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Bali Dag 8: candidasa
Dagen er til fri disposition. (M)
Overnatning: Puri Bagus Candidasa (deluxe værelse m/ 
havudsigt)

Dag 9: 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. 

fORTSæTTES PÅ NæSTE SIDE....

Puri Bagus Lovina
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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: Parigata Villas Resort (deluxe suite).

Dag 2: Sanur
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: Parigata Villas Resort (deluxe suite)

Dag 3: Sanur - Ubud
I forlader hotellet omkring kl. 08:30 og kører nordpå mod 
øens centrale højland. Undervejs gøres ophold i den be-
tagende fuglepark Singapadu. Efter en vandretur i parken 
fortsættes til de to mindre byer med hver deres speciale. 
Mas er kendt for sine mesterlige træskærere, hvis hånd-
værk er af sjælden høj kvalitet. Landsbyen Celuk er cen-
trum for guld- og sølvarbejde. Efter at have prøvet kræfter 
med de lokales handelstalent, går turen gennem Balis 
smukke natur til Komaneka Resort, hvor I overnatter de 
efterfølgende 4 nætter i deluxe værelse. (M)

Dag 4: Ubud 
Tidlig afgang efter morgenmaden til en af Balis små lands-
byer Sebatu Village. Efter en vandretur i det smukke om-
råde forsætter I til Tampaksiring, templet ved de hellige 
kilder. Ved floden ligger Gunung Kawi, et imponerende 
gravmonument fra det 11. århundrede hugget ud i en 7 

meter høj klippe. Efter frokost besøges Moder Templet 
(Pura Besakih), der med Agung vulkanens massive top i 
baggrunden og et virvar af farvestrålende festklædte bali-
nesere med offergaver, er et af øens storslåede syn. Sidst 
på eftermiddagen ankomst til hotellet i Ubud. (M,F)
Overnatning: Komaneka Resort (deluxe værelse)
 
Dag 5: Ubud
Dagen i dag foregår primært til fods. I bliver hentet om 
morgenen på hotellet og kørt til landsbyen Kliki. Herfra 
vandrer I gennem det enestående landskab langs lyse-
grønne risterrasser. Undervejs gøres ophold og risbønder-
nes arbejde kan iagttages. Turen ender ved Tjampuhan 
flodens bred, hvorfra I køres retur til hotellet i Ubud. (M)
Overnatning: Komaneka Resort (deluxe værelse)

Dag 6: Ubud
Dagen er til fri disposition. (M)
Overnatning: Komaneka Resort (deluxe værelse)

Dag 7: 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. Videre til Klungkung, som 
var Balis politiske centrum i flere århundreder. Her kan I 
opleve den flydende pavillon, der fungerede som domstol 
frem til midt i det 19. århundrede. I fortsætter op langs 
kysten og stopper ved Goa Lawah, et af de ni store temp-
ler på Bali, som udover at huse i tusindvis af små sorte 
flagermus også siges at være beboet af den legendariske 
hellige drage, Naga Basuki. 
Områderne Karangasem og Tirtagangga, 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 landsbyen Tenganan, 
som er hjemsted for den pre-hinduistiske Bali Aga stam-
me. Landsbyen ligger i et kuperet område omgivet af frodig 
bambusskov og særprægede banyantræer. På forunderlig 
vis er det lykkedes stammen at bevare sine traditioner for 
arkitektur, familieforhold, religion, dans, musik og ikke 
mindst dens kunsthåndværk. Der spises frokost på en lo-
kal restaurant undervejs. Forventet ankomst til Candidasa 
sidst på eftermiddagen. (M.F)
Overnatning: Puri Bagus Candidasa 
(deluxe værelse m/ havudsigt)

BALI LUKSUS TUR 
- 15 dage / 14 nætter
2 dage Sanur * 5 dage Ubud * 2 dage Candidasa * 
3 dage Lovina * 3 dage Nusa Dua
TUR 110



NUSA DUA & TANJUNg BENOA
Balis eksklusive halvø - mere strand - færre turister
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PRISERNE INKLUDERER IKKE 
(gæLDER fOR ALLE RUNDREJSER):
ü Oversøisk fly fra Danmark - se side 3 for aktuelle  
 priser 
ü Afbestillingsforsikring 
ü Rejseforsikring
ü Donationer
ü Frokost og aftensmad
ü Drikkepenge
ü Afrejseskat fra Bali som betales lokalt ved afrejsen  
 (150.000 Rupiah - ca. kr. 120)
ü Tilslutning fra provinslufthavne kr. 625,- pr. pers. t/r 
 (ekskl. skatter)
ü Indenrigs afrejseskat mellem Bali og Lombok 
 (20.000 Rupiah) - ca. kr. 50. Kun gældende på ”Bali  
 & Lombok Tur”.

