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Bali - mageløse oplevelser
Individuel rejse 17 dage

Mulighed for udflugter med dansktalende rejseleder
Denne rejse til skønne Bali er udviklet i samarbejde med vores dansktalende, balinesiske rejseledere, Triska, Rias, Made og 
Ari, som vi er meget stolte af, og som har begejstret vores gæster i mange år. Den går til tre forskellige steder: den lille, rolige 
fiskerby Candi Dasa på østkysten, Balis kulturelle hjerte Ubud i den centrale højland og den hyggelige strandby Sanur.

Hvis I køber den tilhørende udflugtspakke, er I på den første del af rejsen sammen med vores rejseledere, som viser jer deres 
eget Bali på seks unikke halv- og heldagsudflugter. Udflugterne går til både kendte seværdigheder og til mere hemmelige ste-
der, hvor I kommer bag facaden med vores dansktalende balinesiske rejseledere som ”adgangskort”. Sammen med Triska, Rias, 
Made og Ari får I indblik i en fascinerende og mangfoldig kultur, og jeres kamera vil bugne af billeder fra den smukke ø.

På den anden del af rejsen er I på egen hånd ved stranden i Sanur, hvor I kan nyde solens stråler og de blå bølger, men vi har 
masser af forslag til, hvad I kan foretage jer, hvis I har mod på flere oplevelser. Vi har vores eget udflugtsprogram på Bali, og rejse- 
lederne hjælper gerne med at arrangere f.eks. en sejltur med snorkling på koralrevet, en vandretur på vulkaner i solopgangen, 
rafting på brusende floder, cykelture og mange andre spændende aktiviteter.

Dagsprogrammet er skrevet med udgangspunkt i tilkøb af udflugtspakken, men hvis I ønsker at være på egen hånd på hele 
rejsen, så benyt jer af den fantastiske pris og betragt teksten som inspiration til, hvad I kan opleve på Bali. Alle transporter 
mellem hoteller og til og fra lufthavnen er inkluderet i rejsens pris. Selvom I tilkøber udflugtspakken, hvilket vi varmt anbefaler, 
har I stadig god tid på egen hånd til at opleve Bali i jeres eget tempo og slappe af ved 
stranden eller swimmingpoolen.

I skal bo på små, udvalgte og meget char-
merende hoteller, og flyrejsen er med Singa- 
pore Airlines, som gentagne gange er kåret 
som verdens bedste flyselskab. I rejser i små 
grupper af maksimalt 20 gæster, og der er 
afrejse året rundt på faste datoer.

Glæd jer til en rejse, hvor I får fuld valuta for pengene, 
og til udflugter i særklasse, der ikke alene er spækket med enestående 
oplevelser men også efterlader jer med en stor forståelse for kulturen 
og det balinesiske samfund. 

Vi ønsker jer en god rejse.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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Oplev de allestedsnærværende ceremonier hvor flere hundrede fest-
klædte balinesere indtager gader og stræder. Et lyslevende bevis på, 
at balineserne i det 21. århundrede er dybt forankret i deres 
livskraftige kultur og religion. 

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  København - Bali. I flyver med Singapore Airlines med kort stop og  
 flyskifte til Bali.

Dag 2. Bali, Candi Dasa. Ankomst til Bali først på aftenen hvor I møder vores  
 dansktalende rejseleder i lufthavnen. Transport til Candi Dasa samt  
 introduktion til Bali. Værelser ved ankomst til Candi Dasa. Efter tjek-ind  
 er der mulighed for at få aftensmad i den åbne stemningsfulde restaurant.

Dag 3. Candi Dasa, ved køb af udflugtspakke. Efter en god nats søvn udflugt  
 til Virgin Beach, der ligger 30 min. kørsel fra Candi Dasa. På vej til stran- 
 den besøger I en lokal familie, der driver en chokoladefabrik - oplev  
 produktionen fra bønner til lækker chokolade. Afslapning på Balis bedst  
 bevarede hemmelighed: den uspolerede, kridhvide strand, Virgin Beach.  
 Frokost ved havet.

Dag 4. Candi Dasa, ved køb af udflugtspakke. Besøg i landsbyen Kastala,  
 hvor I kigger indenfor i skolestuen, inden I fortsætter på en stilfærdig  
 travetur gennem landsbyer med traditionelle bambushuse og vanvittigt  
 smukke rismarker. I besøger den royale have, Puri Taman Ujung og  
 Parken Gangga Park fra 1948 og hører historien om den hellige kilde  
 Embukan, inden I spiser frokost ved havet. Også besøg ved Tenganan,  
 den originale håndværkslandsby med flammende stoffer.

