarta-Borobodur-Solo
42 km nordvest for Yogyakarta ligger det eventyrlige og
mystiske Borobudur, som er verdens største buddhistiske
tempelkompleks. Dets imponerende størrelse og de billedskønne omgivelser, med bl.a. den aktive vulkan Merapi, er
et fantastisk syn.
Turen fortsætter til den lille landsby Candirejo ca. 7 km fra
Borobudur, hvor det traditionelle liv på landet kan opleves
med besøg i skolen og hos en lokal familie. Her kan I prøve
det gamle instrument, gamelan, smage den lokale mad
og årstidens frugter og få en tur i hestevogn, som lokalt
kaldes en dokar. Dette er blot nogle af de ting, der kan
opleves. (lokal frokost kan købes for ca. 30 kr.)
I tager videre mod Solo på en smuk køretur gennem et
fantastisk landskab med ris-, chilli- og majsmarker samt
banan- og kokosplantager. Undervejs gøres der ophold
ved Ketap Pass i 1.200 meters højde. På en klar dag kan
man se både den 2.914 meter høje vulkan Merapi og det
3.145 meter høje bjerg, Merbabu. Stedet har en minibiograf, hvor der vises en 20 minutter lang film om Indonesiens vulkaner. Sidst på eftermiddagen ankommer I til jeres
hotel i Solo, der ligger 65 km nordøst for Yogyakarta. (M)
Overnatning: Solo
Dag 7: Solo-Bromo
Her i det centrale Javas anden kongeby, Surakarta, bedre
kendt under sit gamle navn, Solo, findes også et indonesisk
palads også kaldet Kraton. Det er fra 1757 og er bestemt et
besøg værd, da man her har adgang til at komme tættere
på de gemakker, hvor en del af kongefamilien stadig bor.
Efter en rundtur i kongepaladset bliver I hentet i en becak,
en trehjulet rickshaw. Det er et meget populært køretøj
blandt lokalbefolkningen, så det ses overalt i gadebilledet.
Efter en tur rundt i centrum af Solo slutter turen ved det
lokale marked, hvor der handles på livet løs. Her kan også
provianteres, inden turen fortsætter til Bromo med små
stop undervejs i den smukke natur og i de små landsbysamfund. Ankomst til Bromo-området først på aftenen. (M)
Overnatning: Bromo
Dag 8: Bromo-Ijen
I dag venter der jer en af turens helt store højdepunkter:
Solopgangen ved Mount Bromo. I bliver vækket kl. 03:30,
da der er afgang fra hotellet i jeep allerede kl. 04:00. Efter
en times kørsel ankommer I til Mount Bromo Viewpoint i
2.700 meters højde. Det kan være en kold fornøjelse, så

Borobudur tempel

husk varmt tøj og lukkede sko. Efter kort tid bryder solen
frem, og hvis vejret tillader det, kan I nu nyde synet af den
mest spektakulære solopgang med udsigt til Mount Bromo
og den rygende Semeru-vulkan i baggrunden. I fortsætter
ned til foden af Mount Bromo, hvorfra I skal på hesteryg
en halv times tid. Herefter venter et par hundrede trapper,
før I står ved kraterkanten med frit udsyn til det rygende
krater. Et betagende syn. Vel tilbage på hotellet er det
endelig blevet tid til en velfortjent morgenmad og et bad,
inden turen fortsætter mod Ijen på Java’s østkyst. En smuk
køretur gennem marker med ris, majs, sukkerrør og kaffeplantager. Ankomst sidst på eftermiddagen til jeres hotel
på Ijen-plateauet i knap 700 meters højde. (M)
Overnatning: Ijen

jer en storslået udsigt til en jadefarvet sø, der er den mest
svovlholdige i verden. Efter at have nydt det flotte view
returneres til hotellet, hvor morgenmaden venter. Turen på
Java er nu ved at være slut, og I sejler en times tid over det
smalle stræde fra Ketapang til Gilimanuk på Bali og kører
de ca. 2 timer til jeres hotel i Ubud. (M)
Overnatning: Ubud
Dag 10 -11: Ubud
I dette betagende landskab med brusende floder og lysegrønne risterrasser, finder I Balis sande sjæl. Der er her
traditionerne holdes i hævd, og der er altid en anledning
eller en ceremoni, der kræver et farvestrålende optog.
Også kunsten har gode kår i det frodige højland, der sy-

”Solopgang med udsigt til Mount Bromo og
den rygende Semeru-vulkan i baggrunden”
Dag 9: Ijen-Ubud (Bali)
Igen i dag venter en stor oplevelse. Tidligt om morgenen
bliver I hentet på jeres hotel i 4WD og kører igennem en
afvekslende natur bestående af rismarker, regnskov og
tætte fyrretræer, før I når frem til Paltuding, som ligger ved
foden af Ijen-plateauet. Efter ca. et par times opstigning til
fods ad stier, når I op til kanten af krateret, hvor der møder

nes at virke som en uudtømmelig inspirationskilde for de
mange kreative mennesker, der har slået sig ned i Ubud
og omegn. Dagene er til fri disposition, og vi kan foreslå
jer at leje cykler på hotellet og tage på en lille tur rundt
i området. (M)
Overnatning: Ubud
Dag 12: Ubud – Sanur
I forlader hotellet og Ubud efter morgenmaden og kører
mod syd til Sanur-stranden, hvor I begyndte jeres ferie.
Undervejs gøres ophold i Mas, kendt for sine mesterlige
træskulptører, samt Celuk, centrum for guld- og sølvarbejde. I skal også se Moder Templet (Pura Besakih), som
er Balis vigtigste tempel og en farvestrålende oplevelse,
når de festklædte balinesere poserer forbi med offergaver
balancerende på hovedet. (M)
Overnatning: Sanur
Dag 13 -14: Sanur
De efterfølgende dage er til fri disposition. De mange
indtryk fra Java og Bali kan fordøjes på liggestolen på
stranden. (M)
Overnatning: Sanur
Dag 15: Bali – Denpasar lufthavn
I bliver hentet på resortet hen over middag og kørt til lufthavnen, så det passer med jeres flyafgang. (M)
M: Morgenmad, A: Aftensmad
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Bali Classic
TUR BA02

15 dage / 14 nætter
6 nætter Sanur - 4 nætter Ubud - 2 nætter Candidasa - 2 nætter Lovina
Temaet for denne oplevelsesrige rundrejse er Balis spændende kultur og smukke natur. Dagsprogrammet er varieret og
byder fx på besøg hos den lokale befolkning i landsbyerne, hvor
I oplever traditionelle danse og kunsthåndværk, oplevelser i

bali havet

Singaraja
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Bedugul
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bali
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Nusa lembongan
Nusa penida

Dag 1: Ankomst Bali
I hentes i lufthavnen og kører sammen med den lokale engelsktalende guide til jeres hotel. Resten af dagen slappes
af ved hotellets swimmingpool eller på stranden.
Overnatning: Sanur
Dag 2-3: Sanur
Dagene er til fri disposition i Sanur, der ligger i det sydøstlige hjørne af Bali. Det er en af øens mest populære feriebyer. Den fredelige hovedgade har et væld af spændende
restauranter, med kulinariske specialiteter. Stranden er
ikke Bali´s bedste, men ganske hyggelig med små boder
og restauranter på den lange strandpromenade. (M)
Overnatning: Sanur
Dag 4: Sanur - Ubud
I forlader hotellet omkring kl. 08:30 og kører nordpå mod
øens centrale højland. Det betagende landskab med brusende floder og lysegrønne rismarker kan tage pusten fra
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den smukke særprægede natur og besøg i nogle af øens flotte
templer. Naturligvis bliver der også rig mulighed for ren afslapning på de skønne sandstrande. Kort sagt – en god blanding af
oplevelser og afslapning.

selv de mest garvede rejsende. Undervejs gøres ophold
ved Batubulan, hvor dansere i farvestrålende dragter vil
opføre traditionel Barong- og Kris-dans (entré betales lokalt). Herefter besøger I to mindre byer med hver deres

kræfter med de lokales handelstalent går turen gennem
Balis smukke natur til to af øens store seværdigheder.
Først besøges Moder Templet (Pura Basakih), der med
Agung-vulkanens massive top i baggrunden og et virvar af

”Dansere i farvestrålende dragter vil opføre
traditionel Barong- og Kris-dans”
speciale. Mas er kendt for sine mesterlige træskærere,
hvis håndværk er af sjælden høj kvalitet. Landsbyen Celuk
er centrum for guld- og sølvarbejde. Efter at have prøvet
Risterrasser

farvestrålende festklædte balinesere med offergaver, er et
af øens storslåede syn. I Klungkung, som var Balis politiske centrum i flere århundreder, kan I opleve den flydende

Solopgang, Sanur

pavillon, der fungerede som domstol frem til midt i det 19.
århundrede. Sidst på eftermiddagen ankommer I til jeres
hotel i Ubud. (M)
Overnatning: Ubud
Dag 5-7: Ubud
Dagene er til fri disposition. Oplev Ubuds afslappede atmosfære og mange spændende kulturelle tilbud eller den
enestående natur omkring de nærliggende landsbyer. I
har også mulighed for at tage på én af vores mange udflugtsmuligheder fra byen såsom river rafting, elefantsafari, delfinudflugt m.fl. (se side 21 for inspiration) (M)
Overnatning: Ubud
Dag 8: Ubud – Candidasa
Efter morgenmaden sættes kursen mod Candidasa på
østkysten. Undervejs gøres stop ved Elefantgrotten ved
Bedulu. Herefter besøges Gianyar, som er kendt for sine
smukke håndvævede stoffer. I fortsætter op langs kysten
og stopper ved Goa Lawah, et af de ni store templer på
Bali, som udover at huse i tusindvis af små sorte flagermus
også siges at være beboet af den legendariske hellige dra-

ge Naga Basuki. Områderne Karangasem og Tirtagangga,
som I bevæger jer gennem, anses for at være nerven i den
balinesiske kultur, og er perfekte udgangspunkter for at udforske det “ægte” Bali. Særligt spændende er landsbyen
Tenganan, som er hjemsted for den pre-hinduistiske Bali
Aga-stamme. Landsbyen ligger i et kuperet område omgivet af frodig bambusskov og særprægede banyantræer. På

se det pragtfulde havetempel Pura Taman Ayun ved den
smukke lotussø. Sidst på eftermiddagen kommer I til en
lille klippeø ud for kysten med det opsigtsvækkende tempel Tanah Lot. Efter nogle oplevelsesrige dage på Bali har
I de efterfølgende dage mulighed for at fordøje de mange
indtryk på jers hotel i Sanur på sydkysten. (M)
Overnatning: Sanur

