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Dobbelt op på eventyr: På denne rejse besøger vi en række paradisøer, som er sværttilgængelige, hvis man ikke kommer med skib.

Ubud

BALI
Moyo

Satonda

Benoa FLORESRinca

Labuan 
Bajo

Komodo
Padar

Saringi &
Keramat

Tanjung

LOMBOK
Sanur

Krydstogt
Bali med krydstogt i paradis
Med dansktalende rejseleder, 17 dage

Tryllebindende Bali og øhop ombord på Panorama II
Drømmer I om grønne rismarker og eksotiske kulturer, kan I lide at sejle på det blå hav og har I altid drømt om at møde en 
komodovaran, så skal I med på denne rejse, der kombinerer spændende oplevelser på Bali med et krydstogt ombord på et dejligt 
skib, Panorama II fra Variety Cruises. 

Vi begynder på land med 4 dage i Ubud, der ligger midt i Balis grønne højland og er kendt for at være øens kulturelle hjerte. Her 
dyrker man helhjertet de ceremonier, som er en naturlig del af livet på Bali – her kan det tage dagevis at fejre en 1-års fødsels-
dag, indvie et hus eller sende sine kære afsted til det næste liv. 

Vi indlogerer os komfortabelt og tager på opdagelse på to hjul langs rismarker og gennem lokale landsbyer, vi får en introduktion 
til den balinesiske samfundsstruktur, som er helt særlig og meget interessant, og vi tager på kokkeskole for at lære noget om de 
velsmagende råvarer og krydderier i denne del af verden. 

Efter 4 dage med oplevelser i og omkring Ubud kører vi til Benoa for at gå ombord på Panorama II og sejle ud i det eventyrlige 
indonesiske øhav. Kursen sættes mod vidunderlige øde øer med hvide sandstrande, knejsende vulkaner og plaskende vandfald. 
Nogle dage kaster vi anker i en bugt, andre gange lægger vi til kaj og kan gå direkte i land. Højdepunktet på krydstogtet er måske 
Komodo National Park, hvor vi skal på udkig efter verdens største nulevende øgle, den berømte komodovaran, naturligvis i sel-
skab med en lokal ranger, der er vant til at omgås de usædvanlige kæmper.

Vores krydstogt varer en hel uge, og efter storslåede oplevelser på havet er vi tilbage på Bali, hvor vi indlogeres særdeles kom-
fortabelt på Sanurstranden. Her bliver der tid til at gribe dagen i eget tempo og eventuelt at deltage i ekstra udflugter fra vores 
omfattende program.

Vi har lavet en udflugtspakke bestående af 3 udflugter i Ubud og 5 på skibet, som vi stærkt anbefaler at tilkøbe. Programmet 
for rejsen er skrevet med udgangspunkt i, at udflugtspakken er tilkøbt. Vi rejser i små grupper med 15-25 deltagere og med en 
dansktalende rejseleder, som er født og opvokset på Bali og som kender området som sin egen bukselomme – glæd jer til Bali 
med krydstogt i paradis!

Vi ønsker jer en god rejse.

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

Dag 2. Ubud. Vores rejseleder tager imod i lufthavnen og vi kører til Ubud  
 i det grønne højland for at indlogere os behageligt.

Dag 3. Ubud. Vi oplever skønne Ubud til fods og besøger bl.a. en berømt malers  
 atelier og et forsamlingshus, hvor vi får indsigt i den balinesiske sam- 
 fundsstruktur. Herefter frokost i det grønne (udflugten kræver tilkøb af  
 udflugtspakken).

Dag 4. Ubud. På cykeltur rundt om Ubud langs rismarkerne, gennem lokale  
 landsbyer og med udsigt til smuk natur. Vi besøger et tempel og kigger  
 indenfor i skolestuen (udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken).

Dag 5. Ubud. Dagen byder på en kokkeskole, hvor vi køber friske råvarer på  
 markedet og tilbereder dejlig mad sammen med en dygtig kok. Efter  
 frokost besøger vi en kunsthåndværker, der laver smukke værker i træ  
 (udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken).

Dag 6. Ubud og ombord på skibet. En formiddag på egen hånd til at bade i  
 poolen, gå tur i byen, eller hvad man har lyst til. Efter frokost kører vi mod  
 kysten for at gå ombord på Panorama II, der sejler ud i øhavet kl. 20.

Dag 7. Saringi og Keramat Island. Vi lægger til ved to øde øer, der hænger  
 sammen med en sandbanke. Dagen står i strandens tegn med mulighed  
 for snorkling, stand-up-paddling og andre aktiviteter. BBQ på stranden,  
 hvis vejret tillader det.

