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Mulighed for udflugter med dansktalende guide
Selvom Bali er en forholdsvis lille ø – mindre end Sjælland men større end Fyn – så skal man lede længe efter en ø, der har så 
meget at byde på, som Bali har. Øen er udforsket på kryds og tværs, men af uransagelige årsager er den vestlige del stadig 
relativt uberørt og i høj grad forbeholdt den lokale befolkning. Det er en af de ting, der gør denne rejse ekstra interessant. Vi 
har nemlig fundet en masse spændende oplevelser i det vestlige Bali og herudover også omkring Ubud og på Lembongan Island, 
som vi gerne vil dele med jer. I får i første omgang base på et virkeligt dejligt hotel i det 
vestlige Bali med skønne faciliteter og en restaurant, der har ry for at være den bedste 
i miles omkreds.

Sammen med vores balinesiske, dansktalende 
guide skal I f.eks. besøge øens ældste skildpadde-
center, der sørger for, at omkring 1.000 små unger 
hvert år får en sikker start i livet. I skal besøge en 
gummiplantage, og ikke mindst skal I hilse på nogle 
skibsbyggere på stranden, som lader til at være inspire-
rede af vikingerne. 

Efter denne gode begyndelse kører I med guiden til Ubud, en af Balis klassikere, 
men vi sender jer på omveje, så I kan opleve noget undervejs. I ser Balis smukkeste  
risterrasser og besøger prangende templer, hvor der er gode chancer for at se farverige 
ceremonier, som er en del af dagligdagen på Bali. Og I vandrer rundt i Munduk i den smukkeste 
natur, man overhovedet kan opleve på Bali, inden kursen sættes mod Ubud. I Ubud venter 
også mange oplevelser. Byen er Balis kunstneriske hjerte, og I skal besøge en berømt malers atelier og opleve en banjar - et socialt 
fællesskab, der drives af en række familier. Her får I indsigt i den spændende og komplicerede balinesiske samfundsstruktur, hvor 
ingen er ladt alene.

Næste stop på rejsen er koraløen Lembongan. Igen sender vi jer på en omvej, hvor I oplever en lokal og meget traditionel 
landsby, som er kendt for at hænge moderkager op i træerne – ja, det er eksotisk og ikke noget, der er mange forundt at opleve, 
men det synes vi, at I skal. I kommer også på en smuk vandretur langs de irgrønne risterrasser, inden I sættes af ved færgen, der 
sejler jer til Lembongan Island. Her venter skønne dage og måske en tur under havets overflade for at kigge på fisk og koraller i 
alle regnbuens farver. I slutter ferien på stranden i hyggelige Sanur tilbage på Bali, men er I friske på flere oplevelser, kan I plukke 
fra vores omfattende udflugtsprogram. 

Rejsen er individuel, men transporten og de udflugter, som kan tilkøbes, foregår i grupper af 10-20 personer. Over alt på rejsen 
indkvarteres I på skønne hoteller, og I kan naturligvis undlade at tilkøbe udflugtspakken, men bemærk, at dagsprogrammet, som 
I kan læse i her, er baseret på tilkøb af udflugtspakken.

Vi ønsker jer en god rejse.

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

Det vestlige Bali og Lembongan 
Mageløse oplevelser - Individuel rejse 17 dage
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Øverst: Balineserne klæder sig smukt på de mange ceremonier, 
som er en del af hverdagen.

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  København - Bali. I flyver med Emirates’ store A380, verdens største  
 passagerfly, fra København til Dubai, hvor I efter et kort stop og flyskift  
 fortsætter til Bali.

Dag 2.  Bali, Pekutatan. Ankomst til Bali henad eftermiddagen. I bliver kørt til  
 Pekutatan, et uspoleret område i det vestlige Bali, hvor I indlogeres på  
 et virkeligt skønt hotel ved en strand med sort vulkansand. Glæd jer til  
 det første måltid i Puri Dajumas lækre restaurant.

Dag 3.  Pekutatan, ved køb af udflugtspakke. På en udflugt i det vestlige  
 hjørne med vores dansktalende guide besøger I et center for havskild- 
 padder, der på årsbasis hjælper omkring 1.000 padder ud i livet, og går  
 tur i en lokal fiskerlandsby, hvor der bygges skibe, der ligner vikinge- 
 skibe. Sidste stop er ved landsbyens tempel, hvor jeres guide sætter jer 
 ind i en spændende og unik kultur. Frokost på jeres hotel ved havet og  
 resten af dagen fri til at slappe af på stranden eller ved poolen.

Dag 4.  Pekutatan, ved køb af udflugtspakke. Jeres guide tager jer med til  
 en gummiplantage, hvor I ser hele processen fra saften tappes af træ- 
 erne til de færdige gummimåtter. Ved Bunut Bolong går I under det hule  
 banyantræ, inden I igen spiser lækker frokost på hotellet. Resten af  
 dagen er I på egen hånd.

Dag 5.  Pekutatan - Ubud, ved køb af udflugtspakke. Transport til Ubud  
 med masser af oplevelser undervejs. I kører ad snoede veje og stopper  
 bl.a. ved rismarkerne ved Belimbing - måske de smukkeste rismarker  
 overhovedet på Bali. I går tur og stopper ved en lokal warung for at  
 drikke kaffe. Frokosten indtages i Munduk med udsigt til spektakulær  
 natur. Til sidst besøg ved et vandfald og Ulun Danu-templet dedikeret til  
 vandets gudinde. Fremme i Ubud sidst på eftermiddagen.