”Et betagende landskab med lysegrønne rismarker kan tage pusten fra garvede rejsende”
forunderlig vis er det lykkedes stammen at bevare sine traditioner for arkitektur, familieforhold, religion, dans, musik
og ikke mindst kunsthåndværk. I ankommer til Candidasa
over middag. (M)
Overnatning: Candidasa
Dag 9: Candidasa
Dagen til fri disposition til at beundre de farverige fiskerbåde eller slappe af ved standen. (M)
Overnatning: Candidasa

Dag 13-14: Sanur
Dagene er til fri disposition. (M)
Overnatning: Sanur
Dag 15: Bali – Denpasar lufthavn
Først på eftermiddagen hentes I på jeres hotel og køres til
lufthavnen. Herfra kan I vælge at flyve hjem til Danmark
eller fortsætte jeres ferie et andet sted i Asien. (M)
M: Morgenmad

Dag 10: Candidasa – Lovina
I forlader Candidasa tidligt om morgenen og kører ind i
landet mod Bangli. Første stop er Pura Kehen, som siges at
være Balis smukkeste tempel. Efter et besøg i landsbyen
Pengelipuran fortsættes gennem det skønne natursceneri
til byen Kintamani. Her nydes udsigten til Mount Baturvulkanen hvis kraftige udbrud i 1926 begravede den lille
by. Over middag kommer I til dagens sidste seværdighed,
Penulisan-templet, som ligger på Balis højeste punkt. Hen
på eftermiddagen ankomst til Lovina. (M)
Overnatning: Lovina
Dag 11: Lovina
Dagen til fri disposition. I kan nyde en afslappende dag på
resortet eller på Lovinas karakteristiske mørke strand. Det
er også muligt at tilkøbe en spændende delfinsafari, hvis I
ønsker en enestående oplevelse (se side 21). (M)
Overnatning: Lovina

Elefantgrotten ved Bedulu

Dag 12: Lovina – Sanur
I forlader Lovina og kører til Gitgit-vandfaldet, som kan
opleves efter en lille vandretur. I fortsætter ad vejen til
det rolige område omkring Bratan-søen og gør stop ved
Ulu Danu-templet, som ivrigt besøges af folk fra de omkringliggende landsbyer. Er der tid, går turen herefter til
det lokale marked. Herefter køres sydpå til Mengwi for at
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Bali, Lombok & Gili
TUR BA03

15 dage / 14 nætter
4 nætter Sanur - 3 nætter Ubud - 4 nætter Lombok - 3 nætter Gili
På denne rundrejse skal I opleve tre forskellige øsamfund på
én og samme ferie. Rundrejsen indeholder spændende kulturelle oplevelser, men mest af alt afslapning i de fornemmeste
naturlige omgivelser på de tre øer. Dagene på turen er i høj
grad jeres egen, idet dagsprogrammet er meget frit og giver

b ali

Gili Trawangan
Bangli

Jimbaran

Tanjung Benoa
Nusa Dua

Candidasa

de
ræ
st

Nusa penida

Dag 1: Ankomst Bali
I hentes i lufthavnen og kører sammen med den lokale engelsktalende guide til jeres hotel. Resten af dagen kan I
slappe af ved hotellets swimmingpool eller på stranden.
Overnatning: Sanur
Dag 2-3: Sanur
Dagene er til fri disposition i den hyggelige badeby Sanur. (M)
Overnatning: Sanur
Dag 4: Sanur – Ubud
I forlader hotellet først på formiddagen og kører nordpå
mod øens centrale højland. Det betagende landskab med
brusende floder og lysegrønne rismarker kan tage pusten
fra selv de mest garvede rejsende. Undervejs gøres ophold
ved Batubulan, hvor dansere i farvestrålende dragter vil
opføre traditionel Barong- og Kris-dans (donation ca. kr. 30
pr. person ikke inkluderet). Herefter besøger I to mindre
byer med hver deres speciale. Mas er kendt for sine mesterlige træskærere, hvis håndværk er af sjælden høj kva-
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t

Nusa lembongan
ok

Legian
Kuta

Celuk
Denpasar
Sanur

Klungkung

Senggigi Beach

mb

Seminyak

Gianyar

Tanjung

Amlapura

Pamenang
Mataram
Pagutan
Lembar
Labuhanpon

lo

Tabanan Ubud
Tanah Lot

rig mulighed for at slappe af, nyde de dejlige strande og opleve
øerne i jeres eget tempo. Der vil være gode muligheder for selv
at udforske omgivelserne omkring de benyttede hoteller enten
til fods, på cykel eller iført snorkeludstyr.

litet. Landsbyen Celuk er centrum for guld- og sølvarbejde.
Efter at have prøvet kræfter med de lokales handelstalent
går turen gennem Balis smukke natur til to af øens store
seværdigheder. Først besøges Moder Templet (Pura Basakih), der med Agung Vulkanens massive top i baggrunden
og et virvar af farvestrålende festklædte balinesere med
offergaver, er et af øens storslåede syn. I Klungkung, som
var Balis politiske centrum i flere århundreder, kan I opleve
den flydende pavillon, der fungerede som domstol frem til
midt i det 19. århundrede. Sidst på eftermiddagen ankomst
til hotellet i Ubud. (M)
Overnatning: Ubud
Dag 5-6: Ubud
Dagene er til fri disposition. Oplev Ubuds afslappede
atmosfære og den enestående natur omkring de nærliggende landsbyer. (M)
Overnatning: Ubud

Lombok

Dag 11: Lombok – Gili
Jeres ophold på Lombok er slut, og det er nu tid til at fortsætte turen videre til de smukke Gili-øer. Først på dagen
hentes I på jeres hotel og køres til havnen, hvorfra I skal
med båden til Gili. Ved ankomsten bliver I hentet og kørt
det sidste stykke til jeres hotel på Gili Trawangan. Resten
af dagen er til fri disposition. (M)
Overnatning: Gili Trawangan
Dag 12-13: Gili
Dagene er til fri disposition på Gili Trawangan. Gili Trawangan med omkring 800 beboere er den største og mest

afslappet atmosfære. (M)
Overnatning: Gili Trawangan
Dag 14: Gili – Sanur
Først på dagen hentes I på jeres hotel og bliver kørt til
havnen, hvorfra I skal med båden til Lombok. Her bliver I
hentet og kørt til lufthavnen, hvorfra I skal med fly tilbage
til Bali. Tilbage på Bali, bliver I hentet og kører sammen
med den lokale engelsktalende guide til jeres hotel i Sanur.
Resten af dagen kan I slappe af ved hotellets swimmingpool eller på stranden. (M)
Overnatning: Sanur

”Gili Trawangan med omkring 800 beboere er
den største og mest besøgte af Gili-øerne”
besøgte af Gili-øerne. Øen er ideel for solbadere, der
kan nyde livet på de smukke hvide sandstrande, ligesom
mulighederne for at snorkle og dykke er helt fantastiske
her. Det er i øvrigt forbudt at have andre køretøjer end hestevogne og cykler på øerne, hvorfor der hersker en dejlig

Dag 15: Afrejse
I bliver hentet på hotellet i Sanur og kører til lufthavnen for
afrejse mod Danmark. (M)
(M: Morgenmad)

Dag 7: Ubud – Lombok
Tidlig morgen sættes kursen mod Serangan, hvorfra båden
til Lombok afgår. Der er tale om en hurtiggående båd med
plads til 20 passagerer. Båden tilbagelægger turen mellem
øerne på 2 timer. Ved ankomsten til Lombok bliver I hentet
på havnen af jeres engelsktalende guide og kørt til hotellet på Senggigi-stranden. Resten af dagen slappes af ved
hotellets swimmingpool eller på stranden. (M)
Overnatning: Senggigi
Dag 8-10: Lombok
Dagene er til fri disposition, og der er god tid til at nyde
Lomboks afslappede atmosfære, de indbydende strande
og øens smukke natur. Selve Senggigi er fredelig, og området er beriget med nogle af Indonesiens bedste sandstrande. Området er perfekt som udgangspunkt for udflugter til det bjergrige nord og Gili-øerne. Solnedgangen fra
Senggigi over Lombok-strædet med det bjergrige Bali i
horisonten er en oplevelse for livet. (M)
Overnatning: Senggigi
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SANTAI & DYKKERPAKKER
Dyk sikkert og på dansk hos Crystal Divers,
5-stjernet PADI-center på Bali.
DYKKERSTEDER
Sanur: Det lettest tilgængelige divesite, kun 10 minutter væk i båd. Revet
er i god stand og grænser op til et stort
område med sandbund. Sigtbarheden
kan variere en del afhængig af tidevandet. Der er udbredt marineliv ved denne
kyststrækning, og I kan forvente at se
rev-hajer, klovnefisk og mange andre
farverige fisk.
Nusa Penida: Mindre end 1 time
i speedbåd fra Sanur. Her er god sigtbarhed og mange forskellige dive-sites
alle med farverige koraller og et enormt
virvar af tropiske fisk - alt lige fra Nemo
til Napoleon.
Manta Point: Manta-rokken er den
største af rokkerne med et vingefang på
op til 4 meter. Mantaerne kommer ofte
helt tæt på når vi dykker. De er nysgerrige og fantastiske, når de svæver gennem vandet. Vi kan selvfølgelig ikke
love, at vi ser de gigantiske dyr, men der
er rigtig gode chancer.

sanur

Candidasa: Et lidt mere krævende
dyk med grotter, huler og til tider kraftig
strøm. Her ser vi altid rev-hajer, kæmpe
moræner, og hvis vi er heldige napoleon, barracuda, tun og meget andet.
Candidasa er et af Balis allerbedste
dive-sites med en sigtbarhed på omkring
15-25 meter. Et lidt mere krævende divesite, som vi klassificerer som ’advanced’.
Tulamben: Her ligger et af de bedst
tilgængelige skibsvrag, det store USS
Liberty, fra 2. Verdenskrig. Hele vraget
er dækket af koraller og er tilholdssted for et enormt antal fisk, som er så
tamme, at man nærmest er nødt til at
skubbe til dem, for at få dem til at flytte
sig. Dette er et virkelig godt dyk tæt på
kysten og ikke specielt krævende, da
sigtbarheden er god og strømforholdende rolige.
Amed: En lille nordvendt bugt med
høje klipper på østsiden og en flad
sandbund mod vest. Det giver mulighed
for 2 typer dyk. Et klippevægs-dyk og et
strøm-dyk henover et fascinerede terrasselignende landskab.

