
Bali og cruise til Malaysia og
Thailand

Bali og cruise til Malaysia og
Thailand

37 398,-
Pris per person - Fra kr

19 dager
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Se unikt landskap, risterasser, livlige storbyer, og opplev
skilpadder, aper, fantastisk natur og strender, i tillegg til spesiell
kultur og spektakulære templer. Prøv et lokalt spa på Bali, før
dere setter "seil" med et fantastisk 12 dagers cruise om bord det
luksuriøse Celebrity Millennium med all inclusive.
Dere vil bli forbløffet av sandstrendene og den grønne naturen
på Lombok, og dere kan snorkle rundt i det livlige koralrevet i
Celukan Bawang. Besøk det moderne Kuala Lumpur, og se alle
de buddhistiske templene i Penang. Dere går fra bord i
Singapore, en travel metropol med femstjerners shopping og
spesielle matopplevelser, som er pakket inn i futuristisk og
historisk arkitektur.

Cruiset ligger fast. Arrangementer før og etter kan tilpasses.

Turen begynner med fire dager på Bali før cruiset
seiler

To utflukter på Bali med fokus på landskap, dyr og
templer

11 netter all inclusive cruise med Celebrity
Millennium

Opplev Penang: Orientens perle og Malaysias
matparadis

Utforsk frodige fossefall på Langkawi

Gå en tur på en av Phukets vakre, hvite
palmestrender

Bli med på en rundtur i det spennende futuristiske
Singapore

https://www.benns.no/cruise/celebrity-cruises/celebrity-millennium
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23.01.2024: Avreise fra
Norge
Dere kan starte reisen med å lene dere tilbake i flysetet,
lukke øynene og prøve å forestille dere det eventyret
som venter på dere i Asia. Det blir helt sikkert et større
eventyr enn dere kan forestille dere, og dere kan glede
dere til å oppleve en del av verden som er svært
annerledes enn det vi er vant til i Norge.

Måltider inkludert: Måltider på flyet

24.01.2024: Ankomst Bali,
Indonesia
Dere ankommer flyplassen i Denpasar, den største byen
på Bali. Bali er en øy, men også en provins i Indonesia.

Frodig, avslappet og en ubeskrivelig herlig naturskjønn
øy med vulkanske fjelltopper, jungelkledde kyster og
mange vakre utsmykkede templer, som er hva som
venter på dere når dere lander på Bali - en av Indonesias
mest populære øyer.

Dere blir hentet på flyplassen, og det er kun en kort
kjøretur til hotellet deres, som ligger perfekt plassert ved
stranda, hvor dere skal bo de neste 4 nettene.

Aktiviteter inkludert: Transport fra flyplassen til
hotellet
Måltider inkludert: Måltider på flyet
Overnatting: Nusa Dua Beach Hotel & Spa

25.01.2024: Nusa Dua, Bali
På Bali kan dere utforske de grønne frodige landskapene
og alle rismarkene. Dere kan bestige fjell og vulkaner,
bade i brusende fossefall, og slappe av på strendene.
Nesten 90% av øyas innbyggere er balinesere, som
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symboliserer hjertevarme mennesker, hvor hovedparten
er hinduer, og hvor religion er en meget integrert del av
deres hverdag, som templene er gode bevis på. Dere har
mulighet for å oppleve en spennende kultur med livlige
tradisjoner, i tillegg til en overveldende natur.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet
Overnatting: Nusa Dua Beach Hotel & Spa

26.01.2024: Nusa Dua |
Utflukt til Kintamani
Etter frokost er det klart for en dagsutflukt, hvor dere får
en god introduksjon til det beste Bali har å by på. Fra en
fantastisk utsikt over sjøer og vulkaner til tradisjonell
dans og balinesisk kunst. Med eventyr i høylandet og
landsbyer i lavlandet, vil Beauty of Kintamani-turen gi
dere et godt utsnitt av alt som er fantastisk med denne
øya.

