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Reis til forlokkende Bali og til Amarterra Villa. Denne skjønne
perlen ligger i det i idylliske og berømte Nusa Dua, kun et lite
steinkast fra den nydelige hvite sandstranden. Nusa Dua er en
økovennlig by med autentiske opplevelser gjennom kultur, kunst,
økologisk landbruk og wellness. Siden 1970-tallet har byen
endret seg mer og mer til et resortområde og er kjent for de
mange luksuriøse 5-stjernes resortene.
Villaene til Amarterra Villaes er bygd med tanke på
bæredyktighet og fornybare ressurser og har på samme tid lagt
stort fokus på komfort og bekvemmeligheter. De fredfylte og
rolige omgivelsene er en perfekt oase for bryllupsreiser, parferier,
familieturer og for dere som ønsker å unnslippe hverdagens mas
og tjas.

200 m fra stranden i Nusa Dua

Villa med eget basseng

Mulighet for opptil 3 soverom
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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 til Bali
Dere ankommer flyplassen i Sanur hvor dere blir hentet
av en sjåfør som tar dere med til villaen deres som ligger
ca. 20 minutters kjørsel fra flyplassen. Her skal dere de
neste 7-12 netter nyte tilværelsen på et i deres egen
luksuriøse villa med basseng.

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: Amarterra Villas

Dag 3: Amarterra Villas,
Bali
Navnet Amarterra er inspirert av Balis kultur og
tradisjon og kommer fra ordene 'Amarta' som betyr vann
og 'Terra' som jord. Arkitektonisk henter villaene sin
inspirasjon fra den tradisjonelle arkitektur og design på
Bali og er i sær fra 1200-tallets kongerike Majapahit. Her
kan dere som gjester oppleve en umiddelbar ro og
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harmoni helt fra dere trer inn den vakre Chandra Suriya
porten. Med tanke på måltider, kan dere i
resort-området se frem til utsøkt mat i den tilhørende
restauranten. Dere kan velge mellom tre
innkvarteringsmuligheter, avhengig av hvor mange dere
er som reiser sammen, og dere kan lese mer om
mulighetene i slutten av programmet.

Terra Terrace Restaurant
Nyt de idylliske rammene denne restauranten setter for
alle de flotte matopplevelsene. Den imponerende
menyen avspeiler sesongens råvarer, kokkens kreativitet
og alle de fineste ingrediensene som fins på land og til
vanns rundt Bali. Restauranten byr på et uventet tvist av
tradisjonelle asiatiske smaker med hovedfokus på det
autentiske balinesiske kjøkken.

Måltider i villaen
Det er mulig å få servert dagens alle tre måltider med et
komplett utvalg av a la carte i villaen. Kokkene tilbereder
nemlig med glede de preferanser dere ønsker.

Spaet
Her har dere mulighet til å gire helt ned og bli fullstendig
avslappet med balinesiske helbredene tradisjoner basert
på hinduistiske og buddhistiske filosofier.

Måltider inkludert: Velg mellom frokost, halvpensjon
eller helpensjon
Overnatting: Amarterra Villas

Dag 4: Amarterra Villas,
Bali
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
Kystbyen Sanur
Vannsportaktiviteter som surfing, dykking,
snorkling eller seawalking

Måltider inkludert: Velg mellom frokost, halvpensjon
eller helpensjon
Overnatting: Amarterra Villas
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Dag 5: Amarterra Villas,
Bali
Nyt en stor og god frokost i villaen eller på resortets
restaurant og gjør dere klar til dagens avslapning eller
aktiviteter. Dere har hele dagen på egenhånd, men vi kan
anbefale følgende aktiviteter:

Forslag til aktivitet: 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: Velg mellom frokost, halvpensjon
eller helpensjon
Overnatting: Amarterra Villas

Dag 6: Amarterra Villas,
Bali
Nyt en deilig frokost og en avslappende morgen på
ressorten. Dagen i dag har dere på egenhånd, men ønsker
dere en planlagt aktivitet kan vi anbefale en utflukt til
Uluwato templet,
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Forslag til akivitet: Halvdagstur til Kecak Dance
Uluwato Temple
Bli med på en spennende og interessant kjøretur
gjennom det fascinerende 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.

Måltider inkludert: Velg mellom frokost, halvpensjon
eller helpensjon
Overnatting: Amarterra Villas

Dag 7: Amarterra Villas,
Bali
Nyt en avslappende dag i den flotte villaen deres, ta
turen til den vakre nærliggende stranda eller dra på
oppdagelsesferd - valget er deres. Hvis dere ønsker en
spesifikk aktivitet kan vi anbefale følgende.