Dag 8. Satonda Island. Sejlads i morgenstunden til Satonda, hvor vi skal opleve  
 den slumrende vulkan og en spektakulær kratersø (udflugten kræver tilkøb  
 af udflugtspakken). Om eftermiddagen mulighed for at svømme og  
 snorkle ved stranden.

Dag 9. Flores og Rinca Island. Ankomst til Flores og på land for at opleve  
 denne grønne ø med spændende kultur. Vi ser traditionel dans, går en tur  
 gennem en lokalejet kaffeplantage og besøger Batu Cermin-grotterne  
 (udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken). Sidst på dagen sejler vi videre  
 til Rinca Island.

Dag 10. Rinca, Komodo National Park, Padar Island. Ud sammen med lokale  
 rangers for at kigge på komodovaraner i Komodo National Park. De  
 verdensberømte, dragelignende dyr lever kun her (udflugten kræver  
 tilkøb af udflugtspakken). Om eftermiddagen til Padar Island med afslap- 
 ning på Pink Beach og gåtur til udsigtspunkt.

Dag 11. Moyo Island. Vi går i land på kendissernes favorit-ø og kører gennem  
 smukke skove, langs floder og savanne til Matajitu-vandfaldet i junglen,  
 der falder blødt i tre etager (udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken).  
 Tilbage på skibet i løbet af eftermiddagen.

Dag 12. Lombok. På land igen for at opleve spændende traditionel levevis og  
 spektakulær natur. En lokal guide viser os sin meget autentiske landsby,  
 og vi går ned til et fantastisk vandfald, hvor der er et leben af lokale på  
 udflugt (udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken). Om aftenen nyder vi  
 en Captain’s Dinner ombord på skibet.

Dag 13. Bali, Sanur Beach. Krydstogtet er slut, og vi kører til Sanur Beach, hvor  
 vi med fast grund under fødderne kan nyde rejsens sidste dage.

Dag 14-15. Sanur Beach. Fra vores skønne 4-stjernede hotel har vi direkte adgang  
 til en dejlig strand og til hyggeligt liv på byens hovedgade. Der er ikke  
 noget fast program for dagene, men man kan benytte sig af vores omfat- 
 tede udflugtsprogram, hvis man ikke er typen, der ligger stille.

Dag 16. Sanur og hjemrejse. Sidst på dagen kører vi til lufthavnen for at  
 påbegynde hjemrejsen via Singapore.

Dag 17. Ankomst til Danmark. Flyet fra Singapore sætter hjulene på landings- 
 banen i Kastrup tidligt om morgenen.

Ubud, Bali  

7 dages krydstogt på Panorama

Sanur, Bali

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Oplev Ubud, Balis kunstneriske hjerte, på  
 cykeltur langs rismarkerne og i landlig idyl og  
 til fods gennem byens gader
•  En uges krydstogt ombord på Panorama II,  
 et lille skib med kun 25 kahytter
•  Besøg på 8 vidunderlige øer i det indonesiske  
 øhav
•  Udflugter i land til lokale landsbyer og  
 smuk natur
•  Besøg hos komodovaranerne på Komodo  
 og Rinca Island
•  Masser af tid til at slappe af og bade  
 undervejs på krydstogtet
•  3 dage på 4-stjernede Segara Village  
 i Sanur på Bali
•  Rejs i selskab med dansktalende,  
 balinesisk rejseleder

!
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UBUD - BALIS HJERTE

Rejsen begynder i Ubud, der ligger i Balis grønne høj- 
land. Det er herfra, at de religiøse, ceremonielle og 
kunstneriske strømninger udgår, og det mærkes overalt  
i byens gader. Ofte ser man balinesere klædt i sarong 
og med blomsteropsatser og andre offergaver på  
vej til templerne – det er en del af hverdagen på Bali. 

I byens værksteder arbejdes der flittigt med maler-
pensel, hammer og mejsel, nål og tråd, og det er der-
for oplagt at købe en fin souvenir med hjem herfra. 
Man kan også se på kunst i byens gallerier, og ikke 
mindst kan man sætte sig i sadlen og cykle ud i det 
grønne opland for at nyde synet af rismarker, vand-
løb og vulkaner.



5

På vores udflugter i Ubud besøger vi blandt andet markedet, hvor byens indbyggere køber alle deres dagligvarer. De handlende begynder altid dagen med at bede til 
den gud, der sørger for god omsætning.

