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Java og Bali

Østens have og gudernes ø 
Dette er en rejse gennem Østens mystik, kulturer og traditioner. På Java og Bali venter en oplevelsesrig og behagelig rejse tilbage 
i tiden og en række af verdens mest spændende seværdigheder.

Når I ankommer til Java vil vores dansktalende rejseleder tage jer med ind bag facaderne og føre jer gennem de vidunderligste 
landskaber til bl.a. Borobodur, som er verdens største buddhistiske tempelkompleks. Det UNESCO-fredede tempel, der er beriget 
af 504 buddhastatuer og 2500 relieffer, er bygget af 2 millioner stenblokke hugget ud af bjerge og transporteret af elefanter.

Et andet højdepunkt (bogstaveligt talt) på Java er turen op til vulkanen Bromo, som trods højden på 2392 meter ikke er fysisk 
krævende. I vil opleve solopgangen inde midt i vulkanens enorme krater, hvor solens første stråler afslører det månelignende land-
skab, mens andre spektakulære vulkaner dukker op gennem morgendisen. En oplevelse, der vil lagre sig på nethinden i al evighed.

På togturen henover Java vil I forstå, hvad den store naturforsker Alfred Russel Wallace mente, da han beskrev Java som "Den ædle 
og frugtbare ø - selve Østens Have".

Vi får god indsigt i Javas kultur og spændende historie, og der er tid til at besøge de gamle royale paladser, der fortsat bebos. 
Mere simple kår oplever vi hos bønderne, når vi cykler roligt og ubesværet gennem lavlandets landbrugsområder, hvor det meste 
af arbejdet foregår som for hundrede år siden.

På Bali, hvor alt går op i en højere harmonisk enhed, venter en helt anden kultur med farvestrålende optog, levende templer og 
husaltre. Vi ser måske også maleriske kremeringer af de døde, som er en vigtig del af den balinesiske kultur, hvor guderne får 
deres daglige gaver. Ritualerne er mange, og vores erfarne rejseleder vil give indsigt i disse traditioner, som har stor indflydelse 
på en balinesers liv.

Selamat datang - velkommen!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Rundrejse med dansk rejseleder - 14 dage
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Java og Bali er nogle særdeles fotogene destinationer. Befolkningens æstetiske 
sans og deres udbredte brug af farver kalder nærmest på kameraerne.

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Singapore. Fly med Singapore Airlines.

Dag 2.  Singapore - Semarang - Magelang. Kort flyskift i Sin-
gapore og videre til Semarang på Javas nordlige kyst, 
hvor I ankommer midt på formiddagen og modtages af 
vores dansktalende rejseleder. Frokost i byen og videre 
til Magelang.

Dag 3. Magelang - Yogyakarta. Besøg ved det imponerende  
 Borobodur, UNESCO-verdensarv og verdens største  
 buddhisttempel opført helt tilbage i 700-800-tallet og  
 kort efter dækket af et tykt lag aske fra Merapivulkanen.  
 Videre til Yogyakarta.

Dag 4.  Yogyakarta. Cykeltur i landlig idyl gennem landsbyer og 
langs marker, stop ved templer og besøg i landsbyen. 
Det spektakulære hinduistiske Prambanantempel med 
det 47 meter høje Shivatårn. Herefter besøg i sultanens 
palads i Yogyakarta.

Dag 5.  Yogyakarta - Malang ved Mount Bromo. En fantastisk  
 togrejse gennem Java til Malang. Landskabet domineres  
 af de forvitrede kegleformede vulkaner. Der er i alt 121  
 på Java.

Dag 6.  Mount Bromo. Ad margueritruten gennem det frodige 
landskab og ind i nationalparken Mt. Bromo, hvor vi skal 
overnatte på Bromo Cottages.

Dag 7.  Mount Bromo - Ubud, Bali. Oplev selve Jordens ska-
belse i solopgangen på Mount Penanjakan. Vandretur 
til Mt. Bromos krater og tilbage til hotellet for at spise 
morgenmad. Senere på dagen fly til Bali og indlogering 
i Ubud på skønt hotel med udsigt til rismarker.

Dag 8. Ubud. Dejlig cykeltur langs rismarkerne og ad snoede  
 junglestier med kig til hverdagsliv.

