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Bali, Gili & Lombok
Mageløse oplevelser

Udflugter
med engelsktalende guide

Bali, Gili & Lombok
Mageløse oplevelser - Individuel rejse 17 dage

Mulighed for udflugter med engelsktalende guide
Denne rejse byder på mageløse oplevelser på Bali, Gili Meno og Lombok og henvender sig til jer, som sætter pris på kulturelle og
autentiske oplevelser men også ønsker god tid til at slappe af og nyde områdets bedste strande og enestående koralrev.
I begynder rejsen i Ubud, Balis kunstneriske og kulturelle hjerte, hvor I har god tid til både kulturelle oplevelser, udflugter ud i naturen og afslapning på et skønt hotel direkte ud til rismarkerne. Herefter tager I færgen ud til Gili Meno, hvor der venter jer nogle
skønne dage over og under havoverfladen i selskab med fisk og koraller i alle regnbuens farver.
I besøger alle tre koraløer, og sammen med vores lokale guide får I adgang til de bedste koralrev. Sidste stop på turen er på Lombok, hvor I oplever øens fine, gamle kultur og autentisk hverdagsliv. I bor på Kila Senggigi Beach Resort direkte på Senggigi Beach,
hvor hængekøjen mellem to svajende palmer danner den perfekte ramme for et udsøgt driverliv.
Vi har sammensat en udflugtspakke med tre udflugter i Ubud, tre på Gili Meno og en enkelt på Lombok, som vi synes tilfører jeres rejse ekstra kulør. Udflugterne giver jer et interessant indblik i, hvordan livet leves i denne del af verden, og viser jer samtidig
områdets enestående natur. De tre udflugter på Bali ledes af vores fantastiske balinesiske guider, som begejstrer vores gæster
med deres viden og fortælleevner. Alle Udflugter på Bali, Gili og
Lombok er med engelsktalende guider.
Udflugtspakken er et tilkøb til
rejsen, men I kan også vælge
at rejse helt på egen hånd. Alle
transporter til og fra lufthavne
og mellem hotellerne er inkluderet
i rejsens pris, uanset om I tilkøber
udflugtspakken. Dagsprogrammet er dog
baseret på tilkøb af udflugtspakken.
Vi ønsker jer en god rejse!

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

Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Danmark - Bali.
Afrejse fra Danmark til Bali via Singapore.

Dag 2.

Ankomst til Bali
I bliver hentet i lufthavnen og kørt til Ubud. Tjek-ind på skønne Green
Field Bungalows, hvor I bor omgivet af rismarkerne.

Dag 3.

Ubud, spadseretur i byen
Ved køb af udflugtspakke: Spadseretur med jeres lokalkendte guide ad
Ubuds gader, stræder og hemmelige stier.

Dag 4.

Ubud, Balis fabelagtigt smukke natur
Ved køb af udflugtspakke: Udflugt med guide til risterrasser, vulkaner
og templer – en skøn dag i Balis smukke natur.

Dag 5.

Ubud, landlig idyl
Ved køb af udflugtspakke: På cykeltur i den landlige idyl uden for Ubud.
Inkl. frokost lavet af gode lokale råvarer.

Dag 6.

Ubud, fridag
Fridag i Ubud. Nyd poolen og andre dejlige faciliteter på hotellet. Tag
en tur på Monkey Forest Road og kig i butikker. Det er svært ikke at
blive fristet.

Dag 7.

Ubud - Gili Meno
Videre med færgen til Gili Meno og tjek-ind på skønne Seri Resort midt
på stranden. Dejlige dage over og under havoverfladen venter jer.

Dag 8.

Gili Meno, vandretur øen rundt
Ved køb af udflugtspakke: I går øen rundt med jeres lokale guide, der
bor på Giliøerne. Efterfølgende god tid på egen hånd til at nyde stranden og det stemningsfulde område omkring hotellet.

Dag 9.