Dag 1. Danmark - Bali
Der er afrejse fra Københavns Lufthavn med 

Singapore Airlines ved frokosttid. Vi har en nat 

ombord på flyet og et skift i 

Singapore, inden vores rejse-

leder tager imod os på Bali.

Dag 2. Bali, videre til Ubud
På Bali står vores danskta-

lende balinesiske rejseleder 

klar til at tage imod os, og 

sammen kører vi et par timer 

ud til øens grønne højland og 

den skønne by Ubud, hvor vi 

indkvarteres på et dejligt hotel 

med udsigt til rismarker og landlig idyl. 

Det har været en lang rejse, og de fleste har nok 

bare lyst til at pakke kufferten ud, dyppe sig i 

poolen og spise et godt måltid mad.

Dag 3. Ubud, på vandretur i byen 
og frokost i det grønne
Udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken.
Efter morgenmaden skal vi på opdagelse i byen 

sammen med vores dansktalende balinesiske 

rejseleder. Vi begynder 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 hvert riskorn 

på hans smukke billeder.

Herefter får vi en kort intro-

duktion til Ubud marked, hvor 

vi gør ophold ved et lille tem-

pel til ære for gudinden for 

forretninger. 

Templet ligger ved indgan-

gen til markedet, og her 

begynder alle sælgere dagen 

med et lille ritual for at sikre 

optimale omstændigheder 

for dagens omsætning. Vi besøger byens 

kongepalads i Ubud centrum og fortsætter til 

Ubud Water Palace med de mange smukke 

lotusblomster.

Herefter går vi ned af Jl. Kajeng-vejen, som 

er udsmykket af kunstnere og beboere i den 

lokale banjar. En banjar er betegnelsen for et 

religiøst og socialt fællesskab – et slags for-

samlingshus – blandt en række familier, som 

bidrager til templet og forsamlingshusets drift. 

Vores rejseleder vil ved denne lejlighed for-

tælle mere om den spændende men også 

komplekse samfundsstruktur, der gør Bali til et 

ganske særligt sted på denne jord.

Næste stop er hos den lokale maler, Pak 

Mangku, der arbejder efter samme principper 

som den berømte Gusti Nyoman Lempad. Det 

tager mange måneder at gøre et billede fær-

dig, og man forstår hvorfor, når man ser de 

indviklede motiver og den dygtighed, det kræ-

ver at male så fint et billede.

Sulten begynder så småt at melde sig, og vi 

fortsætter derfor ud af byen og gennem ris-

markerne til restauranten Sari Organic, der 

som navnet afslører, er en økologisk restau-

rant, hvor vi 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. Man kan 

vælge at fortsætte udforskningen af Ubud på 

egen hånd eller køre med retur til hotellet, 

hvor man kan slappe af ved poolen.

Dag 4. Ubud, på cykeltur i det grønne opland
Udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken.
Dagen i dag skal bruges i cykelsadlen på en 

hyggelig tur rundt i Ubuds smukke opland med 

Krydstogt - Bali med krydstogt i paradis
17 dage

Herefter går vi ned 
af Jl. Kajeng-vejen, 
som er udsmykket af 
kunstnere og beboere 
i den lokale banjar
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masser af oplevelser undervejs. Vi skal opleve 

lokalbefolkningen langt væk fra alfarvej, mens 

vi i roligt tempo cykler gennem Balis uspole-

rede landskab, der er så godt som uberørt af 

turister. Vi har tilrettelagt ruten, så alle kan 

være med, og vores samarbejdspartnere har 

sikret gode cykler og hjelme. Efter en introduk-

tion er vi derfor klar til at cykle gennem en 

bambusskov med intet mindre end 14 forskel-

lige typer af bambus.

Herfra ruller vi videre til landsbyen Peng-

lipuran, hvor synet af de traditionelle huse 

springer i øjnene. Vi bliver inviteret inden-

for, hvor vi kigger nærmere på de traditioner, 

der er særligt kendetegnende for kulturen i 

denne landsby. Vi besøger også den lokale 

skole, hvor børnene undervises efter et sær-

ligt hindukoncept. 

Næste stop på dagens cykeltur er ved et af 

Balis ældste templer, Kehen-templet fra det 13. 

århundrede, som gennem tiden har været brugt 

i forbindelse med kongelige edsaflæggelser. Her 

får vi fortællingen om de ceremonier, der har 

fundet sted og ikke mindst de konsekvenser og 

forbandelser, der har fulgt med, hvis man ikke 

har levet retsmæssigt efter sin tro.

Efter dagens første etape, spiser vi en lokal 

frokost i byen Bangli, inden vi cykler videre 

til en grøn lille oase ved Dedari-vandfaldet. 

