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BALI KLASSISK TUR 
- 15 dage / 14 nætter
6 dage Sanur * 4 dage Ubud * 3 dage Candidasa * 2 dage Lovina
TUR 106:STANDARD HOTELLER
TUR 107: FØRSTEKLASSES HOTELLER

Dag 1: Ankomst Bali 
I hentes i lufthavnen og kører sammen med den lokale en-
gelsktalende guide til jeres hotel. Resten af dagen slappes 
af ved hotellets swimmingpool eller på stranden. 
Overnatning: 
Standard: Sativa Sanur Cottage (deluxe værelse)
Førsteklasse: Matahari Terbit (standard bungalow)

Dag 2: Sanur / Tanjung Benoa
Dagen er til fri disposition. Omkring kl. 17:00 hentes I af 
guiden, som kører jer til en nærliggende landsby. Her vil I 
overvære den flotte Kecak dans, hvor en stor gruppe syn-
gende og svajende dansere iført lændeklæder vil opføre 
scener fra Ramayana, en underholdende danseforestilling 
fra den indonesiske mytologi, som varer et par timer. Der 
returneres til hotellet efter forestillingens afslutning. (M)
Overnatning: 
Standard: Sativa Sanur Cottage (deluxe værelse)
Førsteklasse: Matahari Terbit (standard bungalow)

Dag 3: Sanur / Tanjung Benoa
Dagen er til fri disposition. (M)
Overnatning: 
Standard: Sativa Sanur Cottage (deluxe værelse)
Førsteklasse: Matahari Terbit (standard bungalow)

Dag 4: Sanur eller Tanjung Benoa - Ubud 
I forlader hotellet omkring kl. 08:30 og kører nordpå mod 
øens centrale højland. Det betagende landskab med bru-
sende floder og lysegrønne rismarker kan tage pusten fra 
selv de mest garvede rejsende. Undervejs gøres ophold 
ved Batubulan, hvor dansere i farvestrålende dragter vil 
opføre traditionel Barong- og Kris-dans (donation ca. kr. 
15 pr. person ikke inkluderet). Herefter besøger I to mindre 
byer med hver deres speciale. Mas er kendt for sine me-
sterlige træskærere, hvis håndværk er af sjælden høj kva-
litet. Landsbyen Celuk er centrum for guld- og sølvarbejde. 
Efter at have prøvet kræfter med de lokales handelstalent 
går turen gennem Balis smukke natur til to af øens store 
seværdigheder. Først besøges Moder Templet (Pura Besa-
kih), der med Agung Vulkanens massive top i baggrunden 
og et virvar af farvestrålende festklædte balinesere med 
offergaver, er et af øens storslåede syn. I Klungkung, som 
var Balis politiske centrum i flere århundreder, kan I opleve 
den flydende pavillon, der fungerede som domstol frem 
til midten af det 19. århundrede. Sidst på eftermiddagen 
ankomst til hotellet i Ubud. (M) 
Overnatning: 
Standard: Sahadewa (deluxe værelse m/ udsigt til haven)
Førsteklasse: Ananda Cottages (superior værelse)

Dag 5: Ubud 
Dagen er til fri disposition. Oplev Ubuds afslappede atmos- 
fære og den enestående natur omkring de nærliggende 
landsbyer. (M)
Overnatning: 
Standard: Sahadewa (deluxe værelse m/ udsigt til haven)
Førsteklasse: Ananda Cottages (superior værelse)

Dag 6: Ubud – Rafting på Ayung floden
Dagen i dag byder på en af de største og sjoveste natur-
oplevelser på Bali. 
I skal ud og sejle på Ayung-floden, der bugter sig 9 - 10 km 
gennem det mest spektakulære landskab. I bliver hentet 
mellem 8:30 og 9:00 på hotellet og efter en halv times 
kørsel, er I fremme ved Sobeks hovedkontor. Her får I en 
grundig gennemgang af turens forløb inden I vandrer ned 
til floden - en gåtur på ca. 15 min. 
Sejlturen tager ca. to timer og afsluttes med en dejlig fro-
kost på flodbredden.
Vi bliver ofte spurgt: ”Er det ikke farligt?”, ”Er det noget 
for en gammel kone som mig?” Svarene er entydigt ”Nej, 
det er ikke farligt” og ”Ja, det er helt sikkert noget for alle 
- uanset aldre og køn”. Det meste af tiden glider I roligt 
ned ad Ayung-floden i gummibåden. Turen er en kæmpe 
naturoplevelse, lattermusklerne bliver rørt og mon ikke 
også det giver et lille sug i mellemgulvet under visse pas-
sager på floden. (M/F)
Børn skal være fyldt 7 år for at kunne deltage.
Overnatning: 
Standard: Sahadewa (deluxe værelse m/ udsigt til haven)
Førsteklasse: Ananda Cottages (superior værelse)

