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Lissabon

að Bali sé einmitt ein af þeim 13.000 eyjum í indónesíu sem er sólbaðstaður 
númer 1 á sér margar skýringar. Umgjörðin er fullkomin - þægilegt loftslag, 
sólin gjöful, náttúran        ótrúleg og menning fjölbreytt og spennandi. En 
það sem gerir Bali að einstökum stað og heldur manni föngnum, er lífsgleði 
og þjóðarsál íbúanna. 
Hinir brosandi og glaðlegu íbúar Bali hafa þrátt fyrir vaxandi ferðamanna-
straum haldið menningu sinni og lífsviðhorfum, Það er góður eiginleiki sem 
hægt er að rekja til hinduisma sem þeir hafa þróað á eyjunni. Fyrir utan 
að trúa á fjöldan allan af guðum hindúa ber mest á Sanghyang Widhi en 
íbúar Bali trúa að næstum hvert einasta tré eða steinn hafa sína eigin sál. 
Íbúar á Bali trúa á endurfæðingu þess vegna reyna þeir að lifa í  sátt og 
samlyndi hér á jörð veð von um að næsta líf verði betra.
Sem ferðamaður á eyjunni verður maður aðeins var við  trúnna á afslappaðan 
hátt eins og sjálfsagðan hlut í lífi þeirra.  Daglega verður maður einning 
vitni af litríkum skrúðgöngum og hátíðlegum athöfnum. 

Bali

EFNiSYFiRliT:
HRiNGFERÐiR:

04 bali & java 

06 bali classic

08 bali, lombok & gili

10 santai & kÖfunarpakkar

 11 nusa dua

12 sanur
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24 generelle betingelser
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•   við höfum sett saman þessar hringferðir út frá þeirri 
reynslu sem við höfum aflað okkur í gegnum árin. ef þið 
vilið eitthvað annað, fjölga eða fækka dögum, gista á 
öðrum hótelum þá er það mögulegt, því það er hægt að 
breyta og bæta allar ferðir. en við þurfum þá tíma til að 
finna út ný verð fyrir ykkar ferð ef þið vilið breyta henni 
út frá ykkar óskum. 

•  ef þið farið frá hótelinu áður en morgunverðaveitin-
gastaðurinn opnar um morguninn er morgunmatur ekki 
innifalinn. morgunverðaveitingarstðirnir opna venjulega 
kl. 07:00 

•  Á hótelum er það leifilegt að ver 2 fullorðnir og 2 börn 
í sama herberg, verðið er reiknað út frá tveggjaman-
naherbergi með auka rúmi. Því getur verið lítið pláss 
á herbergjum. 

•   ef pantað er herbergi fyrir 3 fáið þið oftast tvíbreitt rúm 
með auka rúmi ”roll away” seng.

•  allar hringferðir eru fyrir lámark 2 fullorðna sem ferðast 
saman. Þeir sem ferðast einir, verða rukkaðir aukalega 
fyrir utan aukagjalds vegna einsmannsherbergis, en 
það fer eftir hvaða ferð á í hlut 

almENNT:
•  Innritun / útskrift: innritun á hótel er vanalega eftir kl. 

14:00 en útskirft af hóteli milli kl. 11:00 - 12:00

•  Jól- og áramót kvöldverðir: hótelin eru oft með 
skyldu kvöldverði þessi kvöld. verðið er gefið upp við 
pöntun. 

•  Keyrslur og skoðunarferðir eru farnar við lámark 
2 persónur. ef 1 óskar eftir að ferðast er verðið oftast 
dobbelt op. börn undir 12 ára fá 50% afslátt ef ferðast 
er með lámark 2 fullorðnum. 

=  Ferð meðbílstjóra og leiðsögn

HRiNGFERÐiR

okkar hringferðir er hægt að sauma saman nákvæmlega 
eins og þú vilt hafa þær. ef þú óskar eftir að lengja ferðina, 
skifta út hótelum eða annað þá erum við tilbúinn með góð 
ráð og tillögur. allar okkar ferðir eru einkaferðir þannig 
að þið fáið eigin bíl og enskumælandi leiðsögumann alla 
ferðina. við höfum sannreynt það að gestir okkar upplifa 
land og þjóð betur með persónulegum kynnum á þennan 
hátt en með venjulegum “allir saman nú ferðum í rútu” 
leiðsögumaður ykkar mun ekki vera á hótelinu þá daga 
sem stendur “á eigin vegum” í leiðarlýsingunni. 
flug frá Íslandi til indónesíu er ekki með í hringfer-
ðaverðum okkkar, en hafið samband því við vitum alltaf 
um ódýrustu flugverðin.

m = morgunverður,  
H = hádegisverður, 
K = kvöldverður

VIÐ HÖFUM danskan FERÐaRÁÐGJaFa Á BalI

ef einhver vandamál koma upp meðan 
á ferð ykkar stendur, getið þið án endur-
gjalds haft samband við þjónustu skrif-
stofu okkar á bali. 
hér eru 2 danskar stúlkur sem hafa verið 
búsettar þarna síðastliðin 12 ár sem 
koma ykkur til hjálpar. Þær heita minni 
vangsgaard og else poulsen, þær tala 
ensku, indónesísku og þekkja eyjuna og 
menningu mjög vel. Þær eiga og reka 
köfunarstöðina balis sem er sú besta, 
crystal divers. - sjá blaðsíðu 7
með flugmiðum og öðrum ferðagögnum 
fáið þið bækling með nauðsynlegum 
upplýsingum, heimilisfang og símanú-
mer. ef upp koma sjúkdómar, slys eða 
önnur vandamál er ykkur velkomið að 
hafa samband við skrifstofuna hjá þeim. 

VEÐRiÐ:
frá nóvember til mars kemur monsuren með regn yfir bali og lombok, og i janúar 
getur orðið mjög mikil rigning sem herjar á svæðið. Þurrkatímabilið er frá apríl til og 
með október þar sem regndagar eru fáir í mánuði, rakastigið er þolanlegt. meðaltals 
hitastig á bali eru tæpar 30 gráður allt árið um kring.

Balinesisk begravelses-ceremoni
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BalI & JaVa 
15 dagar / 14 nætur
6 nætur tanjung benoa . 5 nætur java . 3 nætur ubud

Java er miðpunktur Indónesiu og á þessari löngu, litlu eyju búa 115 miljón manns. 
Þrátt fyrir fólksfjöldann sem slær flest met á jörðinni, er hið hefðbundna Java þess 
virði að heimsækja.
Java er gríðalega frjósöm eyja og mjög falleg. Það er næstum því sama hvar maður 
er á Java allstaðar eru ríkjandi, blágráar útlínur fjallanna. Það eru 121 eldfjall á eynni, 
það hæsta er hærra en 3000 metrar. En það er ekki aðeins náttúran sem dregur ferða-
menn til eyjunnar. Íbúar Java halda við gömlum hefðum og segja frá gömlum drama-
tískum sögum í gegnum tónlist, dans, drama og brúðuleikhús. Mikilvægustu byggingar 
Indónesíu eru einnig á Java. Heimsókn til Borobudur og Prambanan má ekki láta eftir 
liggja.

dagur 1: koma til Bali / Tanjung Benoa
eftir góða flugferð tekur enskumælandi leiðsögumaður á 
móti ykkur á flugvellinum og keyrir ykkur á hótelið. Þegar 
þið komið á hótelið er tilvaliið að slappa af við sundlaugina 
eða á ströndinni.
gisting: matahari terbit (standard herbergi)

Dagar 2-3: Tanjung Benoa
næstu dagar eru á eigin vegum. Þið búið á hinu töfrandi 
matahari terbit sem er á tanjung benoa ströndinni. Þetta 
er huggulegt litið bungalow hótel við eina af rólegu strön-
dum bali og hérna er fólkið mjög gestrisið og vinalegt.
gisting: matahari terbit (standard herbergi)

Dagur 4: Bali-Yogyakarta
Þið farið frá matahari terbit snemma um morguninn og 
keyrið í lítinn ½ tíma út á flugvöll. eftir klukkutíma flug 
komið þið til yogyakarta, sem er stærsta borgin á java. 
hér verður tekið á móti ykkur af enskumælandi leiðsö-
gumanni og bílstjóra og þið farið strax í eina af mörgum 
skoðunarferðum. hér sjáið þið prambanan sem er stærsta 
indónesiska hindú musteri og er aðeins 17 km frá yogya-
karta. Þið heimsækið einnig musterin sewu og plaosan, 

síðan er keyrt á hótelið, þið skráið ykkur inn og restin af 
deginum er á eigin vegum.
um kvöldið sjáið þið hinn vinsæla ramayana ballett. hefð-
bundið dans-drama með átökum, rómantík, harmleik og 
hetjum, allt til að koma til móts við hinn krefjandi, nútíma 
áhorfanda.
Það er boðið upp á kvöldverð fyrir sýninguna. (sýningin er 
aðeins við prambanan frá maí – oktober/ekki hvert kvöld – 
annars við puri Wisata) (a)
gistina: grand mercure hotel

Dagur 5: Yogyakarta  
Þið farið í skoðunarferð um bæinn yogyakarta og svæðið 
í kring. Þið leggið snemma af stað og heimsækið bæinn 
kota geda sem hefur verið hjarta austur java frá árinu 
1930 hvað varðar silfurvinnu. 
Þið haldið áfram og skoðið yogyakarta sultan palace – 
sem einnig er kallað kraton, þetta er 200 ára gamalt hal-
larsvæði og í dag býr þar 10. sóldán og fjölskylda hans. 
Þið heimsækið verksmiðju þar sem þið sjáið konur fram-
leiða falleg efni með hjálp af vaxi sem vandvirknislega er 
sett á efnið. Þið endið daginn á hinum stóra hefðbundna 

markaði beringhardjo sem er í malioboro, en þar getur 
maður keypt allt frá ávöxtum og grænmeti til vara eins og 
eldhúsáhöld og batik. hér er möguleiki á að gera mjög góð 
kaup. (m)
gisting: grand mercure hotel

