Balis højdepunkter og
badeferie på Gili Air

Denne fantastiske 16 dages rejse kombinerer magiske Balis
bjergtagende rismarker, fantastiske templer, unikke kultur,
håndværk og dybe åndelighed med en afslappende badeferie på
paradisøen Gili Air.
I starter med fem nætter på et hotel i Ubud, Balis åndelige hjerte.
Herfra er der inkluderet heldagsudfugter til øens højdepunkter og
gemte perler. Efter masser af kultur og natur sejler I til den bilfri
bounty-ø Gili Air, hvor der er afstressning på hvide sandstrande
på programmet. Til slut har I tre nætter på et resort i Nusa Dua,
hvor I kan vælge mellem at være aktive eller bare nyde stranden
lige uden for jeres dør.

16 dage
Fra-pris pr. person i kr.

16.198,Oplev templer, risterrasser og kunsthåndværk i
Ubud
Kom på heldagsudflugter til både østlige og nordlige
Bali
Se Besakih-templet ved den aktive vulkan Mount
Agung
Nyd Gili Airs smukke strande og ro og idyl
Prøv snorkling eller dykning med det farverige
undervandsliv
Slut af på et resort ved Balis skønne strandby Nusa
Dua
Lækker indkvartering hele vejen igennem med fin
beliggenhed
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark

Måltider inkluderet: Forplejning på flyet
Overnatning: Ubud Wana Resort i Garden Room

Der er afrejse fra Danmark mod Bali. Der skal påregnes
et flyskifte undervejs.

Dag 3: Ubud, Bali | Udflugt
til det østlige Bali

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til Bali |
Transfer til hotel i Ubud
I ankommer til Bali i løbet af dagne i dag. Bagagen
modtages, og indrejseformaliteterne overståes. I
ankomsthallen bliver I hilst velkommen af en guide, der
sørger for jeres transfer til jeres hotel i Ubud, Balis
åndelige centrum, hvor I skal være de næste 5 nætter.
Læs mere om hotellet i Ubud.
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Efter en god nats søvn, skal morgenmaden nydes på
resortet, inden det er tid til den første oplevelse på Bali. I
dag skal I på en herlig heldagstur til det nordlige Bali.
Heldagstur: Eastern Bali Mystic
Turen begynder kl. 09.00, hvor I afhentes på hotellet.
Turen 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. Turen 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

www.benns.dk

Uberørte strande på Nuse Penida

Hindutempel, til Balis gamle, historiske hovedstad
Klungkung og til en gammel landsby, der har været
uforandret kulturelt set siden 1600-tallet. Turen er
tiltænkt den rejsende, der gerne vil tættere på øens
hinduistiske arv, og som vil mærke øens ægte hjerteslag.
Turen går først østpå til Balis største og vigtigste tempel,
Besakih, der ligger ved foden af øens højeste vulkan Mt.
Agung med sine 3142 m. Vulkanen er aktiv og var senest i
et mindre udbrud for et par år siden. 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. På den videre vej her på det østlige
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 Ubud gøres det sidste stop i
Klungkung, øens historiske hovedstad. I er forventeligt
tilbage i Ubud ved 17.00 tiden og sættes af på jeres nye
hotel, Ubud Wana Resort. I løbet af turen gøres der stop,
hvor det vil være muligt at købe frokost.
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.
Resten af aftenen er på egen hånd.
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Besakih templet (Mother Temple)
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 blev
bygget, og allerede i 700-tallet blev der bygget her af
Hindu munke. Det nuværende tempelkompleks blev
etableret omkring året 1340.
Aktivitet inkluderet: Heldagsudflugt Eastern Bali Mystic
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Ubud Wana Resort i Garden Room

