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Bali, Flores og Komodo
Mageløse oplevelser - individuel rejse 17 dage

Mulighed for udflugter m/dansktalende rejseleder    
Det indonesiske rige spænder vidt, og på denne rejse venter mageløse oplevelser på Bali, Flores og Komodo, som I med garanti 
ikke kan få andre steder i verden.

Rejsen begynder på Bali, der har været kendt af rejseglade sjæle i mange år, men som ikke desto mindre har formået at bevare 
sin sjæl og sin egenart. Balinesernes dagligdag er stadig præget af traditioner og ceremonier, der skal holdes i hævd – der skal 
stadig ofres til guderne hver dag, og hjemmets lille tempel skal stadig dekoreres med friske blomster og røgelse.

I slår jer først ned i Ubud, hvor traditionerne dyrkes med hele hjertet, og hvor kunstnere, balinesiske såvel som internationale, 
har slået sig ned, fordi den prægtige omkringliggende natur bare inspirerer til at skabe kunst. Her tager I på udflugter på gåben 
og på cykel med vores dansktalende guider for at opleve en bid af Bali og prøve at forstå dette enestående samfund.

Efter Bali venter Flores, og det er heromkring, at I får de oplevelser, der er helt særlige for denne rejse. I skal nemlig besøge de 
berømte og berygtede komodovaraner, der på sin vis hører fortiden til, men som alligevel har overlevet i Komodo National Park, 
der består af de tre øer, Rinca, Komodo og Padar. I har to chancer for at møde varanerne – og bare rolig, de lokale rangere har 
styr på det og ved, hvordan man gebærder sig overfor disse dragelignende krybdyr.

Flores byder også på andre spændende ting: en vandretur til en af verdens smukkeste udsigter, snorkling ved Pink Beach og et 
kig til en helt utrolig autentisk stammekultur, der lever i bedste velgående på det ellers katolske Flores. Sidst men ikke mindst 
skal I se de berømte spider web-rismarker – et betagende syn af grønne eller blanke rismarker formet som edderkoppespind.

Tilbage på Bali er det badeferien, der kommer i højsædet, når I slår jer ned ved Sanur – vores favoritstrandby, der også  
har et godt lokalt liv og dermed ikke kun fungerer på turisternes præmisser. Her stikker I fødderne i sandet, 

spiser dejlig mad og nyder livet. Har I mod på mere, kan I plukke oplevelser fra vores omfattende 
udflugtsprogram.

Rejsen slutter i Singapore, en af verdens reneste og mest velfungerende metropoler med masser 
af muligheder for både shopping og kulturelle oplevelser. I rejser individuelt, men transport og 

udflugter foregår i grupper af 10-20 personer. Udflugterne er et tilkøb til rejsen, og dagspro-
grammet er baseret på, at I tilkøber udflugtspakken, men ønsker I ikke dette, så brug program-

met som inspiration til egne oplevelser.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Bali. Afrejse fra Københavns Lufthavn og gennem natten til  
 Bali med stop i Singapore undervejs.

Dag 2. Ankomst til Bali og videre til Ubud. Uden for lufthavnen i Denpasar  
 venter en chauffør på at køre jer ca. 1½ time til Ubud i højlandet, hvor I  
 indkvarteres på et dejligt hotel.

Dag 3. Ubud, i hælene på de lokale (udflugtspakken). Sammen med jeres  
 dansktalende guide besøger I den berømte maler Gusti Nyoman Lempads  
 atelier, hvor I ser kunst med en enorm detaljerigdom, samt en lokal kunst- 
 ner, der arbejder efter samme principper. I spadserer gennem Ubuds gader  
 og stier og kigger indenfor 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 økologisk restaurant.

Dag 4. Ubud, cykeltur i landlig idyl (udflugtspakken). Cykeltur gennem Ubuds  
 landlige idyl. Oplev det autentiske landsbyliv, betagende natur og den store  
 gæstfrihed, mens I kommer rundt på de snørklede småveje med minimal  
 trafik. I slutter på markedet, hvor de fine offerkurve sælges i tusindtal.

Dag 5. Ubud, en dag på egen hånd. Der er et hav af muligheder i Ubud. Udforsk  
 den maleriske by til fods og mærk den fine stemning. Gå på museum og  
 gallerier, tag på rafting på floden eller vandring til toppen af vulkanen,  
 opsøg evt. de religiøse ceremonier, der foregår året rundt i Ubud, eller  
 slap af ved swimmingpoolen på jeres skønne hotel.