Sa nur
Sanur

sanur

Kuta

4
5
6
1
2
3

Tanjung Benoa

Sanur, der ligger i det sydøstlige hjørne af
Bali, er en af øens mest populære feriebyer.
Området står i skærende kontrast til det
hektiske liv i Kuta - ja selv bølgerne er mere
beherskede i Sanur - et faktum der har
tiltrukket børnefamilierne, såvel som andre
der ikke kommer for at boltre sig på barer og
natklubber. Den fredelige hovedgade har et
væld af spændende restauranter, hvor der
er rig mulighed for at prøve eller genopdage
de mange kulinariske specialiteter, Bali kan
tilbyde. Når sandheden skal frem, er det ikke
alle 6 km strand, der er lige gode. Sanurs
sydlige ende er uden tvivl den bedste. Her
fungerer koralrevet som bølgerbryder, og
beskytter den brede sandstrand mod havets
grådige indhug på fastlandet. I aftenskumringen liver stranden og hovedgaden op
på ny. I skæret fra restauranternes kulørte
lamper, anrettes dagens friskfangede fisk,
og duften fra grillen pirrer de nasale sanser.
Man undgår ikke sælgerne på Sanur. De
er overalt med deres kopiure, træfigurer,
billeder, drager, postkort og meget mere.
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Santai

Santai **+

1

Jalan Tamblingan 168
Sanur
Midt i Sanur, 4 minutter fra stranden,
finder I dette lille, hyggelige resort ejet
af danskeren Minni, der har boet på Bali
de sidste 12 år og drevet et af øens bedste dykkercentre, Crystal Divers. Nu har
Minni og hendes far også slået sig på
hoteldrift, idet de åbnede Santai Hotel i
begyndelsen af 2008. Et skønt lille turist-

klassehotel med blot 18 simple værelser.
Alle har aircondition, køleskab og terrasse eller balkon. Santai har et dejligt solrigt poolområde samt en lille restaurant
og bar.Vi har sammen med Minni lavet et
attraktivt tilbud, hvor vi tilbyder 2, 4 eller
6 overnatninger på Santai kombineret
med dykning omkring Bali. Der er max. 4
dykkere pr. instruktør/divemaster, udstyret er i top og personalet meget erfarne.
Der er naturligvis også mulighed for at
tage dykkercertifikat.

Parigata Resort & Spa ***
Jl. Danau Tamblingan No. 87
Sanur 80228

Rigtig hyggeligt og godt turistklasseshotel
beliggende blot 150 meter fra stranden.
Resortet, der har navn efter bourgonvillla
blomsten, som man finder overalt i den
lille tropisk have, har 43 rummelige værelser, alle charmerende indrettet i balinesisk
stil og udstyrede med minibar, TV, telefon,
hårtørrer, aircondition samt balkon eller ter-

Parigata Resort & Spa

2

rasse. Udover den lækre swimmingpool, kan
hotellet tilbyde aroma- og urtebehandlinger
i deres spa, hvor erfarent personale sørger
for afslappende massage. På resortet er
der ligeledes en lounge og bar, der serverer
lækre drinks. Et hotel der får vores bedste
anbefalinger.

sanur (fortsat)
Puri Santrian ****
Jl. Cemara 35
Sanur 80228, PO. Box 3055
Denpasar

3

Populært førsteklassesresort beliggende ned til stranden i den sydlige ende af Sanur. Haven
er stor og frodig og rummer 2 lækre swimmingpoolområder, den ene med udsigt over havet.
Værelserne er velholdte og har alle forventelige faciliteter samt balkon eller terrasse. Der
er desuden en spaafdeling, hvor I kan forkæle jer selv med én af de mange behandlinger.
Puri Santrian

Segara Village Hotel****
Jl Segara Ayu
Po Box 3091
Sanur

4

Stemningsfuldt og charmerende førsteklasseshotel beliggende lige ned til Sanur-stranden. Hotellet er drevet af en lokal familie, og er hyggeligt opdelt i små landsbyer (deraf
navnet), bygget i balinesisk stil og med ikke mindre en 3 swimming pools: En beliggende
centralt i midten med børnepool, en mere ”rolig” pool i gårdhaven og den nye strandpool
med udsigt over havet og stranden, hvor også restauranten ligger.
De 117 bungalows indeholder alle moderne faciliteter og har enten balkon eller terrasse.
På stranden er der et bredt udvalg af vandsportsaktiviteter såsom snorkling, dykning,
jetski og udflugter i traditionel fiskerbåd. På selve hotellet findes et velassorteret bibliotek, legeplads, spil, og et græsområde for de små. Hotellet har gratis internet på de
offentlige områder.
Segara Village Hotel

Respati Beach Hotel***+

5

Jl. Danau Tamblingan No.33
Sanur, PO. BOX. 3223

Respati Beach Hotel er designet med en unik blanding af moderne og traditionelle stilarter. Respati består af 32 rummelige, luksuriøse værelser med 16 Superior Bungalows
på 32 m², 6 Superior-værelser på 22 m², 6 Deluxe-værelser på 26 m² og 4 Deluxe Sea
View-værelser på 36 m², som er beliggende ved poolområdet og meget tæt på stranden.
Værelserne er designede i overenstemmelse med Respatis tropiske haver samt den rolige
livsstil, der findes i Sanur. Alle værelser har følgende faciliteter: King eller Twin Beds, privat balkon eller terrasse, sikkerhedsboks, satellit-tv, aircondition, IDD telefon, badekar og
bruser med koldt og varmt vand (undtagen Superior Room og Bungalow som kun har brusekabine), minibar, papaply, sofa på Deluxe & Deluxe Sea Viev samt hårtørrer (undtagen i
Bungalows). På hotellet er der bl.a. svimmingpool, restaurant og bar, leje af cykel og kajak.
Respati Beach Hotel

The Pavilions, Bali****
Jl. Danau Tamlingan 76
80228 Sanur

6

Eksklusivt resort med 1- og 2-værelsesbungalows i betagende omgivelser. Allerede når
chaufføren drejer fra hovedgaden i Sanur og kører ned ad den lille allé til resortet, fornemmes den unikke atmosfære på dette fantastiske resort. Her er intet overladt til tilfældighederne - haven og poolområdet er spækket med fine detaljer, restauranten oser af
gourmetstemning og serviceniveauet er højt på en afslappet og imødekommende måde.
Alle bungalows, der er utrolig lækkert indrettede, har stue og soveværelse, aircondition,
TV, CD-afspiller, kaffe-/tefaciliteter, telefon, en dejlig veranda og god plads. 14 af de 18
bungalows har egen privat pool. Der er 200 m til stranden fra resortet. Vær opmærksom
på, at der ikke er en decideret restaurant på resortet (der er 2 snackbarer, der serverer
mad) – morgenmaden serveres i villaen. Et meget charmerende sted!
The Pavilions, Bali
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kuta

Kuta

Seminyak

3

Kuta er Balis mest turistede strandområde. Den knap 8 km lange, brede
sandstrand ved Kuta hører til blandt Balis allerbedste. Surfere fra hele
verden kommer hertil for at ride på de høje bølger, og på stranden er
atmosfæren livlig og farverig. Her er solbadere, drageflyvere og strandsælgere. Særligt sidst på eftermiddagen lokkes mange til Kuta-stranden
for at nyde den smukke solnedgang. Kuta er kendt for sine mange forretninger, gode spisesteder og sit hektiske natteliv og appellerer til de
rejsende, som gerne vil have liv og masser af aktivitetstilbud. Nogle
mener, at det godt kan være svært at finde den balinesiske sjæl blandt
de mange turister, men kedelig er Kuta bestemt ikke.
Adi Dharma Hotel

2

Denpasar

1
Sanur

bali strædet

Tanjung Benoa
Jimbaran
Nusa Dua

Adi Dharma Hotel***
Jl Benesari
Kuta 80361

1

Godt turistklassehotel beliggende ved hovedgaden i Legian, 15 min. gang fra stranden.
Hotellet ligger i rolige omgivelser og i gåafstand til restauranter og forretninger. Hotellet
har foruden swimmingpool også en restaurant med indonesiske, europæiske og mexicanske specialiteter. Alle værelser, der ikke er så store, er pæne, enkle og har aircondition, TV,
telefon, minibar, hårtørrer og balkon eller terrasse. Et velegnet familiehotel, da der også
findes familieværelser med 2 store senge. 5 gange om dagen er der gratis transport ned
til stranden.
Adi Dharma Hotel

Alam Kul Kul

Alam Kul Kul***+

kuta

Jl Pantai, Kuta
P.O. Box 3097
Kuta 80030
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2

Charmerende boutiquehotel beliggende direkte i Kutas pulserende centrum blot 20 meter
fra legendariske Kuta Beach, der er kendt for sine mange surfere. Alam Kul Kul er et
skønt, atmosfærefyldt resort med en dejlig tropisk have, antikke møbler og smykket med
traditionel balinesisk kunst. Resortet har 43 værelser, kaldet Alam-værelser som er fordelt
i 4 bygninger, herudover 20 toplækre villaer, alle med terrasse eller balkon, aircondition,
minibar, telefon og TV. Ønsker I at bo midt i centrum og i gåafstand til strand, shopping,
restauranter og Balis natteliv, så er Alam Kul Kul det ideelle resort.
Alam Kul Kul

SEMINYAK VILLAER
Nord for Kuta ligger den indbydende strand, Seminyak. Seminyak er
kendt for sin rolige og afslappede atmosfære og er et godt alternativ
til det populære strandområde i Sanur. Seminyak ligger 10-15 minutter fra Kuta og opfattes af de fleste som områdets eksklusive bydel.
I Seminyak findes mange rigtig gode spisesteder og hyggelige
barer, og den gode hotelstandard vidner om et anderledes klientel i
forhold til Kuta.

