
La Numa Villas Canggu på BaliLa Numa Villas Canggu på Bali

13.198,-
Fra-pris pr. person i kr.

10 dage
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Bali har til alle tider været et sandt drømmerejsemål på grund af
øens unikke natur, formidable hoteller, spiritualitet og meget
imødekommende befolkning. Her er noget for alle, om det er en
ferie for familien, luksusferie for to eller den romantiske ferie til
den særlige lejlighed som bryllupsrejsen.
Tag med BENNS til Bali, og lev feriedrømmen ud på det lækre
villaresort La Numa Villas, hvor privatliv, komfort og højt
serviceniveau er nøgleordene. La Numa Villas ligger i det nye,
hippe Canggu område ca. 12 km vest for Kuta.
Med base på samme resort har I frihed til at dase ved pool eller
strand, så meget I vil, og så kan I tage rundt på øen på egen
hånd, hvis og når I får lyst til det.

Lækkert villahotel med privatliv, komfort & høj
service

Villahotel i hipt, nyt strandområde

Oplev Tanah Lot i solnedgangen

Oplev Balis fantastiske risterrasser bl.a. ved
Tegalalang

Oplev Smukke Lake Bratan med Ulun Danu templet

Nyd Balis åndelighed, synlig i gadebilledet og ved
templerne



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark mod Bali. Der vil være et
flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til Bali
Der er ankomst til Balis internationale lufthavn i løbet af
dagen. Bagagen modtages og indrejseformaliteterne
overståes, inden I møder jeres chauffør i ankomsthallen.
Chaufføren tager jer direkte til jeres hotel, der ligger i det
nye hippe strandområde Canggu, en lille times kørsel fra
lufthavnen. Fremme på hotellet bydes i hjerteligt
velkommen af personalet, som oftest med en kølig
velkomstdrink og lille køligt håndklæde.

Der er straks check-in og indkvartering i det valgte
værelse. Resten af dagen og de næste mange dage (7
eller 12 afh. af den valgte længde på rejsen) vil dette
lækre 5-stjernede villahotel være jeres udgangspunkt for
nydelse, afslapning og masser af oplevelser på Bali.

Bali
Velkommen til Gudernes Ø, som Bali oftest kaldes. Det
er der mange grunde til blandt andet øens fantastiske
landskab, unikke meget åndelige kultur, himmelske mad
og umådeligt gæstfrie befolkning.

Bali byder landskabsmæssigt på majestætiske vulkaner
og bjerge, robuste kystlinier, sorte og hvide sandstrande,
unikke, frodige risterrasser og regnskov og en åndelig og
unik kultur, som genspejler sig i smukke templer, små
offergaver på gaderne og farverige festivaler.

Bali har i mange år været et virkeligt populært rejsemål,
blot afbrudt af uheldige hændelser, men Bali er tilbage
nu, og når man har været her, forstår man godt, hvorfor
mange gerne vender tilbage hertil.

/asien/indonesien/bali


Solnedgang over Tanah Lot
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En umådelig smuk ø, på mange planer.

Canggu-området
Canggu er et af de nyere strandområder på Balis sydlige
kyst. Dette område ligger stort set i forlængelse af de
mere kendte områder: Seminyak, Legian og Kuta, og
byder på flere af de samme dyder, som disse områder,
nemlig rigtig god strand og flot vand, ofte velegnet til
surfing.

I tillæg byder Canggu på noget som mere kendte steder
ikke har: Mere laid-back stemning, lavere tempo, længere
mellem strandstolene. Lidt en stemning som 'fra før i
tiden'. Her finder I også gode restauranter, hyggelige
butikker m.m. Her kan man ofte se yoga udført direkte på
stranden i den tidlige morgenstund.

Måltider inkluderer: Morgenmad
Overnatning: La Numa Villas Canggu

Dag 3: Bali | På egen hånd
Nyd nogle fantastiske dage på La Numa Villas. I kan se
frem til et ophold i skønne, afslappende tropiske
omgivelser med udsigt til havet. La Numa Villas er et
privat villakompleks i hjertet af Echo Beach i Canggu.
Villaerne kombinerer på fornemste vis privatliv og ro
med komforten af ægte balinesisk gæstfrihed. Villaerne
er indrettede i smukt balinesisk design blandet med

moderne elegance og den private swimmingpool, som
ligger i villaen egen tropisk have, er helt klart prikken
over i'et.

La Numa Villas ligger inden for gåafstand til Echo Beach
Club og La Brisa Bali og blot 30 minutters kørsel fra
lufthavnen. Det kendte, men også noget turistprægede
Seminyak/Legian/Kuta-område ligger 15 km. væk. Ubud
med sine fascinerende natur og kultur ligger ca. 1 times
kørsel fra hotellet i nordlig retning. Det samme kan siges
om det mondæne strandområde ved Nusa Dua.