Dag 6. Ubud, ved køb af udflugtspakke. Besøg i den berømte maler Gusti  
 Nyoman Lempads atelier, hvor I ser kunst med en enorm detaljerigdom,  
 samt besøg hos en lokal kunstner. Gennem Ubuds gader og besøg i en  
 banjar (det lokale forsamlingshus) samt i templet, hvor I får et indblik i  
 balinesisk dagligliv. Smuk vandretur langs rismarkerne og frokost på  
 spændende organisk restaurant. 

Dag 7. Ubud, ved køb af udflugtspakke. Cykeltur gennem Ubuds landlige  
 idyl. Oplev det autentiske landsbyliv, betagende natur og stor gæstfri- 
 hed, mens I i adstadigt tempo kommer rundt på de snørklede småveje  
 med minimal trafik. I slutter i centrum, hvor I evt. kan fortsætte til mar- 
 kedet på egen hånd. Alle kan deltage på cykelturen.

Dag 8. Ubud, dagen er til fri disposition. Der er et hav af muligheder. Udforsk  
 den maleriske by til fods, gå på gallerier, tag på rafting ned ad floden  
 eller trekking til toppen af vulkanen. I kan naturligvis også slappe af ved  
 swimmingpoolen på jeres skønne hotel.

Dag 9. Ubud - Lembongan Island, ved køb af udflugtspakke. Igen tager  
 I sammen med guiden en lille omvej for at få så mange oplevelser med 
 hjem i bagagen som muligt. I kører via de smukke risterrasser ved  
 Tegalalang til et ”hemmeligt” tempel. I besøger en traditionel landsby,  
 hvortil moderne livsførelse ikke har fundet vej, og I skuer ud over et vul- 
 kanrigt landskab ved Kintamani, hvor I også spiser frokost. Jeres guide  
 afleverer jer på stranden i Sanur, hvorfra færgen til Lembongan afgår. 

Dag 10. Lembongan Island, ved køb af udflugtspakke. Der er to muligheder  
 for aktiviteter: en tur øen rundt med guide eller en snorkeltur under  
 havets overflade med chancer for at se alverdens sjove fisk og koraller. 

Dag 11.  Lembongan Island, dagen er til fri disposition. Nyd en dag på stran- 
 den ved den skønne Mushroom Bay. Der er flere hyggelige cafeer i om- 
 rådet. Eller tag ud og se spektakulær natur ved djævlens tårer. 

Dag 12. Lembongan Island - Sanur, Bali. I tager færgen tilbage til Sanurstran- 
 den på Bali, hvor Putu Eka, en af vores engelsktalende medarbejdere,  
 tager imod jer. 

Dag 13-15. Sanur, dagene er til fri disposition. Nyd livet på den 6 km lange  
 strand og i den hyggelige strandby, hvor der er plads til både turister  
 og lokale. Hvis I har mod på flere oplevelser, kan I plukke fra vores  
 omfattende udflugtsprogram.

Dag 16. Sanur og hjemrejse. I forlader Bali om aftenen og flyver med Emirates  
 til Dubai og med A380’eren det sidste stykke til København.

Dag 17. Ankomst til København

Pekutatan, vestlige Bali - 

Ubud - Lembongan Island - Sanur

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   Oplev det uspolerede vestlige Bali 
•  Skønt resort i Pekutatan 
•  Spændende kultur i Ubud
•  Bo på koraløen Lembongan
•  Faste afgange, attraktive priser

!
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Turen starter fantastisk på det skønne Pura Dajuma Beach Eco Resort, der ligger gemt mellem hundredvis af palmer og helt ud til den uberørte strand. Dette er udgangs-
punktet for de første dage på Bali, hvor I blandt andet nyder den uspoleret natur og autentiske atmosfære.

Dag 1. Afrejse fra Danmark
Rejsen starter med et brag! I skal flyve med 

Emirates’ kæmpestore Airbus 380, verdens 

største passagerfly, fra Københavns Lufthavn 

med afgang omkring kl. 14.30. Ca. 6,5 time 

senere stiger I ud af flyet i Dubai og skifter til 

flyet til Bali, hvortil I ankommer dagen efter.

Dag 2. Ankomst til Bali og videre til 
Pekutatan i det vestlige Bali
I Balis lufthavn modtages I af vores dansk-

talende balinesiske guide, og sammen kører 

I vest på til det uspolerede Bali, hvor kun få 

turister finder vej, og hvor det i høj grad er den 

lokale befolkning, der sæt-

ter dagsordenen. Køreturen 

tager ca. 3 timer.

I er fremme henad efter-

middagen og indlogeres i 

jeres dejlige værelser på Puri 

Dajuma Beach Eco Resort, 

hvor I har tre overnatninger. 

I kan godt glæde jer – det er 

en skøn oase med hundred-

vis af palmetræer og en dej-

lig strand, der er farvet sort 

af vulkansk aske. Hotellet har hele to pools, 

en yogalounge og en restaurant, der har ry 

for at være den bedste i det vestlige Bali.