Villa Seminyak Estate & Spa****

3

Skønt og moderne balinesisk villahotel. Villa Seminyak Estate & Spa er et førsteklasseshotel, moderne indrettet, men holdt i charmerende balinesisk stil med håndlavede
tekstiler, lokale træskærearbejder og stråtag. Der er i alt 52 villaer på dette resort, perfekt
til både familier, venner og parrejsende. Har man en stor familie kan værelsestyperne
2-Bedroom og 3-Bedroom rumme hhv. 6 og 9 personer. På resortet er der følgende faciliteter: Spa med en palette af afslappende behandlinger, restaurant, privat swimmingpool
(Jacuzzi Villa-værelserne har fælles pool). Alle værelser varierer lidt efter type, men fælles for dem alle er: Aircondition, tv, dvd-afspiller, telefon, kaffe/tefaciliteter, safetybox og
selvfølgelig privat bad og toilet. Den nærmeste strand ligger ca. 5 min. kørsel fra hotellet,
og Seminyak bycenter ligger i gåafstand, hvor man bl.a. kan få shoppet eller spise på
hyggelige restauranter.

SEMINYAK

Jl. Baik Baik
Seminyak, Kuta 80361
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ubud

ubud

5

Balis kulturelle centrum
I det betagende landskab med brusende floder, dybe dale og lysegrønne risterrasser i det centrale højland
finder man den atmosfære, som mange betegner som Balis sande sjæl. Det er også her traditionerne og
de ceremonielle optog dyrkes mest helhjertet. I Ubud og omegn er der altid en højtidelighed, der kræver
et optog. Området kan besøges på en heldagstur fra strandområderne i syd, men vil I opleve områdets
charme, anbefaler vi som minimum 2-3 overnatninger i Ubud.
Byen har siden 1930´erne været Balis kulturelle centrum. Her har kunstnere fra hele verden fundet et
kunstnerisk fristed, og de smukke omgivelser har været en uudtømmelig inspirationskilde for bl.a. malere,
skulptører og træskærere. Men faktisk er Ubuds fineste kunstværk det omkringliggende landskab, som
bedst indfanges på en spadsere- eller cykeltur.

Yulia Village Inn**+
Jl. Monkey Forest
Ubud

1

Vi synes selv, at vi har været heldig og fundet et skønt lille resort i Ubud, centralt beliggende på hovedgaden, Jalan Monkey Forest, og med svajende rismarker i baghaven.
Hotellet er klassificeret som turistklassehotel, men atmosfæren og beliggenheden er i
første klasse. Midt i hotellets grønne område finder I et skønt, lille swimmingpoolområde,
og ud til hovedvejen ligger restauranten. Yulia Villages værelser er enkelt indrettede og
udstyrede med aircondition, TV, telefon, minibar samt terrasse eller balkon.
Yulia Village Inn

4

3
1

Ubud

2

Legian
Kuta
Jimbaran

Sanur
Tanjung Benoa
Nusa Dua

Pertiwi Resort & Spa***

2

Jl. Monkey Forest
Ubud

Spændende turistklasseresort med en rigtig god beliggenhed centralt i Ubud. På trods af
den centrale beliggenhed er her dejlig fredeligt, og den frodige have, der omgiver stedet,
er det perfekte sted at slappe af. Resortet byder sine gæster på to dejlige swimmingpoolområder, en spaafdeling med et pænt udvalg af wellnessbehandlinger samt to restauranter. De lækre, smagfuldt indrettede villaer har alle en hyggelig terrasse med egen
swimmingpool. Deluxe- og superiorværelserne er nydeligt indrettede i balinesisk stil og
har enten balkon eller terrasse. Derudover er de alle udstyrede med aircondition, minibar,
kaffe- og thefaciliteter samt internet adgang.

ubud

Pertiwi Resort & Spa
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Komaneka at Monkey Forest Road

Komaneka at Monkey Forest Road****+
Jl. Monkey Forest
Ubud, Gianyar 80571

3

En minimalistisk lækkerbisken af et førsteklassesresort beliggende på Jalan Monkey
Forest. Med kun 20 yderst stilfuldt møblerede værelser, er dette lille resort en af vore
favoritter. Ejeren og arkitekten bag Komaneka er søn af den legendariske stifter af Neka
Gallery, Balis svar på Louisiana Museum. Den gode smag og stilfulde indretning er bestemt gået i arv, og resultatet er Komaneka Resort & Gallery, som ligger side om side.
Et spændende hotel, hvor forskellige stilarter forenes. Suite Rooms er beliggende i en
2-etagers bygning mens poolvillaerne har egen indgang, og alle værelser har aircondition,
DVD-afspiller, minibar, balkon, telefon samt hårtørrer. Endvidere har hotellet en lille og
god restaurant og en smuk swimmingpool.
Komaneka at Monkey Forest Road

ubud omegn

Ananda Cottages

Ananda Cottages***
Campuham
Ubud, Gianyar 80571

Ananda Cottages

4

Pragtfuldt resort omgivet af rismarker og kun 5 minutters kørsel fra Ubud centrum. En
perle for de rejsende som vil opleve stilheden, naturen og den balinesiske gæstfrihed
i fulde drag. De 40 rummelige værelser er enkle og pæne, fordelt i 5 små bygninger. Vi
kan specielt anbefale de 8 superiorværelser i den nye, charmerende træbygning midt
på rismarken. De stemningsfyldte værelser har telefon, minibar og naturligvis moderne
badeværelse. Ananda Cottages har en lille, hyggelig restaurant og swimmingpool, og er
efter vores mening områdets mest charmerende turistklassehotel.
Komaneka at Tanggayuda

Komaneka at Tanggayuda*****
Banjar Tangayudha
Ubud, Kedewatan, Gianyar 80571

5

En perle Ubud-området, der afgjort har fortjent sine 5 stjerner. Som hos sit søster hotel
på Monkey Forest Road, er intet overladt til tilfældighederne på Komaneka Tanggayuda.
I de mest betagende og afslappende omgivelser, kun 15 min. kørsel fra Ubud centrum,
ligger dette vidunderlige resort med udsigt over dalen. Her er kun ét forstyrrende element,
nemlig floden Oos´ monotone brusen. Komaneka Tanggayuda har 20 smagfuldt indrettede villaer – 16 af disse har egen gårdhave med (mini) swimmingpool. Suiterne har ikke
egen pool. Der er naturligvis alle faciliteter på værelset, CD-/DVD-afspiller, aircondition,
minibar m.v. Hotellets restaurant er en sand gastronomisk oplevelse og priserne bestemt
overkommelige. Afternoon tea serveres ved resortes smukke swimmingpool eller i jeres
egen gårdhave. 9 gange om dagen er der en shuttlebus ind til Ubud, og ellers kan I nyde
dagen i hotellets fitnessrum, i biblioteket eller i spaafdelingen.
Komaneka at Tanggayuda
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CANDIDASA / kubu

candidasa / Kubu

Kubu

CANDIDASA/kubu

Mere end et idyllisk fiskersamfund
Efter små to timers kørsel fra lufthavnen langs kysten kommer man til Balis østlige næse, delstaten
Karangasem. I dette enestående område ligger den idylliske kystby Candidasa, der med de farvestrålende fiskerbåde i det funklende sorte sand lokker stadig flere eventyrlystne turister til. Men end
ikke den indbydende strand eller den flammende solnedgang kan måle sig med områdets absolutte
højdepunkt, vulkanen Mt. Agung. Det bjergrige landskab omkring den 3.142 meter høje vulkan er et
fascinerende syn og den perfekte ramme for en storslået vandretur. Besøg også de hyggelige landsbyer
og de mange templer, som pryder området.
Puri Bagus Candidasa

Puri Bagus Candidasa***+
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Candidasa
Klungkung

1

For at nå Puri Bagus kører I 1 km gennem en frodig plantage og ender ved den sorte,
glinsende strand. Det hyggelige førsteklassesresort består af 46 bungalows omgivet af en
frodig, farverig have med en indbydende swimmingpool ned til vandet (det er ikke muligt
at bade foran hotellet, men der er strand 30 meter fra Puri Bagus). Når det orange aftenlys
sænker sig over det lille fiskerleje, resortets nabo, kan det varmt anbefales at sidde i
baren og iagttage hjemvendte fiskere, når de kommer ind i deres farverige både med
dagens fangst. Alle bungalows har minibar, radio, aircondition, telefon og et charmerende
badeværelse. Resortet arrangerer vandreture, massage og sejlture. Restauranten er god
og priserne rimelige.
Puri Bagus Candidasa

2

På nordøstkysten af ”Gudernes ø”, Bali, ligger Kubu Indah Resort i den idylliske fiskerlandsby Kubu i distriktet Karangasem,
cirka 2½ times kørsel fra øens hektiske turistcentrum i syd. Resortet er beliggende på en naturskøn grund på 11.000 m² med
den mægtige Mt. Agung vulkan i ’baghaven’. Alle bungalows
har fantastisk havudsigt over Lombok-strædet og er opført i harmoni med omgivelserne. Under dit ophold kan du blive forkælet
i hotellets spa, nyde dykning på husrevet eller nærliggende dykkersteder, eller bare tage en stund med total afslapning. Hver
bungalow er 31 m2 stor og har egen terrasse. Der er anvendt
byggematerialer af høj kvalitet og alle bungalows har stråtag.
Resortet er bygget i moderne balinesisk stil og er harmonisk
møbleret.
Kubu Indah Dive & Spa Resort

1

P.O Box: 129, Candidasa,
Karangsem, 80801

Kubu Indah Dive & Spa Resort****
Jl. Sida Karya Kubu,
Karangsem

2

Kubu Indah Dive & Spa Resort

Kubu Indah Dive & Spa Resort

lovina

1

lovina

2
Singaraja
Lovina

3

Bedugul

Mørkt sand og dovne bølger
På Balis nordkyst, mindre end 4 timers kørsel fra lufthavnen, ligger et andet af Balis populære strandområder. Den 7 kilometer lange kyststrækning af små landsbyer med det mørke glinsende sand og
dovne bølger lokker mange til. Bambushytter ligger i skyggen af kokospalmer, og friskfangede fisk kan
nydes på restauranterne ved stranden. Tidligt om morgenen er aktivitetsniveauet på stranden højt.
Både, varierende i størrelse og beskaffenhed, kappes om at få turister med ud at se delfiner, én af
Lovinas helt store oplevelser. Tilbring resten af dagen på stranden eller tag på fisketur med de lokale
fiskere. Der er ikke mange bølger at surfe på, men en solnedgang i Lovina er lige så smuk som i Kuta.

