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Stjernegaard arrangerer i samarbejde med yogainstruktør Lill-Britt Sjøblom en rejse til gudernes ø, Bali, med daglig undervisning 
i yoga og mange muligheder for udflugter og aktiviteter i Balis smukke natur med frodig jungle, majestætiske vulkaner, grønne 
risterrasser og dejlige strande.

Vi flyver med Thai Airways ud og hjem og bor på skønne 3- og 4-stjernede hoteller i Ubud, Tulamben og Sidemen. Vi har egen 
chauffør mellem hotellerne, og Lill-Britt underviser hver dag i yoga i smukke og inspirerende omgivelser.

Første stop på rejsen er i Ubud, Balis kunstneriske hjerte, som er omgivet af rismarker og fyldt med gode restauranter, flere af dem 
økologiske, og dejlige spaer med hele paletten af behandlinger. Det er også i Ubud, at man kan opleve de store religiøse ceremo-
nier, som hører til dagligdagen på Bali, og de traditionelle danse med masker, magi og trance. Vi skal bo på Bhuwana Ubud Hotel, 
som ligger i fredelige omgivelser lidt uden for byen. 

Herefter kører vi ud til stranden ved Tulamben for at bo på det skønne Kubu Indah Resort. Her er der gode muligheder for at prøve 
kræfter med snorkling og dykning – stedet har sin egen dykkerskole – og spaen tilbyder som noget særligt til os 20% på alle be-
handlinger.

Sidste del af rejsen tilbringer vi i Sidemen, hvor vi indlogerer os på det skønne Samanvaya med udsigt til grønne rismarker, der 
er er sirligt anlagt på terrasser som trappesten i naturen. Samanvaya betyder ’harmoni’ på sanskrit – og det er nøjagtigt, hvad 
vi kan forvente at finde her i dalen, hvor vores værelser ligger spredt i en frodig have. Som en værdig finale på vores yogaferie 
på smukke Bali tilbyder Lill-Britt i samarbejde med byens hellige mand, Mangku Mastra, som noget helt særligt en dybdegående 
chakra-behandling med healing og aromaterapi. 

Yogaferie på Bali
Med Lill-Britt Sjöblom

lille 
gruppe

Max. 16 
deltagere

11. marts – 23. marts 2018 – 13 dage – særpris fra kr. 13.500
4 nætter Ubud, 3 nætter Tulamben, 3 nætter Sidemen



Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Danmark - Bali  
 Afrejse fra Københavns Lufthavn midt på eftermiddagen med Thai Air- 
 ways. Vi tager plads i de behagelige sæder, ser en film eller to og får  
 forhåbentlig noget søvn, så vi er friske, når vi kommer frem. Mad og  
 drikke er naturligvis gratis ombord.

Dag 2. Ankomst til Bali og videre til Ubud  
 Flyskift i Bangkok og videre til Bali. Vi ankommer til Denpasar om  
 formiddagen, og her venter en chauffør på at køre os til Ubud. Indkvar- 
 tering på Bhuwana Ubud Hotel i landlig idyl.  Yoga-undervisning med  
 Lill-Britt for at få flyrejsen ud af kroppen.

Dag 3-5. Ubud  
 Skønne dage i Ubud og omegn. Udover den daglige yogaundervisning  
 er der mulighed for at deltage i forskellige udflugter, f.eks. vandring  
 på Batur-vulkanen i solopgangen, rafting på floden og cykelture langs  
 rismarkerne eller en tur til stranden i Sanur. Gode middage på byens  
 mange restauranter og forkælelse på en spa er også gode bud på akti- 
 viteter. Ønskes en privat session med yogaterapi hos Lill-Britt, er det  
 muligt at aftale nærmere på stedet. 

Dag 6. Ubud - Tulamben  
 Vores egen chauffør kører os gennem Balis smukkeste landskab og  
 ud til kysten ved Tulamben. Vi kører nordpå via det vulkanske højland  
 ved Kintamani-krateret, hvor vi nyder udsigten. Vi besøger vandpaladset  
 TirtaGanga, hvor det hellige vand springer, inden vi når frem til den  
 mægtige Agung-vulkan og Kubu, hvor et hotel i særklasse venter os. 
 Vi skal bo på det skønne, 4-stjernede og danskejede resort Kubu Indah  
 Resort, der ligger smukt ned til en stenstrand men med egen badebro,  
 en dejlig pool og en velduftende spa. Yogaundervisning i solnedgangen  
 med udsigt til havet.