Dagur 6: Yogyakarta-Solo
heimsins stærsta buddiska musteris-svæði í borobudur er 
ævintýraleg og leyndardómsfull og er 42 km norðvestur af 
yogakarta. umhverfið í kring og stærð musteranna er alveg 
stórkostlegt.
ferðin heldur áfram til smábæjarins candireja sem er ca. 7 
km frá borobudur, hér getið þið upplifað hið hefðbundna líf 
í þorpunum og heimsótt skóla og fjölskyldu á svæðinu. hér 
getið þið prófað að spila á hið gamla hljóðfæri, gamelan, 
smakkað hefðbundinn mat og keyrt um í hestvagni, sem 
þeir innfæddu kalla dokar. 
Þetta er aðeins hluti af því sem þið getið upplifað. (hægt er 
að kaupa hádegismat hjá innfæddum fyrir ca. dkk 30,-)
Þið haldið áfram til solo framhjá fallegu landslagi 
með hrísökrum, chilí- og maísökrum ásamt banana- og 

kókosökrum. Á leiðinni verður stoppað  við ketap pass sem 
er í 1.200 m hæð. Á heiðskýrum degi getur maður séð bæði 
hið 2.914 m háa eldfjall, merapi og hið 3.145 m háa fjall 
merbabu. 
seinnipartinn komið þið á hótelið solo, sem er 65 km 
norðaustur af yogyakarta.(m)
gisting. lor inn hotel

Dagur 7: Solo-Bromo
Í mið java er einnig kraton, það er frá árinu 1757 og er þess 
virði að heimsækja því hér kemur maður nær salarkynnum 
konungsfjölskyldunnar, en hluti hennar býr ennþá hér. eftir 
skoðunarferð um konungshöllina er náð í ykkur á ”becak 
”sem er þríhjól með vagni. Þetta er mjög vinsælt farartæki 
meðal innfæddra og sést um allt á götunum. 
eftir skoðunarferð um miðbæ solo, endar ferðin á markaði 
staðarins, þar sem mikið er verslað. 
hér getið þið verslað áður en þið haldið ferðinni áfram til 
bromo með stuttum stoppum í fallegri náttúrunni og smáþor-
punum á leiðinni. Þið komið á bromo-svæðið um kvöldið.(m)
gisting: bromo cottage

”Norðvestur af Yogyakarta liggur Borobudur, 
stærsta budda musterissvæði í heiminum

FERÐ Ba01hringferð

Garuda - betragtes som ”king of birds” på Bali

Balinesisk begravelses-ceremoni
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Dagur 8: Bromo-ijen
Í dag býður ykkar einn af hápunktum ferðarinnar: sólarup-
prás við mount bromo. Þið verðið vakin kl. 03.30 og lagt af 
stað í jeppa kl. 04.00. 
eftir klukkutíma akstur komið þið til mount bromo view-
point sem er í 2.700 m hæð. Það getur verið kalt svona 
snemma morguns svo munið heit föt og lokaða skó. 
eftir stutta stund kemur sólin fram, og ef veðrið leyfir þá 
getið þið notið stórkostlegrar sólarupprásar og útsýni til 

mount bromo með hið rjúkandi semeru eldfjall í bakgrunni. 
Þið haldið áfram að rótum mount bromo og farið þar á 
hestbak í lítinn ½ tíma þar til komið er að ca. 200 tröppum 
sem leyða að eldfjallagýgnum. 
síðan er haldið aftur á hótelið og hér býður ykkar góður 
morgunmatur og frískandi sturta áður en haldið er áfram til 
ljen sem er á austurströnd java. 
falleg ferð um hrís- maís- og kaffi akra. seinnipartinn komið 

þið á hótelið á ljen-hásléttunni í nær 700 m hæð.(m)
gisting:ljen resort 

dagur 9: Ijen-Bali/Ubud
dagurinn í dag er einnig mikil upplifun. snemma um 
morguninn verður náð í ykkur á hótelið í 4Wd og þið 
keyrið framhjá fjölbreyttri náttúru sem samanstendur af 
hrísökrum, regnskógi og þéttum furutrjám áður en þið 
komið til paltuding sem er við rætur ljen-hásléttunnar. eftir 

ca. 2ja tíma göngu um snúna stíga komið þið að eldfjal-
lagígnum, en þaðan er stórkostlegt útsýni að fallega ljós-
græn lituðu vatni sem er það kísilmesta í heiminum. eftir 
að hafa dáðst af fegurðinni farið þið aftur á hótelið þar 
sem morgunverður bíður ykkar. síðan farið þið í klukkutíma 
siglingu frá ketapang til gilimanuk á bali og eftir það er 3ja 
tíma akstur á hótelið í ubud.(m)
gisting: ananda cottages

Dagar 10 -11: Ubud 
Í þessari stórkostlegu náttúru með dynjandi fljótum og ljós-
grænum hrísökrum er hin ”eina og sanna sál” balí. Það er 
hér sem gömlum hefðum er haldið við og það er alltaf ein-
hver ástæða eða hátíðleg athöfn sem krefst litaskrúðugrar 
skrúðgöngu. 
dagarnir eru á eigin vegum, við mælum með að þið leigið 
hjól á hótelinu og hjólið um svæðið.(m)
gisting: ananda cottages

Dagur 12: Ubud – Tanjung Benoa
eftir morgunverð keyrið þið suður eftir að tanjung benoa 
ströndinni, þar sem þið byrjuðuð fríið ykkar. Á leiðinni  
verður stoppað í mas sem er þekkt fyrir mjög fallegan 
tréútskurð, ásamt bænum celuk en þar er miðpunktur gull- 
og silfurvinnu.  Þið heimsækið einnig mæðra hofið (pura 
basakih) sem er mikilvægasta hofið á bali og það er mjög 
litrík upplifelsi, þegar hátíðarklæddir balibúar fara framhjá 
með þakkargjafir sem þeir bera á höfðinu. (m)
gisting:matahari terbit (standard herbergi)

Dagar 13 -14: Tanjung Benoa
dagarnir eru á eigin vegum.  Áhrifin frá java og bali er 
hægt að ”melta” á sólstólum strandarinnar þessa 2 síðustu 
daga. við mælum einnig með að þið borðið á bambu bali 
sem er frábær veitingastaður við hliðina á hótelinu áður en 
þið haldið heimleiðis. (m)
gisting: matahari terbit (standard herbergi)

Dagur 15: Bali – Ísland 
Það verður náð í ykkur á hótelið eftir hádegismat og ykkur 
keyrt út á flugvöll. (m)

”Sólarupprás með útsýni til mount Bromo og 
rjúkandi eldfjallinu Semeru í bakgrunni”

ü  leiðarlýsing bæklings, máltíðir og enskumælandi 
leiðsögumaður

ü  innalandsflug frá bali til java
ü  14 nætur eins og í leiðarlýsingu með morgunverði
ü allar keyrslur eftir leiðarlýsingu ásamt 

inngöngumiðum og skoðunarferðum

Verðin innihalda ekki:
•	 Millilandaflug	frá	Íslandi	til	Bali	
• ferða eða slysatryggingar 
• gafir og þjófé
• máltíðir sem ekki eru nefndar í leiðarlýsingu
• brottfaraskatt frá bali, sem greiðist á flugvellinum 

við brottför (150.000 rupiah - ca. dkk. 120,-)

allT ÞETTa ER iNNiFaliÐ Í FERÐiNNi:

Sólarupprás við Mount Bromo

Borobudur ruiner
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SÍGilDa Bali 
15 dagar / 14 nætur
5 nætur sanur/ tanjung benoa . 4 nætur ubud 
. 3 nætur candidasa . 2 nætur lovina

Þemaið í þessari viðburðaríku hringferð er spennandi menning Balíbúa og falleg nát-
túaran. Dagarnir bjóða upp á mikinn fjölbreitileika eins og td. heimsókn í sveitaþorpin 
þar sem hægt er að upplifa bæði hefðbundinn dans og flott listaverk, upplifanir í fal-
legri og sérkennilegri náttúrunni, heimsókn í falleg hof eyjunnar og spennandi  fljóta-
sigling á Ayung fljótinu. 
Að sjálfsögðu verður einnig nógur tími til að slappa af á fallegum sandströndum eyjun-
nar. Í stuttu máli – góð blanda af upplifunum og slökun.

Dagur 1: Koma til Bali Sanur eða Tanjung Benoa
Þið verðið sótt á flugvöllinn, leiðsögumaður tekur á móti 
ykkur og fer með ykkur á hótelið þar sem þið getið slappað 
af það sem eftir er dagsins annaðhvort við sundlaugina 
eða á ströndinni. 
gisting: 
Standard: sativa sanur cottage (deluxe herbergi)
Fyrstaflokks: matahari terbit (standard bungalow)

dagur 2: sanur / Tanjung Benoa
dagurinn er á eigin vegum en seinnipartinn verðið þið 
sótt af leiðsögumanni, sem keyrir ykkur til nærliggjandi 
bæjar. Þar mun hópur dansara í lendarklæðum dansa hinn 
flotta kecak dans, með sviðsmynd frá ramayana. Þetta er 
skemmtileg dans sýning úr goðsögnum indonesíu, eftir sý-
ninguna verðið þið keyrð að hótelinu. (m)
gisting: 
Standard: sativa sanur cottage (deluxe herbergi)
Fyrstaflokks: matahari terbit (standard bungalow)

dagur 3: sanur / Tanjung Benoa
dagurinn á eigin vegum. (m)
gisting: 
Standard: sativa sanur cottage (deluxe herbergi)
Fyrstflokks: matahari terbit (standard bungalow)

dagur 4: sanur / Tanjung Benoa - Ubud 
Þið farið frá hótelinu ca. kl. 08.30 og keyrið norðureftir að 
miðhálendi eyjunnar. hið stórkostlega landslag með vat-
nsmiklum fljótum og ljósgrænum hrísökrum er stórkostleg 
upplifun. Á leiðinni er stoppað við batubulan, þar sem 

dansarar í litríkum drögtum sýna hefbundinn barong-og 
kris-dans (þjórfé ca. dkk 15,- á einstakling, ekki innifalið í 
verði). Áfram er haldið og við heimsækjum 2 smá bæji með 
hver sitt sér einkenni. bærinn mas er þekktur fyrir afburða 
góða handverksmenn, sérstaklega í tréskurði. Þorpið celuk 
er miðpunktur fyrir gull- og silfurvinnu. eftir að hafa skoðað 
listmuni og jafnvel verslað eitthvað er ferðinni haldið áfram 
í gegnum hina fallegu náttúru á  bali til 2ja  áhugaverðustu 
staða eyjunnar. 
fyrst heimsækjum við mæðra hofið (pura basakih) þar 
sem eldfjallatoppurinn agung er í bakgrunni, hér er einnig 
stórkostlegt að upplifa iðandi og litskrúðugt mannlífið og 
hátíðarklædda balíbúa með þakkar gjafir. i klungkung, sem 
var miðja pólitískrar stjórnunar í mörghundruð ár, getið þið 
séð fljótandi lystihús, sem var notað sem dómstóll fram 
á miðja 19 öld. við komum  á hótelið i ubud  seinnipart 
dags. (m)
gisting:
Standard: pertiwi resort (deluxe herbergi)
Fyrstaflokks: ananda cottages (superior herbergi)