Balineserne er kjent for sin tradisjonelle dans. En av de
meste berømte er Barong & Keris Dance, som
gjenforteller en episk historie fra Ramayana - en
hindulegende fra det 6. århundre. Vårt første stopp på
turen består av å nyte den herlige dansen utført av
dyktige balinesiske dansere. Dansen uttrykker den evige
kampen mellom gode og onde ånder, og slutter med den
magiske Kerisdansen.

Etterpå fortsetter vi til landsbyen Kemenuh for å besøke
de talentfulle balinesiske treskjærerkunstnerne i deres
tradisjonelle verksteder. Dere vil se hvordan de skjærer
ut flotte statuer og lager kunst ut ifra enkle treblokker.
Turen fortsetter deretter til Kintamani for å se den
betagende Batursjøen, og den aktive vulkanen som kalles
Mount Batur (1.730 meter). Her er det mulig å spise
frokost med en fantastisk utsikt. Vårt siste stopp på
turen er Tampaksiring, "Ungdommens fontene" og
hellige kilde.

Aktiviteter inkludert: Utflukt til Kintamani
Måltider inkludert: Frokost på hotellet
Overnatting: Nusa Dua Beach Hotel & Spa

27.01.2024: Nusa Dua |
Utflukt med aper og
templer
Dere kan begynne dagen med en rolig start, hvor det er
god tid til frokost og lunsj. Dagens utflukt har avgang om
ettermiddagen, og dere er tilbake på hotellet tidlig kveld.

Selvom det kun er en halvdagstur, får dere på mange
ulike inntrykk på denne turen. Utflukten begynner med
et besøk hos apene i Alas Kedaton Monkey Forest, hvor
dere også finner storflaggermus (flyvende hunder). I
løpet av ettermiddagen drar dere innom Taman Ayun
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tempelet, som er et flott hindutempel i en svært hyggelig
hage.

Solnedgangen på Bali er noe helt spesielt. Flere steder på
øya byr på en 360-graders havutsikt, som avspeiler et
kaleidoskop av brennende farger, når solen synker ned
over horisonten.

Solnedgangen rundt kl. 18.00 er det perfekte tidspunktet
for å komme tettere på din kjære og ta et øyeblikk til å
reflektere og nyte stemningen på Bali.

Vær klar for en spektakulær solnedgang ved det
fortryllende Tanah Lot-tempelet, som er bygget på en
fjellknaus i Det indiske hav, kun få meter fra kysten.
Tempelet ligger i overgangen mellom hav og øy, og ser ut
til å hvile på bølgene. Finn et godt sted for en romantisk
solnedgang rundt kl. 18.00 - en helt uvirkelig og
uforglemmelig opplevelse.

Aktiviteter inkludert: Halvdagsutflukt med fokus på dyr,
templer og solnedgang
Måltider inkludert: Frokost på hotellet
Overnatting: Nusa Dua Beach Hotel & Spa

28.01.2024: Benoa, Bali,
Indonesia | Avreise med
Celebrity Millennium
Det er tid for å si farvel til det herlige resorthotellet, som
har vært deres hjem de siste fire dagene. Etter middag
blir dere hentet og kjørt til cruiseterminalen ved Benoa.
Klokken 16.00 kaster skipet loss, og glir ut fra bryggen i
Benoa og vekk fra Bali. Neste stopp er Lombok.

Aktiviteter inkludert: Transport fra Nusa Dua Beach
Hotel til cruiseterminalen i Benoa
Måltider inkludert: Frokost på hotellet. Helpensjon om
bord på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

29.01.2024: Lombok,
Indonesia
Klokken 07.00 ligger skipet til kai, og dere har mulighet
til å gå i land og evt. delta i en utflukt på Lombok. Klokken
21.00 seiler Celebrity Millennium videre.

På den fredfulle indonesiske øya Lombok vil dere føle at
tiden står stille. Dere vil oppleve en frodig naturlig
skjønnhet med alt fra betagende tropiske fossefall, som
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Tiu Kelep, til tårnhøye vulkaner og fine sandstrender.
Befolkningen på Lombok er kjent for sin gjestfrihet, og de
lever i takt og overensstemmelse med naturen.

