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En fantastisk rundrejse på tværs af Java med masser af unik
kultur, historie, natur og åndelighed, suppleret med badeferie på
gudernes ø, Bali. Rejs med bus og tog gennem grønne
rismarker, forbi rygende vulkaner, varme kilder og høje bjerge.
Slut af ved Balis bredde strande.
En rundrejse, der har alt, hvad en drømmerejse skal indeholde.
Masser af kulturelle oplevelser under rejsen på Java med bl.a.
besøg ved de storslåede templer ved Borobudur og Prambanan.
På Bali får I 3 inkluderede udflugter (2 heldags og 1 halvdags).
18 dage med et hav af oplevelser er i vente!

Togrejse fra Bandung til Yogyakarta inkl. besøg i
kongepaladset

Besøg ved Prambanan tempelkomplekset

Besøg ved Borobudur templet

Solopgang over Bromo-vulkanen (tilkøbsudflugt)

Balis utallige templer som Tanah Lot og Ulun Danu

Balis rimarker & smukke strande
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark med kurs mod Indonesiens
hovedstad, Jakarta. Der vil være flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet.

Dag 2: Ankomst til
Jakarta, Indonesien |
Transfer til hotel i Jakarta
Der er ankomst til Jakarta i løbet af dagen. Efter at
bagagen er modtaget og indrejseformaliteterne
overståede venter jeres vogn udenfor ankomsthallen for
at køre jer til jeres hotel i Jakarta. Resten af dagen er på
egen hånd til at få slappet af, inden jeres busrejse på

tværs af Java begynder i morgen tidlig.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet
Overnatning: Mercure Jakarta Batavia

Dag 3: Afgang for 8 dg.
busrejse | Jakarta - Bogor -
Bandung
Efter morgenmaden er der afgang fra jeres hotel. Hotel
Alila fungerer som opsamlingspunkt for alle rejsende på
busturen. Her skal I også møde op. Samlingstidspunktet
er mellem 07.30 - 08.00, og kl. 08.30 er der afgang. Sæt
jer til rette i den komfortable bus med A/C.

Dagens strækning tager jer fra Jakarta til Bandung via et
besøg i Bogor. Bogor ligger ca. 60 km. fra Jakarta, og det
primære formål med et stop her, er besøget i byens
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botaniske have Kebon Raya. Haven er enormt stor og
blev grundlagt i 1817. Her finder I et fredfyldt, naturligt
helle med fiskedamme, lotushaver, tropiske planter og
træer af enhver slags, samt flere åbne områder og et
museum.

Efter dette besøg fortsættes der mod Bandung. I kører
over det høje Puncak Pass Mountain, der ligger i 1600 m.
højde. På den videre vej mod Bandung kører I gennem
smukke, grønne temarker.

Der serveres frokost på en lokal restaurant undervejs.

Fremme i Bandung sættes I af på jeres hotel, Great
Preanger hotel. Hotellet er godt, centralt beliggende og
byder på rummelige værelser med bl.a. stort
badeværelse. Hotellet har en restaurant, der serverer
asiatiske såvel som vestlige retter. Der serveres
amerikansk morgenmad. Hotellets Preanger Lounge &
Wine Corner er et hyggeligt sted at slappe af og få en
drink.

Aktiviteter: Besøg i Den botaniske have i Bogor
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: Mercure City Centre Bandung

Dag 4: Bandung
Efter morgenmaden er det tid til at opleve Bandung.
Bussen tager jer med på en scenisk køretur gennem

Lembang Hills frem til krateret ved Mt. Tangkuban
Perahu, der stadig er en aktiv vulkan. Fra vulkanen køres
der videre til Sariater-området, hvor der bliver mulighed
for at gå rundt blandt de grønne temarker, som findes
her. I får en gennemgang af teproduktionen på den
nærliggende tefabrik.

Der er frokost på en lokal restaurant, inden I returnerer
til Bandung. Resten af dagen er på egen hånd i Bandung.