Her nydes udsigten til Mount Batur vulkanen, hvis kraftige 
udbrud i 1926 begravede den lille by. Over middag kommer 
I til Penulisan Templet, som ligger på et af Balis højeste 
punkter. Skulle I efter frokost have lyst til at opleve Balis 
gamle “hovedstad” Singaraja, gøres ophold for en kort  
spadseretur langs byens brede boulevarder. Sidst på efter-
middagen ankomst til Puri Bagus Lovina, hvor I overnatter 
(deluxe værelse m/ havudsigt). (M,F)

Dag 10: Lovina
Tidligt op (omkring kl. 06:00) og inden morgenmad ud med 
lokal fiskerbåd for at se delfiner. Her er dog ingen garanti, 
men chancerne er rigtig gode. Vel tilbage og efter en god 
morgenmad kan det anbefales at slappe af ved Puri Ba-
gus´ attraktive swimmingpool eller i den nye spa. 
Overnatning: Puri Bagus Lovina 
(deluxe værelse m/ havudsigt). (M)

Dag 11: Lovina 
Dagen er til fri disposition. Prøv f.eks. en ”sunset dinner” om-
bord på hotellets træbåd. 
Overnatning: Puri Bagus Lovina 
(deluxe værelse m/ havudsigt). (M)

Melia Bali Villas & Spa Resort 
80363 Nusa Dua
Tlf.: (361) 771 510

Rigtig godt førsteklasses hotel beliggende 
på Nusa Dua standen, perfekt for jer der 
ønsker afslapning i luksuriøse omgivelser. 
På hotellets store område finder I et flot 
haveanlæg, omkredset af palmer, samt en 
imponerende swimmingpool, hvor kunst-
færdige broer forbinder små øer i poolen. 
Hotellet tilbyder forskellige former for 
vandsport og ikke langt fra hotellet ligger 
en golfbane. Det er ikke svært at få stillet 
sulten på hotellet - her er ikke mindre end 
5 restauranter der serverer alt lige fra pizza 
og sushi til ægte indonesiske festmåltider. 
Fordelt i 4 bygninger ligger de 388 eks-
klusivt indrettede værelser i 4 etager, alle 
udstyrede med aircondition, TV, telefon, 
privat terrasse eller balkon, safetybox samt 
minibar. Duplex suiterne er i 2 etager med 
seng og badeværelse ovenpå samt sofa, 
spisebord og badeværelse nedenunder. 
Hotellet til jer der vil prøve en lille bid af 
paradis. 

Melia Bali Villas & Spa Resort, superior værelseNår man kører gennem porten til de 5-stjer-
nede hoteller ved Nusa Dua stranden, møder 
man Balis mest eksklusive strandområde, hvis 
internationale atmosfære ikke minder meget 
om resten af Bali. Prisniveauet er noget højere 
end på det øvrige Bali, men til gengæld findes 
her et væld at aktiviteter. Der er flere golfbaner, 
de bedste muligheder for at windsurfe, dykke, 
bade og slappe af ved en af Balis allerbedste 
strande i absolut luksus. 
Helt anderledes ser det ud på spidsen af Tan-
jung Benoa-tangen, lige nord for Nusa Dua, hvor 
landsbyen Benoa ligger. Byen er Balis multietni-
ske hjørne med et kinesisk tempel, en moske, og 
en hinduistisk helligdom. På kystvejen mellem 
Nusa Dua og Benoa finder I en række gode ho-
teller, der har bevaret den smukke balinesiske 
arkitektur med lave huse eller bungalows. Tan-
jung Benoa er et suverænt familieområde i rolige 
omgivelser.

Melia Bali Villas & Spa Resort

BALI LUKSUS TUR - FORTSAT
Dag 12: Lovina – Nusa Dua
Dagens første stop er ved det smukke Gitgit vandfald. I 
fortsætter ad vejen til det rolige område omkring Bratan-
søen og gør stop ved Ulu Danu templet, som ivrigt besø-
ges af folk fra de omkringliggende 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 eftermid-
dagen kommer I til en lille klippeø ud for kysten med det 
opsigtvækkende tempel, Tanah Lot. (M)
Overnatning: Melia Bali Villas (duplex suite)

Dag 13-14: Nusa Dua
Dagene til fri disposition. (M)
Overnatning: Melia Bali Villas (duplex suite)

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)

Pris pr. person ved
Periode mm m mmm Barn u/ 6 år Barn u/ 12 år
BALI LUKSUSTUR  NR. 110
01/04-15/06  7.160  13.830  6.075  855  3.815 
16/06-30/06  7.570  14.650  6.350  855  3.815 
01/07-16/07  7.740  14.990  6.465  855  3.815 
17/07-31/08  7.890  15.295  6.565  855  3.815 
01/09-30/09  7.310  14.140  6.180  855  3.815 
01/10-07/12  7.160  13.830  6.075  855  3.815 
08/12-06/01  8.625  16.760  7.055  855  3.815 
07/01-31/03  7.160  13.830  6.075  855  3.815 

ALT DETTE ER INKLUDERET:

ü Transport fra Denpasar lufthavn til Parigata Villas 
 Resort- tur/retur
ü 2 nætter på Parigata Villas Resort inkl. morgenmad
ü 4 nætter på Komaneka Resort inkl. morgenmad
ü 2 nætter på Puri Bagus Candi Dasa inkl. morgenmad
ü 3 nætter på Puri Bagus Lovina inkl. morgenmad
ü 3 nætter på Melia Bali Villas inkl. morgenmad
ü Ture og udflugter som anført i dag til dag programmet
ü Bil med aircondition
ü Engelsktalende guide
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 nedenstående boks.