Gili Meno, besøg på Gili Trawangan
Ved køb af udflugtspakke: I sejler med jeres guide over strædet til Gili
Trawangan og går en tur på naboøen. Mulighed for snorkling på vejen
ud og hjem. Der er glasbund i båden, så også dem, der ikke snorkler,
kan få indblik i det farvestrålende marineliv.

5 nætter Gili Meno
4 nætter Lombok

Dag 10. Gili Meno, fridag
En dag på egen hånd. Det er nemt at snorkle direkte fra stranden, og
marinelivet er mangfoldigt. Rigtig store chancer for at se havskildpadder,
jeres guide viser jer de bedste steder.
Dag 11. Gili Meno, besøg på Gili Air
Ved køb af udflugtspakke: I dag går turen til Gili Air sammen med jeres
engelsktalende guide. Igen er der mulighed for at snorkle på vejen, og
I går også i land og udforsker naboøen.
Dag 12. Gili Meno - Lombok
Med færgen til Lombok og tjek-ind på Kila Senggigi Beach Resort
direkte på den skønne Senggigistrand.
Dag 13. Lombok, den nordvestlige del af øen
Ved køb af udflugtspakke: Udflugt med engelsktalende guide til landlig
idyl, autentiske landsbyer med markeder og spændende kunsthåndværk. Besøg ved foden af Rinjanivulkanen, som knejser 3.726 meter
mod himlen, og ved Indonesiens ældste moske – lidt åndeligt føde!
Dag 14-15. Lombok, fridage
Nyd de sidste to dage på stranden i dejlige omgivelser: svøm i havet,
bliv solbrændt, tag en cykeltur, få en massage, spis god mad.
Dag 16. Lombok - hjemrejse
I flyver direkte fra Lomboks internationale lufthavn til Singapore og
videre til København.

!

SINGAPORE AIRLINES
Flyrejsen til Bali er med Singapore Airlines’ Boeing
777 med et enkelt stop i Singapore. Flyet er spækket med den nyeste teknologi, som sikrer, at I får
den mest behagelige flyrejse. Når I skal hjem igen,
flyver I direkte fra Lomboks internationale lufthavn
til Singapore og videre til København.

Dag 17. Ankomst til Danmark.
Ankomst til København tidlig morgen.
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deres aftryk, men kunstnere og beboere i den
Dag 1. Afrejse fra Danmark
I flyver med Singapore Airlines fra Københavns lokale banjar, der har udsmykket vejen.
Lufthavn sidst på formiddagen og ankommer
En banjar er betegtil Singapore tidligt næste mornelsen for et religiøst
gen, lokal tid, hvorefter I skifog socialt fællesskab
ter fly. Undervejs på rejsen kan
blandt en række famiI nyde Singapore Airlines' høje
lier, som bidrager til
serviceniveau inden for både
templet og forsammad og betjening. I kan vælge
En dag spækket med
mellem hundredvis af film i flyets
fotostops og rene post- lingshusets drift i
byen. Vores guide vil
underholdningsprogram, inden I
kortmotiver af landved denne lejlighed
forhåbentlig får en lur.
skaber med lysegrønne
fortælle mere om den
rismarker
spændende men også
Dag 2. Ankomst til Bali - Ubud
I ankommer til Bali er ved middagstid, og i luft- komplekse samfundsstruktur, der gør Bali til et
havnen modtages I af vores dygtige engelsk- ganske særligt sted på denne jord.
talende guide, som vil bringe jer videre til jeres
hotel i Ubud, en køretur på en 1½ times tid. I I besøger forsamlingshuset, det lille tempel og
skal bo på Green Field Bungalows, hvor I bliver herefter et lille kooperativ for de mange vævermodtaget af et serviceminded personale, der sker, som her har mulighed for at sælge deres
venter jer med en tropisk velkomstdrink i den enestående håndværk gennem en "non profit"
organisation. Vores guide vil forklare om de
hyggelige have med udsigt over rismarkerne.
forskelligere tekniker, der ligger bag de smukke
Det er muligt at gå til Ubuds centrum på få mønstre.
minutter. Guiden møder I igen allerede i morI besøger en lille skole og fortsætter ud af
gen, når I skal på udflugt.
byen og gennem rismarkerne. Dagens højDag 3. Ubud, spadseretur gennem Ubuds depunkt bliver frokosten på Sari Organic, der
som navnet afslører, er en økologisk restaugader, stræder og hemmelige stier
I forlader hotellet midt på formiddagen for at rant, hvor I skal smage nogle af de bedste
gå på opdagelse i byen. I går ned af Jl. Kajeng, råvarer fra området. Beliggenheden midt i risder er Balis bud på "Walk of Fame". Her er marken gør sit til, at dette måltid bliver noget
det dog ikke Hollywoods stjerner, der har sat helt særligt.

