
Balis høydepunkter og
badeferie på Gili Air

Balis høydepunkter og
badeferie på Gili Air

22 798,-
Pris per person - Fra kr

16 dager
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Bli med på en fantastisk 16 dagers reise som kombinerer Balis
bergtakene rismarker, fantastiske templer, unik kultur, håndverk
og en sterk spiritualitet med avslappende badeferie på
paradisøya Gili Air. Her kan dere nyte hvite sandstrender,
asurblått hav og ikke minst en avslappende atmosfære, hvor fred
og ro står på menyen. En reise som har alt og litt mer, til en
utrolig pris! Uforglemmelige Giliøyene

Bergtakene natur

Vakre templer og en sterkt levende spiritualitet

2 heldagsutflukter inkludert

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


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise Norge
I dag setter dere turen mot uforglemmelige Bali, så her er
det bare å sette seg godt tilrette og lade opp til en utrolig
tur!

Måltider inkludert: Forpleining på flyet

Dag 2: Ankomst Bali
Når dere ankommer flyplassen på Bali blir dere møtt av
en guide som hjelper dere med innreiseformalitetene og
sørger for at dere blir transportert til hotellet deres i
Ubud, Balis spirituelle sentrum. Her skal dere bo de neste
5 nettene, i komfortable rammer på det flotte hotellet
Ubud Wana Resort.

Bali
Bali i Indonesia byr på et innholdsrikt og variert landskap,
himmelsk mat og gjestfri befolkning. Her vil du kunne

oppleve majestetiske vulkaner og fjell, robuste kystlinjer,
både svarte og hvite sandstrender og frodige
risterrasser. Denne vakre naturen danner et pittoresk
bakteppe for innbyggernes åndelige og unike kultur, som
gjenspeiler seg i vakre templer, små offergaver på gatene
og fargerike festivaler.

Måltider inkludert: Forpleining på flyet
Overnatting: Ubud Wana Resort i Garden Room

Dag 3: Ubud, Bali |
Heldagsutflukt: Eastern
Bali Mystic
Etter en god natts søvn og en god frokost er dere klare til
en herlig heldagstur i det nordlige Bali.

Heldagstur: 'Eastern Bali Mystic'

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


Gili Air - Mola Mola Resort ligger ved den røde sirkel på bilde
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Dere blir hentet på hotellet kl 09.00 og dere kan glede
dere til et dypere innblikk i Balis intrikate, urgamle og
unike kulturarv. Øyens østlige del er langt fra så utviklet
som den sørlige og det er mange, om ikke uberørte så i
alle fall relativt få turister og store attraksjoner. Turen
tar dere med 'off-the-beaten-track' og viser dere en
annen side av Bali - en med mystikk, magi og spiritualitet.

Turen starter i øst, hvor dere besøker Balis største og
viktigste tempel, Besakih, som også er kjent som 'Mother
Temple' og som ligger ved foten av øyas høyeste vulkan
Mt. Agung med sine 3142 moh. Denne aktive vulkanen,
som hadde mindre utbrudd for bare noen år siden, er
øyas helligste.

Dere reiser videre og ankommer Bukit Jambul, hvor dere
nyter den bergtakene utsikten over en vakker dal. Turen
går gjennom den sjarmerende og landsbyen Penglipuran.
Denne landsbyen er unik i den forstand at deres sosiale
struktur og kultur er mer eller mindre uforandret siden
1600-tallet. På vei tilbake til Ubud tar dere et siste stopp
i Klungkung som er øyas historiske hovedstad. Dere er
forventet å være tilbake og på det nye hotellet ved 17.00
tiden.

Dere vil ha et stopp i løpet av turen hvor det er mulig å
kjøpe lunsj. Resten av kvelden er på egenhånd.

Besakih templet (Mother Temple)

Besakih templet er uten tvil det viktigste templet på Bali.
Det er i realiteten et tempelkompleks som er kjent og
elsket for sin dramatiske beliggenhet ved foten av den

hellige vulkanen Mt. Agung. Besakih templet er helt unikt
og består grunnleggende av mer enn 80 templer, hvor
det mest signifikante er Pura Penataran Agung (the
Great Temple of State). Området der templet er bygd har
alltid blitt ansett som et hellig sted som kan dateres
tilbake til 700 tallet, mens det nåværende
tempelkompleks kan dateres til rundt 1340.