Bandung ligger i 768 meters højde og omgivet af høje
bjergtinder på alle sider. Byen var engang kendt som
Javas Paris pga. sine brede, skyggefulde boulevarder og
elegante huse, men er siden vokset fra at være en
mindre, men malerisk hollandsk administrations- og
universitetsby til i dag at være en hurtigt voksende
industriby med ca. 2 mio. indbyggere.

Bandung er dog stadig grøn og attraktiv, og indbyggerne
kalder den Kota Kembang - "Blomsternes By".

Angklung Performance. Oplevelse for egen regning.
Få en ekstraordinær kulturel oplevelse på denne udflugt,
der tager jer til Padasuka landsbyen, hvor I ser en
Angklung musikoptræden udført på traditionelle
bambusinstrumenter (Angklung er navnet på
bambusinstrumentet). Den musikalske optræden
udføres af børn fra de omkringliggende landsbyer.

Aktiviteter: Besøg vulkanen Mt. Tangkuban Perahu,
besøg i en teplantage
Tilkøb (for egen regning kr. 130/person): Angklung
Performance i Padasuka Village
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Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: Mercure City Centre Bandung

Dag 5: Bandung -
Yogyakarta med tog
Efter morgenmad på hotellet venter jer en betagende
smuk videre rejse. Rejsen fortsættes med tog, så I på den
måde får mulighed for at nyde landskabet og
indonesernes hverdag lidt væk fra alfarvej. I sidder godt
på Executive Class i dejlige bløde sæder og i en stor vogn
med A/C. Undervejs serveres der en lunch box.
Derudover er der mulighed for at købe drikkevarer og
anden form for snack.

Dagens mål er Javas kulturelle centrum, Yogyakarta.

Yogyakarta ligger midt på en ekstremt frugtbar slette i
nærheden af Indonesiens mest aktive vulkan, Merapi.
Byen har en ualmindelig spændende historie og en
gevaldig rigdom af monumenter og gamle
bygningsværker, som har præget byen helt op til vore
dage. Det, der giver byen en helt enestående karakter, er,
at den er hjemsted for det ene af Indonesiens to endnu
eksisterende sultanater. Desuden er Yogyakarta det
kreative centrum for den traditionsrige og navnkundige
batikkultur og den ædle tradition for sølvsmedekunst.

Der er ankomst til Yogyakarta sidst på eftermiddagen, og

der er transfer direkte til hotellet. Resten af dagen er på
egen hånd i den dejlige by. Det kan anbefales, at I
besøger Malioboro Street, som er et populært område
for lokale såvel som for turister på grund af de mange
butikker, caféer, optrædener og attraktioner generelt.

Jeres hotel ligger centralt i Yogyakarta og emmer af
indonesisk charme. Dejligt poolområde. Store rummelige
værelser med al moderne komfort.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
(frokostboks)
Overnatning: The Phoenix Hotel Yogyakarta

Dag 6: Yogyakarta |
Byrundtur og besøg ved
templet Borobudur
Nyd morgenmaden på jeres hotel. Dagen i dag byder på
hele to udflugter i Yogyakarta området:

Byrundtur i Yogyakarta
besøg ved templet Borobudur

Den altoverskyggende attraktion i Yogyakarta er
'Kraton', eller sultanpaladset, med den tilhørende
badeanstalt Taman Sari. Sultanatet har en lang historie,
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men afgørende var det, at den sultan, der regerede under
landets uafhængighedskrig mod hollænderne fra 1945 til
1950, ledede modstanden mod kolonimagten, og siden
da har fremstået som nationalhelt. I dag er det hans søn,
Hamengkubuwana X, der er regerende sultan og stadig
bor i sultanpaladset.