Puri Saron Baruna Beach***+

1

Desa Pemaron - Lovina Beach
Singaraja - Bali

Puri Bagus Lovina***+

2

Jalan Raya Singaraja Seririt
Desa Pemaron, Lovina

Puri Saron Baruna Beach ligger i tropiske omgivelser nær den gyldne sandstrand ved
Lovina. Hotellets hyttelignende værelser er alle med aircondition samt privat balkon med
udsigt til enten hotellets smukke have eller havet. Værelserne har også satellit-tv, køleskab med minibar, sikkerhedsboks samt badeværelse med varmt og koldt vand. Udendørs
swimmingpool samt spa og massage service findes på hotellet. Der er også vaskeri og
ikke mindst 24-timers roomservice. Delfinture kan arrangeres på stedet. Mawar Saronrestauranten serverer et udvalg af retter tilberedt med friske råvarer, som kan nydes med
en udsigt til stranden og havet. Beliggende i det nordlige Bali, Puri Saron Baruna Beach er
kun en kort køretur fra den historiske by Singaraja.

Dette pragtfulde, lille resort fortjener 5 stjerner, selvom faciliteterne ”kun” rækker til et
godt turistklasseresort. Det er beliggende på nordstranden midt mellem Lovina og Singaraja, med rismarker på den ene side og den gråsorte lavastrand på den anden. Her har
naturen skabt de smukkeste rammer omkring de 40 store luksuriøse bungalows, der ligger
med behørig afstand i den tropiske have. Alle bungalows er udstyrede med aircondition,
minibar, TV, stor terrasse og et unikt badeværelse med udendørs brus. Et førsteklasses
spa, en skøn swimmingpool og en afslappet atmosfære gør dette resort til én af vore
favoritter.

Puri Bagus Lovina

Damai Lovina Villas****+
Jalan Damai, Kayuputih
P.O. Box 272, Lovina, Singaraja

3

”Damai” betyder fredfyldt, og det er virkelig synonymt med hotellet, som ligger placeret
på en bjergskråning, 3 km fra hovedgaden/stranden og med udsigt over hele bugten. Her
får I et suverænt førsteklassesresort med en afslappede atmosfære og en fantastisk gastronomi med råvarer fra egen have og dagens fiskefangst. Stedet appellerer til jer, der
ønsker uforstyrret luksus, smuk natur og tid til fordybelse. Damai har kun 8 bungalows,
som er udstyrede med gode faciliteter, et hyggeligt siddeområde og masser af vinduer.
Der er desuden privat jacuzzi til deluxe-villaerne. Damai, der er danskejet, tilbyder bl.a.
aktiviteter som golf, dykning og en bred palette af skønheds- og spabehandlinger. Damai
skal opleves, den unikke stemning kan ikke beskrives i tekst og billeder.

Damai Lovina Villas

Damai Lovina Villas

lovina

Puri Saron Baruna Beach
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lombok

gili

Senggigi Beach Hotel

b ALI

Senggigi Beach Hotel***+

lombok

2
1
Senggigi Beach

l o m b ok

1

Jalan Raya, Senggigi
Lombok Island, 83010 Mataram

Et af Lomboks absolut bedste hoteller beliggende på den bedste del af Senggigi-stranden.
Hotellet er omgivet af en 12 hektar stor park med flere restauranter, barer og en stor
swimmingpool. De 150 værelser er i god stand og rummer alle de faciliteter, som man
kan forvente af et godt turistklassehotel. I øvrigt tilbyder hotellet et hav af aktiviteter bl.a.
tennis, dykning og vandsport. Et virkelig godt hotel til prisen.
Senggigi Beach Hotel
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Lombok er bedst kendt for sine enestående og indbydende strande,
men øen har meget mere at byde på. Lombok, der ligger blot 35 km
øst for Bali, adskiller sig meget fra sin velbesøgte nabo. Såvel befolkningen som kulturen og naturen er meget anderledes på Lombok,
hvorfor en kombination af de to øer er at anbefale. Turen mellem
disse to indonesiske perler gøres nemt med fly eller båd. På Lombok
domineres landskabet mod nord af bjerge dækket af frodig regnskov.
Indonesiens tredjehøjeste bjerg er den aktive vulkan Mount Rinjani.
Mellem bjergene i nord og bjergkæden i syd ligger et 25 km bredt
og frodigt bælte. Her lever størstedelen af Lomboks indbyggere.
De store kontraster på Lombok gør øen til et interessant feriemål.
Oplev hinduistiske og muslimske ceremonier, frodige regnskove,
ørkenlignende sletter og ikke at forglemme de dejlige hvide strande,
der for evigt vil indprente sig i jeres erindring.

Gili Meno

Gili Trawangan

Senggigi Beach Hotel

GILI-ØERNE
Ren afslapning
Gili-øerne består af tre små, flade øer med indbydende hvide sandstrande, svajende palmer og ikke ret meget mere. Til gengæld er de
omgivet af smukke koralrev med bl.a. kæmpemuslinger og koralfisk i
alverdens flotte nuancer. Øerne er ideelle for solbadere, og det er muligt
at snorkle og dykke direkte fra stranden. Det er forbudt at have andre
køretøjer end hestevogne og cykler på øerne, hvorfor der er dejligt stille.

Villa Ombak****

2

Gili Air er nærmest Lombok og Gili Trawangan med omkring 800 beboere
er den største og mest besøgte af Gili-øerne. Mellem Gili Air og Gili
Trawangan ligger den mindst besøgte af øerne, Gili Meno. Turen til
Gili-øerne tager 15 minutter med speedbåd fra Bangsai. Alternativ kan I
chartre en fiskerbåd fra Senggigi Beach og sejle langs kysten. Denne tur
tager 1½ time.

Villa Ombak

Endnu et af de små boutique resorts, som det er umuligt ikke at tabe sit hjerte til. Det er
snart 8 år siden, denne lille perle af et førsteklasseshotel stod færdig på Gili Trawangan.
Det er forsat det eneste af sin slags på øen, der er præget af små simple bungalows.
Atmosfæren på øen er afslappet og pga. de udsøgte dykkerforhold, præget en del af
dykkersnak. Vila Ombak har det hele, her er først og fremmest en afslappet atmosfære
med professionel service. Her er alt fra ”luksus”-backpackers, dykkere, børnefamilier til
midaldrende førstegangsrejsende, som gerne vil opleve lidt udover det sædvanlige. Vila
Ombak har et suverænt poolområde med udsigt over strædet, “søsterøerne” Gili Meno og
Gili Air samt Lomboks frodige bjerge. Resortets bungalows er et kapitel for sig. Der findes
tre typer: “Superior Lumbung værelse” er i to etager, med et lille men charmerende soveværelse med madras på gulvet; “Deluxe Lumbung værelse” er ligeledes i 2 etager, men
med et større soveværelse og en “rigtig” seng. Begge typer har udendørs badeværelse
i grundniveau og balkon i forbindelse med soveværelset på førstesalen. “Bungalows” er
mere traditionelt opført i ét plan, værelserne er større og velegnede til børnefamilier og
gæster som ikke bryder sig om trapper. De har ligeledes udendørs badeværelse i grundniveau samt en lille terrasse.
Villa Ombak

Luce d’Alma Resort & Spa****

3

Gili Trawangan

LUCE d’Alma Resort & Spa ligger i nærheden af North Beach på Gili Trawangan med det
formål at tilfredsstille de besøgende, der ønsker ren luksus og afslapning. Luce d’Alma er
administreret af de italienske brødre Lucio og Antonio Sodano og har alle de faciliteter og
den komfort, man kan ønske sig. Luce d’Alma har 16 store værelser med aircondition, som
åbner ud til en storslået 80m2 swimmingpool, spafaciliteter og privat strand (600 m fra
resortet). Alle værelser har direkte adgang til swimmingpool fra sin egen private terrasse.
Resortet har fitnesscenter og spafaciliteter med jacuzzi og sauna under tilsyn af veluddannet personale. Hotellets strand, som ligger ved en af de bedste snorklingområder, nås på

Luce d’Alma Resort & Spa

Luce d’Alma Resort & Spa

gili-øerne

Gili Trawangan

få minutter, og her tilbydes komfortable liggestole, parasoller og barservice. Cykler er til fri rådighed for hotellets gæster, som kan cykle rundt på øen og se nogle
af de andre strande. Udflugter med privat motorbåd til
Lombok kan arrangeres på stedet. Dykkeentusiaster
vil heller ikke blive skuffet. Hotellet samarbejder med
en af de bedste dykkercentre på øen, The Bali Diving
Academy.