Dag 6. Bali - Flores, sejltur til Rinca og første møde med varanerne  
 (udflugtspakken). I står tidligt op for at flyve til Labuan Bajo på Flores,  
 hvor eventyret begynder med en sejltur i en traditionel båd til Rinca og  
 jeres første møde med de berømte komodovaraner. På vejen hjem ser I  
 sort sol, når flagermusene letter, inden I er fremme på jeres strandhotel.

Dag 7. Flores, besøg på Komodo og Pink Beach (udflugtspakken). I sejler  
 med speedbåd til Padar, hvor I vandrer op til et udsigtspunkt, som lagres  
 på nethinden for altid. Herfra videre til Komodo Island, hvor I går med en  
 ranger på udkig efter varanerne. Videre til den smukke Pink Beach med  
 mulighed for snorkling og afslapning i solen.

Dag 8. Flores, Labuan Bajo - Ruteng (udflugtspakken). På vej til Ruteng stifter  
 I bekendtskab med forskellige stammers traditioner og meget forskellige  
 levevis i lokale landsbyer. I besøger de verdensberømte og meget fascine- 
 rende spider web-risterrasser, der er anlagt som edderkoppespind.

Dag 9. Ruteng - Labuan Bajo og tilbage til Bali. I forlader det centrale Flores  
 og kører retur mod lufthavnen. Vi gør ophold ved Mirror Rock-grotten, hvor  
 millioner af år gamle stalaktitter og stalagmitter kæmper om kameraers  
 blitzlys. Efter en kunstnerisk oplevelse ankommer I til Labuan Bajo, hvor I  
 spiser frokost på havnen og nyder udsigten for sidste gang, inden I hen  
 på eftermiddagen flyver tilbage til Bali. Indkvartering i hyggelige Sanur.

Dag 10-13. Bali, strandferie i Sanur. Nyd dagene på stranden i hyggelige Sanur.  
 Der er naturligvis mulighed for at deltage i forskellige udflugter fra vores  
 meget omfattende program, f.eks. en sejltur til naboøen Lembongan eller  
 en cykeltur i solopgang gennem Sanur.

Dag 14. Bali - Singapore. I løbet af dagen flyver I fra Bali til Singapore for at  
 afslutte rejsen med lidt storbyliv.

Dag 15. Singapore, f.eks. Gardens by the Bay og shopping. En hel dag på  
 egen hånd i en af Asiens skønneste og mest velfungerende storbyer med  
 mulighed for f.eks. at besøge de smukke Super Trees og drivhusene ved  
 Gardens by the Bay eller byens berømte zoologiske have. Shopping er  
 heller ikke til at komme udenom i Singapore.

Dag 16. Singapore og hjemrejse. Flyet til København afgår først ved midnatstid,  
 så fortsæt jeres udforskning af Singapore, f.eks. med besøg i Chinatown  
 og Little India, tag svævebanen til Sentosa Island og smag nogle af de  
 lokale specialiteter på byens mange madmarkeder. I bliver kørt til luft- 
 havnen i løbet af aftenen for at påbegynde hjemrejsen.

Dag 17. Ankomst til København. Ankomst til Københavns Lufthavn tidligt om  
 morgenen.

Ubud - Labuan Bajo - 

Rinca - Komodo - Ruteng - 

Sanur - Singapore

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•   Oplev den smukke natur i det balinesiske højland 
• Ubud - Balis sande sjæl med traditioner og 
 ceremonier
• To sejlture i Komodo National Park:  
 mød komodovaraner på Rinca og Komodo
• Oplev Flores’ berømte spider web-riskmarer  
 og traditionelle livsstil
• Afslapning på stranden i Sanur
• Slut af i metropolen Singapore

!
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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. Området vrimler med små 
landsbyer, alle med pragtfulde templer, der frit 
kan besøges. Gæstfriheden er overvældende, 
og det er her, I finder den atmosfære, som 
mange betegner som Balis sande sjæl. 
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Dag 1. Danmark - Bali
I sætter jer til rette i Singapore Airlines’ fly, der 

letter fra Københavns Lufthavn ved middags-

tid. Undervejs spiser I et par måltider, ser film 

fra underholdningsprogrammet og får forhå-

bentlig også noget søvn. I har en mellemlan-

ding i Singapore, inden I er fremme i Denpasar 

næste formiddag.

Dag 2. Bali, videre til Ubud
Efter formaliteterne i immigrationen bydes I 

velkommen af en vores balinesiske medarbej-

dere, der følger med jer til Ubud, en af Balis 

allerskønneste byer beliggende i højlandet 

omkring 1,5 times kørsel fra lufthavnen.

