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Ubud, Lovina & Tanjung Benoa
Mageløse oplevelser - Individuel rejse 17 dage

Landlig idyl, vilde dyr, kulturchok og daseliv    
Man bliver aldrig færdig med Bali! Denne rejse byder på mageløse oplevelser i kunstnerbyen Ubud midt i rismarkerne og i den 
skønne strandby Lovina på nordkysten krydret med enestående dyre- og naturoplevelser. Den store finale på ferien er opholdet 
på Tanjung Benoa-stranden – på et af Balis hyggeligste strandhoteller.

Det er en individuel rejse med mulighed for tilkøb 
af seks udflugter, som ledes af vores egne guider, 
Rias eller Kumbara. De har begge guidet på dansk 
siden 2009, og deres eminente paralleller til det 
danske samfund og veludviklede humor gør dem til 
særdeles populære rejseledere.

I Ubud tager vores rejseledere jer med på gåture i byen og 
langs rismarkerne og på cykeltur i den landlige idyl. I Lovina 
og det nordvestlige Bali viser de jer nationalparkens rige dyreliv og tager jer med 
på en fantastisk snorkeltur ved Menjangan Island, et af de mest uspolerede koralrev i 
Indonesien. På den sidste del af rejsen, som I tilbringer i Tanjung Benoa, er der ikke 
planlagt udflugter. Her nyder I strandlivet og den hyggelige by, men hvis I har lyst til 
flere oplevelser, så er der masser af udflugtsmuligheder.

Når I flytter fra sted til sted, ser I, hvis I tilkøber udflugtspakken, seværdigheder på 
vejen, som templer, vulkaner, vandfald og måske et farverigt religiøst optog. Dermed 
får transporten en ekstra dimension, og dagen fyldes med unikke oplevelser og masser af spændende viden om balinesernes 
kultur og dagligdag. Hvis I ikke ønsker at deltage i udflugterne og se seværdigheder på transporterne mellem hotellerne, I kan 
naturligvis rejse helt på egen hånd. Dagsprogrammet her er dog baseret på tilkøb af udflugtspakken.

Hotellerne på rejsen er et kapitel for sig. I lægger ud med 4 nætter på The Artini Resort i Ubud, som ligger med fantastisk udsigt 
til Ubuds storslåede natur og alligevel kun 10 minutters gang fra hovedgaden, Monkey Forest Road. I Lovina bor I 5 nætter på 
The Lovina, et lækkert resort med sans for detaljer og meget høj service.

I slutter af med 5 nætter på Sadara Boutique Beach Resort, som bl.a. udmærker sig ved en stemningsfuld have og en virkelig 
god restaurant. Sadara Boutique ligger direkte på Tanjung Benoa-stranden.

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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SINGAPORE AIRLINES ELLER EMIRATES
Flyrejsen til Bali er med Singapore Airlines eller Emirates  
med et enkelt stop undervejs. Flyet har individuelle 
skærme i alle sæder, og I kan nyde en god service 
ombord, hvor måltider og drikkevarer er inkluderet.

 
  
  
  

Ruten og nogle af højdepunkterne 
 
Dag 1. Danmark - Bali. I flyver den hurtigste rute til Bali med et kort stop i enten  
 Singapore eller Doha.

Dag 2. Ankomst, videre til Ubud. Efter ankomst til Balis lufthavn bliver I mødt af Ari  
 Atri eller Kumbara, vores dansktalende rejseledere, som følger med jer til Ubud.  
 I bliver indkvarteret på det skønne Artini Resort, som ligger med fantastisk  
 udsigt over risterrasserne.

Dag 3. Ubud, ved køb af udflugtspakke. En guidet spadseretur gennem Ubuds  
 gader sammen med Ari Atri eller Kumbara. I besøger bl.a. en lokal skole og  
 det lokale forsamlingshus, hvor I får et indblik i balinesernes sociale liv. Også  
 vandring langs rismarkerne og frokost på skøn økologisk restaurant. I har  
 eftermiddagen på egen hånd i Ubud eller måske ved hotellets skønne pool.

Dag 4. Ubud, ved køb af udflugtspakke. Cykeltur gennem Ubuds landlige idyl,  
 hvor I oplever det autentiske landsbyliv, betagende natur og stor gæstfrihed.  
 Frokosten indtages i en landsby på vejen. Resten af dagen er til fri disposition.

