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En eventyrlig reise til mange av Indonesias høydepunkter!
Reisen i Sørøst-Asia starter på den fantastiske øya Java, og her
vil du oppdage det historiske episenteret i Indonesia,
gjennomsyret av kultur og mystikk. Se frem til ruvende vulkaner
og verdens største buddhistiske og hinduistiske
tempelkomplekser. Deretter går du inn i Kalimantans kjente
nasjonalpark, Tanjung Puting, hvor du kan se orangutanger fra
elvebredden mens du sitter i en Klotok, en tradisjonell trebåt.
Neste stopp er den frodige Toraja-regionen i Sør-Sulawesi, hvor
Torajan-folket anvender gamle begravelsesritualer. Eventyret
fullføres med de praktfulle strendene, risterrassene, templene og
den fargerike kulturen på 'gudenes øy', Bali.
Hvis du vil oppleve Indonesias fascinerende kultur, gjestfrie
befolkning, historiske templer og landets unike og kontrastfylte
naturrikdom, så er dette den optimale rundreisen for deg.

De UNESCO-beskyttede templene Borobodur og
Prambanan

Utflukt til Tanjung Puting National Park

Den unike Toraja-regionen og lokalfolkets ritualer

Den eksotiske og vakre øya Bali

https://www.benns.no/asia
https://www.benns.no/asia/indonesia/bali
https://www.benns.no/asia/indonesia


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
I dag er det avreise fra Norge, og dere kan nå se frem til
en opplevelsesrik rundreise i Indonesia.

Dag 2: Ankomst Jakarta,
Indonesia
I løpet av dagen kommer dere frem til Indonesia. Ved
ankomst på Soekarno-Hatta International Airport i
Jakarta blir dere møtt av en engelsktalende guide. Dere
vil bli kjørt til hotellet som ligger i nærheten av
flyplassen.

Bruk resten av dagen på egen hånd til å utforske
Indonesias hovedstad, Jakarta - en by full av kontraster.
Jakartas historie består av en blanding av ulike kulturer
som har påvirket hovedstadens arkitektur, mat og språk,
med innflytelse fra javanesisk, malaysisk, kinesisk,

arabisk, indisk og europeisk kultur.

Attraksjoner i Jakarta:

Det nasjonale monumentet, MONAS, et 132 meter
høyt tårn
Bydelene Kota Tua og Old Jakarta
Merdeka Palace
Nasjonalmuseet Museum Nasional
Istiqlal-moskeen
Jakarta katedralen
Monumentet Selamat Datang
Museet Fatahillah
Museet Macan

Overnatting: Swiss Bel Airport
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Munk ved Borobudur tempelet
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Dag 3: Jakarta - Pangkalan
Bun
Nyt en god frokost på hotellet innen dere blir kjørt til
Jakarta Soekarno Hatta Airport hvor dere skal fly til
Kalimantan. Etter en kort flytur på ca. 1,5 time, blir dere
kjørt til Kumai, som er en slags inngangsport til Tanjung
Puting National Park. Deretter skal dere på en Klotok
båttur langs elven Sekonyer. Klotok er tradisjonelle
trebåter som brukes til å transportere innbyggerne og
turister langs de mange elvene i Kalimantan - den
indonesiske delen av Borneo.

Dere skal bo i hytter på en eco-lodge omringet av
regnskog, og dere får servert middag på lodgen.

Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Eco-lodge

Dag 4: Tanjung Puting
National Park
Nyt en god frokost på hotellet innen dagens spennende
utflukt. I dag skal dere nemlig på en båttur i den frodige
nasjonalparken Tanjung Puting, hvor dere skal seile langs
elven i den urgamle regnskogen, Kalimantan. I løpet av
elvecruiset kan dere være heldig å få oppleve spennende

dyr som blant annet neseaper, makaker aper, reptiler,
virvelløse dyr og over 230 ulike fuglearter som blant
annet hornfugl. Det er også store muligheter for å se ville
orangutanger som slenger seg fra tre til tre, for denne
nasjonalparken har verdens største populasjon av ville
orangutanger. Ta derfor med kamera for her kan du være
vitne til noen unike dyreopplevelser. Deretter blir det en
tur til Camp Leaky eller Pondok Tanguy - begge er
rehabilitasjonssentre for orangutanger.

