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Sumatra og Java - det ultimative eventyr
Rundrejse med dansk rejseleder - 14 dage dage
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Det ultimative eventyr
Denne rejse byder på oplevelser i Indonesien, som kan få enhver med eventyr i blodet til at smile. Det er en rejse til Sumatra og 
Javas forholdsvis uberørte højdepunkter, men den begynder dog et helt andet sted - nemlig mellem Singapores moderne skyskra-
bere, og kan - hvis man ønsker det - afsluttes med fire dage på den skønne Sanur-strand på Bali.

Rejsen er til jer, som gerne vil derhen, hvor der ikke kommer så mange andre, fordi det kræver lidt ekstra. Man skal kunne klare 
vandreture ad junglestier og være indstillet på, at indkvarteringen nogle steder, men bestemt ikke alle, er enkel. Til gengæld er 
beliggenheden i top: på kanten af junglen, midt i søen eller på en bjergtop med udsigt til rygende vulkaner. I har naturligvis en 
dansk rejseleder med, som er rejsevant på Sumatra og Java.

Vi har lagt vægt på at minimere kørslen på rundrejsen, så vi undgår for lange dage i bussen, og på de dage, hvor vi kører fra sted 
til sted, sørger vi for, at vi oplever noget spændende undervejs. På Sumatra lægger vi ud med et virkeligt højdepunkt: et besøg i 
Bukit Lawang, hvor vi skal på udkig efter orangutanger. Vi går sammen med en ranger, som kender orangutangernes sædvanlige 
adfærd, og vi håber at se dem, men der er naturligvis ingen garanti.

Efter besøget i den varme jungle kører vi op i højlandet for at betragte vulkaner fra første parket. Vi indlogerer os på Samosir - en 
ø beliggende midt i den betagende smukke Lake Toba, en af verdens største kratersøer. Her mødes vi af et landskab med stejle 

skrænter, irgrønne rismarker og dybblåt vand.

På Java oplever vi bl.a. hindutemplet Prambanan og ikke mindst det buddhistiske tempel 
Borobudur, begge storslåede bygningsværker fra 700-tallet, som nemt kan måle sig med 

pyramiderne i Egypten og Angkor Wat-templet i Cambodia. Vi har gemt en af turens absolutte 
højdepunkter til sidst:  Solopgangen over Bromovulkanen, som bringer mindelser om jordens 

skabelse. I kan kort sagt se frem til det ultimative eventyr på Sumatra og Java, som for 
øvrigt er meget sikre områder at rejse i.

Har I lyst til at fordøje sansebombardementet, inden rejsen går hjemad, kan I 
forlænge rejsen med 4 nætter på naboøen Bali, hvor I kan slappe af på stranden, 
eller tage på oplevelser i Balis smukke natur med vores dansktalende rejseleder. 
Vi har udvalgt to rigtigt gode hoteller i hver sin kategori på Sanur-stranden, som 

er vores yndlingsstrand på Bali.

 Vi ønsker jer en god rejse!

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

Ca. 250 km.
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Ruten og nogle af højdepunkterne: 
 

Dag 1. Danmark - Singapore. Vi flyver med Singapore Airlines, flere gange kåret  
 som verdens bedste luftfartselskab. 

Dag 2. Ankomst til Singapore. Ankomst til Changi Airport tidligt om morgenen  
 og tjek-ind på hotellet med det samme. Tid til lidt afslapning inden vi  
 mødes til byrundtur om eftermiddagen. Her møder vi både det gamle og  
 det nye Singapore.

Dag 3. Singapore - Medan, Sumatra - Bukit Lawang. Tidlig ankomst og et kig  
 på Indonesiens 3. største by med besøg i den store moske og sultanens  
 palads. Herefter kørsel gennem palmeplantager til Bukit Lawang midt i junglen.  
 Indlogering på øko-lodge ned til floden og på kanten af Gunung Leuser- 
 nationalparken, et af verdens største tropiske økosystemer.

Dag 4. Bukit Lawang, på udkig efter orangutanger, videre til Berastagi.  
 Vi vandrer ind i junglen på udkig efter orangutanger sammen med en meget  
 erfaren ranger, der kender dyrenes adfærd rigtigt godt. Vi håber, at lykken  
 tilsmiler os, så vi ser orangutangerne i det fri. Herefter kører vi til Berastagi  
 og undervejs nyder vi udsigten til rygende vulkaner.

Dag 5. Berastagi, på oplevelse i lokalsamfundet. I Berastagi har vi udsigt til tre  
 rygende vulkaner (hvis vejret tillader det). Vi går oplevelse i lokalsamfundet  
 og har tid på egen hånd til at nyde det spektakulære sceneri.