Det kan I selv bedømme, når I indtager et 

dejligt måltid mad med fødderne i sandet og 

bølgeskvulp i øregangen. Jeres oplevelsesferie 

er i gang!

Dag 3. Pekutatan, på udflugt i 
lokalområdet (tilkøb)
Hvis I har tilkøbt udflugtspakken, venter der i 

dag spændende oplevelser i lokalområdet med 

jeres dansktalende guide.

Efter morgenmad med udsigt til havet er I klar 

til at besøge havskildpaddecentret ved Peran-

cak Beach. Dette center blev stiftet af Verdens-

naturfonden i 1997 for at dæmme op for den 

lokale tradition for at fange skildpadderne. 

I dag har lokalsamfundet 

taget over, og det sørger nu 

for, at op mod 1.000 hav-

skildpaddeunger hvert år 

sendes lidt mere sikkert ud 

i livet. Æggene indsamles og 

opbevares, indtil de klækker, 

hvorefter ungerne sættes fri 

i havet. 

Centret modtager støtte fra 

jeres hotel, som i det hele 

taget er meget bevidst om at arbejde lokalt. De 

deltager i socialt arbejde, komposterer affald, 

skaber jobs til lokalsamfundet og meget mere. 

Næste stop er ved den lokale fiskerlandsby, 

Perancak, hvor I måske som nordboer kom-

mer til at føle jer overraskende hjemme. På 

stranden ser I nemlig fiskernes både, der ligger 

trukket op i sandet, og de ligner grangiveligt 

vikingeskibe, selvom der vist ikke er noget der 

tyder på, at vores forfædre kom helt herud. 

I ser, hvordan den lokale bådebygger arbejder 

med at skabe de store, flotte både i det lille, 

improviserede skibsværft i sandet og får måske 

– via jeres guide – en snak med ham.

Sidste punkt, inden I kan hoppe i poolen 

hjemme på hotellet, er ved det lokale tem-

pel, der også ligger ved stranden. Her vil jeres 

guide introducere jer til det religiøse liv, der 

indebærer masser af ceremonier med ofrin-

ger af blomster, lækkerier og røgelse til de 

allestedsnærværende guder. Måske er der en 

ceremoni på stranden i løbet af jeres ophold 

i Pekutatan.

Nu har I fortjent en frokost, og den indtages 

på hotellet og er inkluderet, hvis I har tilkøbt 

udflugtsprogrammet. Resten af dagen kan I 

boltre jer i poolen, nyde solen og læse en god 

bog i skyggen af en palme. 

Dag 4. Pekutatan, på udflugt til 
gummiplantage og besøg ved et 
helligt banyantræ (tilkøb)
Dagens udflugt, der kræver tilkøb af udflugts-

pakken, går i første omgang til den lokale 

gummiplantage, der er Balis ældste. Her står 

Det vestlige Bali og Lembongan - mageløse oplevelser
17 dage

I kan godt glæde jer  
- det er en skøn oase 
med hundredvis af pal-
metræer og en dejlig 
strand, der er farvet 
sort af vulkansk aske 
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I skal besøge havskildpaddecentret ved Perancak Beach, som arbejder med beskyttelse af de truede 
padder. Det er Balis største og herfra udsættes mere en tusinde nyklækkede padder hvert år.

DET USPOLEREDE PEKUTATAN

På denne rejse skal I opleve Pekutatan i 
det vestlige Bali, som indtil videre ligger 
uden for turistradaren. Her oplever I smuk 
natur, ægte hverdagsliv og måske nogle af 
de religiøse ceremonier, der danner ram-
men for en families liv. 

Stranden, som I bor ned til, er farvet sort 
af vulkanaske. Herfra sejler fiskerne hver 
morgen ud for at fange fisk til dagens 
måltider.
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gummitræerne i snorlige rækker, og på en 

gåtur i plantagen får I et spændende indblik 

i, hvordan træerne tappes for den værdifulde 

saft, som samles i kar, tørres og laves til gum-

mimåtter. I plantagen dyrkes også bananer og 

kokosnødder.

Herefter kan I glæde jer til at få nogle gode 

billeder i kameraet, når I passerer gennem det 

hule banyantræ, Bunut Bolong, der på meget 

idyllisk vis vokser henover vejen. Banyantræer 

er hellige for balineserne og ofte pakket ind i 

stof, og der står naturligvis også et fint alter 

ved træet, hvorpå de lokale beboere dagligt 

ofrer gaver i form af smukke blomster, røgelse, 

mad og drikke. 

Igen indtages frokosten på hotellet, og igen er 

den inkluderet, hvis I har tilkøbt udflugtspak-

ken. Resten af dagen har I fri til egne gøremål. 

I kan evt. melde jer til en yogatime i hotellets 

yogalounge, hvor man ikke behøver forkund-

skaber for at deltage. Muskler og led kan være 

forbavsende smidige i det varme klima. 

Glæd jer til en sidste aften på Dajuma, hvor 

stemningen bliver magisk, når mørket sænker 

sig, og lamperne tændes. De lokale fiskere 

har helt sikkert leveret råvarer til køkkenet i 

dagens løb – prøv en grillet fisk stænket med 

limesaft og gode krydderier og hertil en dejlig 

kold balinesisk øl, der får glasset til at dugge. 