Så La Numa Villas ligger ret godt i forhold til at kunne se
og opleve Balis mange vidunderlige attraktioner.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: La Numa Villas Canggu

Dag 4: Bali |
Aktivitetsforslag:
Risterrasser og templer
Dagen er helt på egen hånd til at gøre lige, hvad der
lyster jer. Hotellet er lækkert, så det er fristende blot at
blive der og lade sig forkæle af den sublime service, der
normalt præger hoteller i det Fjerne Østen. Men Bali har
så meget at byde på af oplevelser af forskellig art, at når
man er her, så bør man bruge et par dage på at blive



Velkommen til La Numa Villas
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beriget af den dels vidunderlige natur og dels den
allestedsnærværende åndelighed.

Så vi har lavet nogle forskellige forslag til aktiviteter i dag
og nogle af de følgende dage. I dag kan vi foreslå først et
besøg i Ubud-området, hvor I skal se de berømte
risterrasser i Tegalalang og vandtemplet Pura Tirta
Empul. Herfra går turen sydpå til templet Tanah Lot, hvor
I kan opleve den mest magiske solnedgang i havet. Tanah
Lot templet ligger ganske nær jeres hotel, så der er ikke
langt retur, når I har nydt solnedgangen.

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.

Ikke langt fra risterrasser finder I et unikt tempel,
vandtemplet Tampaksiring, som vi synes I skal besøge.

Tampaksiring Temple (Tirta Empul Temple)
Tampaksiring templet, også kaldet Tirta 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.

Fra dette tempel fortsætter I sydpå mod Tanah Lot
templet, nær jeres hotel.

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. 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.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: La Numa Villas Canggu

Dag 5: Bali | På egen hånd
Nyd nogle fantastiske dage på La Numa Villas. I kan se
frem til et ophold i skønne, afslappende tropiske
omgivelser med udsigt til havet. La Numa Villas er et
privat villakompleks i hjertet af Echo Beach i Canggu.
Villaerne kombinerer på fornemste vis privatliv og ro
med komforten af ægte balinesisk gæstfrihed. Villaerne
er indrettede i smukt balinesisk design blandet med
moderne elegance og den private swimmingpool, som
ligger i villaen egen tropisk have, er helt klart prikken
over i'et.



Vandtemplet i Ubud (Tampaksiring Temple)
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La Numa Villas ligger inden for gåafstand til Echo Beach
Club og La Brisa Bali og blot 30 minutters kørsel fra
lufthavnen. Det kendte, men også noget turistprægede
Kuta-område ligger 15 km. væk. Ubud med sine
fascinerende natur og kultur ligger ca. 1 times kørsel fra
hotellet i nordlig retning. Det samme kan siges om det
mondæne strandområde ved Nusa Dua.

Så La Numa Villas ligger ret godt i forhold til at kunne se
og opleve Balis mange vidunderlige attraktioner.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: La Numa Villas Canggu

Dag 6: Bali |
Aktivitetsforslag: Besakih
templet
Dagen er helt på egen hånd til at gøre lige, hvad det
lyster jer. Men vi vil foreslå et besøg på det østlige Bali
ved det mest betydende tempel på Bali, Besakih templet,
der også kaldes Mother Temple. Templet ligger i
umiddelbar nærhed af den enorme, stadigt aktive
(omend sjældent) vulkan Agung. En flot naturmæssig
kulisse.

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.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: La Numa Villas Canggu

Dag 7: Bali | På egen hånd
Nyd nogle fantastiske dage på La Numa Villas. I kan se
frem til et ophold i skønne, afslappende tropiske
omgivelser med udsigt til havet. La Numa Villas er et
privat villakompleks i hjertet af Echo Beach i Canggu.
Villaerne kombinerer på fornemste vis privatliv og ro
med komforten af ægte balinesisk gæstfrihed. Villaerne
er indrettede i smukt balinesisk design blandet med
moderne elegance og den private swimmingpool, som
ligger i villaen egen tropisk have, er helt klart prikken
over i'et.

La Numa Villas ligger inden for gåafstand til Echo Beach
Club og La Brisa Bali og blot 30 minutters kørsel fra
lufthavnen. Det kendte, men også noget turistprægede



Besakih templet nær vulkanen Agung (The Mother Temple)
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Kuta-område ligger 15 km. væk. Ubud med sine
fascinerende natur og kultur ligger ca. 1 times kørsel fra
hotellet i nordlig retning. Det samme kan siges om det
mondæne strandområde ved Nusa Dua.