Dag 4: Ubud, Bali | Udflugt
til det nordlige Bali
Nyd morgenmaden på resortet. I dag skal I på endnu en
herlig heldagstur til det nordlige Bali.
Heldagstur: The Magic of Northern Bali
Turen begynder kl. 09.00, og I bliver hentet på jeres
hotel. Dagens tur har klart fokus på Balis vidunderlige
natur, som er mindst lige så unik som øens historie og
kulturelle arv. De fleste har nok øens grønne rismarker
på nethinden, og dem skal I opleve i overflod på denne
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Uluwatu templet på Bali

tur, der tager jeg med til det nordlige Balis fantastiske
natur ligefra omtalte rismarker til strande med sort sand,
bjergtagende søer, hellige templer, varme kilder og
vandfald. Balis natur i al sin pragt.

Søerne Buyan, Tamblingan og Bratan
Ulun Danu templet ved Lake Bratan
Besøg ved et blomster- og frugtmarked

Første stop på turen er de overjordisk smukke
risterrasser ved Pupuan og Antosari. Et billede er ikke
nok her! Videre gennem det frodige højland med
kaffemarker, cacao- og frugtplantager i hobetal frem til
de nordlige strande ved Lovina, kendt for sit sorte sand,
og hvis I er heldige, sine delfiner. Undervejs stoppes for
frokost (for egen regning). Efter frokost køres retur mod
højlandet, hvor det ene sublime vista efter det andet
venter. I kommer op i 1200 m. højde.

Aktivitet inkluderet: Heldagsudflugt 'The Magic of
Northern Bali'
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Ubud Wana Resort i Garden Room

Målet for næste stop er Lake Bratan med det hellige
tempel Ulun Danu. Templet ses ofte på billeder fra Bali,
og det er troligt et pittoresk sted. Meget fotogent og
heller ikke her er ét billede nok! Templet er viet til
vandgudinden Dewi Danu. Efter dette vidunderligt
smukke sted gøres der stop ved nogle blomster- og
frugtboder for at kunne købe frisk frugt/blomster fra
lokale farmere.

Dag 5: Ubud, Bali | På egen
hånd | Forslag til
oplevelser
Nyd morgenmaden på jeres hotel. Dagen i dag er på egen
hånd til at gå på opdagelse i smukke Ubud. Her er rigtigt
meget at give sig til, da I er omgivet af rismarker, templer,
markeder og kunstbutikker alle vegne. Så det er mere op
til jer selv, hvad I vil prioritere.

Det har været en dag med masser af oplevelser, og der
vendes nu retur til Ubud. En fin, lang dag er til ende. I
bliver sat af på jeres hotel i Ubud.

Herunder har vi samlet nogle forslag til, hvad I kan
opleve i Ubud i dag. Der er ikke langt fra det ene til det
andet, så man kan sagtens opleve flere ting på én dag.

Turens højdepunkter:

Forslag til oplevelse på egen hånd: Kongegravene
Gunung Kawi, Ubud
Gunung Kawi tempelkomplekset er et at Balis mest
unikke arkæologiske steder, der består af en samling af

Smukke risterrasser
Lovina Beach
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Den gamle landsby Penglipuran