Under jeres ophold i Ubud, skal I opleve den landlige idyl på en
cykeltur. I svinger jer i sadlen og kører langs rismarker og fortsæt-		
ter under palmeblade videre ad snævre junglestier.
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Hvis I har lyst, er det muligt på egen hånd at
slutte dagen på et af Balis mange kunstmuseer. Byen har siden 1930'erne været Balis
kulturelle centrum. Her har kunstnere fra hele
verden fundet et fristed, og de smukke omgivelser har været en uudtømmelig inspirationskilde for bl.a. malere, skulptører og træskærere. Resten af dagen er til fri disposition.
Dag 4. Ubud, udflugt til risterrasser,
vulkaner og templer
I dag skal I på udflugt i Balis smukke natur - en
dag spækket med fotostops og rene postkortmotiver af landskaber med lysegrønne rismarker stablet op ad bjergsiden i dekorative terrasser, knejsende vulkaner og smukke templer.
Dagens første stop bliver nord for byen ved de
maleriske risterrasser i Tegallalang, hvor der er
noget for både øjet og kameralinsen. På vejen
videre nord på mod vulkanerne stopper I ved
en plantage, hvor I kan finde mange af de tropiske krydderier, der har givet Indonesien sit
andet navn ''Spice Islands''.
Ved næste stop i Kintamani får I igen kameraerne op i øjenhøjde med linserne rettet mod
den vulkanske kratersø Danau Batur. Vulkanen
på de 1717 meter er stadig aktiv, og geologer
holder et vågent øje med aktiviteten i krateret.
I gør et ophold, så I kan se ud over det enorme
månelignende landskab, der ligger som vidne

Balis befolkning har fundet opskriften på det gode liv. De balancerer deres liv mellem de
mange religiøst og kulturelt betingede traditioner og det moderne liv, og der er aldrig langt til
et smil.

På denne rejse bor I på skønne hoteller med rigtig god beliggenhed
I Ubud på Green Field Bungalows, som ligger i udkanten af byen med direkte udsigt ud over de irgrønne rismarker, men stadig i gåafstand
til byens mange restauranter og butikker. På Gili Meno bor I direkte på stranden på øens bedste hotel, og på Lombok bor I på den
bedste del af den fine Senggigi Beach på Kila Senggigi på enten sea view-værelse (Godt) eller sea view bungalow (Ekstra godt).

på det kraftige udbrud i 1963 og et mindre
udbrud tilbage i 2000. I spiser en god frokost,
mens I nyder udsigten.

af flittige arbejdere - 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 planterne. Efter
lidt tid i sadlen kommer
I til en kaffeplantage og
fortsætter under palmeblade videre ad snævre
det klassiske
junglestier.

Efter frokost kommer I frem til Besakihtemplet
på skråningen af Agungbjerget, der med sine 3.142
meter er Balis højeste og
mest aktive vulkan. Det store
kompleks har ikke mindre
end 24 templer, der tilsamI betragter
men kaldes for Balis modermotiv af flittige
tempel.

arbejdere - mænd og kvinder,
der alle bærer de karakteristiske bredskyggede
stråhatte

Det er et af Balis helligste
templer, og chancen for at
opleve en stor ceremoni her
er ganske god. Det er også
her i templet, at man opbevarer de gamle relikvier og andre hellige sager. I er tilbage i Ubud
sidst på eftermiddagen tidsnok til lidt afslapning ved poolkanten inden aftensmaden.