Dag 7-8. Tulamben  
 To dejlige dage til rådighed, måske med en tur på havet med resortets  
 egen dykker- eller snorkelinstruktør. Der ligger et godt rev med koraller  
 og fisk i alle farver lige ud for resortet, og flere af Balis absolut bedste 
 dykkersteder ligger tæt på. Dykkerbevis er ikke nødvendig for at del- 
 tage. Som noget helt særligt tilbyder resortet 20% rabat på behand- 
 linger i spaen, så det er oplagt at tage plads i pavillonen på et tidspunkt  
 og lade kyndige hænder massere vores muskler. Der er naturligvis også  
 daglige yogatimer her på Kubu Indah.

Dag 9. Tulamben - Sidemen  
 Vores chauffør kører os til Sidemen, hvor den sidste del af rejsen skal  
 tilbringes. Her er naturen, fred og ro i højsædet – og her finder vi de  
 ideelle rammer for vores yogatimer. Området er også velegnet til afprøve  
 gående meditation med Lill Britt eller gåture på egen hånd. På vej til  
 Sidemen besøger vi i et isoleret Aga-samfund, som holder urgamle tradi- 
 tioner i hævd. Vi ser den mystiske Goa Lawah, flagermusgrotten, samt  
 Balis gamle højesteret, Klungkung, et historisk bygningsværk som blev  
 destrueret af hollænderne i starten af det 19 århundrede. Hvis tiden tilla- 
 der det, besøger vi også Besakih-modertemplet på vej til Sidemen. Vi  
 indkvarteres på det skønne boutiquehotel Samanvaya, der ligger fabelag- 
 tigt smukt med udsigt til risterrasserne i Sidemendalen. Bemærk, at der  
 er forskellige værelsestyper at vælge mellem på Samanvaya.

Dag 10-11. Sidemen 
 Endnu to dage med privat yogaundervisning og god tid til at slappe af  
 i smukke og inspirerende omgivelser. Hotellet har egen spa og yoga-  
 og meditationscenter og en smuk infinity pool med udsigt til Sidemen- 
 dalen. Der vil være mulighed for gode gåture eller cykelture på moun- 
 tainbike i dalen langs med rismarkerne. Herudover kan vi tilbyde et  
 unikt samarbejde mellem Lill-Britt og byens hellige mand, Mangku  
 Mastra, der også underviser i yoga og meditation. På Samanvaya kan  
 der bestilles en særlig chakra-massage af denne dygtige mester, der har  
 en helt speciel metode at løfte den enkeltes energi. Sammen tilbyder 
 Lill-Britt og Mangku Mastra en dybdegående chakra-behandling med  
 healing og aromaterapi. En helt speciel meditativ oplevelse, der oplader  
 dit system og forløser tung energi.

Dag 12. Sidemen og hjemrejse 
 Flyet til Bangkok afgår først sidst på eftermiddagen, så der er god tid  
 i Sidemen, inden vi bliver kørt til lufthavnen for at påbegynde hjem- 
 rejsen. Ved midnatstid skiftes fly i Bangkok, hvorefter vi kan sove hele  
 vejen til København.

Dag 13. Ankomst til Danmark 
 Flyet ankommer til Københavns Lufthavn tidligt om morgenen.

Lill-Britt Sjöblom
Lill-Britt Sjöblom startede sin yogarejse med Hatha 
yoga for 27 år siden og er uddannet i Satyanan-
das og Sivanandas integralyoga. Det er den form 
for yoga, som er bedst kendt i vesten. Den lægger 
vægt på de fysiske aspekter, der tager udgangs-
punkt i at styrke og balancere kroppen. 

I sit arbejde med hjerte- og kræftpatienter har 
fokus været på Mediyoga, en terapeutisk yoga-
form med enkle, effektive øvelser og åndedræts- 
teknikker, der kombineres med meditation.

Lill-Britt Sjöblom er uddannet samtale- og yoga-
terapeut samt healingmassør og har gennem de 
sidste 10 år arbejdet med spa, helse, velvære og 
personlig udvikling.

På denne rejse afholder Lill-Britt daglig yoga- 
undervisning på de tre hoteller i Ubud, Tulamben 
og Sidemen. Derudover er det muligt at tilkøbe 
personlig træning, yogamassage og chakra- 
afbalancering efter aftale.



