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Dette er rejsen for jer, der vil opleve Bali på en afslappende og
luksuriøs måde. Her har I fast base på Amarterra Villas, som er
et lækkert resort med kun 42 villaer.
Resortet ligger på Balis sydspids, tæt på stranden Nusa Dua,
som kan nydes, når I ikke ligger ved jeres egen pool. Amarterra
Villas er et gennemført villaresort i balinesisk stil med udstrakt
brug af mørkt træ, fine tekstiler og moderne bekvemmeligheder.
Ønsker I at tage rundt på Bali og opleve mere af øen, kan I gøre
dette på egen hånd. Men ellers kan I bare gemme jer i dette
perfekte "hideaway", hvor I kan være i fred og nyde omgivelserne
og samvær.

Nær stranden i Nusa Dua

Fantastiske villaer med egen pool

Mulighed for op til 3 soveværelser

Oplev Balis magiske risterraser ved fx. Telalagang

Oplev strandene på Nusa Lembongan og Nusa Penida

Oplev Balis unikke templer som Besakih og
Tampaksiring



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
mondæne Nusa Dua område, blot 20 min. 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
pragtfulde 5-stjernede Villahotel væres jeres
udgangspunkt for nydelse, afslapning og masser af
oplevelser på Bali.

Velkommen til et gennemført villaresort i balinesisk stil
med udstrakt brug af mørkt træ, fine tekstiler og
moderne bekvemmeligheder iøvrigt som egen pool og
masser af plads. Amarterra Villa tager bæredygtighed og
miljø meget seriøst, som hele Nusa Dua området. Det
perfekte Hideaway, hvor man kan være sig selv, hvis man
vil det, men hvor det charmerende liv i troperne leves
lige uden for villaresortets mure. Perfekt til den særlige
lejlighed.

Måltider inkluderet: Vælg mellem morgenmad,
halvpension og helpension
Indkvartering: Amarterra Villas



Amarterras lækre fællesområde

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

Dag 3: Bali | På egen hånd
Velkommen til et gennemført villaresort i balinesisk stil
med udstrakt brug af mørkt træ, fine tekstiler og
moderne bekvemmeligheder iøvrigt som egen pool og
masser af plads. Amarterra Villa tager bæredygtighed og
miljø meget seriøst, som hele Nusa Dua området. Det
perfekte Hideaway, hvor man kan være sig selv, hvis man
vil det, men hvor det charmerende liv i troperne leves
lige uden for villaresortets mure. Perfekt til den særlige
lejlighed.

Navnet Amarterra er inspireret af Balis kultur og
tradition og kommer fra ordene 'Amarta', som betyder
vand, og 'Terra, der betyder jord. Stedets traditionelle
arkitektur og design er inspireret af Majapahit
kongeriget fra det 13. århundrede. Gæster vil opleve det
fra det øjeblik de ankommer til den smukke Chandra
Suriya-port, der er et symbol på et harmonisk liv.

Terra Terrace Restaurant er en idylisk ramme for alle
madoplevelser. Den fine menu afspejler sæsonen og
kokkens kreativitet med brug af de fineste ingredienser,
der findes på Bali og i havet omkring øen. Restauranten
tilbyder et uventet twist af traditionelle asiasiske smage
med det autentiske balinesiske køkken.

Måltider i villaen er muligt for både morgenmad, frokost
og middag med et komplet udvalg af a la carte. Kokkene
tilbereder med glæde de præferencer, I ønsker.

Spaen tilbyder et udvalg af behandlinger med balinesiske

helbredende traditioner baseret på sande hindu og
buddhistiske filosofier.

Måltider inkluderer: Vælg mellem morgenmad,
halvpension og helpension
Overnatning: Amarterra Villas

Dag 4: 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. På vejen til Besakih kan vi foreslå at I besøger
Penglipuran Village, et fortryllende sted, som bare må
ses.

Penglipuran Village
Penglipuran Village ligger 625 moh og er en af de mest
rolige, rene og jomfruelige landsbyer i Indonesien og en
af de reneste byer i verden. Landsbyen er helt uberørt af
moderne tid (man kan ikke parkere sin bil/bus indenfor
landsbyen), og dette sammenholdt med landsbyen
generelle atmosfære og de ulasteligt passede og plejede



Penglipuran Village nær Besakih Temple
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haver gør Penglipuran til en exceptionel autentisk og
nærmest mytisk oplevelse, hvor man for alvor mærker
øens rigtige DNA.

