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Bali, Giliøerne og Lombok
Forslag til individuelle rejser - alt kan skræddersys

Vores Bali
Hos Stjernegaard Rejser holder vi uendeligt meget af Bali. Vi holder af naturen med 
de smukke strande og det fantastiske marineliv og af højlandet med de knejsende 
vulkaner og grønne rismarker. Vi holder af hotellerne, den særlige stemning, der her-
sker, og ikke mindst holder vi af balineserne og deres måde at anskue tilværelsen på. 

Man siger, at Bali er en livsstil. Det er det, fordi balineserne formår at skabe 
balance i deres liv – balance mellem deres traditionelle livsstil med dertilhørende 
ceremonier til gudernes ære og det moderne samfund, som de også er en del af. 
De giver ikke slip på deres hinduistiske livsanskuelse men finder i stedet plads til 
at få deres to verdener til at gå hånd i hånd. Den balance, de skaber i deres liv, 
er vi fuld af beundring overfor. 

Deres kolossale sociale overskud, rummelighed og ikke mindst deres humoristi-
ske sans og evige glimt i øjet får enhver, der besøger Bali, til at føle sig som en 
helt særlig gæst. Når man så dertil lægger hoteller i verdensklasse og en service, 
som man sjældent oplever i mange andre dele af verden – ja, så har man jo det 
perfekte rejsemål. 

I dette katalog finder I en række forslag til individuelle rejser til Bali, Giliøerne og 
Lombok og forhåbentlig en masse inspiration om strandene, hotellerne og alle 
de oplevelser, der venter jer derude. Alle rejser kan skræddersys, så de passer 
nøjagtigt til jeres behov.

Vi ønsker jer en god rejse.

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

Side
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Mød vores balinesiske team
Vi har eget kontor på Bali og et fantastisk team, som gør hele forskellen! 
Vores gæster roser dem til skyerne for deres glimt i øjet og for deres 
viden og venlighed. Vores team består af Triska, Ari Oka, Rias, Made 
Kumbara og Ari Sparre, som alle taler dansk, og herudover kan I bl.a. 
møde Murjana, Dwi, Putu Eka, Yogi, Wayan Orchid og Anik. 

De er alle født og opvokset på Bali, og deres store kærlighed til øen og deres 
indgående kendskab betyder, at vores gæster har en helt særlig indgang til det 
balinesiske samfund. I er i gode hænder, når I rejser med Stjernegaard til Bali! 

Sightseeing transfers med vores balinesiske guider
I møder vores medarbejdere i lufthavnen, og når I flytter fra sted til sted med vores sightseeing transfers. En sight-
seeing transfer er en transport fra hotel til hotel kombineret med sightseeing. 

På denne måde får dage, der ellers ville være kedelige transport, et interessant indhold, hvor I ud over at se de forskel-
lige seværdigheder undervejs også får en fornemmelse af, hvordan livet leves på Bali. 

Se alle vores 
rejser til Bali på 
stjernegaard.dk

”Det var en fantastisk tur - alt klappede som planlagt. 
Jeres guider er helt fantastiske, både de engelsk- og 

dansktalende! Vi har lært så meget om Bali!
Familien Holm-Christensen, Roskilde
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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, der 
har udviklet sig over de seneste 20 år. Atmosfæren er afslappet, og her er heldigvis 
fortsat en god blanding af turister og balinesere, et håndgribeligt bevis på baline-
sernes unikke evne til at leve i samhørighed med turismen - og ikke kun af den. 

Området står i skærende kontrast til det hektiske liv i Kuta på vestkysten; ja selv 
bølgerne er mere beherskede i Sanur. Den seks kilometer lange strand har de sidste 
par år undergået en forvandling og er i dag bedre end nogensinde. I aftenskumrin-
gen liver stranden 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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Denne rejse er resultatet af al den erfaring, vi har samlet os gennem mere 
end 20 år som rejsearrangør på Bali, og den er løbende forfinet og opdateret. 

På rejsen kommer I rundt på en stor del af Bali og oplever øens største sevær-
digheder og bjergtagende natur. Jeres hoteller er valgt med omhu og er nogle af 
de bedste inden for deres kategori. Overalt, hvor I kommer frem, er der tid til både 
at slappe af og gå på opdagelse. Sightseeingen foregår sammen med vores dygtige 
guider, når I flytter jer fra sted til sted, så dagene med transport bliver indholdsrige og interessante.

Leder I efter langtidsferie på Bali, så findes Bali i ro og mag også som en 28-dages rejse, 
se mere på stjernegaard.dk.

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I forlader Kastrup Lufthavn og flyver østover. 

Der er flere muligheder, når rejsen går til Bali, 

og det er muligt at lave stop, der hvor I mel-

lemlander undervejs.

Dag 2. Ankomst til Bali
Ved ankomsten til Denpasar lufthavn på Bali 

bliver I mødt af Stjernegaards engelsktalende 

guide, der sørger for transport til Sanur. I bilen 

får I udleveret et omfattende informations-

materiale med praktiske oplysninger, forslag 

til udflugter, restauranter osv. I materialet kan 

I se, hvordan I kommer i kontakt med vores 

team. Flere af vores medarbejdere på Bali taler 

i øvrigt dansk. Efter en halv times tid i bilen er 

I fremme på jeres hotel i Sanur.

Dag 3-5. Sanur
I har de næste dage i Sanur og kan slappe af 

ved stranden eller poolen. Byens hovedgade 

har gode forretninger med balinesisk kunst 

og på den seks kilometer lange strand ligger 

gode restauranter, hyggelige barer og særligt 

om aftenen, når grillen og de kulørte lamper 

tændes, syder det af liv og stemning.

Der er mange udflugtsmuligheder fra Sanur. 

Tag f.eks. på en sejltur til den smukke Lembon-

gan Island med snorkling, deltag i en cykeltur 

i solopgangen eller besøg det lokale havskild-

paddecenter, der arbejder med at bevare den 

truede dyreart.

Se hotelbeskrivelser på side 30-47

TUREN I OVERBLIK ANTAL NÆTTER HOTELKATEGORI GODT  HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

Sanur 4 nætter Taksu Sanur Hotel + 	 Segara Village  
	 	 Tamukami Boutique Hotel  

Ubud 4 nætter Green Field Bungalows + 	 Green Field Bungalows + 

Lovina 4 nætter The Lovina 	 The Lovina 

Sanur 2 nætter Taksu Sanur Hotel +  Segara Village  
	 	 Tamukami Boutique Hotel 

Sanur

Ubud

Agung 
vulkanen

Batur sø

Batur 
vulkanen

Kintamani

Gitgit 
vandfald

Lovina

Bali i ro og mag
Sanur, Ubud og Lovina - 17 dage
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Dag 6. Sanur - Ubud, 
besøg i Payungan Village
I bliver hentet på hotellet og kører til det cen-

trale højland. På vejen besøger I Payungan Vil-

lage, som er noget ganske særligt for os. 

Vores medarbejder Kadek kommer fra denne 

landsby, og i dag får I mulighed for at kigge 

indenfor og se, hvordan en bondefamilie lever. 

Her dyrkes ris, kaffe, kakao, vanilje, frugter og 

grøntsager i mange afskygninger. I spiser fro-

kost og besøger byens tempel.

Den primære årsag til besøget i Payungan er 

dog en helt anden. I skal på en sejltur i gum-

mibåd (rafting) ned ad floden gennem Balis 

smukke natur - en betagende måde at opleve 

landskabet på. Der er passager på floden, 

hvor det kilder i maven, men børn ned til 7-8 

år kan deltage. Dygtige guider sørger for, at 

også lattermusklerne bliver rørt. Sikkerheden 

er naturligvis i højsæde, og alle har rednings-

vest og hjelme på.

Glæd jer til en enestående dag fyldt med unikke 

oplevelser for børn og voksne i alle aldre, fjernt 

fra de områder, hvor turister normalt færdes. 

I er fremme i Ubud sidste på eftermiddagen.

Dag 7-9. Ubud
Overalt i Ubud er der spændende caféer, gal-

lerier, forretninger med brugskunst og et leben 

dagen igennem, og I kan gå rundt til alting 

eller leje cykler.

Rismarkerne ved Jatiluwih er udråbt til UNESCO-verdensarv. I landsbyen Payungan skal I rafte ned ad floden og se 
naturen fra en ny vinkel.

Øverst: Bali er templernes ø. Der findes omkring 20.000 kunstfærdige templer på øen, og de bruges flittigt.
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Der nok at opleve i Ubud og omegn, som 

betegnes som Balis kunstneriske og religiøse 

sjæl. I kan f.eks. opleve omegnen på en guidet 

cykeltur med udsigt til sirligt anlagte risterras-

ser eller nyde en vandretur på en af vulka-

nerne. En solopgang over krateret er en helt 

uforglemmelig oplevelse. 

I kan også tage med en 4-hjulstrækker gennem 

den smukke natur eller opsøge en af de religi-

øse ceremonier, der dyrkes med stor intensitet 

i Ubud. Vores guider holder altid ører og øjne 

åbne i håb om at kunne præsentere jer for et 

af de pompøse optog og ceremonier i templet.

Dag 10. Ubud – Lovina, besøg 
ved templer og vandfald
I bliver hentet i Ubud, og forude venter en ople-

velsesrig dag. I kører østpå til det 400 år gamle 

Taman Ayun-tempel, der er et af øens smuk-

keste templer, bemærk træskærerarbejdet på 

dørene - det er kunst af den fineste slags. 

I besøger også Rumah Desa, et traditionelt 

balinesisk hus, hvor I introduceres til baline-

sisk livstill og får bl.a. forklaret den balinesi-

ske kalender. I husets køkken hører I om den 

balinesiske madkultur og stifter bekendtskab 

med de mange krydderier - et helt uundværligt 

produkt i en balinesisk husholdning. 

En af de helt store seværdigheder i dag er 

rismarkerne ved Jatiluwih, som er UNESCO-

verdensarv. Her balancerer tusindvis af meter 

skriggrønne terrasser på bjergskråningen, og I 

går en tur, hvor I forbavses over, hvor billigt 

ris kan købes i supermarkedet, når man her er 

vidne til, at hver eneste risplante er stukket i 

jorden af menneskehånd.

Frokosten indtages i fantastiske omgivelser, og 

herefter indtager I markedet ved Candi Kuning 

hvor I mødes af en eksplosion af dufte og 

kulører: Vilde orkideer, 

liljer, chili, guava og 

mange andre afgrøder. 

Ad snoede veje når I 

over 1200 meter og 

kan nyde den eventyr-

lige udsigt over Bera-

tansøen. Her finder I 

endnu en af grundende 

til Balis popularitet; det 

fabelagtige hindutem-

pel, Ulan Danu, som ligger midt ude i søen. 

I fortsætter ad "margueritruten" til det magt-

fulde Gitgit-vandfald, hvor en konstant brusen 

fylder ørerne og luften er tyk af vandperler 

omkring det 20-30 meter høje fald. I ankom-

mer til skønne Lovina sidst på eftermiddagen. 

Dag 11-13. Lovina
En af Lovinas mageløse attraktioner er delfin-

safari tidligt om morgenen. I kan arrangere en 

tur med fiskerne på stranden eller få hotellet til 

at klare det for jer.

Bali i ro og mag
Sanur, Ubud og Lovina - 17 dage

I kan f.eks. opleve 
omegnen på en guidet 
cykeltur med udsigt til 
sirligt anlagte risterras-
ser eller nyde en vandre-
tur på en af vulkanerne

Lovina på nordkysten har nok Balis smukkeste solnedgang. Mens I bor i Lovina, kan I besøge Menjangan Island, 
som byder på øens måske bedste snorkling.

Tilbring resten af tiden på stranden eller tag på 

fisketur med de lokale fiskere. Når dagen går på 

hæld, ser I Balis flotteste solnedgang - en stund, 

der bør nydes med en kold drink i hånden. 

Dag 14. Lovina – Sanur, varme kilder 
og templer og udsigter
I forlader det nordlige Bali og kører sydpå mod 

Sanur. I stopper ved de varme kilder ved Banjur 

- her opstod Balis første spa for flere 

hundrede år siden. Helt usædvan-

ligt håndværk bliver I præsenteret 

for ved smukke Pura Beji-tempel.

I fortsætter op i højlandet, og der 

er en del trapper, der skal besej-

res, inden den mageløse udsigt fra 

Penulisan-templet åbenbarer sig. 

På et plateau i 1200 meters højde 

går I op og nyder den spektaku-

lære udsigt ud over Batursøen og 

den majestætiske vulkan af samme navn i bag-

grunden. I slutter dagen af med et besøg i en 

af de traditionelle landsbyer i området, inden I 

ankommer til Sanur.

Dag 15-16. Sanur
Feriens sidste dage nyder I ved poolen eller 

stranden, eller måske har I lyst til at deltage i 

nogle af udflugterne fra vores store udflugts-

program. Om eftermiddagen på dag 16 bliver I 

kørt til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen. 

Dag 17. Ankomst til Danmark
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KRYDDERI TIL 
JERES BALIREJSE
Oplev det ægte Bali, i hælene på de lokale
Vi sætter en stor ære i at vise jer det ægte Bali 
og tage jer med derhen, hvor andre turister ikke 
kommer. På vores udflugter kommer I derfor ud i 
lokalområderne, der hvor balineserne arbejder i 
marken, hvor de handler på markedet, og hvor de 
spiser deres måltider. Vores balinesiske team, som 
har arbejdet for os i mange år, er hovedårsagen til, 
at vi kender bagvejen ind til de ægte oplevelser. 

Her kan I se eksempler på udflugter fra vores store 
program, som vi har udviklet og forfinet gennem 
årene. I kan købe udflugterne hjemmefra eller 
under jeres ophold.

