bali klassisk

med privat guide & chauffør
17 dage / 14 nætter • flyv med Qatar Airways eller Thai Airways
I samarbejde med Qatar Airways og Thai Airways, kan vi tilbyde vores Bali Klassiske Rundrejse på faste ugentlige afgange over
hele vinteren. Bali byder på smukke rismarker, majestætiske bjerge, vulkansøer, flotte templer og ikke mindst den balinesiske folkesjæl med dens afslappende og smittende livsglæde.
På denne individuelle rundrejse kommer I Bali rundt fra shopping og strandområderne i syd, via de hyggelige kunstnerbyer midt på
øen, til de øde vulkanstrande i nord. Transporten foregår i privat minibus/bil dygtigt guidet af jeres private engelsktalende guide.
Vælg mellem standard- eller gode turistklasse- og førsteklasseshoteller på turen.

Programmet kort:
3 nætter Sanur • 4 nætter Ubud • 2 nætter Candidasa
• 2 nætter Lovina • 3 nætter Sanur

Afrejsedatoer:

Ugentlig i perioden 29. november 2012 til 22. februar 2013
Alt dette er inkluderet i prisen:

Barfodetl
på bali ti
vinter

• Flyv med Qatar Airways eller Thai Airways fra
København til Denpasar t/r inkl. skatter og afgifter
• Transport fra lufthavnen til valgte hotel t/r
• 6 nætter i Sanur
• 4 nætter Ubud
• 2 nætter Candidasa
• 2 nætter Lovina
• Morgenmad alle dage
• Ture og udflugter som anført i dagsprogrammet
• Engelsktalende guide på udflugterne
• Bidrag til rejsegarantifonden og ansvarsrisikoforsikring

Ikke inkluderet:
• Afbestillings- og rejseforsikring
• Valgfrie udflugter
• Afrejseskat fra Bali (ca. 70 kr. ) samt visum til
Indonesien (købes v. ankomst for 25 USD pr. pers.)
• Drikkepenge til lokalguide og chauffør
• Ekstra tillæg ved 1 person, der rejser alene
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Pura Besakih
Dag 1: Danmark-Denpasar
Afrejse fra København mod Denpasar.
Flyver I med Qatar Airways, er der flyskift i Doha og teknisk
stop i Singapore.
Flyver I med Thai Airways, er der flyskift i Bangkok undervejs.
Dag 2: Ankomst Bali
I hentes i lufthavnen og kører sammen med den lokale engelsktalende guide til jeres hotel. Resten af dagen slappes
af ved hotellets swimmingpool eller på stranden.
Overnatning: Parigata Resort Sanur (standard)
Dag 3-4: Sanur
Dagene er til fri disposition i Sanur, der ligger i det sydøstlige hjørne af Bali. Det er en af øens mest populære feriebyer. Den fredelige hovedgade har et væld af spændende
restauranter, med kulinariske specialiteter. Stranden er ikke
Bali´s bedste, men ganske hyggelig med små boder og restauranter på den lange strandpromenade. (M)
Overnatning: Parigata Resort Sanur (standard)
Dag 5: Sanur-Ubud
I forlader hotellet omkring kl. 08:30 og kører nordpå mod
øens centrale højland. Det betagende landskab med brusende floder og lysegrønne rismarker kan tage pusten fra
selv de mest garvede rejsende. Undervejs besøger I to
mindre byer med hver deres speciale. Mas er kendt for sine
mesterlige træskærere, hvis håndværk er af sjælden høj
kvalitet. Landsbyen Celuk er centrum for guld- og sølvarbejde. Efter at have prøvet kræfter med de lokales handelstalent går turen gennem Balis smukke natur til to af øens
store seværdigheder. Først besøges Moder Templet (Pura