Dag 5. Candi Dasa - Ubud, ved køb af udflugtspakke. Sightseeing transport  
 til Ubud. Margueritruten med flere fotostops gennem det fantastiske  
 landskab og charmerende landsbyer. Besøg i landsbyen Kusamba med  
 traditionelle huse og saltproduktion og spadseretur gennem Nongan- 
 landsbyen med kaffe- og kakaoplantager. I besøger også Balis helligste  
 tempel Besakih for foden af Mount Agung, inden I kører gennem chili- og 
  kaffemarker til Kintamanikrateret og kratersøen ved Baturvulkanen  
 (1.717 m), hvor I spiser frokost. Sidste stop er ved Tegallang-risterras- 
 serne - et rent postkort-motiv. Ankomst til Ubud sidst på eftermiddagen.

Dag 6. Ubud, ved køb af udflugtspakke. Besøg i den berømte maler I Gusti  
 Nyoman Lempads atelier, hvor I ser kunst med en enorm detaljerigdom  
 samt besøg hos en lokal kunstner, der arbejder efter samme principper.  
 I spadserer gennem Ubuds gader, stræder og hemmelige stier og kigger  
 indenfor i en banjar (det lokale forsamlingshus) samt i templet, hvor I  
 får et indblik i balinesisk dagligliv. Smuk vandretur langs rismarkerne  
 og frokost på spændende organisk restaurant. Evt. besøg på egen hånd  
 på et af byens spændende kunstmuseer.

Dag 7. Ubud, ved køb af udflugtspakke. Cykeltur gennem Ubuds landlige  
 idyl. Oplev det autentiske landsbyliv, betagende natur og store gæst- 
 frihed, mens I i adstadigt tempo kommer rundt på de snørklede små- 
 veje med minimal trafik. I slutter på markedet, hvor de fine offerkurve  
 sælges i tusindtal, en oplevelsesrig dag. Alle kan deltage på cykelturen.

Dag 8. Ubud, dagen er til fri disposition. Der er et hav af muligheder i Ubud.  
 Udforsk den maleriske by til fods og mærk den fine stemning. Ubud er  
 Balis kulturelle hjerte. Gå på museum og gallerier, rafting i gummibåd på  
 floden, trekking til toppen af vulkanen Mount Batur (1.717 m), religiøse  
 ceremonier og festivaler, Monkey Forest - abeskøn park. Slap af ved  
 swimmingpoolen på jeres skønne hotel.

Dag 9. Ubud - Sanur, ved køb af udflugtspakke. På vej til Sanur besøger I det  
 legendariske Tanah Lot-tempel på en lille klippeø 50 meter fra kysten op- 
 ført i 1600-tallet. Næste stop er ved det autentiske marked ved Tananan,  
 og herefter besøger I Rumah Desa, et traditionelt balinesisk hus, hvor I  
 introduceres til krydderier og ser, hvordan husets beboere laver dejlig fro- 
 kost til jer. Sidste stop er en vandretur ved Jatiluwih, uden sammenligning  
 de mest imponerende risterrasser på Bali og på UNESCOs liste over ver- 
 densarv. Ankomst om eftermiddagen til strandbyen Sanur.

Dag 10-15. Sanur, dagene er til fri disposition i Sanur. Seks kilometer god  
 strand. Hyggelig by med masser af atmosfære og mulighed for udflugter/ 
 aktiviteter. Sejltur til bountyø, dykning/snokelture, spa/massage, Mads  
 Langes grav, tempeltur, shopping i Kuta eller aftensudflugt til Jimbarans  
 gode og billige fiskerestauranter på stranden.

Dag 16. Sanur og hjemrejse. I forlader Bali om aftenen og flyver med Singa- 
 pore Airlines til Singapore og herfra videre til København.

Dag 17. Ankomst til København

Candi Dasa - Kintamani

Ubud - Tanah Lot 

Jatiluwih - Sanur
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I Candi Dasa skal I bo på Rama Shinta, et charmerende lille boutiquehotel med kun 15 værelser, som tyske Anke nænsomt har istandsat, så den balinesiske stil og har-
moni er bevaret. En god og hyggelig restaurant samt et flot poolområde udgør hovedelementerne i den fine tropiske have.

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I flyver fra København med Singapore Airlines 

ved middagstid og skifter fly i Singapore. Glæd 

jer til ergonomiske sæder, store vinduer, renere 

luft og mindre støj i kabinen. Det er ikke for 

ingenting, at Singapore Airli-

nes regnes for et af verdens 

bedste flyselskaber.