Se mange flere udflugter på stjernegaard.dk 
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LEMBONGAN ISLAND, 
SNORKEL- OG STRANDTUR
Med hurtigfærgen til naboøen Lembongan 
og ud til en beach club, hvorfra I sejler ud til 
Crystal Bay og Manta Bay med gode mulig-
heder for at se mantarays, smukke koraller 
og farvestrålende tropefisk.

HAVSKILDPADDECENTRET I 
SERANGAN
Besøg ved det lokale havskildpaddecenter, 
der arbejder med at bevare den truede dyre-
art. Fra april til oktober kan man være med til 
at sætte små unger fri i havet. Også besøg 
ved et smukt vandfald og i en orkidépark.

PAYUNGAN VILLAGE 
MED RAFTING
Indblik i livet i en typisk balinesisk landsby og 
rafting på floden, hvor I oplever Balis uover-
trufne natur fra en helt ny vinkel. En udflugt 
uden for alfarvej og tæt på det ægte Bali.

CYKELTUR UDENFOR UBUD
I cykler af snørklede veje i den landlige idyl 
omkring Ubud langs rismarkerne og gennem 
lokale landsbyer. Strækningen er stort set flad, 
og alle kan deltage. Der er næsten garanti for, 
at I ikke møder andre turister. 

TREKKING TIL MT. BATUR
I skal af sted midt om natten, og vandreturen 
begynder i mørke, men langsomt bryder lyset 
frem, og når I er fremme på toppen af vulka-
nen (1.717 meter) står solen op i horisonten. 
Det er et syn, man aldrig glemmer! I klart vejr 
kan I se helt til Mt. Rinjani på Lombok.

LEJ JERES EGEN CHAUFFØR
Nyd den totale frihed med egen chauffør og 
bil og kør ud i det blå en hel eller en halv dag. 
Måske vil I besøge den eksklusive strand ved 
Seminyak, se surferne tæmme bølger ved 
Kuta eller ud i det smukke grønne højland. 

MORGENCYKELTUR I SANUR
Sammen med vores guide cykler I gennem 
Sanur, mens solen står op og byen vågner. I 
besøger det lokale marked, skolen og en lille 
warung, hvor I spiser en balinesisk pandekage 
og drikker en kop kaffe.   

MED 4-HJULSTRÆKKER GEN-
NEM BALIS SMUKKE NATUR
Med 4-hjulstrækker kan I komme frem i områ-
der, der ellers ikke er tilgængelige. I besøger 
lokale landsbyer, en frugtplantage og et privat 
hjem. I kommer op i højderne i det østlige Bali 
og nyder fabelagtige udsigter.
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Sanur, Pekutatan, Lovina og Ubud – 17 dage
Det velkendte og ukendte Bali

På denne rejse kommer I til at opleve en mangfoldighed, som man bliver forbavset 
over, når man tager Balis størrelse i betragtning. I begynder i det velkendte Bali 
i strandbyen Sanur, og efter denne gode start skal I videre til det forholdsvis 
ukendte vestlige Bali. 

I Pekutatan, hvor I bor på det skønne Puri Dajuma Beach Eco Resort, oplever 
I autentisk landsbyliv, og herefter skal I nordpå til Lovina, som nok er opdaget 
af turismen, men hvor tempoet er dovent på den gode måde. Jeres sidste stop på 
denne rejse er i Ubud, en klassiker på enhver rejse til Bali. 

Vi har sammensat denne rejse på en måde, så I kommer rundt i både det velkendte og det ukendte Bali, og vi 
har krydret den med mange helt særlige oplevelser, som vi kender til, fordi vi har arbejdet mange år på øen. 

Dag 1. Afrejse Danmark
I forlader Københavns Lufthavn og flyver gen-

nem natten til Bali.

Dag 2. Ankomst til Bali
Vores folk står klar til at køre jer til jeres hotel i 

Sanur, og I er fremme tidsnok til, at I kan nå en 

dukkert i havet, inden solen går ned.

Dag 3-4. Sanur
I har nu et par dage til at slappe af ved stran-

den eller poolen. Dagene er på egen hånd, 

men det betyder ikke, at der kun er mulighed 

for at dase på stranden. I kan f.eks. besøge 

den smukke Lembongan Island eller deltage i 

en cykeltur tidligt om morgenen, mens byen 

vågner sammen med en lokalguide, der ken-

der de små hemmelige steder.

Dag 5. Sanur - Pekutatan med 
oplevelser undervejs
I køres til Pekutatan i det vestlige Bali med stop 

undervejs. Landsbyen Pejaten er jeres første 

stop. Her har man fremstillet smuk keramik 

gennem mange generationer, og I vil se mange 

fine eksempler på deres kunst.

Herefter har I en helt særlig oplevelse i kon-

gepaladset i landsbyen Kerambitan. Bali har 

gennem historien været opdelt i små konge-

dømmer, og den kongelige familie, der lever i 

disse gemakker i dag, kan spores helt tilbage 

til det 13. århundrede. Kongefamiliens cere-

Sanur

Gitgit 
vandfald

Batur sø

Sangsit

Banjar
hot springs

Belimbing (rismarker)

Lovina

Pekutatan
Ubud

Pejaten
Kerambitan

Munduk

TUREN I OVERBLIK ANTAL NÆTTER HOTELKATEGORI GODT HOTELKATEGORI EKSTRA GODT 

Sanur 3 nætter Taksu Sanur Hotel + Segara Village 

Pekutatan 3 nætter Puri Dajuma Beach Eco Resort + Puri Dajuma Beach Eco Resort +

Lovina 4 nætter The Lovina  The Lovina 

Ubud 4 nætter Villa Sonia  Villa Sonia 

Se hotelbeskrivelser på side 30-47

Hvis I vil forkæle jer selv, mens I er i Sanur, så skal I bo på Segara Village, som er lige en tand bedre end andre hotellet på stranden.
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Nyd tilværelsens ulidelige lethed på Puri Dajuma Beach Eco Resort.Navngivning på Bali volder ikke de store problemer. Den førstefødte hedder 
altid Wayan, den anden Made, den tredje Komang og den fjerde Ketut – og 
det gælder både piger og drenge. Herudover får de et kaldenavn.
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monimester fortæller den spændende historie, 

mens han viser jer rundt, og efter rundvisnin-

gen bydes på frokost i en af de fine kongelige 

gemakker.

Næste stop er ved Balis ældste gummiplan-

tage, hvor gummitræerne står i snorlige ræk-

ker. Tæt herved passerer I gennem det hule 

banyantræ, der på idyllisk vis vokser henover 

vejen. De lokale stiller dagligt offergaver til det 

hellige træ i form af smukke blomster, røgelse, 

mad og drikke. I løbet af eftermiddagen er I 

fremme ved jeres dejlige hotel Puri Dajuma, 

der ligger helt ned til stranden.

Dag 6-7. Pekutatan, strandliv 
og lokal kolorit
I har både et godt strandstykke og to pools 

at boltre jer ved. På stranden klargør fiskere 

deres net, og i begge retninger ligger 20 km 

uberørt strand, der kalder på daglige gåture. 

Måske møder I lokale, der udfører ceremonier 

til ære for de guder, der hersker over havet.

Dag 8. Pekutatan - Lovina med 
oplevelser undervejs
I køres ad snoede veje mod Lovina, og første 

stop er ved rismarkerne i Belimbing, der anses 

for at være de smukkeste overhovedet på Bali. 

Næste stop er ved Banjars varme kilder, et hel-

ligt sted, hvor balineserne kommer for at bade 

i 37 grader varmt svovlholdigt vand. 

Frokosten indtages tæt på Munduk, hvorfra I 

har en fabelagtig udsigt over frodig jungle og 

høje bjerge. Tæt herved ligger det spektakulære 

Munduk vandfald, hvor luften er tung af vand-

perler og stenene dækket af 

irgrønt mos. 

Bliv ikke overrasket, hvis 

jeres chauffør og lokale 

gæster bøjer hovedet i bøn 

foran vandfaldet – det har 

nemlig direkte forbindelse til 

guderne. Herefter går turen 

ud til stranden ved Lovina, 

hvor I indlogeres på The 

Lovina, vores absolutte ynd-

lingshotel i denne del af Bali.

Dag 9-11. Lovina, nyd livet på stranden
En af Lovinas største attraktioner er delfin-

safari, og I kan aftale en sejltur direkte med 

fiskerne og sejle ud for at se de elegante 

vandakrobater, der springer omkring de små 

både. Ellers kan dagene tilbringes på stranden 

eller ved poolen, og måske kan I forkæle jer 

selv med en massage i spaen. 

Dag 12. Lovina - Ubud med 
oplevelser undervejs
Der er igen sightseeing på programmet, når 

jeres rejse fortsætter til Ubud i det frodige høj-

land. Første stop er ved det imponerende Git-

git-vandfald, der plasker ud over kanten fra 35 

I køres ad snoede veje 
mod Lovina, og første 
stop er ved rismarkerne i 
Belimbing, der anses for 
at være de smukkeste 
overhovedet på Bali

Sanur, Pekutatan, Lovina og Ubud – 17 dage
Det velkendte og ukendte Bali

I Lovina skal I bo på det skønne The Lovina, som er kendt for udsøgt service og dejlige faciliteter. Om morgenen kan I tage med de lokale fiskere på delfinsafari.

meters højde. Ved Pura Beji-templet ser I usæd-

vanlige skulpturer udhugget i kalkstensvæggene 

og herefter fortsætter I op i højlandet for at 

nyde en mageløs udsigt fra Penulisan-templet. 

Næste stop er ved et høj-

landsplateau i 1200 meters 

højde, hvor I nyder den 

spektakulære udsigt ud over 

Batursøen og den majestæ-

tiske vulkan af samme navn. 

I slutter køreturen af med et 

besøg i en traditionel lands-

by, inden I ankommer til Ubud 

midt på eftermiddagen.

Dag 13-16. Ubud, 
oplevelser i det skønne højland
I har god tid til at gå på oplevelse i skønne 

Ubud, og der er gode chancer for, at I på et 

tidspunkt i løbet af jeres ophold bliver vidne til 

en af de ceremonier, der er en indgroet del af 

hverdagen for en balinesisk familie.

Herudover kan I f.eks. leje cykler og køre afsted 

langs rismarkerne gennem lokale landsbyer, I 

kan vandre op ad vulkanen for at se solen stå 

op og mange andre aktiviteter. Om eftermid-

dagen på dag 16 bliver I kørt i lufthavnen for 

at påbegynde hjemrejsen.

Dag 17. Ankomst til Danmark
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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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Bali et en populær ferieø, men det er stadig muligt at finde små nærmest hemmelige 
steder, hvor kun jer, der sætter pris på at komme lidt uden for alfarvej, finder 
hen. På denne rejse lægger I vejen forbi et par af Balis bedst bevarede hemmelig-
heder: den frodige Barat-nationalpark ved Pemuteran i det vestlige hjørne af øen 
og det hyggelige, men indtil videre jomfruelige strandområde Canggu, som ligger 
ca. 10 km nord for det eksklusive Seminyak.

I begynder dog rejsen i Sanur, som på ingen måde er hemmelig, men som til gengæld har bevaret sin 
uskyld og formår at være noget for både turister, der dyrker den skønne strand og havet, og de lokale, 
som insisterer på at leve livet på balinesisk. Efter nogle afslappende dage, går turen til "hemmelige" 
Pemuteran med stop ved seværdigheder på vejen derop. På NusaBay Menjangan by WHM har I havet, 
koralrevet og Menjangan-øen foran jer og bag jer, en hel nationalpark fyldt med vilde dyr.

Næste stop er Ubud, som er Balis kunstneriske og kulturelle hjerte og en absolut nødvendighed for at fuldende en Bali-rejse. I 
slutter af ved et af øens skønne strandområder. Vælg f.eks. Canggu, som er i sin spæde start som turistmål, men som har alt, 
hvad man kan ønske sig, hvis man leder efter god stemning, en dejlig strand og tilbagelænet livsstil. 

Alternativt kan I slutte af på Seminyak-standen, en af Balis mest eksklusive med virkeligt gode restauranter og skønne beach 
clubs, eller Jimbaran-stranden lidt længere syd på, hvor den smukke hesteskoformede strand har ry for at være Balis bedste. 

NusaBay Menjangan skal være jeres hjem i tre dage. Her er naturen helt tæt på.

BARAT NATIONAL PARK

Det vestlige hjørne af Bali er hjemsted for en 
fantastisk nationalpark. Inde på land kan I 
opleve tæt jungle med et spændende dyreliv, 
bl.a. den elegante menjanganhjort, leguaner 
og et væld af frække aber. 

Herudover kan I snorkle på et af Indonesi-
ens allerbedste og mest uberørtekoralrev 
ved Menjangan Island, hvor I kan se fisk og 
koraller i alverdens farver.

Sanur, Barat National Park, Ubud og Canggu,  
Jimbaran eller Seminyak - 17 dage

Balis bedst bevarede hemmeligheder

TUREN I OVERBLIK ANTAL NÆTTER HOTELKATEGORI GODT HOTELKATEGORI EKSTRA GODT 

Sanur 3 nætter Taksu Sanur Hotel + Segara Village  
  Tamukami Boutique Hotel  

Barat National Park 3 nætter NusaBay Menjangan by WHM  NusaBay Menjangan by WHM 

Ubud 4 nætter Green Field Bungalows + Green Field Bungalows +

Canggu, Jimbaran 4 nætter Sense Seminyak  Keraton Jimbaran + 
eller Seminyak  Mutiara Resort + Villa Mathis 

Se hotelbeskrivelser på side 30-47

Sanur

Jimbaran

Ganggu

Gitgit 
vandfald

Penulisan-
templet

Batur sø

Pura Beji-templet

Banjar
hot springs

Lovina

Barat-
nationalpark

Batukaru
vulkanen

Ubud
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København - Bali 
 Afrejse til Bali.