I Ubud indkvarteres I behageligt i et af byens 

rolige kvarterer, kun en kort gåtur fra Monkey 

Forest Road, der er byens absolutte centrum. 

Der er ikke noget fast program for dagen – det 

er sandsynligt, at I har lyst til at bade i poolen 

og måske gå en tur i byen for at finde en hyg-

gelig restaurant, hvor middagen kan indtages.

Dag 3. Ubud, i hælene på de lokale
(udflugtspakken)
Efter morgenmaden forlader I hotellet for at 

gå på opdagelse i byen sammen med jeres 

dansktalende balinesiske guide. I begynder 

med et besøg i maleren Gusti Nyoman Lem-

pads atelier. Lempad, der døde i 1978, var 

en af Indonesiens største malere og kendt 

for billeder med en helt enorm detaljerigdom 

- man ser nærmest hvert eneste riskorn på 

hans smukke billeder.

Herefter får I en kort introduktion til Ubud 

marked, hvor I gør ophold ved et lille tempel 

til ære for gudinden for forretninger. Temp-

let ligger ved indgangen til markedet, og her 

begynder alle sælgere dagen med et lille ritual 

for at sikre optimale omstændigheder for 

dagens omsætning. 

I besøger byens kongepalads 

i Ubud centrum og fortsætter 

til Ubud Water Palace med de 

mange smukke lotusblom-

ster.

I fortsætter 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 fællesskab blandt en række familier, 

som bidrager til templet og forsamlingshusets 

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.

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 

færdig, og man forstår hvorfor, når man ser 

de indviklede motiver og den dygtighed, det 

kræver at male så fint et billede.

Sulten begynder så småt at 

melde sig, og I fortsætter derfor 

ud af byen og gennem rismar-

kerne til restauranten Sari Orga-

nic, der som navnet afslører, er 

en økologisk restaurant, hvor I 

skal smage nogle at de bedste 

råvarer fra området. 

Beliggenheden midt i rismarken 

gør sit til, at dette måltid bliver 

et af dagens højdepunkter.

I kan vælge at slutte dagen på egen hånd 

på et af Balis mange kunstmuseer. Byen har 

siden 1930’erne været Balis kulturelle cen-

trum. Her har kunstnere fra hele verden fun-

det 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. I kan 

vælge at fortsætte udforskningen af Ubud 

eller køre med retur til hotellet.

Bali, Flores og Komodo - mageløse oplevelser
17 dage

Der er ca. 20.000 templer på Bali og besøg i templet er en vigtig del af livet for en balineser. I kigger indenfor i adskillige templer på vejen og oplever den ro og 
harmoni, der hersker der.

Beliggenheden midt 
i rismarken gør sit 
til, at dette måltid 
bliver et af dagens 
højdepunkter
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Dag 4. Ubud, på cykeltur i landlig idyl
(udflugtspakken)
I skal ud og opleve den landlige idyl, som stortri-

ves i landsbyerne omkring Ubud. Vi har valgt en 

samarbejdspartner med gode cykler og hjelme 

til alle - turen er på ingen måde strabadse-

rende, og alle kan deltage. Veludstyret begiver I 

jer afsted ud af byen af de snørklede veje.

I kører langs rismarkerne, der 

kan høstes to til tre gange 

årligt. I betragter det klas-

siske 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 dyk-

ker op og ned i takt med, at seglkniven skæ-

rer sig gennem planterne. Efter lidt tid i sad-

len kommer I til en kaffeplantage og fortsætter 

under palmeblade videre ad snævre junglestier.

I passerer et tempel, hvor galang-musikken 

gjalder ud fra de hellige haller. I landsbyerne bli-

ver 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.

Inden I spiser frokost, lækkert veltilberedt bon-

demad. stopper I ved et hus, hvor der fremstil-

les traditionelle riskager, der ofres til guderne.

Dagen afsluttes i Ubuds centrum og her venter 

flere oplevelser i byen smalle gader og hekti-

ske marked. Her venter et imponerende syn af 

duftranker, offerkurve og store opsatser, alle 

møjsommeligt pyntet til ære for de allesteds-

nærværende guder.

Resten af dagen er til fri 

disposition, og dem, der 

ønsker at slappe af ved 

hotellets pool, kan I blive 

kørt retur til hotellet.