11.-23. MARTS 2018
VÆRELSESTYPE

Jepun Lodge på Samanvaya 13.500  14.680  12.650 

Lotus Lodge på Samanvaya 13.890  15.135  13.750 

Padi Hitam Lumbung på Samanvaya 13.990  15.335  13.820 

Padi Putih Lumbung på Samanvaya 13.990  15.335  13.820 

Champak Lodge på Samanvaya 14.130  15.610  13.910 

  

Alt dette er inkluderet i prisen:

 5 Flyrejse med Thai Airways via Bangkok t/r

 5 10 nætter i delt dobbeltværelse 
- 4 nætter på Bhuwana Ubud Hotel i Deluxe-værelse 
- 3 nætter på Kubu Indah Resort ved Tulamben, Garden Bungalow  
- 3 nætter på Samanvaya i Sidemen, i en af værelseskategorierne: 
Jepun Lodge, Lotus Lodge, Padi Hitam Lumbung, Padi Putih 
Lumbung eller Champak Lodge (forskellige værelsestyper skyldes 
begrænset kapacitet)

 5 Morgenmad alle dage

 5 Transport lufthavn-hotel t/r

 5 Privat transport mellem hoteller 
- Heldags sightseeing tur mellem Ubud og Kubu med guide og frokost 
- Sightseeing tur mellem Kubu og Sidemen med guide og frokost

 5 Daglig yogaundervisning ved Lill-Britt Sjöblom
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Ikke inkluderet:
 Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestilling kr. 995 per person  

 (over 70 år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210
 Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse-  

 forsikring - 6% af rejsens pris
 Donationer - normalt 10-20.000 rupiah (kr. 5-10) efter et 

 tempelbesøg
 På Bali er det kutyme at give drikkepenge til jeres guide og   

 chauffør forudsat at I føler jer godt behandlet. 
 Ekspeditionsgebyr kr. 100 pr. ordre
 Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

Kubu Indah Resort Dive & Spa 
Det danskejede Kubu Indah Resort ligger på nordøstkysten tæt 
på Tulamben og en lille idyllisk fiskerlandsby. Resortet ligger helt 
ned til havet og med den mægtige Mt. Agung-vulkan i ’bagha-
ven’. Resortet har en smukt anlagt pool og en god restaurant, 
der holder et meget rimeligt prisniveau. Den udendørs spa i 
haven tilbyder forskellige traditionelle behandlinger, og resortet 
har egen dykkerskole og endda eget husrev. Alle bungalows har 
egen terrasse og hel eller delvis udsigt over Lombokstrædet og 
er opført i harmoni med omgivelserne. 

Samanvaya (+)
Samanvaya betyder harmoni på sanskrit, og der er nøjagtig 
hvad man finder her midt i Sidemens smukke og frodige natur. 
Det skønne boutiquehotel ligger med fabelagtig udsigt til rister-
rasser og bjerge lige midt i Sidemen-dalen, hvor alt ånder fred 
og ro. Fra den smukke infinity pool og fra den hyggelige restau-
rant, Rice Barn, er udsigten perfekt. Der findes flere forskellige 
værelsesstyper. Alle værelser er rummelige og smukt indrettet i 
naturens materialer. Nogle har udsigt til poolen og rismarkerne, 
andre til bjergene og en lille fiskedam. Alle har desuden egen 
terrasse. Der er rig mulighed for forkælelse på Samanvaya. 
Hotellet har egen spa med skønne behandlinger samt et yoga - 
og meditationscenter med egne undervisere.  

Bhuwana Ubud Hotel (+)
Et dejligt stilrent hotel i udkanten af Ubud omgivet af rismarker, 
en lille flod i baghaven og kun 10 minutter til Ubuds hovedgade, 
Monkey Forest Road. En smukt anlagt have med masser af tro-
piske blomster omgiver de 40 deluxe-værelser, restauranten og 
et stort poolområde. De store lyse værelser er holdt i smagfulde 
nuancer og har egen terrasse eller balkon. Der er gratis wifi om-
kring restauranten og poolen, cykler til fri afbenyttelse og gratis 
transport til Monkey Forest Road. Et nyt og tiltalende resort, der 
får vores bedste anbefalinger.

Yoga er for alle, uanset køn, alder, motions-
mæssig form, tro og erfaring. Det er den bed-
ste gave, du kan give din krop for at få bedre 
velvære og styrke dit helbred. 

Yoga inspirerer generelt til en lang række gode vaner, der 
efterhånden bliver til en bedre livsstil. Alle øvelser udføres 
med udgangspunkt i den enkeltes kapacitet og evne

- Lill-Britt Sjöblom