Dag 5. Pekutatan - Ubud, ad snoede veje
fyldt med oplevelser (tilkøb)
Jeres rejse går videre til Ubud i dag, men hvis I 

har tilkøbt udflugtspakken, kører I en omvej og 

får lejlighed til at se en masse undervejs. Hvis 

I ikke tilkøber udflugts-

pakken, bliver I kørt den 

direkte vej fra Pekutatan til 

Ubud – en tur på omkring 

2,5 time.

Udflugten går via de kur-

veformede risterrasser 

ved Belimbing – måske 

de allersmukkeste på hele 

Bali. Sammen med guiden 

går I en tur langs rismar-

kerne og nyder synet af de grønne trappetrin 

med genskær fra vandspejlet, som risene er 

plantet i. I baggrunden knejser vulkanerne – 

det kan vist ikke blive mere spektakulært. På 

gåturen kommer I forbi en warung, som de 

lokale caféer kaldes, og her nyder I en dejlig 

kop kaffe med udsigt.

I kører længere op i terrænet og ankommer 

til Munduk i det centrale Bali, endnu et bjerg-

tagende sceneri, hvor man må snappe efter 

vejret. I spiser frokost på en bjergtop, mens I 

skuer ud over herlighederne, og herefter går 

turen videre til Munduk-vandfaldet, hvor luften 

er tung af vandperler og stenene dækket af 

irgrøn mos. Bliv ikke overrasket, hvis chaufføren 

eller nogle af de balinesiske besøgende bøjer 

hovedet i bøn foran vandfaldet. Det har nemlig 

direkte forbindelse til guderne.

Sidste stop, inden I ankommer til 

Ubud, er ved et helt særligt tem-

pel, Ulun Danu, der ligger idyllisk 

i midten af en sø. Dette tempel er 

bygget til ære for vandets gudinde, 

som sørger for vandforsyningen til 

rismarkerne, og hun tilbedes der-

for dagligt.

Fremme i Ubud bliver I indlogeret 

på det skønne Jati Cottage, der ligger en kort 

gåtur fra hovedgaden Monkey Forest Road. 

Her er der masser af atmosfære og en hjertelig 

og personlig betjening. 

Dag 6. Ubud, introduktion til byens kunst 
og gennem byens gader (tilkøb)
Jer, der har tilkøbt udflugtspakken, forlader 

hotellet efter morgenmaden for at gå på opda-

gelse i byen. I begynder med et besøg i male-

Rismarkerne ved Belimbing, der ligger som kurveformede trappetrin i naturen, er måske Balis flotteste. Vi bruger god tid på at nyde sceneriet.

Det vestlige Bali og Lembongan - mageløse oplevelser
17 dage

Videre til Munduk-
vandfaldet hvor luf-
ten er tung af vand-
perler og stenene 
dækket af irgrøn mos
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ren Gusti Nyoman Lempads atelier. Lempad, 

der døde i 1978, var en af Indonesiens stør-

ste malere og kendt for billeder med en helt 

enorm detaljerigdom – man ser nærmest hver 

eneste riskorn på hans smukke billeder.

Herefter får I en kort introduktion til Ubud mar-

ked, hvor I gør ophold ved et lille tempel til ære 

for gudinden for forretninger. Templet ligger 

ved indgangen til markedet, og her begynder 

alle sælgere dagen med et lille ritual for at sikre 

optimale omstændigheder for dagens omsæt-

ning. I besøger byens kongepalads i Ubud cen-

trum og fortsætter til Ubud Water Palace med 

de mange smukke lotusblomster.

I fortsætter ned af Jl. Kajeng, der er Balis bud 

på ”Walk of Fame”. Her er det dog ikke Hol-

lywoods 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 fællesskab blandt en 

række familier, som bidrager til templet og for-

samlingshusets drift i byen. 

I kigger indenfor i banjar’en, og jeres guide 

vil ved denne lejlighed fortælle mere om den 

spændende men også komplekse samfunds-

struktur, der gør Bali til et ganske særligt sted 

på denne jord.

Vi besøger Munduk, måske Balis smukkeste natur med vandfald og frodig regnskov, hvor vi vandrer i 
ca. et par timer og nyder de skønne omgivelser.

Balinesiske babyer døbes nøjagtigt 210 dage efter 
fødslen, indtil da tilhører de guderne og må ikke røre 
jorden.
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I kører nord for Ubud og stiger på cyklerne og begiver jer ud i den landlig idyl. Vi gør ophold i landsbyer, ved 
templer og besøger måske en skole. En skøn tur gennem rismarker, fri for trafik.

Ubud er kendt for sine dygtige kunsthåndværkere. 
Selvom størstedelen af befolkningen er hinduer, er 
der også plads til denne smukke buddhafigur. 

Det vestlige Bali og Lembongan - mageløse oplevelser
17 dage

Næste stop er hos den lokale maler, Pak 

Mangku, der arbejder efter samme principper 

som den berømte Gusti Nyoman Lempad. Det 

tager mange måneder at gøre et billede fær-

dig, og man forstår hvorfor, når man ser de 

indviklede motiver og den dygtighed, det kræ-

ver at male så fint et billede.