Dag 5. En fridag i Ubud
Denne dag er til rådighed til 

egne oplevelser i Ubud. Hvis 

I har lyst til andet end blot 

at nyde poolen og måske en gåtur i byen, så tal 

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

rafte ned ad floden i gummibåd eller bestige 

vulkanen Mount Batur, eller I kan opsøge en af 

de pompøse religiøse optog, der ofte foregår i 

Ubud, som er Balis ceremonielle centrum. Jeres 

guide holder altid øjne og ører åbne i håb om 

at kunne præsentere jer for denne spændende 

side af Bali.

Turister er generelt velkomne til at deltage i 

disse ceremonier, eneste krav er, at man ifører 

sig en sarong, og det gælder for både mænd 

og kvinder - de kan som regel lånes i hotellets 

reception.

Dag 6. Bali - Flores, besøg hos komodo-
varanerne på Rinca (udflugtspakken)
Det er et af de helt store eventyr, der venter i 

dag, hvor I skal med et tidligt fly til Flores, en ø 

på ca. 14.300 km2 (det dobbelte af Sjælland) 

beliggende stik øst for Bali.

Selvom de to øer ligger tæt på hinanden, er 

der tale om to vidt forskellige verdener. Dels er 

religionen og dermed skikkene helt anderledes, 

dels er Flores langt fra at være turistmæssigt 

udviklet i forhold til Bali, hvilket kun bidrager 

til charmen. Flores er præget af en autentisk 

blanding af oldgamle stammekulturer og katoli-

cisme, som portugisiske koloniherrer introduce-

rede i det 16. århundrede, og det skal vi opleve 

mere af i de kommende dage. 

Øen er desuden hjem for det forhistoriske Flo-

res-menneske (homo floresiensis), et hobbit-

væsen, der blev identificeret i en hule midt på 

øen så sent som i 2003. Det anslås, at hob-

bitterne levede fra 38.000 til 13.000 år før vor 

tidsregning. Naturen på Flores er vanvittig 

smuk med høje vulkaner, grønne bjerge og 

skjulte strande, men det største turistmæs-

sige trækplaster er øhavet ud for øens øst-

kyst, hvor bl.a. Komodo, Rinca og Padar lig-

ger - de øer, der tilsammen danner Komodo 

National Park.      

Flyet lander i den lille lufthavn uden for 

Labuan Bajo, en skøn, meget lokal by, som 

har bevaret sin eksotiske charme. Her venter 

en chauffør på at køre jer direkte ned til hav-

I landsbyerne bliver I 
mødt af hujende børn, 
og vinkende koner, 
mens I holder godt øje 
med vejen foran jer 

Bali, Flores og Komodo - mageløse oplevelser
17 dage

På en fridag i Ubud kan I f.eks. rafte ned af floden, tage på cykeltur, bestige Mount Batur eller opsøge en af de pompøse religiøse optog, der foregår meget ofte i byen. 
Turister er som regel velkomne, bare de iklæder sig en slåom-nederdel - og det gælder både mænd og kvinder.
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Jeres dage på Flores byder på helt særlige oplevelser. I skal bl.a. ud at gå med en ranger to gange for at spotte komodovaraner, og I skal snorkle ved Pink Beach for at 
kigge på smukke koraler og tropefisk. Første dag sejler I med en langsom båd, der også indbyder til at nyde selve sejlturen.

KOMODOVARANEN

Komodovaranen blev først opdaget i 1910 og 
er i dag en truet dyreart. Man mener, at der fin-
des mellem 4000 og 5000 dyr tilbage fordelt på 
øerne i Komodo National Park. Øglen kan blive 
2-3 meter lang og vejer normalt 50-100 kilo, men 
det største eksemplar set til dato vejede 166 kilo. 

Den voksne komodovaran har ingen fjender og 
æder alt fra små gnavere til store vandbøfler.
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KOMODO NATIONAL PARK

Denne helt enestående nationalpark består af 
øerne Komodo, Rinca og Padar samt en række 
småøer, og blev oprettet for at beskytte komo-
dovaranen og dens levested. 

Udover den verdensberømte varan dækker 
nationalparken også uberørte marineområ-
der, hvor bl.a. hajer, rokker, hvaler, delfiner og 
havskildpadder holder til. Nationalparken er 
naturligvis UNESCO-verdensarv.

På jeres to oplevelsesrige dage i national-
parken skal I på to vandreture på udkig efter 
varanerne, naturligvis sammen med en erfaren 
ranger, der ved, hvordan man omgås disse dyr. 
Herudover får I mulighed for at gå helt op til 
et udsigtspunkt med en fantastisk udsigt over 
de smukke, bjergrige øer, der er omkranset af 
hvide strande.
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nen, hvor I går ombord i en traditionel båd, 

der skal sejle jer ud i det spændende øhav. 

