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Fra historiske templer til nydelige strender
En fantastisk rundreise på tvers av Java i Indonesia, spekket av
unik kultur, historie, natur og spiritualitet, supplert med badeferie
på "gudenes øy", Bali. Se frem til å reise med buss og tog
gjennom grønne rismarker, forbi rykende vulkaner, varme kilder
og høye fjell, etterfulgt av avslapning på Balis glitrende strender!

Togreise fra Bandung til Yogyakarta

Templene Borobodur og Prambanan

Balis vakre terrasser med rismarker

Strendene i Sanur og Kuta

https://www.benns.no/asia/indonesia
https://www.benns.no/asia/indonesia/bali
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Dag 1: Avreise fra Norge
Det er avreise fra Norge med kurs mot Indonesias
hovedstad, Jakarta. Det blir flybytte underveis.

Inkluderte måltider: Mat på flyet

Dag 2: Ankomst Jakarta,
Indonesia - Transfer til
hotellet
Dere lander i Jakarta i løpet av dagen. Utenfor
ankomsthallen venter sjåføren som skal kjøre dere til
hotellet i byen. Resten av dagen har dere på egen hånd. I
morgen tidlig starter en eventyrlig busstur som tar dere
på tvers av Java.

Inkluderte måltider: Mat på flyet

Overnatting: Mercure Jakarta Batavia

Dag 3: Avgang 8 dagers
bussreise, Jakarta - Bogor -
Bandung
Etter frokosten er det avgang fra hotellet. Hotel Alila
fungerer som oppsamlingssted for alle reisende på
bussturen. Her møter dere også opp mellom klokken
07.30-08.00, og kl. 08.30 kjører dere av sted. Len dere
tilbake i den komfortable bussen med aircondition og
gled dere til alle opplevelsene som venter.

Dagens strekning tar dere fra Jakarta til Bandung via et
besøk i Bogor. Bogor ligger ca. 60 km fra Jakarta, og det
primære formålet med å stoppe her er å besøke byens
botaniske hage, Kebun Raya. Hagen som ble grunnlagt i
1817 er ganske så stor. Her finner dere et fredfylt oase,
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Teplantasjer i Bandung
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med fiskedammer, lotushager, tropiske planter og trær
av enhver stort, samt flere åpne områder og et museum.

Etter et opphold i den botaniske hagen fortsetter dere
mot Bandung. Dere kjører over det høye fjellet Puncak
Pass, som troner 1600 meter over havet. På veien videre
venter det utsikt til de mange vakre teplantasjene i
området. Underveis på turen i dag blir det servert lunsj
på en lokal restaurant.

Fremme i Bandung blir dere satt av på hotellet, Great
Preanger Hotel. Overnattingsstedet har en sentral
beliggenhet og romslige værelser med blant annet et
stort bad. Hotellet kan skilte med en egen restaurant som
serverer asiatiske og vestlige retter. Frokosten er
derimot amerikansk! Slapp av med en god drink i
Preanger Lounge & Wine Corner.

Aktiviteter: Besøk i Den botaniske hagen i Bogor
Inkluderte måltider: Frokost og lunsj
Overnatting: Mercure City Centre Bandung

Dag 4: Bandung
I dag er det tid for å oppleve Bandung og omegn. Bussen
tar dere med på en flott kjøretur gjennom Lembang Hills
frem til krateret ved den aktive vulkanen Tangkuban
Prahu. Fra vulkanen kjører dere videre til Sari
Ater/Ciater-området. Her kan dere gå rundt blant de
grønne teplantasjene og det blir en presentasjon av

teproduksjonen på den nærliggende tefabrikken.

Lunsjen serveres på en lokal restaurant, innen dere
returnerer til Bandung. Resten av dagen har dere til fri
disposisjon.

Bandung
Bandung ligger på en 768 meters høyde og omgitt av
høye fjelltopper på alle sider. Byen var engang kjent som
Javas Paris på grunn av sine breie og skyggefulle
boulevarder med elegante hus. Siden den gang har
Bandung gått fra å være en mindre, men pittoresk by i
europeisk stil, til en fortvoksende industriby med ca. 2
millioner innbyggere. Bandung er den dag i dag en grønn
og attraktiv by, og innbyggerne kaller den Kota
Kembang, «Blomstrenes by».