Sulten begynder så småt at melde sig, og I 

fortsætter derfor ud af byen og gennem ris-

markerne til restauranten Sari Organic, der 

som navnet afslører, er en 

økologisk restaurant, hvor 

I skal smage nogle af de 

bedste råvarer fra området. 

Beliggenheden midt i rismar-

ken gør sit til, at dette måltid 

bliver et af dagens højde-

punkter.

Resten af dagen er til fri dis-

position, og I kan vælge at 

fortsætte udforskningen af 

Ubud på egen hånd eller køre med tilbage til 

hotellet. Hvis I vil opleve mere, kan vi anbefale 

et besøg på af Balis mange kunstmuseer. Byen 

har siden 1930'erne været Balis kulturelle cen-

trum. 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.

Dag 7. Ubud, på cykeltur i landlig idyl, 
(tilkøb)
På dagens udflugt skal I ud og opleve den land-

lige 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 del-

tage. 

I begiver jer afsted ud af byen af de snørk-

lede veje og kører langs rismarkerne, der kan 

høstes to til tre gange 

årligt. I betragter det 

klassiske motiv af flittige 

arbejdere - mænd og 

kvinder, der alle bærer 

de karakteristiske bred-

skyggede stråhatte, der 

beskytter hovedet mod 

den skarpe sol. 

Høsten foregår ved 

håndkraft, og de kegle-

formede hatte dykker op og ned i takt med 

at seglkniven skærer sig gennem planterne. 

Efter lidt tid i sadlen kommer I til en kaffeplan-

tage og fortsætter under palmeblade videre ad 

snævre junglestier.

I passerer et tempel, hvor galangmusikken 

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 for-

evige de massive indtryk på kameraets digitale 

kort.

I stopper ved et lokalt hus, hvor der fremstil-

les traditionelle riskager, der ofres til guderne, 

inden I spiser frokost i en landsby, lækkert vel-

tilberedt bondemad – man bliver sulten efter 

en aktiv formiddag. Dagen afsluttes i Ubuds 

centrum, og her venter flere oplevelser i byens 

smalle gader og hektiske marked. Et impone-

rende syn møder jer med duftranker, offerkurve 

og store opsatser, alle møjsommeligt pyntet til 

ære for de allestedsnærværende guder.

Resten af dagen er til fri disposition. Man kan 

vælge at blive i byen og f.eks. gå en tur på mar-

kedet eller i butikker, eller man kan køre med 

bilen tilbage til hotellet, hvor poolen venter. 

Dag 8. Ubud, en dag til fri disposition
Der er nok at opleve i Ubud og omegn, som 

betegnes som Balis kunstneriske og religiøse 

sjæl. De religiøse ceremonier dyrkes med stor 

intensitet i det centrale Bali, og måske er I hel-

dige, at der netop på jeres ”fridag” i byen fore-

I begiver jer afsted ud 
af byen af de snørklede 
veje og kører langs ris- 
markerne, der kan høstes 
to til tre gange årligt
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Hver dag ofres der til de guder, der holder onde ånder væk. De forkæles med røgelse, mad og 
smukke blomster.

UBUD - BALIS SANDE SJÆL

Ubud emmer af livskraft, her banker Balis 
kunstneriske hjerte omgivet af betagende 
natur, floder, kløfter og risterrasser så neon-
grønne, at de skærer i øjnene. Her har kunst-
nere fra hele verden fundet et fristed, og de 
smukke omgivelser har været en uudtømmelig 
inspirationskilde for bl.a. malere, skulptører og 
træskærere. 

Men faktisk er Ubuds fineste kunstværk det 
omkringliggende landskab, som bedst indfan-
ges på en spadsere- eller cykeltur i det cen-
trale højland. Det er også her traditioner og 
ceremonielle optog dyrkes helhjertet. I det 
centrale højland er der altid en højtidelighed, 
der kræver et optog. Gæstfriheden er overvæl-
dende, og det er her, I finder den atmosfære, 
som mange betegner som Balis sande sjæl. 
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Mount Batur-vulkanen knejser 1700 meter over havets 
overflade. Hvis I står tidligt op, kan I opleve solopgang  
 over krateret.

Ved Sebatutemplet flyder der helligt vand i bassinerne, og den lokale befolkning er flittige gæster.

går en ceremoni, som I kan deltage i. Alle er 

velkomne, blot man ifører sig en sarong. Måske 

har I lyst til at ligge ved poolen og slappe af i 

dag, men hvis I har lyst til andre ting, så tal 

med jeres guide om mulighederne. I kan f.eks. 

rafte ned ad floden i gummibåd eller bestige 

vulkanen Mount Batur – Stjernegaard har eget 

kontor på Bali med et stort udflugtsprogram.

Dag 9. Ubud – Lembongan Island, 
oplevelser undervejs (tilkøb)
I skal videre i dag, og igen har vi lagt nogle 

oplevelser ind på vejen til jer, der køber 

udflugtspakken. Hvis I fravælger denne, bliver I 

kørt fra hotellet i Ubud over middag til færgen, 

der afgår fra Sanur mod Lembongan Island.

Udflugten på vej mod Lembongan går til via de 

smukke risterrasser ved Tegalalang – et mindre 

område, end de første I så, men ikke mindre 

imponerende. Terrasserne ejes ofte af flere 

familier, der driver dem i fællesskab, og jeres 

guide kan fortælle jer om vandingssystemet, og 

hvordan man sikrer, at der er vand nok til alle.