gamle gravrelieffer, der er hugget ud i klipperne. Fra
hovedtemplet er der udsigt over den hellige flod
Pakerisan floden. På den anden side af floden er en
tempelgård, der rummer gamle hindugrave i en mere
'nutidig' arkitektonisk stil, og som er et årligt pilgrimsmål.
Når man kommer til indgangen til komplekset går man
ned ad 300 trapper, indtil man når gravene. Turen ned
fører jer gennem frodigt, grønt landskab med udsigt til
rismarker og en grøn, grøn dal. Templet ligger således
omgivet af essensen af Bali: Den allestedsværende
grønne, frodige natur. Her ligger også vandtemplet
Gunung Kawi Sebatu, som bør ses sammen med.
Forslag til oplevelse på egen hånd: Tegalalang
risterrasser - Balis varemærke
Der er risterrasser mange steder på Bali, men nogle at de
smukkeste finder I ved landsbyen Tegalalang lidt nord for
Ubud. Det er risterrasser, når de er smukkest. Ved
Tegalalang landsbyen er flere restauranter og caféer. Et
mageløst syn, at se husene hænge på kanten af
risterrasserne med en bjergtagende udsigt i tilgift. Et
absolut must, når I er i Ubud. Det er muligt at gå rundt i
rismarkerne og møde de lokale farmere.
Forslag til oplevelse på egen hånd: Ubud Monkey Forest
Ubud Monkey Forest er et naturligt skovreservat, der er
blevet hjem for den gråhalede makakabe. Vær forberedt
på, at der er mange af dem, og de er nysgerrige! Stedet er
en af Ubuds meget populære attraktioner og ligger ved
landsbyen Padangtegal, som er i gåafstand fra Ubud
centrum. Landsbyen ejer og driver Monkey Forest.
Derfor er stedet også velordnet. Udover de mange aber
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er der hele 186 forskellige typer af træer i den 12,5 ha.
store skov.
Her finder I også flere urgamler templer, som man mener,
er tilbage fra 1400-tallet. Hovedtemplet er Pura Dalem
Agung, som stadig er aktivt tempel, hvor folk kommer og
beder. Vær opmærksom på, at templerne kun kan ses
udefra. Det er ikke tilladt at gå ind i templerne.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Ubud Wana Resort i Garden Room

Dag 6: Ubud, Bali | På egen
hånd | Forslag til
oplevelser
Nyd morgenen og morgenmaden på hotellet. Dagen i dag
er på egen hånd, men der er mulighed for at deltage i en
helt usædvanlig udflugt, som går til den aktive vulkan Mt.
Batur (Gunung Batur) på Balis nordøstlige side. Denne
udflugt er IKKE inkluderet i rejsens pris, og skal derfor
tilkøbes.
Gunung Batur er en aktiv vulkan, beliggende i centrum af
to koncentriske vulkankratere nordvest for Gunung
Agung. Den sydøstlige side af det største krater rummer
en kratersø. Det første dokumenterede udbrud var i
1804 og det seneste i år 2000.

www.benns.dk

Tegalalang risterrasser på Bali

Forslag til aktivitet (tilkøb): Solopgang over Mt. Batur
med trekking og transfer
I samles op på jeres hotel meget tidlig morgen kl.
02.00-02.30. Jeres guide vil informere jer om det præcise
tidspunkt. I kører direkte til kratersøen Lake Batur, hvor
jeres hike op til toppen af vulkanen begynder. Opstigning
til toppen vil tage ca. 2 timer, og I ledsages naturligvis af
en erfaren guide. Under opstigningen gøres der et kort
stop for hvil og for at få uddelt vand. Nyd den gryende
morgen og solopgangen, der samtidig giver udsigt til 3
andre vulkantoppe i horisonten: Mt. Abang, Mt. Agung,
og Mt. Rinjani på Lombok. Når dagen for alvor gryr er det
tid til en kaffepause. Herefter følger nedstigning til et
andet krater; krateret, hvor udbruddet i år 2000 skete.
Her serveres medbragt morgenmad inkl. æg og bananer,
klargjort på stedet med dampen fra vulkanen.
Nedstigning mod søen fortsætter, og undervejs er der
igen uddeling af vand. Tilbage ved søens bred er der
mulighed for at få sig et afslappende bad i en
nærliggende varm kilde. I kører nu retur til jeres første
mødested, hvor der serveres frokost. Efter frokost er der
kl. 13.00 kørsel direkte retur til jeres hotel i Ubud.
Resten af dagen er på egen hånd til at slappe af og hvile
de nok lidt trætte ben.
Aktivitet, der kan tilkøbes: Mt. Batur Sunrise Trekking
Tour
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Ubud Wana Resort i Garden Room eller
Pool View Room
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Dag 7: Ubud, Bali - Gili Air
I dag skal I forlade Bali og sejle til de smukke paradisøer,
Gili Islands, mere specifikt Gili Air. I bliver hentet i Ubud
af en guide, der kører jer til havnen i Padang Bai på Balis
østkyst. Her skal I med hurtigbåd til først Gili Trawangan,
den største af Gili øerne. Her skifter i båd til en anden
hurtigbåd, der sejler jer fra Gili Trawangan direkte til
jeres hotel, Mola Mola Resort, på Gili Airs sydvestlige
kyst.
Fremme ved hotellet på Gili Air hilses I hjerteligt
velkommen og indkvarteres i jeres dejlige Deluxe Suite.
Resten af dagen er til afslapning på hotellet, ved
stranden o.a.
Læs mere om hotellet her.
Gili øerne
Gili-øerne er tre små ø-perler ud for Lomboks vestkyst og
byder på et stort udvalg af forskellige oplevelser og
aktiviteter, der for en stor dels vedkommende er
forbundet med strand og vand. Her er et fravær af store
kulturelle og historiske attraktioner, men heldigvis et
stort nærvær af lokalt liv, charme og atmosfære og ikke
mindst forrygende strande, koralrev og klart vand. Et
perfekt tillæg til Balis utrolige natur, historie, kultur og
sjælelighed.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Mola Mola Resort i Deluxe Suite