Kraton blev opført i slutningen af 1700-tallet og består
af adskillige større og mindre bygninger og pavilloner.
Hver for sig tjener de forskellige formål i dette lille
samfund, der er så rigt på ritualer. I en af pavillonerne
kan man til tider opleve et orkester opføre den eksotiske
og berømte centraljavanesiske musikform, gamelan, med
xylofoner, harper og gongonger som de elementære
musikinstrumenter. Den er stadig elsket af javaneserne
og kan høres på gaden og på spisesteder overalt i
Yogyakarta. Kraton er bygget som en miniaturemodel af
kosmos ud fra de gamle javaneseres forestillinger om
verden. Bygningerne fra 1800-tallet er stærkt påvirkede
af italiensk og hollandsk kultur. Tæt ved ser vi også
sultanatets tidligere badeanstalt Taman Sari. Her er en
serie af bassiner forbundet via underjordiske kanaler.
Disse kunstige søer tjente som bade, nogle for sultanen,
andre for hans harem.

Efter besøget i Kraton skal I opleve lokalt håndværk
indenfor dels batik dels sølv. De er meget dygtige til
dette her på disse kanter.

Så er det vist tid til frokost, der serveres på en lokal
restaurant. Efter den gode frokost skal I på udflugt ud af
byen for at se et af verdens mest utrolige

bygningsværker, den sydlige halvkugles største,
buddhistiske bygningsværk, det UNESCO-beskyttede
Borobudur.

Besøg ved Borobudur templet

Det er et tempel i form af en ældgammel,
trappepyramide, bestående af tusinder af store
stenblokke. Borobudur blev bygget for mere end 1.100
år siden under Sailendra-dynastiet i slutningen af den
buddhistiske periode på Java og er ældre end Angkor
Wat i Cambodia. Ikke længe efter dens opførelse blev
Borobudur forladt, idet islam fortrængte den gamle
religion. Borobudur er det største buddhistiske
tempelkompleks i verden. Komplekset består at tre
templer: Hovedtemplet Borobudur og de to mindre
templer: Mendut Temple og Pawon Temple, der ligger
øst for Borobudur på en ret akse.

Borobudur lå i ruiner i århundreder og blev langsomt
tildækket med voksende lag af aske fra den nærliggende
vulkan, indtil en engelsk arkæolog i 1800-tallet
genopdagede den og påbegyndte en omfattende
restaurering.

På toppen de seks etager, der udgør den trappeformede
konstruktionen, er der placeret en stor stupa. 72 mindre
stupaer samt adskillige store Buddhafigurer og et væld af
velbevarede relieffer i sten, der alle fortæller historier
fra den buddhistiske religion, fordeler sig på de mange
etager. Takket være en stor indsats fra UNESCO, kan vi
gå rundt på de mange etager og betragte herlighederne.
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En uforglemmelig oplevelse helt på højde med Angkor
Wat i Cambodia og Bagan-sletten i Myanmar.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
(frokostboks)
Overnatning: The Phoenix Hotel Yogyakarta

Dag 7: Yogyakarta -
templet Prambanan - Solo
Efter morgenmaden er der afgang mod dagens rejsemål,
byen Solo. På vejen til Solo skal I opleve endnu et
storslået bygningsværk, det hinduistiske Prambanan
tempelkompleks, der ligger blot 16 km. udenfor
Yogyakarta.

Besøg ved Pranbanan tempelkompleks

Prambanan templet er fra den hinduistiske periode i
slutningen af 800-tallet. De mest dominerende
bygninger er de tårnhøje templer, der er viet til guderne
Shiva, Brahma og Vishnu. Med en højde af 40 m står de
som et dramatisk baggrundstæppe til den flade slette
uden for Yogyakarta. De mange århundreder med
hyppige jordskælv lagde Prambanan øde og i ruiner.
Først de senere år er det lykkedes at genopføre dele af
templerne.

Prambanan blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste i

1991 og er en arkitektonisk såvel som en kulturel juvel.

Prambanan tempelkomplekset består i af utallige
templer, hvor Prambanan templet (også kaldet Loro
Jonggrang) er det absolut største. Andre betydende
templer Sewu Temple, Bubrah Temple og Lumbung
Temple. Hvor Prambanan er et hindutempel er f.eks.
Sewu et buddhistisk tempel.