Dag 2. Ankomst Bali - Candi 
Dasa
I ankommer til Bali ved mid-

dagstid. I lufthavnen på Bali 

modtages I af vores danskta-

lende rejseleder, Triska, Rias, 

Made eller Ari, som vil bringe 

jer videre de 85 kilometer til 

jeres hotel i Candi Dasa, en 

køretur på en god times tid.

På Rama Shinta Hotel bliver I modtaget af 

værtinden Anke, der venter jer med en tropisk 

velkomstdrink i deres hyggelige have. Efter 

indkvarteringen kan man evt. spise sen aftens-

mad på egen regning, inden det er tid til at 

komme til køjs efter en lang rejsedag.

Dag 3. Candi Dasa, besøg på Virgin Beach
I vågner op i et tropisk paradis og kan besig-

tige det lille boutiquehotel i dagslys. I bor et 

stenkast fra havet og er nabo til byens hel-

lige sø, hvor åkanderne ligger og vugger med 

deres enorme lyserøde blomster.

Hotellet er nænsomt istandsat af Anke fra 

Tyskland, som har bevaret den balinesiske 

stil og harmoni, mens værelserne er opgrade-

ret og udstyret med moderne faciliteter, alle 

med balkon eller terrasse. En god og hyggelig 

restaurant samt et flot 

lille swimmingpool-

område udgør hove-

delementerne i den 

fine tropiske have. 

Efter morgenmaden 

kører I ud af byen, og 

jeres første stop er ved 

abetemplet. Herefter 

skal I besøge en familie- 

ejet chokoladefabrik, I 

går i tur i haven og får 

et par smagsprøver, inden I begiver jer tilbage 

til en af Balis bedst bevarede hemmeligheder, 

den kridhvide lagune-strand, Virgin Beach, 

som har ry for at være Balis flotteste men 

også den mest besværlige at komme til. I har 

en halv times kørsel til det kridhvide strand-

paradis og det turkisgrønne vand. I disse 

skønne solrige omgivelser forsvinder jetlag-

gen, og ferien begynder.

Tag en sejltur med de små udriggerbåde, spis 

en god frokost på strandrestauranten, eller slap 

af med en god bog i skyggen. Hen på eftermid-

dagen begiver I jer tilbage til Rama Shinta og et 

velfortjent bad inden aftensmaden.

Dag 4. Candi Dasa, irgrønne marker, 
bønder og flammende stoffer
Dagens står i oplevelsernes tegn: Efter mor-

genmaden er Ari, Rias, Made eller Triska klar 

til at bringe jer ud på en 8 timer lang udflugt.

Vores meget vidende rejseledere er alle bali-

nesere og kender øen og traditionerne ud og 

ind, og der er ikke grænser for, hvad I kan få 

at vide på de følgende dages udflugter. Turen 

begynder med en vandretur i landsbyen Kastala 

omgivet af vanvittigt smukke rismarker og med 

en vidunderlig udsigt over Badungstrædet, med 

et væld af fine motiver for de fotograferende. I 

spiser frugt hos en af bønderne midt i rismar-

ken og besøger måske en skole på vejen.

Herefter fortsætter I til et par royale parker, 

Puri Taman Ujung med en stor fiskedam, og 

den lidt nyere Gangga Park fra 1948, hvor I på 

vejen standser ved den hellige Embukankilde. 

I spiser frokost på en lokal restaurant, (inkl. i 

udflugtspakken).

Så dukker pittoreske Tenganan op, en origi-

nal landsby, hvor man værner om traditionelle 

balinesiske traditioner. Her kan I overvære, 

hvordan lokale kvinder væver de berømte 

flammende stoffer, kamben geringsing, som 

hævdes at beskytte bærerne mod alskens 

ondskab. Deres produkter kan også købes 

her, hvis man har behov for at pakke sig ind i 

en stoflig forsikring.

Bali - mageløse oplevelser
17 dage

Tag en sejltur med de 
små udriggerbåde, 
spis en god frokost på 
strandrestauranten, 
eller slap af med en 
god bog i skyggen
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RUNDT OM CANDI DASA

På et par dage i Candi Dasa-området  
besøger I sammen med vores dansk-
talende rejseleder en lokal landsby 
midt i rismarkerne og en fisker-
landsby, og der bliver tid til at puste 
ud ved den smukke, hvide strand  
Virgin Beach.

I kommer også forbi et tempel, hvor 
de levende aber har fået noget at 
tænke over.