Dag 2. Sanur 
 Ankomst til Bali. I lufthavnen bliver I mødt af vores guide  
 og kørt til Sanur, der er en af øens hyggeligste strandbyer.  
 I bilen får I udleveret omfattende velkomstmateriale med  
 forslag til ture og udflugter på Bali, og snart kan I få den  
 første dukkert i havet.

Dag 3-4. Sanur 
 Nyd den seks kilometer lange strand og den hyggelige  
 by med masser af atmosfære og mange gode restauranter.  
  
 Der er mange muligheder for udflugter, fx en sejltur til Lem- 
 bongan Island med snorkling, en cykeltur i solopgangen  
 og et besøg i det lokale havskildpaddecenter, der arbejder  
 med at bevare den truede dyreart.

Dag 5.  Sanur - Barat National Park 
 Sightseeing transport til Barat National Park. I ser Balis  
 smukkeste tempel, Taman Ayun, besøger et traditionelt  
 balinesisk hus og ser de betagende rismarker ved Jatiluwih,  
 som er på UNESCOs liste over verdensarv.  
 
 I får panoramaudsigt over Beratansøen og besøger det  
 fabelagtige hindutempel, Ulan Dan og det magtfulde Gitgit- 
 vandfald, inden I er fremme i Barat National Park.

Dag 6-7.  Barat National Park 
 De næste dage står på naturoplevelser med snorkling på  
 koralrevet foran resortet. Tag på udflugt med outriggerbåd  
 til Menjangan-øen og på trekkingtur i nationalparken, en  
 baghave fyldt med vilde dyr. Afslapning på stranden.

Dag 8. Barat National Park - Ubud 
 Sightseeing transport til Ubud. I stopper ved Banjur- 
 landsbyen med de varme kilder, ved kalkstenskulpturerne  
 i Sangsit og i højlandet, Balis smukkeste område. Ved Penu- 
 lisan-templet nyder I en mageløse udsigt, og i landsbyen  
 Penglipuran stifter I bekendtskab med en meget traditionel  
 livsstil.

Dag 9-11. Ubud 
 Udforsk den maleriske by til fods og mærk den fine stem- 
 ning. Ubud er Balis kulturelle hjerte – gå på museum og  
 gallerier, deltag i en guidet cykeltur gennem lokale lands- 
 byer, tag på vandretur i rismarkerne, besøg vulkanen  
 Agung, eller tag på rafting på floden. Måske oplever I en af  
 de religiøse ceremonier, der hele tiden foregår i byen. 

Dag 12.  Ubud - Canggu, Seminyak eller Jimbaran 
 I bliver kørt til fra Ubud til sydkysten, hvor skønne dage på  
 stranden venter. Vælg mellem det rolige Canggu, hvor sur- 
 ferne og yogafolket holder til, Seminyak, som er det mest  
 eksklusive område, eller Jimbaran, som har en af Balis bedste  
 strande, beliggende i en rolig bugt.

Dag 13-15. Canggu, Seminyak eller Jimbaran 
 Tid til at nyde Canggu, Seminyak eller Jimbaran og fordøje  
 de mange indtryk, slentre en tur på vandkanten og spise  
 grillet fisk på stranden. Udflugter fra vores store program  
 kan også gennemføres herfra.

Dag 16. Bali – København 
 I har tid på stranden, inden I køres til lufthavnen midt på  
 dagen for at påbegynde rejsen. 

Dag 17. Ankomst til Danmark 
 Ankomst til Danmark tidlig morgen.

Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk

Gitgit-vandfald på det nordlige Bali

Snorkling ved Menjangan Island
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GILIØERNE: 3 X PARADIS 

Giliøerne ligger ca. 2 timers sejlads fra Bali og 

består af tre øer, Gili Trawangan, Gili Meno og 

Gili Air. Der er skønt på alle tre øer, og marineli-

vet er fantastisk. At vælge mellem øerne kræver 

en dialog med vores dygtige rejsekonsulenter – 

men her er en kort introduktion:

Gili Trawangan: Den største af de tre og med 

langt flest gæster. Her er hyggelige små hoteller i 

alle prisklasser, masser af restauranter og et livligt 

natteliv. Øen besøges af både unge rygsæksrej-

sende, familier og det modne publikum.

Gili Meno: Den mindste og den roligste af øerne. 

Her skal I tage til, hvis I skal nyde tosomheden og 

det enkle liv, hvor dagens største beslutning er, 

hvad man skal spise til morgenmad.

Gili Air: Er en god blanding af de to andre øer. 

Her er et forholdsvis stort udvalg af hoteller og 

restauranter men alligevel mere rolig stemning 

end på Trawangan.
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Sanur, Ubud, Giliøerne og Sanur – 17 dage
Bali og Giliøerne

Vi holder meget af Sanur, som er en af de mest stemningsfulde strand-
byer på Bali. Den fredelige hovedgade har en god blanding af butikker 
og spændende restauranter, hvor der er rig mulighed for at prøve de 
mange kulinariske specialiteter. I har god tid til at slappe af på stran-
den og til evt. at deltage i nogle af vores mange udflugter i lokalområdet.

I Ubud fornemmes Balis kulturelle nerve. I det centrale højland er der altid en højtide-
lighed, der kræver et optog og omfattende tempelceremoni, og som turister er I som regel 
velkomne til at deltage. Området er spækket med oplevelser, lej cykel og kør rundt i byen, tag på 
vandretur mellem rismarker, eller tag et par timers rafting på floden. Mulighederne er utallige.

Giliøerne består af tre bountyøer med vidunderlige strande. Vælger I at bo på Gili Trawangan, vil I opleve liv og glade dage på 
barerne og restauranterne, og vælger I Gili Meno, vil I opleve total fred og ro. Uanset hvilken af de to øer I bor på, så vrimler det 
med tropefisk på koralrevene, og strandene er kridhvide og indbydende.  

Dag 1. Afrejse Danmark
Afrejse fra Danmark og en samlet rejsetid på 

ca. 15 - 18 timer.

Dag 2. Ankomst til Bali  
I bliver kørt til jeres hotel i Sanur og er snart 

klar til den første dukkert i havet. 

Dag 3-5. Sanur, mulighed for udflugter 
Dagene er til egen disposition. Sanur er ikke 

kun er en badeby, men et flere hundrede år 

gammelt fiskerleje med masser af folkeliv. 

Atmosfæren er afslappet og her er heldigvis 

fortsat en god blanding af turister og baline-

sere, endnu et håndgribeligt bevis på baline-

sernes unikke evne til at leve i samhørighed 

med turismen - og ikke kun af den. Den seks 

kilometer lange strand har aldrig været bedre. 

Bølgebrydere holder på sandet og et strand-

laug sørger for, at stranden er rengjort.

Ubud

Gili Meno

LOMBOK

BALI

Senggigi

Sanur

Padangbai

Udriggerbådene på Sanurstranden er trukket på 
land i dagtimerne. En flittig fisker kan tjene omkring 
1.500 kr. om måneden.

Der er gode chancer for at støde på en ceremoni, mens I opholder jer på Bali. Her et lokalt bryllup i 
Sanur – turister er som regel velkomne, hvis de ifører sig sarong og hovedbeklædning.

Se hotelbeskrivelser på side 30-47

TUREN I OVERBLIK ANTAL NÆTTER HOTELKATEGORI GODT HOTELKATEGORI EKSTRA GODT 

Sanur 4 nætter Taksu Sanur Hotel + Segara Village  
  Tamukami Boutique Hotel 

Ubud 4 nætter Green Field Bungalows + Green Field Bungalows +

Gili 4 nætter Trawangan: Jambuluwuk Oceano + Trawangan: Vila Ombak + 
  Meno: Seri Resort + Meno: Seri Resort +

Sanur 2 nætter Taksu Sanur Hotel + Segara Village  
  Tamukami Boutique Hotel  
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I aftenskumringen liver stranden op på ny. I 

skæret fra restauranternes olielamper anrettes 

dagens friskfangede fisk, og duften fra grillen 

pirrer de nasale sanser. 

Dag 6. Sanur - Ubud
I bliver hentet på hotellet efter morgenmaden 

og kører nordpå mod øens centrale højland. 

Det betagende landskab med brusende floder 

og lysegrønne rismarker 

kan tage pusten fra selv 

de mest garvede rejsende. 

Dagen byder på en række 

helt unikke oplevelser.

Vi har de seneste mange 

år samarbejdet med en 

lille balinesisk landsby, 

Payungan Village, hvor 

vores gæster kan få et 

unikt indblik i den landlige 

idyl og fantastiske natur 

uden for Ubud.

I kigger indenfor i et balinesisk hjem og spiser 

en lokal frokost, og herudover byder dagen på 

en fantastisk raftingtur ned ad floden, hvor I 

ser naturen fra en helt ny vinkel. Sikkerheden 

er i top, og børn helt ned til 7-8 år kan deltage. 

I er fremme i Ubud hen på eftermiddagen.

Dag 7 - 9. Ubud
Dagene er til fri disposition. Ubud er et skønt 

sammensurium af smarte modeforretninger, 

gallerier med mondæn kunst til hundredvis af 

dollars, oldgamle templer og et lokalt marked 

med frugt og grønt og ikke mindst smuk brugs-

kunst. Oplev kunstnere i deres værksteder, tra-

ditionel balinesisk dans, den afslappede atmos- 

fære på caféerne og den enestående natur. 

Her er eventyr nok til flere uger, og vi har et 

stort udflugtsprogram, som 

I kan plukke fra, med store 

oplevelser i og omkring Ubud. 

I skal bo i gåafstand fra byens 

centrum og omgivet af rismar-

ker, så I skal også have tid til 

at nyde udsigten fra det dej-

lige poolområde. 

Dag 10. Ubud - 
Gili Trawangan/Gili Meno
Efter morgenmaden sætter I 

kursen mod Padangbai, hvorfra 

båden til Giliøerne afgår. Der er 

tale om en hurtiggående færge 

med plads til 130 passagerer, der tilbagelægger 

turen mellem øerne på små to timer.

 

I bliver sat af på stranden på Gili Trawangan eller 

Gili Meno omgivet af kridhvidt sand og krystal-

klart vand – det er umuligt ikke at ikke at tabe 

sit hjerte til dette paradis. Vælger I Gili Trawan-

gan, vil I møde et publikum, der spænder fra 

unge rygsæksrejsende til dykkere, børnefamilier 

og det modne publikum, og er her væsentligt 

flere gæster, end hvis I vælger Gili Meno.

Gili Meno er et lillebitte og stille tropisk para-

dis med skønne faciliteter. Uanset om I bor på 

Trawangan eller Meno, har I direkte adgang 

til et hav fyldt med fantastiske tropefisk og 

smukke koraller.

Dag 11- 13. Gili Trawangan/Gili Meno 
Det er afslapning, snorkling og dykning, der 

er i højsædet på Giliøerne, som nu også kan 

levere et bredt udvalg af hyggelige barer og 

gode restauranter - prøv fx Ko-Ko-Mo eller 

Samba på Trawangan, der serverer gourmet-

mad i strandkanten. 

Tag en sejltur over til naboøerne, eller lej cyk-

ler og kør øen rundt. Dagene indgyder til total 

afslapning på en af Indonesiens mest stem-

ningsfulde strande.

Dag 14. Gili Trawangan/Gili Meno - Sanur
I sejler tilbage over strædet til Padangbai på 

Bali. Herfra kører I tilbage til Sanur, hvor I igen 

indkvarteres i den charmerende strandby. 

Dag 15-16. Sanur 
Dagene er til fri disposition. I løbet af efter-

middagen på dag 16 bliver I kørt til lufthavnen 

for at flyve hjem til Danmark.

Dag 17. Hjemkomst til Danmark

Sanur, Ubud, Giliøerne og Sanur – 17 dage
Bali og Giliøerne

Det er afslapning, snor-
kling og dykning, der er 
i højsædet på Giliøerne, 
som nu også kan levere 
et bredt udvalg af hyg-
gelige barer og gode 
restauranter

Alle klæder sig fint på, når de skal i templet eller til ceremoni.Monkey Forest i Ubud byder på smuk og frodig natur – og mange 
frække aber.
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TO GODE OPLEVELSER: 
RAFTING OG CYKLETURE

Vi har gennem mange år haft et tæt sam-
arbejdet med en lille balinesisk landsby, 
Payungan, som er vores medarbejder 
Kadeks hjemby. Har kan I få et unikt indblik 
i den landlige idyl og fantastiske natur uden 
for Ubud. 

I kigger indenfor hos en familie og får ind-
blik i landsbylivet, og herefter skal I på en 
herlig raftingtur ned ad floden gennem 
Balis smukkeste natur. Turen er kategori-
seret som 2-3, hvilket betyder, at børn ned 
til 8 år kan deltage. Dygtige guider i gum-
mibåden sørger for, at også lattermusk-
lerne bliver rørt. Efter rafting er der frokost 
i landsbyen.

En cykeltur i den landlige idyl omkring Ubud 
er en anden skøn oplevelse. I følger en 
næsten flad rute langs rismarker og gennem 
lokale landsbyer med kig til hverdagslivet. 

Vi kan næsten garantere, at I ikke møder 
andre turister på vores cykeltur – og igen 
har vi inkluderet en dejlig lokal frokost.
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Balis uimodståelige smeltedigel af kulturelle og naturskønne herligheder har 
gennem årene gjort øen til et populært tilflugtsmål, men øen formår stadig at 
trække overraskelser op af hatten. På denne rejse udforsker I nogle af de  jomfrue-
lige egne af Gudernes Ø. I møder lokalbefolkningen, kommer i nationalparken og 
helt ud på spidsen af Bali. En tour de Udkants-bali med et strejf af det velkendte, 
når I rammer Ubud, der forener Balis fineste elementer i én harmonisk oase.