Måske turens højdepunkt, hvor der er mulig-

hed for en forfriskende dukkert i den idylliske 

kulisse, inden vi kører tilbage til Ubud.

Aftenen i Ubud er på egen hånd. Der er mas-

ser af restauranter i byen, der 

serverer dejlig mad og drikke 

til gode priser.

Dag 5. Ubud, kokkeskole 
og besøg hos træskæreren
Udflugten kræver tilkøb af 
udflugtspakken.
Når vi har spist morgenmad, 

er vi klar til at tage på det 

lokale fødevaremarked for at 

kigge nærmere på de friske 

råvarer og krydderier, der bruges i det baline-

siske køkken. 

Varerne er sirligt anrettet på fade og i kurve – 

balineserne har et særligt talent for at gøre altid 

smukt og indbydende – og sammen med en 

dygtig lokal kok vælger vi de ting, vi skal bruge 

til at fremtrylle en dejlig frokost.

Efter en kaffepause hilser vi på den familie, der 

driver kokkeskolen, og kigger på faciliteterne, 

inden vi for alvor går i gang med at kokkerere 

i det åbne køkken. Det er vigtigt, at vi gør os 

umage, for vi skal selv spise kreationerne til 

frokost. Kokken er dog garant for, at alt bliver 

velsmagende og smukt at skue.

Eftermiddagen byder på et besøg hos en 

træskærer, der bor i samme by, som kokken. 

Familien, der ejer værkste-

det, har arbejdet med faget 

i generationer, og de intro-

ducerer os til den svære 

proces. Måske falder vi over 

en smuk souvenir til minde 

om rejsen. 

Sidst på eftermiddagen er 

vi tilbage på hotellet og kan 

slappe af ved poolen og 

planlægge, hvilken restau-

rant vi vil besøge til aften.

Dag 6. Ubud og videre til kysten 
for at gå ombord på Panorama II
Dagen begynder langsomt med morgenmad og 

afslapning på egen hånd. Hvis man har lyst, er 

der god tid til en cykeltur i byen, cafebesøg eller 

lidt shopping i Ubuds mange fristende butikker. 

Efter frokost bliver vi kørt til havnen i Benoa, 

hvor det gode skib Panorama II venter på os. 

Der er tale om 164 fods motoryacht med plads 

til 49 gæster i 25 kahytter og en besætning på 

Vi udforsker Ubuds opland på cykel og besøger bl.a. landsbyen Penglipuran, hvor man altid sørger for, at guder forkæles med lækkerier. Vi betragter også arbejdet  
i markerne, hvor risen både plantes og høstes med håndkraft.

Næste stop på dagens  
cykeltur er ved et af 
Balis ældste templer, 
Kehen-templet fra  
det 13. århundrede

Krydstogt - Bali med krydstogt i paradis
17 dage
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KUNST OG KULTUR

Ubud emmer af livskraft, her ban-
ker Balis kunstneriske hjerte omgi-
vet af betagende natur, floder, 
kløfter og risterrasser så neon-
grønne, at de skærer i øjnene. Her 
har kunstnere fra hele verden fun-
det et fristed, og de smukke omgi-
velser har været en uudtømmelig 
inspirationskilde for bl.a. malere, 
skulptører og træskærere.
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På vores krydstogt besøger vi vidunderlige tropeøer, som Saringi, Keramat og Satonda Island, og vi har tid til både udflugter på land og til at bade, snorkle, sejle kajak og nyde solen.

18. Foran os har vi en hel uges krydstogt til 

vidunderlige øer i det østlige Indonesien – en 

oplevelse som er de færreste forundt. 

Vi finder vores kahytter på Lower, Main eller 

Upper Deck og kigger os 

omkring på skibet, der har hyg-

gelige lounge- og barområder, 

restaurant, et dejligt soldæk 

med solsenge og en platform, 

hvorfra der er nemt at komme i 

vandet og op igen. 

Alle måltider og naturligvis 

udflugter er inkluderet ombord 

på skibet, og vi nyder den før-

ste middag, mens solen synker 

i horisonten. Kl. 20 letter vi anker og sejler ud 

på havet med kurs mod Saringi Island. Efter 

en god middag og måske en drink, vugges vi i 

søvn af bølgerne og duften af saltvand.

Dag 7. Saringi Island og Keramat Island, 
life is a beach…
Omkring ved 9-tiden kaster vi anker ved 

Saringi Island, en øde ø, der er forbundet 

med Keramat Island, endnu en øde ø, med 

en fotogen sandtange. Øerne skyder op ad 

havet som irgrønne toppe med et frodigt 

højland og smukke hvide sandstrande i det 

klare blå hav – et syn for guder!

