BALI – BALI OG LOMBOK
1. dag
Afgang fra Danmark
I løbet af dagen er der afgang mod
Bali med et skift undervejs.

danse opføres. Dansene er et ritual fra
Den store Hindu periode (Ramayana),
og fortæller om kampe mellem den
kongelige familie og abeguden
Hanaman.

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

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

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 kunst center 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
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

5. dag
Sydkysten-Ubud
Efter morgenmaden er der afgang fra
hotellet til den vestlige del af øen. I
besøger det royale familietempel,
Taman Ayun i Mengwi for derefter at
køre til landsbyen Penebel, der har et
helt specielt vandingssystem til de
omkringliggende rismarker.
I besøger templet beliggende ved
foden af Mount Batukaru, og
fortsætter via de smukke, grønne ris
terrasser i Jatiluwih til Bedugul
Mountain.
Herefter 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 guldog sølvarbejde.
Efter at have prøvet kræfter med de
lokales handelstalent går turen
gennem Balis smukke natur til to af
øens store seværdigheder.
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.
Senere besøges Moder Templet (Pura
Basakih), der med Agung Vulkanens
massive top i baggrunden og et virvar
af farvestrålende festklædte
balinesere med offergaver, er et af
øens storslåede syn.
Sidst på eftermiddagen ankomst til
hotellet i Ubud.
Overnatning: Standard: Tagal Sari
Overnatning: 1 kl: Thembuhan

6. dag
Ubud
Dagen er til fri disposition. Oplev
Ubuds afslappede atmosfære og den
enestående natur omkring de
nærliggende landsbyer.
Overnatning: Standard: Tagal Sari
Overnatning: 1 kl. Thembuhan

7. dag
Ubud-Elefanttur
Efter morgenmaden fliver I hentet og
kørt til landsbyen Taro, hvor
transporten overlades til elefanterne.
I skal på en spændende tur rundt i
elefantparken og efter ca. 45 min.
slutter turen ved elefanternes badesø.
Frokosten serveres i parkens
restaurant. I er tilbage på jeres hotel
ud på eftermiddagen.
Overnatning: Standard: Tagal Sari
Ov ernatning: 1 kl : Thembuhan
8. dag
Ubud—Lombok
Efter morgenmaden går det til Borneo,
hvor I sejler til Lombok. Der er tale
om en hurtiggående båd med plads til
20 personer. Turen tager ca. 2 timer
og her I bliver hentet af vores
engelsktalende guide på Lombok og
kørt til hotellet.
Overnatning: Standars: Puri Mas
Overnatning: 1 kl. : Jeeva Klui
9. dag
Lombok
Efter morgenmaden skal du på en
spændende udflugt med vægten lagt
på Lomboks kulturelle og historiske
seværdigheder i og omkring
hovedstaden Mataram.
I besøger blandt andet Pura Meru
templet, Mayura paladset, markedet
Sweta, sommerpaladset i Narmada og
modertemplet Pura Lingsar.
Denne Udflugt foregår i bil med air
condition og der indgår en
engelsktalende guide.
Overnatning: Standars: Puri Mas
Overnatning: 1 kl. : Jeeva Klui
10. dag
Lombok
Dagen er på egen hånd
Overnatning: Standars: Puri Mas
Overnatning: 1 kl. : Jeeva Klui
11. dag
Lombok
På denne tur kommer i tæt på
Lomboks oprindelige Sasak kultur og
besøger blandt andet de traditionelle
Sasak landsbyer Sengkol og
Rambitam.
På turen til Lomboks smukke sydkyst
gøres stop i Penujak, kendt for sine
pottmagere og Sukarara med
traditionelle Ikat væverier.
Denne Udflugt foregår i bil med air
condition og der indgår en
engelsktalende guide
Overnatning: Standars: Puri Mas
Overnatning: 1 kl. : Jeeva Klui

12. dag
Lombok
Dagen er på egen hånd
Overnatning: Standars: Puri Mas
Overnatning: 1 kl. : Jeeva Klui

13. dag
Lombok-Danmark
Først på dagen hentes I på jeres hotel
og kørt til havnen, hvor båden til Bali
venter, og her er der transfer til
lufthavnen, hvor der er hjemrejse til
Danmark (hvis vi kan finde plads
flyver i stedet direkte til Singapore og
hjem til Danmark.
Såfremt I flyves med Singapore
Airlines kan vi tilbyde afrejse direkte
fra Lombok til Singapore.
14.dag
Danmark
Der er ankomst i løbet
morgenen/formiddagen

