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Tag med til landet med de 17.000 øer, hundreder af sprog,
varieret landskab, et kaleidoskop af kulturer og verdens største
muslimske befolkning. Her vil I få en velkomst, som er lige så
varm som vejret. Oplev dette enorme land fra bjergrige egne til
smukke strande, fra regnskov til metropoler og fra traditionelle
kulturer til moderne livsstil.
Rundrejsen tager jer med til 4 af landets helt centrale øer, når
landets DNA skal forståes: Java, Borneo, Sulawesi og Bali. Her
oplever I unik kultur og åndelighed på Java med mageløse
templer som Borobudur og Prambanan, bjergtagende flora og
fauna på Borneo med næseaber og orangutanger, særegen
kultur på Sulawesi i spektakulære Tana Toraja og lækre strande,
grønne rismarker og smuk Hindukultur på Bali. En rejse, som
drømme er gjort af!

De UNESCO-beskyttede templer Borobodur og
Prambanan

Udflugt til Tanjung Puting National Park med
orangutanger og næseaber

Den unikke Toraja-region med særegne huse og
ritualer

Smukke Bali med rismarker, vulkaner, templer og
skønne strande



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark med kurs mod Indonesien.
Der vil være en mellemlanding med flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til
Jakarta, Indonesien
Der er ankomst til Indonesiens hovedstad, Jakarta i løbet
af dagen. Efter at indrejseformaliteterne er overståede,
og bagagen er modtaget, venter jeres engelsktalende
guide på jer i ankomsthallen. Guiden er med jer på jeres
transfer til lufthavnshotellet, hvor I skal overnatte.

Resten af dagen er på egen hånd til at få slappet af. Jeres

hotel er et godt 4* hotel med al moderne komfort inkl.
udendørs pool, massage, restauranter og barer. Der er
ca. 25 km ind til Jakarta centrum.

Attraktioner i Jakarta:

Nationalmonumentet, tårnet MONAS, som er 132
m. højt
Bydelene Kota Tua og Old Jakarta
Irian Jaya frihedsmonumentet
Merdeka Palace
Nationalmuseet Museum Nasional
Istiqlal-moskeen
Jakartas katedral
Monumentet Selamat Datang
Museet Fatahillah
Museet Macan

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet
Indkvartering: Swiss Bel Airport
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Dag 3: Jakarta - Pangkalan
Bun (Borneo)
Der er tidlig afgang fra hotellet til lufthavnen i Jakarta,
hvor I kl. 06.40 skal flyve til Borneo. I skal tidligt fra
hotellet, selv om der ikke er langt, og der er shuttle bus
fra hotellet. Hvis I skal afsted før
morgenmedsrestauranten åbner, kan I sikkert få hotellet
til at lave en morgenmadsboks.

Der er forventet afgang kl. 06.40 og flyveturen tager ca.
1t. og 20 min. med forventet ankomst til Borneo og
lufthavnen Pangkalan Bun kl. 08.00. Når bagagen er
modtaget, er der transfer til havnebyen Kumai, der er
porten ind til Tanjung Puting National Park. I Kumai
stiger I ombord i en Klotok båd. Dette er en traditionel
båd, bygget i træ, der fungerer som flodtaxa og fragter
såvel lokale indbyggere som turister rundt på de talrige
vandveje i området. I sejler op ad floden Sekonyer frem
mod nationalparken.

I indkvarteres i hytter i en Eco-lodge, der er perfekt
beliggende i parken med omgivende regnskov. Der
serveres middag i aften på lodgen. Her skal I bo de næste
2 nætter, og opholdet er med alle måltider inkluderede
undtagen frokost på ankomstdagen.

Måltider inkluderet: Morgenmad og middag
Indkvartering: Rimba Eco-lodge

Dag 4: Tanjung Puting
National Park
Nyd morgenmaden på hotellet. Dagen i dag byder på en
fantastisk heldagsudflugt med båd rundt i den frodige
nationalpark Tanjung Puting. Omgivet af frodig regnskov
til alle sider sejler I rundt i parken på udkig efter at få et
glimt af nogle af de mange dyr, der lever i parken. Er i
heldige vil I kunne se næseaber, makakaber, hornfugle,
reptiler og meget mere. Måske vil I også kunne spotte
vilde orangutanger, men sandsynligheden er nok større
senere på dagen, hvor I skal besøge et
rehabiliteringscenter for orangutanger.