I slapper af og plejer jeres jetlag på Virgin Beach, hvor ferien for 
alvor starter.
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BESAKIH-TEMPLET VED
MOUNT AGUNG

Besakih-templet ligger uendeligt 
smukt på Agungbjergets vestlige 
skråning i næsten 1000 meters 
højde. Det er kendt som Balis 
modertempel og består af 24 min-
dre templer, hvoraf det vigtigste er 
Penataran Agung. 

Der holdes jævnligt store ceremo-
nier ved templerne, hvor hundred- 
vis, nogle gange tusindvis af 
smukt klædte deltagere kommer 
med sirligt arrangerede offergaver.

Templet er bygget til ære for hin-
duguderne. Omkring 85% af bali-
neserne er hinduer, 12% er mus-
limer og hovedparten af resten er 
kristne. 
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Man dyrker stadig en stor del af jorden som 

fælleseje i Tenganan, en tradition, der stam-

mer tilbage fra det 14. århundrede. De lokale 

i området er særdeles velhavende på jordlod-

der, og historien fortæller, at de bluffede sig til 

en del af kongens jord. Hør historien og meget 

mere, mens I går rundt i landsbyen. Herfra 

kører I tilbage til aftensmad på hotellet.

Dag 5. Candi Dasa - Ubud 
ad margueritruten
Det er tid til at forlade Candi Dasa. I tjekker 

ud efter morgenmaden og kører ud på dagens 

rute på godt 100 kilometer, som slutter i Ubud, 

øens kulturelle centrum. I kører ad marguerit-

ruten med flere fotostops gennem det fanta-

stiske landskab, der præges af de markante 

vulkaner, som står som monumenter og min-

der os om, hvor magtfuld naturen er. 

Første ophold er den charmerende landsby, 

Sibetan, som I spadserer gennem, mens I bli-

ver introduceret til dens kaffe- og kakaoplan-

tager. Næste stop er Salak, hvor I skal smage 

på slangeskindsfrugten.

Det er en dag spækket med fotostops og 

rene postkortmotiver af landskaber med 

lysegrønne rismarker, stablet op ad bjergsi-

den i dekorative terrasser. I kommer frem til 

Besakih-templet på skråningen af Agung-

bjerget, der samtidig er Balis højeste vulkan 

(3.142 m.) Det store kompleks har ikke min-

dre end 24 templer, der tilsammen kaldes for 

Balis Modertempel. Det er et af Balis helligste 

templer, og chancen for 

at opleve en stor cere-

moni her er ganske god. 

Det er også her i temp-

let, at man opbevarer de 

gamle relikvier og andre 

hellige sager.

Næste stop ved Kin-

tamani får igen kamera-

erne op i øjenhøjde med 

linserne rettet mod den 

vulkanske kratersø, Danau Batur. Vulkanen er 

stadig aktiv, og geologer holder et vågent øje 

med aktiviteten i krateret. Det seneste større 

udbrud fandt dog sted så langt tilbage som 

i 1963.

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

månelignende landskab, der ligger som vidne 

på det kraftige udbrud i 1963. På nedturen 

mod nordøst standser vi kortvarigt op ved 

Beji-templet i landsbyen. Frokosten indtages 

i Tegallalang, et af øens skønne naturscene-

rier, hvor I kan iagttage de maleriske rister-

rasser fra første parket, mens I spiser frokost. 

Ankomst til Ubud sidst på eftermiddagen.

Dag 6. Ubud, spadseretur gennem Ubuds 
gader, stræder og hemmelige stier

Efter morgenmaden forla-

der I hotellet for at gå på 

opdagelse i byen. I begyn-

der med et besøg i male-

ren Gusti Nyoman Lempads 

atelier. Lempad, der døde i 

1978, var en af Indonesiens 

største malere og kendt for 

billeder med en helt enorm 

detaljerigdom – man ser 

nærmest hver eneste riskorn 

på hans smukke billeder.

Herefter får I en kort introduktion til Ubud mar-

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

for gudinden for forretninger. Templet ligger 

ved indgangen til markedet, og her begynder 

alle sælgere dagen med et lille ritual for at sikre 

optimale omstændigheder for dagens omsæt-

ning. I besøger byens kongepalads i Ubud cen-

trum og fortsætter til Ubud Water Palace med 

de mange smukke lotusblomster.

I fortsætter ned af Jl. Kajeng, der er Balis 

bud på ”Walk of Fame”. Her er det dog ikke  

En familie på vej til en ceremoni i templet eller 
måske på stranden i deres hvide klæder. 