Så La Numa Villas ligger ret godt i forhold til at kunne se
og opleve Balis mange vidunderlige attraktioner.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: La Numa Villas Canggu

Dag 8: Bali |
Aktivitetsforslag: Lake
Bratan og templet Ulun
Danu
Dagen er helt på egen hånd til at gøre lige, hvad der
lyster jer. Hotellet er lækkert, så det er fristende blot at
blive der og lade sig forkæle af den sublime service, der
normalt præger hoteller i det Fjerne Østen. Men Bali har
så meget at byde på af oplevelser af forskellig art, at når
man er her, så bør man bruge et par dage på at blive
beriget af den dels vidunderlige natur og dels den
allestedsnærværende åndelighed. Så vi har lavet nogle
forskellige forslag til aktiviteter i dag og nogle af de
følgende dage. I dag kan vi foreslå først et besøg nordpå
til søen Bratan, der udover imponerende natur kan

fremvise et af de mest fotogene templer på øen, Ulun
Danu templet, der udover en fantastisk beliggenhed
betager alle med sin smukke arkitektur.

Lake Bratan og templet Ulun Danu
Et oplagt udflugtsmål 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.

Måltider inkluderer: Morgenmad
Overnatning: La Numa Villas Canggu

Dag 9/14: Afrejse fra Bali
Det er sikkert med vemod, at I i dag skal forlade Bali. En
herlig ferie er til ende, men forhåbentligt med en masse
fede oplevelser i bagagen og lysten til rejse tilbage til Bali
eller måske andre steder i Fjernøsten intakt.

Der er check-ud i løbet af dagen, og på et aftalt tidspunkt
afhentes I på hotellet af jeres chauffør, der skal køre jer
retur til lufthavnen, så I i tide kan nå jeres fly retur til
Danmark. Der vil være flyskifte undervejs til Danmark.

Måltider inkluderet: Morgenmad på resortet /



Lake Bratan og templet Ulun Danu
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forplejning ombord på flyet.

Dag 10/15: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.

Måltider inkluderet: Evt. forplejning ombord på flyet

Indkvartering på La Numa
Villas Canggu
Villahotellet består af blot 6 eksklusive villaer på hver
100 kvm, der er omgivet af høje mure og frodige tropiske
haver med privat 18 kvm swimmingpool. I forlængelse af
swimmingpoolen er der anlagt en solterrasse og en åben
sala, hvor I også finder et køleskab.

Villaens rummelige soveværelse er udstyret med store
dobbeltsenge i høj kvalitet, marmorbelagt badeværelse
med badekar og separat bruser. Villaen er designet med
skræddersyede, hvidkalkede træmøbler.

De blot 6 villaer på hotelområdet betyder høj grad af
privatliv og ikke mindst høj grad af service fra personalet,
der gør alt for, at I skal føle jer velkommen og hjem.

Andre aktivitetsforslag på
Bali
Der er rigtig meget mere at opleve på Bali end de
allerede foreslåede aktiviteter. Her har vi samlet forslag
til andre oplevelser, som kunne være af interesse under
opholdet.

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
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.

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.



Gæstfri velkomst
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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.

Oplevelse på egen hånd: Uluwatu templet
Pura Luhur Uluwatu eller Uluwatu Temple er et berømt
Bali tempel på øens sydvestligste punkt. Uluwatu
templet er et af ni templer, der skal beskytte øen fra de
onde ånder, og et af Balis 6 helligste templer. Uluwatu er
et spektakulært tempel bl.a. på grund af sin fantastiske
placering højt på klipperne med uhindret udsigt over
havet. Den indre tempelgård er placeret lige på kanten af
stejle klipper, der tårner sig op over Balis legendariske
surferbølger nedenfor. Templet er særdeles 'fotogent' og
turister valfarter hertil for at få 'billedet'. Næsten et
must og især ved solnedgang.

Risterrasserne ved Pupuan, Antosari eller Jatiluwih &
Lovina området i nord
Risterrasserne er sammen med de mange templer Balis
absolutte varemærke. I har måske allerede set
terrasserne ved Tegalalang. Andre flotte områder med
risterrasser er Jatiluwih, Pupuan og Antosari. Hav
kameraet klart for et billede er ikke nok her! Herfra kan I
fortsætte 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.

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
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.



Priser og afgange
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Rejseperiode Januar-juni  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i villa | 10 dage

Villa med pool
13.198,00 DKK

Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i villa | 10 dage

Villa med pool
18.098,00 DKK

Rejseperiode September-december  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i villa | 10 dage

Villa med pool
13.198,00 DKK

Rejseperiode Januar-juni  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i villa | 15 dage

Villa med pool
15.898,00 DKK

Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i villa | 15 dage

Villa med pool
21.198,00 DKK

Rejseperiode September-december  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i villa | 15 dage

Villa med pool
15.898,00 DKK

Ved rejse i påske og jul/nytår må der forventes en højere pris. Kontakt os for nærmere information.



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 t/r inkl. skatter og afgifter

Lufthavnstransfer t/r

7eller 12 nætter på La Numa Villas Canggu

Morgenmad

Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Opgradering til halvpension eller helpension

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/indonesien/bali/la-numa-villas-canggu-91900?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/indonesien/bali/la-numa-villas-canggu-91900%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