Der serveres lunch i løbet af udflugten. Dagen slutter
med besøg i et af de to rehabiliteringscentre, Camp
Leakey eller Pondik Tanguy. Her hører I mere om det
udrydningstruede dyr og overværer fodringen af aberne.
Efter dette besøg vender I tilbage til jeres lodge, hvor der
serveres middag om aftenen.

Tanjung Puting National Park - Orangutangernes hjem
Parken er godt 4000 km2 stor og er hjemsted for hele 8
arter af aber inklusive den meget særprægede næseabe,
som kun findes her. Her er også vilde orangutanger,
makakaber, gibbon mv. I finder også leoparder, bjørne,
vildsvin, krokodiller, pythonslanger og meget andet godt.
Hele 220 forskellige fuglearter kan man finde i Tanjung
Puting. Desværre er mange af dyrene, især visse
abetyper, i fare for udryddelse pga. af en voldsom
nedgang i regnskovsarealet på grund af fældning til
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industrielt brug inklusive erstatning af skov med
palmeolieplantager.

Camp Leakey, rehabiliteringscenter for orangutanger
En af nationalparkens attraktioner er Camp Leakey, hvor
man forsøger af bevare orangutangen. Centret blev
etableret i 1971 som et helle for orangutanger, reddet
fra fangenskab. I dag forbliver dette center et vigtigt
videnscenter for kendskab til de fantastiske dyr. Under
et besøg her, hører I mere om de vidunderlige dyr og
kommer til at overvære fodringen af semi-vilde
orangutanger. I kommer meget sandsynligt til at se
dyrene tæt på. Camp Leakey er opkaldt efter Dr. Louis
Leakey.

Pondok Tangui er et andet rehabiliteringscenter for
orangutanger, og hvor man også har daglige fodringer af
aberne.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Rimba Eco-Lodge

Dag 5: Pangkalan Bun -
Semarang - Borobudur
templet - Yogyakarta
Nyd en tidlig morgenmad på lodgen, inden det er tid til at
checke ud og blive kørt til lufthavnen i Pangkalan Bun,

hvorfra I senere på formiddagen kl. 11.30 flyver retur til
Java. I flyver mod byen Semarang på nordsiden af øen, og
flyveturen varer ca. 1 time. Bagagen modtages, og der
fortsættes nu sydpå mod først det verdensberømte
buddhistiske tempelkompleks Borobudur, og efter
besøget her, mod den gamle kongeby Yogyakarta, hvor I
skal overnatte de næste to nætter.

Borobudur er et verdens mest imponerende
bygningsværker og er et sandt arkitektonisk under at
betragte.

Besøg ved Borobudur templet
Det er et ældgammelt tempel i form af en
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 således 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. Hvis tiden tillader det,
besøger I også disse to mindre templer

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 det og påbegyndte en omfattende
restaurering.
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På toppen de seks etager, der udgør den trappeformede
konstruktion, 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.

En uforglemmelig oplevelse helt på højde med Angkor
Wat i Cambodia og Bagan-sletten i Myanmar.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Indkvartering: Royal Ambarrukmo Hotel

Dag 6: Yogyakarta
byrundtur - Prambanan
templet
Nyd morgenmaden på hotellet. I dag venter igen et utal
af fantastiske oplevelser, når I skal på dels byrundtur i
Yogyakarta og dels besøge det fantastiske hindutempel,
Prambanan, der ligger lidt udenfor Yogyakarta.

Byrundturen foregår i begyndelsen med cykeltaxa, der
her på stedet hedder becak. Så kommer man nemt og
ubesværet rundt og får samtidig en sjov oplevelse. I
bliver taget med rundt til først cigarfabrikken
Tarumartani og derefter til det gamle sultanpalads,

Kraton Palace, som er fra midten af 1700-tallet. Paladset
består af adskillige større og mindre bygninger og
pavilloner, som hver for sig tjener forskellige formål i
dette lille samfund, der er så rigt på ritualer.
Englænderne plyndrede og ødelagde paladset i
1800-tallet, men siden blev komplekset genopbygget.
Paladset er tydeligt javanesisk i sin byggestil med et
europæisk twist her og der.