Luce d’Alma Resort & Spa
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BALI RUNDT MED PRIVATCHAUFFØR
En del af Balis charme ligger i øens beskedne størrelse. Alle attraktioner ligger i “nå-afstand” fra de populære strande på sydkysten. På
kun få timer kan man nå øens centrale højland. Undervejs på turen
kan man nyde de spektakulære naturscenerier, fascinerende vulkaner, smukke kratersøer og de maleriske risterrasser. Besøg nogle
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af de små, hyggelige landsbyer og de mange berømte templer. Sammensæt jeres Bali-rundrejse med de steder, hoteller, og antal dage I
ønsker. Bind hele opholdet sammen med vore specielle sightseeingtransfers, hvor I får egen bil, chauffør og guide til gode priser.
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Alle sightseeing-transfers kan foretages i begge retninger.
1) Sydkysten/Lufthavn - Ubud:
• Stop ved Batubulan (Barong- & Krisdans om morgenen
09.30-10.30 / 2.50 US$ pr. pers.)
• Celuk (centrum for guld- og sølvarbejde)
• Mas ( landsby kendt for sine mesterlige træskærere besøg evt. galleri)
2) Sydkysten/Lufthavn-Ubud+Besakih:
• Stop ved Batubulan (Barong- & Krisdans om morgenen
09.30-10.30 / 2.50 US$ pr. pers. Se også nogle af landsbyens mange smukke stenudskæringer i fedtsten
• Celuk (centrum for guld- og sølvarbejde)
• Mas (landsby kendt for sine mesterlige træskærere besøg evt. galleri)
• Klungkung (domstol fra det 18. årh.)
• Pura Besakih (Moder-templet)
3) Sydkysten/Lufthavn - Lovina (via Bedugul):
• Tanah Lot (Ø-tempel)
• Mengwi (Taman Ayun Tempel - royalt familietempel)
• Besøg på lokale marked
• Bratan lake-templet
• Stop ved Gitgit-vandfaldet
4) Sydkysten/Lufthavn - Pemuteran: (via Bedugul)
• Tanah Lot (et lille tempel, der ligger på en klippesten
ude i havet)
• Mengwi (Taman Ayun Tempel - royalt familietempel)
• Besøg på lokalt marked
• Bratan Lake Tempel
• Stop ved Banjar (buddhistisk tempel og varme kilder)
5) Sydkysten/Lufthavn - Candidasa:
• Celuk (centrum for guld- og sølvarbejde)
• Gianyar (besøg på en af byens mange væverier)
• Klungkung (domstol fra det 18. årh.)
• Goa Lawah (flagermusgrotte i Kusamba)
• Stop ved Tenganan landsby
6) Ubud - Candidasa:
• Stop ved Bedulu (Goa Gajah - elefantgrotten)
• Gianyar (besøg på en af byens mange væverier)
• Klungkung (domstol fra det 18. årh.)
• Goa Lawah (flagermusgrotte i Kusamba)
• Tenganan landsby
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7) Ubud - Candidasa (via Besakih):
• S top ved Bedulu (Goa Gajah - elefantgrotten)
•G
 ianyar (besøg på en af byens mange væverier)
• Klungkung (domstol fra det 18. årh.)
• Pura Besakih (Moder-templet)
• Goa Lawah (flagermusgrotte i Kusamba)
• Tenganan landsby
8) Ubud - Pemuteran (via Bedugul):
• S top ved Mengwi (Taman Ayun Tempel - royalt
familietempel)
• Besøg på lokalt frugtmarked
• Ulun Danu Tempel
• Gitgit-vandfaldet
9) Candidasa - Lovina (via Kintamani):
• S top ved Bangli (Kehen Tempel og Pengelipuran - en
traditionel balinesisk landsby)
• K intamani (Batur sø og bjerg)
• P enulisan Temple (højest beliggende tempel på Bali)
10) Candidasa - Lovina (via Kintamani & Jagaraja
tempel):
• S top ved Bangli (Kehen Tempel og Pengelipuran - en
traditionel balinesisk landsby)
• Kintamani (Batur sø og bjerg)
• P enulisan Temple (højest beliggende tempel på Bali)
• Jagaraga Tempel
• Lovina Beach
11) Lovina - Pemuteran:
• S top ved Banjar (buddhistisk tempel og varme kilder)
• Labuhan Lalang (kendt for fiskehandel)
• Pemuteran Beach
12) Lovina - Ubud (via Bedugul):
• Stop ved Gitgit-vandfaldet
• Ulun Danu Tempel
• Besøg på lokalt marked
•M
 engwi (Taman Ayun Tempel - royalt familietempel)

13) Lovina - Sydkysten (via Kintamani):
• Singaraja (Balis tidligere hovedstad)
• Kubu Tambahan (Medruwe Karang-templet)
• Penulisan-templet (højest beliggende tempel på Bali)
• Batur-templet i Kintamani (med udsigt over Batur-floden
og –bjerget)
• Tampaksiring Tempel
• Sebatu (traditionel landsby)
• Tegallalang (smukke risterrasser)
14) Lovina - Elephant Safari Park (via Bedugul):
• Singaraja Balis tidligere hovedstad
• Gitgit-vandfaldet
• Ulun Danu-templet
• Bedugul Marked
• Bedugul Mountain Resort, hvor det kongelige tempel
Taman Ayun besøges
• Tanah Lot (et lille tempel, der ligger på en klippesten
ude i havet)
15) Lovina - Elephant Safari Park (via Kintamani):
• Singaraja (Balis tidligere hovedstad)
• Medruwe Karang-templet
• Penulisan-templet (højest beliggende tempel på Bali)
• Batur- templet i Kintamani (med udsigt til Batur-søen
og -bjerget)
• Kaffeplantage i Banjar Taman
• Tampaksiring Tempel
• Sebatu (traditionel landsby)
16) Sydkysten/lufthavn - Elephant Safari Park:
• Celuk (centrum for guld- og sølvarbejde)
• Mas (landsby kendt for sine mesterlige træskærere besøg evt. galleri)
• Ubuds hovedgade Monkey Forest med masser af
gallerier og kunstnere
17) Ubud - Elephant Safari Park:
• Petulu (landsby med en koloni af fuglehejre)
• Pujungs risterrasser
• Sebatu (traditionel landsby)
18) Sydkysten/lufthavn – Munduk:
• Tanah Lot (et lille tempel, der ligger på en klippesten
ude i havet)
• Mengwi (Taman Ayun Tempel - royalt familietempel)
• Besøg lokalt marked
• Bratan-søen, Ulun Danu Temple

UDFLUGTER PÅ BALI
River rafting inkl. frokost

I bliver hentet på jeres hotel og får en grundig gennemgang inden den 15 minutter lange
vandretur til floden. Sejlturen tager ca. to timer og afsluttes med en dejlig frokost på
flodbredden. Det meste af tiden glider gummiflåden roligt ned af Ayung- floden, mens I
passerer det ene mere betagende natursceneri efter det andet. Vi kan også garantere at
lattermusklerne bliver rørt undervejs, og mon ikke også det giver et lille sug i mellemgulvet
under visse passager på floden.
Afhentning på hotel ved sydkysten (Sanur, Nusa Dua, Tanjung, Kuta m.v.) eller Ubud

Mountainbike-tur inkl. frokost

Efter ca. 2 timers kørsel er i fremme i landsbyen Papadan. Her bliver I udstyret med en
mountainbike og div. sikkerhedsudstyr, og efter en kort introduktion er I klar til at starte
dagens oplevelser på to hjul. Turen ned ad Mount Batur foregår i et roligt tempo på
fredelige, småt befærdede veje og stier, der bl.a. tager jer forbi hyggelige landsbyer,
skyggefulde plantager og gamle tempelområder. Undervejs er der indlagt rigeligt med
pauser, så I kan nyde de smukke scenerier og få taget nogle billeder til ferie-albummet.
Efter cykelturen får I en god frokost, inden I køres tilbage til jeres hotel.
Afhentning på hotel ved sydkysten (Sanur, Nusa Dua, Tanjung, Kuta m.v.) eller Ubud

Elefantsafari inkl. frokost

En køretur på ca. 45 min tager jer til landsbyen Taro, hvor transporten overlades til elefanterne. I skal på en spændende tur rundt i elefantparken, og efter ca. 45 min. slutter turen
ved elefanternes badesø. Frokosten serveres i parkens restaurant. I er tilbage på jeres
hotel omkring kl. 16:00.
Afhentning på hotel ved sydkysten (Sanur, Nusa Dua, Tanjung, Kuta m.v.) eller Ubud

Delfintur til Serangan Island

I bliver hentet på jeres hotel på sydkysten og tager til den lille ø Serangan, hvor der venter
jer et anderledes og fascinerende møde med delfiner. Når I ankommer, får I en velkomstdrink og en kort briefing om delfinerne. I får udleveret redningsvest og gummisandaler,
hvorefter I hopper ned til delfinerne i havbassiner fra de flydende pontoner. Herefter har I
40 minutter sammen med de legesyge og nysgerrige delfiner.
Afhentning på hotel ved sydkysten (Sanur, Nusa Dua, Tanjung, Kuta m.v.)

Delfinsafari i Lovina

Allerede mellem klokken 5 og 6 om morgenen bliver I hentet på jeres hotel i Lovina (afhængig af hvilket hotel, I benytter). I springer på båden og sejler ca. 20 minutter ud til det
område, hvor delfinerne almindeligvis mødes for sammen at nyde morgensolens første
stråler. Forhåbentlig får I rig lejlighed til at opleve de legesyge delfiner springe rundt i
vandet. Der er rigtig gode muligheder for at se delfiner på turen, men eftersom delfinerne
lever frit i naturen, kan vi ikke garantere det. Ca. kl. 7 går turen tilbage på jeres hotel.
Afhentning på hotel i Lovina

Mt. Batur Vulkantrek ved solopgang
inkl. morgenmad og frokost

Kl. 01-01.30 afhentes I på jeres hotel og kører ca. 2 timer til landsbyen Penelokan. Hefrra
kører I ned til foden af Mount Batur til startpunktet for opstigningen. Efter nogle timers
trekking, når I toppen, hvor I bliver belønnet med udsigten over området, mens solen står
op og sender sine første stråler ud over dalene. I får en let morgenmad på toppen, som
bl.a. inkluderer vulkansk dampede æg! På vej ned igen vandrer I forbi varme kilder, hvor I
har mulighed for at tage et behageligt og oplivende bad. Tilbage i Penelokan er der frokost
på Lake View Restaurant, hvorefter turen går mod jeres hotel. På vejen besøges Tampaksiring (Holy Sprin Water Temple), den traditionelle landsby Sebatu og I ser de smukke
risterrasser ved Tegallalang.
Afhentning på hotel ved sydkysten (Sanur, Nusa Dua, Tanjung, Kuta m.v.) eller i Ubud

Seawalker inkl. frokost

At vandre rundt under havet lyder måske som en science fiction film, men denne
”Seawalker”-tur tilbyder lige præcis dette. Med et minimum af udstyr tager det ikke lang
tid, før du kan stå på havbunden med fisk og koraller inden for rækkevidde. Før I ankommer til Seawalker- stationen, skifter I til badetøj, og kun 3 minutter fra stranden ligger
stationen. Stationens medarbejdere vil tage sig godt af jer, og I behøver ikke at bekymre
jer om noget! Frisk luft tilføres konstant fra en slange til hjelmen, så I uden problemer kan
gå ned ad en trappe til bunden af havet, mens de farverige fisk begynder at omkranse jer.
Stationens instruktører vil altid følge jer under aktiviteten. Med det unikke hjelmdesign,
kommer I ansigt til ansigt med livet under havet og vil være i stand til at indånde den
samme luft som på overfladen. Kontaktlinser og briller kan bæres under hele turen under
vand, eftersom hjelmen holder hovedet tørt. Efter denne oplevelse serveres der frokost, og
så går turen tilbage til hotellet.
Afhentning på hotel ved sydkysten (Sanur, Nusa Dua, Tanjung, Kuta m.v.)
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UDFLUGTER PÅ LOMBOK

Mataram City Tour

Spændende udflugt med vægten lagt på Lomboks kulturelle
og historiske seværdigheder i og omkring hovedstaden Mataram. Under denne tur besøger vi bl.a. Banyu Mulek, hvor
der laves keramik med traditionelle håndværkssmetoder. Næste stop er ferskvandsbassinet ved Narmada, som de lokale
indbyggere mener kan holde folk unge og raske. Derefter går
turen videre til det unikke tempel Lingsar, hvor der tilbedes
tre forskellige religioner i samme tempel (Hindhu, Budhisme
og Moeslem Watu Telu). Cirka kl. 13 returnerer I til hotellet.
Afhentning på hotel i Senggigi-området eller Kuta på Lombok.

