
bali PoPulær - RundRejse

Der er mange forklaringer på, at det lige netop er Bali, der blandt Indonesiens 13.000 øer, er blevet landets ferieø
nummer ét. Rammerne er perfekte - klimaet er behageligt, solen gavmild, naturen betagende smuk og kulturen rig og 
spændende. Men det, der gør Bali til en enestående oplevelse; det der virkelig tryllebinder og fascinerer den besø-
gende, er den balinesiske folkesjæl og livsglæde. Balineserne er et smilende og åbent folk, der trods en stigende strøm 
af turister har evnet at bevare deres kultur og fundamentale livsanskuelse. Som besøgende på Bali opleves religionen 
både som en afslappet og uformel del af balinesernes hverdag og gennem farvestrålende optog og ceremonier.

Vi har sammensat vores rundrejse ud fra de erfaringer, som vi gennem tiden har erhvervet. Alle vores rejser arrangeres 
altid individuelt og kan derfor sammensætter efter netop Jeres rejseønsker. Der er fuld fleksibilitet på vores rundrejse. 
Kontakt os med Jeres rejseønsker og rejsedage.

Klima: Fra november til marts bringer monsunen regn til Bali, og specielt i januar kan man opleve kraftige regnskyl. den tørre  
periode går fra april til og med oktober. Her er antallet af regnvejrsdage et par stykker om måneden og luftfugtigheden hu-
man. Gennemsnitstemperaturen på Bali er knap 30 grader året rundt.

16 daGe / 14 nætteR  * med udFluGteR oG oplevelseR
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Dag 1
turen starter om eftermiddagen, hvor i flyver 
med thai airways eller med Qatar airways fra 
Kastrup.

Dag 2-5 
efter flyveturen, hvor i har haft en mellemlan-
ding i Bangkok eller doha, ankommer i til luft-
havnen i denpasar, hvor jeres guide og chauf-
før venter på at køre jer til jeres hotel.

Rundrejsen starter i det centrale Bali. i denne 
bjergrige del af Bali findes sirligt anlagte rister-
rasser, udsmykkede templer og mange større 
og mindre landsbyer.

landskabet er frodigt og varieret med dybe 
slugter, grønne dale og fossende floder. denne 
del af Bali er også centrum for den balinesiske 
kunst og hver landsby har sit speciale.

i ubud bruger vi fortrinsvis pertiwi Resort, et 
dejligt resort med en rigtig god beliggenhed 
centralt i ubud.

på trods af den centrale beliggenhed er her 
dejlig fredeligt, og den frodige have, der om-
giver stedet, er det perfekte sted at slappe af. 

alle værelser er nydeligt indrettede i baline-
sisk stil og har alle enten balkon eller terrasse.

ubud er øens ”kreative mekka”, der altid har 
tiltrukket udenlandske og lokale kunstnere.

Her kan i nyde den kreative, afslappede og rare 
atmosfære, der præger området og de venlige 
indbyggere. den utroligt smukke natur i områ-
det omkring ubud kan opleves på cykel eller 
til fods.

Dag 5-8
Guiden og chaufføren vil hente jer og køre jer 
til lovina. på turen nordpå vil i først besøge 
det kongelige familietempel, taman ayun, og 
derefter besøger i det lokale marked i Bedugul.

i skal også besøge det flotte vandtempel ulun 
danu Bratan samt opleve Gitgit vandfaldet in-
den i ankommer til hotellet i lovina.

det nordlige Bali adskiller sig på flere områ-
der fra resten af øen. der er frodigt og køligt i 
bjergene og tørt og mindre frodigt langs nord-
kysten.

i lovina bruger vi fortrinsvis puri saron Baruna 
Beach. et utroligt dejligt sted i tropiske omgi-
velser og beliggende direkte til stranden.
Hotellets hyttelignende værelser har alle en-
ten balkon eller terrasse.

Hotellets 2 restauranter serverer et stort ud-
valg af retter tilberedt med friske råvarer, som 
kan nydes sammen med udsigten over havet. 
Hotellet har 3 store swimmingpools og arran-
gerer gerne delfinture direkte fra stranden. puri 
saron ligger kun 5 km. fra den historiske by 
singaraja og kun 7 km. fra lovina. 

bali runDrejse
16 daGe / 14 nætteR
3 nætter ubud * 3 nætter lovina * 8 nætter sanur / tanjung Benoa 

Bali byder på smukke rismarker, majestætiske bjerge, vulkansøer, flotte templer og ikke mindst den balinesiske folke-
sjæl med dens afslappende og smittende livsglæde. På denne individuelle rundrejse kommer I Bali rundt fra de hyg-
gelige kunstnerbyer midt på øen til de øde vulkanstrande i nord og slutter af med shopping og strandområderne i syd. 
Transporten foregår i privat minibus, dygtigt guidet af Jeres private engelsktalende rejseleder.
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lovina er en fredelig og afslappende by. Her 
er der brede strande, med det mørke sand og 
rolige bølger, beskyttet af et koralrev.

ved at sejle ud fra stranden med de små out-
riggerbåde er der rig mulighed for at se delfiner 
boltre sig i havet.