Fra sultanpaladset fortsættes med bus til området i
Yogyakarta, der hedder Kotagede, der er kendt for sine
håndværksbutikker, og her kommer I til at se steder,
hvor der arbejde med sølv, batik og lædervarer. I slutter
af med et besøg ved Sonobudoyo museet, hvor I kan se
og høre mere om javanesisk historie og kultur. Kotagede
er samtidig et meget historisk sted, da området var den
første hovedstad under Mataram kongeriget.

Yogyakarta
Yogyakarta er hovedstaden i provinsen og sultanatet af
samme navn på øen Java. Byen er den eneste by i
Indonesien, der regeres af royale. Yogyakarta blev mere
officielt grundlagt i midten af 1700-tallet, hvor den
første sultan af det nuværende kongehus kom på tronen.
Yogyakarta er en af Indonesiens helt store
seværdigheder pga. de mange unikke attraktioner,
stedets fascinerende historie og unikke kultur. Disse
tæller bl.a.

Kraton, sultanens palads
Sonobudoyo museum
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Kotagede, den første hovedstad under Mataram
kongeriget
Pasar Beringharjo markedet
Taman Sari paladset
Tombs of Mataram Kotagede
Prambanan templet (lidt udenfor Yogyakarta)

Et unikt sted med masser af sjæl. Så er det tid til frokost,
som nydes på en lokal restaurant i Yogyakarta.

Efter frokosten kører I 16 km. østpå for at besøge det
fantastiske hindutempel Prambanan.

Besøg ved Prambanan 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 stort set 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 af et antal 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.

Herefter vender I tilbage til jeres hotel i Yogyakarta.
Resten af dagen og aftenen er på egen hånd med
mulighed for at opleve lige det, I har lyst til.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Indkvartering: Royal Ambarrukmo Hotel

Dag 7: Yogyakarta -
Mojokerto (med tog) -
Bromo (Tosari)
Efter morgenmaden er det tid til at checke ud fra
hotellet. I skal forlade Yogyakarta og køre længere østpå,
hvor slutmålet i dag er området ved den store Bromo
vulkan. I når frem til Bromo sidst på dagen efter først en
togtur til Mojokerto og siden med bus til Tosari, der
ligger ved foden af Bromo vulkanen. Togturen tager jer
gennem et smukt, varieret landskab. Fremme i
Mojokerto skifter I over til bus, og forude venter en
køretur på 4-5 timer. På vejen er der indlagt frokost på et
passende tidspunkt. På vejen til Tosari gøres der stop
ved havnen i Pasuruan, hvor I kan beundre de smukke,
traditionelle både, Phinisi, som er en form for junke med
to master.

Herefter fortsættes der til Tosari, hvor der check-in på
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hotellet Bromo Cottage. Resten af dagen og aftenen er
på egen hånd.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Indkvartering: Bromo Cottage

Dag 8: Udflugt til Bromo
vulkanen - Surabaya -
Makassar (Sulawesi)
Der er tidlig afgang for en ekstraordinær oplevelse
(inden morgenmaden), hvor I skal med 4-hjulstrækker op
til udsigtspunktet ved mt. Pananjakan, hvorfra der er et
mageløst syn til Bromo vulkanen og solopgangen over
det vulkanske område.

Solopgang over Bromo vulkanen
Den primære årsag til, at folk valfarter til Mount Bromo,
fra nær og fjern, er den spektakulære solopgang. Fra et
udsigtspunkt nær Mount Penanjakan oplever man solen
magisk stige op over den majestætiske Bromo vulkan,
mens de omkringliggende bjerge danner en nærmest
surrealistisk stemning. Det tager ca. 1 time at gå fra
parketingspladsen til udsigtspunktet, og kl. 05.30 står
solen planmæssigt op. Fra udsigtspunktet kan I også
iagttage det nærmest ørkenagtige landskab nedenfor.
Har I tidligere set 'postkortsidyl' over Bromo, så er
billedet givet taget herfra. Trods det majestætiske syn er

Bromo selv med sine 2.392 moh. ikke blandt de højeste
vulkaner i Indonesien. Området ved Bromo er også
hjemsted for det etniske Tengger-folk, der stadig prøver
at bevare deres urgamle traditioner og levevis.