Dag 6. Berastagi – Samosir Island. Vi kører videre med stop ved Sipisopiso-vand- 
 faldet. Fra Parapat på kanten af Lake Toba sejler vi ud til Samosir Island og  
 tjekker ind på hotellet. Bjergtagende natur med vulkaner, rismarker og  
 dybblåt vand.

Dag 7. Samosir Island, udflugt på øen. Vi sejler på søen og går i land i de små  
 byer. Vi ser bl.a. kongegrave og hører spændende historier om kannibaler  
 og andet godtfolk, som levede her helt frem til starten af 1900-tallet.

Dag 8. Samosir Island, fridag. En fridag til at nyde den smukke natur og den  
 friske luft.

Dag 9. Samosir Island – Yogyakarta, Java. På vej til lufthavnen i Medan besøger  
 vi et buddhistisk tempel, og herefter er vi klar til et sceneskift, når vi flyver  
 til Yogyakarta på Java.

Dag 10. Yogyakarta, udflugt til Borobudur. Besøg ved den første af Javas  
 verdensklasse-seværdigheder, Borobudur-templet, som er verdens største  
 buddhistiske tempel og fuldt ud på højde med f.eks. pyramiderne i Egypten.

Dag 11. Yogyakarta, udflugt til Prambanan og besøg i sultanens palads. Besøg  
 ved det fantastiske Prambanan-tempelkompleks fra 700-tallet - et hindu- 
 istiske tempel og en sand verdensklasse-seværdighed. Tilbage i Yogyakarta  
 besøger vi Kraton, sultanens palads, som vi udforsker fra vores cykeltaxa.

Dag 12. Yogyakarta - Bromo. Vi tager toget gennem Javas smukke landskaber og  
 kører igen op i højderne til Bromo, hvor vi indlogerer os med udsigt til vulkaner.

Dag 13. Bromo, solopgang over vulkanen og hjemrejse eller forlængelse på  
 Bali. Vi slutter vores eventyr på Sumatra og Java af med en naturoplevelse  
 af de helt store: solopgangen over Bromo-vulkanen, som leder tankerne  
 hen på verdens skabelse. Herefter afgang til lufthavnen og hjemrejse til  
 Danmark eller videre til Bali og nogle dage på stranden.

Dag 14. Hjemkomst til Danmark eller strandferie på Bali. Vi ankommer til  
 Danmark tidligt om morgenen. Har man valgt forlængelse, står man op til  
 en dejlig dag i Sanur, Balis hyggeligste strandby.

Dag 15. Forlængelse på Bali. Fridag i Sanur eller udflugt til Petang Village. Udflug- 
 ten giver et indblik i balinesisk hverdag og landlig idyl og valgfrihed mellem  
 tre aktiviteter, rafting, vandring og cykling.

Dag 16. Forlængelse på Bali. Fridag i Sanur. En hel dag til rådighed til at samle  
 tankerne og lade op til hverdagen derhjemme.

Dag 17. Hjemrejse. Flyet til Singapore og videre til Danmark afgår først om aftenen,  
 så nyd de sidste solstråler på stranden. 

Dag 18. Ankomst til Danmark

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Små grupper, 10-22 deltagere
•  Orangutanger i det fri
•  Rygende vulkaner
•  Templer i verdensklasse
•  Mulighed for forlængelse på Bali

Singapore - Sumatra - Java

Evt. forlængelse på Bali
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SINGAPORE

Vi begynder i Singapore, som med sit pulse-
rende storbyliv på alle måder er en fantastisk 
kontrast til resten af rejsen. Den er også en 
kontrast i sig selv: Højhuse i stål og glas med 
kontorer og butikker blandet med etniske kvar-
terer som Little India og Chinatown. 

Singapore er en by og en republik i sig selv 
grundlagt i 1819. Den blev selvstændig i 1965 
og er slående ren og pæn. Her vanker der store 
bøder, hvis man smider affald på gaden.   
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Inden vi skal ud i naturen på Sumatra og Java har vi et døgns tid i Singapore, en af Asiens mest velfungerende storbyer. Vi oplever byens højdepunkter og vænner os til 
den nye tidszone.

Dag 1. Danmark – Singapore 
Vi forlader Københavns Lufthavn ved mid-

dagstid og synker tilbage i de behagelige 

sæder på Singapore Airlines, som flere gange 

er kåret som verdens bedste luftfartsselskab. 

Der serveres mad og drikke ombord, og der er 

et hav af film at vælge mellem i flyets under-

holdningsprogram.

Sørg også for at få nogle timers 

søvn, inden vi lander i Singa-

pores velfungerende Changi Air- 

port tidligt om morgenen på 

dag 2.