www.benns.dk

Solopgang over Mt. Batur på Bali

Dag 8: Gili Air | På egen
hånd

Vejret på Gili Air er bedst i perioderne juli-august og
december-januar Den officielle regntid er mellem
november og april, men regnbygerne er ingenting i
sammenligning med det man kan opleve på Bali.

En hel dag på egen hånd til at slappe af, nyde de smukke
omgivelser, bade, dase, snorkle i det klare vand. Kort og
godt få sjælen med på det nye sted efter de mange
oplevelser på Bali.

Hvad kan man lave på Gili Air? Her er et par
forslag:

Gili Air
Gili Air er en af de tre Gili øer ud for Lomboks kyst. Gili
Air er den første af øerne, man kommer til, når man sejler
ud fra Lombok. Gili Air er en lille ø omgivet af hvide
sandstrande, turkisfarvet vand, fantastisk liv under
havoverfladen og en logisk forlængelse af jeres Bali
eventyr. Gili Air er indbegrebet af laid-back livsstil, og en
kontrast til den største af de tre øer, Gili Trawangan, der
er noget mere livlig og præget af 'party party' stemning.
Noget som gør de tre Gili øer unikker er, at der er ikke
ingen biler. Øerne er så små, at man på 30 min. på cykel
kan komme hele vejen rundt. Cyklen er i det hele taget
det foretrukne transportmiddel på alle tre øer, både i
'normal' version og som elektrisk cykel.
I vil også se hestetrukne vogne, som tilbydes som 'taxa'.
Dette anbefales ikke, da hestene ikke behandles særligt
godt, og man derfor ikke bør støtte dette.
Godt tip: Der er to ATM'er på Gili Airs sydlige kyst og en
enkelt på øens nordlige side.
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Cooking Class på Gili Air
Det indonesiske køkken er farverigt og smagfuldt med en
fantastisk blanding af smage, dufte og farver. På et
madkursus lærer I mere om de lokale ingredienser. I
kommer til at lave jeres eget måltid og jeres egen sambal.
Kokken hedder Waroeng Alam Damai og tilbyder
klasserne helt gratis! Betal for ingredienserne og giv ham
lidt drikkepenge, så er alt i orden. Madkurserne er gerne
om formiddagen.
Levende musik på stranden
Nyd den afslappede stemning på stranden og lyt til
levende musik på Gili Lumbung Beachclub, mens I med en
kølig drink i hånden ser solen gå ned i havet med
vulkanerne på Bali i baggrunden.
Deltag i en 'Clean-up' på stranden
Det er jo lidt ærgerligt at det skulle være nødvendigt at
gøre stranden rene, men sådan er virkeligheden - også på
Gili Air. TrashHero arrangerer en ugentlig event, hvor
man kan deltage, sammen med andre, i en rengøring af
strandene. Dette foregår morgen eller eftermiddag og
varer 1-2 timer. En god måde at møde andre på.
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Templet Ulun Danu ved Bratan søen