Efter dette spektakulære syn, køres der retur til jeres
hotel for morgenmad. Morgenmaden nydes, og
morgenens oplevelse fordøjes i ro og mag. Men snart er
det tid til at fortsætte mod lufthavnen i Surabaya,
hvorfra I senere på dagen skal flyve til Sulawesi. På vejen
til Surabaya er der planlagt frokost.

Der er forventet flyafgang fra Surabaya kl. 17.15 med
forventet ankomst til Makassar på Sulawesi kl. 19.50.
Bagagen modtages, og der er transfer til jeres hotel,
Melia Makassar.

Makassar hed tidligere 'Ujung Pandang' og er
hovedstaden i Syd-Sulawesi, og den 6. største by i
Indonesien. Byen har stærke, historiske rødder, et herligt
smagfuldt køkken og omgivet af et smukt landskab.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Indkvartering: Melia Makassar Hotel

Dag 9: Makassar - Tana
Toraja
Nyd morgenmaden på hotellet. I dag venter en længere
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køretur op til Tana Toraja området. Der er ca. 315 km. til
Tana Toraja, og køretiden er ca. 7 timer. Så sæt jer tilbage
og nyd køreturen gennem det smukke landskab. Det
første stykke vej kører I langs med kysten frem til byen
Pare Pare. I Pare Pare gøres der stop inklusive frokost.
Her kører I ind i landet og op i bjergene. Der gøres et
kaffestop i Puncak Lakawang, hvor I får en fantastisk
panoramaudsigt ud over landskabet. Hen under aften når
I frem til Tana Toraja, og der køres straks til jeres hotel,
hvor I skal bo de næste tre nætter. Efter check-in og
indkvartering I jeres værelser, serveres der middag på
hotellet.

Tana Toraja
Tana Toraja, også kaldet Torajaland, er en højlandsregion
i den sydlige del af Sulawesi, godt 300 km. nord for
Makassar. Området ligger højdemæssigt i et interval fra
300 - 2900 moh. og kombinerer tropisk frodighed med
alpin kølighed og friskhed. Dagtemperaturen her ligger
typisk mellem 16 og 28 grader C. Her finder I smukke,
grønne rismarker anlagt i terrasser, høje
klippeformationer i limsten og bambusgrave på et
bagtæppe af bjerge indhyllet i blålig tåge/dis.

Toraja folkets land (Toraja folket er overvejende kristne,
men i praksis animister) er først og fremmest berømt for
deres spektakulære (nogle vil sige grusomme)
begravelsesritualer. Efter at en person er død, bliver det
balsamerede lig bevaret i op til adskillige år, indtil
familien er i stand til at betale de betragtelige
omkostninger, der er forbundet med de omfattende
ritualer ifm. 'begravelsesfestivalen'. Denne kan vare op

til en uge, hvor der udføres rituelle danse, der er
tyrekampe, og ikke mindst slagtes adskillige bøfler og
grise til den dødes ære og for at den døde kommer godt
over i livet efter døden, kaldet 'Puya'. Herefter begraves
den døde i en lille klippegrotte i en trækiste, ofte med en
vellignende træfigur af afdøde - kaldet Tau-tau, placeret
foran klippegrotten på en terrasse hugget ud i
klippefacaden. Udefra kommende gæster/besøgende er
meget velkomne til at overvære ritualerne.

Grundlæggende tror man på, at Toraja adelen er
guddommelige væsener, der er kommet ned på jorden til
dette overskønne landskab. For at bevare energien i
landet og blandt folket, er man overbevist om at man skal
opretholde disse gennem ritualer, der fejrer både liv og
død.

Tana Toraja har i sandhed en helt unik kultur, som er
omgivet af fantastisk natursceneri. Kulturen er dog ikke
helt uberørt af moderne tider, men kommer man væk fra
'the beaten-track', vil man hurtigt opdage et liv, der er
uændret gennem de sidste 100 år.