Besakih), der med Agung-vulkanens massive top i baggrunden og et virvar af farvestrålende festklædte balinesere
med offergaver, er et af øens storslåede syn. I Klungkung,
som var Balis politiske centrum i flere århundreder, kan I
opleve den flydende pavillon, der fungerede som domstol
frem til midt i det 19. århundrede. Sidst på eftermiddagen
ankomst til hotellet i Ubud. (M)
Overnatning: Pertiwi Resort (deluxe)
Dag 6-8: Ubud
Dagene er til fri disposition i Ubud og omegn. Byen har siden
1930´erne været Balis kulturelle centrum. Her har kunstnere

fra hele verden fundet et kunstnerisk fristed, og de smukke
omgivelser har været en uudtømmelig inspirationskilde
for bl.a. malere, skulptører og træskærere. Men faktisk
er Ubuds fineste kunstværk det omkringliggende landskab, som bedst indfanges på en spadsere- eller cykeltur.
Ubud er et godt udgangspunkt for flere af vores spændende
udflugter (Riverrafting, Mountainbike, Elefantsafari) - læs
mere på side 4. (M)
Overnatning: Pertiwi Resort (deluxe)
Dag 9: Ubud-Candidasa
Efter morgenmaden sættes kursen mod Candidasa på øst-

middag kommer I til dagens sidste seværdighed - Penulisan
Templet, som ligger på Balis højeste punkt. Hen på eftermiddagen ankomst til Lovina. (M)
Overnatning: Aditya Beach Resort (deluxe vær. m/havudsigt)

kysten. Undervejs gøres stop ved Elefantgrotten ved Bedulu.
Herefter besøges Gianyar, som er kendt for sine smukke
håndvævede stoffer. I fortsætter op langs kysten og stopper ved Goa Lawah, et af de ni store templer på Bali, som
udover at huse i tusindvis af små sorte flagermus også siges
at være beboet af den legendariske hellige drage Naga Basuki. Områderne Karangasem og Tirtagangga, som I bevæger jer gennem, anses for at være nerven i den balinesiske
kultur, og er et perfekt udgangspunkt for at udforske det
“ægte” Bali. Særlig spændende er landsbyen Tenganan,
som er hjemsted for den pre-hinduistiske Bali Aga stamme.
Landsbyen ligger i et kuperet område omgivet af frodig bambusskov og særprægede banyantræer. På forunderlig vis er
det lykkedes stammen at bevare sine traditioner for arkitektur, familieforhold, religion, dans, musik og ikke mindst
kunsthåndværk. I ankommer til Candidasa over middag. (M)
Overnatning: Rama Candidasa (wing superior)
Dag 10: Candidasa
Dagen er til fri disposition i den idylliske kystby, Candidasa
på Balis østlige næse. På stranden finder I de farvestrålende
fiskerbåde i det funklende sorte sand, men end ikke den indbydende strand eller den flammende solnedgang kan måle
sig med områdets absolutte højdepunkt, vulkanen Mount
Agung. Det bjergrige landskab omkring den 3.142 meter
høje vulkan er et fascinerende syn og den perfekte ramme
for en storslået vandretur. (M)
Overnatning: Rama Candidasa (wing superior)
Dag 11: Candidasa-Lovina
I forlader Candidasa tidligt om morgenen og kører ind i landet mod Bangli. Første stop er Pura Kehen, som siges at
være Balis smukkeste tempel. Efter et besøg i landsbyen
Pengelipuran fortsættes gennem det skønne natursceneri til
byen Kintamani. Her nydes udsigten til Mount Batur-vulkanen hvis kraftige udbrud i 1926 begravede den lille by. Over