Angklung Performance (for egen regning - 160 kr)
Få en ekstraordinær kulturell opplevelse på denne
utflukten som tar dere til landsbyen Padasuka, hvor dere
ser en Anklung-musikkopptreden utført på tradisjonelle
bambusinstrumenter (angklung er navnet på disse). Det
er barn fra de omkringliggende landsbyene som står for
den musikalske forestillingen.

Aktiviteter: Besøk til vulkanen Mt. Tangkuban Prahu og
en teplantasje
Inkluderte måltider: Frokost og lunsj
Overnatting:Mercure City Centre Bandung



Vulkanen Mt. Tangkuban Perahu sitt krater
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Dag 5: Bandung -
Yogyakarta med tog
På programmet i dag venter det enda en naturskjønn tur
videre på Java, da dere skal reise med tog. Om bord får
dere nyte landskapet og indonesernes hverdag litt borte
fra allfarvei. Dere vil sitte komfortabelt på Executive
Class, som er i en stor vogn med aircondition. Underveis
serveres det en lunsjboks, og det er mulig å kjøpe
drikkevarer og snacks. Dagens endemål er Javas
kulturelle sentrum, nemlig Yogyakarta.

Yogyakarta ligger midt på en fruktbar slette i nærheten
av Indonesias mest aktive vulkan, Merapi. Byen har en
spennende historie og en stor rikdom av monumenter og
gamle arkitektoniske skatter. Det som gjør Yogyakarta til
en utpreget karakter, er at byen er hjemmet til den ene
av Indonesias to eksisterende sultanater. Dessuten er
Yogyakarta det kreative sentrumet for den tradisjonsrike
og navnkundige batikk-kulturen og den edle
sølvsmedkunsten.

Dere er fremme i Yogyakarta på slutten av
ettermiddagen. Fra togstasjonen er det arrangert
transfer til hotellet. Resten av kvelden er på egen hånd.
Et tips er å besøke Malioboro Street, et populært område
for både lokale og besøkende på grunn av gaten mange
butikker, kaféer og gateforestillinger. Hotellet deres
ligger sentralt i byen, med eget basseng og store rom som
byr på moderne komfort.

Inkluderte måltider: frokost og lunsj (lunsjboks)
Overnatting: The Phoenix Hotel Yogyakarta

Dag 6: Yogyakarta -
Sightseeing i byen og
besøk til templet
Borobudur
Start dagen med frokost på hotellet. Deretter er det tid
for to utflukter i Yogyakarta-området:

Sightseeing i byen
Besøk til templet Borobudur

Den største attraksjonen i Yogyakarta er "Kraton", eller
sultanpalasset, med den tilhørende badehuset, Taman
Sari. Sultanatet har en lang historie. Blant annet er
sultanen som regjerte og ledet under landets
uavhengighetskrig mot nederlenderne fra 1945 til 1950 i
dag en nasjonalhelt. I dag er det hans sønn,
Hamengkubuwana X, som er regjerende sultan og han
bor i palasset.

Kraton ble bygget på slutten av 1700-tallet og består av
adskillige større og mindre bygninger og paviljonger.
Sultanpalasset fremstiller en miniatyrmodell av kosmos,



Togtur fra Bandung til Yogyakarta
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utfra de gamle javanesernes forestillinger om verden.

Deretter skal dere få lære mer om lokalt håndverk,
herunder batikk og sølvkunst, noe som de er virkelig
gode til på disse kanter. Etterhvert er det tid for lunsj på
en lokal restaurant, innen det venter en utflukt utenfor
byen for å se et av verdens vakreste tempelkomplekser,
nemlig UNESCO-beskyttede Borobudur.

Besøk til tempelet Borobudur

Dette er et tempel i form av en eldgammel
trappepyramide, bestående av tusenvis av steinblokker.
Borobudur ble bygget for mer enn 1100 år siden under
Sailendra-dynastiet i slutten av den buddhistiske periode
på Java og er eldre enn Angkor Wat i Kambodsja. Ikke
lenge etter templet var ferdig, ble Borobudur forlatt, da
islam fortrengte den gamle religionen. Borobudur er det
største buddhistiske tempelkomplekset i verden og
består av tre templer: Hovedtemplet Borobudur og de to
mindre templene Mendut og Pawon, som ligger øst for
hovedtemplet på en rett akse.

Borobudur lå i ruiner i århundrer og ble langsomt
tildekket med voksende lag av aske fra den nærliggende
vulkanen, inntil en engelsk arkeolog på 1800-tallet
gjenoppdaget stedet og startet med en omfattende
restaurering.