Rejsen starter på det vestlige Bali, nærmere betegnet Pekutatan, hvor I indlogeres på et herligt 
resort i en palmelund, der rinder ud i en smuk vulkansk sandstrand. Allerede her overvældes I af en 
livsførelse i slowmotion, hvor tiden er på standby, mens sanserne får frit spil. Det kan mærkes, at det ikke 
er turisterne, der styrer showet her, og det samme gør sig gældende, når I drager mod Balis nordvestlige 
spids, nationalparken Barat. Her tilbringer I tre dage i naturens favn, møder en række venlige dyr og dykker 
ned under overfladen ved et af Balis absolut bedste og mest uspolerede snorkelsteder.

Fra at være langt uden for lands lov og ret nærmer I jer det, man i turistøjemed kunne kalde civilisationen, når I ankommer til 
Lovinas lange, sorte strande. Her er det strandliv og delfinsafari, der dominerer de daglige rutiner. Fra Lovina drager I videre 
til Ubud, som på mange måder er essensen af Bali. Dans og ceremonier lever i gadebilledet, kunst og håndværk lever i byens 
butikker og naturen er allestedsnærværende i hele periferien. Et koncentreret sanseboost efter en rejse i det autentiske Bali.

Stik af til Bali og nyd en skøn rejse, der forener det kendte med det ukendte og overrasker jer med nuancer af Bali, de færreste 
anede eksisterede.

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 cere-
monier, der danner rammen for en families liv. 

Stranden, som I bor ned til, er farvet sort af vul-
kanaske. Herfra sejler fiskerne hver morgen ud 
for at fange fisk til dagens måltider.

Pekutatan, Barat National Park, Lovina og Ubud - 17 dage
Det vidunderlige vestlige Bali

TUREN I OVERBLIK ANTAL NÆTTER HOTELKATEGORI GODT  

Pekutatan 3 Puri Dajuma Beach Eco Resort +

Barat Nationalpark 3 NusaBay Menjangan by WHM 

Lovina 4 The Lovina 

Ubud 4 Villa Sonia 

Se hotelbeskrivelser på side 30-47

Batur sø

Sangsit

Banjar
hot springs

Rambut
Siwi-tempel

Perancak

Lovina
Barat-
nationalpark

Pekutatan
Ubud

Det gamle banyantræ ved Banut Bolong er helligt og forsynes derfor dagligt 
med offergaver i form af mad, røgelse og fine blomsteropsatser.
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Afrejse fra Danmark 
 I flyver østover fra Københavns Lufthavn og får forhåbentlig  
 noget søvn, så I er friske til eventyr på Bali.

Dag 2. Ankomst til Bali 
 Vores guide tager imod jer i lufthavnen og kører jer til  
 det skønne og uspolerede Puri Dajuma Beach Eco Resort. 
 I skal bo i denne idylliske oase, der ligger helt ned til den  
 sorte strand.

Dag 3-4. Pekutatan 
 På en gåtur langs stranden møder I måske en lokal fisker,  
 der sorterer dagens fangst på stranden, og får et indblik i  
 det religiøse liv ved det lokale tempel, som også ligger ved  
 stranden. Bevæger I jer lidt nord for byen, mødes I af et lidt  
 anderledes stykke natur. Banut Bolong er et helligt og unikt  
 træ, der er så stort, at det danner en bro over vejen.

Dag 5.  Pekutatan - Barat National Park 
 På vej til Barat-nationalparken i Balis nordvestlige hjørne  
 gør I stop forskellige steder, herunder ved det lokale Ram- 
 but Siwi-tempel, hvor jeres guide kan introducere jer til det  
 religiøse liv, der indebærer masser af ceremonier. I besøger  
 en lille fiskerlandsby, hvor I ser det lokale skibsværft på  
 stranden, der bygger både, som ligner vikingeskibe.  
 
 I tager plads i en kano og sejler ind i mangroveskoven, et  
 stille paradis hvor træernes rødder danner et godt tilholds- 
 sted for dyr og fugle. Næste stop er ved et havskildpadde- 
 center, hvor der indsamles æg til opbevaring, hvorefter  
 ungerne sættes fri i havet. Sidste stop er i en landsby, der  
 er en kristen enklave i det ellers hinduistiske Bali. I ankom- 
 mer til hotellet i Barat i løbet af eftermiddagen.

Dag 6-7. Barat National Park 
 I befinder jer sådan cirka så langt fra turiststrømmen, som 
 det overhovedet er muligt på Bali. I bor på et skønt 3-stjernet  
 resort i 5-stjernede omgivelser, hvor I kan nyde naturen i  
 overflod. Tag f.eks. på trekking i nationalparken med en  
 lokal guide, som kender alle områdets dyr, og som kan for- 
 tælle om parkens planter og deres medicinske anvendelse  
 i lokalsamfundet. Har I lyst til at snorkle eller dykke, så bli- 
 ver det nemlig ikke bedre end her. I kan snorkle direkte fra  
 stranden, eller tage til Menjangan Island, som har Balis  
 måske bedste snorkling. 

Dag 8. Barat National Park - Lovina 
 Efter en sejltur på 30 min. og en køretur på en times er I  
 fremme på The Lovina - et fantastisk resort i strandkanten!

Dag 9-11. Lovina 
 Nyd tilværelsen på The Lovina, tag på delfinsafari i morgen- 
 stunden med de lokale både, lad jer forkæle i resortets spa  
 og gå ture lands Lovinas 7 km lange strand.

Dag 12. Lovina - Ubud 
 Der er sightseeing på programmet på vej til Ubud. I besøger  
 de varme kilder i Banjur, det smukke Puri Beja-tempel og ikke  
 mindst Penulisan-templet i 1.745 meters højde opført i det 
 9. århundrede. I ankommer til Ubud sidst på eftermiddagen.

Dag 13-15. Ubud 
 I er havnet i Balis kunstneriske og religiøse hjerte i det beta- 
 gende, centrale højland. Byen er omgivet af sirligt anlagte  
 risterrasser, der ligger som lysegrønne trappetrin på bjerg- 
 siderne, og småbyer, hvor man gennem generationer har  
 forfinet sit håndværk med sølv, masker, træskærearbejder, 
 stenhuggeri, dragebygning og meget mere. Tag på oplevelse  
 på gåben eller på cykel og nyd også byens mange gode  
 restauranter.

Dag 16. Ubud og hjemrejse  
 Om eftermiddagen bliver I kørt i lufthavnen for at  
 påbegynde hjemrejsen.

Dag 17.  Ankomst til Danmark 

Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk

Makakaber og sorte aber i Barat

Snorkling ved Menjangan Island
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DET NORDLIGE BALI OG LOVINA 

På nordkysten ligger den hyggelige strandby Lovina sammen med en række andre små 
landsbyer på en 7 km lang kyststrækning ud til det mørke vulkansand og de dovne bøl-
ger. Den helt store attraktion her er solnedgangen og delfinsafari om morgenen. 

Om morgenen kappes bådene  om at få turister med ud at se de legesyge delfiner. 
På en dagstur fra Lovina kan I besøge den enestående Barat-nationalpark og snorkle 
ved Menjangan-øen, et af Balis absolut bedste koralrev at snorkle på. I kan også 
besøge Singaraja, Balis gamle hovedstad, som har et spændende marked med mas-
ser af boder. I baghaven findes flere store vandfald og spektakulær naturscenerier, 
Nordbali har det hele.

Delfinerne springer lystigt i farvandet ud for Lovinas kyst. Det mægtige Gitgit-vandfald har direkte forbindelse 
til guderne.
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Sanur, Munduk, Lovina og Ubud – 17 dage
Det skønneste af Bali

Dag 1. Afrejse Danmark
I forlader Københavns Lufthavn og flyver mod 

Bali med et enkelt stop undervejs.

Dag 2. Ankomst til Bali og videre til Sanur
Uden for lufthavnen mødes I af Stjernegaards 

engelsktalende guide, der sørger for trans-

port til Sanur, og I ankommer tidsnok til, at I 

kan få en dukkert i havet og det første af en 

lang række dejlige balinesiske måltider.

Dag 3-5. Sanur
I har de næste dage til at slappe af ved stran-

den eller poolen, eller til at tage på spændende 

udflugter. I kan f.eks. cykle sammen med vores 

lokalguider gennem byen om morgenen eller 

besøge det lokale skildpaddecenter.

Dag 6. Sanur - Munduk, 
sightseeing undervejs
I bliver kørt nordpå til Munduk gennem Balis 

højland med oplevelser undervejs. I besøger et 

traditionelt balinesisk hus, hvor I bl.a. får forkla-

ret den balinesiske kalender.

I fortsætter til rismarkerne ved Jatiluwih, som 

er UNESCO-verdensarv, og spiser frokost med 

udsigt over rismarkerne og Baturvulkanen. I 

besøger det mystiske Ulun Danu-tempel, og 

herefter kører I ad margueritruten til Munduk, 

hvor I skal bo de næste to nætter.

Sanur

Ubud

Rumah
Desa

Agung 
vulkanen

Batur sø

Batur 
vulkanen

Gitgit 
vandfald

Lovina

Munduk

TUREN I OVERBLIK ANTAL NÆTTER HOTELKATEGORI GODT  HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

Sanur 4 nætter Taksu Sanur Hotel + Segara Village 

Munduk 2 nætter Atres Villa  Sanak Retreat 

Lovina 4 nætter The Lovina  The Lovina 

Ubud 4 nætter Green Field Bungalows + Komaneka Bisma 

Se hotelbeskrivelser på side 30-47

Denne rejse sætter Balis uendeligt smukke natur i centrum men giver også plads 
til skønne dage ved havet og naturligvis til de særlige kulturelle oplevelser, 
som slet ikke er til at komme uden om på en rejse til Bali. 

I begynder i strandbyen Sanur, hvor pulsen falder, og I kommer ned i gear. Her 
nyder I dagene med fødderne i sandet og bølgeskvulp i øret. Herefter skal I til 
Munduk i højlandet, og på vejen ser I smukke, levende templer, UNESCO-beskyttede 
rismarker og knejsende vulkaner, inden I indlogeres i bjergbyen med fabelagtig udsigt 
over den frodige natur. 

Efter Munduk køres I til Lovina, hvor antallet af delfiner i havet næsten overgår antallet af turister på
land – her skal I bo på et skønt hotel direkte ud til stranden. Sidste stop er i Ubud, som har tiltrukket 
både lokale og internationale kunstnere, der lader sig inspirere af naturen og den gode stemning.

Der er god stil på Sanurstrandens mange restauranter, og de serverer lækker mad og kolde øl.
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Sanur, Munduk, Lovina og Ubud – 17 dage
Det skønneste af Bali

Dag 7. Munduk, frisk bjergluft 
Nyd dagen med udsigt til de irgrønne rismar-

ker lige uden for hotellet. Landskabet omkring 

den lille by er meget frodigt, og her dyrkes bl.a. 

kaffe, kakao, tobak og alle tænkelige frugter. 

Det var hollandske koloniherrer, der etablerede 

plantagerne i slutningen af 1800-tallet, og der 

findes også fine eksempler 

på koloniarkitektur inde i 

byen, hvor hollænderne byg-

gede sommerhuse til sig selv.

Der er flere muligheder for 

aktiviteter. En vandretur 

gennem øens smukkeste 

landskab ender ved et vand-

fald, hvor I får en tiltrængt 

frisk dukkert i det kolde, 

klare vand. 

Dag 8. Munduk - Lovina
Køreturen i dag er kun på en times tid, så I kan 

få jeres første svømmetur på nordkysten inden 

frokost. I skal I bo på det skønne The Lovina, 

der ligger fabelagtigt godt helt ud til stranden.

Dag 9-11. Lovina, måske delfinsafari
Der er lagt op til et par dage med daseliv ved 

stranden og hygge i den lille by, hvor der her-

sker en meget afslappet stemning. Nordkysten 

har ikke så mange turister som sydkysten, så 

alting foregår i et behageligt, langsomt tempo. 

Tag evt. på en sejltur i solopgangen for at 

møde delfinerne, der lever i stort tal i havet 

lige ud for hotellet.

Resten af dagen kan tilbringes på stranden, 

eller man kan tage på fisketur med de lokale 

eller gå tur i den hyggelige by. Hotellet har 

et væld af aktiviteter, som man kan deltage 

i – oven i købet uden bereg-

ning, f.eks. paddle boards, 

yogatimer og snorkelture. Det 

er også oplagt at besøge den 

frodige Barat-nationalpark 

eller Menjangan Island, som 

ligger under to timers kørsel 

fra hotellet.

Når dagen går på hæld, og 

solens røde og violette farver 

spreder sig på himlen i Balis 

flotteste solnedgang, sænker 

roen sig over Lovina - denne stund bør nydes 

med en eksotisk drink eller en kold Bintang-øl 

i hånden.

Dag 12. Lovina - Ubud, 
sightseeing undervejs
I bliver kørt til Ubud med oplevelser undervejs. I 

stopper bl.a. ved de varme kilder ved Banjur, der 

efter sigende skulle have helbredende virkning, 

og ved Pura Beji-templet, hvor I ser smukke 

skulpturer udhugget i kalkstensvæggene.

I fortsætter op i højlandet til Penulisan-templet 

og til et punkt, hvorfra I nyder den spektakulære 

udsigt ud over Batursøen og vulkanen. I ankom-

mer til Ubud sidst på eftermiddagen.

Dag 13-16. Ubud, oplevelser på 
egen hånd i Balis kulturelle hjerte
Ubud betegnes som Balis kunstneriske og religi-

øse sjæl. Omgivelserne her i det centrale højland 

er betagende. Sirligt anlagte risterrasser ligger 

som lysegrønne trappetrin på de stejle bjergsi-

der, og i bunden af kløften kan flodens sagte ris-

len høres. Landskabet er utroligt varieret, mest 

markant er den blågrønne vulkan Agung, der 

rejser sig over 3 km mod den blå himmel. 