På Lombok finder dere en fantastisk øy som byr på
innbydende fiskelandsbyer, vandreturer gjennom
regnskoger, isolerte strender, korallrev og fantastiske
spa, hvor dere kan prøve tradisjonelle behandlinger, som
påstås å gjøre sjelen yngre.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

30.01.2024: Celukan
Bawang på Bali, Indonesia
Etter Lombok seiler Celebrity Millennium tilbake mot
vest og til nordsiden av Bali, hvor skipet legger til kai kl.
07.00. Det er avgang igjen kl. 16.30.

Igjen har dere muligheten til å utforske og fordype dere
litt i Balis dype kulturelle røtter, med et besøk i den
gamle historiske hovedstaden Singaraja, som ligger tett
på Celukan Bawang. I Singaraja blandes nederlandsk
kolonial arkitektur, og balinesisk skjønnhet helt
problemfritt. Dere kan også oppleve hundrevis av ville
tropiske fuglearter, og revfisk i West Bali National Park
på nordvestspissen av Bali.

Dere kan også lære om tradisjonelle balinesiske skikker
og kultur i fjellandsbyen Munduk i det sentrale Bali, som
er omgitt av fossefall og fjellstier. Munduk ligger nær det
flotte, og Balis mest berømte tempel, Pura Ulun Danu
Bratan, som ligger like i kanten av en meget fredfull sjø,
Danau Baratan.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

31.01-01.02.2024: På
havet
De neste to dagene er skipet på havet, og dere har god
tid til å utforske både skipet og dets mange muligheter, i
tillegg til at det blir tid til å slappe av før dere skal ut på
nye eventyr. Dere kan sole dere ved bassenget, nyte litt
egentid i spaet, smake på delikatesser, eller utforske
spillestedene om bord, før dere ankommer den neste
fantastiske destinasjonen.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium
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02.02.2024: Port Klang &
Kuala Lumpur, Malaysia
Celebrity Millennium legger til kai, og kl. 10.00 kan dere
går fra bord. Det er avgang igjen kl. 20.00.

Mindre enn en time fra cruiseterminalen ligger travle
Kuala Lumpur, Malaysias moderne hovedstad. Byen
reiste seg fra den tette jungelen og har i dag en av de
mest fascinerende arkitektoniske landskapene på kloden.
Sentralt i byen dominerer Petronas tvillingtårn med sine
452 meter. En blanding av innfødte malaysiske, kinesiske
keiserlige og europeiske påvirkninger har skapt en by
som er like formidabel, som den er levende og fylt av
kultur. Dere finner mange gode spisesteder, et meget
produktivt kunstmiljø og et stort natteliv. Kuala Lumpur
har fått et rykte som en "must-see" destinasjon i verden.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

03.02.2024: Penang,
Malaysia
Tidlig på formiddagen ankommer cruiseskipet Penang, og
dere kan gå fra bord klokken 10.30.

Penang blir ofte kalt for "Orientens perle", og denne

nordlige "porten" til Malaysia sørget for den første
britiske bebyggelsen i området. Selvom denne byen er
best kjent for sine betagende strender, skal steder som
Khoo Kongsi med et velbevart gammelt kinesisk klanhus
og verdens første tropiske levende sommerfuglutstilling,
være på listen over opplevelser dere bør vurdere å se.

Det mest imponerende kinesiske tempelet finner dere
litt utenfor byen. Templet hedder Kek Lok Si og er det
største i Sydøst-Asia. Bygget, som er fullt av farger og
kunstnerisk utsmykking, er også dekket av mange
hakekors. Vi forbinder jo dette med nazismen, men
symbolet er urgammelt og mange folkeslag forbinder
tegnet med forhåpninger og symboliserer solens gang
over himmelen. Dere vil kanskje også legge merke til
dette på Bali. Ta eventuelt en taxi til tempelet, hvis dere
gjerne vil se det.

En annen større attraksjon ligger også utenfor byen.
Faktisk i nærheten av Kek Lok Si tempelet. Dette er en
gammel taubane som går til toppen av Penang
Hill/Strawberry Hill, hvor engelskmennene holdt til i
skyggefulle omgivelser. Her ser dere en enestående
utskikt over øya og byen.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium
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04.02.2024: Penang,
Malaysia
Etter at skipet har ligget i havn over natta, har dere
mulighet til å utforske og oppleve mer av Penang og
Malaysia. Dere kan velge en utflukt fra
Celebrity-programmet eller selv gå på oppdagelse i den
indre byen av Penang.