Dag 12: Lovina
Dagen er til fri disposition. På Balis nordkyst ligger et af Balis
populære og dog meget rolige strandområder. Den 7 km lange
kyststrækning af små landsbyer med det mørke glinsende
sand og dovne bølger lokker mange til. Bambushytter ligger
i skyggen af kokospalmer, og friskfangede fisk kan nydes på
restauranterne ved stranden. Tidligt om morgenen er aktivitetsniveauet på stranden højt. Både, varierende i størrelse og
beskaffenhed, kappes om at få turister med ud at se delfiner,
en af Lovinas helt store oplevelser. Tilbring resten af dagen
på stranden eller tag på fisketur med de lokale fiskere. Der er
ikke mange bølger at surfe på, men en solnedgang i Lovina er
lige så smuk som i Kuta. (M)
Overnatning: Aditya Beach Resort (deluxe vær. m/havudsigt)
Dag 13: Lovina-Sanur
I forlader Lovina og kører til Gitgit vandfaldet, som kan opleves efter en lille vandretur. I fortsætter ad vejen til det rolige område omkring Bratan-søen og gør stop ved Ulu Danu
Templet, som ivrigt besøges af folk fra de omkringliggende
landsbyer. Er der tid, går turen herefter til det lokale marked.

Herefter køres sydpå til Mengwi for at se det pragtfulde havetempel Pura Taman Ayun ved den smukke lotussø. Sidst
på eftermiddagen kommer I til en lille klippeø ud for kysten
med det opsigtsvækkende tempel Tanah Lot. Efter nogle
oplevelsesrige dage på Bali har I de efterfølgende dage mulighed for at fordøje de mange indtryk på det valgte hotel
på sydkysten. (M)
Overnatning: Parigata Resort Sanur (standard)
Dag 14-15: Sanur
Dagene er til fri disposition. (M)
Overnatning: Parigata Resort Sanur (standard)
Dag 16: Afrejse Bali
I hentes på jeres hotel og køres til lufthavnen for hjemrejse.
(M)
Flyver I med Qatar Airways, bliver I hentet på hotellet først
på aftenen. På hjemrejsen er der teknisk stop i Singapore,
og I skifter fly i Doha.
Flyver I med Thai Airways, bliver I hentet på hotellet først
på eftermiddagen. På hjemrejsen er der flyskift i Bangkok.
Dag 17: Ankomst Danmark

Bali Klassisk Rundrejse 17 dage / 14 nætter
* Afgangs- og hjemkomstdatoer vinter 2012 / 13
Afgang

Qatar Airways

Thai Airways

November 2012
30/11-16/12
December 2012
07/12-23/12, 14/12-30/12, 21/12-06/01, 28/12-13/01
Januar 2013
04/01-20/01, 11/01-27/01, 18/01-03/02, 25/01-10/02
Februar 2013
01/02-17/02, 08/02-24/02, 15/02-03/03, 22/02-10/03
Kontakt bureauet for priser.
Der tages forbehold for udsolgte flyafgange og hoteller.

29/11-15/12
06/12-22/12, 13/12-29/12, 20/12-05/01, 27/12-12/01
03/01-19/01
-

Ren Badeferie?

Vi kan også tilbyde en ren badeferiepakke med fly til Bali og 14
nætter på Matahari Terbit:
Matahari Terbit***
Meget charmerende bungalow-resort beliggende direkte
på Benoa-stranden, som regnes for at være et af Balis
roligste strandområder. Det lille resort er klassificeret
som “bedre turistklasse”, men omgivelserne er femstjernede. Matahari består af 20 store bungalows opført
i balinesisk stil og med en hyggelig, privat terrasse.
Værelserne har aircondition, TV, telefon og minibar. På
Matahari får I et super resort for pengene.
Kontakt bureauet for pris.