Kunstnere fra hele verden har slået sig ned i 

byen siden 1930’erne, og de smukke omgi-

velser har været en uudtømmelig inspirations-

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

rere. Besøg f.eks. Neka Galleri, der er Balis svar 

på Louisiana i Humlebæk.

De religiøse ceremonier dyrkes med stor inten-

sitet i Ubud, og der er rigtigt gode chancer for 

at opleve et pompøst optog eller se forbere-

delser til offerceremonier i templet. Ubud er 

også en skøn shoppingby med et godt marked 

og masser af butikker med bl.a. brugskunst og 

tøj og et stort antal rigtig gode restauranter. På 

dag 16 bliver I kørt til lufthavnen i Denpasar for 

at påbegynde hjemrejsen mod Danmark.

Dag 17. Ankomst til Danmark

Når dagen går på 
hæld, og solens røde 
og violette farver 
spreder sig på himlen 
i Balis flotteste solned-
gang, sænker roen sig 
over Lovina

Hører I til dem, der ønsker at bo luksuriøst, så kan vi varmt anbefale Komaneka Bisma i Ubud. Der er en 
fabelagtig udsigt fra infinity poolen og servicen er tårnhøj. 

Balinesiske babyer døbes nøjagtigt 210 dage efter 
fødslen. Indtil da må de ikke røre jorden.
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At dyrke ris er en kompliceret proces, hvor hvert eneste riskorn plantes manuelt. Utroligt, at ris er så 
billige i supermarkedet herhjemme.

MUNDUK

Munduk ligger i Balis frodige og irgrønne høj-
land omgivet af risterrasser og knejsende 
bjerge. Mange mener, at naturen omkring 
Munduk er noget af det smukkeste overhove-
det på Bali. Der dyrkes mange afgrøder i den 
frugtbare jord, herunder kaffe, vanilje, kakao 
og forskellige krydderier. Denne dyrkning 
blev sat i system af hollænderne, som havde 
kontrol over det nordlige Bali i slutningen 
af 1800-tallet. I Munduk kan man derfor se 
eksempler på hollandsk kolonistilsarkitektur. 

Der findes mange vandrestier omkring Mun-
duk – en af dem går ud til det smukke vand-
fald med mulighed for en kølig dukket.
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AMED  PÅ ØSTKYSTEN

Amed er et lille stykke, næsten uopdaget og uopdyrket strand, hvor man har god 
tid til at nyde stilheden og komme ned i Bali-tempo. De små boutiquehoteller har et 
personligt præg med nærværende og familiær betjening. Langs stranden ligger de 
farverige udriggerbåde, og her lader fiskerne sig gerne overtale til en sejltur langs 
kysten, mens solen går ned.

Områdets strande er mørke som følge af fordums aske fra Mount Agung, der knej-
ser majestætisk over Amed. En af hovedattraktionerne ligger under havoverfladen. 
Her falder en klippevæg lodret mod bunden og giver mulighed for et enestående 
klippevægsdyk.
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I begynder ferien i Ubud, Balis kulturelle centrum, hvor I omgivet af 
risterrasser, vulkaner og alverdens guder bliver introduceret til bali-
nesernes forunderlige liv. Det er i disse magiske omgivelser, at den 
hinduistiske religion dyrkes mest intenst.

For foden af den gigantiske Agungvulkan indlogerer I jer i Amed, hvor 
I kan nyde det uspolerede Bali og særligt det maleriske øjeblik på dagen, 
hvor de farverige udriggerbåde vender hjem til fastlandet med skroget fuld af fisk. Så er 
middagen i hus og grillen kan tændes.

I sejler herefter til Gili Trawangan - en lille koralø omgivet af et marineliv i verdensklasse. Glæd 
jer til fem dage i paradis med driverliv på stranden afløst af en snorkel- eller dykkertur i havet. 
I slutter ferien af på vores yndlingsstrand i Sanur, hvor atmosfæren er afslappet, og hvor hovedgadens 
mange gode restauranter venter på besøg.

Dag 1. Afrejse Danmark
I forlader Kastrup Lufthavn og flyver østover. 

Rejsetiden er ca. 15 - 18 timer. 

Dag 2. Ankomst Bali, videre til Ubud
I lufthavnen på Bali modtages I af vores 

engelsktalende guide, som vil sørge for 

transporten til jeres hotel i Ubud. I er fremme 

ved frokosttid og kan nyde eftermiddagen i det 

centrale højland.

Dag 3 - 5. Ubud
I har nu tre dage til at opleve Ubud og omegn, 

som betegnes som Balis kunstneriske og reli-

giøse sjæl. I bor tæt på Monkey Forrest Road, 

en af Ubuds centrale gader, og helt ud til de 

neongrønne rismarker. Overalt i Ubud er der 

spændende caféer, gallerier og forretninger 

med brugskunst. Det er også her, traditioner 

og ceremonielle optog dyrkes helhjertet. Her 

er der altid en højtidelighed, der kræver et 

optog. Området vrimler med små landsbyer, 

alle med pragtfulde templer, der frit kan besø-

ges, og gæstfriheden er overvældende.

TUREN I OVERBLIK ANTAL NÆTTER HOTELKATEGORI GODT  HOTELKATEGORI EKSTRA GODT

Ubud 4 nætter Green Field Bungalows + Green Field Bungalows +

Amed 2 nætter Hidden Paradise Cottages  
  Coral View Villas  Palm Garden Beach 

Gili 5 nætter Jambuluwuk Oceano + Vila Ombak +   
  Seri Resort + Seri Resort +

Sanur 3 nætter Taksu Sanur Hotel + Segara Village  
  Segara Agung 

Se hotelbeskrivelser på side 30-47

Ubud, Amed, Giliøerne, Sanur – 17 dage
Kultur og koraller

Det store antal af festivaler og ceremonier på Bali 
betyder, at de fleste har mulighed for at opleve en 
af disse under deres ophold. 

Et omfattende kanalsystem sørger for, at alle rismarker får del i det livsvigtige vand. 
Bønderne har pligt til at vedligeholde digerne og sikre, at jorden er uigennemtrængelig, 
så vandet står på marken og ikke forsvinder i undergrunden. 

Ubud

Gili
Trawangan

LOMBOK

BALI

Sanur

Padangbai

Amed
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Dag 6. Ubud - Amed
På vej til Amed besøger I bl.a. Klungkung, hvor 

Balis højesteret havde til huse frem til midten 

af 1800-tallet. Her mødtes man i Kerta Gosa- 

bygningen og behandlede juridiske tvister. 

Herefter kører I til landsbyen Tenganan, et 

isoleret aga-samfund, der nidkært holder fast 

i de urgamle traditioner. 

Sidste stop på vej til Amed er ved kongepa-

ladset Taman Ujung Water 

Palace fra 1919. Paladset er 

omgivet af en sø med blom-

strende åkander. Fremme i 

Amed indkvarteres I direkte 

på stranden.

Dag 7. Amed
Amed dækker i virkelig-

heden over en kyststræk-

ning på 10 km med et utal 

af små bugter og rustikke 

landsbyer, hvor beboerne 

fortrinsvis ernærer sig ved 

fiskeri. Langs stranden ligger de farverige 

udriggerbåde, og her lader fiskerne sig gerne 

overtale til en sejltur langs kysten, mens 

solen går ned.

De små hoteller på kysten har et stærkt per-

sonligt præg og kan bedst beskrives som et 

besøg hos en slægtning; nærværende og 

familiært. Områdets strande er mørke som 

følge af fordums aske fra Mount Agung, der 

knejser majestætisk over Amed. En af hoved-

attraktionerne ligger under havoverfladen, og 

det er muligt at leje snorkel og svømmefødder 

flere steder.

Dag 8. Amed - Gili Trawangan/Gili Meno
I sejler nu til Giliøerne, hvor I skal vælge, om 

I vil bo på den "travle" Trawangan eller den 

rolige Gili Meno. Uanset 

hvad I vælger, så falder 

tempoet og pulsen daler 

allerede ved ankomsten. 

Hvordan kan det være 

anderledes, når transpor-

ten fra det undselige fær-

geleje til hotellet foregår i 

en tohjulet hestevogn eller 

endda på gåben. 

Undervejs bliver I måske 

overhalet af et par cykler, 

som er det hurtigste transportmiddel på øerne, 

hvor hverken motorcykler eller biler er tilladt.

Dag 9 - 12. Gili Trawangan/Gili Meno
De tre øer, Gili Meno, Gili Air og Gili Trawan-

gan betragtes af mange som værende virke-

liggørelsen af det tropiske paradis. Øerne er 

indrammet af kridhvide strande med blødt 

sand og opskyllede koraller. Skæve palmer og 

skyggefulde casuarinatræer blafrer i vinden, 

og andre steder er det restauranter med far-

verige parasoller og borde direkte i sandet, 

der bryder strandkanten.

Vandet lokker med nuancer i blåt, og under 

overfladen vrimler det med farvestrålende fisk 

på de store koralrev i de mest overraskende 

former, mønstre og kulører. Nogle steder 

kan man svømme ud til de fascinerende rev 

direkte fra kysten. Men endnu bedre bliver 

det, hvis I lejer en lille båd, der kan bringe jer 

hen til de bedste steder at snorkle.

Publikummet på Gili Trawangan er alt fra 

luksus-backpackers, dykkere og børnefamilier 

til det mere modne publikum, som gerne vil 

opleve lidt ud over det sædvanlige. 

Måltiderne spises på en af de snesevis af 

hyggelige restauranter - der er alt fra smarte 

spisesteder med asiatisk fusionskøkken til 

små lokale køkkener med plaststole og enkle 

indonesiske retter. Ønsker I total fred og ro, 

skal I vælge at bo på Gili Meno, hvis natur 

mindst lige så smuk.

Dag 13. Gili Trawangan/Gili Meno - Sanur
Efter morgenmaden er det blevet tid til at 

forlade bountyøen og sætte kursen mod Bali. 

I sejler ca 2 timer med hurtigfærgen og ved 

Ubud, Amed, Giliøerne og Sanur - 17 dage
Kultur og koraller

Stranden i Sanur vedligeholdes af et strandlaug, men det skal retfærdigvis siges, at man skal stå tidligt op, hvis 
man vil nyde synet af den helt øde strand. 

Denne unge kvinde er på vej til templet med dagens offergave. 

Nogle steder kan man 
svømme ud til de fasci-
nerende rev direkte fra 
kysten. Men endnu bedre 
bliver det, hvis I lejer en 
lille båd, der kan bringe 
jer hen til de bedste 
steder at snorkle
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ankomsten står en chauffør klar til at køre 

jer til Sanur, hvor I skal tilbringe de sidste tre 

dage af jeres ferie.

Dag 14 - 16. Sanur
I skyggen under palmerne venter liggestolene 

på jer fra morgenstunden, men I har også 

mulighed for at cykle en 6 km lang tur langs 

stranden eller gå et par hundrede meter til 

byens hovedgade, hvor I finder mange fri-

stende spisesteder og små butikker. 

Fisk og skaldyr er naturligvis blandt ingredi-

enserne i mange retter på menukortene her 

på kanten af havet, men som I allerede har 

opdaget på rundturen her på Bali, er det kuli-

nariske udbud stort, fordi råvarerne og kryd-

derierne er så mangfoldige og opfindsomhe-

den helt eminent, når det gælder tilberednin-

gen af de mange retter. 

Har I mod på flere oplevelser, kan vi anbe-

fale flere udflugter, f.eks. en tur til det lokale 

havskildpaddecenter, en sejltur til Lembon-

gan Island inkl. snorkling og BBQ-frokost på 

stranden eller måske en cykeltur i solopgan-

gen gennem byen med vores lokale guide.  

På dag 16 er der afsked med Bali. I bliver 

hentet af jeres guide om eftermiddagen for 

at flyve hjem. 

Dag 17. Ankomst Danmark

Langs med stranden i Sanur er anlagt en 6 km lang 
boardwalk. I kan leje cykler og opleve hele stranden 
og dens leben fra ende til anden.

SNORKLING OG DYKNING 
VED GILIØERNE

Giliøerne er et sandt snorkel- og dykkerpa-
radis. Her er chancen for at møde havskild-
padder meget høj, og herudover kan I f.eks. 
møde anemonefisk, hajer, rokker og mange 
andre elegante fisk. De fleste steder kan 
man gå direkte ud fra stranden og snorkle. 
Vil I helt ned under overfladen, så er Gili-
øerne et godt sted at blive introduceret til 
dykning med flaske. På forholdsvist lav vand 
kan I prøve jer frem under kyndig vejledning 
af øernes dygtige instruktører.
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SEGARA VILLAGE 
Efter en opfattende opgradering og ombyg-
ning er Segara Village forvandlet til et af Sanurs absolut hyggeligste hoteller 
beliggende direkte på stranden. Det er lykkedes for familien Wijaya, der har 
drevet hotel i Sanur i mere end 30 år, at skabe et tidssvarende og moderne 
hotel uden at miste det stemningsfulde balinesiske udtryk. Små pavilloner, 
vandløb, blomster i fuldt flor og gamle smukke skulpturer forenes på  
elegant vis med de tre nye swimmingpoolområder. Haven domineres af et 
30 meter højt banyantræ, der også er indgangen til templet midt i haven. 

De 120 værelser er fordelt i fire landsbyer, hvilket er med til at styrke den 
intime følelse, man oplever på mindre hoteller. Alle værelser har enten 
balkon eller terrasse. Der er to restauranter på stranden, beach-club’en 
med direkte havudsigt spiser I helt fantastisk til yderst rimelige penge. Det 
er internatadgang over alt på hotellet, og det er gratis, der er tennisbane, 
spa-afdeling og cykeludlejning. Kort fortalt er alt gået op i en højere enhed 
på Segara Village, hvor I får indbydende værelser og et højt serviceniveau, 
men vigtigst af alt, en god og hjertelige stemning, der vil få jer til at føle 
jer hjemme. 