Dag 8-15
Guiden og chaufføren vil hente jer og køre jer 
til jeres hotel i sanur eller tanjung Benoa. 

på turen sydpå vil i første køre til byen singa-
raja, som var Balis tidligere hovedstad. deref-
ter skal i besøge medruwe Karang-templet og 
besøge Balis højeste punkt penulisan.

i skal også besøge Kintamani, hvor der er en 
enestående udsigt til søen og vulkanen Batur. 
en stor oplevelse på turen er også templet 
tampak siring, som er et helligt springvands 
-tempel.

inden turen slutter, vil i også besøge landsbyen 
sebatu og opleve tegallalang, der er kendt for 
sine fantastisk flotte risterrasser.

de sidste 8 dage skal i opleve det sydlige Bali, 
der er centrum for Balis turisme. Her kan i 
vælge at slappe af på stranden i sanur eller 
tanjung Benoa.

i sanur benytter vi fortrinsvis parigata Resort,
et rigtig hyggeligt turistklassehotel, beliggen-
de blot 75 meter fra stranden ved sanur Beach.
 
udover den lækre swimmingpool, tilbyde ho-
tellet også div. behandlinger i deres spacenter. 
Hotellets restaurant serverer et bred udvalg af 
kulinariske oplevelser fra alle verdenshjørner.
 
alle værelser har enten balkon eller terrasse.
et hotel der får vores bedste anbefalinger.

sanur går for at have Balis bedste strandliv. 
den 7 km lange sandstrand er prydet med ligge- 
stole, hvor i kan slappe af og betragte den kon-
stante strandaktivitet til lands, til vands og i 
luften.

om aftenen er der rig mulighed for at nyde en 
god middag på en af byens mange hyggelige 
restauranter.

vælger i tanjung Benoa, bruger vi fortrinsvis   
matahari terbit, et meget charmerende bunga-
lowresort beliggende direkte på Benoa-stran-
den, som regnes for at være et af Balis roligste 
strandområder.

det lille resort er klassificeret som “bedre 
turistklasse”, men omgivelserne er femstjer-
nede. matahari består af 20 store bungalows 

opført i balinesisk stil og med en hyggelig, 
privat terrasse.

skulle tiden ved resortets swimmingpool og 
udsigten over det indiske ocean blive triviel, 
tilbyder matahari forskellige former for vand-
sport. på matahari får i et super resort for 
pengene.

tanjung Benoa er et af syd-Balis nye hotel-
områder. Byen kaldes også Balis multietniske 
hjørne, og her findes en dejlig, børnevenlig 
strand, hvor der er rig mulighed for at afprø-
ve div. vandsport. området har utrolig gode 
restauranter.

Dag 15
jeres rejse er desværre ved at være slut og 
ved middagstid vil guiden og chaufføren kom-
me og hente jer for at køre jer til lufthavnen.

Dag 16
efter en mellemlanding i Bangkok eller doha, 
ankommer i tidligt om morgenen til Kastrup 
med kufferten fuld af oplevelser og fantastiske 
minder om den skønne ø Bali.

parigata Resort

alt Dette er inKluDeret:
•  Fly m. Qatar Airways el. Thai Airways fra 

København til denpasar t/r inkl. skatter m.m.
• Transport fra lufthavnen til valgte hotel t/r
• 3 nætter i Ubud
• 3 nætter Lovina
•  8 nætter i Sanur eller Tanjung Benoa
•  Morgenmad alle dage
• Ture og udflugter som anført i programmet
• Engelsktalende guide på udflugterne

iKKe inKluDeret:
• Afbestillings- og rejseforsikring
• Valgfrie udflugter
• Afrejseskat fra Bali (ca. 75 kr. ) samt visum 
     (købes v. ankomst for 25 USD pr. pers.)
• Drikkepenge til lokalguide og chauffør
• Ekstra tillæg ved 1 person, der rejser alene

puri saron Baruna



teknisk arrangør BilletKontoret a/s, medlem nr 650 af Rejsegarantifonden

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

En del af Balis charme ligger i øens beskedne størrelse. Alle attraktioner ligger i “nåafstand” fra de populære strande på syd-
kysten. På kun få timer kan man nå øens centrale højland. Undervejs på turen kan man nyde de spektakulære naturscenerier, 
fascinerende vulkaner, smukke kratersøer og de maleriske risterrasser. Besøg nogle af de små, hyggelige landsbyer og de
mange berømte templer. Sammensæt jeres Bali rundrejse med de steder, hoteller, og antal dage I ønsker.

På vores hjemmeside www.travel2bali.dk kan I under ”Rejser til Bali” læse mere uddybende om områderne og nævneværdige 
seværdigheder og oplevelser på Bali.

uDflugter og seværDigheDer På bali

riverrafting  Pris ca. Kr. 320,- 
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 me-
ste 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 ca. Kr. 330,-
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 befær-
dede 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 ca. Kr. 530,-
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 lands-
byen 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, returtrans-
port 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.

Delfintur til serangan islanD  Pris ca. Kr. 560,-
i bliver hentet på jeres hotel og tager til den lille ø serangan, hvor der venter jer et anderledes og fascinerende møde med 
delfiner. når i ankommer, får i en velkomstdrink og en kort briefing om delfinerne. i får udleveret redningsvest og gummis-
andaler, hvorefter i hopper ned til delfinerne i havbassiner fra de flydende pontoner. Herefter har i 40 minutter sammen med 
de legesyge og nysgerrige delfiner.

turen inKluDerer
afhentning på hotel på sydkysten, returtransport til/fra hotellet, 40 minutters interaktion med delfiner.
Husk at medbringe: Badetøj, sandaler, solcreme og skiftetøj.