Dag 2. Singapore, byrundtur
Vi lander efter planen omkring 

kl. 7 lokal tid, og efter indrejse-

formaliteterne kører vi til vores 

hotel, som ligger tæt på byens 

autentiske Little India, det ara-

biske kvarter og Bugis Village, et stort over-

dækket marked med tingeltangel i alle afskyg-

ninger. Vi har sørget for, at vi kan tjekke ind 

på værelserne med det samme. Efter et par 

timers afslapning mødes vi og tager på en 

byrundtur i Singapore.

Singapore er en by og en republik i sig selv, 

som blev grundlagt som handelsstation af 

briten Stamford Raffles i 1819. Den blev selv-

stændig i 1965. Det er også en multietnisk 

by, og på den kulturelle front kan man såle-

des opleve meget etniske bydele, hvor der 

hersker en helt anden stemning end den, 

man oplever i det moderne Singapore, som 

man umiddelbart tænker på med højhuse og 

glaspaladser.

Vi stiger på vores bus og kører gennem byen, 

forbi Padang Cricket Club, som er omgivet af 

historiske bygninger som parlamentet, høje-

steret og rådhuset. 

Vi stopper ved Singa-

pores vartegn, den 

store Merlion-statue, 

som er et mytologisk 

væsen - halvt løve og 

halvt fisk. Herfra har 

vi en fantastisk ud-

sigt til Marina Bay og 

ikoniske skyskrabere.

Herefter går vi om-

bord på en båd, der  

sejler os op ad Singapore River, en tur som 

byder på store kontraster og giver os et 

spændende indblik i byens historie. Floden 

binder byen sammen og har spillet en vigtig 

rolle i den voldsomme økonomiske og sociale 

udvikling, som lilleputstaten har gennemgået 

på ganske få år. Vi passerer forbi det gamle 

Singapore med smuk arkitektur fra koloniti-

den og det nye Singapore med moderne høj-

huse i stål og glas.

På byrundturen besøger vi også Thian Hock 

Keng-templet, Singapores ældste buddhisti-

ske tempel, inden vi når frem til Chinatown, 

hvor vi besøger et værksted, som udfører fint 

kunsthåndværk. Sidste stop er Little India, 

hvor luften er tyk af røgelse og duften af jas-

min og krydderier - en farverig afslutning på 

rundturen.

Mange af os er nok trætte efter en lang rejse, 

men er der flere kræfter, så kan man på egen 

hånd tage ud og spise i byen, som byder på 

alt fra gastronomiske templer til forskellige 

etniske restauranter eller sjove gadekøkkener 

med fortrinlig mad til billige penge.

Dag 3. Singapore - Medan (Sumatra) 
- Bukit Lawang
Vi står vældig tidligt op for at nå flyet til Medan  

på Sumatra med afgang ca. kl. 7.30. Det er kun 

en kort flyvetur til Medan, som er hovedbyen 

på Sumatra og faktisk Indonesiens tredje- 

største by. Seværdighederne står ikke i kø i 

Medan, men byen er umiskendelig indone-

sisk, og vi får et interessant indblik i hverda-

gen i en travl storby.

Vi skal besøge den smukke Al Maksum-

moske, også kendt som Great Mosque of 

Medan, som stod færdig i 1909. Den otte-

kantede, blå og hvide moske blev tegnet af 

en hollandsk arkitekt i en blanding af mel-

lemøstlig, spansk og indisk stil. Bygherren 

var sultanen af Deli, og hans palads, som 

ligger ved siden af moskeen, skal vi naturlig-

vis også besøge.

Sumatra og Java - det ultimative eventyr
14 dage

På byrundturen besø-
ger vi også Thian Hock 
Keng-templet, Singa-
pores ældste buddhi-
stiske tempel, inden vi 
når frem til Chinatown
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ORANGUTANGER I BUKIT LAWANG

Orangutangcentret i Gunung Leuser-natio-
nalparken er et af de steder i verden, hvor 
der er størst chancer for at se de impone-
rende dyr. Orangutangerne får et tilskud til 
føden to gange om dagen ved en platform, 
men ellers lever de i det fri. Vi opholder os 
ved platformen for at se dem og går efterføl-
gende tur i junglen, hvor vi kan være heldige 
at se dem i trækronerne, hvis de har lyst til 
at vise sig frem.
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Det er ikke kun orangutanger, der lever i junglen. 
Denne lille søde Thomas Leaf-abe med moderigtig 
frisure kan vi også møde på de snævre junglestier.

Børnene i landsbyen bader i floden og lader sig ikke særligt mærke af besøg fra den store verden.

Dette prangende palads stod færdig i 1888 

og blev tegnet af en italiensk arkitekt. Palad-

set og interiøret afspejler både islamisk og 

europæisk kultur, og nogle af materialerne, 

som marmor og terazzo blev hentet hjem 

fra Italien, da paladset blev bygget. Sultanen 

og hans familie havde i alt 40 

værelser at brede sig i. 

Herefter begynder køreturen 

mod Bukit Lawang, som ligger 

på kanten af Sumatras jungle. 