Vi kommer i land med dinghys (gummibåde), 

og har hele dagen til rådighed. Vi går på sand-

banken mellem de to øer og bruger tiden på 

strandene, hvor vi kan nyde solen og snorkle 

mellem farvestrålende fisk og koraller. 

Havet her er ube-

rørt og byder på 

masser af oplevel-

ser, også selvom 

man ikke har erfa-

ring med at snorkle. 

Skibet har også for-

skelligt udstyr med, 

som man kan mun-

tre sig med – f.eks. 

kan man sejle kajak 

og prøve kræfter med stand-up paddling. 

Hvis vejret er til det, sættes en barbecue op 

på stranden, mens solen går ned, og herefter 

kan vi nyde et dejligt måltid under stjernerne. 

Senere sejler vi med dinghy’en tilbage til skibet 

og tørner ind – skibet bliver liggende i bugten 

natten over.

Dag 8. Satonda Island, vandretur til 
spektakulær kratersø

Udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken.
Panorama II sejler videre til Satonda i mor-

genstunden, mens vi nyder vores morgenmad 

på dækket eller i salonen. Satonda Island er 

endnu en øde ø, og den er opkaldt efter den 

sovende vulkan, der knejser midt på øen. Om 

formiddagen, inden solen får for meget magt, 

sejler vi i land med dinghy’en for at tage på 

vandretur til vulkanen, så husk gode sko. 

Vi vandrer i selskab med vores rejseleder gen-

nem øens frodige landskab til en spektakulær 

kratersø, der lyser i en særlig blågrøn farve. 

Ifølge sagnet blev søen fyldt med havvand 

efter en tsunami, der opstod efter et vulkan-

udbrud på en nærliggende ø. 

Vi når frem til kanten af kratersøen og til et 

udsigtspunkt, der egner sig fortræffeligt til 

en fotoseance. På vejen tilbage kan vi måske 

hænge en sten eller en stump koral på øens 

ønsketræ, hvorved vi er berettiget til at frem-

sætte et hemmeligt ønske.

Tilbage på stranden kan vi tage en forfriskende 

svømmetur og kigge på fisk gennem masken 

i dette undervandsparadis. Alle skal være 

ombord igen ved solnedgang, hvor Panorama 

II sætter kursen mod Flores.

Dag 9. Flores, stammekultur og 
markedsbesøg

Udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken.
Vi er fremme på Flores og ligger i havnen i 

Satonda Island er endnu 
en øde ø, og den er op-
kaldt efter den sovende 
vulkan, der knejser midt 
på øen

Krydstogt - Bali med krydstogt i paradis
17 dage
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KRYDSTOGT MED PANORAMA II

Panorama II er et dejligt motorskib med kun 25 kahytter og plads til 
maksimalt 49 gæster. Det giver en eksklusiv oplevelse at være på så 
 lille et skib og mulighed for at lægge til på steder, hvor de store skibe 
ikke kan komme. Besætningen tæller 16-18 mand til de 49 gæster, 
så servicen ombord er i orden. Der findes kahytter på Lower, Main og 
Upper Deck, og herudover er der restaurant, bar og et dejligt soldæk.

Det er muligt at opgradere til kategori A, som har kahyt med vindue
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FLORES-STAMMER OG TRADITIONELT LIV

Flores er en af de større øer på vores rute. Vi går i 
land for at opleve den helt særlige blanding af nuti- 
dig og traditionelt liv, der findes her. Vi besøger en 
af øens mange stammer i deres landsby for at få 
et indtryk af deres levevis. Befolkningen lever ikke 
et traditionelt stammeliv til hverdag, men når noget 
skal fejres, trækker man i de traditionelle klæder, 
slagter nogle dyr, så der er mad til alle, og danser 
i dagevis. 

Faktisk er øen katolsk – et levn fra dengang hvor 
portugiserne havde koloniseret den. 
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Skibet lægger til på Flores, og her kommer vi på en udflugt ud i den landlige idyl, hvor der bl.a. dyrkes ris og kaffe. 

hovedbyen Labuan Bajo. Selvom Bali og Flores 

begge er en del af Indonesien, er der tale om 

to vidt forskellige verdener. Dels er religionen 

og dermed skikkene helt anderledes, dels er 

Flores langt fra at være turistmæssigt udviklet 

i forhold til Bali, hvilket i høj grad bidrager til 

charmen.