Der serveres frokost på en lokal restaurant. I ankommer
til jeres hotel i Solo ud på eftermiddagen. Her skal I
allerførst opleve Mangkunegaran paladset. Dette palads
blev bygget i 1757 af Raden Mas Said, efter godkendelse
af hollænderne. Raden Mas Said belv herefter udnævnt
til konge med navnet Mangkunegaran I. Paladset ligger i
centrum af Solo.

Efter dette besøg køres I til jeres hotel i Solo. der ligger
nær Mangkunegaran paladset. Et godt, moderne hotel
med al moderne komfort.

Aktiviteter: Besøg ved Hindu templet Prambanan, besøg
Mangkunegaran paladset i Solo.
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: Novotel Solo

Dag 8: Solo - Malang
Efter morgenmaden er det tid til afgang fra Solo. Dagens
rejsemål er byen Malang, som I når frem til ud på aftenen
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efter først at have besøgt Pasar Gede, et livligt lokalt
marked, hvor ALT kan handles. Derefter gøres der stop i
Mantingan Forest, hvor I kan opleve et fuglemarked. På
vejen serveres der frokost på et lokalt marked. Den
videre vej mod Malang går ad snoede veje.

Fremme i Malang indkvarteres I på Malang Premiere
Malang, som er godt hotel med al moderne komfort, pool,
restaurant, bar, fitenss center, Spa m.m.

Aktiviteter: Besøg lokalt marked i Solo, besøg
fuglemarked i Mantingan Forest
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: Santika Premiere Malang

Dag 9: Malang - Kalibaru
Efter morgenmaden er der afgang for den videre bustur
til Kalibaru, som er dagens rejsemål.

Malang blev grundlagt af hollænderne i 1700-tallet og er
kendt for sin charmerende 'kolonistemning' med smukke
bygninger og brede boulevarder. Malang er en
universitetsby med mange studerende. Dette giver også
en smittende stemning i byen.

Vejen til Kalibaru går via byerne Probolinggo og Jatiroto,
og der spises frokost på vejen i byen Jemper. Der er
ankomst til Kalibaru ud på eftermiddagen. En hyggelig by
med afslappet, næsten landsby-agtig stemning omgivet

af kaffe- og kakaoplantager.

I bor på Margo Utomo Resort. Et skønt mindre resort i
frodige omgivelser bl.a. med pool og restaurant.

En ekstraordinær oplevelse. For egen regning.
Solopgang over Bromo vulkanen.
Stå tidligt op, meget tidligt, og tag med på denne udflugt
med afgang kl. 01.30 om morgenen til den store vulkan
Bromo, der ligger i udkanten af Malang. En minibus kører
jer til vulkanen, hvor I vil opleve en spektakulær og
overjordisk smuk solopgang over vulkan-området. Der
serveres morgenmad på en nærliggende restaurant.

Tilkøb (for egen regning kr. 750/person): Udflugt til
Bromo vulkanen
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: Margo Utomo Resort

Dag 10: Kalibaru - Bali
Nyd morgenmaden på resortet. Efter morgenmaden
tager en guide jer med rundt til områdets store
attraktion: De mange kaffe-, kakao-, frugt- og
krydderiplantager. Her hører I mere i detaljer om de
enkelte afgrøder. Efter denne introduktion er der afgang
mod Ketapang, hvor I skal forlade Java for at sejle over til
Bali.
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I Ketapang slutter jeres 8 dage lange busrejse på tværs af
Java. Med masser af oplevelser i bagagen er det nu tid til
mere sol, strand og vand på Bali, iblandet kulturelle
indslag og oplevelser med hele 3 udflugter.

Sejlturen tager lidt over en time. Ankommet til Bali kører
I langs øens sydkyst med kurs mod strandene i Sanur,
hvor de næste dage er afsat til, at man på egen hånd kan
slappe af, søge sit helt eget eventyr og tage med på de
inkluderede 3 udflugter. Den lille by Sanur har udviklet
sig til et populært feriemål, men atmosfæren er stadig
tilbagelænet og fredelig - velegnet for par såvel som for
børnefamilier.

Undervejs til Bali-hotellet serveres der frokost på en
lokal restaurant.