Køreturen går gennem tropi-

ske skove og store plantager 

med palmer, hvor der produce-

res palmeolie og gummi. Efter 

omkring tre timer er vi fremme 

i Bukit Lawang, en landsby 

som ligger idyllisk ned til 

Bohorok-floden med alt, hvad det indebærer 

af sanseindtryk, og tæt på orangutangcen-

tret, som er det naturlige omdrejningspunkt 

for landsbyen.

Vi indlogerer os på Bukit Lawang Cottages, 

som ligger på den anden side af floden i for-

hold til landsbyen og på kanten af den mæg-

tige Gunung Leuser-nationalpark, en af de 

største tropiske økosystemer i verden! Lod-

gen er pæn og ren, men vi skal ikke forvente 

os for meget, bl.a. kan varmt vand ikke garan-

teres, men hvem har også brug for det i de 

tropiske omgivelser?

Beliggenheden kompenserer fint for mang-

lende luksus og det sparsomme varme vand, 

og vi kan også glæde os over lodgens ind-

stilling til bæredygtighed. Den drives af en 

nonprofit-organisation, og overskuddet fra 

driften går til udvikling af lokalsamfundet, 

sociale programmer og 

naturbevarelse.

Hvis tiden er til det, er 

det oplagt at gå en tur 

ad lodgens eco-trail og 

at slappe af i en hæn-

gekøje og lytte til lydene 

fra junglen. Aftenen i 

Bukit Lawang er stille og 

giver god mulighed for 

at lade op til morgen-

dagens store oplevelse 

- vandreturen med chancer for at møde de 

mægtige orangutanger.

Dag 4. Bukit Lawang, på udkig efter orangu- 
tanger og videre til Berastagi i højlandet
Vi spiser morgenmad på lodgen, og herefter 

er vi klar til at gå ind i nationalparken på udkig 

efter de store, fine dyr. 

Vi bevæger os til fods ind i junglen sammen 

med en ranger, som kender orangutangernes 

adfærd rigtigt godt. Eftersom orangutangerne 

her i området lever stort set vildt, er der ikke 

100% garanti for, at vi får dem at se, men 

vandreturen her ved Bukit Lawang er dog 

noget af det tætteste, man kan komme på 

at se orangutanger, bortset fra i zoologiske 

haver. Orangutangerne er nysgerrige, og det 

kan meget vel være, at de er ligeså meget på 

udkig efter os, som vi er efter dem. Skoven 

er deres territorium, og vi holder naturligvis 

afstand og viser respekt.

På vores vandring i junglen møder vi også 

regnskovens meget varierede flora og fauna, 

og vi kan være heldige at se mange andre dyr 

også, herunder gibbonaber. Trekking-turen 

ind i regnskoven varer omkring tre timer, og vi 

er tilbage i lodgen omkring frokosttid.

Vi skal nu videre op i højlandet til Berastagi, 

en køretur på omkring 5 timer, der går via 

Medan. Vi har et par stop undervejs, bl.a. når 

vi indtager frokosten på en lokal restaurant.

Efterhånden som vi nærmer os Berastagi, får 

vi øje på rygende vulkaner, som tårner sig op 

i horisonten, og udsigten bliver mere og mere 

betagende jo længere vi kommer op. Vi slut-

ter i ca. 1300 meters højde, og det er derfor 

en god ide at have en trøje med i bussen, da 

temperaturen falder nogle grader.

Dag 5. Berastagi, på oplevelse 
i lokalsamfundet
I dag skal vi på oplevelse i lokalsamfundet, 

og vi begynder med et besøg på det lokale 

Sumatra og Java - det ultimative eventyr
14 dage

Orangutangerne er 
nysgerrige, og det 
kan meget vel være, 
at de er ligeså meget 
på udkig efter os, 
som vi er efter dem
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VULKANER OG KRATERSØER

Denne rejse byder på helt enestående 
oplevelser i vulkanske landskaber både på 
Sumatra og Java. På ruten ser vi knejsende 
vulkantoppe i horisonten, smukke krater-
søer, og ofte har vi første parket til synet. 
På Sumatra oplever vi kratersøen, Lake Toba, 
hvor verdens største vulkanudbrud flækkede 
en 100 km sprække i landskabet. Her spej-
ler stejle skrænter og irgrønne rismarker sig i 
det dybblå vand.   

Lake Toba, Samosir: I bor i første parket på Toledo Inn, der ligger på søbredden med udsigt til de 
stejle vulkanske bjergsider.
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frugtmarked, som sælger områdets råvarer i 

form af frugt og grønt i alle afskygninger. Vi 

tager ved samme lejlighed et nærmere kig på 

de lokale huse, som er bygget i den karakteri-

stiske batak-stil: bådformede huse med høje 

spidse gavle og fantastiske træudskæringer 

med symbolsk betydning.