Tongkonan husene
En af de mere bemærkelsesværdige oplevelser er de
spektakulære huse, kaldet Tongkonan huse. Dem vil I se
overalt og er nærmest kulturens entydige vartegn. Disse
imponerende, kringlet udsmykkede huse med de
'bådformede tage' er i centrum for alle
begravelsesritualer lige fra at opbevare den høstede ris
til slagtningen af de mange bøfler og grise ifm. ritualerne.
Væggene på et Tongkonan hus er udsmykket med
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smukke udskæringer og bøffelhoveder med horn, og
husejerens status kan aflæses gennem udsmykningernes
omfang. Konstruktionen af et sådant hus er et
omfattende arbejde, der kræver en indsats fra hele
familien. Oprindeligt var det kun adelen, der fik lov til at
bo i et Tongkonan hus, mens manden på gulvet boede i
mindre og knap så usmykkede huse.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Misiliana Hotel

Dag 10: Tana Toraja
Nyd morgenmaden på hotellet, inden en spændende hel
dag er i vente i et område og en kultur, så uendelig langt
fra vores egen. I skal besøge flere af de attraktioner, som
gør Toraja-området helt unikt. Først besøger I
klippegravene i Lemo, som er en oplevelse som næsten
ikke kan beskrives. Stilheden er for det første slående, og
for det andet er synet af de små trædukker, kaldet
'Tau-Tau', der repræsenterer de afdøde, stående på
udhuggede 'balkoner' i klippen, helt surrealistisk. En
særegen levendegørelse af stedet. De afdøde ligger
begravet i klipperne bag. Et meget åndfuldt sted, som er
meget karakteristisk for Toraja-folket.

Efter Lemo følger et lignende og om muligt endnu mere
berømt sted, Londa. Londa er ligeledes en gammel,
ceremoniel gravplads

Londa gravpladsen
"I klippevæggene på en stejl bakke, hænger kister i
revner i klippen. Livagtige træfigurer, Tau-tau, komplette
med tøj og ofte meget vellignende, står i pæne rækker i
udhulninger i klippen, meget som vinduer i eller balkonen
på et hus. Disse figurer repræsenterer de døde, som er
begravet her. Ikke langt fra de hængende grave findes en
enorm grotte med mange flere begravede, hundreder af
år gamle. Londa er et sted, der altid har tiltrukket mange
turister fra hele verden. Londa er et must at besøge, når
man er i Tana Toraja." Londa er et sted, der på en gang er
præget af mysticisme og vidunderlig skønhed.
Kisternes placering i klippevæggen er udtryk for, hvor
vigtig personen har været. Jo højere oppe på klippen, jo
vigtigere en person. Toraja-folket tror på, at de døde kan
tage værdigenstande med sig ind i livet efter døden. Så
en årsag til at placere kisterne højt oppe er at forhindre
gravrøvere. En anden er, at man tror på, at jo højere den
døde er begravet, jo kortere er vejen til Nirvana.

Ved foden af klippen vil I måske kunne se skeletdele ligge
på jorden, formodentlig faldet ud af en en kiste, der er
rådnet op. Skeletdelene kan begraves igen, men det vil
koste familien store summer, da det igen kræver et
kostbart ritual (Rambu Solo).

Rambu Solo
Rambu Solo er en urgammel begravelsestradition for
døde adelsmænd. For at kunne afholde ceremonien,
ofrer familien fra 24 - 100 bøfler (for topadelen), mens
middelklassen kan nøjes med 8 bøfler og 50 grise. Det er
ikke usædvanligt, at det kan tage måneder/år for familien
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at samle nok penge til at kunne afholde begravelsen. Så
længe ritualet ikke er afholdt, betragtes personen ikke
for helt død endnu, og opbevares, balsameret, i et
Tongkonan hus, indtil det sker. Mens personen ligger her
behandles liget som en levende person og får mad,
drikke, cigaretter mv.

Efter det fascinerende indblik i Toraja-folkets kultur,
traditioner og skikke, køres der mod landsbyen Ke'te
Ke'su, som er et af de ypperste eksempler på en
Toraja-landsby. Denne landsby er optaget på UNESCOs
verdensarvsliste, og man forstår hvorfor, når man er her.