Dagur 5: Ubud 
dagurinn er frjáls og á eigin vegum. upplifið rólegheitin í 
ubud og stórkostlega náttúrufegurð í kring. (m)
gisting:
Standard: pertiwi resort (deluxe herbergi)
Fyrstaflokks: ananda cottages (superior herbergi)

Dagur 6: Ubud – Rafting á ayung Fljótinu
dagurinn í dag býður uppá eina af skemmtilegustu  og 
stærstu náttúru upplifun á bali.
Þið siglið á ayung-fljótinu í gegnum alveg einstakt 
landslag. 
Það verður náð í ykkur á hótelið milli kl. 8.30 og 9.00 og 
eftir ½ tíma keyrslu komið þið að aðalskrifstofu stobeks. 
hér fáið þið nákvæma leiðarlýsingu af ferðinni  áður en 
haldið er í ca.15 mín.göngu að fljótinu. 
siglingin tekur ca. 2 tíma og endar med góðum hádegismat 
á fljótabakkanum. mestan hlutann af ferðinni líðið þið ró-
lega niður ayung-fljótið í gúmmíbátnum. 
ferðin er mikil náttúru upplifun og eins og alltaf er í flúða-
siglingum er hlegið mikið.  (m/h) 

börn verða að vera orðin 7 ára til að taka þátt í siglingunni.
gisting:
Standard: pertiwi resort (deluxe herbergi)
Fyrstflokks: ananda cottages (superior herbergi)

Dagur 7: Ubud
dagurinn er frjáls og á eigin vegum. upplifið rólegheitin í 
ubud og stórkostlega náttúrufegurð í kring. (m)
gisting:
Standard: pertiwi resort (deluxe herbergi)
Fyrstflokks: ananda cottages (superior herbergi)

Dagur 8: Ubud - Candidasa 
eftir morgunverð er farið til candi dasa á austurströndinni. 
Á leiðinni verður stoppað við fílahellin hjá bedulu. síðan 
heimsækjum við gianyan, sem er þekkt fyrir hin fallegu 
handofnu efni. Áfram er haldið meðfram ströndinni og 
stoppað við goa lawah, sem er eitt af níu hofum á bali 
sem eru mjög stór, og  inniheldur það þúsundir af litlum, 
svörtum leðurblökum ásamt því sem haldið er fram, ævin-
týralegum heilögum dreka, naga basuki. svæðið við ka-

veljið á milli:
Ba02a: fyrstflokks hótel
Ba02B: standard hótel

”Dansarar í litskrúðugum búningum dansa 
uppfæra venjulegan Barong- og Kris-dans”

FERÐ Ba02hringferð

Balinesisk danser

Hinduistisk ceremoni
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rangasem og tirtagangga, sem þið farið í gegnum, er álitið 
vera þungamiðja í balískri menningu og er besta svæðið til 
að skoða hið eina og sanna bali. smábærinn tenganan er 
mjög spennandi að skoða en þar búa pre-hindúar af bali 
age ættflokknum. Þorpið liggur á hæðóttu svæði, umkringt 
gróskumiklum bambus skógi og sérstökum banyantrjám. 
seinni partinn er áætluð heimkoma til candi dasa. (m)
gisting:
Standard: rama candidasa (standard værelse)
Fyrstaflokks: puri bagus candidasa (standardherb. m/ 
útsýni að garði)

Dagur 9: Candidasa
dagurinn er frjáls og á eigin vegum (m)
gisting: 
Standard: rama candidasa (standard herbergi
Fyrstaflokks: puri bagus candidasa (standardherb. m/ 
útsýni að garði)

Dagur 10: Candidasa - lovina
Þið farið snemma um morguninn frá candidasa og keyrið 
inn í landið í átt að bangli. fyrsta stopp er pura kehen, 
sem sagt er vera fallegasta hof á bali. eftir heimsókn í þor-
pið pengelipuran er haldið áfram framhjá fallegri náttúru 
að bænum kintamani. hér er fallegt útsýni að eldfjallinu 
mount batur, sem árið 1926 gróf þennan litla bæ í ösku. 

eftir hádegi komið þið að hofinu penulisan sem er staðsett 
á einum af hæstu stöðum bali. seinni partinn komið þið 
til lovina. (m)

gisting:
Standard: aditya beach resort (deluxeherb. m/ sjávarsýn)
Fyrstaflokks: puri bagus lovina (superior herb. m/ útsýni 
að garði)

Dagur 11: lovina 
dagurinn er frjáls og á eigin vegum. (m)
gisting: 
Standard: aditya beach resort (deluxeherb. m/ sjávarsýn)
Fyrstaflokks: puri bagus lovina (superior herb.m/ útsýni 
að garði)

dagur 12: lovina - sanur / Tanjung Benoa
Þið farið frá lovina og keyrið að gitgit fossinum, sem þið 
upplifið eftir stuttan göngutúr. Áfram er haldið að bratan-
vatninu og við stoppum við hofið ullu danu sem er mikið 

heimsótt af fólkinu í nærliggjandi bæjum. síðan verður 
haldið áfram suðureftir til mengwi til að upplifa hið stór-
kostlega hof pura taman ayun sem liggur við lótus vatnið. 

seinni partinn komið þið að lítilli fjallaeyju við ströndina þar 
sem hið ótrúlega hof, tanah lot er staðsett. 
eftir 12 daga upplifun á bali hafið þið síðustu dagana til að 
slappa af við hótelið á suðurströndinni. (m)
gisting:
Standard: sativa sanur cottage (deluxe herbergi
Fyrstaflokks: matahari terbit (standard bungalow)

dagar 13-14: sanur  / Tanjung Benoa
dagarnir eru á eigin vegum. (m)
gisting:
Standard: sativa sanur cottage (deluxe herbergi
Fystaflokks: matahari terbit (standard bungalow)

Dagur 15: Brottför
seinni partinn verðið þið sótt á hótelið og keyrð út á flug-
völl. héðan getið þið valið að fljúga til islands eða halda 
ferðinni áfram um asíu. (m)

”Ótrúlegt landslag með ljósgrænum rísökrum 
vekur aðdáun allra ferðalanga”

ü   leiðarlýsing bæklings, máltíðir og enskumælandi 
leiðsögumaður

ü  14 gistinætur í þeirri gistingu sem valið er með 
morgunverð 

ü allar keyrslur eftir leiðarlýsingu ásamt inngöngu 
miðum og skoðunarferðum

aTHUGiÐ: börn verða að vera orðin 7 ára til að taka 
þátt í rafting ferðinni á 6. degi

Verðin innihalda ekki:
• millilandaflug frá Íslandi til bali
• ferða og slysatryggingr
• gafir og þjóðfé
• máltíðr sem ekki eru taldar upp í ferðalýsingu
• brottfaraskatt frá bali, sem greiðist á flugvellinum 

við brottför (150.000 rupiah - ca. dkk. 120,-)

allT ÞETTa ER iNNiFaliÐ Í VERÐiNU:

Rismark

Vandtempel

7



Bali, lomBoK & Gili
15 dagar / 14 nætur
3 nætur candidasa . 3 nætur ubud . 
4 nætur lombok . 4 nætur gili

Í þessari hringferð upplifið þið þrjú mismunandi eyjasamfélög í einu og sama fríinu. Á 
Balí heimsækið þið m.a. Goa Lawah, þar sem þið sjáið eitt af helgustu hofum eyjunnar, 
en þið farið einnig í skemmtilega og spennandi raftingferð á Ayung fljótinu.
Annars er tíminn í ferðinni mikið á eigin vegum þar sem leiðarlýsingar eru frjálsar og 
gefa möguleika á að slappa af og njóta fallegra stranda og upplifa eyjurnar á ykkar 
eigin hraða. 

Dagur 1:Koma til Bali – Candidasa
Það verður náð í ykkur á flugvöllinn af enskumælandi leiðsö-
gumanni og þið keyrð á hótelið. Þegar þið komið á hótelið er 
tilvalið að slaka á við sundlaugina eða ströndina.
gisting: puri bagus candidasa (superior villa)

Dagar 2 – 3: Candidasa
dagarnir eru frjálsir og á eigin vegum í þessum huggulega 
strandbæ, candidasa. (m)
gisting: puri bagus candidasa (superior villa)

Dagur 4: Candidasa - Ubud
Það verður náð í ykkur á hótelið í candidasa og þið keyrð 
í átt að ubud. við stoppum á leiðinni við fílahellinn goa 
gajah við bedulu. síðan heimsækjum við gianyan, sem 
er þekkt fyrir hin fallegu handofnu efni og við goa lawah, 
er eitt af helgustu hofum á balí og inniheldur einnig hellir 
með þúsundir af litlum, svörtum leðurblökum.
restin af deginum er frjáls og á eigin vegum (m) 
gisting: pertiwi resort (deluxe herbergi)

Dagur 5: Ubud – Rafting á ayung fljótinu
dagurinn í dag býður uppá eina af skemmtilegustu og 
stærstu náttúru upplifun á bali.
Þið siglið á ayung-fljótinu í gegnum alveg einstakt 
landslag. 
Það verður náð í ykkur á hótelið milli kl. 8.30 og 9.00 og 
eftir ½ tíma keyrslu komið þið að aðalskrifstofu stobeks. 
hér fáið þið nákvæma leiðarlýsingu af ferðinni áður en 
haldið er í ca.15 mín.göngu að fljótinu. siglingin tekur ca. 