Allerede i dag skal I nemlig på udkig efter 

de berømte komodovaraner, som godt nok 

er opkaldt efter naboøen, men som lever i 

endnu større tal på Rinca.

Den traditionelle båd, I skal sejle med i dag, er 

forholdsvis langsom, så I kan nyde sejladsen og 

spise en frokost om bord. På Rinca går I i land og 

mødes med en ranger ved indgangen til natio-

nalparken. Ranger’en kender varanernes vaner 

og ved præcist, hvordan man skal gebærde sig, 

når man møder dem. Han er ”bevæbnet” med 

en stok og stor fortællelyst og leder jer næn-

somt rundt i nationalparken. Han finder et godt 

spot, hvor I sammen kan studere dyrelivet.

Komodovaranen kan blive mere end 3 meter 

lang og veje op til 165 kg, og dermed er den 

verdens største øgle. Den er især kendt for 

sin lidt barbariske jagtteknik, hvor den sniger 

sig ind på sit bytte, bider det og følger efter 

det henover flere dage, indtil det dør. 

Herefter kan den lade byttet ligge i ugevis, da 

den faktisk foretrækker at æde ådsler. Man 

mener, at varanen har meget giftige bakterier i 

sit spyt, og at det er disse bakterier, der til sidst 

svækker dyret så meget, at den kan dræbe det.

Det kan selvfølgelig være angstprovokerende at 

stå overfor et dyr af den karakter, men man skal 

huske, at ranger’en har helt styr på situationen. 

Sammen med ranger’en går I omkring en times 

tid ind over øen, og vi krydser fingre for, at vara-

nerne viser sig.

Herefter tager I igen plads i båden for at sejle til 

den lille ø Kalong, der er dækket af mangrove-

træer. Det helt særlige ved denne ø er, at den 

har en meget stor population af flagermus, og 

fra jeres båd skal I se et helt fantastisk naturligt 

teaterstykke, som vi i Danmark kalder sort sol: 

På et helt bestemt tidspunkt, når lyset begyn-

der at vige, letter tusindvis 

af flagermus som på kom-

mando og farver himlen 

sort. De skal ud og opstøve 

dagens føde, inden mørket 

sænker sig.

I nyder dagens sidste strå-

ler på bådens dæk, mens 

I sejler tilbage til Labuan 

Bajo, og her bliver I kørt 

til jeres hotel lidt syd for 

byen og har fabelagtig 

udsigt over øhavet. Nyd aftenen i tropiske 

omgivelser og glæd jer til at se solen stå op 

over havet.

Dag 7. Flores, verdens flotteste udsigt, 
besøg hos varanerne på Komodo og 
snorkling ved Pink Beach (udflugtspakken)
Igen skal I ud i øhavet, og i dag skifter I den 

traditionelle båd ud med en speedbåd, så I 

Bali, Flores og Komodo - mageløse oplevelser
17 dage

Flores er en langt mere traditionel ø, end Bali, og I får et rigt kig til en særlig kultur.

kan komme lidt hurtigere ud over stepperne.

Jeres første stop i dag er på Padar Island, hvor 

I skal nyde en udsigt, der burde være på listen 

over verdens smukkeste. I skal have gode sko 

på, så I kan vandre opad i terrænet. 

Der er tre niveauer, og man bestemmer selv, 

hvor langt op man ønsker at gå - udsigten 

er overvældende allerede ved første niveau. 

Stien er god det første stykke, og de fleste 

kan også nå op til andet niveau. Den sidste 

etape kan være lidt vanskelig - især når man 

skal ned igen - men bestemt 

ikke umulig. 

Det tager ca. en times tid at 

gå helt op til tredje niveau. 

Uanset hvor langt I går op, så 

kommer I til at skue ud over 

Padar med grønne bjerge, 

bugter med sandstrande, 

flere øer i det fjerne og det 

uendelige turkisfarvede hav. 

Smukkere bliver det ikke. 

Vel nede igen sejler I over til Komodo, hvor I 

går i land for igen at mødes med en ranger og 

gå på udkig efter varanerne. På gåturen ser 

I måske også andre dyr, som f.eks. vildsvin, 

hjorte og forskellige farverige fuglearter.