Dag 5. Ubud, på cykeltur i landlig idyl
I 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. Veludstyret begiver I
jer afsted ud af byen ad de snørklede veje.
I kører langs rismarkerne, som kan høstes to til
tre gange årligt. I betragter det klassiske motiv

I passerer et tempel,
hvor galang-musikken
gjalder ud fra de hellige
haller. I landsbyerne bliver I mødt af hujende
børn og vinkende koner, mens I holder godt øje
med vejen foran jer, hvor ænder, høns, hunde
og andre cykler krydser ureglementeret mellem
hinanden. Her er I for alvor kommet på landet,
og I tager jer god tid til at indsnuse de mange
dufte og forevige de massive indtryk på kameraets digitale kort.
I spiser frokost i en landsby, lækkert veltillavet
bondemad - man bliver sulten efter en aktiv
formiddag. Hvis I har lyst, kan I på egen hånd
fortsætte i Ubuds centrum, hvor de mange
offergaver produceres og sælges. Her venter et
imponerende syn af duftranker, offerkurve og
store opsatser, alle møjsommeligt pyntet til ære

for de allestedsværende guder. Resten af dagen
er til fri disposition.
Dag 6. Ubud, fridag
Dagen er tiltænkt som en fridag i Ubud. Man
har måske lyst til at ligge ved hotellets hyggelige pool, hvorfra der er den skønneste udsigt
over rismarkerne. Eller måske vil man shoppe
lidt på markedet eller i Ubuds mange spændende butikker. Byen har altid tiltrukket kreative sjæle, og I vil erfare, at alt inden for brugskunst, tøj og smykker er tilgængeligt til meget
rimelige priser. Om aftenen kan vi anbefale jer
at spise på en af byens skønne restauranter - i
vores afrejsemateriale om Bali kan I læse mere
om byens restaurantscene.
Dag 7. Ubud - Gili Meno
Det er blevet tid til at forlade grønne Ubud til
fordel for blå Gili Meno. I sejler til Giliøerne fra
Padang Bai, og selvom øeene kun ligger ca.
35 km fra Bali, vil I møde et helt anderledes
samfund her, hvor I skal tilbringe de næste fem
nætter på den sandbeklædte koralø.
Giliøerne består af Gili Trawangan, Gili Meno
og Gili Air. Gili Meno, hvor I skal bo, er den
mindste og efter vores overbevisning den mest
charmerende af de tre øer.
Her venter jer et lille tropisk paradis på 3 km
på det længste og 2 km på det bredeste sted
med masser af hyggelige spisesteder langs

Rismarkerne omkring Ubud omringes af rislende vandløb og floder, som giver højlandet sit frodige grønne udtryk.
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GILI MENO
Meno indbyder til total afslapning, bl.a. ved at
betragte livet i havet omkring de blå koraller,
som er noget specielt. Og så kan man i det
lille Bolongs Turtle Hatchery opleve, hvordan
man opfostrer nyudklækkede havskildpadder,
som først slippes ud i havet, når de er store
nok til ikke straks at blive spist af rovfisk og
store havfugle.
Man beskytter således bestanden, så en stor
del af dem senere kan vende tilbage og lægge
deres æg i det varme sand på stranden.
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strandene og en hel magisk solnedgang med
vulkanerne på Bali som den perfekte kulisse.
De to andre øer, Gili Trawangan og Gili Air,
besøger I på halvdagsudflugter, hvor I undervejs får mulighed for at snorkle og har god
tid til at opleve det fantastiske liv under havet ved de
fascinerende koraller, der
omkranser alle øerne.