Flores er præget af en auten-

tisk blanding af oldgamle 

stammekulturer og kato-

licisme, som portugisiske 

koloniherrer introducerede i 

det 16. århundrede. Øen er 

desuden hjem for det for-

historiske Flores-menneske 

(homo floresiensis), et hob-

bit-væsen, der blev identifi-

ceret i en hule midt på øen så sent som i 2003. 

Det anslås, at hobbitterne levede fra 38.000 til 

13.000 år før vor tidsregning.

Naturen på Flores er vanvittig smuk med høje 

vulkaner, grønne bjerge og skjulte strande, 

men det største turistmæssige trækplaster er 

øhavet ud for øens østkyst, hvor bl.a. Komodo, 

Rinca og Padar ligger – de øer, der tilsammen 

danner Komodo National Park. Vi gemmer 

nationalparken til i morgen og koncentrerer os 

i dag om Flores.

Vi bliver hentet på kajen og kører uden for byen 

for at besøge en af øens traditionelle stam-

melandsbyer, hvor vi skal overvære forskel-

lige traditionelle danse, der fremføres af folk i 

flotte dragter. Mændenes danse er kraftfulde  

og fortæller historier om f.eks. jagt og krigs-

handlinger, mens kvindernes 

er mere rolige men alligevel 

indviklede Flores’ traditionelle 

landsbyer er som oftest fjert 

beliggende og benyttes til 

ceremonier og festligheder i de 

enkelte stammer. 

Befolkningen planlægger stadig 

deres hverdag ud fra den cere-

monielle kalender, der gælder 

for netop deres stamme – man 

kan sige, at de er katolikker til hverdag og 

stammefolk, når noget skal fejres. 

Efter besøget i landsbyen går vi en tur gen-

nem en kaffeplantage, der er lokalt ejet, og 

introduceres til dyrkningsmetoderne for øens 

meget fine og dyre kaffe. Vi vandrer videre ud 

i den smukke natur en times tid og nyder den 

friske luft og landlige idyl. 

På vej tilbage skal vi en tur ind i Batu Cermin-

grotten, hvilket betyder spejlgrotten på indo-

nesisk. Grotten er en stor kalkstensformation 

med en særlig blank overflade, der reflekte-

rer lyset, og et stykke vej inde i grotten fin-

der sollyset vej ned gennem formationen og 

skaber et guddommeligt lys. 

Flagermusene hænger med hovedet nedad 

inde i grotten og lader sig ikke forstyrre af os, 

mens vi finder vej sammen med vores rejsele-

der og lokale guide.

Sidste punkt på dagsordenen i dag er et besøg 

på Labuan Bajos lokale marked. Her ser vi de 

gode råvarer fra havet og fra markene og hvad 

der ellers sælges af stort og småt. Der findes 

endnu ikke supermarkeder på Flores, så alt 

handel med dagligvarer foregår på markedet, 

hvor der vejes og forhandles livligt.

Vi er tilbage på vores skib sidst på eftermidda-

gen til afslapning og måske en drink på dækket.

Dag 10. Besøg hos komodovaranerne 
i Komodo National Park og på smukke 
Padar Island

Udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken.
Panorama II stikker en kort tur over havet og 

kaster anker i bugten ud for Rinca Island i 

Komodo National Park. Vi går i dinghy’en for at 

sejle ind til landgangsbroen, og her mødes vi 

Naturen på Flores 
er vanvittig smuk 
med høje vulkaner, 
grønne bjerge og 
skjulte strande
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KOMODO NATIONAL PARK

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

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

På jeres to oplevelsesrige dage i nationalparken skal I på 
to vandreture på udkig efter varanerne, naturligvis sammen 
med en erfaren ranger, der ved, hvordan man omgås disse 
dyr. Herudover får I mulighed for at gå helt op til et udsigts-
punkt med en fantastisk udsigt over de smukke, bjergrige 
øer, der er omkranset af hvide strande.
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Padar Island er en vidunderlig smuk ø med grønne bjerge, 
bugter og strande i forskellige farver.

På Moyo Island besøger vi det paradisiske Mata Juti-vandfald med tre niveauer og naturlige 
pools, der kalder på en badetur.

Krydstogt - Bali med krydstogt i paradis
17 dage

af en lokal ranger, der skal med os på en gåtur 

henover øen på udkig efter komodovaraner. 

Han er ”bevæbnet” med en stok og stor fortæl-

lelyst og leder os sikkert rundt i nationalparken.

Komodovaranen kan blive mere 

end 3 meter lang og veje op til 

165 kg, og dermed er den ver-

dens største øgle. Den er især 

kendt for sin lidt barbariske 

jagtteknik, hvor den sniger sig 

ind på sit bytte, bider det og 

følger efter det henover flere 

dage, indtil det dør. 