Dag 9.  Ubud. En spændende introduktion til Balis komplekse, 
men velfungerende samfundsstruktur, frokost på skøn 
organisk restaurant og besøg på et af byens mange 
kunstmuseer.

Dag 10. Ubud - Sanur. På vej til strandbyen Sanur gør vi holdt  
 ved bl.a. Batukarutemplet, et af øens vigtige templer,  
 og Ulan Danutemplet i søen til ære for vandets gud- 
 inde. Frokost ved rismarkerne på de forvredne terrasser  
 ved Jatiluwih – Balis flotteste og UNESCO-verdensarv.  
 Inden vi ankommer til Sanur, ser vi Tanah Lot-templet  
 i havet – et af Balis mest fotograferede motiver.  
 Ankomst i Sanur sidst på eftermiddagen.

Dag 11-12. Fridage i Sanur. Afslappende dage i Sanur - en af de  
 hyggeligste strandbyer på Bali. Atmosfæren er afslappet,  
 og her er heldigvis fortsat en god blanding af turister og  
 lokale. Mulighed for udflugter, f.eks. ud på havet.

Dag 13. Sanur, hjemrejse. Vi forlader hotellet i løbet af efter- 
 middagen for at køre til lufthavnen. Afrejse til København  
 via Singapore.

Dag 14.  Ankomst til Danmark

 Bemærk: Der er mulighed for at forlænge opholdet på  
 Bali med yderligere 2 nætter eller mere.

Semarang - Magelang - Yogyakarta

Malang - Mount Bromo

Ubud - Sanur

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?

•  Dansktalende balinesisk rejseleder
•  Javas spektakulære vulkaner
•  Borobodur, verdens største buddhistiske tempel
•  Balis harmoni og ceremonier
•  Små grupper: 10-22 deltagere

!



4

I Yogyakarta skal vi inden for murene i det gamle Kraton  
- en hel bydel, hvor kongerne levede i stor luksus.

På vores vej gennem Java fornemmer vi tydeligt, hvor frodig øen er. Asken fra de mange vulkaner 
har skabt optimale betingelser for f.eks. risdyrkning.

Det er et af Javas mest 
frugtbare områder med et 
kludetæppe af små marker 
med ris, hvede, majs, grøn-
sager og sukkerrør mellem 
smalle vandløb

Java og Bali - Østens have og gudernes ø
14 dage 

Dag 1. Afrejse fra København
Afrejse fra København til Singapore med Sin-

gapore Airlines, et af verdens bedste luftfarts-

selskaber. Ombord venter et omfattende under-

holdningsprogram, hvor I på skærmen i sædet 

kan vælge mellem de nyeste film, spil og doku-

mentarprogrammer. I tjekker jeres bagage hele 

vejen igennem til Java.

Dag 2. Ankomst til 
Semarang og videre  
til Magelang
Efter et par timer i Singapore 

lufthavn fortsætter I videre 

til Java, hvor vores danskta-

lende rejseleder møder jer i 

Semarang lufthavn.

På vej gennem Semarang, 

som også kaldes ”Little 

Netherland” ser vi en række forholdsvis velbe-

varede bygninger fra hollændernes tid på øen. 

Java var en del af Hollandsk Ostindien – en 

koloni, som eksisterede fra ca. 1800 til 1949, 

og vi passerer bl.a. en kirke bygget i 1753, 

inden vi stopper for at spise frokost på Toko 

Oen, en restaurant, som har været drevet og 

ejet af den sammen familie siden begyndelsen 

af 1900-tallet. Efter frokost kører vi videre til 

Magelang – en køretur på ca. to timer. Vi ind-

kvarteres på et godt hotel i byen og kan nu 

puste ud efter den lange rejse og glæde os til 

store oplevelser i morgen.

Dag 3. Magelang - Yogyakarta, 
besøg ved Borobudurtemplet
Efter morgenmad på hotellet skal vi besøge 

intet mindre end en af verdens største sevær-

digheder, Borobodur som er verdens stør-

ste buddhisttempel. Borobudur blev opført i 

700-800-tallet af tvangsarbejdere fra områ-

det og er således et par hundrede år ældre 

end det måske mere kendte Angkor Wat-kom-

pleks i Cambodia. Byggestilen er buddhistisk 

med elementer fra Persien, Babylon og Græ-

kenland, og hele området består af 2 millioner 

tilhuggede stenblokke.