Efter frokost sejler I ud til den berømte Pink 

Beach, der hedder sådan, fordi sandet i vand-

kanten er iblandet mikroskopiske stykker af 

Allerede i dag skal I 
nemlig på udkig efter 
de berømte komodova-
raner, som godt nok er 
opkaldt efter naboøen, 
men som lever i endnu 
større tal på Rinca
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røde koraller, der giver stranden et lyserødt 

look. I går i land for at nyde et par timer på 

stranden og i vandet. Der ligger et meget fint 

koralrev tæt på land, og hvis man ifører sig 

snorkel og maske, vil man kunne se masser 

af farverige fisk, der holder til mellem lige så 

farverige koraller. Er man ikke fortrolig med 

snorkling, så er denne strand et godt sted at 

øve sig, fordi den ligger i en beskyttet bugt.

Sidst på eftermiddagen sejler I tilbage til 

Labuan Bajo på Flores og nyder resten af 

dagen på hotellet.

Dag 8. Labuan Bajo - Ruteng, besøg i 
traditionelle landsbyer og spider 
web-rismarker (udflugtspakken)
Rejsen rykker videre i dag til 

Ruteng i højlandet på den cen-

trale del af Flores, og vejen der-

til er brolagt med oplevelser. I 

skal nemlig fordybe jer i Flores’ 

meget spændende kultur, som 

præges af oldgamle stammer, 

der har bevaret deres traditio-

ner og skikke gennem alle tider. 

Befolkningen på Flores plan-

lægger stadig deres hverdag ud fra den cere-

monielle kalender, der gælder for netop deres 

stamme - man kan populært sige, at de er 

katolikker til hverdag og stammefolk, når 

noget skal fejres.

I besøger et par af de traditionelle landsbyer i 

løbet af dagen, og der er som regel nogen fra 

stammen til stede, som viser rundt, og måske 

trækker de endda i festskruddet og viser et 

par dansetrin, nogle jagtteknikker eller andre 

ting. I bliver nok også budt på kaffe eller te, 

som er en del af det gæstfrie folks traditioner.

En anden ting, som er helt særlig for Flores, 

er de såkaldte spider web-rismarker (spindel-

vævs-rismarker), der hedder sådan, fordi de 

ligner spindelvæv set oppefra. 

Markerne ejes i fællesskab af en landsby, men 

de deles op i felter, som de enkelte familier har 

ansvaret for at dyrke. I centrum af spindelvæ-

vet, den såkaldte lodok, udføres særlige ritualer 

og ceremonier i forbindelse med 

tilplantning og høsten af ris.

Jeres guide og chauffør kører 

jer til et højtbeliggende punkt, 

hvorfra der er en fantastisk 

udsigt over spider web-rismar-

kerne - nogle af felterne kan 

være dækket af vand, mens 

andre måske står i den smukke 

irgrønne eller gule farve, som 

risene får, før de høstes.

Der bliver også tid til en lokal frokost, når sul-

ten melder sig, og i løbet af eftermiddagen er 

I fremme i Ruteng - en typisk provinsby, der 

Bali, Flores og Komodo - mageløse oplevelser
17 dage

Flores er kendt for sine spider web-rismarker, der er formet som edderkoppespind. En hel landsby deles om at passe markerne, og i midten af spindet udføres der 
forskelige ritualer, der skulle optimere høsten.

ikke gør meget væsen ud af sig. Jeres guide 

sørger for at vise jer, hvor I kan gå hen, når 

aftensmåltidet skal indtages.

Dag 9. Flores - Bali, videre til 
strandferie i Sanur
Efter morgenmaden kører I tilbage til Labuan 

Bajo - det tager op mod fire timer, selvom der 

kun er omkring 130 kilometer. Vejene er kring-

lede på Flores, et tegn på, at øen endnu ikke er 

udviklet til turisme, og det er jo en fordel for os 

i sidste ende - så er der nemlig plads til autenti-

ske oplevelser i det uspolerede samfund.

I gør ophold ved Mirror Rock-grotten hvor 

million-år gamle stalaktitter og stalagmit-

ter kæmper om kameraers blitzlys. Efter en 

kunstnerisk oplevelse er I fremme i Labuan 

Bajo, hvor I har noget tid på egen hånd på 

havnefronten ved et livligt lokalt marked og 

flere hyggelige overdækkede restauranter. 

Her kan frokosten indtages med udsigt til 

bådene i havnen og summende hverdagsliv.

I løbet af eftermiddagen skal I med flyet til-

bage til Bali, hvor badeferien venter. I har 

to valg med hensyn til hotel: Grahita Sanur 

i kategorien Godt, det ligger en 10 minut-

ters gåtur fra stranden, eller Segara Village i 

kategorien Ekstra godt, som vi ikke tøver med 

at kalde byens bedste. Nu er tiden kommet, 

hvor I kan puste ud efter de intense oplevel-

ser på Flores.