Dag 5. Ubud, ved køb af udflugtspakke. En skøn dag fyldt med aktiviteter i  
 Payungan-landsbyen, som vi har samarbejdet med i mange år. Vi begynder  
 dagen med en raftingtur på en af de smukkeste flodstrækninger på Bali. En  
 betagende og udramatisk måde at opleve landskabet på. I spiser frokost og  
 efterfølgende venter en spændende spadseretur gennem risterrasserne til  
 landsbyen, hvor I introduceres til livet på landet. I er tilbage i Ubud først på  
 eftermiddagen.

Dag 6. Ubud - Lovina, ved køb af udflugtspakke. Sceneskift fra Ubud midt i landet  
 til skønne Lovina på nordkysten. Har I købt udflugtspakken, ser I en masse  
 undervejs, hvis ikke, bliver I hentet på hotellet og kørt direkte til Lovina. Ved  
 køb af udflugtspakken: Ad margueritruten med fotostops gennem det fantas- 
 tiske landskab. Gunung Kawi-templet fra det 11. århundrede, kaffe- og kakao- 
 plantage med smagsprøver, Kintamanikrateret og kratersøen ved Batur- 
 vulkanen. Sidste stop før Lovina er ved Bejitemplet. Indkvartering på The Lovina  
 - et fantastisk resort på den sorte vulkanstrand med høj service og sans for detaljer.

Dag 7. Lovina, ved køb af udflugtspakke. I tager sammen med rejselederen og en  
 lokal guide på udflugt i regnskoven i det vestligste hjørne af Bali, hvor I intro- 
 duceres til floraen og holder øje med regnskovens dyr. Herefter sejler I ud til  
 Menjangan Island og snorkler i et fabelagtigt smukt marinelandskab fyldt med  
 fisk og koraller. I er tilbage på hotellet i Lovina tidsnok til at nyde en kold drink  
 i solnedgangen.

Dag 8-10. Lovina, fridage. I har fortjent nogle fridage, hvor I kan nyde hotellets skønne  
 faciliteter. Hvis I står tidligt op, kan I sejle med de lokale fiskere ud og sige god  
 morgen til delfinerne, som boltrer sig i stort tal i havet ud for Lovina. I kan også  
 besøge Secret Garden Waterfall, en 45 minutters køretur op i højlandet, hvor I  
 kan vandre gennem regnskoven til det hemmelige vandfald og tage en svalende  
 dukkert. Denne tur kan tilkøbes på The Lovina. Benyt også hotellets gode spa  
 og tag måske en yogatime.

Dag 11. Lovina - Tanjung Benoa, ved køb af udflugtspakke. Endnu et sceneskift,  
 når I flytter fra Lovina til Tanjung Benoa på Balis sydøstlige kyst. Har I købt  
 udflugtspakken, ser I en masse undervejs, hvis ikke, bliver I hentet på hotellet  
 og kørt direkte til Tanjung Benoa. Ved køb af udflugtspakken: Gitgit-vandfaldet,  
 Candi Kuning-markedet, fantastiske templer og risterrasserne ved Jatiluwih,  
 som er UNESCO-verdensarv. I Tanjung Benoa indkvarteres I på det skønne Sadara  
 Boutique Beach Resort, hvor stemning og god mad går op i en højere enhed.

Dag 12-15. Tanjung Benoa, strandliv. Dagene er til fri disposition, nyd livet på stranden.  
 Trænger I til flere oplevelser, er der et hav af udflugtsmuligheder: snorkling,  
 sejltur til bountyøer, cykelture, kokkeskole, vandring på vulkaner, skildpadde- 
 centret hvor man sikrer bevarelse af bestanden og meget mere. Mange  
 udflugter kan tilkøbes hjemmefra eller arrangeres lokalt.

Dag 16. Hjemrejse. I forlader Bali om aftenen og flyver til enten Singapore eller Doha  
 og derfra direkte videre til København.

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

Ubud - Lovina - Tanjung Benoa

Mulighed for tilkøb af udflugter 

med dansktalende rejseleder
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Dag 1. Afrejse fra Danmark 
I flyver fra Københavns Lufthavn sidst på formid-

dagen og ankommer til enten Singapore eller 

Doha tidligt næste morgen, hvor I skifter fly.