2 tíma og endar med góðum hádegismat á fljótabakkanum. 
fyllsta öryggi er gætt, þið fáið bæði björgunarvesti og 
öryggishjálm og mestan hlutann af ferðinni líðið þið rólega 
niður ayung-fljótið í gúmmíbátnum. ferðin er mikil náttúru 
upplifun og eins og alltaf er í flúðasiglingum er hlegið mi-
kið.  (m/h) 
börn verða að vera orðin 7 ára til að taka þátt í siglingunni.
gisting: pertitiwi resort (deluxe herbergi) 

Dagur 6: Ubud
dagurinn er frjáls og á eigin vegum. upplifið rólegheitin í 
ubud og stórkostlega náttúrufegurð í kring. (m)
gisting: pertive resort (deluxe herbergi)

Dagur 7: Ubud - lombok
eftir morgunmat er farið til benoa en þaðan siglir báturinn 
til lombok. Þetta er hraðbátur með pláss fyrir 20 manns. 
siglingin tekur 2 klukkutíma. Þegar þið komið til lombok 
verður tekið á móti ykkur á höfninni af enskumælandi 
leiðsögumanni og þið keyrð á hótelið á senigigi ströndinni. 
restin af deginum er tilvalið að slaka á við sundlaugina á 
hótelinu eða á ströndinni. (m)
gisting:
senggigi beach (standard herbergi með útsýni að garði-
num)

”Senggigi svæðið er friðsælt og þar eru 
nokkrar af bestu ströndum í indónesíu”

FERÐ Ba03
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Dagur 8 - 10: lombok
dagarnir eru frjálsir og á eigin vegum, það er nógur tími til 
að njóta rólegheitanna á lombok, kynnast lífi og menningu 
staðarins og slappa af á ströndinni. senggigi er rólegur 
staður og strendurnar þar með þeim bestu í indónesíu. Þet-

ta svæði er einnig tilvalið fyrir ferðir til fjallanna í norðri og 
til gili eyjanna. sólsetrið frá senggigi yfir lombok sundið 
með fjallahring bali við sjóndeildarhringinn er ógleyman-
leg upplifun. (m)
gisting:
senggigi beach (standard herbergi með útsýni að garðinum)

Dagur 11: lombok - Gili
dvölin á lombok er á enda og tími til að halda áfram til gili 
eyja. Það verður náð í ykkur á hótelið fyrri hluta dags og 
þið keyrð niður að höfn þar sem þið farið með bát til gili. 
Þegar Þið komið til gili verður tekið á móti ykkur og farið 
með ykkur á hótel gili trawangan.
restin af deginum er frjáls og á eigin vegum. (m)

gisting: vila ombak (deluxe fjölskyldu bungalow)

Dagar 12 – 14: Gili
dagarnir eru frjálsir og á eigin vegum á gili trawangan.
gili trawangan er stærst og mest heimsótta eyjan af gili 

eyjunum og hér búa um 800 íbúar. hér er tilbalið að liggja í 
sólbaði á hvítum sandströndum og slaka vel á í rólegu um-
hverfi en hér er einnig frábært svæði til að kafa og grunn-
kafa. Á eyjunum eru öll ökutæki bönnuð nema hestvagnar 
og hjól sem gerir umhverfið rólegt og afslappað.
girsting: vila ombak (deluxe fjölskyldu bungalow)

Dagur 15: Heimferð
Það verður náð í ykkur á hótelið snemma dags og farið með 
ykkur niður að höfn þar sem þið farið með bátnum til lom-
bok. Í lombok verður tekið á móti ykkur og þið keyrð út á 
flugvöll þar sem þið farið með flugi til bali. (m)

”Gili Trawangan er sú eyja sem mest er farið 
til af Gili-eyjunum þar búa aðeins 800 manns

ü   leiðarlýsing bæklings, máltíðir og enskumælandi 
leiðsögumaður

ü  14 gistinætur í þeirri gistingu sem valið er með 
morgunverð 

ü innanlandsflug frá lombok til bali
ü allar keyrslur eftir leiðarlýsingu ásamt inngöngu 

miðum og skoðunarferðum

aTHUGiÐ: börn verða að vera orðin 7 ára til að taka 
þátt í rafting ferðinni á 6. degi

Verðin innihalda ekki:
• millilandaflug frá Íslandi til bali
• ferða og slysatryggingr
• gafir og þjóðfé
• máltíðr sem ekki eru taldar upp í ferðalýsingu
• brottfaraskatt frá bali, sem greiðist á flugvellinum 

við brottför (150.000 rupiah - ca. dkk. 120,-)

allT ÞETTa ER iNNiFlaiÐ Í VERÐiNU:

En af Lombok’s fantastiske strande

9
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Santai ***
jalan tamblingan 168
sanur
tlf.: (361) 287 314

Í miðri sanur aðeins 5 mín frá ströndinni 
er þetta litla huggulega hótel, eigandinn 
er dönsk kona, heitir minne og hefur búið 
á bali í 12 ár og hefur stjórnað einni af 
bestu köfunarmiðstöðum á eyjunni, crystal 
divers. hótelið er lítið og fallegt ferðaman-
nahótel með aðeins 18 herbergi sem öll eru 

með loftkælingu, ísskáp, svalir eða pall. 
Á santai er fallegt lítið sundlaugasvæði 
ásamt litlum veitingastað og bar. 
við höfum í samráði við minne útbúið 
spennandi tilboð þar sem boðið er uppá 2, 
4 eða 6 gistinætur á santai ásamt köfun 
í kringum bali. Það er mest 4 kafarar með 
hverjum leiðbeinanda/divemaster, allur 
útbúnaður er af bestu gerð og starfsfólkið 
er með mikla reynslu. Það er að sjálfsögðu 
einnig hægt að kafa og fá köfunarskírteini.

Santai

Santai

SaNTai & kÖfunarpakkar
kafið öruggt með danska crystal divers, 5 stjörnu padi-miðstöð á bali

KÖFUNaRSTaÐiR

SaNUR: hér er aðgengilegast að stun-
da köfun, aðeins 10 mín í bát. rifin eru 
vel með farin og liggja að stóru svæði 
með sandbotni. Útsýnið er breytilegt 
eftir sjávarföllunum. Það er víðtækt 
sjávarlíf við strandlengjuna og mögu-
leiki er á að sjá ref hákarla og marga 
aðra litríka fiska.

NUSa PENiDa: minna en 1 tíma með 
hraðbát frá sanur. hér er gott útsýni og 
margar mismunandi ”dive-sites” 
öll með litríka kóralla og gífulega mikið 
af hitabeltis fiskum – allt frá nemo til 
napoleon.

maNTa PoiNT: manta-skatan er sú 
stærsta af skötunum með vængjahaf 
allt að 4 metrar. mönturnar koma oft 
alveg að köfurunum þegar þeir eru að 
kafa, þær eru forvitnar og stórkostlegar 
þegar þær svífa um sjóinn. við getum 
að sjálfsögðu ekki lofað því að þið sjáið 
þessi frábæru dýr en möguleikarnir eru 
miklir.

CaNDiDaSa: hér er aðeins meira kre-
fjandi köfun með hellum, steinhvelfin-
gum og stundum er hér mikill straumur. 
hér sjáum við alltaf ref hákarla og ef 
heppnin er með okkur þá er möguleiki á 
að sjá napoleon,  barracusa, túnfisk og 
marga fleiri. candidasa er eitt af bestu 
köfunarsvæðum á bali með útsýni allta 
afð 15 – 25 metrar. hér er meira kre-
fjandi köfun sem við mælum með fyrir 
þá kafara sem eru lengra komnir.

TUlamBEN: hér er eitt besta aðgengi 
að skipsflakinu uss liberty, frá heim-
styrjöldinni síðari. skipsflakið er þakið 
af kóróllum og er vistastaður fyrir ótel-
jandi fiska sem eru svo tamir að maður 
þarf næstum að íta þeim í burtu svo að 
þeir fari frá. Þetta er mjög skemmtileg 
köfun rétt við ströndina og krefst ekki 
mikils þar sem útsýnið er gott og haf-
straumarnir rólegir. 

amED: hér er lítill flói með háum 
klettum á austur hlutanum en á vestur 
hlutanum er sandbotn. Það gefur mögu-
leika á tvenns konar köfun. klettaköfun 
og köfun í straumi yfir frábært landslag.

Santai
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melia Bali Villas & Spa Resort *****
80363 nusa dua
tlf.: (361) 771 510

mjög fint fyrsta flokks hótel á nusa dua 
ströndinni, tilvalið fyrir þá sem vilja slappa 
af í luxus umhverfi. garðurinn  er mjög stór 
og flottur með aðdáunarverðu sundlauga-
rumhverfi. 
hótelið býður uppá mismunandi vat-
naíþróttir og golfvöllur er stutt frá hótelinu. 
Þú þarft ekki að finna til svengdar á þessu 
hóteli því hér finnast alls 5 veitingastaðir, 

allt frá pizzastað til veislurétta frá indó-
nesiu. hótelbyggingin er skipt niður í 4 
byggingar með 388 fallega inréttuðum 
herbergum sem öll eru með loftkælingu, 
sjónvarpi, síma, sér svölum/palli, öryggis-
boxi ásamt míníbar. 
duplex suiturnar eru á 2 hæðum með 
rúmi og baðherbergi á efri hæðinni, en 
sófa, matarborði og baðherbergi á neðri 
hæðinni. Þetta er hótelið fyrir þann sem vill 
upplifa brot af paradís.

Novotel Benoa Bali ****
jl. pratama, tanjung benoa 
80361 nusa dua
tlf.: (361) 772 239

hótelkeðjan novotel hefur byggt nokkur 
hótel þar sem séð er fyrir öllu, alveg niður 
í minnstu smáatriði og liggja hótelin öll við 
ströndinni. Þrátt fyrir 193 hótel herbergi 
hefur þeim tekist að skapa gott andrúms-
loft og  garðurinn er fullur af fallegum kruk-
kum, blómum og styttum hoggnar í stein. 
bæði veitingastaðirnir og sundlaugarnar 
á hótelinu eru smekklega staðsett í hita-

beltisgarðinum og þaðan er hægt að njóta 
sólarlagsins  og útsýni yfir lombok stræti. 
superior herbergin eru hinum megin við 
götuna, miðað við móttökuna og herbergin 
eru svolítið dimm, en aftur á móti snúa tro-
pical herbergin að ströndinni og eru mjög 
falleg. 
herbergin eru stór og fallega innréttuð og 
að sjálfsögðu með loftkælingu, sjónvarpi, 
síma, mínibar og annaðhvort svölum eða 
palli. ef þið veljið nusa dua svæðið getum 
við lofað því að þið verðið ekki fyrir von-
briðgum  með  ”nágranna ströndina” á 
tanjung benoa.