Ke'te Ke'su
Ke'te Ke'su er en tidslomme og hjemsted for 20 familier.
Her finder I 8 majestætiske og historiske Tongkonan
huse, hvoraf 1 er gjort til museum, komplet med
tilhørende riskamre, og en stor åben plads til
begravelsesritualerne. Ikke langt bag Tongkonana
husene rejser bautastenene sig i rismarkerne og viser vej
til den 'uhyggelige' bakke Bukit Buntu Ke'su. Bukit Buntu
Ke'su er en urgammel begravelsesplads og er over 700 år
gammel. Her finder I et begravelsessted, der ligner
Londa. Indbyggerne er kendte for at være dygtige
håndværkere, og man kan købe deres produkter, typisk
lavet i bambus eller sten. Man kan også købe Tau-tau og
traditionelle våben.

Efter besøget i Ke'te Ke'su er det tid til frokosten, som
nydes i Toraja-områdets hovedby, Rantepao. Efter
frokosten returneres til hotellet, hvor resten af dagen,
indtil middagen i aften, er på egen hånd. Nyd middagen

på hotellet.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Misiliana Hotel

Dag 11: Tana Toraja
Endnu en dag med oplevelser i Tana Toraja. I begynder i
byen Pallawa, hvor I præsenteres for flere Tongkonan
huse med tilhørende ris- og kornkamre. Landsbyen ligger
smukt på en bakkeskråning. Der fortsættes mod Sa'dan,
kendt for sine væveindustri. Landsbyerne Marante og
Nanggala besøges og her får I endnu flere, og store,
Tongkonan huse med tilhørende riskamre at se. Frokost
på en lokal restaurant, inden I kører retur til jeres hotel.
Tid på egen hånd, inden der serveres middag. Endnu en
fantastisk dag i Tana Toraja er til ende.

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Misiliana Hotel

Dag 12: Tana Toraja -
Makassar - Bali
I skal forlade det unikke område med et utal af
sansemættende og fantastiske oplevelser i bagagen. Der
checkes ud fra hotellet, og der køres retur mod
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Makassar, hvorfra der i aften kl. 19.40 er fly mod
Denpasar på ferieøen Bali. Flyveturen varer ca. 90 min.
Fremme på Bali mødes I af en guide i ankomsthallen i
lufthavnen. Guiden/chaufføren sørger for transfer
direkte til jeres lækre hotel, det 5* Ayodya Resort, der
ligger direkte på stranden i det eksklusive strandområde
ved Nusa Dua. Her har I hele 3 overnatninger.

Ayodya Resort
Et luksuriøst, 4+* hotel med privat strandområde og
masser af andre flotte faciliteter som stor udendørs pool,
fitness center med squashbane, berømte Mandara spa,
golfbane, gratis cykeludlejning og børneklub.

Nusa Dua området
Nusa Dua området ligger ca. 15 km. fra det kendte
strandområde ved Kuta og blot 10 km. fra lufthavnen på
Bali. Nusa Dua området er et eksklusivt strandområde
med adskillige luksushoteller, Deluxe Spas, lækre
golfbaner og flotte konferencecentre, der blev bygget
med henblik på at præsentere øens skønhed pakket ind i
eksklusiv luksus.
Nusa Dua er omgivet af klart, lavt vand og med bløde,
hvide sandstrande, der gør det til et helt ideelt sted at
slappe af, bade og dase i komfortable omgivelser og
måske være lidt aktivt med et spil golf eller aktiviteter på
havet. Udover de dejlige omgivelser er en af Nusa Duas
attraktioner også det store Puja Mandala
tempelkompleks.

Nyd dagene på Bali.

Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Indkvartering: Ayodya Resort

Dag 13 - 14: Bali
Hele to dage på egen hånd på Bali. Nyd opholdet på den
eksotiske ø, som har så meget forskelligt at byde på. Her
er en fantastisk natur med vulkaner, rismarker og skønne
strande og en sjælden åndelighed med de mange smukke
templer, der findes rundt om på øen. Hertil kommer
masser af gode restauranter og caféer, og ikke mindst
flammende solnedgange, der kan beundres fra bl.a. den
sydlige del af Nusa Dua og fra Kuta Beach. De tre dage på
Bali går naturligvis hurtigt, og man kan let få tiden til at
gå med at bade og slikke sol ved poolen. Vil man nå lidt
andet, kan vi foreslå en eller flere af følgende ting:

Besøg øens smukke templer som fx. Uluwatu,
Tanah Lot, modertemplet Besakih og Ulun Danu
ved Bratan søen
Besøg i kunstnerbyen Ubud midt på øen
Besøg risterrasserne ved Jatiluweh og Tegallalang
Besøg Gunung Kawi med de gamle grave, som man
mener er kongegrave, inklusive Gunung Kawi
templet
Besøg vandtemplet Tirta Empul, nær Gunung Kawi
Besøg områderne ved Kuta og Sanur med masser
af gode restauranter, caféer og butikker
Se delfiner ud for Lovina Beach på nordsiden af øen
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Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Ayodya Resort

Dag 15: Bali | Hjemrejse
Nyd morgenmaden og de sidste timer på Bali, inden det
er tid til at checke ud fra hotellet og blive kørt til den
internationale lufthavn, hvorfra der senere i dag er
hjemrejse mod Danmark

Der er typisk en mellemlanding og et flyskifte på vejen
mod Danmark.

Måltider inkluderet: Morgenmad og forplejning på flyet

Dag 16: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen.



Priser og afgange
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Rejseperiode 01. januar - 15. juni  - Fra-priser i kr. pr. person | Ved 2 personer

I delt dobbeltværelse
23.748,00 DKK

Rejseperiode 16. juni - 24. juli  - Fra-priser i kr. pr. person | Ved 2 personer

I delt dobbeltværelse
24.348,00 DKK

Rejseperiode 25. juli - 14. december  - Fra-priser i kr. pr. person | Ved 2 personer

I delt dobbeltværelse
24.248,00 DKK

Rejseperiode 15. - 31. december  - Fra-priser i kr. pr. person | Ved 2 personer

I delt dobbeltværelse
24.848,00 DKK

Rejseperiode 01. januar - 15. juni  - Fra-priser i kr. pr. person | Ved 4 personer

I delte dobbelværelser
22.548,00 DKK

Rejseperiode 16. juni - 24. juli  - Fra-priser i kr. pr. person | Ved 4 personer

I delte dobbeltværelser
23.148,00 DKK

Rejseperiode 25. juli - 14. december  - Fra-priser i kr. pr. person | Ved 4 personer

I delte dobbeltværelser
23.048,00 DKK

Reiseperiode 15. - 31. december  - Fra-priser i kr. pr. person | Ved 4 personer

I delte dobbeltværelser
23.648,00 DKK

Rejseperiode 01. januar - 15. juni  - Fra-priser i kr. pr. person | Ved 6 personer

I delte dobbeltværelser
20.748,00 DKK
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Rejseperiode 16. juni - 24. juli  - Fra-priser i kr. pr. person | Ved 6 personer

I delte dobbeltværelser
21.348,00 DKK

Rejseperiode 25. juli - 14. december  - Fra-priser i kr. pr. person | Ved 6 personer

I delte dobbeltværelser
21.248,00 DKK

Reiseperiode 15. - 31. december  - Fra-priser i kr. pr. person | Ved 6 personer

I delte dobbeltværelser
21.848,00 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                

Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00

Fly t/r inkl. skatter, afgifter og transfers

13 nt. på hotel i delt dobbeltværelse

Måltider og udflugter som nævnt i programmet

Privat transport i A/C køretøj inkl. vand

Tog fra Yogyakarta til Mojokerto

Bromo Sunrise Tour med en 4-hjulstrækker

Professionel og autoriseret, engelsktalende guide

Ansvarsforsikring

11% statsskat og 10% servicegebyr

Alle entréer, donationer og parkeringsgebyrer iht.
programmet

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Hesteridning ved Bromo

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Evt. visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/indonesien/indonesiens-unikke-hojdepunkter-62446?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/indonesien/indonesiens-unikke-hojdepunkter-62446%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