Landskabet omkring Ubud er ren idyl med rismarker og rislende floder.

Bali - mageløse oplevelser
17 dage

Det er en dag spækket 
med fotostops og rene 
postkortmotiver af land-
skaber med lysegrønne 
rismarker
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En Banjar er betegnelsen for et religiøst og socialt fællesskab blandt en række familier, som bidrager til templet og 
forsamlingshusets drift i byen. Vores rejseleder vil fortælle mere om den komplekse samfundsstruktur, der gør Bali  
 til et ganske særligt sted på denne jord.

Vi besøger en lille skole i Ubud, Mød børnene 
der navngives efter fødselsrækkefølge. 

Bali - mageløse oplevelser
17 dage

Hollywoods stjerner, der har sat deres aftryk, 

men kunstnere og beboere i den lokale ban-

jar, der har udsmykket vejen. En banjar er 

betegnelsen for et reli-

giøst og socialt fælles-

skab blandt en række 

familier, som bidrager til 

templet og forsamlings-

husets drift i byen. 

I kigger indenfor i ban-

jar’en, og rejselederen 

vil ved denne lejlighed 

fortælle mere om den 

spændende men også 

komplekse samfunds-

struktur, der gør Bali til 

et ganske særligt sted på denne jord.

Næste stop er hos den lokale maler, Pak 

Mangku, der arbejder efter samme princip-

per som den berømte Gusti Nyoman Lempad. 

Det tager mange måneder at gøre et billede 

færdig, og man forstår hvorfor, når man ser 

de indviklede motiver og den dygtighed, det 

kræver at male så fint et billede.

Sulten begynder så småt at melde sig, og I 

fortsætter derfor ud af byen og gennem ris-

markerne til restauranten Sari Organic, der 

som navnet afslører, er en økologisk restau-

rant, hvor I skal smage nogle af de bedste 

råvarer fra området. Beliggenheden midt i ris-

marken gør sit til, at dette måltid bliver et af 

dagens højdepunkter.

Resten af dagen er til fri 

disposition, og I kan vælge 

at fortsætte udforsknin-

gen af Ubud på egen hånd 

eller køre med tilbage til 

hotellet. Hvis I vil opleve 

mere, kan vi anbefale et 

besøg på et af Balis mange 

kunstmuseer. 

Byen har siden 1930'erne 

været Balis kulturelle cen-

trum. Her har kunstnere fra hele verden fun-

det et fristed, og de smukke omgivelser har 

været en uudtømmelig inspirationskilde for 

bl.a. malere, skulptører og træskærere. 

Dag 7. Ubud, på cykeltur i landlig idyl
I skal ud og opleve den landlige idyl, som 

stortrives i landsbyerne omkring Ubud. Vi har 

valgt en samarbejdspartner med gode cykler 

og hjelme til alle – turen er på ingen måde 

strabadserende, og alle kan deltage.

I begiver jer afsted ud af byen af de snørk-

lede veje og kører langs rismarkerne, der kan 

høstes to til tre gange årligt. I betragter det 

klassiske motiv af flittige arbejdere - mænd 

og kvinder, der alle bærer de karakteristiske 

bredskyggede stråhatte, der beskytter hove-

det mod den skarpe sol. Høsten foregår ved 

håndkraft, og de kegleformede hatte dykker 

op og ned i takt med, at seglkniven skærer sig 

gennem planterne. Efter lidt tid i sadlen kom-

mer I til en kaffeplantage og fortsætter under 

palmeblade videre ad snævre junglestier.

I passerer et tempel, hvor galangmusikken 

gjalder ud fra de hellige haller. I landsbyerne 

bliver I mødt af hujende børn og vinkende 

koner, mens I holder godt øje med vejen foran 

jer, hvor ænder, høns, hunde og andre cyk-

ler krydser ureglementeret mellem hinanden. 

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

jer god tid til at indsnuse de mange dufte og 

forevige de massive indtryk på kameraets 

digitale kort.