Læs mere om Taksu Sanur Resort.

Læs mere om Segara Village Resort.

Læs mere om Nusa Dua Beach Resort & Spa

Aktiviteter: Besøg pittoreske plantager og haver
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Overnatning: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Bemærk! Vi har andre hoteller på Bali end det nævnte.
Har I et ønske til indkvartering, så ring til os og få en pris
inkl. dette hotel.

Dag 11: Badeferie på Bali
Nyd morgenmaden på hotellet. I har hele dagen til at
gøre jer fortrolige med hotellet og området, hvor I bor.
Nyd dagen i de frodige omgivelser. De næste mange dage
er fyldt med masser af oplevelser af enhver art på den
skønne ø.

Sanur beach
Sanur blev kendt for mere end 100 år siden på en lidet
flatterende baggrund. Sanur var stedet hvor et
forfærdeligt, dødeligt slag mod hollænderne fandt sted i
1906. Den tid er for længst ovre, og i dag er Sanur kendt
som en af Balis smukke badestrande, hvor turister
kommer til for at nyde balinesernes gæstfrihed og øens
smukke historie og kultur. Sanur er en rolig strand,
hvorfra man har udsigt til bl.a. Nusa Penida Island og til
øens bjergrige natur. En bjergtagende udsigt. Sanur ligger
blot 6 km. fra hovedbyen Denpasar.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Bemærk! Vi har andre hoteller på Bali end det nævnte.
Har I et ønske til indkvartering, så ring til os og få en pris
inkl. dette hotel.

/asien/indonesien/bali/taksu-sanur-bali
/asien/indonesien/bali/segara-village-bali
/asien/indonesien/bali/nusa-dua-beach-resort-spa-bali
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Dag 12: Bali |
Heldagsudflugt 'The
Beauty of Kintamani' 8
timer
Nyd morgenmaden på jeres hotel. I dag venter der flere
oplevelser på Bali med dagens 8 timer lange udflugt.
Turen begynder kl. 09.00, og I afhentes på hotellet.

Turen i dag er en fantastisk introduktion til Bali lige fra
fantastiske udsigter til søer og vulkaner, over traditionel
dans til balinesisk kunsthåndværk. Turen giver jer en
bred vifte af, hvad Bali kan tilbyde.

Første stop på turen tager afsæt i at komme tæt på Balis
berømte Barong & Keris Dance, som er lige dele dans og
historiefortælling. Dansen kærer sig om den evige
fortælling om kampen om det gode og det onde og ender
med den magiske daggertdans. Fra dansens verden
videre til håndværkets verden i landsbyen Kemenuh,
hvor I skal se nærmere på træskærearbejde, som
balineserne er rigtig dygtige til. I vil se, hvordan de
arbejder med deres statuer ol. ud fra ét enkelt, stort
stykke træ.

Der fortsættes nordpå mod Kintamani området, hvor I
får en forrygende udsigt til dels Lake Batur og til den
store Mt. Batur vulkan. Vulkanen er 1730 m. høj. Her
venter der frokost i de smukke omgivelser (egen

regning).

Den sidste attraktion på dagens udflugt er Tampaksiring,
også kaldet 'ungdommens kilde', og de varme kilder i
området.

Tampaksiring temple
Tampaksiring templet, også kaldet Tirtha Empul Temple,
er et hindu-tempel, som ligger i en dal mellem to bjerge.
Templet har en hellig status blandt de lokale beboere for
at kunne 'vaske' alle dårligdomme væk og rense ånd og
sjæl. Derfor kaldes templet også Holy Water Temple.

Efter denne 'renselse' vender bussen retur til
Sanur-området, hvor I er forventet fremme ved 17-tiden.
I sættes af på jeres hotel.

Nyd resten af aftenen i Sanur, eller måske en tur indtil
Kuta-området.

Turens højdepunkter:

Traditionel balinesisk Barong & Keris dans
Træskærerarbejde
Bjergtagende udsigt til Lake Batur & vulkanen Mt.
Batur
Tampaksirings tempel med 'helligt vand'

Aktiviteter: Heldagsudflugt på 8 timer
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel
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Bemærk! Vi har andre hoteller på Bali end det nævnte.
Har I et ønske til indkvartering, så ring til os og få en pris
inkl. dette hotel.