George Town er en del av Penang, og byens gamle bydel
kom på UNESCOs liste over bevaringsverdige byer. Med
dette fulgte masse penger til å restaurere byens gamle
bygninger, og det kan virkelig sees i dag. Den gamle
bydelen er vakkert restaurert, og det er de engelske
bygningene også. Byen stråler dermed i sin tidligere tids
prakt. Og bare vandre rundt i den gamle bydelen er en
sann fryd og severdighet i seg selv.

De estetiske gamle handelshusene med kakler og annen
utsmykking er idag kafeer, gallerier, restauranter eller
små boutique-hotell med masse sjarm og atmosfære.
Rundt hvert hjørne finner dere et tempel av enten
kinesisk, indisk eller muslimsk opprinnelse med kirker
imellom.

Klokken 22.00 er det avgang fra Penang.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

05.02.2024: Langkawi,
Malaysia
Dere ankommer Langkawi kl. 08.00, og det er avgang
igjen kl. 22.00.

La fantasien deres sveve blant alle de magiske mytene og
legendene, som florerer omkring de 99 øyene i
Langkawi-universet. Fylt med gamle geologiske
vidundere, som mystiske huler og tåkete fjell, er dette
feriestedet et tropisk paradis. Pulau Payar Marine Park,
som ligger rundt 30 km sør for Lankawi, har alt fra
uendelige, hvite strender og krystallklart vann, til frodig
regnskog og eksotisk vegetasjon. Parken omfatter et
undervannskorallrev, hvor dere kan svømme og snorkle
mellom stimer av fargerik fisk.

Langkawi består av 99 små øyer i Andamanhavet,
omkring 30 kilometer fra Kuala Perlis. Kun få øyer i
øygruppen er bebodde, men den største øya, Langkawi
Island, er både bebodd og tilbyr masse
opplevelsesmuligheter: fantastiske strender, klart og
varmt vann, samt herlig flora og fauna. Langkawi er et
øyparadis tatt ut fra et sommerpostkort med kritthvite
strender, jungelkledde fjelltopper og blått hav.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium
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06.02.2024: Phuket,
Thailand
Cruiseskipet ligger ikke til kai, men med anker fra kl.
07.00 til 18.00. Dere skal reise med en mindre båt, hvis
dere gjerne vil i land.

Thailands største og mest besøkte øy, Phuket, byr på fine
strender fylt med palmer, i tillegg til å romme mange
fantastiske beskyttede bukter. Vannsport omfatter
seilas, dykking og snorkling. Golfentusiaster vil elske
mesterskapsbanene, mens naturelskere vil bli begeistret
for de tropiske skogene og fossefallene.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

07.02.2024: På havet
Igjen blir det litt ekstra tid til å utforske cruiseskipet, og
dere kan for eksempel bruke tiden på å nyte alle
inntrykkene turen har gitt dere.

Måltider inkludert: Helpensjon om bord på skipet
Overnatting: Celebrity Millennium

08.02.2024: Ankomst til
Singapore | Cruiset slutter
Dere ankommer Singapore, og skipet legger til kai
klokken 06.00. Etter en god frokost om bord, er det tid
for å si farvel til Celebrity Millennium. Dere blir hentet
ved cruiseskipet og blir med på en rundtur i Singapore,
før dere blir satt av på hotellet som ligger i hjertet av
byen. Det er også nær travle Orchard Road som byr på
mange shoppingmuligheter.

Singapore
Singapore har en fenomenal skyline med spennende
bygninger, som underbygger det moderne utseendet som
inngår i en perfekt symbiose sammen med restene av den
engelske kolonihistorien, og de små asiatiske enklavene i
byen. Singapore byr på et livlig uteliv med masse kafeer,
restauranter og barer. Man kan få noen fabelaktige Chili
Crabs på Newton Circus Food Market, og dere kan
kanskje også prøve "Singapore Sling"- drinker på Raffles
Hotel.