Berastagi blev oprindeligt bygget af hollandske 

koloniherrer, som trak op i det kølige højland, 

når varmen nede i Medan blev for kvælende. I 

dag er det mest lokalbefolkningen på Sumatra, 

som tager herop for at nyde den sprøde bjerg-

luft og udsigten til tre rygende vulkantoppe. 

Efter frokost har vi tid på egen hånd til at gå 

på oplevelse i lokalsamfundet eller slappe af 

på hotellet.

Dag 6. Berastagi - Samosir Island 
i Lake Toba
Rejsen går videre efter morgenmaden, og før-

ste stop i dag er ved Sipisopiso-vandfaldet, 

som falder 120 meter lodret ned i en slugt. 

Herefter kører vi til Pematang Purba-lands-

byen, hvor vi ser gamle, fint istandsatte lang-

huse, som har tilhørt en simalungun-konge 

- en af Sumatras seks oprindelige stammer.  

Frokosten indtages på en lokal restaurant i 

løbet af dagens køretur, og først på eftermid-

dagen når vi frem til Parapat ved bredden af 

Lake Toba, som er verdens største kratersø 

og resultatet af den såkaldte caldera, som 

stod tilbage, efter at supervulkanen Toba gik i 

udbrud for omkring 70.000 år siden.

Her ved bredden af søen 

må man knibe sig i armen 

ved det syn, som møder os. 

Her er ganske enkelt bjerg-

tagende smukt med stejle 

bjergskråninger, irgrønne 

rismarker og dybblåt vand.

Dagens slutdestination er 

Samosir Island, som lig-

ger midt i Toba-søen. Efter 

en kort sejltur fra Parapat 

kører vi til hotellet, som ligger ca. 5 km fra 

byen midt i den skønneste natur, man kan 

forestille sig. Resten af dagen er til fri dispo-

sition - tag evt. en dukkert i søens kolde vand 

inden aftensmaden.

Dag 7. Samosir Island, udflugt på øen
I dag skal vi på udflugt på Samosir, og vi 

går ombord på en båd, der sejler os rundt 

på søen, og lægger til i de små landsbyer. 

Vi besøger landsbyen Ambarita, hvor vi ser 

resterne af en gammel henrettelsesplads, 

som den lokale stammeleder brugte for nogle 

hundrede år siden.  Faktisk var disse egne af 

Indonesien et af de sidste steder i verden, 

hvor kannibalismen florerede, og det gjorde 

den helt ind i det 20. århundrede!

I Simanindo-landsbyen får vi en hurtig opvis-

ning i Toba-stammens traditionelle dans - en 

anden af Sumatras seks oprindelig stammer. 

Sidste stop på sejlturen er ved Tomok, hvor 

vi ser kong Sidabutars 

grav. Kong Sidabatur blev 

omvendt til kristendom i 

begyndelsen af 1900-tal-

let, og ved siden af ham 

ligger den missionær, som 

omvendte ham.

Vi er tilbage på vores hotel 

midt på eftermiddagen og 

har resten af dagen på 

egen hånd.

Dag 8. Samosir Island, fridag
Der er lagt en fridag ind i programmet i dag, 

hvor vi kan slappe af og ikke mindst nyde den 

fantastiske natur, som vi bor midt i. Det er 

oplagt at sole sig lidt ved søen og måske tage 

sig sammen til en dukkert i det kolde vand.

Dag 9. Samosir Island - Medan 
- Yogyakarta, Java
Vi vinker farvel til Samosir fra færgen tilbage 

til Parapat. Nu venter en køretur gennem 

gummiplantager tilbage til Medan - en tur på 

omkring fem timer afhængig af trafikken.

Vi spiser frokost på en lokal restaurant, og på 

vejen skal vi også kigge nærmere på Vihara 

Sumatra og Java - det ultimative eventyr
14 dage

Spejlblanke rismarker og vulkantoppe i baggrunden – det er indbegrebet af Sumatra. Vi ser huse bygget i den lokale, karakteristiske 
batak-stil: bådformede huse med høje spidse 
gavle og fantastiske træudskæringer.

Her er ganske enkelt 
bjergtagende smukt 
med stejle bjergskrå-
ninger, irgrønne ris- 
marker og dybblåt vand
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TEMPLER I VERDENSKLASSE

Javas mest kendte templer, hindutemplet 
Prambanan og det buddhistiske Borobudur, 
er hver for sig seværdigheder i absolut ver-
densklasse – helt på linje med pyramiderne 
i Egypten og Angkor Wat i Cambodia. Begge 
templer blev bygget i 800-tallet, og Boro-
budur er ydermere verdens største buddhi-
stiske tempel. De er naturligvis udpeget som 
UNESCO-verdensarv.
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Sumatra og Java - det ultimative eventyr
14 dage

Avalokitesvara-templet i Pematang Siantar, et 

buddhistisk tempel her midt i det overvejende 

muslimske Sumatra. Udenfor templet står en 23 

meter høj statue af Kwan Im-gudinden, muligvis 

den højeste af sin slags i hele Sydøstasien. 