Herefter kan den lade byttet 

ligge i ugevis, da den faktisk foretrækker at æde 

ådsler. Man mener, at varanen har meget giftige 

bakterier i sit spyt, og at det er disse bakterier, 

der til sidst svækker dyret så meget, at den kan 

dræbe det. Det kan selvfølgelig være angstpro-

vokerende at stå overfor et dyr af den karakter, 

men man skal huske, at ranger’en har helt styr 

på situationen. 

Ved middagstid sejler vi tilbage til vores skib, 

som nu bevæger sig over til en af naboøerne, 

den meget smukke Padar Island, der kan prale 

af grønne bjerge, bugter med strande i forskel-

lige farver og meget andet godt for øjnene.

Vi skal bruge nogle timer ved den berømte 

Pink Beach, der hedder sådan, fordi sandet 

i vandkanten er iblandet mikroskopiske styk-

ker af røde koraller, der giver stranden et 

lyserødt look. 

Der ligger et meget fint koralrev tæt på land, 

og hvis man ifører sig snor-

kel og maske, vil man kunne 

se masser af farverige fisk, 

der holder til mellem lige så 

farverige koraller. Bugten lig-

ger godt beskyttet, så også 

nybegyndere kan nyde snor-

klingen.

Det vil være muligt at gå op 

til et udsigtspunkt, hvorfra 

man skuer ud over et fanta-

stisk landskab med henholdsvis sort, gult og 

pink sand – meget smukkere bliver det ikke. 

Tilbage på skibet spiser vi middag og ser solen 

gå ned, hvorefter kaptajnen sætter kurs mod 

Moyo Island, hvortil vi ankommer om morgenen.

Dag 11. Moyo Island, besøg i landsbyen 
og vandring til vandfald
Udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken.
Moyo er en kendt ø på jetsetternes verdens-

kort. Således har både Prinsesse Diana og Mick 

Jagger kastet stjernestøv over øens meget eks-

klusive resort, men det ligger dog ikke på vores 

rute i dag. Vi sejler i dinghy’en ind til den lokale 

landsby, hvor vi modtages med dans og musik, 

og vi går en tur rundt i byen for at få en for-

nemmelse af, hvordan livet leves her.

Herefter skal vi på en vandretur gennem øens 

smukke natur til Mata Jitu-vandfaldet. Vi går 

gennem en plantage, hvor der dyrkes cashew-

nødder, og på vejen holder vi øje med flora og 

fauna, bl.a. de flotte røde guldsmede, forskel-

lige farvestrålende fugle og formentligt også 

lidt spændende edderkopper. Vi kommer frem 

til vandfaldet, der har tre niveauer og naturlige 

pools, der skaber en eventyrlig stemning. 

Tilbage i landsbyen venter dinghy’en på at 

sejle os tilbage til skibet, hvor vi nyder resten 

af dagen.

Dag 12. Lombok, udflugt til traditionel 
landsby
Udflugten kræver tilkøb af udflugtspakken.
Vores skib er nået frem til Lombok, en af de 

større øer i det østindonesiske rige, og i dag 

skal vi på udflugt på den nordvestlige del af øen, 

hvor vi skal opleve kultur, natur og ikke mindst 

autentisk hverdagsliv i øens små landsbyer. 

I kystbyen Tanjung besøger vi det traditionelle 

marked med alskens fødevarer, hvor de lokale 

køber ind i boder med et stort udbud af fisk, kød 

og spraglede stabler af frugter og grønsager. 

I de landsbyer, vi passerer undervejs, kan det 

være, at vi ser et par unge kvinder, der sidder 

på gulvet med udstrakte ben under deres væve, 

hvor hænderne med imponerende hastighed 

fletter spraglede tråde til smukke mønstre. 

Gem lidt plads i kufferten til disse besøg.

Herefter skal vi på 
en vandretur gennem 
øens smukke natur til 
Mata Jitu-vandfaldet
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Krydstogt - Bali med krydstogt i paradis
17 dage

Vi kører gennem landskabet og ser, hvor 

bønderne arbejder i de dybgrønne rismarker. 

Inde i landet passerer vi buldrende vandfald, 

som sørger for, at markerne får al den væde, 

der skal sikre høsten. Ved Sedang Gile-

vandfaldet får vi mulighed for at bade i søen 

under vandfaldet, der har sit udspring på 

det mægtige Rinjanibjerg, der knejser 3.726 

meter over havet. 

Vi kigger indenfor i en traditionel landsby, hvor 

en bjergstamme lever stort set som flere gene-

rationer før dem i pagt med naturen og i ler-

klinede hytter. 

