
1. dag 

Afgang fra Danmark  

I løbet af dagen er der afgang mod 
Bali med et skift undervejs.  

2. dag 

Ankomst Bali  

I løbet af dagen er der ankomst til Bali 

hvor 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: Standard: Nesa 

Overnatning: 1 kl.: Grand Mirage 

dlx. ocean 

 

3. dag 

Sydkysten  

Efter morgenmaden køres først til 

Denpasar, øens hovedstad siden 

1995,  hvor Pasar Badung besøges.  

Det store marked bugner af varer og 

fødevarer fra hele øen, og er åbent fra 

morgen til aften.  

Glæd jer til et farverigt marked, der 

giver et godt indblik i livet på Bali. 

Derefter besøges Jagatnatha templet 

der er byens største tempel. Den 

indre del af templet er tit kun åbent 

for Hinduer. 

Derefter fortsættes til det spændende 

museum, som rummer Bali`s historie 

fra fortid til nutid. 

Sidste går det til Bali kunstcenter der 

ligger lidt uden for byen i Abian 

Kapas. 

Bygningerne er en blanding af 

moderne og mere traditionel 

Balinesisk byggestil og her finder vi 

malerier, træskære arbejder og en 

sølvvareproduktion, alt lavet af lokale 

kunstnere. 

Overnatning: Standard: Nesa 

Overnatning: 1 kl.: Grand Mirage 

dlx. Ocean 

 

4. dag 

Sydkysten 

Dagen er på egen hånd men omkring 

kl. 15 bliver I hentet for at køre til det 

fantastiske Uluwatu tempel, der ligger 

på den sydligste del af Bali. Dette 

tempel findes ud til vandet på en 

klippe i 70 meters højde 

Efter besøget her forsættes til 

Uluwatu, hvor der berømte Kecak  
 

 

danse opføres. Dansene er et ritual fra 

Den store Hindu periode (Ramayana), 

og fortæller om kampe mellem den 
kongelige familie og abeguden 

Hanaman. 

  

Derefter nydes et dejligt fiskemåltid 

med forskellige delikatesser på den 

sorte strand, inden turen går hjemad 

igen efter en god og interessant tur 

Overnatning: Standard: Nesa 

Overnatning: 1 kl.: Grand Mirage 
dlx. ocean 

 

5. dag:  

Sydkysten - Pemuteran  

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 mod det nordvestlige 

hjørne af bali ser vi Banjar 

(Buddhistorisk tempel og varme 

kilder), og Bratan Lake Temple,  

Der er også et besøg på lokalt marked 
inden I når frem til vores hotel i 

Pemuteran.  

Udover strandene er det gode 

muligheder for at fiske og snorkle og 

dykke. 

Øen Menjangen, der ligger i området 

er kendt for sine gode 

dykkermuligheder. 

 

Du kan også blot vælge at nyde livet 

på hotellet og stranden.  

Overnatning: Standard: Kinaara 

Overnatning: 1kl: Matahari Garden 
view 

 

5-8. dag  

Permuteran  

Permuteren ligger i nordvestlige 

hjørne af Bali lang væk fra de kendte 

områder 

Området er meget lidt turistet, så her 

er gode chancer for at opleve et 

endnu mindre spoleret Bali end andre 

steder. 

Overnatning: Standard: Kinaara 

Overnatning: 1kl: Matahari Garden 

view  

8. dag  

Pemuteran-Lovina 

Turen går langs kysten til Lovina med 

stop ved Banjar (Buddhistisk tempel 

og varme kilder) og Labuhan Lalang 

(Besøg i en østersperlefarm). 

Overnatning: standard: The Lovina 

Overnatning: 1 kl: Puri BAgus dlx. 
Ocean 

9. dag  

Lovina 

Slap af på den gode strand, tag evt. 
på Hvalsafari eller gå på opdagelse. 

Overnatning: standard: The Lovina 

Overnatning: 1 kl: Puri BAgus dlx. 

Ocean 

10. dag 

Lovina-Ubud 
Efter morgenmad går ruten mod Ubud 

Overnatning: Standard: Tagal Sari 

Overnatning: 1 kl. Thembuhan 

 

11. dag 

Ubud 

Midt mellem brusende floder, dybe 
dale og lysegrønne risterasser i det 

centrale højland finder du Ubud. 

Kunstnere fra hele verden finder her 

et kulturelt fristed hvor den 

overdådige natur giver masser af 

imspiration. 

Gå på opdagelse omkring Ubud - og 

slap af på byens mange cafeer når 

dagens oplevelser skal fordøjes. 

Overnatning: Standard: Tagal Sari 

Overnatning: 1 kl. Thembuhan 

 
12 dag 

Elefanttur  

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 rundt i 

elefantparken og efter ca. 45 min. 

ender turen ved elefanternes badesø. 

Frokosten serveres i parkens 

restaurant. I er tilbage på jeres hotel 

omkring kl. 16:00. 
Overnatning: Standard: Tagal Sari 

Overnatning: 1 kl. Thembuhan 

 

13. dag 

Ubud 

Intet planlagt  
Overnatning: Standard: Tagal Sari 

Overnatning: 1 kl. Thembuhan 

14. dag 

Ubud-Candidasa 

Efter morgenmaden forlades det 

skønne Ubud og  Undervejs mod 

Canidasagøres er der stop ved 
Elefantgrotten ved Bedulu.  

Herefter besøges Gianyan, som er 

kendt for sine smukke håndvævede 

stoffer.  

Der fortsætter op langs kysten og 

stopper ved Goa Lawah, et af de ni 

BALI – DEN GODE RUNDREJSE 

 



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 man 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, og religion, 

dans, musik og ikke mindst 

kunsthåndværk. 

Overnatning: Stndard: Rama 
1.kl.:Puri Bagus Seaview 

 

15-17. dag 

Candidasa 

Dagene er på egen hånd. 

Overnatning: Stndard: Rama 

1.kl.:Puri Bagus Seaview 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. dag:  

Candi Dasa- lufthavnen  

Efter morgenmaden er der tid til de 
sidste indkøb inden der er transfer til 

lufthavnen, hvor der flyves retur mod 

Danmark. 

18. dag 

Hjemme igen  

I løbet af morgenen eller formiddagen 
er I tilbage i Danmark efter en rigtig 

god tur  

 

Husk at vi gerne ændrer i program, 

hotelvalg og længde - helt efter dine 

ønsker  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  