På toppen av de seks etasjene som utgjør den
trappeformede konstruksjonen, er det plassert en stor
stupa, 72 mindre stupaer samt flere store Buddhafigurer
og et vell av velbevarte relieffer i stein, som alle forteller

historier fra den buddhistiske religionen. Disse relieffene
er fordelt på de mange etasjene. Takket være en stor
innsats fra UNESCO, kan vi gå rundt de mange etasjene
og betrakte herlighetene.

En uforglemmelig opplevelse på høyde med Angkor Wat i
Kambodsja og Bagan-sletten i Myanmar.

Inkluderte måltider: Frokost og lunsj
Overnatting: The Phoenix Hotel Yogyakarta

Dag 7: Yogyakarta -
templet Prambanan - Solo
Etter frokost er det avgang mot dagens reisemål, byen
Solo. På veien får dere oppleve enda et storslått syn, det
hinduistiske tempelkomplekset Prambanan, som ligger
bare 16 km utenfor Yogyakarta.

Besøk til tempelkomplekset Prambanan

Tempelet Prambanan er fra den hinduistiske perioden på
slutten av 800-tallet. De mest dominerende bygningene
er de høye templene, viet til gudene Shiva, Brahma og
Vishnu. Med en høyde på 40 meter står de som et
dramatisk bakgrunnsteppe til den flate sletten utenfor
Yogyakarta. De mange århundrene med hyppige
jordskjelv la Prambanan øde og i ruiner. Det er først på
1950-tallet at det lykkes å gjenoppføre deler av
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templene.

Prambanan ble ført opp på UNESCOs verdensarvliste i
1991 og er både en arkitektonisk og kulturell juvel.
Tempelkomplekset består av utallige templer, hvor
tempelet Prambanan (også kalt Loro Jonggrang) er det
absolutt største. Andre betydningsfulle templer er Sewu,
Bubrah og Lumbung.

Lunsj blir servert på en lokal restaurant. I Solo skal dere
først oppleve palasset Mangkunegaran. Dette palasset
ble bygget i 1757 av Raden Mas Said, etter godkjennelse
av nederlenderne. Raden Mas Said ble heretter utnevnt
til konge med navnet Mangkunegaran I. Palasset ligger i
sentrum av Solo.

Dere er fremme på hotellet i Solo utpå ettermiddagen,
som ligger nær palasset. Se fram til et hyggelig
hotellopphold med moderne komfort.

Aktiviteter: Besøk ved hindutemplet Prambanan og
Mangkunegaran-palasset i Solo.
Inkluderte måltider: Frokost og lunsj
Overnatting: Novotel Solo

Dag 8: Solo - Malang
Nyt frokosten på hotellet. Dagens reisemål er byen
Malang, som dere når frem til utpå kvelden. Først venter
det er besøk til Pasar Gede, et livlig lokalt marked der

nesten alt kan kjøpes. Etter markedet går turen videre til
fuglemarkedet i Mantingan Forest. På veien serveres det
lunsj på et lokalt marked.

Universitetsbyen Malang ble grunnlagt av nederlenderne
på 1700-tallet og er kjent for sin sjarmerende
«kolonistemning», med vakre bygninger og romslige
hovedgater.

I Malang bor dere på Hotel Santika Premiere Malang. Et
moderne hotell med basseng, restaurant, bar,
treningssenter, spa m.m.

Aktiviteter: Besøk til et lokalt marked i Solo og
fuglemarkedet i Mantingan Forest
Inkluderte måltider: Frokost og lunsj
Overnatting: Santika Premiere Malang

Dag 9: Malang - Kalibaru
Etter frokost hopper dere i bussen og kjører mot
Kalibaru.

Veien til Kalibaru går via byene Probolinggo og Jatiroto,
og underveis spiser dere lunsj i byen Jemper. Dere er
fremme i Kalibaru utpå ettermiddagen. Dette er en
hyggelig by, omgitt av kaffe- og kakaoplantasjer.

Dere bor på Margo Utmo Resort, som ligger i frodige
omgivelser og byr på blant annet svømmebasseng og
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restaurant.

For en ekstraordinær opplevelse (for egen regning):
Soloppgang over vulkanen Bromo
Stå kjempetidlig opp og bli med på denne utflukten som
starter kl. 01.30, til den store vulkanen Bromo som ligger
i utkanten av Malang. En minibuss kjører dere til
vulkanen, hvor dere vil oppleve en spektakulær og
overjordisk vakker soloppgang over vulkan-området.
Frokosten blir servert på en nærliggende restaurant.