Dag 13: Bali | På egen hånd
Nyd dagen på egen hånd. Oven på to dage med
oplevelser er det godt at få slappet lidt af og nyde de
smukke omgivelser. Gå en tur langs promenaden, der går
langs stranden eller måske et besøg ved Kuta Beach,
øens mest kendte strand.

Kuta beach
Kuta er Balis turistcentrum og her hvor tingene 'sker'.
Man vil måske syntes, at der er for mange turister, men
omvendt er her også masser af gode muligheder for at
spise, nyde en drink på en af de utallige barer mv. I
tilknytning til Kuta by ligger Kuta Beach, en lang, hvid
sandstrand, der tiltrækker tursiter fra hele verden.

En ekstraordinær spiseoplevelse på Kuta - Poppies
Vil man unde sig en spiseoplevelse på Kuta kan vi
anbefale en middag på Poppies. Denne restaurant er den
del af boutique hotellet Poppies, der var et af de
allerførste kvalitetshoteller på Bali og kan dateres tilbage
til 1973. Et sted, der nærmest har kultstatus.
Restauranten ligger i en superfrodig, tropisk have; ideelt
til en romantisk middag. Prøv deres Pina Colada eller
måske en Irsk kaffe eller anden form for hot coffee med
spiritus. Det er de kendt for.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Bemærk! Vi har andre hoteller på Bali end det nævnte.
Har I et ønske til indkvartering, så ring til os og få en pris
inkl. dette hotel.

Dag 14: Bali |
Halvdagsudflugt 'The
Unforgettable Sunset' 5
timer
Nyd morgenmaden og formiddagen på jeres hotel. I dag
er det tid til den anden af jeres 3 udflugter på Bali. Kl.
14.00 er der afgang for den 5 timer lange udflugt 'The
Unforgettable Sunset'. I bliver afhentet på jeres hotel.
Temaet er særdeles velvalgt, fordi er der noget som Bali
er kendt for så er det de spektakulære solnedgange.

Udflugten kommer godt omkring Balis primære
attraktioner lige fra øens smukke templer, over
'abeskoven' til de smukke solnedgang, der i dag bliver
nydt fra klipperne ved det berømte Tanah lot tempel.
Rundturen tager jeg først til templet Mengwi, der er fra
1700-tallet og dengang dedikeret til prinsen af Tabanan.
Templet er omgivet af flere kanaler, der skal symbolisere
verdenshavene.
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Fra Mengwi templet fortsætter I til Alas Kedaton
Monkey forest. Skoven er primært en skov af
muskatnøddetræer og befolket af mange flyvende hunde
og af hele 3 abefamilier. Hold på hat, briller, tasker og
andet løsthængende!

Turen slutter ved Tanah Lot templet, der ligger på en lille
klippe lidt ude i vandet, ikke langt fra Balis mest kendte
strand, Kuta. Ha' jeres fotogrej klar for mere romantisk
setting skal man nok lede længe efter, når solen -
forhåbentligt - går ned i et flammehav bag templet.
Solnedgangen er ca. ved 18.00 tiden, og er en
uforglemmelig oplevelse.

Herefter køres der retur til udgangspunktet. I bliver sat
af på hotellet.

Turens højdepunkter:

Mengwi templet
Flyvende hunde & aber ved Monkey Forest
Solnedgang over Tanah Lot templet

Tanah Lot templet
Tanah Lot templet er en af Balis mest berømte
landemærke, især for den unikke beliggenhed på en
klippehøj ude i havet og som baggrund for solnedgangen.
Tanah Lot templet er en gammel Hindu-helligdom.
Templet er beliggende i Beraban landsbyen, ca. 20 km.
nordvest for Kuta, og er et absolut must når man er på
Bali.