Ved færgen venter jeres guide på Giliøerne på
at følge jer til hotellet, evt. med hestevogn, så I
slipper for at trække kufferten gennem sandet.
I skal bo på øens mest charmerende og bedst
beliggende hotel, Seri Resort, et veldrevet og
dejligt hotel med flere faciliteter som f.eks.
pool og restaurant.
Seri Resort ligger direkte på
stranden nogle hundrede
meter væk fra der, hvor
færgen ligger til.

Fælles for de tre tropiske øer
Livet set gennem
er, at der ikke er nogen bilsvømmebriller her
Dag 8. Gili Meno,
trafik eller motorcykler. Man
under havet er intet
gåtur rundt om øen
kommer rundt til fods, på
mindre end storslået
For godt 100 år siden blev
lejede cykler, sejlende eller
Giliøerne brugt som fangemed små hestetrukne vogne
lejr for omkring 350 sasakker (efterkommere af
med to hjul, de såkaldte cidomos.
burmesiske og indiske indvandrere), der havde
Livet set gennem svømmebriller her under lavet oprør mod fyrsten på den store naboø,
havet er intet mindre end storslået. Hav- Lombok. I en periode under 2. Verdenskrig, da
skildpadder, blæksprutter, små hajer og fisk området var besat af japanerne, tjente øerne
skabt i så opfindsomme mønstre og faconer som isolationsfængsel for deres krigsfanger.
som fantasifulde børnetegninger, at man må
mistænke Vorherre for at have skabt dem, da Der er dog ikke nogen spor tilbage fra den tid,
og i dag vil jeres lokalkendte guide tage jer
han var barn.
med på en vandretur rundt om hele Gili Meno.
Nogle med zebrastriber, andre polkaprikkede,
mange buldrende røde eller selvlysende blå, Der findes ingen asfalterede stier, og nogle
som om de var svømmende neonlys. Overra- steder går I direkte på stranden og nyder
skelser hele tiden, mens man svømmer, eller udsigten og det krystalklare vand. I holder et
når båden i sindigt tempo tager jer på udflug- par pauser undervejs, søger skygge og får en
ter. I har fem dage på Gili Meno til at opleve forfriskning. Husk vand, solcreme og evt. en
hat eller kasket.
dette paradis.

Vandreturen varer højst et par timer, og resten
af dagen er til fri disposition. Mon ikke de fleste slår sig ned på en liggestol og nyder solen
og havet?
Ved skumringstid valfarter mange af Menos
gæster mod øens vestlige strand, udstyret med
kamera og skydeklare mobiltelefoner. Selvom
det er den samme sol, der går ned over hele
verden, så er der bare nogle steder, der kan
servere en solnedgang helt ud over det sædvanlige, der brænder sig fast på nethinden.
Baggrunden er klar: to vulkantoppe på Bali, og
mens I venter på, at solens sidste stråler farver
himlen i alverdens orange farver, tegnes vulkanernes siloetter mod den blodrøde himmel.
Stemningen på stranden er hyggelig, og
restauranterne tænder op i grillen og tilbereder dagens fangst, som I spiser til meget rimelige priser.
Meno har alt det, vi rejser ud for at opleve, her
er fred og ro og tid til fordybelse, her er ingen
skrattende højtalere, trafikstøj eller travlhed.
Så sæt stressen på strandby og nyd ølivet og
bølgernes dovne skvulpen i strandkanten.
Dag 9. Gili Meno, udflugt til Gili Trawangan
Dagen byder på en halvdagsudflugt til Gili
Trawangan. I mødes med jeres guide efter
morgenmaden og sejler ca. 20 minutter til
naboøen. I bliver præsenteret for alle de gode
snorklesteder omkring øerne, og dem, der har