matahari Terbit Bali ***
jalan pratama, benoa 
80363 nusa dua
tlf.: (361) 771 019 

fallegir bungalows sem eru staðsetir á  
benoa ströndinni.  Þetta svæði er talið með 
rólegustu ströndum á bali. Þetta litla hótel 
er metið sem ”betra ferðamannahótel” í 5 
stjörnu umhverfi. Á matahari eru 20 stórir 
bungalows í baliskum stíl, og með sér palli. 
herbergin eru með loftkælingu, sjónvarpi, 
síma og mínibar. ef tíminn við sundlaugina 
og útsýnið yfir indverska hafið verður þreyt-
andi þá býður matahari upp á mismunandi 
vatnaíþróttir. einnig býður veitingarstaðnum 
bumbu bali uppá matreiðslu námskeið.
veitingarstaðurinn var kosinn sem besti 
veitingarstaður árið 2004 fyrir framleiðslu á 

sérréttum ”local food” þennan stað mælum 
við eindregið með að þið heimsækið hvort 
sem þið búið á hótelinu eða ekki, munið 
bara að panta borð tímanlega. Á matahari 
fáið þið flott resort  fyrir peninginn.
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REDaNG iSlaND 

Novotel Benoa Bali

Melia Bali Villas & Spa Resort Melia Bali Villas & Spa Resort

Matahari Terbit Bali

Matahari Terbit Bali

REDaNG iSlaND 
bali

Þegar maður keyrir í gegnum hliðið að 5 stjörnu hótelunum við 
Nusa Dua ströndina, þá upplifir maður dýrasta og flottasta svæðið 
á Bali, þar sem alþjóðavæðing er allt annar heimur en aðrir staðir 
á Bali. Verðlagið hér er þó nokkuð hærra en annars staðar, en 
hér fræð þú tilboð um ógrynni af afþreyingarmöguleikum. Hér eru 
margir golfvellir, bestu möguleikar á að sigla á seglbrettum, kafa, 
synda og slappa af við eina af bestu ströndum Bali í algjörum lúk-

sus. Það lítur allt öðruvísi út á tanganum hjá Tanjung Benoa, fyrir 
norðan Nusa Dua, þar sem smábærinn Benoa er.
Bærinn er bland af mörgum menningarheimum með kínversku 
hofi, mosku og hinduísku hofi. Á strandveginum milli Nusa Dua og 
Benoa er að finna röð af góðum hótelum, sem hafa varðveitt fal-
legan balískan byggingarstíl með lágum húsum eða bungalows.
Tanjung Benoa er fjölskylduvænn staður á rólegu svæði.

nUsa dUa & TanJUnG BEnoa
einstakir staðir - fallegar  strendur - færri ferðamenn

1111

b a l i  s t r æ d e t

nusa dua

jimbaran

kuta

NUSa DUa

3
2

1



SaNUR 
rólegt umhverfi

bali

Sanur liggur á suðaustur horni Bali og er einn vinsælasti ferðamannabær eyjunnar. Um-
hverfið í Sanur er algjör andstæða við iðandi mannlífið í Kuta – jafnvel öldugangurinn er 
minni í Sanur – staðreynd sem dregið hefur að sér fjölskyldur jafnt sem aðra sem koma ekki 
til þess að skemmta sér langt fram á nóttu. Aðalgatan er friðsæl með mikið úrval af spen-
nandi veitingarstöðum, þar sem gestum gefst kostur á að bragða hinn fjölbreitta mat sem 
Bali hefur upp á að bjóða. Hvað strandlengjuna varðar er sannleikurinn sá að strendurnar 
eru ekki allar jafn góðar á þessum 6 km kafla. Suðurendinn hjá Sanur er án efa sá lang besti. 
Hér virkar kóralrifið sem öldubrjótur og vermdar ströndina fyrir öldum hafsins. Þegar byrjar 
að skyggja og litrík ljósin á veitingastöðunum verða kveikt lifnar ströndin og aðalgatan við  á 
ný þegar byrjað er að grilla nýveiddan fisk og aðra gómsæta rétti sem erta bragðlaukana. 
Götusalarnir á Sanur fara ekki framhjá manni. Þeir eru út um allt og bjóða allskonar varning 
til sölu.

Sativa Sanur Cottages ***
jalan danau tamblingan 45, sanur 
80032 denpasar
tlf.: (361) 287 881

sativa sanur cottages er skilyrðislaust 
það ferðamanna hótel sem heillar mest. Á 
hótelinu eru 48 herbergi og er þeim skipt 
niður í 10 cottages í hefðbundnum balis-

kum stíl, staðsett í kringum stóra sundlaug. 
herbergin eru stór og björt með loftkæ-
lingu, mínibar, nútímanlegu baðherbergi, 
síma, útvari og sjónvarpi með vídeó rás. 
hér er einnig lítill og fallegur garður sem er 
umkringdur kókospálmum og hér er bæði 
ró og friður frá umferðinni – en samt stutt 
í miðbæinn. Það tekur ca. 5 mín. að ganga 
niður á strönd.

sativa sanur cottages

sativa sanur cottages

puri santrian, værelse m/ udsigt til havenpuri santrian, Puri Santrian ***+
jl. danau tamblingan 63
sanur 80228
tlf.: (361) 288 009

vinsælt fyrstaflokks hótel, staðsett við 
ströndina á suðurhluta sanur. garðurinn 
er stór og gróskumikill og þar eru 2 sund-
laugar og er önnur laugin með útsýni yfir 
hafið. herbergin eru velviðhaldin og búin 
öllum nauðsynlegum þægindum, ásamt 
svölum eða palli. hér er einnig spa aðstaða 
þar sem þið getið valið á milli meðferða og 
látið dekra við ykkur.
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Griya Santrian ****
jl. danau tamblingan 47, 
sanur
tlf.: (361) 288 181

mjög vinsælt fyrstaflokks hótel með frá-
bæra staðsetningu við ströndina í sanur. 
sömuleiðis er hótelið í göngufæri frá 
aðalgötunni í sanur þar sem mikið er af 
verslunum og veitingastöðum. hótelið er 

fallegt í gróskumiklum garði og andrúms-
loftið er rólegt og afslappað. hér er algjör 
paradís bæði fyrir sóldýrkendur jafnt sem 
vatnsdýrkendur. 
hér er einnig fallegt sundlaugasvæði við 
ströndina. Á hótelinu eru 94 herbergi sem 
eru fallega og smekklega innréttuð með 
svölum eða palli og öllum nauðsynlegum 
þægindum.

Bali Pavilions ****
jl. danau tamlingan 76
80228 sanur 
tlf.: (361) 288 381

fínt hótel með eins og tveggja herbergja 
bungalows í sérlega fallegu umhverfi. um 
leið og  bílstjórinn snýr frá aðalgötunni á 
sanur og keyrir niður litlu götuna að hótelinu 
finnur maður einstakt andrúmsloftið. hér er 
allt skipulagt. garðurinn og sundlaugin eru 
með mikið af fínum smáatriðum, veitingas-
taðurinn er með æðislega matargerðalist og 

þjónustan er á háu stigi en á afslappandi 
hátt. allir bungalows eru mjög smekklega 
innréttaðir, innihalda stofu og svefnher-
bergi, loftkælingu, sjónvarp, geislaspilara, 
kaffi/te aðstöðu, síma og flotta verönd með 
góðu rými. 14 af 18 bungalows eru með 
eigin sundlaug. Það eru aðeins 200 m. að 
ströndinni frá hótelinu.
takið eftir að það er ekki sérstakur veitin-
gastaður á hótelinu, en það eru 2 snakk barir 
þar sem hægt er að kaupa mat. morgunma-
turinn er borinn fram í villaen. mjög heil-
landi staður.

Parigata Resort & Spa ****
jalan danau tamblingan no. 87
sanur 80228
tlf.: (361) 286 286

mjög huggulegt fyrsta flokks hótel, stað-
sett í sanur, aðeins 150 metra frá strön-
dinni. hótelið, sem ber nafn eftir blóminu 
bourgonvilla sem er allsstaðar í garðinum, 
er með 43 rúmgóð herbergi, öll fallega 
innréttuð í balískum stíl, með mínibar, 

sjónvarpi, síma, hárþurrkara og loftkælingu 
ásamt svölum eða palli. hótelið býður ekki 
eingöngu uppá æðislega sundlaug heldur 
einnig spa  aroma- og jurtameðferðir, þar 
sem þjálfað starfsfólk sér um afslappandi 
nudd. 
Á hótelinu er bar ásamt veitingastað sem 
býður upp á fjölbreitta upplifun frá öllum 
heimshornum. gott hótel sem fær okkar 
bestu meðmæli

parigata resort & spa

bali pavilions

griya santrian

griya santrian
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kUTa, lEGIan, sEMInYak & JIMBaRan
skemmtilegar strendur og gott andrÚmsloft

bali

Kuta er vinsælasta ferðamanna ströndin á Bali. Breið sandströn-
din við Kuta er ca. 8 km. löng og er með þeim allra bestu á Bali. 
Hingað koma brimbretta áhugamenn alls staðar að til að renna á 
stórum öldunum og er ströndin því bæði lífleg og litrík. Hér nýtur 
fólk þess einnig að liggja í sólabaði, að fljúga með dreka og svo 
eru götusalar um allt. 
Síðdegis eru mjög margir sem freistast að Kuta ströndinni til að 
njóta glóandi sólarlagsins. Kuta er þekkt fyrir margar verslanir, 
góða veitingastaði og mikið næturlíf og höfðar því vel til þeirra 
sem vilja fjör og mikið líf. Sumir vilja meina að það geti verið erfitt 

að finna Hina Balisku “sál” meðal fjölda ferðamanna, en eitt er 
víst, það er ekki leiðinlegt í Kuta. Norður af Kuta eru strendurnar 
Legian og Seminyak. Seminyak er þekkt fyrir að vera róleg og 
afslappandi, og er góður kostur frá vinsælu ströndunum í Sanur. 
Seminyak er 10-15 mín. frá Kuta. Í Legian og Seminyak eru mar-
gir góðir veitingastaðir og huggulegir barir og gæðin á hótelu-
num bera vitni um aðra viðskiptavini en þá sem eru í Kuta. Suður 
af Kuta er eitt af okkar vinsælu svæðum, litla, dýra Jimbaran 
Beach.

adi Dharma ***+
jl. benesari 
legian, kuta beach 
tlf.: (361) 754 280

gott ferðamannahótel staðsett við aðalgötuna 
í legian, ca. 15 mín. gang frá ströndinni. hóte-
lið er staðsett á rólegu svæði og í göngufæri 
frá veitingastöðum og verslunum. Á hótelinu 

er sundlaug og veitingastaður sem býður uppá 
indónesíska, evrópska og mexíkanska rétti. 
Öll herbergin eru stílhrein og falleg en ekki 
mjög stór og eru með loftkælingu, sjónvarpi, 
síma, mínibar, hárþurrku og með svalir eða 
pall. tilvalið fjölskylduhótel, því hér er einnig 
boðið upp á fjölskyldu herbergi með 2 stórum 
rúmum. 5 sinnum á dag er ókeypis keyrsla 
niður á strönd.