Ved Sebatutemplet flyder der hellig vand i bas-

sinerne, og her vil I med stor sandsynlighed 

se lokale, der lader sig overskylle af vandet 

og beder ved statuer af guder, som i nogle 

tilfælde er hugget ud af klippesiden. Det fin-

des en del lignende templer på Bali, men dette 

er et af dem, der har mange lokale gæster og 

langt færre turister – derfor har vi valgt netop 

dette tempel til jer.

Ved næste stop i landsbyen Bayung Gede ser I 

noget, som vi næsten kan garantere, at I ikke 

har set før. Denne landsby er meget traditio-

nel og uberørt af turismen, og her holdes et 

helt særligt ritual i hævd: hver familie i lands-

byen har et træ, hvorpå 

moderkagerne fra børne-

fødsler hænges, dækket 

med skallerne fra kokos-

nødder, og her bliver de 

hængende. 

Moderkagen symbolise-

rer barnets tvilling, og 

sådan er tankegangen 

faktisk på hele Bali, men de fleste andre steder 

begraves moderkagen i jorden. Hvor radikalt 

det end måtte lyde, er det faktisk en ganske 

smuk tradition og med garanti noget, I vil 

huske resten af livet. I går en tur i landsbyen 

og hører mere om denne tradition.

Frokosten indtages ved Kintamani, hvor I fra 

ca. 1.000 meters højde har fantastisk udsigt 

over et betagende landskab med den blanke 

kratersø Danau Batur og spektakulære vulkan-

toppe i baggrunden. 

I skal være fremme på Sanurstranden kl. 16, 

hvor I tjekker ind på færgen til Lembongan 

Island. Nu kunne det måske lyde, som om der 

er tale om en større terminal, men det er altså 

bare en hytte på stranden med et par over-

dækkede områder, hvor man sidder med fød-

derne begravet i sandet, og hvor man går bar-

fodet ombord på båden. 

Efter ca. 45 minutters sejlads er 

båden fremme ved Jungut Batu 

på den lille ø Lembongan, og her 

venter vores samarbejdspartner 

på øen. Han sørger for, at I kom-

mer frem til jeres hotel, der ligger 

i den nærliggende Mushroom Bay. 

I skal bo på et hyggeligt lille hotel, 

der ligger ca. 100 meter fra stranden, og mon 

ikke I finder badetøjet frem og tager en duk-

kert i havet, så snart I har stillet kufferten.  

Der ligger flere hyggelige restauranter og 

cafeer i området, og I vil med garanti få en 

hyggelig aften, hvor I måske spiser friskfanget 

fisk ledsaget af en kølig friskpresset limejuice. 

Det kan også være, at I tager et slag billard på 

en af barerne, inden I går til ro.

Det vestlige Bali og Lembongan - mageløse oplevelser
17 dage

Udflugten på vej mod 
Lembongan går til via 
de smukke risterras-
ser ved Tegalalang 



11

På en dagsudflugt kan I besøge "djævlens tåre", hvor kæmpe-
mæssige bølger slå mod kysten.

LEMBONGAN ISLAND

I har tre dage på den skønne koralø Lembon-
gan, der ligger en kort sejltur fra Sanurstranden. 
Øen har en meget lokal stemning og er meget 
anderledes end Bali, især fordi den er lillebitte. 
Oprindeligt var det surferfolket, der besøgte 
øren, men nu kommer der et bredt udsnit af 
turister, lige fra unge backpackere til det velbjer-
gede segment. I kan vælge mellem to forskellige 
udflugter: en snorkeltur med gode chancer for 
at se rokker og skildpadder og en ørundtur. 
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Lembongan Island har flere skønne strande, som er beskyttet af koralrev. Længere ude i havet boltrer surferne sig i de store bølger.

Dag 10. Lembongan Island, snorkling 
eller ørundtur (tilkøb)
I dag har I, hvis I har tilkøbt udflugtspakken, to 

valgmuligheder: en ørundtur eller en snorkel-

tur. Har I ikke tilkøbt udflugter, kan I nyde en 

dag på stranden i jeres eget tempo.

På ørundturen kører I afsted på øens bum-

lede veje og besøger de forskellige strande og 

lokale landsbyer på den lille ø, der kun er ca. 

8 km2 stor. 

De første turister, der kom til øen, var surferne, 

da øen er kendt for sine store bølger, men i 

dag er den besøgt af et bredt udsnit af turi-

ster, som naturligvis er samlet omkring strand-

områderne. 

På ørundturen besøger I en tangfarm, der dyr-

ker tang fortrinsvis til kosmetikindustrien. Tan-

gen høstes ved lavvande, hvorefter den tørres 

og sælges til Kina, Japan og Singapore.

I går en tur ud på den berømte gule hænge-

bro, der forbinder Lembongan med naboøen 

Ceningan. Broen, der kollapsede i 2016 men 

nu er genopbygget, er for smal til biler, som 

der i øvrigt heller ikke er mange af her, men 

der er hver dag en livlig trafik af fodgængere, 

cyklister og ikke mindst scootere på broen. 