I løbet af eftermiddagen 

er vi fremme ved luft-

havnen i Medan, og her 

går vi ombord på flyet 

til Yogyakarta på Java. Vi 

indlogerer os i centrum 

af byen og er klar til nye 

eventyr.

Dag 10. Yogyakarta, 
udflugt til Borobudur
Her i Yogyakarta er vi 

nået til endnu et højde-

punkt på rundrejsen, en udflugt til Borobudur-

templerne med besøg i den arkæologiske 

park, hvor vi finder verdens største buddhist-

tempel. Borobudur er opført i 700-800-tallet 

og består af 2 millioner tilhuggede blokke af 

andesit-sten. Denne seværdighed er fuldt ud 

på højde med pyramiderne i Egypten og Ang-

kor Wat-templet i Cambodia.

Kort efter templet stod færdigt, dækkede et 

vulkanudbrud fra Merapi bygningsværket, og 

det blev først gravet fri 1.000 år senere - i 

1814 - af den legendariske britiske viceguver-

nør Raffles. Oprydningsarbejdet, hvor vege-

tation og jord skulle fjernes, tog flere årtier. 

Området regnes for Javas største seværdighed 

og er selvfølgelig også UNESCO-verdensarv.

Dag 11. Yogyakarta, udflugt til Pramba-
nan-tempelkomplekset og byrundtur

Yogyakarta er så heldig at 

være hjemsted for endnu 

en attraktion i absolut ver-

densklasse, og i dag skal vi  

besøge Prambanan-tempel-

komplekset, som er bygget 

i 700-tallet og Indonesiens 

største hinduistiske tempel 

bygget til ære for Shiva. 

Tempelkomplekset består 

af fire hovedtempler, Pram-

banan-templet, som alene 

består af 240 templer, og 

Sewu-, Bubrah- og Lumbung-templerne - 

mere end 500 templer i alt, så vi står virkelige 

over for en sværvægter af en seværdighed, 

som naturligvis også er UNESCO-verdensarv.

Prambanan stammer fra samme tidspunkt som 

det buddhistiske Borobudur-tempelkompleks, 

som vi besøgte i går, og de to templer er der-

for et godt eksempel på sameksistens mellem 

de to store religioner i det centraljavanesiske 

Mataram-rige, som opstod i 700-tallet. 

Vi skal bl.a. se Den Slanke Jomfrus Tempel, 

som hedder sådan, fordi der i det 47 meter 

høje Shiva-tempel står en slank og jomfrue-

lig Durga-statue, som ifølge legenden er en 

forstenet prinsesse. Denne skæbne ramte 

hende, fordi hun afslog en bejler. 

Vi spiser igen frokost på en lokal restaurant, 

og tilbage i Yogyakarta skal vi på opdagelse i 

sultanens palads i Kraton. Det er den gamle 

bydel bag muren, som den første regent i 

området lod opføre for godt et par hundrede 

år siden.  Vi hyrer en becak (cykeltaxa) og 

udforsker Kratonen, som betyder "stor by". 

Kratonen var mere end blot et hjem for sulta-

nen og hans familie.

Paladset rummede private meditations- og 

ceremonikamre, en storslået tronsal, adskil-

lige audiens- og forestillingspavilloner, en 

moské, en enorm kongelig lysthave, stalde, 

kaserner, våbendepot og to vidtstrakte para-

depladser beplantet med hellige banyantræer 

- alt sammen i et omhyggeligt gennemtænkt 

kompleks af befæstede områder, snævre 

gyder og massive porte indrammet af en for-

stærket ydermur, der måler to kilometer på 

hver side. Besøget omfatter og det såkaldte 

Water Palace, som var et rekreativt område 

bestående af smukt anlagte bassiner, som 

sultanen og især hans koner kunne bade i.

I dag er det kun den inderste gård, der 

betragtes som en del af den rigtige Kraton, 

mens labyrinten af gyder og mindre gårde, 

Prambanan-tempelkomplekset er bygget helt tilbage i 800-tallet og er Indonesiens største hinduistiske tempel 
med et spir på 47 meter.

En tur med taxa i Indonesien indebærer frisk luft og 
frit udsyn til omverden.

Som i Bukit Lawang er 
befolkningen venlig, og 
det vækker ikke nogen 
særlig opsigt, når der 
kommer et par turister 
forbi på cykel
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MOUNT BROMO

Mount Bromo er en aktiv vulkan, som ligger i 
det østlige Java midt i Tengger Semeru Nati-
onal Park. Vulkanen er ca. 2.340 meter høj 
og er opkaldt efter Brahma – universets ska-
ber og visdommens gud ifølge hinduismen.