Segara Village er fuld valuta for pengene og efter vores mening Sanurs 
bedste hotel. 

Centralt i Sanur finder I Kejora Suites - Designer Boutique Hotel, der ligger i 
gåafstand fra områdets bedste restauranter, forretninger og kun 500 meter 
fra stranden, hvor hotellet har sin egen beach klub. Det er den erfarne ho-
telfamilie med Kharisma Wijaya i spidsen, som i 2014 åbnede dette smag-
fulde førsteklassehotel. Over alt på hotellet er der kælet for detaljerne, kun 
brugt de bedste materialer og lagt vægt på høj service for at sikre gæster et 
behageligt ophold.

Alle værelser er stilfuldt indrettet med alle tænkelige faciliteter heriblandt 
kaffe/tefaciliteter, balkon eller terrasse med et hyggeligt siddeområde.

Et spændende og vellykket boutiquehotel for jer, der ønsker at være i cen-
trum af Sanur omgivet af god smag. 

KEJORA SUITES – DESIGNER BOUTIQUE HOTEL 

Deluxe værelse

Segara Village direkte på stranden 

Bungalow-værelser

Kejora Suites - Signatures værelse

Hoteller
Sanur
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PURI SANTRIAN 
Stemningsfuldt og meget populært hotel med 100 værelser lige ned 
til vandet på den gode strand i Sanur. Hotellet er familiedrevet, hvil-
ket som regel er et kvalitetsstempel. Det er anlagt i en skøn tropisk 
have med tre pools. Den ene pool er forbeholdt gæsterne i hotellets 
Club-afdeling. 

Puri Santrians restaurant, Beach Club Restaurant, ligger ned til van-
det og serverer morgenmad, frokost og aftensmad med fantastisk 
udsigt over havet. Herudover kan man spise i The Mezzanine, som 
serverer lækre fusionsretter fra Østens og Vestens køkken. 

Der er fire kategorier af værelser. Alle er rummelige og har egen 
terrasse eller balkon. Hotellet har en hyggelig bar, som gerne ryster 
cocktails i aftenskumringen, og ofte er her aftenunderholdning. Fra 
stranden tilbydes alle former for vandsport.

GRIYA SANTRIAN 
Griya Santrian, er som søsterhotellet Puri Santrian, et veldrevet 
strandresort med perfekt beliggenhed i Sanur by, i gåafstand til 
gode restauranter, caféer og butikker. Hotellet ligger direkte på 
stranden, og fra swimmingpoolen kan I kigge ud over havet og den 
hyggelige strandpromenade, som løber langs stranden. 

Griya har 98 værelser fordelt på 4 kategorier, alle med balkon eller 
terrasse. Mest attraktive er de nyrenoverede deluxe-værelserne.  
Der er tre pools og en god restaurant på stranden. 

Stranden foran Griya Santrian

Puri Santrian, direkte på stranden

Poolområde på Puri Santrian

Griya Santrian, Garden Wing

Hoteller
Sanur
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TAMUKAMI BOUTIQUE HOTEL 
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 
alle til selve hotellet, der er bygget i hyggelig balinsisk stil. De 18 
værelser er af lidt ældre dato og ligger rundt om poolen. Alle værel-
ser 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.

TAKSU SANUR HOTEL +

Lækkert hotel beliggende 500 meter fra stranden og 5 minutters 
gang fra Sanurs hovedgade. Taksu Sanur Hotel har flere værelses-
typer, men vi foretrækker hotellets junior suite eller studio suite-
værelser, der er 40-45 m2 og uden problemer giver mulighed for 
ekstra opredning. Desuden har alle værelser balkon eller terrasse. 
Vælger I Taksu Suite, får I store lyse værelser med panoramavinduer, 
men ikke balkon eller terrasse. 

Et veloplagt personale sikrer et højt serviceniveau og et behageligt 
ophold. Hotellet er klassificeret som et bedre 
turistklassehotel og har restaurant og 
pool, endvidere er der gratis shuttle-
bus til stranden, hvor Taksu har en 
lille charmerende beach club. Det 
er muligt at leje cykler, hvis I selv 
vil bevæge jer rundt i charmerende 
Sanur.

Lille hyggeligt familiehotel i centrum af Sanur, og i gåafstand fra 
hovedgadens gode restauranter, kun 5 minutters gang fra stranden. 
Grahita Suite kan tilbyde 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. Suite- og Deluxe 
værelserne er 36 m2 og morgenmaden serveres enten på terras-
sen eller foran swimmingpoolen. Der er ikke restaurant på hotellet, 
men småretter til frokost og drikkevarer serveres dagen igennem. Et 
skønt lille hotel, til en god pris og med central beliggenhed.

GRAHITA SUITE 

Grahita Suite

Hoteller
Sanur

Junior Suite
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BELMOND JIMBARAN PURI 
En lille romantisk perle beliggende direkte på den hvide og indby-
dende Jimbaran-strand. Belmond Jimbaran Puri har en forrygende 
strandrestaurant, hvorfra I har førstepaket til en fantastisk solned-
gang, og måske efterfulgt af en romantisk middag i stearinlysets 
skær. Puri er del af den eksklusive Leading Hotels-kæde, der tæller 
nogle af de mest smagsfulde hoteller i verden, og Belmond Jimbaran 
Puri er ingen undtagelse. 

Fra første færd vil I bemærke det smagfulde samspil mellem kul-
tur og arkitektur, et gennemført sted, hvor I omgående vil føle jer 
hjemme. Resortet består af 62 balinesisk inspirerede bungalows 
og villaer i en tropisk have. Hver villa er rummelig med smagfulde 
møbler, en dejlig terrasse. Her er 32 Garden Cottages, 8 Beachfront 
Cottages og 22 helt nye pool-villaer i en særlig afdeling. 

KERATON JIMBARAN  +

Jimbaran er navnet på den hesteskoformede bugt med en bred, hvid 
strand - en af Balis allerbedste med god stemning, særligt omkring 
de lokale fiskerestauranter. Det eksklusive strandområde har flere 
gode hoteller, blandt andet det 3-stjernede Keraton, det eneste  
turistklasse hotel som ligger direkte på stranden. Samme sted findes 
hotellets hyggelige restaurant, spa og swimmingpool - et meget 
stemningsfyldt og vellykket område. 

Keraton betyder palads og det flotte indgangsparti og receptionen 
henleder også tanken på sultanens personlige gemakker. De 99 væ-
relser er omgivet af en fantastisk have, prydet med blomsterbuske 
og bonsaitræer. Bygningerne er i to etager og af lidt ældre dato og 
indeholder superior- og deluxeværelser, alle med terrasse eller bal-
kon. Vi benytter kun deluxeværelserne.

Indretningen er balinesisk inspireret. Værelserne er ikke prangende 
- de 3 stjerner går til værelserne, til gengæld er der 5 stjerner til 
haven og beliggenheden på stranden. Keraton Jimbaran er et skønt 
sted at afslutte en begivenhedsrig rundrejse eller nyde en afslap-
pende strandferie.

Belmond Jimbaran Puri

Stranden foran Belmond og Keraton

Keraton Jimbaran

Hoteller
Jimbaran
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Villa Mathis

Hoteller
Ganggu & Seminyak

VILLA MATHIS 
Villa Mathis ligger i en lille landsby, ca. 5 km fra Seminyak hvis herligheder 
I kan nyde på afstand med base i virkeligt skønne villaer, der ligger i skøn 
natur omgivet af rismarker og dejlig fred og ro.

Det meget stemningsfulde resort består af 18 værelser fordelt i fire smukke 
villaer med 4 eller 5 værelser, som deler en smukt anlagt og frodig 10.000m2 
stor have og en dejlig pool. Herudover har to af villaerne egen pool.

I alle værelser er der kælet for detaljerne med smukke balinesiske møbler 
og tekstiler og masser af plads til privatliv. Nogle af værelserne har plads 
til op til to børn, hvilket betyder, at Villa Mathis er velegnet til store og små 
familier, såvel som vennegrupper, der holder ferie sammen. Den elegante  
restaurant Nuits Baroques serverer indonesiske såvel som internationale 
retter og modtager også gæster udefra, som søger en særlig kulinarisk 
oplevelse. Der arrangeres gerne kokkeskole, og Villa Mathis har naturligvis 
også en lækker spa. Her får man meget for pengene.

Villaerne drives meget professionelt af en belgisk familie, der har boet 
mange år på Bali. Glæd jer til at opleve Bruno Beguins lille mesterværk af 
et hotel, hvor han og hans familie lever deres drøm om et villaresort med 
personlighed og atmosfære helt ud.

Et særdeles attraktivt hotel med suveræn beliggenhed midt i Seminyak 
og i gåafstand til områdets gode restauranter, trendy cafeer og natteliv. 
Stranden finder I ligeledes få hundrede meter fra Sense Hotel og det er 
muligt at leje liggestole og parasoler for rimelige penge.

Hotellets standard og området taget i betragtning har vi fået en særdeles 
attraktiv værelsespris til jer, der ønsker at opleve Seminyak men ikke be-
høver at bo i første række eller have sin egen villa med butler. De 68 værelse 
er rummelige og lækkert indrettet.

Det veloplagte personale sikrer, at serviceniveauet er i top, og at I føler jer 
hjemme på Sense Hotel.

SENSE HOTEL SEMINYAK 

Bungalow

Sense Hotel Seminyak
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THE SEMINYAK BEACH RESORT 
Dejligt femstjernede resort med den allerbedste beliggenhed i Se-
minyak, direkte på stranden kun 5-10 minutters gang fra hoved-
gadens forretninger og de fænomenale restauranter og hyggelige 
caféer, der er områdets vartegn. I 2008 lukkede familien Mardanus 
et veldrevet trestjernet hotel ned for 3 år senere at genåbne et gen-
nemført femstjernede resort med masser af fine detaljer, velvalgte 
materialer og god plads i det store haveanlæg. 

Prisniveauet er generelt højt i Seminyak, men vi har fået en attraktiv 
pris og kan love jer fuld valuta for pengene - og lidt til på The Se-
minyak Beach Resort.

Værelserne er smagfuldt indrettet og minimum 
47 m2 og udstyret med alle tænkelige fa-
ciliteter. Den 45 meter lange og 10 meter 
brede swimmingpool ligger ud til vandet 
med udsigt over et af Balis bedste strand-
stykker. Der er flere gode restauranter, 
særligt den velassorterede morgenmads-
buffet skal have vores bedste anbefalinger. 

Glæd jer til et ophold ud over det sædvanlige.

MUTIARA RESORT +

Charmerende boutique-stil resort beliggende i den fredelige ende 
af Seminyak by og i gå-afstand til butikker, cafeer og restauranter. 
Mutiara udmærker sig ved at have både hotelværelser og villaer til 
rimelige priser, lidt af et særsyn i det eksklusive Seminyak.

Hotellets 30 værelser er samlet omkring en stor swimmingpool 
og fordelt på tre kategorier, superior-, deluxe- og familieværelser, 
fælles for dem alle er en smagfuld indretning, terrasse eller balkon 
og store badeværelser.

Mutiaras villaer findes i flere varianter fra et til tre soveværelser, 
skøn privat have med pavillon og en dejlig swimmingpool.

Her er skabt de perfekte rammer til et vidunderligt ophold, hvad 
enten I er to, der vil have plads og privatliv, en storfamilie eller flere 
vennepar, der ønsker at dele tre smagfulde villaer, en kæmpe have, 
udendørs spisekøkken og en 10 meter lang swimmingpool.

Det tager ca. 10 minutter at gå til stranden, men Mutiara arrangerer 
gratis transport dertil. 

Pool direkte på stranden

Beach Wing værelse

Suite Villa med to soverværelser

Hoteller
Seminyak

LUKSUS I 
SEMINYAK
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Hoteller
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 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 billed-
kunst 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.

xxx

GREEN FIELD BUNGALOWS +

Pragtfuldt resort med den mest betagende udsigt ud over neon-
grønne rismarker med skræppende ænder og kvækkende frøer. Ho-
tellet ligger kun 5 minutters gang fra Ubuds hovedgade, Monkey 
Forest Road. 

Hotellet blev totalt istandsat og åbnede i 2014 yderligere 20 værel-
ser, så der i dag er 50 værelser i alt. Green Field Bungalows er efter 
vores overbevisning et af Ubuds mest charmerende hoteller. Den 
engagerede og stilsikre familie, der driver hotellet, har indrettet alle 
værelserne forskelligt og givet dem navne i stedet for traditionelle 
numre. 

Alle værelser har balkon eller terrasse, og 
den stilfulde og fantasifulde indretning er 
en oplevelse i sig selv. Hotellet har to swim-
mingpools, begge med udsigt til rismark-
erne. 

Prisen er særdeles overkommelig – vi synes 
man får rigtigt meget for pengene på Green 
Field Bungalows.

Et virkeligt skønt hotel med bedste beliggenhed i centrum af Ubud 
på en lille stikvej fra hovedgaden og alligevel i total stilhed og med 
rismarkerne som nabo. The Artini Resort ligger i et bakket terræn med 
en smukt anlagt have, udsigt over rismarken og en skøn infinity pool.

Alle værelser har balkon eller terrasse med udsigt ned over haven 
eller til en af de to swimmingpools. På trædækket rundt om poolen 
ligger en hyggelig bar, hvor  der hersker en befriende ro og lounge-
agtig stemning omkring solsengene. Artini har en hyggelig restau-
rant og yogaundervisningen foregår i den frodige have.