Kort efter templet stod 

færdigt, blev det ødelagt 

først af hinduer og der-

næst dækket af aske fra 

et vulkanudbrud i den 

nærliggende Merapi-

vulkan. Bygningsværket 

blev først gravet fri igen 

1000 år senere under 

ledelse af den legenda-

riske britiske viceguvernør Raffles, som i 1815 

genopdagede Borobudur. Herefter fulgte flere 

årtiers oprydningsarbejde, hvor vegetation og 

jord skulle fjernes.

Området er naturligvis på UNESCOs liste over 

verdenskulturarv, og det regnes for Javas 

største turistattraktion. Den dag i dag byg-

ges husene i de nærliggende landsbyer efter 

samme metode, som de fantastiske monu-

menter i Borobudur.

Vi spiser en lokal frokost og besøger heref-

ter en sølvsmed og en kunsthåndværker, som 

udfører traditionelt, javanesiske brugskunst. I 

løbet af eftermiddagen når vi frem til Yogya-

karta, hvor vi indlogerer os i fine omgivelser på 

Royal Ambarrukmo Hotel. Måske har vi tid til 

en dukkert i hotellets pool, inden vi gør os klar 

til at spise en kongelig middag på det histo-

riske AmbarTirta, som tidligere udgjorde kong 

Hamengkubuwono VII’s gemakker.   

Dag 4. Yogyakarta, cykeltur til Prambanan-
templet og det gamle Yogyakarta
I dag skal vi efter morgenmaden på cykeltur ad 

en asfalteret cykelsti gennem det flade land-

skab med landsbyer, marker og plantager med 

palmer. Vi får et godt indtryk af livet på landet, 

hvor de lokale bønder klarer sig med gammel-

dags redskaber og metoder. Det er et af Javas 

mest frugtbare områder med et kludetæppe af 

små marker med ris, hvede, majs, grønsager 

og sukkerrør mellem smalle vandløb.

Spredt ud over landskabet ligger historiske 

ruiner og omkring 30 hinduistiske og buddhi-

stiske templer, samt resterne af paladser fra 

det 8. og 9. århundrede. Rigdommen i det lille 

kongedømme fornægter sig ikke. På et tids-

punkt dukker Bokotemplet op næsten som et 

fatamorgana mellem kokospalmer på en bakke 

i det fjerne. Og efter 2 timers rolig cykeltur 

med mange stop afleverer vi ved ellevetiden 

de tohjulede køretøjer for at besøge det spek-

takulære Prambanantempel.

Komplekset med flere end 200 velbevarede 

hindutempler kaldes også Den Slanke Jomfrus 

Tempel, fordi man i et af de tre hovedtempler, 

det 47 meter høje Shivatempel, har en slank 

og jomfruelig Durgastatue, som ifølge legen-

den er en forstenet prinsesse, Loro Jonggran. 

Den skæbne ramte hende, fordi hun afslog en 

bejler. De to andre hovedtempler er dedikeret 

til hinduguderne Brahma og Vishnu.
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!En rejse fyldt med fantastiske kulturelle og natur-
mæssige oplevelser. Rejsen afsluttes med to dage 
på stranden, og kan forlænges med ekstra dage.

BOROBUDUR - VERDENSKULTURARV

Det buddhistiske tempel Borobudur er en sevær-
dighed i verdensklasse fuldt på højde med pyra-
miderne i Egypten og Angkor Wat i Cambodia. 
Templet blev bygget i 800-tallet og er verdens 
største buddhistiske tempel, det måler 123 x 123 
meter. Kort efter det stod færdigt, blev det dæk-
ket af aske fra et vulkanudbrud og blev først gra-
vet fri 1000 år senere. 
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JAVA

Med sit varierede landskab med rygende 
blågrønne vulkaner, saftige grønne ris-
marker, azurblå søer og kølige bjerg-
landskaber overvælder Java selv de mest 
garvede rejsende. Dertil kan lægges øens 
urgamle kultur med seværdigheder i ver-
densklasse og en særdeles gæstfri lokal-
befolkning. Det gør tilsammen Java til en 
kæmpe oplevelse!
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Det spektakulære Prambanantempel er Javas største tempelkompleks og blev bygget i 800-tallet til ære 
for hinduguderne. Endnu et enestående stykke UNESCO-kulturarv på rundrejsen.