Ørundturen slutter med en meditativ sejltur i 

mangroveområdet, hvor I glider langsomt og 

lydløst afsted i kanoer, mens I holder et vågent 

øje med dyrelivet. I er tilbage på hotellet ved 

frokosttid og har resten af dagen på egen hånd. 

Hvis I har valgt at deltage i snorkelturen, bli-

ver I kørt til Mangrove Point. I bliver udsty-

ret med maske, snorkel og svømmefødder i 

beach club’en, hvorefter 

I tager plads i båden og 

sejler ud til Cystral Bay 

og Manta Bay (eller et 

andet sted, afhængig af 

vejr- og strømforhold). 

Her hopper I i vandet 

og følger en guide ud 

på eventyr under hav-

overfladen. Som navnet 

antyder, kan man være 

heldig at se de store, 

elegante rokker (manta-

rays) sammen med mange andre fisk i alle far-

ver og former og måske havskildpadder. Også 

koralrevet er smukt og uberørt her omkring 

Lembongan. 

I er tilbage på hotellet ved frokosttid og har 

”fri” resten af dagen.

Dag 11. Lembongan Island, 
en dag på egen hånd
Nyd en dag på den skønne strand ved 

Mushroom Bay med en god bog, et par vel-

smagende måltider, en svømmetur og måske 

en middagslur. I sætter selv tempoet i dag 

efter mange oplevelser på Bali og Lembongan.

Dag 12. Lembongan Island - Bali
Det er nu blevet tid til at komme tilbage til Bali. 

Vores samarbejdspartner sørger for, at I kom-

mer afsted med færgen, og på 

Bali venter vores medarbejder, 

Putu Eka, som sørger for, at I 

kommer frem til det hotel, som 

I har valgt til de sidste dage af 

jeres rejse.

I har valget mellem det 3-stjer-

nede Tamukami Boutique Hotel 

i kategorien Godt eller det 

4+-stjernede Segara Village i 

kategorien Ekstra godt, som vi 

ikke tøver med at kalde Sanur-

strandens bedste. Glæd jer til at 

nyde nogle dage uden fast program og med 

friheden til lade dagsformen afgøre, hvad der 

skal ske.

Dag 13-15. Sanurstranden
Tamukami Boutique Hotel ligger i det centrale 

Sanur få minutters gang fra stranden og har et 

skønt poolområde i en frodig have, hvor I for-

mentlig kommer til at bruge en del tid. Hotel-

lets restaurant er kendt for at lave god mad og 

får mange gæster udefra – også fordi der tre 

gange om ugen er levende musik. 

Det vestlige Bali og Lembongan - mageløse oplevelser
17 dage

Ørundturen slutter med 
en meditativ sejltur i 
mangroveområdet, hvor 
I glider langsomt og 
lydløst afsted i kanoer, 
mens I holder et vågent 
øje med dyrelivet
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Det er måske en kliche at sige det, men den baline-
siske befolkning er exceptionel venlig.

Restauranten ved Segara Village – her skal I bo, hvis I forkæler jer selv med en opgradering til "ekstra godt".

SANUR - BALIS HYGGELIGSTE STRANDBY

Sanur er en af de hyggeligste strandbyer på Bali, men byen er ikke kun en bade-
strand, det er en landsby med templer, skoler, forretninger og et godt lokalt liv.
Atmosfæren er afslappet, og her er heldigvis fortsat en god blanding af turister og 
balinesere, et håndgribeligt bevis på balinesernes unikke evne til at leve i samhø-
righed med turismen - og ikke kun af den. 

Den seks kilometer lange strand har de sidste par år undergået en forvandling og 
er i dag bedre end nogensinde. I aftenskumringen liver stranden og hovedgaden op 
på ny. I skæret fra restauranternes olielamper anrettes dagens friskfangede fisk, og 
duften fra grillen pirrer de nasale sanser. 

Segara Village ligger direkte på stranden for 

enden af den 6 km lange strand, og i kort 

gåafstand til hovedgaden. Bor I her, vil I med 

stor sandsynlighed bruge tiden på stranden og 

omkring hotellets store pools. 

Segara Village er i en klasse for sig. Restau-

ranterne er virkeligt gode, og hotellet drives 

meget professionelt af ejerfamilien. Det er 

opbygget som en balinesisk landsby med for-

skellige klynger og midt i det hele, ved det 

store banyantræ, ligger templet, hvortil perso-

nalet bringer ofregaver hver dag.

Hvis I ikke har fået dækket behovet for oplevel-

ser på nuværende tidspunkt, så tal med Putu 

Eka om vores store udflugtsprogram. Der er 

masser af muligheder for aktiviteter, f.eks. raf-

ting på floden, en guidet cykeltur i Sanur mens 

byen vågner, en aftentur til fiskerestauranterne 

i Jimbaran, eller noget helt andet. 

Dag 16. Sanur og hjemrejse
I har det meste af dagen på stranden, inden 

I hen på aftenen bliver kørt til lufthavnen for 

at påbegynde hjemrejsen, der går via Dubai, 

hvor I igen tager plads i den store A380’er 

mod Københavns Lufthavn med ankomst 

næste morgen.

Dag 17. Ankomst til Danmark



Hoteller

JATI COTTAGE 

Ubud
Jati Cottage er et nyt stilfuldt resort som åbnede i 2017. Resortet 
ligger i et mere roligt område, men kun en kort gåtur (ca. 500 meter) 
fra Monkey Forest Road, Ubuds absolutte centrum. 

