
Rejsens højdepunkter

+  Besøg hos Aga-stamme
+  Dansktalende rejseleder
+  Tempelbesøg 
+  Vandretur på risterrasser
+  Snorkeltur
+ Kan kombineres med rundrejse på  

Gili og Lombok
6. dag: Batur-vulkanen

Altid
DANSK-
TALENDE
rejseledere

Afrejse 
24/1, 21/2 og 7/3-2019

Afrejse fra  
 København og Billund 

Varighed 
17 dage 

Det eksotiske Bali



DET EKSOTISKE BALI – NY OG FORBEDRET UDGAVE

Pak kun det mest nødvendige og rejs til Bali. Oplev balinesisk kultur, natur, religion og 
hverdag på landet. Find indre ro på verdens bedste badestrande. Se farverige templer, 
aktive vulkaner, uberørt regnskov, grønne rismarker, lækre palmestrande og mød en 
smilende befolkning. 

Oplev Aga-stammen, Bali set fra en cykel, smukke 
vandfald og kraterkanter på tætteste hold. 

Slut rundrejsen af med ren 
afslapning på det sydlige 
Balis dejlige strande 

– eller fortsæt videre på flere rundrejseoplevelser på 
Lombok og Gili. Endnu to paradisøer fyldt med ople-
velser og fabelagtige, drømmestrande. Det bliver uden 
tvivl dit livs oplevelse. 

DAGSPROGRAM

1. 
dag

  Afrejse fra Danmark
Vi forlader København eller Billund og flyver mod 
Bali, hvor spændende oplevelser venter. 

2. 
dag

  Ankomst til Kuta, Bali
Vi ankommer til Bali, hvor vores dansktalende rejse-
leder venter i ankomsthallen og følger med til hotel-

let i Kuta, hvor der bliver holdt møde.

3. 
dag

  Templer, tropisk nationalpark og  
risterrasser i Belimbing 
Først på dagen besøger vi templet Taman Ayun fra 

1600-tallet, hvor man som et af de eneste steder hylder de 
andre templer. Vi kører videre gennem byen Antosari og fort-
sætter langs den sydlige kystlinje. I det vestlige hjørne af Bali 
ser vi den tropiske nationalpark Taman hæve sig højt over 
de smukke bjerge og modsat den barske og fascinerende 
kystlinje. 

Vi fortsætter vores tur til Belimbing i Tabanan. Denne frede-
lige landsby er relativt uhørt. Vi går en tur rundt i landsbyen, 
mens vi indånder den klare luft og ser de utroligt smukke ris-
terrasser. Om eftermiddagen læner vi også tilbage på hotellet 
med en kop te eller kaffe. 

4. 
dag

  Perler, afslapning og hot springs
Vi starter dagen med morgenmad på hotellet og nyder 
formiddagen i ro og mag. Prøv fx at snorkle og oplev, 

hvor smuk Bali også er under havets overflade. Vi nyder en god 
frokost, inden vi besøger Atlas Pearl Farm og oplever, hvordan 
perler bliver til. Vi besøger også et landbrug, hvor de dyrker 
vindruer og Banjar Hot Springs, hvor der også er mulighed for 
at bade. Om eftermiddagen ankommer vi til hotellet Aneka 
Lovina, hvor vi slapper af og nyder en god middag.  

5. 
dag

  Delfinsafari, krydderier og kecak-dans
Tidlig morgen sejler vi ud fra stranden for at se ef-
ter delfiner. Store flokke af delfiner finder ofte vej til 

havet ud for Lovina, og det er altid fascinerende at se disse 
havdyr springe op i nærheden af båden. Efter turen til havs 
drager vi østpå gennem små landsbyer og stopper for at 
tage en forfriskende vandretur gennem risterrasser og ka-

2. dag: Kuta Kololo Game Reserve Lodge3. dag: Templer



kaoplantager ved Munduk-vandfaldet. Herefter kører vi op 
i højlandet og skuer ud over tvillingesøerne, som er en del 
af det store vulkankrater ved Bratan-søen. Måske ser vi vilde 
aber langs vejen ned i krateret. Efter en god frokost besøger vi 
Vandgudens Tempel ved søbredden og hører mere om områ-
dets kultur, hvor tre religioner lever i harmoni med hinanden.
 

Så besøger vi 
krydderimarkedet i 
Bedugul, hvor vi bl.a. kan 
købe orkidéfrø og frisk 
frugt. 

Turen går videre til hele Balis kunstmekka, Ubud, hvor vi 
skal bo centralt og derfor kan gå rundt til det meste. Inden 
middagen om aftenen oplever vi den specielle og berømte 
kecak-dans.

6. 
dag

  Bali-by på mountainbike og kunstmarked
Vi cykler på mountainbikes, som alle kan mestre. 
Tidligt kører vi op mod Kintamani-krateret og nyder 

udsigten over Batur-vulkanen i 1.717 meters højde. Efter en 
forfriskning cykler vi videre gennem små landsbyer i adsta-
digt tempo med flere stop. Det går mest ned ad bakke. På 
cykel kommer vi tæt på lokalbefolkningen og ser det ”rigtige” 
Bali. 

Vi slutter af med en god frokost, inden vi vender tilbage til ho-
tellet. Resten af dagen er på egen hånd i Ubud, hvor du fx kan 
gå på galleri, få massage, købe træudskæringer eller besøge 
byens berømte marked.