Har man lyst til at købe en souvenir med hjem, 
så er disse fine dukker et godt bud.

Næsten uanset hvor man 
opholder sig på Java, 
domineres landskabet af 
silhuetter fra de keglefor-
mede vulkaner, der rejser 
sig majestætisk 2-3.000 
meter mod skyerne

Java og Bali - Østens have og gudernes ø
14 dage 

Tilbage i Yogyakarta spiser vi frokost og 

besøger herefter sultanens palads i Kraton –  

bydelen bag muren, som 

den første regent i områ-

det lod opføre for godt 

et par hundrede år siden.

Kratonen var mere end 

blot et hjem for sultanen 

og hans familie og rum-

mede private meditati-

ons- og ceremonikamre, 

en storslået tronsal, 

adskillige audiens- og 

forestillingspavilloner, en 

moské, en enorm konge-

lig lysthave, stalde, kaserner, våbendepot og 

to vidtstrakte paradepladser beplantet med 

hellige banyantræer.

Alt sammen i et omhyggeligt gennemtænkt 

kompleks af befæstede områder, snævre 

gyder og massive porte, indrammet af en for-

stærket ydermur, der måler to kilometer på 

hver side.

I dag er det kun den inderste gård, der betrag-

tes som en del af den rigtige Kraton, mens 

labyrinten af gyder og mindre gårde, moskéen 

og de to store paladser er blevet integreret i 

byen. Men lange sektioner af den yderste mur 

står stadig, og mange af boligerne inden for 

den er stadig ejet og beboet af medlemmer 

af den kongelige familie. 

Der er fortsat masser af små forretninger med 

sølv og batik, som byen også er kendt for.

Dag 5. Yogyakarta 
- Malang ved 
Mount Bromo
Vi forlader hotellet i Yog-

yakarta tidligt for at nå 

Malioboro Express-toget 

(Executive Class) med 

afgang fra Yogyakartas 

banegård kl. 7.30. Den 

fantastiske togtur gen-

nem Java giver masser af 

muligheder for gode bil-

leder i kameraet.

Næsten uanset hvor man opholder sig på Java, 

domineres landskabet af silhuetter fra de keg-

leformede vulkaner, der rejser sig majestætisk 

2-3.000 meter mod skyerne.

Der findes 121 vulkaner på Java, heraf er 30 

af dem fortsat aktive. De boblende, sydende, 

svovldunstende toppe har stor set alle status 

af nationalparker. Mount Bromo er den mest 

populære vulkan, og den skal vi opleve på nær-

meste hold de næste dage.

Når vi ankommer til Malang, venter en bus på 

at køre os til hotellet. Malang blev grundlagt af 

hollænderne i slutningen af det 18. århund-

rede, hvor den var hjemsted for farmere, der 

dyrkede kaffe i det frodige vulkanske højland. 

Der findes stadig eksempler på hollandsk kolo-

nistilsarkitektur i byen.

Dag 6. Malang - Mount Bromo
Vi bevæger os gennem det idylliske østlige Java 

forbi plantager, hvor der dyrkes bl.a. kaffe og 

kakao – en ren "margueritrute", hvor vi har tid 

til at gøre ophold og nyde moder naturs kunst-

værk. Vi besøger et par imponerende templer 

undervejs, som blev bygget helt tilbage i det 

13. århundrede af Singosarikongedømmet, 

bl.a. Candi Singosari-templet og en kæmpestor 

dwarapala-statue, en mytisk figur, som holder 

vagt foran templerne og skræmmer eventuelle 

onde ånder væk.

Vi spiser frokost undervejs på en lokal restau-

rant og regner med at være fremme ved 

dagens slutmål, landsbyen Tosari, midt på 

eftermiddagen. Vi indlogerer os på byens hyg-

geligste hotel, Bromo Cottages, som ligger 

med bjergtagende udsigt over Mount Bromo. 

Det er en god ide at gå tidligt i seng – vi skal 

meget tidlig op næste morgen.