De 28 smagfulde værelser er fordelt på tre niveauer, der er centreret 
omkring en hyggelig, tropisk gårdhave med pool og liggestole. På 
første niveau ligger receptionen og restauranten, på andet niveau 
Deluxe/Cottage-værelserne og på tredje niveau Suite/Bungalow-
værelser. Alle værelsestyper er rummelige og lækkert indrettet med 
komfortable møbler, smukke brændte farver og balinesisk billedkunst 
på væggene. Alle værelser  
har møbleret terrasse eller 
balkon, og suiterne har her-
udover et lille køkken.

Et skønt resort med masser 
af atmosfære og hjertelig
og personlig betjening.

PURI DAJUMA BEACH ECO RESORT (+)

Det vestlige Bali
Dette resort er en virkelig perle i det forholdsvis ukendte vestlige Bali 
med en fabelagtig god beliggenhed på en pynt helt ud til stranden 
med sort vulkansk sand og blåt hav. Inde mellem hundredvis af grønne 
palmer finder I en fantastisk oase med 35 skønne værelser og villaer, 
tre restauranter, en spa, yoga-lounge og hele to smukt anlagte pools.

Vælg mellem forskellige værelsestyper og villaer - alle er smukt 
indrettet med balinesiske møbler og har privat terrasse eller balkon 
med udsigt til haven eller til havet. Der er også mulighed for værelser 
og villaer med plads til hele familien. Resortets restauranter laver 
virkelig god mad, der indtages med udsigt over havet. Menukortene 
indeholder både indonesiske og japanske specialiteter og retter fra 
det internationale køkken.

Puri Dajuma er et økoresort med et omfattende program for f.eks. 
kompostering af organisk affald, indsamling af regnvand og en 
socialpolitik for medarbejderne, der ofte kommer fra lokalområdet. 
Glæd jer til at opleve en fantastisk stemning i dette ukendte hjørne 
af Bali.

Lembongan Island
Et godt lille resort beliggende på hovedgaden kun 100 meter fra 
den skønne strand ved Mushroom Bay. Resortet består af dejlige 
1-værelses villaer, to af dem kan forbindes, så det passer til en 
familie på op til seks personer. Villaerne er bygget i balinesisk stil 
med stråtag og indrettet i lyse farver, og alle har badeværelser med 
udendørs bruser samt privat terrasse møbleret med bord og stole. 
I midten af resortet ligger en skøn swimmingpool omgivet af gode 
solsenge og parasoller. 

Der serveres morgenmad i resortets egen restaurant, og der er flere 
andre restauranter og cafeer/barer i gåafstand fra resortet. Den 
smukke strand Mushroom Bay indbyder til svømmeture, snorkling 
og andre aktiviteter.

PALM GROVE VILLAS 



TAMUKAMI BOUTIQUE HOTEL  (Godt)

Sanur
Dette skønne lille hotel, der ejes og drives af en belgisk-balinesisk 
familie, ligger i det centrale Sanur få minutters gang fra stranden. Fra 
Sanurs hovedgade går I ind ad en hyggelig bambus-overdækket allé 
til selve hotellet, der er bygget i hyggelig balinsisk stil. De 18 værelser 
ligger rundt om poolen, og alle værelser har balkon med udsigt til 
pool og frodig beplantning. 

Hotellets restaurant, Alise's Restaurant, er meget populær i byen 
og kendt for at lave rigtig god balinesisk og international mad. 
Måltiderne indtages i en hyggelig overdækket pavillon med kig til 
køkkenet. Der er levende musik tre gange om ugen og forskellige 
aktiviteter i forbindelse med balinesiske traditioner og ceremonier. 
Et skønt og stemningsfuldt hotel, der får vores bedste anbefalinger.

SEGARA VILLAGE (+) (Ekstra godt)

Sanur
Segara Village er efter vores opfattelse Sanurs absolut bedste hotel. 
beliggende direkte på stranden. Det er lykkedes for familien Wijaya 
at skabe et tidssvarende og moderne hotel uden at miste det stem-
ningsfulde balinesiske udtryk. Små pavilloner, vandløb, blomster i 
fuldt flor og gamle smukke skulpturer forenes på elegant vis med 
de tre swimmingpoolområder. Haven domineres af et 30 meter højt 
bayantræ, der også er indgangen til templet midt i haven. 

Alle værelser har enten balkon eller terrasse, aircondition, tv, minibar, 
kaffe-/tefaciliteter, hårtørrer og telefon. Segara Village har et af de 
mest vellykkede strandområder, en hyggelig restaurant, en beach-
club og en café med god kaffe. Endvidere er der gratis internet- 
adgang over alt på hotellet, tennisbane og en god spa. 

Kort fortalt er alt gået op i en højere enhed, indbydende værelser, et 
højt serviceniveau, men vigtigst af alt er den gode og hjertelige 
stemning, der vil få jer til at føle jer hjemme. Segara Village er fuld 
valuta for pengene og efter vores overbevisning Sanurs bedste hotel. 

Segara Village - deluxe værelse

Stranden foran Segara Village

Segara Village

Vælg mellem 
godt og ekstra 
godt i Sanur
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