Vi skal bo med udsigt til vulkanen, og tidligt 
om morgenen tager vi af sted for at opleve 
solopgangen, hvor vulkanen tager sig særligt 
smuk ud. Glæd jer til et enestående syn, når 
solens første stråler rammer kraterkanten.
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moskeen og de to store paladser er ble-

vet integreret i byen. Men lange sektioner 

af den yderste mur står stadig, og mange 

af boligerne inden for den er stadig ejet 

og beboet af medlemmer af den kongelige 

familie. I området er der masser af små for-

retninger med sølv og 

batik, som byen også 

er kendt for.

Vi er tilbage på vores 

hotel sidst på eftermid-

dagen.

Dag 12. Yogyakarta 
- Mount Bromo
Vi forlader hotellet i 

Yogyakarta tidligt for 

at nå Sancaka-toget 

(Executive Class) til Modjokerto. Den fanta-

stiske togtur gennem Java varer 4,5 timer, 

og kameraet kommer på overarbejde, efter-

hånden som toget bevæger sig gennem Javas 

smukke landskab.

Næsten uanset hvor man opholder sig på 

Java, domineres landskabet af silhuetter 

fra de kegleformede vulkaner, der rejser sig 

majestætisk 2-3.000 meter mod skyerne. Der 

findes over 100 vulkaner på Java, heraf er 35 

fortsat aktive. De boblende, sydende, svovl-

dunstende toppe har stor set alle status af 

nationalparker.

Vi skal opleve Bromo-vulkanen på nærmeste 

hold. Straks efter ankomsten på banegården 

kører vi op på Mount Bromo via landsbyen 

Tosari med flere fotostops undervejs. I løbet 

af eftermiddagen når vi frem til Bromo Cotta-

ges, hvor vi skal overnatte. Vi spiser en tidlig 

middag, da vi skal meget 

tidligt op næste dag.

Dag 13. Mount Bromo 
og hjemrejse eller fly 
til Bali

Vi forlader hotellet i nat-

temørket kl. 04.00 for at 

nå frem og se den beta-

gende solopgang over 

Penanjakan-bjerget, som 

rejser sig 2.392 meter 

op fra en stor sands-

lette. Vi skal frem til det enorme vulkanske 

krater, hvis 300 meter stejle vægge falder 

mere eller mindre lodret ned i hullet, hvor 

vi kan se pittoreske bjergtoppe og den sta-

dig rygende Bromo-vulkan stikke op gennem 

skylaget - et syn, som længe vil bide sig fast 

i hukommelsen. Vi bevæger os herefter ned 

i krateret, til fods eller på hesteryg, samtidig 

med at solen stiger op.

Er vi heldige med skyerne, vil solopgangen 

her, når strålerne kryber over kanten og fal-

der ned i vulkanen, være så enestående, at 

man føler, at man er vidne til selve jordens 

skabelse. Vi kører tilbage til vores hotel til 

en velfortjent morgenmad og en god kop 

javakaffe. Herefter går turen til lufthavnen i 

Surabaya, hvorfra nogle flyer hjemad via Sin-

gapore, mens andre flyver til Denpasar på 

Bali for at afslutte rundrejsen med 4 nætter 

på den skønne strand i den lille by Sanur på 

Balis sydøstlige kyst.

Dag 14. Hjemkomst til Danmark 
eller forlængelse på Bali
De, som har valgt at rejse hjem, ankommer 

til Danmark tidligt om morgenen på dag 14.

De, som har valgt forlængelse på Bali, vågner 

I op i Sanur, Stjernegaards yndlingsstrand på 

Bali, som udover at have en dejlig strand også 

har en ægte lokal stemning med skoler, temp-

ler og hverdagsliv. Atmosfæren i byen og på 

stranden er afslappet, og her er heldigvis en 

god blanding af turister og balinesere.

Stranden er byens store trækplaster, og for at 

holde begejstringen oppe hos turisterne sør-

ger Sanurs strandlaug for, at her er pænt og 

ryddeligt hver dag. Det er en sand fornøjelse 

at betræde den nyfriserede strand som den 

første om morgenen, når morgensolen titter 

op over havet.

Som dagen vågner op, spirer livet i vandkan-

ten, og det bliver aldrig kedeligt at sole sig 

her. Skulle I alligevel få brug for lidt afveksling  

Yogyakarta er en pulserende by med travl trafik i alle afskygninger. Vi skal på opdagelse med cykeltaxa 
inden for murene i sultanens palads.