Aktiviteter inkludert: Heldagsutflukt 'Eastern Bali
Mystic'
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Ubud Wana Resort

Bemerk: For å kunne besøke Besakih templet skal dere
dekke til benene. Det anbefales derfor å anskaffe seg en
sarong til å slå om livet, da det også kan være tilfellet ved
besøk i andre templer.

Dag 4: Ubud, Bali |
Heldagsutflukt: The Magic
Northern Bali
Nyt en god frokost på hotellet og gjør dere klare til en
uforglemmelig heldagstur til det nordlige Bali. Gled dere
til en opplevelsesrik tur hvor dere dykker ned i Balis
utrolige natur, så vel som øyas historie og kulturelle arv.
Her får dere nyte alt fra nydelige rismarker, vakre sorte
strender, fantastiske innsjøer og hellige templer til varme



Uberørte strender på Nusa Penida
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kilder og nydelige fosser.

Heldagstur: 'The Magic of Northern Bali'

Dere blir hentet på hotellet kl. 09.00 og turen bærer mot
de vakre risterrassene ved Pupan og Antosari, hvor dere
skal ha deres første stopp. Her er det bare å ta inn over
seg det uforglemmelige synet før turen bærer videre
gjennom det frodige høylandet med kaffe-, kakao- og
fruktplantasjer. Dere ankommer de nordlige strendene i
Lovina, med sin vakre svarte sand, hvor dere har
muligheten til å se delfiner.

Dere har et lunsjstopp underveis, hvor dere har mulighet
til å kjøpe en god lunsj, før turen bærer videre mot
høylandet. Her kommer dere opp i 1200 moh høyde og
neste stopp er Lake Bratan med det velkjente, pittoreske
og hellige templet Ulun Danu. Templet er viet til
vanngudinnen Dewi Danu og etter dere virkelig har tatt
inn all skjønnheten, besøker dere noen lokale blomster-
og fruktboder som dere kan kjøpe med dere fra de lokale
bøndene.

Etter en opplevelsesrik dag vender dere tilbake til
hotellet og har resten av dagen på egenhånd.

Aktiviteter inkludert: Heldagsutflukt 'The Magic of
Northern Bali'
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Ubud Wana Resort i Garden Room

Dag 5: Ubud, Bali
Start dagen med en deilig frokost på hotellet. Dagen i dag
er på egenhånd, så her kan dere gjøre akkurat det dere
har lyst til, fra avslapping til utforsking av vakre Ubud.
Her er det nemlig riktig mye å foreta seg, da dere er
omgitt av vakre rismarker, imponerende templer,
sjarmerende markeder og flotte kunstbutikker.

Ønsker dere mer programforpliktende utflukter kan vi
anbefale:

Tilkjøpsutflukt: Kongegravene Gunung Kawi

Besøk et av Balis mest unike arkeologiske steder, som
består av en samling vakre gravrelieffer som er hugget ut
i klippene. Fra hovedtemplet er det utsikt over den
hellige Pakerisan elven. På motsatt side av elven finner
dere en mer moderne, arkitektonisk tempelgård som
huser en rekke gamle hindugraver som årlig er et
pilgrimsmål. Når dere kommer til inngangen av
komplekset, går dere ned 300 trappetrinn før dere
ankommer ved gravene. Turen nedover fører dere
gjennom et frodig, grønt og forlokkende landskap med
spektakulær utsikt over de flotte riskmarkene og en
nydelig grønn dal. Her finner dere også det imponerende
vanntemplet Gunung Kawi Sebatu, som er verdt å ta en
tur innom.

Tilkøpsutflukt: Tegalalang Risterrasser



Ayodya Resort, Nusa Dua på Bali
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Dere finner rismarker over hele Bali, men få kan
imponere på samme måte som de som ligger ved
landsbyen Tegalalang, litt nord for Ubud. Her er det også
en rekke trivelige cafeer og restauranter, så her er det
bare å nyte et godt måltid i spektakulære omgivelser. Det
er også mulig å gå rundt på rismarkene og møte de lokale
bøndene.

