RESEFÖRSLAG BALI

Dag 1
Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. För att flyga till Bali, måste man byta flygplan en gång på
vägen och det är nattflyg dit.
Dag 2
Efter landning väntar er guide/chaufför på er och kör er till valt hotell.
Bali har något för alla smaker, sinnen och behov. Det är därför många väljer att återvända om och om
igen.
Religionen spelar stor roll och Balis karaktär formas ur hinduismen. Överallt, även vid hotellen, finns
tempel och offerplatser; ställen för att be, offra vackra blomsterkransar och tända rökelse till gudarnas
ära. Resten av dagen är ledig för återhämtning vid poolen och en skön natts sömn.
Dag 3
Efter intagen frukost blir det idag en båtutflykt till ön Nusa Lombongan. Ön ligger nära Bali och är en
mysig avslappnad ö att spendera en dag på. Ni hämtas och lämnas på hotellet av er chaufför.
Snorklingen vid Lombongan är verkligen fin och kan varmt rekommenderas.
Dag 4
Idag går färden tvärs över ön till den norra delen. Längs vägen stannar för ni för ett besök vid Tanah
Lot-templet, som är ett av Balis viktigaste landmärken, inte minst för sitt otroligt vackra läge ute i
havet. Färden går vidare och ni stannar till vid vattenfallet som heter Gitgit. Det tar ungefär 10 minuter
att gå dit och promenaden kantas av frukost, kryddor och växter. Vägen slingrar sig vidare förbi
kaffeplantager och risfält. Framåt eftermiddagen kommer ni fram till Lovina, en lugn och vackra plats,
med svart lavasand.
Dag 5
Idag blir frukosten något försenad, eftersom en tidig utflykt först väntar er. Är man väl här, så ska man
inte missa chansen att åka på delfinsafari och det är just vad vi rekommenderar att ni gör. Färden
avgår tidigt på morgonen och ni kommer tillbaka till hotellet lagom till frukost, efter att ni
förhoppningsvis fått se delfinerna i soluppgången. Resten av dagen har ni till eget förfogande.
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Dag 6
Utcheckning och vidare färd mot centrala Bali, där risterrasserna är som grönast. Mitt i all grönska
ligger en liten ort som heter Ubud, känd från filmen ”Eat pray love” med Julia Roberts. Här finns
många mindre boutiquehotell med utsikt över terrasserna.
Dag 7
En omtyckt aktivitet i det här området är cykling. Även forsränning är populärt och det går fint att göra
som nybörjare. En tur till Ubud Monkey Forest, där man värnar om makakerna på bästa sätt, är också
uppskattat.
Passa också på att besöka Ubuds kungliga palats, eller en lokal marknad med hantverk av alla de slag.
Dag 8
Idag går turen vidare tillbaka mot södra Bali och förslagsvis Sanur eller Nusa Dua.
Den lugna turistorten Sanur ligger norr om Nusa Dua på Balis sydöstra sida. Stämningen är lugn och
avslappnad och barnfamiljer brukar trivas här. Här finns en strandpromenad och många restauranger,
barer och butiker. Stranden är grovkornig och revet strax intill är perfekt för snorkling.
Nusa Dua är lite lyxigt och här finns några av Balis finaste stränder. Er resa kanske försätter till Gili eller
Lombok, de trevliga öarna utanför Bali, som är väl värda några nätter.
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