I stopper ved et lokalt hus, hvor der fremstil-

les traditionelle riskager, der ofres til guderne, 

inden I spiser frokost i en landsby, lækkert 

veltilberedt bondemad – man bliver sulten 

efter en aktiv formiddag. Dagen afsluttes i 

Ubuds centrum, og her venter flere oplevelser 

i byens smalle gader og hektiske marked. Et 

imponerende syn møder jer med duftranker, 

offerkurve og store opsatser, alle møjsomme-

I bliver mødt af hujende 
børn og vinkende koner, 
mens I holder godt øje 
med vejen foran jer, hvor 
ænder, høns, hunde og 
cykler krydser ureglemen-
teret mellem hinanden
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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. Gæstfriheden er overvæl-
dende, og det er her, I finder den atmosfære, 
som mange betegner som Balis sande sjæl. 
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Tanah Lot-templet blev bygget i det 16. århundrede og er et af Balis mest fotograferede motiver. Det ligger et stykke ude i havet og kan kun nås ved ebbe. 
Det er dog kun balinesere, der har adgang til selve templet.

ligt pyntet til ære for de allestedsnærværende 

guder. Resten af dagen er til fri disposition, 

og dem, der ønsker at slappe af ved hotellets 

pool, kan I blive kørt retur til hotellet.

Dag 8. Ubud, dagen er til fri disposition
Jeres hotel, Inata Bisma Ubud, er et dejligt 

stilrent hotel i udkanten af Ubud, 

omgivet af rismarker. Selvom I 

kigger direkte ud i den landlige 

idyl, befinder I jer i gåafstand til 

byens hovedgade med fine butik-

ker og masser af restauranter. En 

smukt anlagt have med masser 

af tropiske blomster og frugter 

omgiver de 22 værelser, restau-

ranten og et hyggeligt swim-

mingpoolområde.

De store lyse værelser er holdt i smagfulde 

nuancer og udstyret med tv, telefon, minibar, 

aircondition og terrasse eller balkon. Der er 

gratis wifi omkring restauranten og swimming-

poolen, og hotellet har en lille spa, der tilbyder 

en vedgørende massage. Et skønt tiltalende 

resort, der får vores bedste anbefalinger.

Overalt i Ubud er der spændende caféer, 

gallerier, forretninger med brugskunst og et 

leben dagen igennem. I kan gå rundt i byen 

eller leje cykler, hvilket er populært og udvider 

jeres radius.

Der er nok at opleve i Ubud og omegn, som 

betegnes som Balis kunstneriske og religiøse 

sjæl. De religiøse ceremonier dyrkes med stor 

intensitet i det centrale Bali, og jeres rejse-

leder holder altid ører 

og øjne åbne i håb om 

at kunne præsentere 

jer for et af de pom-

pøse optog og efterføl-

gende offer-ceremonier 

i templet. 

Tal med jeres rejseleder, 

hvis I vil rafte ned ad 

floden i gummibåd eller 

bestige vulkanen Mount Batur - disse aktivite-

ter kan også med fordel foretages fra Sanur, 

hvor I afslutter jeres ophold.

Dag 9. Ubud - Sanur med 
bjergtagende oplevelser undervejs
I dag skal I udforske den centrale del af Bali. I 

begynder dagen ved Balis vartegn, Tanah Lot-

templet - et imponerede syn, som igen og 

igen bliver foreviget. Tanah Lot-templet ligger 

på toppen af en klippe 50 meter fra kysten 

med Det Indiske Ocean i baggrunden. Det er 

en af Balis mest forunderlige og mest fotogra-

ferede seværdigheder. Finder man den rigtige 

vinkel, kan man få billeder i kameraet, der lig-

ner kinesiske malerier fra en svunden tid.

I huler rundt om og under templet ligger der 

levende slanger, som de lokale lader være 

i fred her på den hellige jord. Det sagnom-

spundne tempel kan besøges ved ebbe - og 

I kan være heldige at se ceremonielle optog 

vandre ud til klippen med deres hvide gevand-

ter flagrende i vinden.

Det meget autentiske marked i Tabanan er 

næste stop. Her kommer I uden for alfarvej 

og oplever et stykke hverdags-Bali. På et 

besøg i Rumah Desa, et traditionelt baline-

sisk hus, introduceres I til balinesisk livstill 

og får bl.a. forklaret den balinesiske kalender 

og hører om de horoskoper, som fremstilles 

på palmeblade. I husets køkkenhave hører I 

om krydderier og ser, hvordan der produceres 

kokosolie – et helt uundværligt produkt i en 

balinesisk husholdning. Husets ejere laver en 

dejlig frokost til jer over åben ild, mens I lurer 

et par kokketricks af og lærer mere om det 

velsmagende indonesiske køkken.

