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Drømmer du om et spektakulært opphold på Bali hvor dere har
en helt privat villa? Da er denne turen som laget for dere! Her
kan dere velge mellom en 10 eller 15 dagers strandferie i privat
villa med med basseng, kun 30 minutter fra flyplassen og Kuta
og kun en liten time unna Ubud. Unn dere det beste i helt private
rammer på Bali.

200 meter fra stranden

Villa med eget basseng

Opplev Tanah Lot i solnedgangen
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Dag 1: Avreise Norge
I dag starter denne fantastiske strandferien på Bali. Dere
flyr fra Norge, har ei mellomlanding og ankommer Bali i
morgen.

Måltider inkludert: Mat på flyet

Dag 2: Ankomst Bali
Dere ankommer flyplassen i Sanur hvor dere blir hentet
av en sjåfør som tar dere med til villaen deres som ligger
ca. 30 minutters kjørsel fra flyplassen. Her skal dere de
neste 7-12 netter nyte tilværelsen på et fantastisk og
luksuriøst 5-stjernes boutique 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, noe
som gjenspeiler seg i vakre templer, små offergaver på
gatene og fargerike festivaler.

Måltider inkludert: Velg mellom frokost, halvpensjon
eller helpensjon
Overnatting: La Numa Villas Canggu

Dag 3: La Numa Villas
Canggu
Nyt de fantastiske omgivelsen til La Numas Villas. Dette
private villakomplekset i hjertet av Echo Beach i Canggu
byr på noen fantastiske villaer som blander privatliv og
ro med komforten og bekvemmelighetene av ekte
balinesisk gjestfrihet. Villaene er innredet på en måte
som blander tradisjonell balinesisk design med moderne
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eleganse og hver enkelt villa har sitt eget private basseng
som ligger i en tropisk hage.

Ut over dette så ligger villaene innenfor gåavstand til
Echo Beach Club og La Brisa Bali, og er kun 30 minutters
kjørsel fra flyplassen. Det turistfylte Kuta-området ligger
ca. 15 minutter vekk og det tar kun en liten time å
komme til Ubud.

Måltider inkludert: Velg mellom frokost, halvpensjon
eller helpensjon
Overnatting: La Numa Villas Canggu

Dag 4: La Numa Villas
Canggu
Det er en rekke ting å se og gjøre på Bali, og da det ikke er
fastlagt noen spesifikke program, har vi laget en rekke
forslag til steder å besøke, gode restauranter og
spennende opplevelser i de følgende dagsprogrammene.

Et forslag er å ta turen til Kuta, som ligger på det sørlige
Bali, kun en halvtime unna villaen deres. Denne tidligere
fiskerlandsbyen var en av de første byene på Bali som
fikk en betydelig turistindustri, og er fortsatt en av
Indonesias største turistdestinasjoner. Ønsker dere å
komme unna de største turistmengdene kan vi anbefale å
ta turen til Kuta Beach. Denne lange, hvit sandstranden,
som tiltrekker turister fra hele verden, er en grunn for at

er kjent og er verd turen hvis dere ønsker å leve
slaraffenlivet med god tilgang til restauranter, barer og
lignende.

En ekstraordinær spiseopplevelse på Kuta - Poppies
Vil man unne seg en spiseopplevelse på Kuta, kan vi
anbefale en middag på Poppies. Denne restauranten er
den del av boutique hotellet Poppies, som var et av de
aller første kvalitetshotellene på Bali og kan dateres
tilbake til 1973. Et sted, som nærmest har kultstatus.
Restauranten ligger i en superfrodig, tropisk hage; ideelt
til en romantisk middag. Prøv deres Pina Colada eller
kanskje en Irsk kaffe som de er kjente for.

Måltider inkludert: Velg mellom frokost, halvpensjon
eller helpensjon
Overnatting: La Numa Villas Canggu

Dag 5: La Numa Villas
Canggu
Mange forbinder kun Bali med sol, vakre strender og
avslapping, men Bali kan utvilsomt så mye mer enn det.
Her finner dere nemlig en rik og kompleks historie som
dere har mulighet til å grave dypere i.

Forslag til opplevelse på egenhånd: Kongegravene
Gunung Kawi i Ubud.
Tempelkomplekset Gunung Kawi er et av Balis mest
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unike arkeologiske steder og det består av en samling av
gamle gravrelieffer, som er skåret inn i klippene. Fra
hovedtemplet er det utsikt over den hellige elven,
Pakerisan elven, som også flyter forbi Tampaksiring. På
den andre siden av elven er det en tempelgård som
rommer gamle hindugraver i en mer 'moderne'
arkitektonisk stil, og som er et årlig pilegrimsmål. Når
man kommer til inngangen til komplekset går man ned
hele 300 trappetrinn inntil man når gravene. Turen ned
fører dere gjennom et frodig, grønt landskap med utsikt
til rismarker og en frodig, grønn dal. Templet ligger
virkelig omringet med essensen av Bali: Den grønne,
frodige naturen.