Navnet Penglipuran kommer fra udtrykket 'Pengeling
Pura', som betyder 'husk forfædrene'. Det afslører, at
landsbyen blev bygget udelukkende for at hædre og ære
forfædre, hvilket forklarer hvorfor Penglipuran er en af
de landsbyer på Bali, hvor indbyggerne mest
regelmæssigt holder ofringer og andre ritualer for at
respektere deres mytologiske ånder.

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: Vælg mellem morgenmad,
halvpension eller helpension
Indkvartering: Amarterra Villas

Dag 5: Bali | På egen hånd

Dag 6: Bali |
Aktivitetsforslag:
Ø-hopping til Nusa
Lembongan & Nusa Penida
Forslag til oplevelse på egen hånd: Ø-hopping til Nusa
Lembongan/Nusa Penida
Ud for Nusa Dua området ligger øerne, Lembongan og
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.

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.



Diamond Beach på Nusa Penida ud for Balis østkyst
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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.

Dag 7: Bali | På egen hånd

Dag 8: Bali |
Aktivitetsforslag:
Risterrasser og
kongegrave
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 et besøg i
Ubud-området.

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.

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.

Dag 9/14: Afrejse fra Bali



Ubud og risterrasserne ved Telalagang
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En chauffør henter jeg ved villaen og kører jer til
lufthavnen, hvorfra I flyver retur til Danmark. Der vil
være flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Morgenmad på resortet /
forplejning ombord på flyet.

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

Andre aktivitetsforslag
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.

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.

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
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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.

Villaerne på Amarterra
Villas
De 39 villaer er hver især designet til at være en privat
helle til total afslapning. Villaernes indretning er elegant
indrettede med rigt designede tekstiler og lækre
balinesiske møbler med autentisk look & feel.

Pool Villa med 1 soveværelse er designet af lokale
arkitekter og kunstnere, hvor den moderne livsstils
komfort er i perfekt harmoni og symbiose med
traditionel balinesiske indretning og arkitektur. De 200
kvm store villaer er udstyrede med en stor dobbeltseng,
avancerede underholdningssystemer, åbne salaer,
spiseplads, privat swimmingpool og havepavillon samt
luksuriøse badeværelser.

Pool Villa med 2 soveværelser har to separate
soveværelser, opholdsstue og en foyer med udsigt til
swimmingpoolen. Den er indrettet med enestående
loftskunst og specialfremstillede træfliser, der fuldender
atmosfæren. De 270 kvm store villaer er udstyrede med
store dobbeltsenge, avancerede
underholdningssystemer, åbne salaer, spiseplads, privat

swimmingpool og havepavillon samt luksuriøse
badeværelser.

Pool Villa med 3 soveværelser har 3 separate
soveværelser, hver med eget badeværelse. Det store
opholds- og spisestueområde er anlagt med udsigt ud
over swimmingpoolen og haven, hvilket gør det til et
perfekt sted for en familie. De 350 kvm store villaer er
udstyrede med store dobbeltsenge, avancerede
underholdningssystemer, åbne salaer, spiseplads, privat
swimmingpool og havepavillon samt luksuriøse
badeværelser.
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Rejseperiode Januar-juni  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i villa med pool og 1
soveværelse

10 dage
19.998,00 DKK

15 dage
27.798,00 DKK

Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i villa med pool og 1
soveværelse

10 dage
25.298,00 DKK

15 dage
33.598,00 DKK

Rejseperiode September-december  - Fra-priser i kr. pr. person ved 2 personer i villa med pool og
1 soveværelse

10 dage
19.998,00 DKK

15 dage
27.798,00 DKK

Rejseperiode Januar-juni  - Fra-priser i kr. pr. person ved 4 personer i villa med pool og 2
soveværelser

10 dage
17.998,00 DKK

15 dage
24.198,00 DKK

Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person ved 4 personer i villa med pool og 2
soveværelser

10 dage
23.198,00 DKK

15 dage
29.998,00 DKK

Rejseperiode September-december  - Fra-priser i kr. pr. person ved 4 personer i villa med pool og
2 soveværelser

10 dage
17.998,00 DKK

15 dage
24.198,00 DKK

Rejseperiode Januar-juni  - Fra-priser i kr. pr. person ved 6 personer i villa med pool og 3
soveværelser

10 dage
19.698,00 DKK

15 dage
27.298,00 DKK
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Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person ved 6 personer i villa med pool og 3
soveværelser

10 dage
24.898,00 DKK

15 dage
33.098,00 DKK

Rejseperiode September-december  - Fra-priser i kr. pr. person ved 6 personer i villa med pool og
3 soveværelser

10 dage
19.698,00 DKK

15 dage
27.298,00 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 Amarterra Villas

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/amarterra-villas-bali-92113?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/indonesien/bali/amarterra-villas-bali-92113%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