Etter heldagsutflukten drar dere tilbake til lodgen for å
spise middag.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Eco-lodge

Dag 5: Pangkalan Bun -
Semarang - Borobudur -
Yogyakarta
Etter en tidlig frokost blir dere kjørt til flyplassen i
Pangkalan Bun og herifra skal dere fly til Semarang, og
flyturen tar ca. 1 time. Ved ankomst blir dere hentet og
kjørt til verdens største buddhisttempel, Borobudur.
Borobudur ble bygget i det 8. århundre og huser hele 504
Buddha-statuer, og er ikke uten grunn oppført på
UNESCOs verdensarvliste. Tempelet består av 5
firkantede etasjer med 3 sirkulære plattformer ovenpå



Ape langs elven Sekonyer og de lokale Klotok båtene
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og til slutt en stor stupa på toppen. Fra avstand er det et
praktfullt syn, men det blir enda bedre jo nærmere man
kommer når detaljene og utskjæringene kommer til syne.
På toppen av tempelet får man en flott utsikt utover
jungelen rundt som rammer inn tempelet. Hvis det er nok
tid, så kan man besøke de mindre templene Mendut og
Pawon. Lunsj blir servert på en lokal restaurant.

I løpet av ettermiddagen kommer dere frem til
Yogyakarta, og etter innsjekking på hotellet så kan dere
utforske Yogyakarta på egen hånd. Yogyakarta er
hovedstaden i provinsen og sultanatet på den
indonesiske øya Java. Dette er verdens mest befolkede
øy med over 140 millioner innbyggere på 132 107 km².
Størstedelen av Javas landareal er opprinnelig vulkansk
og består av hele 38 konisk formede fjell. Yogyakarta,
med litt over en halv million innbyggere, er en av de mest
populære turistmålene i Indonesia, på grunn av sine
mange enestående attraksjoner, en fascinerende historie
og unik kultur. Byen ble grunnlagt i 1749, og allerede i
1755 oppstod Sultanatet.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Royal Ambarukmo Hotel

Dag 6: Yogyakarta City
Tour - Prambanan
Etter frokost på hotellet, så skal dere på sightseeing i

Yogyakarta med en becak, et tradisjonelt
transportmiddel.

Første stopp er sigarfabrikken, Taru Martani, som har
produsert sigarer siden 1918 og her får du innblikk i
historien bak. Deretter blir det et besøk til Keraton
Palace, det vakre Sultanpalasset, fra 1790-tallet. Dette
er et enestående eksempel på javanesisk arkitektur. Det
elegante palasset ble omhyggelig planlagt til å reflektere
det javanesiske kosmos. Hver funksjon av komplekset,
fra gårdsplassen til trærne, har en spesiell symbolsk
betydning knyttet til det javanesiske verdensbildet. I dag
blir palasset fremdeles brukt både som hjem for Sultanen
og som et sted for viktige seremonier.

Neste stopp er en busstur til den historiske og
sjarmerende bydelen Kota Gede, med mange gamle
bygninger som tar deg med på en reise tilbake til
1700-tallet. Her kan man beundre flott håndverk i sølv,
batikk-kunst og Sonobudoyo-museet som huser
kulturelle gjenstander.

Etter lunsj på en lokal restaurant i Yogyakarta, så
fortsetter turen til Prambanan som ligger 16 km utenfor
sentrum. Prambanan er et praktfullt Hindu-tempel fra
det 9. århundre. Tempelet 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.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
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Tempelet Borobudur på Java
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Overnatting: Royal Ambarukmo Hotel

Dag 7: Yogyakarta -
Mojokerto (med tog) -
Bromo (Tosari)
Etter frokost blir dere kjørt til togstasjonen for å gå
ombord toget med en guide som tar dere til Mojokerto.
På veien vil dere passere flotte landskap og lokale
landsbyer. Ved ankomst blir dere møtt av en lokal sjåfør
som skal kjøre dere videre til Bromo, og på veien blir det
servert lunsj på en lokal restaurant. Turen til landsbyen
Tosari tar cirka 4-5 timer, og det blir et lite stopp ved den
tradisjonelle havnen i Pasuruan for å se de lokale båtene,
phinisi. Når dere kommer frem til Tosari i Bromo blir det
innsjekking på hotellet.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Bromo Cottage

Dag 8: Bromo utflukt -
Surabaya - Makassar
Det blir tidlig oppstart i dag da dere skal rekke å se
soloppgangen. Dere blir kjørt i en jeep til Mt. Penanjakan

som ligger i utkanten av Bromo, og her får dere nyte en
spektakulær utsikt av soloppgangen over vulkanen, Mt.
Bromo. Etter en magisk morgen så blir det servert
frokost på hotellet.