Tilkjøpsutflukt: Ubud Monkey Forrest

Ved landsbyen Padgantegal, som er i gåavstand fra Ubud
sentrum, ligger et naturlig skogreservat som huser den
gråhalet makakapen. Opplev et yrende og nysgjerrig
apeliv og la dere imponere av de 186 typer av trær som
dere finner i naturreservatet. Ut over dette, er det flere
urgamle templer som kan dateres tilbake til 1400-tallet.
Hovedtemplet er Pura Dalem Agung som til dags dato
fortsatt aktivt tempel. Bemerk at det ikke er lov til å gå
inn i templene.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Ubud Wana Resort i Garden Room

Dag 6: Ubud, Bali
Nyt en deilig frokost på hotellet og gjør dere klar til nok
en dag i fantastiske Ubud. Dere har hele dagen på
egenhånd, men om dere ønsker en organisert utflukt kan
vi anbefale følgende tur:

Tilkjøpsutflukt: Soloppgang over Mt. Batur med fjelltur
og transport.

Bli med på en spektakulær opplevelse og opplev den
aktive vulkanen Mt. Batur (Gunung Batur) på Balis
nordøstlige side. Dere blir hentet på hotellet midt på
natten, ved 02.00-02.30 tiden, og kjøres til
kraterinnsjøen Lake Batur. Her, sammen med den
erfarne guiden, starter dere turen mot toppen av
vulkanen, som tar ca. 2 timer. Dere har en god drikke- og
hvilepause underveis og når dere når toppen er det bare
å la seg bergta av det spektakulære synet. Nyt den vakre
soloppgangen og utsikten over 3 andre vulkantopper i
horisonten: Mt. Abang, Mt. Agung og Mt. Rinjani på
Lombok. Når dagen for alvor gryr, er det på tide med en
god kaffepause.

Dere starter nedstigningen til et annet krater, nemlig det
som hadde utbrudd i år 2000. Her serveres medbrakt
frokost med bl.a. egg og bananer som blir klargjort på
stedet med dampen fra vulkanen. Herfra fortsetter dere
nedstigningen mot innsjøen og har en kort vannpause
underveis. Tilbake ved innsjøens bredder er det mulighet
for å ta seg et avslappende bad i en nærliggende varm
kilde. Dere kjøres tilbake til deres første møtested hvor
dere nyter en deilig lunsj, før dere vender tilbake til
hotellet.

Resten av dagen er på egenhånd.

Tilkjøpsutflukt: Mt. Batur Sunrise Trekking Tour
Måltider inkludert: Frokost



Den gamle landsbyen Penglipuran
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Overnatting: Ubud Wana Resort i Garden Room

Dag 7: Ubud - Gili Air
I dag forlater dere Bali og reiser videre til de vakre
paradisøyene Gili Islands, nærmere bestemt Gili Air.
Dere blir hentet på hotellet av en guide, som tar dere
med til havnen i Padang Bai på Balis østkyst. Herfra går
turen først til øyen Gili Trawangan, hvor dere skifter båt
og seiler rett til hotellet deres Mola Mola Resort på Gili
Airs vestkyst. Her blir dere tatt vel i mot og får sjekket
inn på en deilig Deluxe Suite. Resten av dagen er på
egenhånd og kan f.eks. avslappende nytes på en strand
eller på hotellet.

Gili Islands

Giliøyene er tre små øyperler utenfor Lomboks vestkyst
og byr på et stort utvalg av forskjellige opplevelser og
aktiviteter, som i hovedsak er orientert rundt vann og
strand. Nyt alt fra det lokale livet, den avslappede
stemningen, mye sjarme og god atmosfære til
fortryllende strender, vakkert korallrev og krystallklart
vann.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Mola Mola Resort i Deluxe Suite

Dag 8: Gili Air
Start dagen med en godt frokost på hotellet og nyt de
vakre omgivelsene. Dere har hele dagen på egenhånd, så
om dere ønsker å leve et slaraffenliv på stranden, bade
eller snorkle er dette helt opp til dere.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Mola Mola Resort i Deluxe Suite

Dag 9: Gili Air
Start dagen med en god frokost på hotellet. Dere har
hele dagen på egenhånd, men det anbefales å utforske
øya og se hva den har å by på. Ta f.eks. turen rundt til
fots, enten langs strandkanten eller langs de mange
anlagte stiene, eller lei en sykkel.