7. 
dag

  Bjergkloster, rismarker og vandpalads
Vi sætter kurs mod flere fantastiske scenerier på 
øen. Vi besøger det største tempel i området, Pura 

Kehen, der er et terrasseanlagt bjergkloster og desuden 
Banglis bytempel. 
Så kører vi videre på en smuk og snoet vej gennem de rister-
rasser, der ofte ses på postkort. Tag selv billedet. Vi kommer 
gennem byerne Selat og Bebandem og tæt på plantagerne 
ved Selak, der kendes for slangeskindsfrugten. Vi besøger 
også det smukt beliggende Tirtagangga Vandpalads, inden vi 
når den hyggelige by Candidasa på det østlige Bali. Vi tjekker 
ind på hotellet, og resten af eftermiddagen nyder vi den dej-
lige havudsigt og den skønt beliggende pool.

8. 
dag

  Aga-stamme og kongepalads
Vi spiser morgenmad og kører herefter af sted for 
at besøge Aga-stammen i Tenganan. Den er især 

kendt for at skabe smukke, udskårne kalendere på lontar-/
bambusblade og sine flotte dobbelt-ikatvævninger. På vej re-
tur mod det sydlige Bali besøger vi en af de mange saltfarme, 
hvor der produceres havsalt til eget forbrug og eksport. I byen 
Klungkung, der var et af de sidste kongedømmer på Bali, ser 
vi det gamle kongepalads. Vi besøger den gamle højesteret, 
Kertagosa, der er et af de smukkeste levn fra fortiden. I loftet 
i den gamle pavillon ser vi de imponerende loftmalerier, der 
blandt andet beskriver de grusomme straffe, som fanger led 
før i tiden. 

Inden vi ankommer til hotellet i det sydlige Bali, slutter vi 
rundrejsen af med et besøg ved Mads Langes grav. Han var en 
kendt person i de første handelsstationer i Sydøstasien. 2007 
var 200-året for Langes fødsel i Rudkøbing på Langeland. 
Besøget er en værdig afslutning på turen og rejsen gennem 
balinesisk kultur, historie og hverdag. Sidst på eftermiddagen 
kommer vi til hotellet i det sydlige Bali, hvor der bliver tid til 
at slappe af.

6. dag: Kintamani-krateretKololo Game Reserve Lodge 7. dag: Rismarker



9.-16. dag: Badeferie

Vi tager forbehold for ændringer - se det opdaterede program på www.bravotours.dk

9.-16. 
dag

  Nyd badeferien på det sydlige Bali eller 
videre til Gili/Lombok
Efter begivenhedsrige og oplevelsesrige dage står 

de sidste 7 nætter i daseferiens tegn. Nyd livet ved hotellet, 
swimmingpoolen eller stranden. Få en omgang massage og 
spis noget fantastisk mad – der er masser af muligheder for at 
gøre afslutningen på din ferie helt perfekt. 

Det er også muligt at 
tilkøbe endnu flere 
spændende oplevelser og 
tage med på en fantastisk 
rundrejse på Lombok og 
Gili. 

To mindre kendte destinationer tæt på Bali, men ikke desto 
mindre fuld af spændende oplevelser. Se separat rundrejse-
program for ”Bali, Gili og Lombok – De guddommelige para-
disøer”. Sidst på dag 16 kører vi til lufthavnen.

17. 
dag

  Ankomst til Danmark
Efter en både spændende og afslappende rejse på 
Bali, er vi igen tilbage i Danmark.

Alt dette får du med i prisen:
+ Fly tur/retur Billund og København  

– flyselskab afhænger af afrejsedato. Se mere online
+ Flere måltider om bord på flyet
+ Gratis drikkevarer om bord på flyet
+ 7 nætters rundrejse på Bali med indkvartering på gode 

mellemklasse-hoteller
+ 7 nætters badeferie i det sydlige Bali på valgt hotel
+ Dansktalende rejseleder 
+ Alle udflugter og entreer ifølge programmet
+ Alle fly- og bustransporter mellem destinationerne
+ Daglig morgenmad 
+ Fuldpension på Bali-rundrejsen fra dag 2 – til  

frokost dag 9
+ Snorkeltur
+ Vandfald
+ Vandretur på risterrasser
+ Cykeltur i Ubud
+ Besøg hos Aga-stamme
+ Besøg på Saltfarm
+ Besøg ved Mads Langes grav
+ Tempelbesøg 

Ikke inkluderet i rejsen:

+ Drikkepenge - beregn ca. kr. 200 pr. person
+ Drikkevarer og øvrige måltider
+ Indenrigsfly i Danmark 
+ Rejseforsikring
+ Afbestillingsforsikring

Salgskontorer: 
København, Herning og Aalborg 

Ring 70 10 10 77 · bravotours.dk

Kombinér to rundrejser 
- og få mange flere oplevelser!
I kan kombinere jeres rundrejse på Bali med Bravo Tours’ spændende rundrejse 
til Gili og Lombok: ”De guddommelige paradisøer”. I rejser først til Bali, fortsætter 
til Lombok og slutter af på Gili. 
Vælger I at kombinere de to rundrejser, er badeferie i det sydlige 
Bali ikke inkluderet eller muligt. 