Vi skal opleve Bromo-vul-
kanen på nærmeste hold. 
Straks efter ankomsten på 
banegården kører vi op til 
Mount Bromo via lands-
byen Tosari med flere 
fotostops undervejs

SÆRLIGT FOR DENNE REJSE 
– GODE BEN OG ALMINDELIG 
KONDITION

Denne rejse er til jer, som gerne vil derhen, 
hvor der ikke kommer så mange andre, 
fordi det kræver lidt ekstra. Rejsen egner 
sig derfor til jer der har eventyr i blodet 
og kan klare vandreture ad stier gennem 
naturområder. 

I skal også være indstillet på simpel ind-
kvartering i én nat, mens resten af næt-
terne er på gode turist- og førsteklas-
ses hoteller. Til gengæld er beliggen- 
heden i top: på kanten af junglen, midt i 
søen eller på en bjergtop med udsigt til 
rygende vulkaner. 
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Hvis I vælger at forlænge rejsen, bliver stranden ved Sanur jeres base – ikke det værste sted at fordøje alle oplevelserne. Et lokalt strandlaug rydder op på stranden tidligt 
om morgenen, så I kan stå op til dette syn.

til daselivet, gemmer havet på et spændende 

liv under overfladen, der bl.a. byder på små 

revhajer og andre særprægede væsener. 

Foretrækker I landjorden, er en cykeltur på 

boardwalk’en langs stranden et hyggeligt, 

afvekslende break til en dag på stranden. 

Når mørket falder på, siver den søde mados fra 

restauranter og gadekøkkener ud i gaderne, 

og her er mange muligheder for at spise godt 

til fornuftige penge. 

Som en ekstra bonus ligger Stjernegaards 

kontor placeret i Sanur, så har I brug for en 

snak eller lidt inspiration til udflugter, står 

Stjernegaards lokale team klar til at hjælpe jer 

på rette vej.

Dag 15-16. Afslapning i Sanur 
eller flere oplevelser 
Efter det oplevelsesspækkede program på 

Sumatra og Java bekommer det måske mange 

vel at slå sig ned i en solseng på stranden, 

men der er mange andre muligheder for at 

tage på oplevelse her på Bali, hvor I kan få 

nogle meget anderledes oplevelser end dem, 

I har fået på Sumatra og Java. Stjernegaard 

har som nævnt eget kontor i byen og vores 

lokale balinesiske team kan tilbyde mange 

forskellige udflugter, alt efter hvor jeres inte-

resse ligger. 

I kan f.eks. komme på en sjov 

raftingtur ned ad floden omgi-

vet af noget af øens smukke-

ste natur, og denne raftingtur 

kan kombineres med et besøg 

i en lokal landsby, hvor I får et 

kig til hverdagslivet og spiser 

frokost af de råvarer, der dyr-

kes i og omkring landsbyen. 

Et besøg ved det lokale hav- 

skildpaddecenter uden for  

Sanur er også en mulighed - her arbejder man 

målrettet med at sikre den truede bestand af 

disse fine havdyr.

Er I morgenmennesker, så kan vi varmt anbe-

fale jer at deltage i en cykeltur gennem Sanur, 

mens byen vågner. Turen går bl.a. gennem det 

lokale marked og byder på smagsprøver på 

lokale morgenmadsdelikatesser. Er I mere til 

aftenture, så tag med på en udflugt til nabo-

stranden Jimbaran, som om aftenen omdan-

nes til et gadekøkken, hvor dagens fangst 

vendes på grillen og serveres med grøntsager 

og kølige drikke.

Vi har op mod 20 udflugter 

at vælge mellem, og I kan 

som nævnt lægge planer 

sammen med vores baline-

siske team, der kan træf-

fes på Segara Village og på 

vores kontor i byen.

Dag 17. Sanur og 
hjemrejse
I har god tid på stranden, 

inden hjemrejsen begynder,  

så det gælder om at suge solstråler til sig og 

tage nogle dybe indåndinger af den friske 

balinesiske luft - det kan tidsnok blive hver-

dag igen. 

I kan nå en sidste (tidlig) middag med fød-

derne i sandet, inden I køres til lufthavnen for 

at påbegynde hjemrejsen via Singapore.

Dag 18. Ankomst til Danmark

Er I morgenmenne-
sker, så kan vi varmt 
anbefale jer at deltage 
i en cykeltur gennem 
Sanur, mens byen 
vågner
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BALI ER FULD AF OPLEVELSER

Hvis I vælger at forlænge jeres rejse med et 
ophold i Sanur på Bali, kan vi tilbyde jer en 
lang række udflugter, hvis I har mod på flere 
oplevelser. Tag f.eks. med på en sejltur til 
naboøen Lembongan, som har et meget 
fint koralrev, der kan opleves med snor-
kel og maske. Cykelture og rafting i øens 
smukke natur er også en mulighed. Vores 
lokale balinesiske team hjælper jer med alt 
det praktiske.
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