Yulia Beach inn ***
jl. pantai kuta 43 
80361 
tlf.: (361) 751 893

gott ferðamanna hótel staðsett í miðbæ 
kuta og aðeins 5 mín. frá ströndinni. Á yulia 
beach inn er huggulegur veitingastaður sem 
liggur beint af götunni og falleg sundlaug. 
hóteleigendur eru yenny og fjölskylda og 

hefur þeim tekist að skapa fallegt hótel 
með persónulegu og góðu andrúmslofti. Á 
hótelinu eru 41 herbergi en við höfum valið 
að nota aðeins 18 ný deluxe herbergi sem 
öll eru með loftkælingu, sjónvarpi, síma, 
míníbar og svalir eða pall. yulia beach er 
mjög gott tilboð fyrir ykkur sem viljið búa 
miðsvæðis hvað varðar strönd, veitingastaði 
og verslanir.

1

2

adi dharma

adi dharma

yulia beach inn

14



3

4

Jimbaran Puri Bali ****
jalan uluwatu
jimbaran 80361
tlf.: (361) 701 605

Á miðri jimbaran ströndinni, sem er ein 
af bestu ströndum bali, er eitt af okkar 
uppáhaldi, fallegt fyrstaflokks hótel.
Á miðju hótelsvæðinu er stór og falleg 
sundlaug og á ströndinni er flottur veitin-
gastaður, þar getið þið notið kvöldverðar 

á meðan þið horfið á fallegt sólsetruð. 
jimbaran puri bali er meðlimur af orient 
express – sem er lúksus hótelkeðja, þar 
sem mikill gæðastandard er um allt. Þjó-
nustan er mjög góð sem og andrúmsloftið 
sem einnig er afslappað. við mælum með 
frábæru ”beach front cottage suite” á jim-
baran puri þar sem aðeins lítill grasblettur 
skilur bungalow frá ströndinni. Útsýni frá 
pallinum við bungalowinn er mjög fallegt. 

alam Kul Kul ***+
jl. pantai 
80030 kuta
tlf.: (361) 752 520

heillandi boutique-hótel staðsett í miðbæ 
kuta og aðeins 20 metra frá hinni ævin-
týralegu strönd sem er þekkt fyrir brim-
bretta menningu. alam kul kul er fallegt 
hótel þar sem andrúmsloftið er rólegt og 

þægilegt og hitabeltis garðurinn mjög fal-
legur. Það eru 43 herbergi á hótelinu sem 
við köllum alam herbergi, sem skiptast í 4 
byggingar. einnig eru hér 20 mjög fallegar 
villaer með svölum eða palli, loftkælingu, 
míníbar, síma og sjónvarpi.  ef þið óskið  
eftir að búa í miðbænum í göngufæri frá 
ströndinni, verslunar- og veitingastöðum 
og iðandi næturlífinu á bali þá er alam kul 
kul tilvalið hótel. 

jimbaran puri bali

jimbaran puri bali

alam kul kul

alam kul kul
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UBUD
miðstÖð menningar Á bali

bali

I fallegu umhverfi á mið hálendi Bali, með bylgjandi fljótum, djúpum dölum og ljósgræ-
num hrísökrum finnur maður stemninguna, sem mörgum finnst vera hin sanna sál Bali. 
Það er einnig hér sem hefðum og siðum er haldið við af öllu hjarta. Í Ubud og nágreni 
er alltaf hátíðar stemming sem krefst skrúðgöngu. Það er hægt að heimsækja Ubud 
og nánasta umhverfi á einum degi frá strand-umhverfinu í suðri, en ef þið viljið upplifa 
töfra umhverfisins, þá mælium við með 2-3 gistingum í Ubud. 
Síðan 1930 hefur bærinn verið menningarmiðja Bali. Hér hafa listamenn fra öllum hei-
minum fundið samastað  fyrir list sína og hið fallega umhverfi er ótæmandi brunnur fyrir 
mismunandi hugmyndir listamanna. En reyndar er hægt að líkja landslanginu umhver-
fis Ubud við listaverk, sem maður tekur best eftir við að fara í göngu- eða hjólaferð. 

ananda Cottages ***
campuhan, ubud
80032 denpasar 
tlf.: (361) 975 376 

glæsilegt hótel umlukið hrísökrum og 
aðeins 5 mín. keyrsla frá miðbæ ubud. 
Þetta er algjör perla fyrir þá ferðamenn 
sem kjósa rólegheit, fallega náttúru og 
balíska  gestrisni. Á hótelinu eru 40 stór 

herbergi sem eru stílhrein og snyrtileg og 
er skipt niður í 5 litlar byggingar. við höfum 
valið að nota aðeins 8 superior herbergi í 
nýrri fallegri trébyggingu á hrísökrunum. 
herbergjin eru falleg með síma, míníbar og 
nýtísku baðherbergi. 
Á hótel ananda er lítill fallegur veitingas-
taður og sundlaug og að okkar mati þá er 
þetta hótel það mest heillandi ferðaman-
nahótel í ubud.

ananda cottages

pertiwi resort

Pertiwi Resort ***
monkey forest st.
ubud
tlf.: (361) 975 236

spennandi ferðamanna hótel mjög vel 
staðsett í miðbæ ubud. Þó svo að hótelið 
sé miðsvæðis þá er rólegt andrúmsloft á 
svæðinu og fallegur garðurinn er tilvalinn 
til að slappa af í.
Á hótelinu eru tvö falleg sundlaugar svæði, 
spa aðstaða með mikið úrval af með-

ferðum og tveir veitingastaðir. villurnar 
eru allar smekklegar og flottar með palli 
og eigin sundlaug sem og þægindi eins 
og loftkælingu, sjónvarpi, öryggisboxi, 
internet aðstöðu, míníbar, hárþurrku og 
baðsloppum. deluxe og superior herbergin 
eru einnig smekklega innréttuð í balískum 
stíl og eru með svalir eða pall, loftkælingu, 
míníbar, kaffi og te aðstöðu og internet 
aðstöðu.
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alam indah ***+
nyuhkuning
80571 ubud gianyar 
tlf.: (361) 974 629

alam indah þýðir “stórkostleg náttúra” og 
það einkennir einnig þetta litla hótel sem er 
umlukið hrísökrum og með útsýni að campuan 
fljóti. Á hótelinu eru aðeins 10 herbergi, sem 

öll hafa sitt sérheiti og eru einnig mismunandi 
inréttuð. hér er stjanað við gestina og hið 
góða andrúmsloft hefur smitandi áhrif. Þið 
getið gengið til miðbæjar ubuds ígegnum 
monkey forest, sem er  falleg ganga og tekur 
aðeins 15 mín. óskið þið frekar eftir að vera 
keyrð, þá tekur það ca. 5 mín. Í herbergjunum 
er míníbar og sími og öflug vifta í loftinu. Það 
er einnig lítil sundlaug við hótelið 

Yulia Village inn ***
jalan monkey forest 
ubud
tlf.: (361) 973 258

okkur finnst við vera heppin að hafa fundið 
þetta litla fallega hótel í ubud sem er 
miðsvæðis og við aðalgötuna monkey 
forest road. hótelið er flokkað sem ferða-

mannahótel, en andrúmsloftið og staðset-
ningin eru fyrsta flokks. 
Í garðinum er lítið og fallegt sundlaugar-
svæði og út við aðalgötuna er veitingas-
taðurinn. herbergin á yulia villages eru 
fallega innréttuð með loftkælingu, sjón-
varpi, síma, mínibar ásamt svölum eða 
palli.

alam indah - deluxe værelse m/ udsigt til haven
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Komaneka Tanggayuda *****
br. tangga yuda
80571 ubud, gianyar
tlf.: (361) 978 123

hér getið þið upplifað stórkostlega ”perlu” í 
ubud sem við gefum alfarið 5 stjörnur. eins 
og hjá systra hótelinu komaneka, er allt þræl-
skipulagt á hótel komaneka tanggayuda. Í 
mjög afslappandi og rólegu umhverfi aðeins 
15 mín keyrsla frá miðbæ ubud er þetta 
dásamlega hótel staðsett með fallegt útsýni 
yfir dalinn. 
hér er aðeins eitt sem gæti valdið ónæði, en 

það er niðurinn frá fljótinu oos. 
Á hótel komaneka tanggayuda eru 20 smek-
klega inréttaðar villaer – 16 af þeim eru með 
sinn eigin garð og lítilli sundlaug. Það eru að 
sjálfsögðu öll þægindi á herbergjunum, geys-
laspilari, loftkæling, míníbar ásamt fl.  
Á veitingastað hótelsins upplifið þið frábæra 
matargerðalist og verðlagið er mjög sanng-
jarnt. Það er boðið upp á eftirmiddags te við 
sundlaugina eða í ykkar eigin garði.
9 sinnum á dag er keyrsla til ubud, en þið getið 
einnig notað daginn í æfingasalnum á hóte-
linu, á bókasafninu eða í spa aðstöðunni.

Komaneka Resort ****+
monkey forest street
80571 ubud gianyar 
tlf.: (361) 976 090

mjög fallegt og lítið fyrsta flokks hótel sem 
er eitt af okkar uppáhalds hótelum. hóte-
lið er staðsett á monkey forest street og 
býður aðeins uppá 20 stílhrein herbergi. 
eigandinn og hönnuður að konameka er 
sonur hins fræga stofnanda neka safnsins, 
sem er frægt listasafn á bali. hinar smek-

klegu innréttingar hafa greynilega gengið 
í arf og árangurinn er komaneka hótel 
og gallery sem eru staðsett hlið við hlið. 
spennandi hótel þar sem mismunandi stíl-
tegundir eru sameinaðar. deluxe herbergin 
eru staðsett í 2ja hæða byggingu en pool 
villaerne eru með eigin inngang. Í öllum 
herbergjum er loftkæling, dvd, míníbar, 
sími, hárþurrka og svalir. einnig er lítill og 
góður veitingarstaður og falleg sundlaug á 
hótelinu.