RIVERRAFTING

Pris kr. 330,I bliver hentet på jeres hotel mellem kl. 8 og 9 og kører til Sobeks hovedkontor. Her får I en grundig gennemgang, inden den
15 minutter lange vandretur til floden. Sejlturen tager ca. to timer og afsluttes med en dejlig frokost på flodbredden. Det meste af tiden glider gummiflåden roligt ned ad Ayung-floden, mens I passerer det ene mere betagende natursceneri efter det
andet. Vi kan også garantere at lattermusklerne bliver rørt undervejs, og mon ikke også det giver et lille sug i mellemgulvet
under visse passager på floden. Sikkerheden og kvaliteten af udstyret er helt i top. Alle deltagere udstyres med redningsvest
og hjelm og får grundig instruktion, inden turen begynder.
TUREN INKLUDERER
Afhentning på hotel på sydkysten (Sanur, Nusa Dua, Tanjung Benoa, Kuta m.v.) eller Ubud, riverrafting på floden ca. 2 timer,
frokost på flodbredden, returtransport til/fra hotellet (varighed ca. 6 timer). Børn skal være fyldt 7 år for at kunne deltage.
Husk at medbringe: Badetøj, sandaler, solcreme og skiftetøj.

MOUNTAINBIKE

Pris kr. 345,I bliver hentet på jeres hotel mellem kl. 07:15 og 08:30 - afhængig af hvor I bor. Efter ca. 2 timers kørsel er I fremme i
landsbyen Papadan. Her bliver I udstyret med en mountainbike og div. sikkerhedsudstyr, og efter en kort introduktion er I
klar til at starte dagens oplevelser på to hjul. Turen ned ad Mount Batur foregår i et roligt tempo på fredelige, småt befærdede veje og stier, og tager jer bl.a. forbi hyggelige landsbyer, skyggefulde plantager og gamle tempelområder. Undervejs
er der indlagt rigeligt med pauser, så I kan nyde de smukke scenarier og få taget nogle billeder til feriealbummet. Efter
cykelturen får I en god frokost, inden I køres tilbage til jeres hotel og er fremme ca. kl. 16:00.
TUREN INKLUDERER
Afhentning på hotel på sydkysten (Sanur, Nusa Dua, Tanjung Benoa, Kuta m.v.) eller Ubud, mountainbiketur, en god frokost,
returtransport til/fra hotellet (varighed ca. 6-7 timer). Børn skal være fyldt 7 år for at kunne deltage.
Husk at medbringe: Sportssko, solcreme og skiftetøj.

ELEFANTSAFARI

Pris kr. 550,I bliver hentet på jeres hotel mellem kl. 08:00 og 09:00 - afhængig af hvor I bor. Efter ca. 45 min. kørsel er I fremme i landsbyen Taro, hvor transporten overlades til elefanterne. I skal på en spændende tur gennem bl.a. skovområder og rismarker, og
efter ca. 45 min. slutter turen ved elefantparkens badesø. Her får I noget tid på egen hånd til at se jer lidt omkring, bade og
håndfodre de mange elefanter. Frokosten serveres i parkens restaurant. I er tilbage på jeres hotel omkring kl. 16:00.
TUREN inkluderer
Afhentning på hotel på sydkysten (Sanur, Nusa Dua, Tanjung Benoa, Kuta m.v.) eller Ubud, elefantridning, frokost, returtransport til/fra hotellet (varighed ca. 6-7 timer). Børn skal være fyldt 5 år for at kunne deltage.
Husk at medbringe: Badetøj, sandaler, solcreme og skiftetøj.

DELFINSAFARI

Pris kr. 345,I afhentes på jeres hotel tidlig mogen og drager i båd fra stranden omkring kl. 05.30 - 06.00. Herfra er der 20 minutters sejlads til
det område, hvor de finurlige delfiner normalt holder til. Vi kan ikke garantere, at I ser delfiner på turen, men chancerne er gode.
Turen slutter omkring kl. 07.00, hvor I køres retur til jeres hotel for at indtage morgenmad - forhåbentligt med store smil på
læberne efter mødet med havets legesyge pattedyr.
TUREN inkluderer
Afhentning på hotel i Lovina, returtransport til/fra hotellet, delfinsafari (varighed ca. 2 timer).

Teknisk arrangør BilletKontoret A/S, medlem nr 650 af Rejsegarantifonden

Tlf. +45 40 27 75 95 - Rejser@Travel2Thailand.dk - www.Travel2Bali.dk