Ad snoede veje når I over 1200 højdemeter 

og kan nyde den eventyrlige panoramaudsigt 

Bali - mageløse oplevelser
17 dage

Overalt i Ubud er der 
spændende caféer, 
gallerier, forretninger 
med brugskunst og et 
leben dagen igennem
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MULIGHED FOR FLERE UDFLUGTER

Har I lyst til endnu flere oplevelser, mens I 
er på Bali, så er der mange muligheder. Tag 
f.eks. på vandring en tidlig morgen ved Mount 
Batur og se solen stå op over vulkankrateret, 
tag på rafting ned ad floden med kompetente 
guider eller vær med på en sejltur til Lembon-
gan Island og oplev det farverige liv under hav-
overfladen. Vores kontor i Sanur hjælper med 
at arrangere. 

Snyd ikke jer selv for en raftingtur på Balis floder Snorkelture til Lembongan Island
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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.
Atmosfæren er afslappet, og her er heldigvis fortsat en god blanding af turister og 
balinesere, et håndgribeligt bevis på balinesernes unikke evne til at leve i samhø-
righed med turismen - og ikke kun af den. 

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

Vælger I at opgradere jeres ophold i Sanur, skal I bo på Segara Village, der ligger direkte på stranden
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Den 6 km lange strand i Sanur gøres klar til gæsterne hver morgen. Et lokalt strandlaug sørger for at rive sandet og rydde fint op.

udover Jatiluwih, hvis enestående rismarker 

kom på UNESCOs liste over verdensnatursarv 

i 2007. I skal ud og spadsere på de fantasti-

ske terrasser og får en forklaring på det intel-

ligente vandingssystem. Herefter går turen 

videre mod strandbyen Sanur.

Dag 10-15. Sanur, 
dage til fri disposition
I skyggen under palmerne venter liggestolene 

på jer fra morgenstunden, men muligheden 

er også at cykle en 6 km lang tur langs stran-

den, eller gå et par hundrede meter til byens 

hovedgade, hvor der ligeledes er mange fri-

stende spisesteder og små butikker. I den 

sydlige del af byen finder man det interes-

sante tempel Pura Belanjong, der huser Balis 

ældste eksempel på skriftsprog på en søjle 

fra år 913 før vor tidsregning. Det er skrevet 

både på oldbalinesisk og sanskrit.

Skumringstimen er specielt stemningsfuld 

langs stranden, når sollyset forholdsvis hur-

tigt siver væk, samtidig med at olielamperne 

tændes på restauranterne. Lydene forstærkes 

med mørkets frembrud og grillduftene breder 

sig fra de mange specialiteter, I om lidt skal 

vælge imellem. Fisk og skaldyr er naturlig-

vis mellem ingredienserne i mange retter på 

menukortene her på kanten af havet, men 

som I allerede har opdaget på rundturen her 

på Bali, er det kulinariske udbud stort, fordi 

råvarerne og krydderierne er så mangfoldige 

og opfindsomheden helt eminent, når det 

gælder serveringen af de mange retter.

Selvom turisterne for 

længst har fået øje på 

Sanur, har byen på for-

underlig vis formået 

at bevare meget af sin 

landsbysjæl med de 

lokales fine huse, temp-

ler med trance-fore-

stillinger under festiva-

lerne, skoler, små butik-

ker og en lokal afslappet 

stemning.

Der er naturligvis sket 

store omvæltninger, siden nogle af Hol-

lywoods berømtheder, bl.a. Charlie Chaplin 

og Barbara Hutton, i 1930'erne holdt ferier 

her uden at blive overvåget af de kulørte bla-

des fotografer.

Hvis I har mod på at se og opleve mere, end 

I kan gøre på egen hånd, har Stjernegaards 

rejseledere Ari, Rias, Made og Triska en række 

forslag til udflugter, som de tilbyder at arran-

gere for jer. I bestiller udflugterne direkte hos 

rejselederne, eller på vores kontor i Sanur.

Det kunne eksempelvis være en guidet cykel-

tur gennem byen og langs stranden i Sanur, 

en trekkingtur til vulkanens top, hvor solop-

gangen venter eller rafting 

på floderne i Nordbali. 

Endvidere kan der arrange-

res en sejltur til koraløen 

Lembongan eller dykker-/

snorkelture til Nusa Penida 

eller andre gode snorkel-

steder. Eller I kan besøge 

skildpaddecenteret, hvor et 

opfattende bevaringspro-

gram er sat i værk. Begge 

hoteller har cykler, som kan 

lejes.

Dag 16. Hjemrejse via Singapore
I har hele dagen på stranden, inden I bliver 

hentet ca. kl. 17.00 for at køre til lufthavnen 

og påbegynde hjemrejsen med Singapore Air-

lines via Singapore.

Dag 17. Ankomst til Danmark
Planmæssig ankomst i Københavns Lufthavn 

tidligt om morgenen.