Gili Meno har alt det, vi rejser ud for at opleve: fred og ro og tid til fordybelse. Ifør jer maske og snorkel, og kig under havoverfladen.
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lyst til at snorkle, har mulighed for det både på
udturen og hjemturen.
Gili Trawangan er den største af øerne med
omkring 2000 fastboende indbyggere og et
anseeligt antal turister hvert år. Hovedgaden
syder af liv, og en lang række af restauranter
og barer ligger side om side på øens østlige
side og tiltrækker det festglade publikum, som
søger mod denne side af øen, når mørket
sænker sig.
I får en god introduktion til Gili Trawangan,
inden I søger tilbage til jeres lille paradis fjernt
fra de pumpende discorytmer. I er tilbage på
Gili Meno først på eftermiddagen, og har
resten af dagen på egen hånd.
Dag 10. Gili Meno, fridag
Måske har I medbragt en god bog på rejsen.
I så fald har I nu muligheden for at finde en
skyggefuld plet under en palme og hengive jer
til fiktionens verden, hvis I da ikke bruger tiden
på at snorkle.
Dag 11. Gili Meno, udflugt til Gili Air
I mangler stadig at besøge Gili Air, den mindste
af de tre Giliøer, så i dag mødes I igen med
jeres engelsktalende guide og sejler af sted på
eventyr. Og Igen tager I jer god tid på vejen
derover, så de, der har mod på at møde fisk og

koraller under overfladen, har tid til det. Man
kan gå rundt om Gili Air langs strandkanten på
et par timer.
Vil man ikke snorkle eller
dykke, kan man igen følge
det fascinerende liv under
havoverfladen tørskoet gennem bådens glasbund. På
sydkysten af øen kan man
opleve flydende platforme,
som benyttes af lokale perlefiskere.

I lokalområdet omkring
Så hvad med at forkæle Senggigi Beach møder I en
helt anderledes kultur, end
jer selv med en humI mødte på Bali. Den lokale
mer til aftensmad, eller
befolkning er overvejende
måske en coral trout?
muslimsk og har levet her
gennem århundreder og på deres måde præget
I er tilbage på Meno igen først på eftermidda- kulturen.
gen og har resten af dagen på egen hånd. Det
er sidste aften på øen, så hvad med at forkæle Alt virker afslappet: hvide og mange steder
jer selv med en hummer til aftensmad, eller uberørte strande. Og ingen synes at have travlt.
måske en coral trout - en virkelig delikat fisk, Smilende mennesker i en blanding af buddhisom fanges lokalt. Begge dele smager fortrin- stisk, hinduistisk og muslimsk kultur i mere end
én version.
ligt med en kold Bintang-øl.
Dag 12. Gili Meno - Lombok
I dag skal I med færgen videre til Lombok, den
store ø som domineres af mægtige Mount Rinjani, Indonesiens næsthøjeste vulkan, der rager
3.726 meter op i vejret.
I skal tilbringe fire nætter på Kila Senggigi Beach
Hotel direkte på stranden, hvorfra I skal udforske den nordvestlige del af Lombok. Senggigi

Spektakulært landskab på Lombok. En værdig afslutning på en oplevelsesspækket rejse. I bor direkte på
Senggigistranden på skønne Kila Resort.
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Beach består i virkeligheden af en række bugter, hvor den ene sandstrand afløser den anden
med det junglebeklædte højland som baggrund. Kila Senggigi Beach
Hotel ligger på den bedste
del af Senggigistranden.

I tjekker ind på jeres værelser og har resten af
dagen til at finde jer til rette på hotellet, stranden, ved poolen, eller hvad I nu foretrækker.
Dag 13. Lombok, udflugt på øen
Det er blevet tid til lidt åndeligt føde, og i
dag skal I på udflugt rundt på den nordvestlige del af Lombok, hvor I skal opleve kultur,
natur og ikke mindst autentisk hverdagsliv

På en udflugt rundt på Lombok møder i Sasakkvinder, der
væver smukke stoffer.