Man kan populært 
sige, at de er kato-
likker til hverdag 
og stammefolk, når 
noget skal fejres 
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Der er en del ting at tage sig til i Sanur, Det oplagte er selvfølgelig at nyde stranden, men I kan også tage på 
udflugt, f.eks. på cykel en tidlig morgenstund eller på besøg ved havskildpaddecentret.

SANUR - BALIS 
HYGGELIGSTE STRANDBY

Sanur er en af de hyggeligste strandbyer på 
Bali, men byen er ikke kun en badestrand, 
det er en landsby med templer, skoler, for-
retninger 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 samhørighed med turismen 
- og ikke kun af den. 

Den seks kilometer lange strand har under-
gået en forvandling og er i dag bedre end 
nogensinde. I aftenskumringen liver stran-
den og hovedgaden op på ny. I skæret fra 
restauranternes olielamper anrettes dagens 
friskfangede fisk, og duften fra grillen pirrer 
de nasale sanser. 
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SINGPORE

I har god tid i Singapore på denne rejse, og 
der er da også rigtigt meget at tage sig til i 
denne skønne storby. Hvis jeres hovedvægt er 
på shopping, så gå en tur til Orchard Road og 
Scotts Road – og også til det store shopping-
center ved Marina Bay Sands. Vi garanterer, at 
I finder det, I leder efter. 

Har I mere lyst til kulturelle oplevelser, så gå 
en tur i de etniske kvarterer i Chinatown med 
f.eks. sjove traditionelle apoteker, og i Little 
India, hvor der dufter af krydderier, og hvor 
hele farveskalaen er i spil.

På restaurantfronten er der også virkeligt 
meget at komme efter: prøv de såkaldte 
hawker-centre, hvor gadekøkkenet er i cen-
trum, bestil bord på de højgastronomiske 
restauranter – og glem ikke at smage en Sin-
gapore Sling – den verdensberømte cocktail 
udviklet på det historiske Raffles Hotel.  
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Dag 10-13. Sanur, badeferie og 
evt. flere oplevelser
I har frie hænder de næste fire dage til at nyde 

tilværelsen i strandkanten og spise lækker mad 

på strandbyens mange gode restauranter.

Hvis I har lyst til flere oplevelser, så har vi et 

stort udflugtsprogram, som I kan benytte jer 

af. Vores medarbejdere i Sanur kan hjælpe jer 

med at booke diverse oplevelser, mens I er i 

Sanur, men I kan også booke hjemmefra - det 

er op til jer. 

Tag f.eks. med vores guide på en cykeltur 

i solopgangen, mens byen vågner, besøg 

naboøen Lembongan på en dagsudflugt med 

katamaran, hils på havskildpadder i det lokale 

havskildpaddecenter, der arbejder med at 

bevare den truede dyreart, eller besøg trendy 

Seminyak og det lokale madmarked på stran-

den i Jimbaran.

Dag 14. Bali - Singapore
Efter strandliv kommer storbyliv, og i løbet af 

dagen skal I med flyet fra Denpasar til Singa-

pore for at opleve en af verdens reneste og 

mest velfungerende metropoler.

Fra jeres hotel kan I gå direkte ud og på ople-

velse i byen, der for alvor er en smeltedigel af 

nationaliteter og kulturer. Tæt på ligger både 

Chinatown og Little India - to farverige bydele - 

og en kort tur derfra med taxa ligger den ende-

løse række af shoppingcentre og internationale 

butikker på Orchard Road og Scotts Road - I 

kommer nok ikke uden om en tur dertil.

Dag 15. Singapore, 
oplevelser på egen hånd
Singapore er et kæmpe tag-selv-bord af ople-

velser, så I må prioritere benhårdt, når dagen 

skal planlægges. I kunne gøre som den ame-

rikanske Præsident Trump og den nordkore-

anske leder Kim Jong-Un og besøge Sentosa 

Island - blot med en mere overkommelig 

dagsorden end de to herrer havde. 

Øen byder nemlig på mas-

ser af forlystelser, som f.eks. 

Universal Studios og et fan-

tastisk akvarium, og turen 

derud kan gøres med kabel-

bane inde fra centrum.

Det store område omkring 

Marina Bay Sands er også 

et besøg værd. Her finder 

I - udover et flot shopping-

center, selvfølgelig, det iko-

niske hotel bestående af tre tårne der bindes 

sammen med en fælles platform øverst, og 

ikke mindst den meget smukke Gardens by 

the Bay. 