Aktiviteter: Halvdagsudflugt på 4 timer
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Bemærk! Vi har andre hoteller på Bali end det nævnte.
Har I et ønske til indkvartering, så ring til os og få en pris
inkl. dette hotel.

Dag 15: Bali |
Heldagsudflugt 'The
Eastern Bali Magic' 9 timer
Nyd morgenmaden på jeres hotel. I dag venter der flere
oplevelser på Bali med dagens 9 timer lange udflugt.
Turen begynder kl. 09.00, og I afhentes på jeres hotel.

Turen i dag vil give jer et dybere indblik i Balis intrikate,
urgamle og unikke kulturarv. Øens østlige del er langt fra
så udviklet som den sydlige, og der er mange, om ikke
uberørte, så i hvert fald mindre turistede og store
attraktioner her. Turens tager jer 'off-the-beaten-track'
og vil vise jer en anden side af Bali: En med mystik, magi
og åndelighed. Turen tager jer med til Balis helligste
Hindu-tempel, til Balis gamle, historiske hovedstad
Klungkung og til en gammel landsby, der har været
uforandret kulturelt set siden 1600-tallet. Turen er for
den rejsende, der gerne vil tættere på øens hinduistiske
arv og som vil mærke øens ægte hjerteslag.
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Turen begynder med et besøg i Batu Bulan med en
introduktion til batikmaling, som de er meget dygtige til
på Bali. Herfra går turen østpå til øens største og
vigtigste tempel, Besahkih, der ligger ved foden af øens
højeste vulkan Mt. Agung med sine 3142 m. Vulkanen var
senest i udbrud i 1963. Vulkanen er øens helligste og
templet ligeså, hvorfor det også kaldes 'Mother Temple'.

Ved Bukit Jambul gøres der stop for et bjergtagende kig
ud over en smuk dal og for at spise frokost (egen
regning). På den videre vej her på øst Bali går turen
igennem landsbyen Penglipuran. Landsbyen er unik på
grund dens meget anderledes sociale struktur og byplan,
som kan dateres tilbage til 1600-tallet.

På vejen tilbage til Sanur gøres det sidste stop i
Klungkung, øens historiske hovedstad.

I er forventeligt tilbage i Sanur ved 18-tiden. I sættes af
på jeres hotel.

Bemærk! For at besøge Besakih templet skal jeres ben
være tildækkede, så det anbefales at anskaffe sig en
sarong til at slå om livet. Det kunne også være tilfældet
ifm. besøg ved andre hellige steder.

Besakih templet (Mother tempel)
Besakih templet er uden nogen tvivl det vigtigste tempel
på Bali. Templet er i virkeligheden et tempelkompleks og
det er kendt og elsket for sin dramatiske beliggenhed ved
foden af den hellige vulkan Mt. Agung. Besakih templet
er helt unikt og består grundlæggende af mere end 80
templer. Det vigtigste enkeltstående tempel er Pura

Penataran Agung (the Great Temple of State). Området
ved templet har været helligt fra tiden før templet og
allerede i 700-tallet blev der bygget her af Hindu munke.
Det nuværende tempelkompleks blev etableret omkring
året 1340.
Tempelkomplekset har oplevet flere jordskælv og
vulkanudbrud fra Mt. Agung, senest i 1963. Utroligt nok
gjorde de enorme mængder af lava ikke den store skade
på templet, og de lokale tror, at guderne holdt hånden
over templet.
Templet har stor betydning for lokalbefolkningen, og
mange festivaler afholdes her. Templet er åbent for alle
troende, uanset retning.

Aktiviteter: Heldagsudflugt på 9 timer
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Bemærk! Vi har andre hoteller på Bali end det nævnte.
Har I et ønske til indkvartering, så ring til os og få en pris
inkl. dette hotel.

Dag 16: Bali | På egen hånd
Nyd dagen på Bali, hvor I har hele dagen på egen hånd.

Forslag til oplevelse på egen hånd: Badetur til Nusa
Lembongan
Ud for Nusa dua området ligger den lille ø, Lembongan,
og byder på nogle af de bedste strande i området. Mange



Rejser til Indonesien | Bromo vulkanen

salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

synes, at det er her, man finder det Bali, som det engang
var. Lembongan er en lille perle, som man godt kan bruge
en dag på, når man er her.