Vi kan også anbefale å besøke
havskilpadde-konservatoriet. Det er et stort fokus på å
konservere de truede havskilpaddene på Giliøyene, og på
dette konservatoriet kan dere oppleve små
havskilpadder som fostres opp til de er klare til å settes
ut i den frie naturen. Det er en rekke basseng i
konservatoriet, hvor dere kan oppleve havskilpadder i
forskjellige stadier.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Mola Mola Resort i Deluxe Suite



Tegalalang risterasser på Bali
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Dag 10: Gili Air
Nyt nok en god frokost på hotellet og gjør dere klar til
nok en avslappende dag. Det er ikke satt opp noen
organiserte utflukter, men det kan anbefales å dra på
øyhopping mellom de forskjellige Giliøyene. Det er flere
måter dere kan komme til de forskjellige øyene på:

1. Dere kan melde dere på en organisert tur.
2. Dere kan bli med de båtene som seiler fast mellom
øyene.
3. Leie en privat båt, som gir en stor frihet og fleksibilitet.

Gili Trawangan

Som den største og mest utviklede øy, er denne livlige
øyen der dere finner flest hoteller, restauranter og barer.
Det er enkelt å komme seg rundt på øya, både til fots og
på sykkel. Dere kan i sær nyte livets glade dager på
sørkysten av øya, mens ønsker dere litt mer fred og ro
anbefales det å dra til det nordvestlige hjørnet. Her
finner dere nemlig en rekke nydelige strender som bare
venter på enhver strandløve.

Gili Meno

Som den roligste av de tre øyene, er Gili Meno virkelig for
dere som vil slappe godt av. Her er det nemlig forbud mot
bråk, høy musikk og barer som har lenge åpent. Øya kan
også lett utforskes til fots eller på sykkel.

Gili Air

Som den minste av de tre øyene, minner Gili Air om Gili
Trawangan i en mindre versjon. Her finner dere et
hyggelig utvalg av restauranter og barer, så vel som
trivelige hoteller og flotte strender.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Mola Mola Resort i Deluxe Suite

Dag 11: Gili Air
Nyt en god frokost på hotellet og deres siste dag på Gili
Air. Svøm, snorkle og bad i det deilige, klare vannet og
nyt livet på stranden.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Mola Mola Resort i Deluxe Suite

Dag 12: Gili Air - Nusa Dua,
Bali
Dere reiser fra Gili Air med hurtigbåt og ankommer
havnen Sanur Harbor. Her blir dere møtt av en guide som
tar dere med til hotellet i Nusa Dua, hvor dere skal bo de
neste 5 nettene. Her skal dere innlosjeres på hotellet
Ayodya Resort som ligger direkte ved stranden. Resten
av dagen har dere på egenhånd og det kan anbefales å
slappe godt av på det flotte hotellet, spasere langs

/asia/indonesia/bali/ayodya-resort-pa-nusa-dua


Soloppgang over Mt. Batur på Bali
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strandkanten og ellers bare nyte de tropiske
omgivelsene.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Sofitel Bali Nusa Dua Beach

Dag 13: Nusa Dua, Bali
Nyt en stor og god frokost på hotellet og gjør dere klar til
dagens avslapning eller aktiviteter. Dere har hele dagen
på egenhånd, men vi kan anbefale følgende aktiviteter:

Badetur til Nusa Lembongan / Nusa Penida

Utenfor Nusa Dua området ligger øyene Lembongang og
Penida som byr på noen av de aller beste strendene i
området. Lembongang er uten tvil en liten perle som glatt
kan anbefales å bruke en hel dag på. Her finner dere flere
strender og det kan anbefales at dere besøker;
Mushroom Bay, Sunset Beach og Dream Beach, som alle
ligger på Lembongangs vestside. De er mindre, men desto
vakrere og mye mer sjarmerende enn hovedstaden
Jungutbatu hvor båtene fra Bali kommer inn.

Det er også mulig å kombinere oppholdet på Nusa
Lembongan med en tur til Nusa Penida. Her anbefales
det å besøke strendene Kelingking Beach eller Chrystal
Bay. På Penida finner dere også det interessante
tempelet Goa Giri Putri Temple. Øya har relativt mye
urørt natur, så dere kan finne noen virkelige fortryllende

steder å nyte.