Cykeltur rundt om øen
En af de bedste ting man kan gøre på Gili Air er at leje en
cykel og udforske øen. Følg fx. strandvejen rundt og
opdag de mange hyggelige strandbarer og restauranter,
eller tag turen ind på midten af øen og oplev det lokale
liv, kokosnøddefarme og gode restauranter. Cykler kan
lejes overalt, også på jeres hotel.
'Let it swing, let it swing'
Mange steder vil I se store enkeltgynger stående i
vandkanten. Det er en stor 'dille' på øen og en af de mest
populære er 'Pink Swing' ved PinkCoco. Gyngerne er
ejjet af de forskellige strandklubber, men det er gratis at
tage sig et 'swing'.
Tag i Spa for den ekstra selvforkælelse
The Slow Spa lever helt op til intention i en Spaoplevelse
- nemlig at man kommer helt ned i tempo og i sindet.
Denne smukke bambus-Spa har et bredt udvalg af
behandlinger og er meget populær. Slow Spa er en del af
hotellet Slow Villas, men alle kan købe behandlinger.
Snorkle med havskildpadder
Gili air er kendt for sit krystalklare vand med usædvanligt
fine forhold at snorkle, svømme og dykke i. Hvad med at
svømme og snorkle med havskildpadder. Disse finder I på
nordsiden af øen og der er gode muligheder for at spotte
dyrene.
OBS! Svøm ikke når det er lavvande. Koraller kan være
skarpe. Så I kan let skade både korallerne og jer selv.
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Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Mola Mola Resort i Deluxe Suite

Dag 9: Gili Air | På egen
hånd
Nyd morgenmaden på hotellet. Dagen er på egen hånd,
men vi kan foreslå, at I i dag tager turen rundt på Gili Air
og ser, hvad øen kan byde på. Tag turen rundt til fods,
enten i strandkanten eller ad de stier, flere steder
asfalteret, som er anlagte. Alternativt tag en cykel.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Mola Mola Resort i Deluxe Suite

Dag 10: Gili Air | På egen
Hånd
Nyd morgenmaden på hotellet. Dagen er på egen hånd,
men vi kan i dag foreslå, at I tager på en 'Island-hopping'
for at besøg alle Gili øerne for at se, hvad de andre øer
kan byde på. Trods alle øernes lidenhed, er der forskelle
på øerne. Samlet set byder øerne på noget for enhver
smag og pengepung.
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Gunung Kawi Sebatu Water Temple nær Ubud, Bali

Der er flere måder, man kan komme rundt på øerne på:
Man kan tage med på en organiseret tur
Man kan selv tage rundt med de både, der sejler i
fast rutefart mellem øerne.
Eller man kan selv hyre en båd til at sejle kun jer
rundt. Det giver naturligt frihed og fleksibilitet, når
der kun er jer på båden.
Gili Trawangan
Den største, den mest udviklede og også mest livlige af
øerne. Her finder I de fleste hoteller, restauranter og
barer. Livet og de glade dage finder I især på øens
sydøstlige kyst, mens det nordvestlige hjørne er mere
roligt og med flere, fine strande. Det er nemt at komme
rundt på øen, til fods eller på cykel.
Gili Meno
Denne ø er klart den mest rolige af de tre øer. Det
skyldes hovedsagelig, at der er forbud mod larm, høj
musik og barer, der har længe åbent. Derfor er Gili Meno
det perfekte sted for de, der gerne vil have fred og ro,
men dog alligevel lidt aftenliv omkring sig. Gili Meno er
også let at komme rundt på, enten til fods eller på cykel.
Gili Air
Øen I bor på ligger nærmest Lombok og er den mindste af
de tre øer. Gili Air minder på mange måder om Gili
Trawangan med et pænt, omend mindre, udbud af
restauranter og barer og fint udvalg af
indkvarteringssteder af enhver art.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