i øens små landsbyer. Turen foregår med krateret på toppen, 3.726 meter over havet
engelsktalende guide fra Lombok. I kystbyen i det fjerne. Det er en hård vandring derop,
Tanjung besøger I det traditionelle marked men mange lokale tager alligevel turen til toppen af det hellige
med alskens fødevarer, hvor de
bjerg for at bede,
lokale køber ind i boderne med
ofre og bade i de
rige udbud af fisk, kød og spragvarme kilder.
lede stabler af frugter og grønsager. I andre landsbyer ser I
I besøger Senaru,
anderledes kunst og brugskunst
De oplagte ferieaktiviteter en
traditionel
end på Bali.
er naturligvis at slå sig
landsby,
hvor
ned på stranden, læse,
en bjergstamme
Det kan være, at I gør ophold et
bade, sole sig, spise og
lever stort set
sted, hvor et par unge kvinder
tage en lur
som flere genesidder på gulvet med udstrakte
rationer før dem
ben under deres væve, hvor
hænderne med imponerende hastighed i pagt med naturen og i hytter, som dem
fletter spraglede tråde til smukke mønstre. man altid har boet i her. Og I skal naturGem lidt plads i kufferten til disse besøg. I ligvis også have et indblik i religionen, når
andre simple værksteder skabes spændende I besøger Bayans gamle moske, der faktisk
smykker, mens andre i landsbyen sidder ude er landets ældste og den første, som blev
langs vejen og falbyder et væld af forskellige opført i landet ved islams ankomst her i det
eksotiske frugter. Jo, Lombok er en meget 16. århundrede. Tag og vægge må dog være
blevet udskiftet adskillige gange siden.
farverig ø.
I kører gennem landskabet og ser, hvor bønderne arbejder i de dybgrønne rismarker. Inde i
landet møder I et væld af buldrende vandfald,
som sørger for, at markerne får al den væde,
der skal sikre høsten. I får mulighed for at bade
i søen, hvor vandet ender ved Sedang Gile,
vandfaldet under Rinjanibjerget med vulkan-

Moskeen er ganske lille og ligner landsbyens
andre små hytter af flettet bambus. Der er
et par tilknyttede huse, hvor berømte muslimer er begravet med interessante symboler
på livet og døden. Moskeen, der måler 9 x 9
meter, besøges mest af de lokale på forskellige helligdage, som f.eks. profeten Muham-

I trækker frisk luft ved et af Lomboks mange vandfald, der buldrer ned fra Rinjanivulkanen.

meds fødselsdag, hvor festlighederne normalt strækker sig over to dage.
Dag 14-15. Lombok, fridage
Der venter jer et par dejlige dage på stranden
uden noget fast program. De oplagte ferieaktiviteter er naturligvis at slå sig ned på stranden, læse, bade, sole sig, spise og tage en lur.
Udsigten fra stranden foran hotellet er i øvrigt
forrygende. I kigger direkte mod vest og 37 km
ude i horisonten ligger Bali med det karakteristiske 3.142 meter høje Mt. Agung.
Hvis man har lyst til at røre sig, er der forskellige muligheder: Man kan leje cykler eller surfboards og prøve kræfter med bølgerne eller
tage på arrangerede dykker- og snorkleture.
Der findes også et par gode spaer, både på
hotellet og inde i byen, for dem, der sætter
pris på ekstra forkælelse.
Dag 16. Hjemrejse
Hjemrejsen fra Lombok er ganske behagelig. I
har god tid i løbet af dagen til at få de sidste
solstråler med på Senggigi-stranden, inden I
bliver kørt til Lomboks internationale lufthavn,
hvorfra I flyver direkte til Singapore. Her skifter I fly og letter med Københavns Lufthavn
omkring midnat.
Dag 17. Ankomst til København

På Senggigistranden møder I måske en af de lokale østersfiskere på vej
hjem efter en lang arbejdsdag under havets overflade.
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Bali, Gili & Lombok - mageløse oplevelser
17 dage