Frivillig aktivitet (for egen regning, ca. kr 935 per
person): Utflukt til vulkanen Bromo
Inkluderte måltider: Frokost og lunsj
Overnatting: Margo Utomo Resort

Dag 10: Kalibaru - Bali
Nyt frokosten på resortet, innen en guide tar dere rundt
til områdets store attraksjon, nemlig de mange kaffe-,
kakao-, frukt- og krydderplantasjene som finnes her.
Dere får høre mer detaljert om de enkelte avlingene.
Etter denne introduksjonen er det avgang mot Ketapang.

I Ketapang slutter deres 8 dagers lange bussreise på
tvers av Java. Med «bagasjen» full av opplevelser, er det
nå tid til mer sol, strand og vann på Bali, blandet med
aktiviteter og kulturelle innslag.

Båtturen tar litt over en time. Når dere er fremme på

Bali, kjører dere langs øyas sørkyst med kurs mot
strendene i Sanur, hvor de neste dagene er avsatt til å
slappe av på egen hånd og søke sine egne eventyr, samt
bli med på 3 inkluderte og spennende utflukter.

Den lille byen Sanuer har utviklet seg til å bli et populært
feriemål, men atmosfæren er fremdeles tilbakelent og
fredelig - perfekt for både par og barnefamilier.

På vei til hotellet på Bali blir det servert lunsj på en lokal
restaurant.

Aktiviteter: Besøk til pittoreske plantasjer og hager
Inkluderte måltider: Frokost og lunsj
Overnatting: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Merk! Vi tilbyr også andre hoteller på Bali enn det
nevnte ovenfor. Hvis dere ønsker et annet
overnattingssted, ring oss for priser.

Dag 11: Badeferie på Bali
Etter hotellfrokosten har dere hele dagen til å bli bedre
kjent med hotellet og området. De neste dagene er fylt
med minnerike opplevelser på denne vakre øya.

Sanur er kjent som en av Balis vakreste strender, hvor
turister kommer for å nyte balinesernes gjestfrihet og
øyas historie og nydelige kultur. Dette er en rolig strand,
med utsikt til blant annet Nusa Penida Island og øyas
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fjellrike natur. Gled dere til en imponerende utsikt! Sanur
ligger bare 6 km fra hovedbyen Denpasar.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Merk! Vi tilbyr også andre hoteller på Bali enn det
nevnte ovenfor. Hvis dere ønsker et annet
overnattingssted, ring oss for priser.

Dag 12: Bali -
Heldagsutflukt 'The
Beauty of Kintamani' (8
timer)
I dag venter det flere opplevelser på Bali med dagens 8
timer lange utflukt. Turen starter kl. 09.00 og dere
hentes på hotellet.

Dagens utflukt er en fantastisk introduksjon til Bali, fra
vakre utsikter til innsjøer og vulkaner, til tradisjonell
dans og balinesisk kunsthåndverk - en bred vifte av hva
Bali har å tilby.

Første stopp tar avsett i å komme tett på Balis berømte
Barong & Keris Dance - som er like mye historiefortelling
som dans. Dansen handler om den evige fortellingen om

kampen mellom det gode og det onde. Etterpå skal dere
få bli bedre kjent med håndverkets verden i landsbyen
Kemenuh. Her lærer dere om treskjæringsarbeidet som
balineserne er så kjent for.

Deretter fortsetter dere nordover mot området
Kintamani, hvor det venter en forrykende utsikt til dels
Lake Batur og til den store vulkanen Mt. Batur, som er
1730 meter høy. Her spiser dere lunsj i de vakre
omgivelsene (for egen regning).

Den siste attraksjonen på dagens utflukt er Tampaksiring
og de varme kildene i området.

Tempelet Tirta Empul
Tirtha Empul er et hindutempel som ligger i en dal
mellom to fjell. Tempelet har en hellig status blant de
lokale beboerne, da vannet her kan «renske» ånd og sjel.
Dette er grunnen til at templet også blir kalt for «Holy
Water Temple».

Etter dette besøket, kjører bussen til Senur og dere er
fremme ved hotellet i 17-tiden. Nyt resten av kvelden i
Sanur eller ta en tur til Kuta-området.

Turens høydepunkter:

Tradisjonell balinesisk Barong & Keris dans
Treskjæringsarbeid
Utsikten til Lake Batur & vulkanen Mt. Batur
Tempelet Tirta Empul med sitt "hellige vann"
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Aktiviteter: Heldagsutflukt på 8 timer
Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Merk! Vi tilbyr også andre hoteller på Bali enn det
nevnte ovenfor. Hvis dere ønsker et annet
overnattingssted, ring oss for priser.