Værelserne er smukt indrettet i en god blanding af traditionel bali-
nesisk stil og moderne trends med masser af ædeltræ og natursten. 

THE ARTINI RESORT +

EN AF 
VORES 

FAVORITTER
I UBUD

Pool med udsigt til rismarkerne

Superior Bale Pituah værelse
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MATHIS RETREAT UBUD 
Dette skønne boutiquehotel ligger ca. 4 km uden for Ubud cen-
trum, i total fred og ro og omgivet af idylliske rismarker. Vælg mel-
lem superior-værelser eller bungalows – begge værelseskategorier 
er meget rummelige og smukt indrettet med balinesisk brugskunst. 
Alle værelser har balkon eller egen lille have.

Den uforglemmelige udsigt kan herudover nydes fra den smukt an-
lagte infinity pool og fra restauranten Terracotta, der byder på et 
stort, lækkert udvalg af såvel indonesiske specialiteter som kendte 
favoritter fra det internationale spisekort. Restauranten bestræber 
sig på at anvende lokale, friske råvarer og rangerer blandt Ubuds 
bedste og mest stemningsfulde spisesteder. I de åbne spahytter kan 
I få velgørende massage – det eneste, der forstyrrer jer, er ænderne, 
der rapper sig gennem rismarkerne.

Super Deluxe-værelse Super deluxe værelse

TEGAL SARI +

Stemningsfuldt resort med en guddommelig udsigt til Ubuds 
storslåede natur og rismarker så langt øjet rækker. Tegal Saris 38 
værelser er fordelt i en skøn have med mangfoldige detaljer og en 
herlig restaurant. Hotellet tilbyder et væld af aktiviteter som f.eks. 
vandreture, cykeludlejning, kursus i asiatisk madlavning, batik og 
drageflyvning for de mindste. 

Værelserne er store og velindrettet og udstyret med balkon eller ter-
rasse. Vælger I værelseskategorien super deluxe, får I rigtig meget 
for pengene. En skøn lille oase i udkanten af Ubuds centrum, ingen 
trafikstøj, men kun få hundrede meter fra restauranter, caféer og 
forretninger.

Der er to swimmingpools, den ene ligger direkte ud til rismarken. 
Der er kun 5 minutters gang fra Ubuds centrum, og blot 300 meter 
fra resortet finder I både forretninger og restauranter. En perle for 
de rejsende, som vil opleve stilheden, naturen og den balinesiske 
gæstfrihed i fulde drag.

Vi synes selv, at vi var heldige, da vi fandt familien Halims lille herlige 
hotel med en super beliggenhed på hovedgaden, Monkey Forest 
Road, omgivet af gode spisesteder og små forretninger. Yulia Village 
er klassificeret som turistklassehotel, men atmosfæren og gæstfri-
heden er til topkarakter, ikke mindst i kraft af families datter Yennys 
store engagement i gæsterne og deres trivsel.  

Midt i haven finder I et lille swimmingpool-område med tilhørende 
liggestole. Super deluxe-værelsener har fået et smagfuldt og per-
sonligt præg med familiens balinesiske kunst på væggene. Værel-
serne er ikke store men rigtig hyggelige og udstyret med egen ter-
rasse eller balkon.

YULIA VILLAGE INN 

Hoteller
Ubud

Bungalow

Super Deluxe-værelse
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KOMANEKA MONKEY FOREST  
Selvom Komaneka Resort ligger på den travle Monkey Forest Road, 
så fornemmer man med det samme, når man træder ind i recep-
tionen, at roen og freden sænker sig. Dette hotel er en sand oase 
med en vidunderlig stemning og et meget højt serviceniveau.

Ejeren og arkitekten bag Komaneka er søn af den legendariske 
stifter af Neka Gallery, der er Balis pendant til Louisiana museet 
i Humlebæk. Den gode smag og stilfulde indretning fornægter sig 
ikke og er bestemt gået i arv, og resultatet er Komaneka Resort 
and Gallery, som ligger side om side. Et spændende hotel, hvor den 
balinesiske stilart er i fuldt flor. 

Deluxe-værelserne er beliggende i en toetagers bygning, mens vil-
laerne har egen indgang. Alle værelser har alt, hvad man kan ønske 
sig af faciliteter, og hver aften lægger stuepigen en ren natskjorte 
frem på himmelsengen - blot et af mange eksempler på stedets 
høje service. 

Efter receptionsområdet ligger en hyggelig overdækket restaurant 
og for enden af resortet, ud mod rismarkerne, finder I et smukt an-
lagt mindre poolområde. Her serveres der også afternoon tea hver 
dag. 

Midt i det tropiske landskab 
ligger den 40 meter lange pool

Suite værelse

KOMANEKA BISMA  
Komaneka-kædens luksushotel hedder Bisma, og her overgår den 
stilsikre Koman, som ejer Komaneka-hotellerne, sine tidligere ho-
teldesigns. Bisma ligger på det meste fantastiske stykke land med 
udsigt over risterrasser og regnskov, og alle suiter har således 180 
graders panoramaudsigt til Balis skønne natur. 

Suiterne er 70 m2 og består af et siddeområde med sofa, tv med 
mere. Hver dag fyldes krukken på sofabordet med friske småkager, 
i lille vidnesbyrd om den diskrete luksus, man bor i. Herudover er 
der et soveområde med en skøn, stor dobbeltseng og naturligvis et 
kæmpestort, luksuriøst badeværelse med badekar og brus. 

Skydedøren fra loft til gulv leder ud til en 25 m2 privat terrasse med 
solsenge og spisebord. Her vælger de fleste gæster at indtage mor-
genmaden med udsigt til regnskoven. Også frokosten og middagen 
kan indtages på terrassen, hvis man ønsker det. Værelserne er det 
rene kunst. Indretning, design og funktionalitet går op i en højere 
enhed

En 40 meter lang swimmingpool ligger elegant i den tropiske have, 
hvor også spa og restaurant er lagt. Et atypisk paradishotel kun 10 
minutters gang fra hovedgaden, Monkey Forest Road. 

Suite værelse

Hoteller
Ubud
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SANAK RETREAT 
Et skønt, fredfyldt hotel midt i rismarkerne omgivet af det nordlige 
Balis smukke landlige idyl. Hotellet har kun 11 bungalows bygget 
i teaktræ, og alle er individuelt og meget smagfuldt indrettet med 
smuk brugskunst, som for øvrigt er til salg, hvis man har lyst til at 
bringe lidt af Bali med sig hjem.

One bedroom-bungalows består af et soveværelse med en king 
size-seng og et stort badeværelse, som åbner op mod en frodig lille 
have. Foran bungalowen kan man slå sig ned på sin private terrasse. 
Herudover findes two bedroom-bungalows i to etager med rigtig 
god plads og en enkelt villa med tre soveværelser og plunge pool.

Bygningerne på området er forbundet med træbroer.

I restauranten serveres dejlige lokale og internationale retter, og ba-
ren ryster gode drinks. Sanak Retreat har naturligvis også en skøn 
spa, pool og forskellige aktiviteter til de mindste gæster. Et virkeligt 
dejligt sted at koble af.

THE LOVINA 
The Lovina er et lækkert 4-stjernet resort, som slog dørene op for 
gæsterne i januar 2013 og er et afgørende argument for at tilbringe 
en ekstra nat i Lovina. Bag hotellet står erfarne kræfter, hotellets di-
rektør Mr. Dwi har været mange år hos det danskejede luksusresort, 
Damai Lovina. 

The Lovina ligger direkte på stranden og breder sig over 200 meter 
skøn uspoleret strand kun 5 minutters gang fra Lovina by - faktisk 
har I mulighed for at gå langs stranden til restauranterne inde i 
byen. The Lovina har 5 værelsestyper og spænder fra værelser med 
udsigt over områdets smukke bjergerige landskab til luksuriøse vil-
laer med egen pool og havudsigt.

Alle værelser har egen balkon eller terrasse. Der 
er gode muligheder for at samle hele familien 

i værelserne, der alle er store og velindret-
tede. Resortet har to gode restauranter, en 
hyggelig strandbar samt to swimmingpools 
- den ene direkte på stranden. 

På alle måder et fantastisk resort, uanset 
budget og ønsker om indkvartering kan The 

Lovina levere opholdet til den kræsne gæst. 

Direkte på stranden, nyd solnedgangen fra poolen

Beach Pool Villa, 2 bedroom Two Bedroom Bungalow

One Bedroom Bungalow

Hoteller
Lovina & Munduk

FANTASTISK 
RESORT!
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Hoteller
Barat National Park & Det vestlige Bali

DET VESTLIGE BALI
PURI DAJUMA BEACH ECO RESORT +

Dette resort er en virkelig perle 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 in-
drettet med balinesiske møbler og har privat terrasse eller balkon 
med udsigt til haven eller til havet. Resortets restauranter laver vir-
kelig god mad, der indtages med udsigt over havet. Menukortene 
indeholder både indonesiske og japanske specialiteter og retter fra 
det internationale køkken.

I begge retninger ligger 20 km jomfruelig strand og kalder på svøm-
meture eller andre aktiviteter, som fisketure med de lokale, surf-
undervisning og meget andet. 

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

BARAT NATIONAL PARK
NUSABAY MENJANGAN BY WHM 
Velkommen til Balis vestlige hjørne og et naturmekka med dyre-
oplevelser i overflod. NusaBay Menjangan er helt unikt på alle 
måder. Rejsen til Barat Nationalpark går via Lovina og herfra yder-
ligere en god times kørsel vest-over ad kystvejen. Det sidste stykke 
vej til hotellet foregår med båd, da man ikke kan køre til halvøen, 
hvor resortet ligger i bunden af bugten.

Her venter der jer en intens oplevelse omgivet af vildsvin, hjorte, aber 
og et farverigt koralrev lige uden for resortet. 200 meter fra stranden 
ligger et af Balis mest spektakulære marineområder, spækket med 
farverige fisk og struttende koraller. Resortet har swimmingpool, en 
hyggelig restaurant med god mad og udlejning af dykker-/snorkleud-
styr, der arrangeres trekking/vandreture i nationalparken med kyn-
dige guider samt udflugt med båd til øen Menjangang. 

16 villaer er harmonisk opført i det naturskønne område og alle 
rummelige villaer har terrasser. Men lad det være sagt med det 
samme: det er naturen omkring hotellet, der er det største træk-
plaster. Servicen på resortet er hjertelig, familiær og atmosfæren 
afslappet - på NusaBay Menjangan mødes naturelskere langt væk 
fra Balis turistområder.

Deluxe Garden View

Vidunderlige VestbaliTwo Bedroom Beach Villa

Restaurant på stranden
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PURI BAGUS CANDIDASA +

Puri Bagus Candidasa er et af de få hoteller i dette område, der  
kan prale af en strand. Hotellet har en hyggelig lille fiskerlands-
by som nabo og en bananplantage i baghaven. Dette hyggelige 
førsteklasses resort består af 46 bungalows omgivet af en frodig 
farverig have med en indbydende swimmingpool ned til vandet. Når 
det orange aftenlys sænker sig over det lille fiskerleje, kan det varmt 
anbefales at sidde i baren og iagttage fiskerne, når de kommer ind i 
deres farverige både med dagens fangst. 

Vi benytter hotellets superior eller deluxe bungalows. Restauranten 
er god og priserne rimelige. Der er 5 minutters kørsel til hovedgaden 
i Candidasa.

Alila Manggis Puri Bagus Candidasa

ALILA MANGGIS 
Alila Resorts er kendt for høj kvalitet og her har I et virkelig dejligt og 
fredfyldt sted med smukt indrettede værelser og fællesområder. Værel-
serne ligger i toetagers bygninger med Superior Rooms i nederste 
etage og Deluxe Rooms i øverste etage. Alle værelser har glimt til havet 
og terrasse/balkon. Seaside-suiterne har plads til to voksne og to børn. 
Her er der direkte udsigt over havet fra den store, møblerede balkon.

Restauranten ligger smukt i en typisk balinesisk pavillon omgivet af en 
lotussø. Ved den store pool kan man lægge sig under parasollen eller  
palmen og nyde de luksuriøse omgivelser. Herudover findes en  
yoga-pavillon, en spa, cykler til låns (med anbefalede ruter), og hver 
dag mellem kl. 15 og 17 serveres te, kaffe og snacks.

Hoteller
Candidasa

Sagara er et dejligt lille boutiquehotel beliggende med skøn udsigt 
over Lombokstrædet ved den lidt rå kyststrækning uden for Can-
didasa. Hotellet ligger lidt hævet over stranden, hvilket giver en 
endnu smukkere udsigt. Her får I for en rimelig pris et skønt værelse 
med god plads og en hyggelig indretning med fokus på  smukke 
træmøbler kraftigt inspireret af dansk møbelkunst. Værelserne har 
balkon dog ikke med nævneværdig udsigt. Poolområdet er hotellets 
perle med en infinitypool med fantastisk udsigt over havet og gode 
solsenge på trædækket. Restauranter ligger i plan med poolen og 
har damme gode udsigt. På Sagara Candidasa får I god værdi for 
pengene og et par dage væk fra det travle Bali.  

SAGARA CANDIDASA +

Velkommen til et af Candidasas mest charmerede hoteller, som lig-
ger kun et stenkast fra standen. Den tyske ejer tabte tilbage i 2009 
sit hjerte til stedet, da hun var på ferie i Candi Dasa.

Det lille boutiquehotel er nænsomt istandsat, så den balinesiske stil 
og harmoni er bevaret, og alle værelser har balkon eller terrasse. En 
god og hyggelig restaurant samt et flot poolområde udgør hoved- 
elementerne i den fine tropiske have. Ved siden af Rama Shinta 
findes Candi Dasas hellige sø, templet og hovedgaden med flere gode  
restauranter. Vi er glade for at kunne tilbyde denne lille perle, hvor vi 
er sikre på, at vores gæster vil blive forkælet.