Dag 7. Solopgang over Bromo 
og videre til Ubud på Bali
Vi forlader hotellet i nattemørket kl. 04.00 for 

at nå frem og se den betagende solopgang 

over Penanjakanbjerget. Husk at iføre jer en 

varm trøje her på bjerget, der rejser sig 2392 

meter op fra en stor sandslette. Vi skal frem til 

det enorme vulkanske krater, hvis 300 meter 

stejle vægge falder mere eller mindre lodret 
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Balineserne får deres hverdag til at hænge sammen på forbilledlig vis, selv om de bruger meget tid på at behage guderne. Der lægges hver dag små, fine offergaver 
ud til forretningsguden, til vandets gudinde og til mange andre guder.  

Her venter et imponerende 
syn af duftranker, offerkurve 
og store opsatser, alle møj-
sommeligt pyntet til ære for 
de allestedsværende guder

Java og Bali - Østens have og gudernes ø
14 dage 

ned i hullet, hvor vi kan se pittoreske bjerg-

toppe og den stadig rygende Bromovulkan 

stikke op gennem skylaget. Et syn, som længe 

vil bide sig fast i hukom-

melsen til trods for, at 

det bliver overgået, når 

vi bevæger os ned i kra-

teret, til fods eller på 

hesteryg, samtidig med 

at solen stiger op.

Er vi heldige med sky-

erne, vil solopgangen 

her, når strålerne kryber 

over kanten og falder 

ned i vulkanen, være så enestående, at man 

tænker, at sådan må det have set ud, da selve 

Jorden blev skabt.

Omkring kl. 7.30 vender vi om og tager tilbage 

til Bromo Cottages for at spise morgenmad og 

slappe lidt af, inden vi senere på dagen kører 

mod Surabaya for at nå flyet til Denpasar på 

naboøen Bali. Vi lander i Denpasar først på 

aftenen og kører til Ubud, det kunstneriske 

hjerte midt på øen, hvor vi skal bo med udsigt 

til landlig idyl og irgrønne rismarker og alligevel 

i gåafstand til hyggelige og gode restauranter.

Dag 8. Ubud, cykeltur i landlig idyl
Vi skal ud og opleve den landlige idyl, som 

stortrives i landsbyerne omkring Ubud. Vi har 

valgt en samarbejdspartner med gode cykler 

og hjelme til alle - turen er på ingen måde 

strabadserende og alle 

kan deltage. Veludsty-

ret begiver vi os afsted 

ud af byen af de snørk-

lede veje. Vi kører langs 

rismarkerne, der kan 

høstes to til tre gange 

årligt.

Vi betragter det klassiske 

motiv af flittige arbej-

dere - mænd og kvinder, 

der alle bærer de karakteristiske bredskyggede 

stråhatte, der beskytter hovedet mod den 

skarpe sol. Høsten foregår ved håndkraft, og 

de kegleformede hatte dykker op og ned i takt 

med, at seglkniven skærer sig gennem plan-

terne.

Efter lidt tid i sadlen kommer vi til en tobaks-

plantage og fortsætter under palmeblade 

videre ad snævre junglestier. Vi passerer et 

tempel, hvor galangmusikken gjalder ud fra de 

hellige haller. I landsbyerne bliver vi mødt af 

hujende børn, og vinkende koner, mens vi hol-

der godt øje med vejen foran os, hvor ænder, 

høns, hunde og andre cykler krydser uregle-

menteret mellem hinanden.

Her er vi for alvor kommet på landet, og vi 

tager os god tid til at indsnuse de mange dufte 

og forevige de massive indtryk på kameraets 

digitale kort. Vi spiser frokost i en landsby, læk-

kert veltillavet bondemad - man bliver sulten 

efter en aktiv formiddag. Dagen afsluttes på 

Sindu-markedet, hvor de mange offergaver 

produceres og sælges.

Her venter et imponerende syn af duftranker, 

offerkurve og store opsatser, alle møjsom-

meligt pyntet til ære for de allestedsværende 

guder. Resten af dagen er til fri disposition.

Dag 9. Ubud, på opdagelse i byens gader
Vi forlader hotellet midt på formiddagen for at 

gå på opdagelse i byen. Vi går ned af Jl. Kajeng, 

der er Balis bud på "Walk of Fame". Her er det 

dog ikke Hollywoods stjerner, der har sat deres 

aftryk, men kunstnere og beboere i den lokale 

Banjar, der har udsmykket vejen. En Banjar er 

betegnelsen for et religiøst og socialt fælle-

skab blandt en række familier, som bidrager til 

templet og forsamlingshusets drift i byen.