Dag 13: Bali - på egen hånd
Nyt dagen på egen hånd. Etter noen opplevelsesrike
dager er det godt å få slappet litt av i de vakre
omgivelsene. Gå en tur langs promenaden langs stranden
eller besøk øyas mest kjente strand, Kuta Beach.

Kuta Beach
Kuta med sin lange hvite sandstrand, Kuta Beach, er Balis
turistsentrum. En synes kanskje at det er for mange
turister her, men til gjengjeld er det flere spisesteder og
barer å velge mellom.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Merk! Vi tilbyr også andre hoteller på Bali enn det
nevnte ovenfor. Hvis dere ønsker et annet
overnattingssted, ring oss for priser.

Dag 14: Bali -
halvdagsutflukt 'The
Unforgettable Sunset' (5
timer)
Dere blir hentet på hotellet kl. 14.00, for på programmet i
dag er en ny gøyal utflukt, «The Unforgettable Sunset» -
for er det noe Bali kan skilte med, så er det trollbindende
solnedganger.

I løpet av dagen besøker dere noen av øyas mest kjente
severdigheter. Rundturen går først til Mengwi og templet
Pura Taman Ayun. Templet som er fra 1700-tallet er
dedikert til prinsen av Tabanan og omgitt av flere kanaler
som skal symbolisere verdenshavene.

Neste stopp er Alas Kedaton Monkey Forest. Denne
skogen består hovedsakelig av muskattrær og er bebodd
av blant annet aper og flaggermusarten «flygehund». Ikke
la dine personlige gjenstander og verdisaker som hatter,
briller, vesker henge løst, da apene kan stjele.

Utflukten avsluttes ved templet Tanah Lot, som ligger på
en liten klippe i vannet, ikke langt fra Kuta Beach. Dette
er et av øyas mest kjente landemerker, blant annet på
grunn av sin unike beliggenhet. Dette er en gammel
hindu-helligdom. Ha kameraet klart når solen går ned i et
flammehav bak tempelet - en mer magisk setting skal en
lete lenge etter! Solnedgangen er ca. 18.00. Gled dere til
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en minnerik opplevelse!

På kvelden blir dere kjørt tilbake til hotellet

Turens høydepunkter:

Templet Pura Taman Ayun
Alas Kedaton Monkey Forest
Solnedgang over templet Tanah Lot

Aktiviteter: Halvdagsutflukt på 4 timer
Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Merk! Vi tilbyr også andre hoteller på Bali enn det
nevnte ovenfor. Hvis dere ønsker et annet
overnattingssted, ring oss for priser.

Dag 15: Bali -
Heldagsutflukt 'The
Eastern Bali Magic' ( 9
timer)
Nyt frokosten på hotellet, innen det er tid for dagens

utflukt, med avreise fra hotellet kl. 09.00.

Turen i dag gir dere et godt innblikk i øyas urgamle, unike
og intrikate kulturarv. Balis østlige del er ikke så utviklet
som den sørlige, men her er det flere spennende
severdigheter utenfor allfarvei. I dag får dere oppleve
øyas helligste hindutempel, Balis historiske og gamle
hovedstad, Klungkung, og en landsby som med kulturelle
øyner ikke har forandret seg siden 1600-tallet. Med
andre ord for dere bli bedre kjent med Balis autentiske
kultur og hinduistiske arv.

Dere stopper først i Batu Bulan. Her blir det en
introduksjon til batikkmaling, noe de er veldig gode til på
Bali. Deretter fortsetter dere østover til Balis viktigste og
største tempel, Pura Besakih. Tempelet ligger ved foten
av Mt. Agung, som er øyas høyeste vulkan (3142 m).

Tempelet Pura Besakih (Mother Temple)
Dette er en av de viktigste templene på Bali, som i
virkeligheten er et tempelkompleks bestående av mer
enn 80 templer - berømt for sin imponerende
beliggenhet. Det mest vesentlige tempelet er Pura
Penataran Agung (The Great Temple of State).

Pura Besakih har opplevd flere vulkanutbrudd og
jordskjelv fra Mt. Agung, sist gang var i november 2017.
Utrolig nok har det ikke tempelet fått noen store skader
etter de enorme mengdene med lava. De lokale hevder at
gudene hadde en finger med i spillet. Templet har en stor
betydning for de lokale og flere festivaler blir arrangert
ved Pura Besakih. Her får alle komme på besøk,
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uavhengig av religiøs bakgrunn.