Ellers kan dere oppleve et svært lystig liv på begge sider
av gamle Quays. Shopping foregår på Orchard Road, hvor
dere finner masse flotte butikker og magasiner.

Det er masse severdigheter her. Her er noen forslag
utover Downtown Singapore:

Besøke naboøya Sentosa Island
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Gå en tur i den botaniske hagen
Ta en seiltur på kanalen
Besøke Little India og Chinatown
Spasere rundt ved Marina Bay og nyte synet av
byens hotell, The Sands. Utrolig arkitektur med det
store surfboard-lignende taket, hvor dere får en
imponerende utsikt fra bassenget
Spise på et lokalt food market

Aktiviteter inkludert: Transport fra cruiset til hotellet
inkl. rundtur i byen
Måltider inkludert: Frokost om bord på skipet
Overnatting: Hotel Concorde eller lign. i Singapore

09.02.2024: Avgang fra
Singapore
Deres asiatiske eventyr er over for denne gang, og det er
tid for å ta farvel med Singapore. Dere blir hentet ved
hotellet og kjørt til flyplassen, hvor dere flyr mot Norge
og lander dagen etter.

Aktiviteter inkludert: Transport fra hotellet til
flyplassen
Måltider inkludert: Måltider på flyet

10.02.2024: Tilbake i
Norge
Tilbake i Norge kan dere åpne en koffert full av
eventyrlige opplevelser fra fire land: Indonesia, Malaysia,
Thailand og Singapore.

Måltider inkludert: Måltider på flyet



Priser og avganger
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Avreise 23. januar 2024  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltlugar

Innvendig lugar
37 398,00 NOK

Utvendig lugar
40 748,00 NOK

Balkonglugar
46 998,00 NOK

Aqua Class lugar
58 848,00 NOK

Avreise 23. januar 2024  - Fra-priser i kr. pr. person i enkeltlugar

Innvendig lugar
50 198,00 NOK

Utvendig lugar
56 898,00 NOK

Balkonglugar
69 498,00 NOK

Aqua Class lugar
92 998,00 NOK



Hva er inkludert i prisen?

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Norge til Denpasar i Bali, Indonesia inkl. skatter
og avgifter

Transport fra flyplassen i Bali til hotellet

4netter på hotell på Bali inkl. frokost

Utflukt på Bali med fokus på imponerende landskap

Halvdagsutflukt på Bali med fokus på dyr og templer

Transport fra hotellet til cruiseterminalen på Bali

11 netters cruise med Celebrity Millennium

Alle måltider i hoved- eller buffetrestauranten om
bord

Show og underholdning om bord samt stort utvalg
av aktiviteter

Alm. kaffe og te om bord fra automater i
buffetrestaurantens åpningstider

24 timers room service på skipet samt allminnelig
kaffe, te, isvann og saft

Tips til skipets personale

Ubegrensede drikkevarer - Classic drikkepakke

Gratis wifi på skipet

Transport fra cruiseterminalen til hotellet inkl.
rundtur i Singapore

1natt på hotell i Singapore

Transport fra hotellet i Singapore til flyplassen

Fly Singapore til Norge inkl. skatter og avgifter

Reise- og avbestillingsforsikring

Overnattinger, utflukter og transport som ikke er
nevnt i programmet

Måltider utover det som er nevnt i programmet

Visum/innreisetillatelse Les mer her

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-asia/celebrity-millennium-28jan24-bali-og-cruise-til-malaysia-thailand-og-singapore-101806?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-asia/celebrity-millennium-28jan24-bali-og-cruise-til-malaysia-thailand-og-singapore-101806%3E
https://www.benns.no/viktig-informasjon


Hva er inkludert i prisen?

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner
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                Bestill                

tel:23102380
https://www.benns.no/cruise/cruise-i-asia/celebrity-millennium-28jan24-bali-og-cruise-til-malaysia-thailand-og-singapore-101806?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/cruise/cruise-i-asia/celebrity-millennium-28jan24-bali-og-cruise-til-malaysia-thailand-og-singapore-101806%3E