Ønsker dere å holde dere nærmere hotellet kan dere
f.eks. nyte de vakre nærliggende strendene og snorkle i
det flotte korallrevet. Ønsker dere å utforske området
mer kan det anbefales å ta turen til:

Kuta

Som Balis turistsentrum, kan dere nyte en rekke gode
restauranter og barer. Nyt det pulserende folkelivet og
ta en tur til Kuta Beach. Denne lange, hvite sandstranden
yrer av folk fra hele verden, og ikke uten grunn. Ønsker
dere å unne dere en ekstraordinær matopplevelse, kan vi
anbefale en middag på Poppies. Denne restauranten er
en del av boutiquehotellet med samme navn, som var et
av de aller første kvalitetshoteller på Bali og som i dag
nesten har kultstatus, og er grunnlagt i 1973.
Restauranten ligger i en superfrodig og tropisk hage og er
ideelt for en romantisk middag. Prøv en av deres
velkjente drinker som f.eks. en forfriskende Pina Colada
eller en smakfull irish coffee.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Sofitel Bali Nusa Dua Beach

Dag 14: Nusa Dua, Bali
Nyt en deilig frokost og en avslappende morgen på
hotellet. Dagen i dag har dere på egenhånd, men om
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ønskelig kan dere delta på en ettermiddagsutflukt til
Uluwato templet som ligger ca. 20 min. kjørsel fra
hotellet.

Tilkjøpsutflukt: Halvdagstur til Kecak Dance Uluwato
Temple

Dere blir hentet på hotellet kl. 16.00 og kjøres gjennom
det interessante og kuperte terrenget, kjent som Bukit,
mot Uluwato templet, som ligger på øyas sørvestlige
spiss. Terrenget byr på noen skarpe kontraster fra resten
av Bali, med et goldt og rått landskap som er skapt av
koraller over millioner av år. De vakre og barske
strendene byr på et eldorado for surfere, og er litt av et
skue. Framme ved Uluwatu templet er det bare å ta inn
over seg det utrolige synet med templet som ruver høyt
på en klippe. Nyt en spektakulær solnedgang og den
tradisjonelle Kecak dans som er basert på den episke
Ramayana-historien om kong Rama og hans kone. Dere
returnerer tilbake til hotellet kl. 19.00.

Tilkøpsutflukt: Kecak Dance Uluwatu Temple
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Sofitel Bali Nusa Dua Beach

Dag 15: Hjemreise
Et fantastisk eventyr er over for denne gang og dere
vender nesen hjemover. Dere blir hentet av en guide som
tar dere med til flyplassen og dere starter turen hjem mot

Norge.

Måltider inkludert: Frokost og forpleining på flyet

Dag 16: Ankomst Norge
I dag ankommer dere Norge og da gjenstår det bare å la
alle opplevelsene og inntrykkene synke inn.
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Reiseperiode Januar - juni  - Pris per person når 2 reiser sammen - fra kr

I delt dobbeltrom
22 998,00 NOK

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

I delt dobbeltrom
31 298,00 NOK

Gjør flyturen mer behagelig. Oppgrader billetten til business Class.

Tillegg i prisen for oppgradering til Business Class: Kr 13.250 per person.



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 t/r Oslo-Bali, inkl. skatter og avgifter

Transport fra flyplassen på Bali til hotellet i Ubud

5netter på Ubud Wana Resport, inkl. frokost

5netter på Mola Mola Resort Gili Air, inkl. frokost

3netter på Ayodya Resort i Nusa Dua, inkl. frokost

2heldagsutflukter på Bali med engelskspråklig guide,
inkl. entreer

Transport fra hotell i Ubud til havnen på Bali

Hurtigbåt t/r Bali - Gili Air

Transport fra havn på Bali til hotellet i Nusa Dua

Transport fra Nusa Dua til flyplassen

Reiseforsikring

Overnatting, turer og transport som ikke er nevnt
under 'inkludert i prisen'

Forpleining, med mindre annet er opplyst

Tips, med mindre annet er opplyst

Visum/innreisetillatelse (les mer på
https://www.benns.no/viktig-informasjon)

Vaksiner (kontakt egen lege)

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/indonesia/bali/balis-hoydepunkter-og-badeferie-pa-gili-air-83713?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/indonesia/bali/balis-hoydepunkter-og-badeferie-pa-gili-air-83713%3E