Dag 2. Ankomst til Bali og videre til Ubud
I ankommer til Bali ved middagstid og mod-

tages af vores fantastiske dansktalende rejse-

leder, som bringer jer videre til jeres hotel i 

Ubud, en køretur på en 1½ times tid.

På Artini Resort indlogeres I i deluxe værelser, 

og mon ikke I har lyst til en dukkert i poolen, 

et lille kunstværk i sig selv, med den smukke-

ste beliggenhed omgivet af vild natur. Her kan 

I tage en dukkert akkompagneret af lyden fra 

den rislende flod. Velkommen til Ubud - her for-

svinder jetlag som dug for solen

Resten af dagen og aftenen er I på egen hånd 

- I møder rejselederen igen allerede i morgen, 

hvis I har tilkøbt udflugtspakken.

Dag 3. Ubud, gåtur og frokost på 
økologisk restaurant
Dagens udflugt er en del af udflugtspakken.
Rejselederen møder jer på hotellet og tager 

jer med på opdagelse i byen. I går ad gader og 

stræder og besøger et tempel og en banjar - 

betegnelsen for et forsamlingshus eller et religi-

øst og socialt fællesskab blandt en række fami-

lier, som bidrager til driften af det lokale tempel 

og forsamlingshuset. Jeres rejseleder fortæller 

ved denne lejlighed mere om den spændende 

men også komplekse samfundsstruktur, der gør 

Bali til et ganske særligt sted på denne jord.

I besøger herefter et lille kooperativ for væver-

sker, som her har mulighed for at sælge deres 

enestående håndværk gennem en ”non profit” 

organisation. Jeres rejseleder vil forklare om de 

forskelligere teknikker, der ligger bag de smukke 

mønstre.

I besøger måske 

den lokale skole 

og fortsætter ud af 

byen og gennem 

rismarkerne. Dagens 

højdepunkt bliver 

frokosten på Sari 

Organic - en øko-

logisk restaurant, 

hvor I skal smage nogle af de bedste råvarer fra 

området. Beliggenheden midt i rismarken gør 

sit til, at dette måltid bliver noget helt særligt. 

Bemærk, at gåturen i Ubud og omegn kræver 

tilkøb af udflugtspakken.

I kan vælge at slutte dagen på et af Ubuds 

mange kunstmuseer. Byen har siden 

1930’erne været Balis kulturelle centrum, og 

der er mange gallerier og kunstmuseer at 

vælge mellem og også mulighed for at gøre 

en god handel, hvis man vil have en kunst-

genstand med hjem.

Resten af dagen er til fri disposition. Ubud har 

et hav af gode restauranter, de fleste ligger i 

eller omkring hovedgaden Monkey Forest Road.

Dag 4. Ubud, på cykeltur i landlig idyl

Dagens udflugt er en del af udflugtspakken.
Dagen i dag er afsat til en cykeltur i den landlige 

idyl, som omgiver Ubud. Turen er tilrettelagt, så 

alle kan deltage. I kører ad snørklede veje langs 

rismarkerne, der kan høstes ved 

håndkraft to til tre gange årligt. I 

betragter det klassiske motiv af flit-

tige arbejdere - mænd og kvinder, 

der alle bærer de karakteristiske 

bredskyggede stråhatte, der beskyt-

ter hovedet mod den skarpe sol.

I passerer en kaffeplantage og et 

tempel, hvor galang-musikken gjal-

der ud fra de hellige haller. I lands-

byerne bliver I mødt af hujende børn og vin-

kende koner, mens I holder godt øje med vejen 

foran jer, hvor ænder, høns og hunde krydser 

ureglementeret mellem hinanden.

Her er I for alvor kommet på landet, og I tager 

jer god tid til at indsnuse de mange dufte og 

forevige indtrykkene med kameraet. I spiser fro-

kost i en landsby, lækkert veltillavet bondemad 

- man bliver sulten efter en aktiv formiddag.

Hvis I har mod på flere oplevelser kan I blive sat 

af i Ubuds centrum, hvor de mange offergaver 

Ubud, Lovina og Tanjung Benoa - mageløse oplevelser
17 dage

”Dagen i dag er afsat til 
en cykeltur i den landlige 
idyl, som omgiver Ubud. 
Turen er tilrettelagt så 
alle kan deltage

Der er ca. 20.000 templer på Bali og besøg i templet er en vigtig del af livet for en balineser.
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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. 