Nyd turen rundt på Gili øerne.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Mola Mola Resort i Deluxe Suite

Dag 11: Gili Air | På egen
hånd
Jeres sidste dag på Gili Air. Nyd dagen, slap af,
bad/svøm/snorkel i det klare vand og lad de mange dages
storslåede oplevelser bundfælde sig, mens I mentalt gør
klar til at forlade troperne i morgen, hvor hjemrejsen
begynder.
Måske en romantisk middag i strandkanten, hvor det
indonesiske køkken skal prøves for sidste gang...
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Mola Mola Resort i Deluxe Suite

Dag 12: Gili Air - Nusa Dua,
Bali
Fra Gili Air sejler I med hurtigbåd tilbage til Bali, hvor I
ankommer til Sanur Harbor. Her venter en guide på jer,
og sammen kører I til jeres skønne hotel i Nusa Dua, hvor
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Øen Lembongan ud for Nusa Dua stranden på Bali

I skal bo de næste 3 nætter.
I skal bo i det dejlige, up-market strandområde ved Nusa
Dua, hvor man også finder nogle af de bedste strande på
Bali. I skal bo på det flotte hotel Sofitel Bali Nusa Dua
Beach, som ligger direkte ud til stranden. Resten af dagen
er på egen hånd til afslapning på resortet, måske en gåtur
i strandkanten og ellers bare nyde de tropiske
omgivelser.

Penida, og byder på nogle af de bedste strande i området.
Mange synes, at det er her, at 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 har flere strande, og vi kan anbefale
Mushroom Bay, 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.

Læs mere om hotellet her.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Sofitel Bali Nusa Dua Beach

Dag 13: Nusa Dua, Bali | På
egen hånd | Forslag til
oplevelser
Nyd morgenmaden på hotellet. Morgenmadsbuffeterne i
Østen er som regel ganske imponerende, og der er
næsten ikke det, man ikke kan få. Så giv jer god tid til at
nyde morgenen. Dagen i dag er på egen hånd. Vi har
herunder givet et par forslag til aktiviteter i dag.
Forslag til oplevelse på egen hånd: Badetur til Nusa
Lembongan/Nusa Penida
Ud for Nusa Dua området ligger øerne, Lembongan og
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Man kan evt. kombinere med Nusa Penida og bade fra
Kelingking Beach eller Crystal Bay. På Penida har man
også et interessant tempel Goa Giri Putri Temple. Nusa
Penida er mindre opdyrket end Lembongan, og man kan
finde helt uberørte strandbugter her..
Vil I ikke tage turen til Nusa Lembongan/Nusa Penida,
kunne I evt. nøjes med at nyde de fine strande ved Nusa
Dua. Her er et fint koralrev, som man bl.a. kan snorkle
ved.
Forslag: Besøg Kuta Beach
Kuta er Balis turistcentrum, og her hvor tingene 'sker'.
Man vil måske synes, 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, være
tilskuer til aftenlivet mv. I tilknytning til Kuta by ligger
Kuta Beach, en lang, hvid sandstrand, der tiltrækker
turister fra hele verden.
Forslag: En ekstraordinær spiseoplevelse på Kuta Poppies

www.benns.dk

Kecak Fire Dance ved Uluwatu templet, Bali

Vil man unde sig en spiseoplevelse på Kuta, kan vi
anbefale en middag på Poppies. Denne restaurant er en
del af boutiquehotellet 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 kendte for.
Uanset hvad I vælger at foretage jer, vil I få en rigtig god
dag med fine oplevelser.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Sofitel Bali Nusa Dua Beach

