
PROGRAM - BALI OKTOBER 2023  

 
DAG 1- Ankomst til Denpasar lufthavn og kørsel til Sanur   
Hotel: Alantara Sanur  - 4 Stjernet  
Værelsestype: Deluxe-værelse, inklusive morgenmad 
Forplejning: Halvpension: Morgenmad og aftensmad 
 
Ankomst til lufthavnen i Denpasar, hvorfra vi kører med bus til vores hotel i Sanur. Ombord på 
bussen vil der være en engelsktalende lokal guide ( De frivillige oversætter). Sanur er en stille og 
afslappende badeby, der er berømt for sin lange hvide sandstrande og en rigtig hyggelig lokal 
stemning. 
 
Vi tjekker ind på det 4-stjernet hotel The Alantara Sanur, en hyggelig og rigtig fin skjult perle 
beliggende kun 5 minutter fra den ikoniske Sanur-strand. På stranden kan vi rigtig slappe af og 
nyde det smukke hav, sandet og solbadning. Til og fra stranden er der gratis shuttle-bus hver time. 
På stranden er der et privat område, som ligger med udsigt over det koralbeskyttede vand, her 
finder du liggestole og parasoller, desuden er der er en restaurant, der serverer et stort udvalg af 
mad og drikkevarer, som du kan nyde, mens du slapper. Hvis man trænger til at bevæge sig og 
opleve noget andet, er der en fin asfalteret strandpromenade hvor man finder masser af farverige 
markedsboder. Hele området egner sig fint til både cykel- og gåture.  
 
DAG 2 og 3 – Tid til at opleve Sanur uden fastlagt program.  
Du kan nyde tiden for dig selv, eller planlægge noget med de andre gæster eller frivillige på turen.  
 
 
DAG 4 - En hel dag hvor vi skal opleve de mest spændende steder på Bali. (turen er inkluderet i 
prisen) 
 
På denne all-inclusive dagstur skal vi se de mest spændende steder på Bali. Vi bliver hentet om 
morgenen på vores hotel, ombord på bussen vil der være engelsktalende guide (de frivillige 
oversætter), der vil gøre det bedste for at give os en fantastisk dag. Guiden tager sig af alt, så vi 
bare kan slappe af og nyde turen – der er ingen grund til at bekymre sig om billetter, entre, hvor 
du skal tage hen eller hvor du skal spise! Alt er planlagt. Vi skal rundt og se de mest berømte 
seværdigheder på Bali, hvilket inkluderer Gates of Heaven ved Lempuyang Temple, Tirta Gangga 
Water Palace, Tukad Cepung Waterfall og Tegalalang ris-terrasserne. Hvis man har lyst, kan man 
også prøve den berømte Bali jungle gynge, hvor du kan få en tur højt i luften over Ubud junglen.  
 
Det bliver en rigtig spændende dag, hvor vi får rig mulighed for at tage smukke billeder af alle de 
uforglemmelige steder. Turen vil give dig en hel dag med spænding og virkelig uforglemmelige 
minder.  
 
 
 

  



Dag 5 og 6 - Tid til at opleve Ubud uden fastlagt program eller du kan tage på en guidet tur til 
den fantastiske ø Nusa Penida.  (turen er ikke inkluderet i prisen) 
 
En dagstur til Nusa Penida fra Bali er meget anbefalelsesværdig. Vi kommer til Nusa Penida med en 
speedbåd fra Sanur om morgenen og kommer tilbage om eftermiddagen. På øen er der masser af 
spændende ting at opleve.  Nusa Penida er en relativt uudforsket ø, hvor man kan finde næsten 
tomme strande og der er mange fantastiske udsigtspunkter fra de mange klipper. Besøg Kelingking 
Beach, sandsynligvis det smukkeste sted på hele Nusa Penida, fra klippen er der den mest 
fantastiske udsigt til en næsten mennesketom strand med azurblå hav.   
 
Der er også mulighed for at besøge Angel's Billabong og Broken Beach, som er to steder der ligger 
lige ved siden af hinanden - Broken Beach er berømt som udsigtspunktet for en buet tunnel i 
klipperne, hvor havet flyder ind i en åbning. Angel's Billabong er en naturlig klippepool, der åbner 
sig direkte ud til havet.  
 

Det sidste stop på turen er ved Crystal Bay, der er et farverigt revsystem under havoverfladen, et 
meget populært sted at snorkle og hvor du kan se mangle forskellige slags fisk og skildpadder.  
 
Frokost på turen vil være på en lokal restaurant.  
 

 

Dag 7 – Vi siger farvel til Sanur og kører til Nusa Dua  
 
Hotel: Courtyard by Marriott Nusa Dua Resort – 4 stjernet 
Værelsestype: Deluxe værelse med udsigt til haven.   
Forplejning: Halvpension: Morgenmad og aftensmad 
 

Efter morgenmad på hotellet i Sanur, vil vores privatchauffør og guide hente os og vores bagage 
og køre til det sydlige Bali. Her vil vi opleve det der er mange rejsendes drøm, nemlig virkelig 
smukke eksotiske strande med tropiske palmer. I området er der en meget afslappet atmosfære 
med hyggelige små strandcaféer, restauranter og barer. 
Hotellets strandbar ligger langs en stille promenade hvor der er udendørsbar og bistro, placeret på 
et skønt sandgulv, og som er klar til at betjene gæster, der nyder en dag (eller en aften) på Nusa 
Dua’s strand. Der er gratis shuttelbus der afgår hvert 30. min. til og fra hotellet/stranden.  
 
 
 

  



DAG 9 – Oplev solnedgang fra havet (turen er inkluderet i prisen) 
På denne 4 timers Bali Hai-middags tur skal vi opleve den fantastisk og unikke Bali-solnedgang. 
Det bliver en absolut smuk måde at fuldende dagen på. Efter at vi er gået ombord på 
luksuskatamaranen Bali Hai ll, og set solnedgangen, begiver vi os ud på et afslappende krydstogt 
rundt i Benoa Havn i det sydlige Bali. I den kølende aftentemperatur på øverste dæk, vil vi blive 
underholdt af levende musik, imens vi nyder en lækker international aftensbuffet, før du kan nyde 
det levende kabaretshow. 
 
Dag 10 - Nusa Dua – Tid til at opleve Nusa Dua uden fastlagt program. Du kan nyde tiden for dig 
selv, eller planlægge noget med de andre gæster eller frivillige på turen. 
 
Dag 11 - Kintamani Højlandet, Batur Vulkanen & det lokale liv (turen er inkluderet i prisen) 
Efter morgenmad bliver vi afhentet og starter turen langs eksotiske landskaber og kører igennem 
hyggelige landsbyer til Kintamani Highlands, som er et rigtig godt udsigtssted til den imponerende 
Batur-vulkan og Batur-søen. Efter vi har nydt udsigten, besøger vi en krydderi- og kaffeplantage, 
som er kendt for at producere verdens mest eksklusive og dyre kaffe: "Luwak Coffee". I plantagen 
kan du prøve og smage flere af de unikke indonesiske kaffetyper. Efter en kaffetår fortsætter vores 
tur til den traditionelle landsby "Penglipuran". Her lever de lokale stadig et typisk balinesisk liv, 
hvilket betyder, at de har deres egen samfundsnormer og ritualer. Du vil få et godt indblik i den 
lokale balinesiske måde at leve på. Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage til hotellet.  
 

Dag 13 – Afrejse mod Danmark 
Vi bliver hentet på hotellet i Nusa Dua og kørt til Denpasar Lufthavn hvorfra vi flyver mod 
Danmark.  
 