Etter frokost blir dere kjørt til Surabaya flyplass med et
lunsjstopp på veien, og fra Surabaya flyplass skal dere fly
til Makassar. Dere blir hentet på flyplassen og kjørt
videre til hotellet, og har resten av ettermiddagen på
egen hånd.

Makassar er tidligere kjent som "Ujung Pandang", og
dette er hovedstaden i Sør-Sulawesi og den sjette største
byen i Indonesia. Makassar er en by med sterke
historiske røtter, mye smakfull mat og flott landskap. På
kvelden kan dere nyte solnedgangen på Losari Beach, dra
til Somba Opu Street hvor man kan kjøpe lokale
suvenirer, og til middag kan dere jo prøve den lokale og
berømte kjøttsuppen, Pallubasa.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Melia Makassar Hotel

Dag 9: Makassar - Toraja
Spis frokost på hotellet innen dere reiser videre til
Toraja-regionen. Dere kan se frem til en naturskjønn
kjøretur langs kysten til Pare Pare, og her blir det også en
lunsjpause. Videre kjøres det innover i landet og opp
fjellene. Det blir et kaffestopp på Puncak Lawang hvor



Indonesias hovedstad, Jakarta
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man får en fantastisk panoramautsikt utover området. På
kvelden er det ankomst i Toraja som ligger sør i
Sulawesi-regionen. Toraja består av praktfull og frodig
natur med bratte fjell, dype daler og brusende elver.

Etter innsjekking blir det servert middag på hotellet.

Måltider inkludert: Helpensjon
Overnatting: Missilinia Hotel

Dag 10: Toraja
Spis frokost på hotellet, etterfulgt av en fullverdig utflukt
til høylandet i Toraja.

I dag skal dere besøke Lemo, en av de eldste
gravklippene i Toraja som gir en følelse av stillhet som
ikke kan beskrives med ord. Restene av de avdøde er
begravet inne i gigantiske steinblokker med sprekker,
som er godt bevart av åndene i landet. Her ser man også
utskårne trefigurer av de avdøde. De lokale Torajans er
kjent for sine mange og varierte begravelsesritualer, og
derfor går turen videre til Londa, en gammel seremoniell
gravplass. Londa består av to naturlige grotter der
beinrester og hodeskaller av de avdøde kan sees. De to
grottene er ca 10 meter lang og har fungert som
gravkamre for de lokale som bor i området.

Etter innblikk i fascinasjonen med døden blant
Toraja-folket så settes det kurs mot Ke'te Ke'su, som er

en fantastisk landsby omringet av rismarker. Ke'te Ke'su
er nominert til UNESCOs verdensarvliste, og det er lett å
forstå hvorfor. Landsbyen er en av de mest komplette
tradisjonelle Torajan bosetningene i høylandet. Området
består av 6 majestetiske og historiske Tongkonan hus,
hvor 1 av de er gjort om til museum, 12 kornmagasin, og
en stor åpen seremoniell plass og gravplass. Ellers er
innbyggerne i landsbyen kjent for å være dyktige
håndverkere, og man kan blant annet kjøpe kunst laget i
bambus og stein.

I løpet av dagen blir det lunsj i Rantepao, og når dere er
tilbake på hotellet kan dere nyte en god middag.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Missilinia Hotel

Dag 11: Toraja
I dag er det satt av nok en dag til å utforske den
spennende Toraja-regionen.

Første stopp er Pallawa, en landsby som ligger på en liten
ås, og her finner man 11 'tongkanan' hus. Foran hver
Tongkanan henger det buffalohorn. Pallawa
representerer hvordan de lokale lever, og er et flott sted
å besøke, spesielt hvis man er interessert i historie og
kultur.

Videre blir det et stopp innom Sa'dan regionen som er



Det flotte Keraton Palace i Yogyakarta
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kjent for vevingstradisjonen sin, og her produseres det
høykvalitets duker/tekstiler som etterspørres i hele
Indonesia og utenlands. Til slutt skal dere besøke to
tradisjonelle landsbyer, Marante og Nanggala, som er
kjent for store Tongkonan hus og risfjøs.