Måltider inkludert: Velg mellom frokost, halvpensjon
eller helpensjon
Overnatting: La Numa Villas Canggu

Dag 6: La Numa Villas
Canggu
Drømmer dere om å oppleve de utrolige og nydelige
strendene som Bali er så kjent for, så kan vi anbefale dere
å ta turen til:

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.

Sanur Beach
Sanur ble kjent for mer enn 100 år siden, da det var her
den nederlandske inngripen skjedde på Bali i 1906.
Denne tiden er for lengst over, og i dag er Sanur kjent for
å være en av øyas vakreste badestrender, hvor turister
kommer for å nyte balinesernes gjestfrihet, foruten deres
fascinerende historie og kultur. Sanur er en rolig strand,
med utsikt til blant annet Nusa Penida Island og øyas
fjellrike natur. Stranden ligger bare 6 km fra hovedstaden
Denpasar.

Måltider inkludert: Velg mellom frokost, halvpensjon
eller helpensjon
Overnatting: La Numa Villas Canggu

Dag 7: La Numa Villas
Canggu
Nyt nok en avslappende dag på Bali. Ønsker dere å ha
noe mer aktivt å gjøre, så byr naturen på Bali på store
variasjoner og en av de tingene som kan anbefales å
oppleve er de vakre risterrassene.

Forslag til aktivitet: Tegalalang Risterrasser
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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.

Måltider inkludert: Velg mellom frokost, halvpensjon
eller helpensjon
Overnatting: La Numa Villas Canggu

Dag 8 (13): La Numa Villas
Canggu
Hvis dere er her på en 10 dagers tur er dette deres siste
hele dag på Bali. Nyt den i god ro i de vakre, tropiske
omgivelsene. Ønsker dere å gjøre noe mer aktivt kan vi
foreslå følgende:

Forslag til aktivitet: 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: Velg mellom frokost, halvpensjon
eller helpensjon
Overnatting: La Numa Villas Canggu

Dag 9 (14): Avreise Bali
En sjåfør henter dere ved villaen og kjører dere til
flyplassen. Dere vender nesen hjemover og etter en
mellomlanding, lander dere i Norge i morgen.

Måltider inkludert: Frokost på resortet, mat på flyet.

Dag 10 (15): Ankomst
Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.

Innkvartering på La Numa
Villas Canggu
Komplekset består av 6 eksklusive villaer som hver er
rundt 100 kvm og som er omgitt av høye murer og
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frodige tropiske hager med et privat svømmebasseng på
18kvm. I forlengelse av svømmebassenget er det anlagt
en solterrasse og en åpen stue hvor dere også finner et
kjøleskap.

De romslige soverommene er utstyrt med store
dobbeltsenger i høy kvalitet og marmorbelagte bad med
både badekar og separat dusj. Stilen er gjennomført med
komfortable, spesiallagede hvitkalkede tremøbler.
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Reiseperiode Januar - juni  - Pris per person når 2 i en villa - fra kr | 10 dager

Villa med basseng
18 998,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person når 2 i en villa - fra kr | 10 dager

Villa med basseng
25 998,00 NOK

Reiseperiode September - desember  - Pris per person når 2 i en villa - fra kr | 10 dager

Villa med basseng
18 998,00 NOK

Reiseperiode Januar - juni  - Pris per person når 2 i en villa - fra kr | 15 dager

Villa med basseng
22 698,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person når 2 i en villa - fra kr | 15 dager

Villa med basseng
30 298,00 NOK

Reiseperiode September - desember  - Pris per person når 2 i en villa - fra kr | 15 dager

Villa med basseng
22 698,00 NOK

Ved reise i påsken og jul/nyttår forventes en høyere pris. Kontakt oss for mer informasjon.
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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 inkl. skatter og avgifter

Transport flyplass t/r

7eller 12 netter på La Numa Villas Canggu

Frokost

Reiseforsikring

Oppgradering til halvpensjon eller helpensjon

Vaksiner (kontakt egen lege)

Visum/innreisetillatelse Les mer her

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/indonesia/bali/la-numa-villas-canggu-92676?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/indonesia/bali/la-numa-villas-canggu-92676%3E
https://www.benns.no/viktig-informasjon