Ubud er omgivet af rismarker på alle sider, som lyser i alle nuancer af grønt.
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produceres og sælges. Her venter der jer et 

imponerende syn af duftranker, offerkurve og 

store opsatser, alle møjsommeligt pyntet til 

ære for de allestedsværende guder. Resten af 

dagen er til fri disposition. Bemærk, at cykel- 

turen i landlig idyl kræver tilkøb af udflugts-

pakken.

Dag 5. Ubud, besøg 
i Payungan Village
Dagens udflugt er en del af ud-
flugtspakken. I dag får I en helt 

særlig oplevelse, når I besø-

ger vores medarbejder Kadeks 

landsby, Payungan. Kadek taler 

engelsk og er jeres guide i dag. 

Vi har fået lov til at invitere jer op 

til hans landsby hvor I får 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 får også lov til at besøge byens tempel 

- kort sagt et unikt indblik i den landlige idyl.

Den primære årsag til besøget i Payungan Vil-

lage, er dog en helt anden, I skal på en sejltur i 

gummibåd (rafting) ned ad floden gennem Balis 

smukke natur. 

Det er en betagende og udramatisk måde at 

opleve landskabet på. Der er passager på flo-

den, hvor det kilder i maven, men turen er 

kategoriseret som 2, hvilket betyder, at børn 

ned til 8-9 år kan deltage. Dygtige guider i 

gummibåden sørger for, at også lattermusk-

lerne bliver rørt. Sikkerheden er naturligvis i 

højsæde, og alle har redningsvest og hjelme 

på.

Ønsker I ikke at rafte, kan I 

vælge at vandre ca. halvan-

den time gennem områdets 

landsbyer og natursceneri. 

Besøget afsluttes med flot 

frokost i landsbyen. 

Glæd jer til en enestå-

ende dag fyldt med unikke 

oplevelser for børn og 

voksne i alle aldre, fjernt 

fra de områder, hvor turister normalt færdes. 

Besøget i Payungan Village kræver tilkøb af 

udflugtspakken.

Dag 6. Ubud - Lovina

Dagens udflugt er en del af udflugtspakken. 
I rykker nu videre til Lovina, og på vejen skal I, 

hvis I har tilkøbt udflugtspakken, opleve smuk 

natur og store seværdigheder. 

I kører ad margueritruten med flere fotostops 

gennem det fantastiske landskab, som præ-

ges af de markante vulkaner, der står som 

monumenter og minder os om, hvor magtfuld 

naturen er.

Første stop er ved Gunung Kawi-templet, som 

stammer helt tilbage fra det 11. århundrede. 

Templet består af ti helligdomme, som er 

skåret ud af klippesiden, og man skal forcere 

næsten 300 trin for at komme op til det. Udsig-

ten til smuk, irgrøn natur undervejs opvejer dog 

anstrengelserne.

Næste stop er ved en kaffeplantage, som byder 

på smagsprøver på de forskellige afgrøder. Her-

efter er I klar til at indtage byen Kintamani, hvor 

kameraerne kommer op i øjenhøjde med linserne 

rettet mod den vulkanske kratersø Danau Batur.

I gør et ophold, så I kan se ud over det enorme 

månelignende landskab, der ligger som vidne 

på et kraftigt vulkanudbrud i 1963, og I spiser 

frokost med en bjergtagende udsigt. Sidste stop 

inden Lovina er ved Bejitemplet, som er tilegnet 

gudinden for frugtbarhed.

Fremme i Lovina indkvarteres I på det skønne 

4-stjernede The Lovina, som ligger direkte på 

den sorte vulkanstrand med udsigt over havet. 

Nyd en aften med fødderne i sandet og måske 

en grillet friskfanget fisk ledsaget af en kølig 

Bintang, den lokale, meget velsmagende øl.

Dag 7. Lovina, udflugt til Barat National Park
Dagens udflugt er en del af udflugtspakken. 
Dagen byder på en udflugt, som er de færreste 

rejsende på Bali forundt. I skal helt ud på øens 

vestligste hjørne til Barat National Park.