Bali - mageløse oplevelser
17 dage

Skumringstimen er spe-
cielt stemningsfuld langs 
stranden i Sanur, når sol-
lyset forholdsvis hurtigt 
siver væk, samtidig med 
at olielamperne tændes 
på restauranterne 



14

INATA BISMA UBUD     
Ubud

På Inata Bisma Ubud indkvarteres I på kanten af Ubuds grønne ris-

landskaber og alligevel i gåafstand til alle Ubuds seværdigheder, her-

under byens marked, spændende gallerier og masser af små butik-

ker med brugskunst. 

En frodig have med små søer og vandkunst binder hotellet sammen, 

og her er hele tre pools, hvorfra I kan nyde en smuk udsigt over ris-

markerne. I hotellets restaurant kan I indtage et godt, lokalt måltid, 

samtidig med, at I nyder den overdådige udsigt over rismarkerne. Vil 

I forkæles, tilbyder hotellet massage i den lille spa eller ved en af 

de tre pools. 

Deluxe-værelserne er dejligt lyse og har udsigt over have og pool, 

egen terrase og flere andre gode faciliteter. 

Bali - mageløse oplevelser
17 dage

RAMA SHINTA HOTEL  +
Candi Dasa

Velkommen til et af Candi Dasas mest charmerede hoteller, det 15 

værelses store Rama Shinta Hotel kun et stenkast fra standen. Det 

tyske ægtepar, Anke og Rolf, tabte tilbage i 2009 deres hjerter til 

stedet, da de var på ferie i Candi Dasa. 

I dag driver Anke det lille boutiquehotel, som er blevet nænsomt 

istandsat, så den balinesiske stil og harmoni er bevaret, mens 

værelserne er opgraderet og udstyret med moderne faciliteter alle 

med balkon eller terrasse. En god og hyggelig restaurant, hvor 

Balis guvernør har spist flere gange, samt et flot poolområde udgør  

hovedelementerne 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.
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TAKSU SANUR HOTEL  +  (inkluderet i rejsen)
Sanur 

Et lækkert hotel beliggende 500 meter fra stranden og 5 minut-

ters gang fra Sanurs hovedgade. Taksu Sanur Hotel åbnede i januar 

2014, og siden har begejstrede gæster rapporteret tilbage og rost 

hotellet til skyerne.

I skal bo i hotellets junior suite værelser, der er 45 m2 og uden 

problemer giver mulighed for ekstra opredning. Desuden har alle 

værelser balkon eller terrasse og er smagfuldt indrettet og udstyret 

med aircondition, telefon, tv, sikkerhedsboks, trådløst internet 

og kaffe/tefaciliteter. Et veloplagt personale under ledelse af den 

erfarne hoteldirektør Ndang Mulyadi sikrer et højt serviceniveau og 

et behageligt ophold. 

Hotellet er klassificeret som et bedre turistklassehotel og udstyret 

med restaurant og swimmingpool, endvidere er der gratis shuttle-

bus til stranden, hvor Taksu har en charmerende beach-club på 

Sanurs bedste stykke strand. Det er muligt at leje cykler for kr. 30 

om dagen, hvis I selv vil bevæge jer rundt i charmerende Sanur.

SEGARA VILLAGE  (opgradering)
Sanur

Segara Village er et af Sanurs absolut hyggeligste hoteller beliggen-

de direkte på stranden. Det er lykkedes for familien Wijaya at skabe 

et tidssvarende og moderne hotel uden at miste det stemningsfulde 

balinesiske udtryk. Små pavilloner, vandløb, blomster i fuldt flor og 

gamle smukke skulpturer forenes på elegant vis med de tre swim-

mingpoolområder. Haven domineres af et 30 meter højt bayantræ, 

der også er indgangen til templet midt i haven. 

Alle værelser har enten balkon eller terrasse, aircondition, tv, minibar, 

kaffe-/tefaciliteter, hårtørrer og telefon. Segara Village har et af de 

mest vellykkede strandområder, en hyggelig restaurant, en beach-

club og en café med god kaffe. Endvidere er der gratis internet- 

adgang over alt på hotellet, tennisbane og en god spa. 

Kort fortalt er alt gået op i en højere enhed, indbydende værelser, et 

højt serviceniveau, men vigtigst af alt er den gode og hjertelige stem-

ning, der vil få jer til at føle jer hjemme. Segara Village er fuld valuta for 

pengene og efter vores overbevisning Sanurs hyggeligste hotel. 
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