Heldags Sasak-tur

På denne tur kommer I tæt på Lomboks oprindelige Sasak-kultur. Om morgenen er der afgang fra hotellet til ”Getap Blacksmits Village” for at se smedene producere hestesko, knive
og redskaber for landmændene. Derefter tager vi videre til
landsbyen Karang Bayan for at besøge et typisk Sasak-familiehus, som er bygget af træ og bambus. En kort gåtur gennem
landsbyen giver os mulighed for at opleve daglige aktiviteter
såsom traditionel fremstilling af kokosvin. Turen fortsætter
med et besøg hos Lingsar-templet med tre forskellige religioner i samme tempel (Hindhu, Budhisme og Moeslem Watu
Telu) samt ferskvandsbassinet ved Narmada, som de lokale
beboere mener kan holde folk unge og raske. På vej tilbage til
hotellet gøres stop ved Banyu Mulek for at se fremstilling af
traditionel keramik.
Afhentning på hotel i Senggigi-området eller Kuta på Lombok.

Heldagstur til tropiske småøer

På denne udflugt sejler i med outriggerbåd til de smukke tropiske øer ud for Lomboks sydvestlige kyst. Denne øgruppe kaldes
også Gili-øerne, men skal ikke forveksles med de mere kendte
Gili-øer ud for Lomboks nordvestlige kyst. Øerne er kendt for
sine dejlige hvide sandstrande, indbydende krystalklare vand og
fascinerende koralrev. På turen bliver der tid til at bade, snorkle
og slappe på stranden.
I kører via Lomboks sydvestkyst til den lokale bådmole i Batu
Kijuk. Fra stranden stiger I ombord på en outrigger-båd og sejler blandt Gili-øerne. Første stop er på Gili Kedis, hvor der er
tilstrækkelig tid til snorkling eller solbadning på den lille øs 150
tropiske kvadratmeter. Derefter gør vi stop ved Gili Sudat med
en mangfoldighed af dyrearter blandt korallerne. Vi fortsætter
med at sejle til Gili Tangkong, hvor I kan tilkøbe en lækker BBQ
fiskebuffet. Sidste stop er Gili Nanggu, hvor man kan fornøje
sig med at fodre fisk i det klare havvand. Herefter går turen
tilbage til Batu Kijuk, og I bliver kørt tilbage til hotellet igen.
Afhentning på hotel i Senggigi-området eller Kuta på Lombok.
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ELEPHANT SAFARI PARK

bALI

Ubud

Elephant
Safari Park

Denpasar

Velkommen til et af de mest unikke resorts på Bali. I et område på 3,5 hektar ligger det prisbelønnede
Elephant Safari Park, Taro. Dette resort giver en eksklusiv mulighed for at interagere, fodre, ride,
observere, lære og lege med de 29 smukke sumatraelefanter, én af de mest sjældne og truede arter
af elefanter tilbage i verden i dag.
Elephant Safari Park Lodge er for alle, lige fra elefantelskere, børn og familier samt for dem, der nyder
fred og ro i smukke tropiske omgivelser. Resortet er også ideelt for par, der søger en unik og intim
romantisk getaway i et af de mest spektakulære områder på Bali. Elephant Safari Park Lodge ligger
20 minutters kørsel nord for øens kulturelle og kunstneriske centrum Ubud og 75 minutter nord for
Ngurah Rai-lufthavnen i den historiske landsby Taro.

Dag 1
Kl. 14:00. Ved ankomsten til lobbyen i Elephant Park serveres der en velkomstdrink, og I kan køle jer ned med
et koldt håndklæde. I får leveret en frugtkurv på værelset.
Kl. 15:00 starter Elephant Safari Ride-programmet med en ca. 35 minutters elefantridetur for at udforske
parken. Derefter følger 15 minutters Elephant Talent Show. I vender tilbage til resortet, og har resten af
eftermiddagen til at besøge Museum & Galleri eller se et andet elefantshow (4 daglige shows).
Kl. 18:45. Elefantchaufførservice til restauranten (mad og drikkevarer er ikke inkluderet).
Dag 2
Morgenmad vil blive serveret på Mammoths Head Bar & Lounge. Før eller efter morgenmaden kan man opleve elefantbadning eller benytte nogle af faciliterne på Elephant Park såsom fitnessrum, internet eller bare
ren afslapning på parkens pavillioner/lysthuse.
Kl. 12:00. Der er checkout og tid til at sige farvel til Elephant Park. (M)

Nøglepunkter
•
Balis mest unikke hotel midt i elefantparken
•
Elefanttransport fra jeres værelse
•
Gratis daglige elefentture, trekkingture og natsafari
•
Valgt som Balis #1 ”must see” attraktion
•
Elefantbadning – hjælp elefanterne tage bad
•
Slentreture i den botaniske have
•
Adgang til 4 daglige elefantshows
•
Adgang til babyelefanterne hele dagen
•
Oplev restauranten ’Palm Grove’ og baren ’Mammoths Head’
•
Fuldt udstyret fitnessrum
•
Med mere...
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MUNDUK

Singaraja
Lovina Beach
Penulisan

Den lille by Munduk ligger smukt i højlandet på den nordlige del af Bali
i cirka 1.000 meters højde - tæt på regnskov og de tre centrale søer
Bratan, Buyan og Tamblingan. Munduk er en af Balis bedst bevarede
hemmeligheder, og herfra har man en fantastisk udsigt over bjerge og
havet. Området er blandt de mest frodige i Indonesien og udbuddet af
friske grøntsager er større end noget andet sted på Bali.

Munduk

Bedugul

Penelokan

Munduk Moding Coffee Plantation Nature Resort and Spa****
Br. Dinas Asa, Ds. Gobleg, Kec.
Banjar, Buleleng, Bali, P.O. Box 123 PCS Pancasari
Singaraja 81162

Dette unikke resort tilbyder overnatninger i villaer, der alle er
beliggende midt i en kaffeplantage og frodig vegetation. Villaerne er komfortable og smagfuldt indrettede og er perfekte til
en romantisk getaway. De er i øvrigt designet af den balinesiske
prisbelønnede arkitekt, Popo Danes. Hvad enten man er til trek-
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king- og mountainbiketure, hesteridning eller blot til at ligge ved
infinitypoolen, så er resortet et fantastisk udganspunkt, og her tilbydes vandreture blandt plantagens kaffe, kakao, nelliker, mango
og papayatræer. Resortet har en dejlig restaurant, der udnytter
områdets friske råvarer til fulde.

LEMBONGAN island

Candidasa
Gianyar
Celuk

Klungkung

lembongan island
Nusa penida

Ca. 11 km sydøst for Bali ligger øen Nusa Lembongan i Badung-strædet med sine blot 8 kvm og
7.000 indbyggere. Denne lille paradisiske ø ligger langt fra bekymringer og Sydbalis mere hektiske
tempo. Lembongan Island er omringet af mangrovesumpe, palmer og hvide sandstrande. Inde på øen
er terrænet meget tørt, med vulkanske stengærder og kaktusdækkede bakker. Her er stort set ingen
biler, da det kræver en speciel tilladelse - kun havets brusen og nu og da en knallert. Det er muligt at
leje cykler eller evt. en motorcykel for ca 60.000 IDR (40 kr.) pr. dag, og her er også gode stier på øen
mellem de forskellige resorts og strande. Udover afslapning og udforskning af øen, er der fantastiske
forhold for surfing, snorkling og dykning. Vandet er noget af det klareste, man kan finde.
Livet på Nusa Lembongan er meget afslappende, med kølige briser, den begrænsede trafik, ingen
store hoteller, ingen forurening, ingen stress, ingen fotokopimaskiner, og næsten ingen telefoner.
Lembongan Island er et virkeligt godt alternativ til Gili-øerne – og transporttiden er meget kortere!

Hai Tide Huts Lembongan***
Nusa Lembongan, Mushroom Bay

Vi har valgt Hai Tide Huts, der ligger i Mushroom Bay. Når
dagsturisterne tager hjem ved 15-tiden, føler man næsten,
at man har hele stranden for sig selv. De charmerende,
stråtækte hytter er beliggende helt ned til stranden. De
fleste hytter har en panoramisk havudsigt over en hvid
sandstrand til Balis berømte vulkan, Mount Agung. Det
unikke design af de stråtækte Hai Tide Huts er inspireret
af et traditionelt indonesisk rishus eller ”Lumbung”. Alle
hytter er udstyrede med kingsize senge, loftsvifter, aircondition, og store glasdøre, der åbner ud mod verandaen. De
er enkle, pæne og rene og kun få år gamle. Hai Tide Huts
gæster kan nyde alle ”Bali Hai Cruises Beach Clubs” faciliteter, som omfatter swimmingpool, kajakker, snorkeludstyr,
glasbundsbåd, banana boat, volleyball, bar og restaurant.
Til hver hytte hører iøvrigt to private liggestole.