Her er alverdens flora genskabt i kæmpe 

drivhuse, og uden for står de såkaldte Super 

Bali, Flores og Komodo - mageløse oplevelser
17 dage

Singapore er en by med mange nuancer, lige fra høje skyskrabere bygget i stål og glas til etniske kvarterer som Chinatown og Little India. Den er således en værdig 
kontrast til Bali, Flores og Komodo.

Trees, en skov af stålstrukturer på mellem 25 

og 50 meters højde, der er delvist dækket af 

tropiske planter. Træerne er forbundet med 

en gangbro, hvorfra man har fabelagtig udsigt 

over området.

Singapore har også en verdenskendt zoolo-

gisk have - besøg den eventuelt om aftenen, 

hvor man kan køre med tog gennem haven og 

se de nataktive dyr.

Dag 16. Singapore og hjemrejse
Jeres fly, der går direkte fra Singapore til 

København, afgår først ved 

midnatstid, så I har hele dagen 

til at fortsætte udforskningen 

af metropolen.

Skulle vi anbefale noget speci-

fikt på madfronten, så ville det 

være et besøg på et af byens 

mange såkaldte hawker-cen-

tre - et stort gadekøkken med 

masser af boder, der udby-

der retter fra hele det globale 

menukort. Man henter selv sin 

mad og slår sig ned ved et af bordene i mid-

ten af markedet - en herlig lokal oplevelse.

I løbet af aftenen bliver I kørt til lufthavnen 

for at stige ombord på flyet hjem til Danmark.

Dag 17. Ankomst til Danmark

Fra jeres hotel kan I 
gå direkte ud og på 
oplevelse i byen, der 
for alvor er en smel-
tedigel af nationali-
teter og kulturer



SINGAPORE
FURAMA CITY CENTRE 
Dette hotel ligger midt i Singapores vibrerende og historiske China- 
town med masser af restauranter, shopping og seværdigheder in-
denfor gåafstand. Efter en frisk halv times gåtur er I f.eks. fremme 
ved Gardens by the Bay, det skønne, grønne område med de så-
kaldte Super Trees og et af byens allerbedste shoppingcentre. Går 
I i den anden retning, rammer I Orchard Road, byens længste shop-
pinggade.

Selve hotellet fremtræder i meget moderne stil, og der er brugt en 
spændende farveskala i indretningen af lobbyen, mens værelserne 
er mere afdæmpede.  Værelserne er forholdsvis små men har alle 
fornødenheder. Ved den udendørs pool kan I slappe af efter op-
levelser i byen. 

LABUAN BAJO
BINTANG FLORES HOTEL 
Et godt turistklasse hotel beliggende på Pede Beach-stranden lige 
syd for hovedbyen, Labuan Bajo. Her kan I slappe af i liggestolene 
ved den formede pool efter en oplevelsesrig dag og lade den fine 
udsigt over de toppede øerne i Komodo National Park lagre sig 
på nethinden. Poolen ligger fantastisk direkte på stranden og er 
også et oplagt sted at nyde en drink, mens solen går ned over 
nationalparken.

Værelserne er fordelt i fire-etagers 
bygninger med udsigt til en stor, fro-
dig have. Måltiderne indtages på Ke-
limutu Coffee Shop, en hyggelig over-
dækkede restaurant, også med udsigt 
over området. Der er ca. 2 km ind til 
havnen i Labuan Bajo, hvor der ligger 
en del lokale restauranter og et skønt 
lokalt marked.

Bo med 
udsigt til 
Komodo 

National Park

UBUD
JATI COTTAGE 
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 me-
ter) fra Monkey Forest Road, Ubuds absolutte centrum. 

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

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

Hoteller på rejsen



SANUR - GODT
GRAHITA SUITE 
Lille hyggeligt familiehotel (bed & breakfast) i centrum af Sanur, 
og i gåafstand fra hovedgadens gode restauranter, kun 5 minutters 
gang fra stranden. Grahita Suite har 18 store rummelige værelser 
beliggende i en frodig have med en stor dejlig swimmingpool. Der 
er Ibu Kasih, der med et stort smil, tager sig godt af familiens 
gæster og sørger for, at jeres ophold bliver afslappet og personligt.

Alle værelserne har enten balkon eller terrasse. Morgenmaden ser-
veres på terrassen eller foran swimmingpoolen. Der er ikke restau-
rant på hotellet, men der serveres småretter til frokost. Et skønt 
lille hotel til en god pris og med central beliggenhed.

SANUR - EKSTRA GODT
SEGARA VILLAGE +

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

Alle værelser har enten balkon eller terrasse. 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 sagt 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 efter 
vores overbevisning Sanurs bedste hotel.
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