Lembongan her flere strande og vi kan anbefale
Mushroom Beach, Sunset Beach og Dream Beach, der
alle ligger på Lembongans vestside. De er mindre, men
smukkere og mere charmerende end hovedstranden,
Jungutbatu, hvor bådene fra Bali kommer ind.

Vil I ikke tage turen til Nusa Lembongan, kunne I evt.
nøjes med at nyde de fine strande ved Nusa Dua. Her er
et fint koralrev, som man kan bl.a. snorkle ved.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Bemærk! Vi har andre hoteller på Bali end det nævnte.
Har I et ønske til indkvartering, så ring til os og få en pris
inkl. dette hotel.

Dag 17: Bali | Hjemrejse
mod Danmark
Nyd dagen på egen hånd, indtil der er afgang for
hjemrejsen til Danmark.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 18: Hjemkomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.

Forlæng med badeferie på
de nærliggende Gili-øer
Benyt jer af muligheden for at forlænge eventyret med
mere badeferie på de berømte Gili-øer, der ligger ud for
Balis naboø, Lombok, som om muligt er endnu mere
ø-paradis end Bali. Her venter et ægte barfodsparadis
helt uden biler med fantastiske sandstrande og det mest
vidunderlige vand inkl. skønne koralrev med
havskildpadder, djævlerokker og alskens farverige fisk.
Det bør I næsten unde jer selv.

Hotel Vila Ombak var det første internationale hotel på
den skønne tropiske ø, Gili Trawangan. Hotellet tilbyder
4-stjernet indkvartering, faciliteter og service samt en
skøn balance mellem det traditionelle og det moderne.
Alle værelserne er omgivet af frodig tropisk have og med
kort afstand til swimmingpoolen og stranden. Ved
ankomst til Gili Trawangan er der kun knap 500 meter til
hotellet. Turen tur/retur fra Bali til Gili Trawangan
foretages med en meget hurtig båd, og derfor anbefales
turen ikke til gravide, personer med hjerte- eller
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rygproblemer, andre psykiske lidelser og til børn under 3
år.

Tillæg til prisen: 2.495 kr. pr. person (I perioden 1. juli -
30. sept. & 21. dec. - 05. jan. er tillægget på 3.495 kr. pr.
person)
Prisen inkluderer: 5 nætter på hotel inkl. morgenmad og
hurtigbåd fra Bali t/r. Transfer fra hotellet på Bali til
havnen på Bali samt fra havnen på Bali til lufthavnen på
Bali.
Overnatning: Vila Ombak på Gili Trawangan i Traditional
Lumbung Hut eller Superior Lumbung Terrace



Priser og afgange
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salg@benns.dk www.benns.dkRing 65 65 65 65

Rejseperiode Januar - juni  - Fra- pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
24.298,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra- pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
28.298,00 DKK

Rejseperiode September - december  - Fra- pris i kr. pr. person

I delt dobbeltværelse
24.298,00 DKK



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark - Bali t/r inkl. skatter og afgifter

Transfer til hotellet i Jakarta

1nt. på hotel i Jakarta

8dg. rundrejse på Java og 8 dg. badeferie på Bali.
Busturen er sammen med andre rejsende.

Engelsktalende guide på busturen

Entréer på besøg ifm. busturen fra Jakarta til Bali

Executive togbillet fra Bandung til Yogyakarta

7nt. på hotel inkl. morgenmad

7x frokost på lokal restaurant eller lunch box

Færge fra Java til Bali

7nt. på hotel inkl. morgenmad på Bali

2heldagsudflugter med Grayline Excursions -
sammen med andre rejsende

1halvdagsudflugt med Grayline Excursions -
sammen med andre rejsende

Afgift til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Evt. visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/indonesien/rundrejse-pa-java-og-bali-22117?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/indonesien/rundrejse-pa-java-og-bali-22117%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