Dag 14: Nusa Dua, Bali | På
egen hånd | Forslag til
oplevelser
Nyd morgenen og morgenmaden på hotellet. Dagen i dag
er på egen hånd, men der er mulighed for at deltage i en
eftermiddagsudflugt, som går til Uluwatu templet. som
ligger ca. 20 min. kørsel fra jeres hotel. Denne udflugt er
IKKE inkluderet i rejsens pris, og skal derfor tilkøbes.

I afhentes på jeres hotel kl. 16.00. Nyd køreturen, der
tager jer gennem det kuperede terræn frem til Uluwatu
templet på halvøens sydvestlige spids. Terrænet, I kører
igennem, kaldes for Bukit og er et helt andet landskab
end det frodige, irgrønne vulkanske landskab, som Bali er
så kendt for. Her mødes I af et råt, visse steder næsten
goldt landskab, skabt af koralaflejringer gennem
millioner af år. De smukke, men også lidt barske strande
her på halvøen er noget, der især er guf for surfere. Her
får de de store bølger, som de er tiltrukket af.
Fremme ved Uluwatu templet forstår I straks, hvorfor
dette tempel er så højt skattet. Placeret højt på en klippe
med betagende udsigt over havet og med første parket til
en solnedgang, er dette tempel et sandt trækplaster for
turister. Templet er ikke kun betagende i sig selv, men
det er også her, at I skal opleve den traditionelle Kecak
dans, hvis historie er baseret på den episke
Ramayana-historie om kong Rama og hans kone. Nyd
forestillingen med templet og solnedgangen som ramme.
I er forventeligt tilbage på hotellet kl. 19.00.
Aktivitet, der kan tilkøbes: Kecak Dance Uluwatu
Temple
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Sofitel Bali Nusa Dua Beach

Forslag til aktivitet (tilkøb): Halvdagsudflugt Kecak
Dance Uluwatu Temple
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Besakih Mother Temple på Bali

Dag 15: Nusa Dua, Bali |
Hjemrejse til Danmark
I bliver hentet af en guide, der kører jer til lufthavnen i
Denpasar, Bali. Ud på dagen er der afgang mod Danmark.
På vejen til Danmark vil der være et flyskifte undervejs.
Måltider inkluderet: Morgenmad og forplejning ombord
på flyet

Dag 16: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.
Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet
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Priser og afgange
Rejseperiode Januar - juni - Fra-pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
16.498,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - Fra-pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
19.998,00 DKK

Rejseperiode September - december - Fra-pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
16.198,00 DKK

Gør flyveturen mere behagelig. Opgrader billetten til Business Class.
Tillæg i prisen for opgradering til Business Class kr. 13.900 pr. person
........................
Ved rejse i påske og jul/nytår må der forventes en højere pris. Kontakt os for nærmere information.
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Transfer fra lufthavnen på Bali til hotellet i Ubud

Indkvarteringer, ture og transfers, der ikke er
nævnt under 'prisen inkluderer'

5nt. på Ubud Wana Resort inkl. morgenmad
Forplejning med mindre andet er oplyst
2heldags udflugter på Bali med engelsktalende guide
Drikkepenge med mindre andet er oplyst
Entréer ifm. de 2 heldagsudflugter
Visum/indrejsetilladelse Læs mere her
Transfer fra hotel i Ubud til havnen på Bali
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Hurtigbåd fra Bali til Gili Air t/r
5nt. på Mola Mola Resort Gili Air inkl. morgenmad
Transfer fra havn på Bali til hotel i Nusa Dua
3nt. på Sofitel Bali Nusa Dua Beach i Nusa Dua inkl.
morgenmad
Transfer fra hotel i Nusa Dua til lufthavnen
Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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