”Glæd jer til en ene-
stående dag fyldt 
med unikke ople-
velser for børn og 
voksne i alle aldre

Ubud, Lovina og Tanjung Benoa - mageløse oplevelser
17 dage

Vi bruger det meste af en dag i Payungan Village, hvor vi oplever, hvordan en balinesisk landsby fungerer, og tager på en sjov raftingtur på floden.  
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BARAT NATIONAL PARK

Det vestlige hjørne af Bali er hjem-
sted for en fantastisk national-
park, hvor I kan opleve tæt jungle 
med et spændende dyreliv, bl.a. 
den elegante menjanganhjort, 
leguaner og et væld af frække 
aber. I snorkler på et af Indonesi-
ens allerbedste og mest uberørte 
koralrev ved Menjangan Island.
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Efter safarien er I klar til en stor, lækker mor-

genmad, og resten af dagen kan I hygge jer på 

stranden, ved poolen, eller I kan tage med en af 

de lokale fiskere på fisketur. Lovina er et meget 

afslappet sted med en meget lokal stemning, 

som I helt sikkert vil nyde.

Der er andre muligheder for akti-

viteter i Lovina. Hvis I allerede har 

været i spaen, til yogaundervis-

ning, eller har gået tur til Lovina, 

så foreslår vi, at I benytter lejlig-

heden til at udforske højlandet 

og den frodige natur, som ligger 

12-15 km fra Lovina. 

Stedet hedder Secret Garden 

Waterfall, og ud over en smuk 

køretur i højlandet, venter der 

jer en spektakulær vandretur gennem regn-

skoven til det hemmelige vandfald, hvor en 

svalende dukket venter. Turen tilkøbes på 

The Lovina.

Dag 11. Lovina - Tanjung Benoa
Dagens udflugt er en del af udflugtspakken. 
I er nu klar til det sidste sceneskift på denne 

rejse. På vejen til Tanjung Benoa venter flere 

store oplevelser, hvis I har tilkøbt udflugtspak-

ken, og I begynder med et besøg ved det mæg-

tige Gitgit-vandfald, et meget helligt sted for 

balineserne ikke så langt fra Lovina. 

I ankommer efter en times transport til havne-

byen, hvorfra I sejler en halv time til Menjangan 

Island, hvor I kan snorkle i det krystalklare vand. 

I kan snorkle direkte fra stranden og se hun-

drede vis af sære skabninger: en havskildpadde, 

der basker forbi, en kuffertfisk, der blæser sig 

op, mens søhesten rider videre og vrinsker til 

en dragefisk. 

Her er alle farvepalettens nuancer taget i brug, 

og koraller kappes om de mest sære forma-

tioner og figurer. Øen har ry for at være et 

af Indonesiens absolut bedste snorkel- og  

dykkersteder.

Herefter sejler I til fastlandet og Barat National-

park, hvor en vandretur i det savannelignende 

landskab byder på flere naturoplevelser. Udover 

rejselederen har I en lokalguide med, som ken-

der de dyr, I kommer forbi, og som kan fortælle 

om junglens planter og deres medicinske og 

også kosmetiske anvendelse i lokalsamfundet. 

I kommer op til et udsigtspunkt, hvor I kigger ud 

over strædet og det frodige landskab, et sted 

som man kun kan nå til fods.

Undervejs er I måske heldige at spotte en 

menjanganhjort, en flok aber, der trækker ned 

til havet og snupper sig en svalende dukkert, 

mens de som altid er på udkig efter let frokost. 

På en varm klippe ligger måske en meter lang 

leguan, farverne er tilpasset omgivelserne, men 

jeres lokalguide lader sig ikke bluffe og spotter 

omgående dyret.

Frokosten indtages på en god restaurant, hvor 

der er mulighed for en svalende dukket i det 

lokkende havvand. Her-

efter kører I tilbage til 

Lovina, og resten af 

dagen og aftenen er til 

fri disposition. Bemærk, 

at dagens udflugt kræ-

ver tilkøb af udflugts-

pakken.

Dag 8-10. 
Lovina, fridage
På en af jeres fridage i 

Lovina anbefaler vi de 

morgenfriske at stå op inden solopgang og tage 

med en af de lokale både ud i bugten for at 

møde delfiner, som boltrer sig i havet i meget 

stort tal lige ud for hotellet. 

Det er naturligvis vilde delfiner, I skal møde - 

ingen har bedt dem om at optræde. De kommer 

frem sammen med solen og svømmer i flokke 

omkring bådene, springer måske baglæns op i 

luften og balancerer på halen på bølgerne - det 

er et syn for guder. Delfinsafarien er ikke en del 

af udflugtspakken og skal aftales med de lokale 

bådejere på stranden.