Lunsj blir servert på en lokal restaurant, og etter dagens
utflukt kjøres dere tilbake til hotellet hvor dere kan spise
middag.

Måltider inkludert: Frokost, lunsj og middag
Overnatting: Missilinia Hotel

Dag 12: Toraja - Makassar
- Bali
I dag blir det avreise fra Rantepao og transfer til
Makassar. På vei til flyplassen blir det lunsj i Pare Pare.
Neste stopp på reisen er eksotiske Bali, og på Denpasar
Bali Airport blir dere møtt av sjåføren som tar dere til
hotellet dere skal bo på de neste 3 nettene, Ayodya
Resort.

Ayodya Resort er et luksuriøst 5-stjerners hotell som
ligger langs den kritthvite stranden, Nusa Dua. Resortet
har et privat strandområde, og flere flotte fasiliteter som
et stort utendørs svømmebasseng, fitness senter, spa,
golfbane, squash-bane, gratis sykkelutleie og klubb for
barn.

Det er bare å se frem til noen avslappende og idylliske
dager på Bali, mens du får innblikk i den fascinerende
kulturen på øya.

Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Ayodya Resort

Dag 13 - 14: Bali
De neste to dagene har dere fri til disposisjon til å nyte
den eksotiske øya, Bali. Dere bor sør på øya, og denne
delen er kjent for luksuriøse hoteller og flotte strender.

Bali tilbyr et variert landskap med vulkaner, fjell, hvite og
svarte sandstrender og frodige risterrasser for å nevne
noe. Ellers er Bali kjent for sine vakre skulpturer og
templer, himmelske mat og en meget gjestfri befolkning.
Det er med andre ord nok å utforske på Bali, og her er
noen forslag:

Utforsk hovedstaden Denpasar med mange flotte
templer, palasser og museer
Det flotte klippetempelet, Uluwatu og tempelet
Tanah Lot som er et landemerke i Bali
Dagstur til byen Ubud som ligger nord for Nusa
Dua
Risterrassene i landsbyen Tegallalang og
vanntempelet Pura Ulun Danu Beratan som begge
ligger utenfor Ubud

/asia/indonesia/bali
/asia/indonesia/bali


Båttur i Klotok langs elven, Tanjung Puting - Photo: Panorama Destination
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Kystbyen Sanur
Vannsportaktiviteter som surfing, dykking,
snorkling eller seawalking

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Ayodya Resort

Dag 15: Bali - Avreise
Spis frokost på hotellet og nyt formiddagen før det blir
avreise fra Bali. Dere blir kjørt til Ngurah Rai Bali
International Airport, og turen går nå hjem igjen til
Norge.

Måltider inkludert: Frokost

Dag 16: Ankomst Norge
I dag kommer dere frem til Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode 01. jan - 15. jun  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
29 298,00 NOK

Reiseperiode 16. jun - 24. jul  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
33 648,00 NOK

Reiseperiode 25. jul - 14. des  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
29 298,00 NOK

Reiseperiode 15. des - 31. des  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
33 648,00 NOK

Reiseperiode 01. jan - 15. jun  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr.
27 798,00 NOK

Reiseperiode 16. jun - 24. jul  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr.
32 148,00 NOK

Reiseperiode 25. jul - 14. des  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr.
27 798,00 NOK

Reiseperiode 15. des - 31. des  - Pris per person når 4 reiser sammen

Fra kr.
32 148,00 NOK

Reiseperiode 01. jan - 15. jun  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr.
25 298,00 NOK
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Reiseperiode 16. jun - 24. jul  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr.
29 648,00 NOK

Reiseperiode 25. jul - 14. des  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr.
25 298,00 NOK

Reiseperiode 15. des - 31. des  - Pris per person når 6 reiser sammen

Fra kr.
29 648,00 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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly t/r inkl. skatter og avgifter

13 netters overnatting

Måltider og utflukter nevnt i programmet

Privat transfer inkl. vann

Tog fra Yogakarta til Mojokerto

Bromo Sunrise Tour i et lokalt kjøretøy

Entré og andre avgifter

Offentlig ansvarsforsikring

11% statsskatt og 10% service charge

Reiseforsikring

Visum

Tips til sjåfør/guide

Utflukter utenom programmet

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/indonesias-hoydepunkter-59814?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/indonesias-hoydepunkter-59814%3E