Merk: Man må dekke til benene ved besøk i Pura
Besakih. Derfor kan det være lurt å ha en sarong til å ha
rundt livet. Det kan hende at dere også må tildekke
benene når dere besøker andre hellige steder.

Under utflukten stopper dere også ved Bukit Jambu.
Gled dere til en imponerende utsikt over en vakker dal.
Her spiser dere også lunsj (for egen regning). På turen
østover passerer dere også landsbyen Penglipuran.
Dette er en interessant landsby, på grunn av sin spesielle
byplan og sosiale struktur som kan dateres tilbake til
1600-tallet.

På vei tilbake til Sanur besøker dere Balis historiske
hovedstad, Klungkung. Dere er på hotellet igjen ca. kl.
18.00.

Aktiviteter: Heldagsutflukt på 9 timer
Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Merk! Vi tilbyr også andre hoteller på Bali enn det
nevnte ovenfor. Hvis dere ønsker et annet
overnattingssted, ring oss for priser.

Dag 16: Bali - på egen hånd
Nyt tiden på Bali. I dag har dere hele dagen på egen hånd.

Forslag til opplevelse på egen hånd: Stendene på Nusa
Lembongan
Utenfor Nusa Dua-området ligger en lille øya, Nusa
Lembongan, som byr på noen av de beste strendene i
området. Vi kan anbefale Mushroom Beach, Sunset
Beach og Dream Beach - alle ligger på øyas vestside.

Hvis dere ikke vil ta turen til Nusa Lembongan, har
selvsagt Nusa Dua også fine strender. Her kan dere også
snorkle ved korallrevet.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: The 101 Bali Oasis Sanur Hotel

Merk! Vi tilbyr også andre hoteller på Bali enn det
nevnte ovenfor. Hvis dere ønsker et annet
overnattingssted, ring oss for priser.

Dag 17: Bali - hjemreise
Siste dag i Bali. Nyt tiden frem til dere starter på
hjemreisen tilbake til Norge.

Inkluderte måltider: Frokost

Dag 18: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.



Vulkanen Bromo

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

Forleng reisen med 5
dagers badeferie på de
nærliggende Giliøyene
Ønsker dere å unne dere «det lille ekstra»? Benytt dere
av muligheten til å forlenge eventyret med en badeferie
på de berømte Giliøyene, som ligger utenfor Balis
naboøy, Lombok. Dette er virkelig et ferieparadis med
billøse gater og fantastiske sandstrender. I korallrevet
lever det havskilpadder og fisker i alle regnbuens farger.

Tillegg til prisen: kr 3225 per person (I perioden
01.07.18-05.09.18 + 21.12.18-05.01.19 er tillegget på kr
4095 per person)
Prisen inkluderer: 5 netter på hotell inkl. frokost og
hurtigbåt fra Bali t/r
Overnatting: Vila Ombak på Gili Trawangan



Priser og avganger
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Reiseperiode Januar - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
32 398,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
35 598,00 NOK

Rejseperiode September - desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr
32 398,00 NOK



Hva er inkludert i prisen?
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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-Jakarta/Bali-Norge, inkl. skatter og
avgifter

Transfer fra flyplassen til hotellet i Jakarta

1natt på Hotel Alila i Jakarta

8dagers bussreise på Java med andre medreisende
og 8 dagers badeferie på Bali

Engelsktalende guide på bussturen

Entréer på besøk ifm. bussturen fra Jakarta til
Kalibaru

'Executive' togbillett fra Bandung til Yogyakarta

7x lunsj på lokal restaurant eller lunsjboks

2netter på Great Preanger Hotel i Bandung

2netter på Melia Purosani i Yogyakarta

1natt på Novotel i Solo

1natt på Santika Premiere Malang

1natt på Margo Utomo Resort i Kalibaru

Ferge fra Java til Bali

7netter på valg hotell på Bali

2heldagsutflukter med Grayline Excursions -
sammen med andre reisende

1halvdagsutflukt med Grayline Excursions - sammen
med andre reisende

Måltider som ikke er beskrevet i programmet

Drikkevarer og tips

Reiseforsikring

Vaksiner (kontakt din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/indonesisk-eventyr-pa-java-og-bali-43727?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/indonesisk-eventyr-pa-java-og-bali-43727%3E