Ubud, Lovina og Tanjung Benoa - mageløse oplevelser
17 dage

Her er alle farve-
palettens nuancer 
taget i brug, og koraller 
kappes om de mest 
sære formationer 
og figurer

TILKØB INDHOLDSRIGE
 UDFLUGTER MED DANSK- 

TALENDE REJSELEDERE

Vi kan varmt anbefale jer at købe 
udflugtspakken til denne rejse. 

Vores balinesiske rejseledere er vokset 
op på Bali men taler alle flydende dansk. 

De har stor indsigt i det balinesiske sam-
fund og fortæller levende om det. De 
viser jer Ubuds hemmelige stier på cykel 
og på gåben og den fantastiske Barat 
National Park i det nordvestlige Bali.

Når I flytter mellem hotellerne, viser rej-
selederne jer seværdigheder på vejen, 
så dagen bliver meningsfuld og ikke bare 
transport.

!

Ud for Lovinas kyst springer delfinerne lystigt omkring bådene i solopgangen.
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Her bruser vandet 20-30 meter ned ved et klip-

pefremspring og fylder luften med vandperler.

Ad snoede veje kører I til Candi Kuning, hvor 

I besøger et farverigt marked kendt for sine 

grøntsager og ikke mindste for sine smukke 

blomster, de mest imponerende er de mange 

arter af orkideer. 

Herefter kører I til det fabelagtige hindutempel,  

Ulun Danu, som ligger midt ude i en sø. Det er dedi-

keret til vandets gudinde, Dewi Danau, som de lo- 

kale giver offergaver, fordi hun sørger for vand- 

forsyningen til markerne på bjergsidens terrasser.

I gør ophold ved det mystiske mosbeklædte 

tempel, Lahur Batukaru, der siges at være hjem-

søgt af ånder, inden I når til en af de helt store 

seværdigheder i dag, rismarkerne ved Jatiluwih. 

Her balancerer tusindvis af meter skriggrønne 

terrasser på bjergskråningen - og området for-

tjener sit navn ”I sandhed fantastisk”. 

Rismarkerne her kom på UNESCOs liste over 

verdensnaturarv i 2007. Har I tiden med jer, går 

I en tur i de hundrede år gamle terrasser og 

fascineres over den præcision og omhu, der lig-

ger bag dette kunstværk.

Sidste stop inden Sadara Boutique Beach Resort 

er ved det 400 år gamle Taman Ayun-tempel, 

der er et af øens smukkeste templer. Bemærk 

Her balancerer tusindvis 
af meter skriggrønne 
terrasser på bjerg-
skråningen - og om-
rådet fortjener sit navn 
”I sandhed fantastisk”

I Lovina bor I på The Lovina, et dejligt 4-stjernet resort, der ligger direkte ned til 
stranden, hvis sand er farvet sort af tidligere tiders vulkanaske.

I Tanjung Benoa skal I bo på Sadara Boutique Beach Resort, også et 4-stjernet resort 
beliggende helt ned til stranden. Her har I den perfekte base for både afslapning og 
ekstra udflugter ud i Balis smukke natur.

træskærerarbejdet på dørene - det er kunst af 

den fineste slags. Det store parkområde inde-

holder en kunstig sø og midt i søen flyder et 

imponerende antal små og store pagoder.

I er fremme ved Tanjung Benoa i løbet af efter-

middagen, hvor en skøn 

strandstemning møder jer. 

Her er et væld af aktiviteter, 

lige fra adventureaktiviteter 

på vandet til snorkling og 

dykning på øerne Lembon-

gan og Nusa Penida. Her 

er I bare en kort køretur fra 

nogle af øens øvrige popu-

lære strande, bl.a. Semin-

yak, Sanur og surferparadi-

set Uluwatu.

Når I har installeret jer i jeres værelser i den 

store have, vil I formentlig søge ned mod stran-

den. Her kan I godt forberede jer på et herligt 

syn, når I skuer ud over strædet og over på 

naboøerne, som danner rammen om den sidste 

del af jeres rejse på Bali.