GREEN FIELD BUNGALOWS
Ubud

 +

Pragtfuldt resort med den mest betagende udsigt ud over de neongrønne rismarker med skræppende ænder og kvækkende frøer.
Hotellet blev totalt istandsat i 2007, og en ny fløj blev tilbygget i
2014. Efter vores overbevisning er Green Field et af Ubuds mest
charmerende hoteller.
I første række ud til rismarkerne ligger 29 værelser, som er alle forskelligt indrettet og har navne frem for numre, men fælles for dem
er den enestående udsigt og stilfulde og fantasifulde indretning.
De nye værelser ligger i 2. række eller rundt om den nye pool og er
meget fint indrettet i lyse, venlige farver og god standard.
Indkvarteringen på Green Field er en oplevelse i sig selv. Alle værelser har balkon eller terrasse, aircondition, telefon og minibar. Der er
to swimmingpools, den ene ligger med direkte udsigt til rismarken.
Der er kun fem minutters kørsel til Ubuds centrum, men 300 meter
fra hotellet finder I både forretninger og restauranter. En perle for
de rejsende, som vil opleve stilheden, naturen og den balinesiske
gæstfrihed i fulde drag.
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KILA SENGGIGI BEACH
Lombok



Godt turistklassehotel beliggende på den suveræn flotteste del af
Senggigistranden i gåafstand til restauranter og forretninger. Kila
Senggigi Beach Hotel er omgivet af en 12 hektar stor park med flere
restauranter, barer og en stor swimmingpool.
De 150 værelser er fordelt på tre værelseskategorier. Standardværelserne ligger i en toetages bygning og fra balkon eller terrassen
er der udsigt over haven. Deluxe seaview-værelserne ligger i første
række med hel eller delvis havudsigt.
Der findes to typer bungalows, beach bungalow og deluxe bungalow.
Vi kan varmt anbefale deluxe seaview eller bungalows, da de ligger
nærmere stranden og har egen terrasse, men vi kan ikke garantere
havudsigt.
Værelserne rummer alle faciliteter, som kan forventes. I øvrigt tilbyder
hotellet et hav af aktiviteter, bl.a. tennis, dykning og vandsport.

GILI MENO
- HYGGELIG
OG ROLIG
BOUNTY-Ø

SERI RESORT
Gili Meno

(+)

På den midterste af de tre Gili-øer, finder I det skønne Seri Resort,
der ligger direkte på den østvendte strand med fantastisk udsigt
over Gili Air og Lombok. I resortets såkaldte Longhouse med to
etager ligger suiter med egen terrasse eller balkon med udsigt til
havet eller haven, og i selvstændige bygninger direkte på stranden
eller i haven ligger de fine Beach Bungalows med lidt mere plads.
Foran hovedbygningen ligger den smukt anlagte pool, selvom det
nok er mere oplagt at dyppe tæerne i det klare og meget rene hav. I
den smukke hvide hovedbygning finder I restauranten, der serverer
både internationale og indonesiske retter, og øverst er der indrettet
en rooftop bar, der naturligvis er godt besøgt ved solnedgangstid.
Herudover kan de morgenfriske iagttage en fantastisk udsigt til solopgangen over Rinjanivulkanen på Lombok.
Resortet tilbyder yogaundervisning på øverste etage af en stråtækt
pavillon i haven, hvor brisen gør sit til at man kommer helskinnet
igennem undervisningen. Spaen, der har en række behagelige tilbud, ligger også i denne pavillon. Seri Resort er et skønt sted, der
fuldender den afslappede atmosfære, der hersker på Gili Meno.

Seri Resort er smukt beliggende på stranden og omgivet af palmer.
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Oplevelser for livet
Ring til os på tlf.: 4526 0000 eller se mere på
www.stjernegaard.dk
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Lyngby Hovedgade 60, 1
2800 Kgs. Lyngby
Telefon (+45) 4526 0000
rejser@stjernegaard.dk
www.stjernegaard.dk

Tilsluttet Den Lovpligtige Rejsegarantifond Reg. 921.
Tilsluttet Pakkerejseankenævnet. / CVR: 14249230