6

5

komaneka tanggayuda

komaneka resort

komaneka resort

komaneka tanggayuda

Hver dag direkte fra København til Bangkok og videre til det skønne Bali.
www.thaiairways.dk
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rama candidasa

puri bagus candidasa 

alam asmara

Rama Candidasa ***+
jl. sengkidu, amlapura
80801 candidasa, 
tlf.: (363) 41 974

gott ferðamanna hótel staðsett á rólegri 
ströndinni á candidasa sem er á austur-
strönd bali. Útsýnið frá sundlaug hótelsins 
er stórkostlegt, hér sést yfir lombok stræti 
og penida eyjuna. Öll herbergin hvort sem 
þau eru með útsýni yfir hafið eða yfir hita-
beltis garðinn, þá eru þau stór, rúmgóð og 
björt. hér eins og á mörgum öðrum stöðum 
er lagt mikið upp úr skreytingum og er 
hótelið á allan hátt frábært. Öll herbergin 
eru með loftkælingu, sjónvarp, síma, míní-
bar og svalir eða pall. Á hótelinu er einnig 
sundlaug, veitingastaður og tennisvöllur.

Puri Bagus Candidasa ****
karangasem 
80801 candidasa
tlf.: (363) 41 131

Áður en komið er að puri bagus keyrið þið 
ca. 1 km. framhjá gróskumiklum banana-
akri og endið við svarta glitrandi strön-
dina. Þetta fallega fyrstaflokks hótel býður 
uppá 46 bungalows með gróskumiklum 
og litríkum garði, ásamt lokkandi sund-
laug við hafið. ( það er ekki hægt að fara 

í sjóinn við hótelið en það er strönd 30 m. 
frá puri bagus) Þegar kvöldsólin hnígur til 
viðar mælum við með að þið njótið dryk-
kjar á barnum og fylgist með innfæddum 
fiskimönnum, þegar þeir koma að landi í 
litríkum bátum með afla dagsins. 
allir bungalows eru með míníbar, útvarp, 
loftkælingu, síma, og mjög fallegt baðher-
bergi. hótelið býður skipulagðar ferðir, 
nudd og siglingu. veitingastaðurinn er 
góður og verðið sanngjarnt.

alam asmara ***+
jalan raya candidasa
candidasa 
tlf.: (363) 41 929

heillandi strandhótel, aðeins með 12 bun-
galow, fallega sundlaug alveg við sjóinn og 
frábæran veitingastað. 

alam asmara opnaði árið 2007 og hér er 
aðal áherslan lögð á viðburðaríka köfun 
og góðan mat. herbergin eru ekki stór en 
hugguleg með öryggisboxi, míníbar, loft-
kælingu, hárþurrku, sjónvarpi og síma. Á 
hótelinu er eigin padi köfunarmiðstöð.

1

3

2

REDaNG iSlaNDCaNDiDaSa REDaNG iSlaND
bali

Eftir 2ja tíma keyrslu meðfram ströndinni ke-
mur maður að austasta hluta Bali, Karangasen. 
Á þessu frábæra svæði liggur strandbærinn 
Candidasa, þar sem litríkir fiskibátar í svörtum 
sandinum lokka fleiri og fleiri ferðamenn að. 
En hvorki fallegar strendurnar né rauðglóandi 
sólarlagið jafnast á við eldfjallið Mount Agung 

sem er algjörlega hápunktur umhverfisins. 
Fjallahringurinn umhverfis eldfjallið 
Agung sem er 3.142 metra hátt er stórkostleg 
sjón og býður upp á skemmtilegar gönguferðir. 
Heimsækið einnig smábæjina og hofin sem eru 
á svæðinu.

CaNDiDaSa
meira en einstakt fiskiÞorp

1 3

2
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Frá flugvellinum er ca. 4 tíma keyrsla að norður-
strönd Bali en þar er annað mjög vinsælt strand-
svæði. Ströndin er 7 km. löng með svart gljáandi 
sandi, mjúkum öldum og smá bæjum sem gerir 
það að verkum að margir ferðamenn dragast að 
þessu svæði.  
Litlir bambus kofar eru í skugga kókospálmanna 
og nýveiddan fisk er hægt að smakka á hinum 
ýmsu veitingastöðum við ströndina. Snemma á 

morgnana er mikið um að vera á ströndinni. Bátar 
í mismunandi stærðum keppast um ferðamennina 
til að fara út að sigla og sjá höfrunga, sem er eitt 
af einkennum staðarins. Notið seinnipartinn af 
deginum á ströndinni eða farið út að sigla með 
innfæddum. Öldurnar við Lovina eru ekki góðar 
fyrir brimbretta notkun en sólarlagið í Lovina er 
alveg jafn fallegt og heillandi og á Kuta.

loViNa dÖkkur sandur og mjÚkar Öldur

bali

Damai lovina Villas *****
kayuptih 
81101 singaraja
tlf.: (362) 41 008 

damai þýðir friðsælt og það er einkennandi 
fyrir hótelið sem er staðsett í hlíðinni, 3 km 
frá aðalgötunni /ströndinni  og er með fal-
legt útsýni yfir allan flóann. hér er fallegt 5 
stjörnu hótel með rólegt og gott andrúms-
loft og frábæra matargerðalist. tilvalinn 
staður fyrir þá ferðamenn sem vilja lúksus 

og ró til einbeitingar og fyrir þá sem finna 
gleði við náttúruna. damai er aðeins með 
8 bungalow með öllum þægindum, hug-
gulega setustofu og mikið af gluggum. 
Það fylgir einnig einka nuddpottur, deluxe 
villaerne.   
hótel damai býður uppá fjölbreytta starf-
semi, allt frá golf og köfun til baliskra 
brúðkaupssiða. Þennan stað þarf maður 
að upplifa.

Puri Bagus lovina ****
lovina beach 
81101 singaraja
tlf.: (362) 21 430 

Þetta dásamlega hótel á skilið 5 stjörnur. 
puri bagus er á norður ströndinni á milli 
lovina og singaraja þar sem hrísakrar eru 
öðrum megin við hótelið og grásvartur  eld-
gosa sandur hinum megin. 
hér hefur sjálf náttúran skapað ramman 
umhverfis 40  stóra og flotta bungalows. 
Þeir hafa allir loftkælingu, míníbar, sjón-
varp, stórar svalir og sérstakt baðherbergi 
þar sem sturtan er utandyra. 
fyrstaflokks spa aðstaða, falleg sundlaug 
og rólegt umhverfi gerir þetta hótel að einu 
af okkar uppáhalds hótelum.

aditya Beach Resort ***
lovina beach 
81101 singaraja
tlf.: (362) 41 059

lovina ströndin á norðurhluta bali aðskilur 
sig þó nokkuð frá öðrum ströndum á eyjunni. 
dökkur, næstum svartur sandurinn á lovina 
er uppruninn frá mörgum eldgosum sem 
gosið hafa á svæðinu. aditya beach bun-
galows er gott ferðamanna hótel niður við 
ströndina, umlukið  pálmatrjám. Öll herber-
gin eru með loftkælingu, sjónvarp, míníbar, 
og síma. deluxe herbergin eru þó nokkuð 
stærri en superior herbergin. Á hótelinu 
er einnig falleg sundlaug með tilheyrandi 
bar, veitingastaður og hér er daglega boðið 
uppá skoðunarferð að sjá höfrunga.
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damai lovina villas

damai lovina villas damai lovina villas

puri bagus lovina

puri bagus lovina

aditya beach resort

loViNa
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singaraja
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bali

Einn af kostum Bali er að eyjan er ekki yfirþyrmandi stór. Hægt er að nálgast alla áhu-
gaverða staði á eyjunni frá þeim stöðum sem við bjóðum uppá. Það tekur aðeins stut-
tan tíma að ná inn að miðhálendi eyjunnar. Í þeirri ferð getur maður notið náttúrunnar, 
eldfjallanna, fallegum eldfjallavötnum og hinna endalausu hrísakra. Heimsækið nokkra 
af smábæjum eyjunnar og hin frægu hof. 
Setið saman hringferðina ykkar um Bali með þeim stöðum, hótelum og fjölda daga sem 
hentar ykkur best. Notið tilboð okkar um leiðsögukeyrslu þar sem þið fáið eigin bíl, 
bílstjóra og leiðsögumann á lágu verði.

HRiNGFERÐ Um Bali með einkabÍlstjóra

1)  suðurströndin/flugvöllur – Ubud:
•	 Stoppað	 við	 Batubulan	 (Barong	 og	 	 kris	 dans	 um	

morguninn 09:30-10:30 /2.50us$ á mann)
•	 Celuk				(Miðstöð	fyrir	gull	og	silfur	vinnu)	
•	 Mas	(Smábær	sem	er	þekktur	fyrir	afburða	tréútskurðar-

menn – evt. heimsótt gallerí)

2)  suðurströndin/flugvöllur – Ubud + Besakih:
•	 Stoppað	við	Batubulan	(Batong	og		kris	dans	um	morgu-

ninn 09.30-10.30 /2.50us$ á mann) skoðið einnig fal-
lega skrautmuni úr steini.

•	 Celuk	(Miðstöð	fyrir	gull	og	silfur	vinnu)
•	 Mas	(Smábær	sem	er	þekktur	fyrir	afburða	tréútskurðar-

menn – evt. heimsótt gallerí) 
•	 Klungkung	(Dómstóll	frá	18.	öld)
•	 Pura	Besakih	(Mæðra	hofið)

3) suðurströndin/flugvöllur – lovina (via Bedugal):
•	 Stoppað	við	Gitgat	fossinn
•	 Bratan	Lake	hofið
•	 Heimsókn	á	bæjarmarkað
•	 Mengwi	(Taman	Ayun	hofið,	konunglega	fjölskyldu	hofið)
•	 Tanah	Lot	(Eyjar	hofið)

4)  suðurströndin/flugvöllur–Pemuteran (via Bedugul):
•	 Stoppað	við	Banjar	(Buddiskt	hof	og	heitir	hverir)
•	 Bratan	Lake	hofið
•	 Heimsókn	á	bæjar	markað	
•	 Mengwi	(Taman	Ayun	hofið,	konunglega	fjölskyldu	hofið)
•	 Tanah	Lot	(Eyjar	hofið)

5)  suðurströndin/flugvöllur – Candidasa:
•	 Stoppað	við	smábæinn	Tenganan	
•	 Goa	Lawah	(leðurblökuhellinn)	í	Kusamba
•	 Klungkung	(Dómstóll	frá	18.	öld)
•	 Gianyar	(heimsókn	í	eitt	af	mörgum	vefverkstæðum	bæjarins)
•	 Celuk	(miðstöð	fyrir	gull	og	silfur	vinnu)

6) Ubud - Candidasa:
•	 Stoppað	við	Bedulu	(Goa	Gajah,	fílahellinn)
•	 Gianyar	(heimsókn	í	eitt	af	mörgum	vefverkstæðum	bæjarins)	
•	 Klungkung	(Dómstóll	frá	18.	öld)
•	 Goa	Lawah	(leðurblökuhellinn)	í	Kusamba
•	 Smábærinn	Tenganan.