Forslag til opplevelse: Kongegravene Gunung Kawi i
Ubud

Tempelkomplekset Gunung Kawi er et av Balis mest
unike arkeologiske steder, som består av en samling
gamle gravrelieffer som er skåret inn i klippene. Fra
hovedtempelet er det utsikt over den hellige elva
Pakerisan, som også flyter forbi Tampaksiring, som dere
har sett tidligere på reisen.

På den andre siden av elven er det en tempelgård, som
huser gamle hindugraver i en mer «nåtidig» arkitektonisk
stil. Stedet er også et årlig pilegrimsmål. Når man
kommer til inngangen til komplekset går en ned 300
trapper for å komme frem til gravene. Turen ned fører
dere gjennom et frodig landskap med utsikt til
rismarkene og en grønn dal.

Måltider inkludert: Velg mellom frokost, halvpensjon
eller helpensjon
Overnatting: Amarterra Villas

Dag 8: Amarterra Villas,
Bali
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
Dere finner rismarker over hele Bali, men få kan
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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: Amarterra Villas

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.

Villaene på Amarterra
Villas
Ressorten Amarterra Villas består av 39 vakre villaer
som hver i sær er designet til å være et rolig tilfluktssted
for total avslapping. De er elegant utformet og innredet
av lokale arkitekter og kunstnere med vakre materialer
som fremheves av de imponerende møblene. Avhengig
av hvor mye plass dere trenger har dere tre muligheter
når det kommer til valg av innkvartering:

Villa med basseng og 1 soverom
Denne nydelige 200 kvm store villaen er designet og
innredet av lokale arkitekter og kunstnere. Her
harmonerer komforten i den moderne livsstil med
tradisjonell balinesisk kunst og håndverk. Villaene er
utstyrt med en stor og deilig dobbeltseng, luksuriøse bad,
avanserte underholdningssystemer, åpne lounges,
spiseplass og privat basseng med en vakker
hagepaviljong.

Villa med basseng og 2 soverom
Denne imponerende 270 kvm store villaen har 2
separate soverom med store komfortable dobbeltsenger
og luksuriøse bad. Her finner dere også en hall med utsikt
til svømmebassenget, åpen lounge, spiseplass, privat
svømmebasseng med havepaviljong og avanserte
underholdningssystem. Designmessig byr villaen på
enestående utskjæringer i taket og spesiallagde trefliser.

Villa med basseng og 3 soverom
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Nyt en nydelig villa på 350 kvm med 3 separate soverom
med store, komfortable dobbeltsenger og tilhørende
luksusbad. Det generøse oppholds- og spisestueområdet
med hall er anlagt med en fin utsikt over
svømmebassenget og hagen, noe som gjør det til et
perfekt sted for en familie. Her har dere virkelig alt hva
dere behøver av komfort med avanserte
underholdningssystemer, åpne lounges, spiseplass og
privat svømmebasseng med hagepaviljong.
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Reiseperiode Januar - juni  - Pris per person - fra kr. | 2 personer i villa med basseng og 1 soverom

10 dager
26 698,00 NOK

15 dager
39 398,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person - fra kr. | 2 personer i villa med basseng og 1 soverom

10 dager
36 098,00 NOK

15 dager
47 698,00 NOK

Reiseperiode September - desember  - Pris per person - fra kr. | 2 personer i villa med basseng og
1 soverom

10 dager
28 698,00 NOK

15 dager
39 398,00 NOK

Reiseperiode Januar - juni  - Pris per person - fra kr. | 4 personer i villa med basseng og 2 soverom

10 dager
25 698,00 NOK

15 dager
34 398,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Pris per person - fra kr. | 4 personer i villa med basseng og 2 soverom

10 dager
33 198,00 NOK

15 dager
42 698,00 NOK

Rejseperiode September - desember  - Pris per person - fra kr. | 4 personer i villa med basseng og
2 soverom

10 dager
25 698,00 NOK

15 dager
34 398,00 NOK

Reiseperiode Januar - juni  - Pris per person - fra kr. | 6 personer i villa med basseng og 3 soverom

10 dager
27 998,00 NOK

15 dager
38 698,00 NOK
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Reiseperiode Juli - august  - Pris per person - fra kr. | 6 personer i villa med basseng og 3 soverom

10 dager
35 498,00 NOK

15 dager
46 998,00 NOK

Reiseperiode September - desember  - Pris per person - fra kr. | 6 personer i villa med basseng og
3 soverom

10 dager
27 998,00 NOK

15 dager
38 698,00 NOK

Ved reise i påsken og jul/nyttår skal det 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 t/r flyplass

7eller 12 netter på Amarterra Villas

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/amarterra-villas-bali-92856?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/indonesia/bali/amarterra-villas-bali-92856%3E
https://www.benns.no/viktig-informasjon#pasogvisum