Hai Tide Huts Pakke 2 dage / 1 nat
Dag 1:
08:45 - Ombordstigning. Kaffe, te og småkager serveres.
09:15 - Båden Bali Hai II sejler fra Benoa Havn.
10:00 - Snorklinginstruktioner på soldækket.
10:30 - Bali Hai II ankommer til Lembongan-bugten, og alle gæster sejles i mindre både
ind til ”Beach Club”.
10:40 - Alle aktiviteter begynder ved Hai Tide Huts’ Beach Club:
•	”Village”-turen afgår kl. 11:00 og kl. 13:30. Turen varer ca. 45 min. (venligst
registrerer dig hos informationsskranken).
•	”Semi-submersible” bådtur, hvor man kan se fisk og koraller gennem glasbunden
i båden. Turene afgår kl 11:45, 13:00 og 14:15 (medbring alle dine ejendele til kl.
14:15 afgangen) (Bestil venligst turen ved informationsskranken før kl. 11:15)
• Snorklingtur afgår kl 11:00, 12:00 og 13:45.
• Volleyball er også muligt.
• ”Banana Boats” afgår regelmæssigt fra stranden.
• Svømning og snorkling inden for de markerede områder
12.15 - BBQ frokost tilgængelig indtil kl. 14:15. Gratis te / kaffe serveres hele dagen på
restauranten
13.15 - Skattejagt for børn - arrangeres ved informationsskranken
14.30 - Tovtrækning på stranden
Resten af dagen er der frit program.
Overnatning på Hai Tide Huts, Lembongan Island.

Dag 2:
Morgenmad på Hai Tide Huts og derefter frit program indtil eftermiddagen.
14.45 - Afgang fra stranden med pontonen ”Bali Hai”.
15.15 - Kaffe og te på platformen inden Bali II afgår.
16.15 - Bali Hai II ankommer til Benoa Havn.
17.00 - Transport retur til jeres hotel i Sanur / Kuta / Nusa Dua
Det er muligt at forlænge turen med ekstra nætter. Se den tilhørende prisliste.
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KOMODO ISLAND
Et besøg på komodovaranernes ø Komodo Island er en oplevelse for
livet. Komodo National Park blev grundlagt i 1980 med det primære
formål at beskytte de store varaner samt det øvrige plante- og dyreliv i
området. Komodo National Park omfatter tre store øer: Komodo, Rinca
og Padar samt talrige mindre øer, der sammen spænder sig over et
areal på ca. 2.000 kvm. Ud over at være hjemsted for komodovaranen,
er nationalparken tilholdssted for mange andre bemærkelsesværdige
arter såsom torresbuskhøns og hjorte. Parken omfatter desuden et af
de rigeste marinemiljøer med koralrev, mangrover, undersøiske bjerge
og bugter. Disse levesteder huser mere end tusinde fiskearter, 260
koralarter, diverse hajer, djævlerokker, mindst 14 hvalarter, delfiner og
havskildpadder.

java havet

bali

lombok

Komodo Island

Sumbawa

Komodo Island 3 dage / 2 nætter
Dag 1: Denpasar – Labuhan Bajo - Rinca - Komodo
Afgang til Labuhan Bajo med fly fra Denpasar, Ngurah Rai lufthavnen (fly ikke inkluderet).
Ved ankomsten til Komodo lufthavn i Labuhan Bajo, bliver I mødt og transporteret til havnen, hvorfra I sejler til Rinca Island. Ved ankomsten vil en Park Ranger føre jer gennem én
af Rinca-øens typiske tørre skove. De mange forskellige vegetationer i Komodo National
Park giver gode betingelser for forskellige dyr som for eksempel rådyr, bøfler, vildsvin og
langhalede makakaber. De lever af forskellige blade, frugter, blomster, rødder og græs,
som findes i parken. Af alle dyr i parken er komodovaranerne øverst i fødekæden. Det
sker dog at Komodoerne selv bliver ofre for én af deres egne artsfæller. Komodovaranen
blev i 1912 videnskabeligt beskrevet som - Varanus Komodoensis - det største firben i
verden. Om eftermiddagen sejler I til Komodo Island. Frokost, aftensmad og overnatning
er ombord på båden. (F,A)

Komodo Island

Dag 2: KOMODO - LABUHAN BAJO
Efter vi har spist morgenmad, starter vi på en safaritur (ca. ½ times gåtur, 2 km.) til Banunggulung for at se komodovaranerne i deres naturlige omgivelser. I skal opleve nogle
af øens 2.000 varaner, der kan blive op til 3 meter lange. Komodo Island er også hjemsted
for vilde dyr såsom hjorte, vildsvin og fugle (fx papegøjearten lille gultoppet kakadu, tallegallahøne og grøn isfugl). En Ranger vil guide jer og fortælle om flora og fauna på denne
safari. Der sejles derefter tilbage til Labuhan Bajo, hvor der serveres frokost ombord. Der
er mulighed for at bade eller snorkle på ”Pantai Merah” Pink Beach. Aftensmad og overnatning ombord på båden. (M,F,A)

Dag 3: LABUHAN BAJO - DENPASAR
Efter morgenmad tager vi på en lille sightseeingtur til ”Batu Cermin” (spejlgrotten) og
besøger det traditionalle marked, før vi vender tilbage til lufthavnen for at nå flyet til Bali,
Denpasar. (M)
M: Morgenmad, F: Frokost, A: Aftensmad
Vi kan også tilbyde Komodo-pakker med en ekstra dag samt pakker, hvor én af overnatningerne foregår på øen Flores ud for Komodo-øerne. Spørg rejsebureauet for yderligere info.

Skonnerten ”Tarata”

Overnatningerne foregår på én af de to skonnerter ”Nusa Tara” eller ”Tarata”.
Begge skonnerter har 3-4 skibskahytter til 2 personer, alle med privat badeværelse med
toilet og brus.
Nusa Tara og Tarata har soldæk og opholdslounge, og begge skibe er fuldt udstyrede med
rednigsbåde- og veste, førstehjælpskasse, snorkeludstyr m.m.
Ombord serveres både indonesisk og europæsik mad.

26

ØVRIGE RUNDREJSER
På denne side får I en kort præsentation af fire øvrige rundrejser på
Bali, vi har sammensat. Rundrejserne er vores personlige bud på, hvad
en rejseoplevelse på Bali skal indeholde, men I kan frit tilpasse turene
til jeres individuelle ønsker til rejsens varighed og indhold.

Bali for begyndere 14 dage / 13 nætter

Her er rundrejsen for jer, der ikke tidligere har været på Bali. I løbet af de 14 dage vil I
få tid til at slappe af, nyde de gode strande, se øens forskelligartede seværdigheder og
indtage Balis kulinariske specialiteter. De 13 overnatninger starter ved Sanur, der er en af
øens mest populære feriebyer. Den fredelige hovedgade har et væld af spændende butikker og restauranter. Stranden er meget hyggelig med små boder og restauranter på den
lange strandpromenade. Fra Sanur bliver I kørt til Lovina og undervejs besøger I forskellige
seværdigheder såsom Tanah Lot (Ø-tempel), Mengwi (Taman Ayun Tempel - royalt familietempel), et lokalt marked samt Gitgit-vandfaldet. Lovina er kendt for sin karakteristiske
mørke strand og delfinerne, der boltrer sig i bølgen blå uden for Lovinas kyst. Næste stop
på rundrejsen er Balis kulturelle centrum Ubud, inden turen går videre til badeferie og
afslapning på henholdvis Lembongan Island og ved Sanur.

Badeferie med et twist
af kultur og shopping 14 dage / 13 nætter
På denne tur kombineres det bedste af Balis strande med shopping og balinesisk kultur. I
har en enkelt overnatning ved Sanur, hvor I kan slappe af ved hotellets pool, og I kan tage
en slentretur i byen, inden turen går mod Ubud med sin afslappede atmosfære, de mange
spændende kulturelle tilbud og den enestående natur omkring de nærliggende landsbyer.
I har også mulighed for at tage på én af vores mange udflugter fra byen såsom riverrafting,
elefantsafari m.fl. I forlader Ubud og kører mod Benoa havn. Herfra sejler I til Lembongan
Island, hvor paradis venter med mulighed for diverse strand- og vandaktiviteter i naturskønne omgivelser. Rundrejsen slutter i Sanur, hvor I kan nyde dagene ved stranden eller
tage på én af vores spændende udflugter, f.eks interaktion med delfiner, Seawalker eller
opleve den balinesiske Kecak-dans.

Livsnyderens Bali 14 dage / 13 nætter

Denne eksklusive tur henvender sig til jer, der vil forkæle jer selv og samtidig opleve Balis
bedste attraktioner. Vi har udvalgt nogle af områdets bedste hoteller, så I bor rigtig godt og
kan nyde højt balinesisk serviceniveau. I bliver hentet i lufthavnen og kørt til jeres lækre
hotel i Ubud. Dagene i Ubud er til fri disposition. På dag 4 bliver I hentet på jeres hotel
og kørt til Munduk. Den lille by Munduk ligger smukt i højlandet på den nordlige del af
Bali i cirka 1.000 meters højde - tæt på regnskov og de tre centrale søer Bratan, Buyan og
Tamblingan. Munduk er en af Balis bedst bevarede hemmeligheder, og herfra har man en
fantastisk udsigt over bjerge og havet. Området er blandt de mest frodige i Indonesien og
udbuddet af friske grøntsager er større end noget andet sted på Bali. Fra Munduk går turen
videre til Lovina via bla. de varme kilder i landsbyen Banjar. Sidste stop på rundrejsen er
Sanur, men inden I når så langt, skal I besøge Tegallalangs risterrasser og Batur-templet
i Kintamani m.m.

Kaffe, safari & badeferie 20 dage / 19 nætter

De store natur- og kulturoplevelser står i kø på denne ultimative Bali-tur, der starter i Ubud.
På køreturen fra Ubud til den lille smuktbeliggende by Munduk besøges undervejs seværdighederne Bedugul frugt- og grøntsagsmarked og Ulun Danu-templet ved Bratan-søen
m.m. Munduk er beliggende blandt kaffeplantager og midt i frodig vegetation. Hvad enten
man er til trekking- og mountainbiketure, hesteridning eller blot til at ligge ved poolen, så
er Munduk et fantastisk udgangspunkt. Fra Munduk går turen videre til Lovina, hvor I har
et par overnatninger, før turen fortsætter til Kintamani. Envidere besøger I Batur-templet,
hvorfra der er en fantastisk udsigt til Mount og Lake Batur. Fra Kintamani fortsætter I
herefter videre mod Candidasa. Undervejs slår I turen forbi de smukke risterrasser ved
Selat og besøger den traditionelle balinesiske landsby Tenganan. På vej mod Elephant Safari Park & Lodge besøges bla. de historiske ruiner fra det hinduistiske kongedømme ved
Klungkung og Elephant cave i Bedulu. I har badeferie ved Sanur med en enkelt afstikker
til den smukke Lembongan Island.
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Stort udvalg af individuelle
rejser til andre destinationer...
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