Vi spiser frokost i land, når det passer ind i 

programmet, og i løbet af eftermiddagen er vi 

tilbage på skibet. Om aftenen inviteres vi til 

Captain’s Dinner for at fejre krydstogtets sidste 

middag på det vuggende hav.

Dag 13. Benoa, Bali og videre til Sanur
Skibet lægger til kaj tidligt om morgenen, 

og vi tager afsked med besætningen og fin-

der den chauffør, der skal køre os til Sanur-

stranden, hvor vi skal slappe af de sidste 

dage af ferien.

Vi skal bo på Segara Village, et virkeligt dejligt 

hotel der ligger helt ned til stranden og i gåaf-

stand til byens hyggelige hovedgade. Efter en 

uge på havet skal det blive dejligt at have fast 

grund under fødderne og tid til at gribe dagen 

i eget tempo.

Efter ankomst til Segara Village siger vi farvel til 

rejselederen, resten af ferien handler det om 

at slappe af og nyde stranden og havet.

Hvis I har mod på at se og 

opleve mere, end I kan gøre 

på egen hånd, har Stjerne-

gaards rejseledere en række 

forslag til udflugter, som 

de tilbyder at arrangere for 

jer. I bestiller udflugterne 

direkte hos Stjernegaards 

repræsentant, Puta Eka, på 

jeres hotel i Sanur. Se træf-

fetidspunkter i jeres afrej-

semateriale.

Det kunne eksempelvis være en guidet cykel-

tur gennem byen og langs stranden i Sanur, en 

trekkingtur til vulkanens top, hvor solopgan-

gen venter eller rafting på floderne i Nordbali. 

Endvidere kan der arrangeres en sejltur til 

koraløen Lembongan eller dykker-/snorkelture 

til Nusa Penida eller andre gode snorkelsteder. 

Eller I kan et besøge skildpaddecenteret, hvor 

et opfattende bevaringsprogram er sat i værk.

Dag. 14-15. Sanur, afslapning og evt. 
udflugter
Vi har nu to dage til rådighed til at slappe af 

på stranden og ved poolen på det skønne 

4-stjernede Segara Village. Når sulten melder 

sig, behøver man ikke gå udenfor hotellet, idet 

nogle af strandens bedste spisesteder findes 

netop her. 

Vil man prøve noget andet, 

så gå en tur langs stranden 

og find et hyggeligt spise-

sted – der er virkeligt mange 

muligheder. Ønsker I flere 

oplevelser, kan I benytte jer 

af Stjernegaards meget store 

udflugtsprogram – vores bali-

nesiske team, der er repræ-

senteret på hotellet, hjælper 

gerne med at booke. 

Måske har I lyst til at se, hvor-

dan der arbejdes med beskyttelse af havskild-

padder på det nærliggende havskildpaddecen-

ter, måske har I lyst til at deltage i en cykeltur 

i morgenstunden gennem Sanur, som udover 

at være en ferieby også er en lokal by med et 

liv, der er forbavsende upåvirket af turismen. 

Det kan også være, at I vil vandre til toppen af 

vulkanen for at se solen stå op, eller måske køre 

gennem Balis smukke natur til steder, hvor man 

kun kan komme med en 4-hjulstrækker.

Dag 16. Bali og hjemrejse
Vi har god tid på stranden, inden vi i løbet af 

eftermiddagen køres til lufthavnen for at påbe-

gynde hjemrejsen med et stop undervejs.

Dag 17. Ankomst til Danmark

Ved Sedang Gile-vand-
faldet får vi mulighed 
for at bade i søen under 
vandfaldet, der har sit 
udspring på det mægtige 
Rinjanibjerg

Sidste stop på krydstogtet er på Lombok, hvor vi bl.a. besøger en traditionel landsby, hvor tiden står stille, og det fine Sedang Gile-vandfald, som også er et yndet 
udflugtsmål for de lokale.
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Der er en del ting at tage sig til i Sanur, Det oplagte er selvfølgelig at nyde stranden, men I kan også tage på 
udflugt, f.eks. på cykel en tidlig morgenstund eller på besøg ved havskildpaddecentret.

SANUR - BALIS 
HYGGELIGSTE STRANDBY

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

Den seks kilometer lange strand har undergået 
en forvandling og er i dag bedre end nogen-
sinde. I aftenskumringen liver stranden og 
hovedgaden op på ny. I skæret fra restauran-
ternes olielamper anrettes dagens friskfangede 
fisk, og duften fra grillen pirrer de nasale sanser. 
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