Dag 12-15. Tanjung Benoa, 
afslapning og strandferie
De næste mange dage kan I overgive jer til 

daselivet på stranden, ved poolen eller i skyg-

gen med en god bog, kun afbrudt af dagens 

måltider, som kan indtages enten i hotellets 

restaurant eller, om aftenen, i en af de mange 

lokale restauranter på stranden.

Har I lyst til flere oplevelser, så tag på en sejltur 

til den nærliggende Lembongan Island, hvor I 

kan snorkle og bade, tag på en lokal kokkeskole 

eller stå meget tidligt op en 

dag og tag på vulkanvandring. 

At se solen stå op over vul-

kankrateret ved Mount Batur, 

som ligger i omkring 1.717 

meters højde, er en helt ufor-

glemmelig oplevelse! På en 

klar dag kan man se helt over 

til Mt. Rinjani på naboøen 

Lombok.

Jeres dansktalende rejseleder 

forlader jer, når I ankommer til Tanjung Benoa, 

men allerede dagen efter bliver I mødt af Putu 

Eka. Hun vil være på hotellet efter morgenma-

den og afholder et kort introduktionsmøde om 

området og udflugtsmulighederne.

Dag 16. Tanjung Benoa og hjemrejse
Flyet mod København afgår først om aftenen, 

så I har god tid til at få de sidste solstråler med 

på stranden, inden I bliver hentet og kørt til luft-

havnen for at påbegynde hjemrejsen.

Dag 17. Ankomst til Danmark
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THE ARTINI RESORT  +   
Ubud

Et virkeligt skønt nyt 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 har været igennem en 
større renovering og har fået tilføjet 30 nye værelser, der 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 loungeag-
tig stemning omkring solsengene. Artini har en hyggelig restaurant 
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.  

Et skønt hotel tæt på både landlig idyl og Ubuds hovedgade. 

THE LOVINA 
Lovina

The Lovina er et lækkert 4-stjernet resort, som slog dørene op for 
gæsterne i januar 2013. Bag hotellet står erfarne kræfter, hotellets 
direktør Mr. Dwi har været mange år hos det danskejede luksus- 
resort, Damai Lovina. The Lovina ligger direkte på stranden og  
breder sig over 200 meter skøn uspoleret strand kun 5 minutters 
kørsel 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 villaer med egen pool og havudsigt. 

Alle værelser har egen balkon eller terrasse, aircondition, gratis WIFI, 
minibar, dvd-afspiller og tv. Der er gode muligheder for at samle 
hele familien i værelserne, der alle er store og velindrettede. Udenfor 
højsæsonen har vi gode muligheder for at opgradere til havudsigt, 
suiter eller villa for et beskedent tillæg.

Resortet har to gode restauranter, en hyggelig strandbar samt to 
swimmingpools - den ene direkte på stranden. På alle måder et fan-
tastisk resort. The Lovina kan levere opholdet til den kræsne gæst.

Ubud, Lovina og Tanjung Benoa - mageløse oplevelser
17 dage
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SADARA BOUTIQUE BEACH RESORT   
Tanjung Benoa 

Sadara Boutique Beach Resort er et lækkert 4-stjernet hotel placeret  
på første række på den vidunderlige Tanjung Benoa Beach på det 
sydlige Bali. Livet leves ved poolen med udsigt til havet, med aktivi-
teter på stranden eller med forkælelse i hotellets spaafdeling efter-
fulgt af god mad og drikke i hotellets restaurant og bar.

Hotellet er moderne indrettet med respekt for de balinesiske detaljer 
og atmosfære. Alle værelser har balkon eller terrasse.

På Sadara kan du deltage i en række aktiviteter, herunder madlav- 
ningskursus, yoga og temaaftener. Hertil er du ikke langt fra hotellets  
fine udbud af spisesteder og butikker.

Sadara Boutique Beach Resort er den perfekte base for både afslap-
ning og ekstra udflugter ud i Balis smukke natur. Vores guide Putu 
Eka møder jer på resortet, og hun tilbyder en lang række spændende 
udflugter til jer, hvis I vil opleve endnu mere.

PÅ DENNE 
REJSE BOR I PÅ 
EKSTRA GODE 

HOTELLER



Verden er vidunderlig

Stjernegaard Rejser A/S

Lyngby Hovedgade 60, 1 

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 4526 0000

rejser@stjernegaard.dk

www.stjernegaard.dk Rejsegarantifond nr. 921 / CVR 14249230