RAMA SHINTA HOTEL +
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Stranden foran Hidden Paradise og Coral View

HIDDEN PARADISE COTTAGES 
Som det engelske navn så rammende beskriver, er Hidden Paradise Cottages 
med kun 16 bungalows et lille paradis. Det har samme ejer og ligger dør om 
dør med Coral View Villas (se nedenfor) direkte på den karakteristiske Amed-
strand, omgivet af blå bølger og duftende frangipanitræer, der vokser overalt 
i den tropiske have. Her finder I også den stemningsfulde swimmingpool og 
restaurant. 

Alle bungalows er rummelige og indrettet med teaktræsmøbler og smukke 
håndvævede puder og tæpper. Desuden er der en dejlig privat terrasse, 
hvor man kan nyde den afslappede atmosfære, som præger stedet. Værel-
serne er udstyret med alle forventelige faciliteter. Desuden tilbyder både 
Hidden Paradise Cottages og Coral View Villas massage og en god restau-
rant med havudsigt. 

Der er fine muligheder for farverige oplevelser lige under havoverfladen, 
hvor tropefisk i alle nuancer boltrer sig på koralrevet ikke langt fra strand-
kanten. Glæd jer til et i ophold i Ameds mini-paradis!

Standard værelser

Restaurant på Hidden Paradise

Dette hotel har optimal beliggenhed ned til stranden med direkte adgang til 
snorkling. Rundt omkring i den tropiske have ligger deluxe bungalows med 
glimt til den fine swimmingpool, som er naturligt anlagt med store kampe-
sten og gemt mellem palmerne. Garden View-suiterne med privat terrasse 
og et stort åbent badeværelse ligger også i haven. 

Herudover har hotellet særdeles familievenlige Ocean View-suiter i to etager 
med et dejligt soveværelse med dobbeltseng oven på og to enkeltsenge i 
stueetagen. Der er smuk udsigt til solopgangen og ud over Lombokstrædet 
fra både stueetagen og førstesalen.

På stranden foran hotellet ligger udriggerbådene klar til at sejle jer ud på 
havet mod en meget rimelig betaling, og I kan snorkle i krystalklart vand 
direkte foran hotellet.

CORAL VIEW VILLAS 

Coral View - Familiebungalows på stranden

Hoteller
Amed
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Det var lidt af en tilfældighed, at det schweiziske par, Anna Maria og 
Orlando købte et stykke land i Amed - og ikke et hvilket som helst 
stykke land, men det mest fantastisk stykke strand med det flotte-
ste funklende sorte sand og udsigt over det turkisgrønne hav. I 2011 
slog parret dørene op for dette skønne boutiqueresort, hvor intet 
er overladt til tilfældighederne. Omgivet af stejle bjerge beliggende 
i en frodig palmelund finder I de 10 stilfulde værelser fordelt på 4 
forskellige værelseskategorier udstyret med alle tænkelige faciliteter.  

I er langt væk fra masseturismen og hver morgen hilser I på fiskeren, 
der kommer ind i sin farverige udriggerbåd, mens hotellets kok spændt 
venter på at se fangsten. Fra såvel swimmingpool som restaurant har 
I en spektakulær udsigt over det krystalklare hav og i baggrunden den 
kegleformede Rinjani-vulkan (3.726m) på Lombok. 

PALM GARDEN 

BLUE MOON VILLAS 
Med kun fem villaer og i alt 18 værelser er Blue Moon Villas i sagens 
natur et lilleputhotel med fokus på den personlige service. Hotellet 
er særdeles smukt og leder tankerne i retning af et tempel eller en 
lille balinesisk landsby med de karakteristiske pagodetag, der pryder 
bygninger, pavillonerne og sågar den lille port ved indgangen. 

Den farverige have er dekoreret med smuk balinesisk kunst, og fra 
swimmingpoolen er der en storslået udsigt over bugten og Lom-
boks imponerende vartegn, den mere end 3.700 meter høje vulkan, 
Mount Rinjani. I dette toppede landskab finder I roen og de gamle 
balinesiske traditioner og dyder. 

Værelserne er hyggelige og udstyret med enten balkon eller ter-
rasse. Et skønt lille sted, der tilbyder masser af aktiviteter i området. 
Der er 200 meter til stranden.

Blue Moon Villas - fantastisk udsigt over havet

Blue Moon Villas

Palm Garden

Hoteller
Amed
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Hoteller
Gili Trawangan

GILI ECO VILLAS 
Holder I af at vågne op til lyden af bølgeskvulp og udsigten til en hvid 
sandstrand, så er Gili Eco Villas noget for jer. Det lille resort ligger di-
rekte på Gili Trawangans rolige, nordvestvendte strand og lever op til 
sit ’eco-navn’ med solfangere og en vindmølle til at producere strøm, 
ligesom hytterne er bygget af genbrugstræ. 

De syv villaer er smukt indrettet i lyse farver. Etplansvillaerne har to 
soveværelser, to badeværelser og et åbent køkken og opholdsområde. 
Villaerne i to plan har to soveværelser ovenpå og køkken- og opholds-
område i stueplan. Alle villaer har udsigt til havet og stranden. Restau-
ranten byder på et godt spisekort, og baren er uimodståelig i solned-
gangstimen. Et oplagt valg for familien eller 3 generationer.

Alila Manggis

VILA OMBAK +

Vila Ombak har en afslappet atmosfære og god service, og her er 
alt fra luksus-backpackers, dykkere, og børnefamilier til det mere 
modne publikum, som gerne vil opleve lidt ud over det sædvanlige. 
Vila Ombak har et suverænt poolområde med udsigt over strædet, 
søster-øerne Gili Meno og Gili Air samt Lomboks frodige bjerge. 

Hotellet har mange værelsestyper i både et og to plan, bl.a.  Supe-
rior Lumbung Terrace med en stor terrasse eller balkon og Superior 
Lumbung-værelser i to etager med et lille men charmerende sove-
værelse med en madras på gulvet. Bungalow-værelserne er mere 
traditionelt opført i ét plan og  velegnede til børnefamilier. De har 
ligeledes udendørs badeværelse i samt en lille terrasse. 

Dejligt hotel på nordsiden af Gili Trawangan – den rolige side af øen 
– beliggende direkte på den smukke og uberørte, hvide sandstrand. 
Lige ud for hotellet er der rigtig god snorkling med et farverigt koral-
rev og masser af fisk. Inde på land er der en stor pool og mulighed 
for at slænge sig i en liggestol i skyggen af palmerne. 

Værelserne er rummelige og ligger i såkaldte sasak-hytter, den tra-
ditionelle byggestil, enten i haven eller ud mod stranden. Når I er 
sultne, kan I tage plads i Lombok Cafe and Coffee Shop på stranden, 
hvor morgenmaden indtages, og hvor der serveres bl.a. tapas om 
aftenen. Herudover har resortet en sportsbar.  

OCEANO JAMBULUWUK RESORT +

Villa Almarik er et skønt lille resort med optimal beliggenhed ud til en 
dejlig sandstrand, hvorfra I har adgang til den bedste snorkling, Gili 
Trawangan kan byde på, og det siger jo ikke så lidt. Værelserne ligger 
i lave bygninger i en frodig have og er indrettet i hyggelig, baline-
sisk stil med gode faciliteter. Deluxe-værelserne, der ligger tættest på 
stranden, er 52 m2 og har god plads til to voksne og to børn.

Under de store blå markiser ligger restauranten, der serverer indo-
nesiske retter og retter fra det gode Middelhavskøkken, som I ind-
tager med fødderne i sandet og fabelagtig udsigt over havet. Villa 
Almarik har en stor pool og eget dykkercenter.

VILLA ALMARIK RESORT  +

Deluxe Family-værelse
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Hoteller
Gili Meno

Super deluxe værelse Super deluxe værelse

KURA KURA RESORT +

Dette lille hotel ligger ved havneområdet og en meget kort gåtur 
fra øens fantastiske, kridhvide strand. Hotellet har en pool i gård-
haven, men det er ikke sandsynligt, at I kommer til at bruge den, når 
stranden er så tæt på. 

På Kura Kura får I virkeligt gode og meget rummelige værelser. Ind-
retningen er vellykket, og der er gode muligheder for, at både små 
og store familier kan bo sammen. Ud mod havnefronten ligger et 
minimarked og en hyggelig restaurant med et varieret spisekort 
samt naturligvis en bar. 

Her er ofte live musik, og er der en vigtig fodboldkamp på program-
met, tændes der for storskærmen, så man ikke går glip af noget. 
Resortet arrangerer også gerne massage og andre behandlinger i 
deres lille skønhedssalon. 

Kura Kura Resort er et hyggeligt sted og god værdi for pengene.  

SERI RESORT +

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 so-
lopgangen 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 ig-
ennem undervisningen. Spaen, der har en række behagelige tilbud, 
ligger også i denne pavillon.

Dette lille hotel med kun fire værelser ligger på vestsiden af Gili 
Meno med udsigt mod Gili Trawangan og med direkte adgang til 
stranden. De rummelige og hyggelige bungalows er fordelt i haven 
og har egen terrasse.

Hotellets lille restaurant ligger i strandkanten og er særdeles 
hyggelig. Her serverer morgenmad og frokost, og om aftenen kan 
man nyde dagens fangst vendt på grillen, mens solen synker ned 
lige midt mellem Balis kæmper, Mount Agung og Mount Batur. 

TWO BROTHERS BUNGALOWS +

Sea View Bungalow
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PALM GROVE VILLAS 
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 Mush-
room Bay indbyder til svøm-
meture, snorkling og andre 
aktiviteter.

LEMBONGAN BEACH CLUB & RESORT 
Dette smukke og luksuriøse hotel ligger direkte på stranden på den 
lille ø Nusa Lembongan ca. en halv times sejlads med speedbåd 
fra Sanur-stranden. Resortet består af 26 villaer, mange med egen 
pool, og er bygget i lokale naturmaterialer som træ og bambus i 
moderne balinesisk og kompromisløs stil.

Resortet har seks 1-bedroom-villaer, som er 30 m2 indendørs og 
35m2 udendørs (ingen pool) med absolut alle moderne fornøden-
heder. Herudover findes der 18 1-bedroom-villaer, som er 49 m2 
indendørs og 38 m2 udendørs med privat pool på 11 m2. Flagskibet 
på Lembongan Beach Club er de to 2-bedroom-villaer, som er 96 m2 
indendørs og 67 m2 udendørs med en stor privat pool på 21 m2. 

Fra den store fælles pool og dækket med liggestole er der udsigt 
ud over havet. Restauranten serverer lækre retter fra det indone-
siske og internationale køkken og ryster gerne en cocktail til jer i 
solnedgangen. Et skønt sted for jer, der søger lidt væk fra de trav-
lere strande på Bali. Der er god mulighed for snorkling og dykning 
ud for øen.

Skønt hotel direkte på stranden bestående af 11 rigtigt gode hytter 
placeret rundt om en fristende swimmingpool. Hytterne er bygget i 
smukke mørke træsorter og skaber således den helt rigtige tropiske 
stemning. Der er et lille køkken i alle værelser. Hotellets restaurant 
ligger direkte på stranden, så udsigten til morgenmaden fejler in-
genting. 

Der er ca. 2,5 km fra hotellet til Nusa Lembongan-stranden, hvor 
der er et større udvalg af restauranter. Snorkling er tip-top og lige 
uden for døren. Et dejligt sted med charme og uden for meget 
hurlumhej, når dagsturisterne er taget tilbage til Bali.

BAY SHORE HUTS 

Hoteller
Lembongan
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KILA BEACH HOTEL +

Vidunderligt beliggende på den bedste del af Senggigi-stranden 
i gåafstand til byens restauranter og forretninger. Kila Beach Hotel 
breder sig over en enorm parklignende have og en kilometer lang 
sandstrand, gør Kila til Senggigi-strandens bedst beliggende hotel. 
Her er flere restauranter, en hyggelig strandbar med den smukkeste 
solnedgang samt en stor swimmingpool. 

Der er to værelsestyper med balkon eller terrasse med udsigt over 
haven eller havet, og to typer bungalows, beach bungalow og deluxe 
bungalow. Vi kan varmt anbefale en opgradering til bungalows, da 
de ligger nærmere stranden og har egen terrasse, men vi kan ikke 
garantere havudsigt. Værelserne rummer alle de faciliteter, som kan 
forventes. I øvrigt tilbyder hotellet et hav af aktiviteter, bl.a. tennis, 
dykning og vandsport. Et rigtig godt hotel til en attraktiv pris. 

QUNCI VILLAS 
Lomboks bedste og mest charmerende resort, en skønt oase  
med fokus på detaljer og smagfuld indretning, direkte på Senggi-
gi-stranden. De 75 værelser er fordelt i en tropisk og frodig have,  
og man kan vælge mellem udsigt til haven eller delvis eller fuld  
havudsigt. Værelserne er indrettet i en blanding af moderne og  
traditionel balinesisk stil af en kendt hollandsk arkitekt, som er  
bosat på Bali.
 
I har hele tre pools at vælge mellem, hvoraf den ene er forbeholdt 
voksne gæster. Alle tre pools ligger direkte på stranden med udsigt til 
det høje Mount Agung på Bali. 

Resortet har en skøn spa, som tilbyder en lang række behandlinger, 
og tre lækre restauranter: en med fisk og skalddyr og en med Mid-
delhavsretter på menuen og en temarestaurant, som bl.a. arrangerer 
BBQ på stranden. Husk at bestille bord, restauranten er fuld hver 
aften. Der er 3 km til Senggigi by 

Kila Beach Hotel, Deluxe Seaview

Qunci Villas - Garden View

Qunci Villas - Deluxe Seaview

Hoteller
Lombok
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