Dag 7: Ubud
Dagen er til fri disposition. Oplev Ubuds afslappede atmos- 
fære og den enestående natur omkring de nærliggende 
landsbyer. (M)
Overnatning: 
Standard: Sahadewa (deluxe værelse m/ udsigt til haven)
Førsteklasse: Ananda Cottages (superior værelse)
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Dag 8: Ubud - candidasa 
Efter morgenmaden sættes kursen mod Candidasa på 
østkysten. Undervejs gøres stop ved Elefantgrotten ved 
Bedulu. Herefter besøges Gianyar, som er kendt for sine 
smukke håndvævede stoffer. I fortsætter op langs kysten 
og stopper ved Goa Lawah, et af de ni store templer på 
Bali, som udover at huse i tusindvis af små sorte flager-
mus også siges at være beboet af den legendariske hellige 
drage Naga Basuki. Områderne Karangasem og Tirtagang-
ga, som I bevæger jer gennem, anses for at være nerven 
i den balinesiske kultur, og er et perfekt udgangspunkt for 
at udforske det “ægte” Bali. Særlig spændende er lands-
byen Tenganan, som er hjemsted for den pre-hinduistiske 
Bali Aga stamme. Landsbyen ligger i et kuperet område 
omgivet af frodig bambusskov og særprægede banyan-
træer. På forunderlig vis er det lykkedes stammen at be-
vare sine traditioner for arkitektur, familieforhold, religion, 
dans, musik og ikke mindst kunsthåndværk. I ankommer til 
Candidasa over middag. (M)
Overnatning: 
Standard: Rama Candidasa (standard værelse)
Førsteklasse: Puri Bagus Candidasa (standard vær m/ ud-
sigt til haven)

Dag 9: candidasa
Dagen til fri disposition. (M)
Overnatning: 
Standard: Rama Candidasa (standard værelse)
Førsteklasse: Puri Bagus Candidasa (standard vær m/ 
udsigt til haven)

Dag 10: candidasa - Lovina
I forlader Candidasa tidligt om morgenen og kører ind i 
landet mod Bangli. Første stop er Pura Kehen, som siges 
at være Balis smukkeste tempel. Efter et besøg i lands-
byen Pengelipuran fortsættes gennem det skønne natur-
sceneri til byen Kintamani. Her nydes udsigten til Mount 
Batur-vulkanen hvis kraftige udbrud i 1926 begravede den 
lille by. Over middag kommer I til dagens sidste seværdig-
hed - Penulisan Templet, som ligger på et af Balis højeste 
punkter. Hen på eftermiddagen ankomst til Lovina. (M)
Overnatning: 
Standard: Aditya Beach Resort (deluxe vær m/ havudsigt)
Førsteklasse: Puri Bagus Lovina (superior værelse m/ ud-
sigt til haven)

Dag 12: Lovina - Sanur / Tanjung Benoa
I forlader Lovina og kører til Gitgit vandfaldet, som kan 
opleves efter en lille vandretur. I fortsætter ad vejen til 
det rolige område omkring Bratan-søen og gør stop ved 
Ulu Danu Templet, som ivrigt besøges af folk fra de om-
kringliggende landsbyer. Er der tid, går turen herefter til 
det lokale marked. Herefter køres sydpå til Mengwi for at 
se det pragtfulde havetempel Pura Taman Ayun ved den 
smukke lotussø. Sidst på eftermiddagen kommer I til en 
lille klippeø ud for kysten med det opsigtsvækkende tem-
pel Tanah Lot. Efter nogle oplevelsesrige dage på Bali har 
I de efterfølgende dage mulighed for at fordøje de mange 
indtryk på det valgte hotel på sydkysten. (M)
Overnatning: 
Standard: Sativa Sanur Cottage (deluxe værelse)
Førsteklasse: Matahari Terbit (standard bungalow)

Dag 13-14: Sanur  / Tanjung Benoa
Dagene er til fri disposition. (M)
Overnatning: 
Standard: Sativa Sanur Cottage (deluxe værelse)
Førsteklasse: Matahari Terbit (standard bungalow)

Dag 15: Afrejse
Først på eftermiddagen hentes I på jeres hotel og køres til 
lufthavnen. Herfra kan I vælge at flyve hjem til Danmark 
eller fortsætte jeres ferie et andet sted i Asien. (M)

ALT DETTE ER INKLUDERET:
ü Transport fra Denpasar lufthavn til det valgte hotel t/r
ü 6 nætter i Sanur (standard) / Benoa (førsteklasse) -  
 inkl. morgenmad
ü 4 nætter i Ubud - inkl. morgenmad
ü 2 nætter i Candidasa - inkl. morgenmad
ü 2 nætter i Lovina - inkl. morgenmad
ü Ture og udflugter som anført i dag til dag programmet
ü Bil med aircondition
ü Engelsktalende guide
BEMæRK: Børn skal være fyldt 7 år for at kunne del-
tage på rafting turen på dag 7.

Børn: 1 barn u/ 6 år: uden morgenmad (deler seng med 
2 voksne - barnet får ikke egen seng). 1 barn u/ 12 år 
inkl. morgenmad, egen seng. Maximalt 2 voksne og 2 
børn på værelserne.
PRISERNE INKLUDERER IKKE: Se boks side 16.

Git Git vandfaldet

Dag 11: Lovina 
Dagen til fri disposition. (M)
Overnatning: 
Standard: Aditya Beach Resort (deluxe vær m/ havudsigt)
Førsteklasse: Puri Bagus Lovina (superior værelse m/ ud-
sigt til haven)
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