Vores rejseleder vil ved denne lejlighed for-

tælle mere om den spændende men også 

komplekse samfundsstruktur, der gør Bali til et 

ganske særligt sted på denne jord. Vi besøger 

forsamlingshuset, det lille tempel og herefter 

et lille kooperativ for de mange væversker, 
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UBUD

Midt i højlandet omgivet af grønne rismarker 
og rislende vandløb ligger Ubud. Her dyrkes de 
religiøse og kulturelle ceremonier helhjertet, 
og med to dage i byen har vi gode chancer for 
at opleve et farverigt optog med alt, hvad der-
til hører af offergaver, smukke klædedragter 
og smilende ansigter. 

Ubud har en række virkeligt spændende 
museer og gallerier, og i byens hovedgade 
finder vi spændende restauranter, hyggelige 
cafeer og ikke mindst butikker med smuk 
brugskunst. 

Byen kan opleves til fods eller på cykel. I 
løbet af få minutter befinder man sig midt i 
rismarkerne omgivet af landlig idyl.
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Her finder vi endnu en af 
grundene til Balis populari-
tet; det fabelagtige hindu-
tempel, Ulan Danu, som lig-
ger midt ude i søen

Det fabelagtigt smukke Ulan Danu-tempel ligger midt i en sø og er dedikeret til vandets gudinde. 
Hun sørger bl.a. for, at vandet flyder på markerne hele vejen fra den øverste til den nederste rismark.

som her har mulighed for at sælge deres ene-

stående håndværk gennem en "non profit" 

organisation. Vores rejseleder vil forklare om 

de forskelligere tekni-

ker, der ligger bag de 

smukke mønstre.

Vi besøger en lille skole 

og fortsætter ud af byen 

og gennem rismarkerne. 

Dagens højdepunkt bli-

ver frokosten på Sari 

Organic, der som navnet 

afslører, er en økolo-

gisk restaurant, hvor vi skal smage nogle af 

de bedste råvarer fra området. Beliggenheden 

midt i rismarken gør sit til, at dette måltid bli-

ver noget helt særligt.

Vi slutter dagen af på et af Balis mange kunst-

museer. Byen har siden 1930'erne været Balis 

kulturelle centrum. Her har kunstnere fra hele 

verden fundet et fristed, og de smukke omgi-

velser har været en uudtømmelig inspirations-

kilde for bl.a. malere, skulptører og træskæ-

rere. Resten af dagen er til fri disposition.

Dag 10. Ubud - Sanur 
med seværdigheder på vejen
Der er sceneskift i dag, hvor vi flytter fra Ubud 

til strandbyen Sanur. Vi 

benytter lejligheden til 

at opleve nogle af øens 

mange seværdigheder, 

og vi begynder ved 

Batukarutemplet, der 

ligger på Balis næsthø-

jeste bjerg. Her venter 

en smuk udsigt fra et 

af Balis hovedtempler, 

hvor der ofte er store 

ceremonier. Måske er vi heldige at overvære 

en af disse guddommelige seancer.

Vi fortsætter gennem det pragtfulde landskab, 

gør ophold ved en af de pittoreske landsbyer, 

hvor vi får tid til at slentre gennem byen og 

indsnuse atmosfæren. Ad snoede veje når vi 

over 1200 højdemeter og kan nyde den even-

tyrlige panoramaudsigt over Bratansøen.

Her finder vi endnu en af grundende til Balis 

popularitet; det fabelagtige hindutempel, Ulan 

Danu, som ligger midt ude i søen. Det er 

dedikeret til vandets gudinde, Dewi Danau, 

som de lokale giver offergaver, fordi hun 

sørger for vandforsyningen til markerne på 

bjergsidens terrasser.

Vi fortsætter til Candi Kuning med det farve-

rige marked kendt for sine grøntsager og ikke 

mindste for sine smukke blomster, de mest 

imponerende er de mange arter af orkideer. 

Vi forsætter til Jatiluwih, hvis enestående ris-

marker kom på UNESCOs liste over verdens-

naturarv i 2007. Vi spiser frokost i de smukke 

omgivelser, inden vi kører sydpå mod strand-

byen Sanur.

Inden vi når så langt, gør vi ophold ved Tanah 

Lot-templet - endnu et imponerede syn, som 

bør foreviges. Tanah Lot-templet ligger på top-

pen af en klippe 50 meter fra kysten med Det 

Indiske Ocean i baggrunden.

Det er en af Balis mest forunderlige og mest 

fotograferede seværdigheder. Finder man den 

rigtige vinkel, kan man få billeder i kameraet, 

der ligner kinesiske malerier fra en svunden tid. 

Java og Bali - Østens have og gudernes ø
14 dage 
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FORLÆNG  
FERIEN I SANUR 
Det er naturligvis muligt at 
forlænge rejsen med nogle 
ekstra dage i Sanur. Ring 
og hør mere om mulighe-
derne for forlængelse.

Turisterne har for længst 
fået øje på Sanur, men byen 
har på forunderlig vis for-
mået at beholde meget af 
sin landsbysjæl og afslap-
pede stemning

Stranden ved Sanur holdes fint rent af et strandlaug, som arbejder tidligt om morgenen, så vi som gæster 
kan stå op til dette smukke syn.

Med lidt held også med den rødglødende sol 

på vej ned i havet, der klasker mod klipperne. 

Det sagnomspundne 

tempel kan besøges 

ved ebbe - og vi kan 

være heldige at se 

ceremonielle optog 

vandre ud til klip-

pen med deres hvide 

gevandter flagrende i 

vinden. Vi ankommer 

til hotellet i Sanur sidst 

på eftermiddagen, og 

resten af dagen er til 

fri disposition.

Dag 11-12. Fridage i Sanur
I skyggen under palmerne venter liggestolene 

på jer fra morgenstunden, men muligheden er 

også at cykle en 6 km lang tur langs stran-

den, eller gå et par hundrede meter til byens 

hovedgade, hvor der ligeledes er mange fri-

stende spisesteder og små butikker.

I den sydlige del af byen finder man det inte-

ressante tempel Pura Belanjong, der huser 

Balis ældste eksempel på skriftsprog på en 

søjle fra år 913 før vor tidsregning. Det er 

skrevet både på oldbaline-

sisk og sanskrit. Skumrings-

timen er specielt stemnings-

fuld langs stranden, når sol-

lyset forholdsvis hurtigt siver 

væk, samtidig med at olie-

lamperne tændes på restau-

ranterne. Lydene forstærkes 

med mørkets frembrud og 

grillduftene breder sig fra 

de mange specialiteter, man 

kan vælge imellem.

Fisk og skaldyr er naturligvis mellem ingredi-

enserne i mange retter på menukortene her 

på kanten af havet, men som I allerede har 

opdaget på rundturen her på Bali, er det kuli-

nariske udbud stort, fordi råvarerne og kryd-

derierne er så mangfoldige og opfindsomhe-

den helt eminent, når det gælder serveringen 

af de mange retter.

Turisterne har for længst fået øje på Sanur, 

men byen har på forunderlig vis formået at 

bevare meget af sin landsbysjæl med de loka-

les fine huse, templer med tranceforestillinger 

under festivalerne, skoler, små butikker og en 

lokal afslappet stemning. Selvom der naturlig-

vis er sket store omvæltninger, siden nogle af 

Hollywoods berømtheder, bl.a. Charlie Chaplin 

og Barbara Hutton, i 1930'erne holdt ferier 

her uden at blive overvåget af de kulørte bla-

des fotografer.

I har to dage til at nyde stranden, og hvis I har 

mod på at se og opleve mere, kan I bestille 

udflugter hos rejselederen. Det kunne f. eks. 

være en cykeltur gennem byen og langs stran-

den i Sanur. Der kan også arrangeres dykker-

eller snorkelture til forskellige steder med et rigt 

marineliv eller en sejltur til Lembongan Island.

Dag 13. Sanur, hjemrejse via Singapore
I har det meste af dagen til rådighed, inden I 

sidst på eftermiddagen kører til lufthavnen for 

at flyve retur til Danmark. Turen går via Sin-

gapore, hvor I skifter fly, inden kursen sættes 

mod København non-stop.

Dag 14. Ankomst til København
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