7) Ubud - Candidasa + Besakih:
•	 Stoppað	við	Bedulu	(Goa	Gajah,	fílahellinn)
•	 Gianyar	(heimsókn	í	eitt	af	mörgum	vefverkstæðum	bæjarins)
•	 Klungkung	(Dómstóll	frá	18.	öld)
•	 Pura	Besakih	(Mæðra	hofið)
•	 Goa	Lawah	(leðurblökuhellinn)	í	Kusamba
•	 Smábærinn	Tenganan.

8) Ubud - Pemuteran (via Bedugul): 
•	 Stoppað	við	Mengwi	(Taman	Ayun	hofið	-	konunglegt	

fjölskyldu hof)
•	 Heimsókn	á	ávaxtamarkað	
•	 Ulun	Danu	hofið
•	 Gitggit	fossinn

9) Candidasa - lovina (via kintamani):
•	 Stoppað	við		Bangli	(Kehen	hofið	og	Pengelipuran	sem	

er hefbundinn baliskur smábær)
•	 Kintamani	(Batuvatn	og	Batufjall)
•	 Penulisan	hofið	(hæsta	staðsetta	hof	á	Bali)

10) Candidasa - lovina (via kintamani + Jagaraja hof):
•	 Stoppað	við	Bangli	(Kehen	hofið	og	Pengelipuran,	sem	

er hefbundinn baliskur smábær)
•	 Kintamani	(Batuvatn	og	Batufjall)
•	 Penulisan	hofið	(hæsta	staðsetta	hof	á	Bali)	
•	 Jagaraga	hofið
•	 Lovina	ströndin.

11)  lovina - Pemuteran:
•	 Stoppað	við	Banjar	(Buddiskt	hof	og	heitir	hverir)
•	 Labuhan	Lalang	(heimsókn	í	fiskeldi)
•	 Pemuteran	ströndin.

12)  lovina - Ubud (via Bedugul):
•	 Stoppað	við	Gitgit	fossinn
•	 Ulun	Danu	hofið	
•	 Heimsókn	á	bæjarmarkað	
•	 Mengwi	 (Taman	 Ayun	 hofið,	 konunglegt	 fjölskyldu 
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lomBoK
lombok

Lombok er þekkt fyrir einstakar og fallegar strendur, en eyjan hefur uppá margt annað 
að bjóða. Lombok, sem er aðeins 35 km austur frá Bali, er að mörgu leiti öðruvísi en 
eyjan Bali. Menningin, fólkið og náttúran er allt öðruvísi á Lombok og er því tilvalið 
að ferðast um þessar 2 eyjar. Það er auðveldlega hægt að ferðast á milli þessara 2ja 
indónesisku eyja með flugi eða bát. 
Á norður hluta Lombok eru áberandi há fjöll umvafin gróskumiklum regnskógi. Þriðja 
hæsta fjall Indónesiu er hið virka eldfjall Rinjani. Á milli fjallanna í norðri og fjallagarðs 
í suðri er 25 km breitt og gróskumikið belti. Hér býr stærsti hluti íbúanna á Lombok.
Hinar miklu andstæður á Lombok gera eyjuna að spennandi ferðastað og upplifanir 
eins og hindu- og budda siðir, gróskumiklir regnskógar, eyðimerkulegar sléttur og ekki 
má gleyma hinum fallegu hvítu ströndum, verða minningar sem gleymast seint.

STRaNDomRåDET SENGGiGi er fyrir norðan ampenen og er 
ca. 10 km langt. svæðið samanstendur af mörgum litlum vogskor-
num ströndum og er vinsælasta svæðið í lombok. Í senggigi er 
bland af verslunum, góðum veitingastöðum og börum. 
Þetta friðsæla svæði býður upp á nokkrar af bestu sandströndum 
indónesíu, þar sem dökkur sandurinn ber vitni um fyrrum eldfjal-
lavirkni. svæðið er tilvalið til skoðunarferða að upplifa fjöllin í 
norðri, eldfjallið mt. rinjani, sasak smábæjina og ekki má gleyma 
gili eyjunum. sólarlagið yfir lombok stræti og hin miklu fjöll bali 
við sjóndeildarhringinn er einnig einstök upplifun. 

Senggigi Beach ****
jalan raya, senggigi 
83010 mataram
tlf.: (370) 693 210

Þetta er eitt af lomboks betri hótelum 
staðsett á senggigi ströndinni. stór og 
mikill garður umlikur hótelið og þar er að 

finna marga veitingastaði, bari og stóra 
sundlaug. 
Á hótelinu eru 150 herbergi sem eru 
nýstansett og innihalda öll þau þægindi 
sem við er að búast á fyrsta flokks hóteli. 
að auki býður hótelið upp á mikið úrval 
af afþreyingu, t.d. tennis, köfun og vat-
naíþróttir. Þetta er gott hótel á góðu verði.

1

senggigi beach

senggigi beach

Jayakarta lombok ****
jl. raya senggigi km.4, 
mataram 
tlf.: (370) 693 045

huggulegt og fallegt 4 stjörnu hótel stað-
sett á meninting ströndinni á senggigi 
svæðinu. Í kringum hótelið er gróskumikill 
hitabeltis garður svo og stórt sundlau-
gasvæði og æfingasalur með gufubaði. Á 

svæðinu eru einnig margir veitingastaðir 
og barir sem hægt er að velja á milli
Á hótelinu eru 171 fallega innréttuð her-
bergi með loftkælingu, sjónvarpi, míníbar, 
síma, kaffi/te aðstöðu og sér svalir eða 
pall. fyrir yngstu börnin er bæði barna-
sundlaug og leiksvæði.

2
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jayakarta lombok
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Kelapa luxury Villas ****+
gili trawangan island
tlf.: (812) 3756 003

Þennan frábæra lúksus stað er að finna 1 
km frá ströndinni, á miðri eyjunni í miðri 
kókospálma plantekru. hér er hið einstaka 
villasvæði, kelapa villas, þar sem þið getið 
leigt bæði 1-, 2ja eða 3ja herbergja villur. 
hver villa er með 10–15 m einka sundlaug, 
garði, loftkælingu, sjónvarp/dvd og sterió 
græjum. Það er einnig möguleiki á að lána 
hjól og hjóla um eyjuna. Þetta er einnig eini 
staðurinn á gili þar sem þið getið farið í 
heitt bað í ósöltuðu vatni - sem er sérstak-
lega flutt inn frá meginlandinu. Þið getið 
sjálf útbúið mat  í eldhúsinu sem er með 
allan útbúnað, þið getið einnig pantað frá 
matseðlinum eða pantað kokk sem kemur 
til ykkar og útbýr matinn. Önnur þægindi 
ná yfir nudd, barnapössun, þvott og innkau-
paþjónustu. Þetta er algjör dekur staður og 
hér er einnig að finna stærstu köfunarvers-
lun eyjunnar.

3

REDaNG iSlaND REDaNG iSlaND 
gili

Gili eyjarnar samanstanda af 3 litlum, flötum 
eyjum með fallegum hvítum sandströndum og 
vaggandi pálmatrjám. Í kringum eyjarnar eru 
falleg kóralrif með risa-kræklingum og kóral-
fiskum í mismunandi blæbrigðum. Eyjarnar 
eru tilvalinn staður fyrir sóldýrkendur og það 
er möguleiki bæði að kafa og grunnkafa beint 
út af ströndinni. Á eyjunum er bannað að hafa 
önnur farartæki en hestvagna og hjól, sem ge-

rir það að verkum að hér er mjög rólegt. Gili Air 
er næst Lombok og Gili Trawangan sem hýsir 
ca 800 íbúa er stærsta eyjan og sú eyja sem er 
mest heimsótt. Milli Gii Air og Gili Trawangan 
er eyjan Gili Meno sem er minnst heimsótt.
Það tekur 15 mín með hraðbát frá Bangsai til 
Gili eyjanna. Þið getið einnig farið með fiskibát 
frá Senggigi Beach og silgt meðfram ströndin-
ni. Sú ferð tekur 1½ tíma.

Gili-ØERNE algjÖr afslÖppun

kelapa luxury villas

loMBok/GIlI
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Vila ombak ****
gili trawangan island
tlf.: (370) 642 336

enn eitt boutique hótel sem mjög auðelt er 
að falla fyrir. Það eru 6 ár síðan þessi fallega 
perla var tilbúin á gili trawang. Þetta hótel er 
ennþá það eina á eyjunni sem getur státað af 
litlum einföldum bungalows. Það er afslappað 
andrúmsloft á eyjunum og vegna mikils fjölda 
kafara er mikið talað og rætt um köfun. 
Á vila omak finnur þú allt, en hér er fyrst og 

fremst rólegheit og góð þjónusta. hér er allt 
frá (lúksus) -bakpokafólki -kafarar -barnafjöl-
skyldur og miðaldra sem eru að ferðast í fyrsta 
skipti og vilja gjarnan upplifa eitthvað annað 
en það venjulega. 
Á vila ombak er meiriháttar sundlaugar svæði 
með útsýni yfir strætið, systra eyjurnar gili 
meno og gili air ásamt fjöllunum á lombok.
hótelið sjálft er kapituli fyrir sig. Það eru 3 
tegundir herbergja á hótelinu “superior lum-
bung herbergi” sem eru á 2 hæðum með litlu 
en hugglegu svefnherbergi með dýnu á gól-

finu. “deluxe lumbung herbergi” eru einnig 
á 2 hæðum en með stærra svefnherbergi og 
með rúmi. 
bæði þessi herbergi eru með baðherbergi 
utandyra á jarðhæð og svalir út frá svefn-
herbergjunum sem eru á 1 hæð. “bungalows 
herbergin” eru meira hefðbundin á einni hæð, 
herbergin eru stærri og tilvalin fyrir barnafjöl-
skyldur og ferðamenn sem vilja ekki tröppur. 
Þau eru einnig með baðherbergi utandyra og 
með lítinn pall.
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Skipulag

Ferðir á vegum Ferdis.is eru skipulagðar af 
Billetkontoret A/S í samvinnu við innlendar 

ferðaskrifstofur og hótel.

Pöntun á ferðum/þjónustu

Pöntun á ferðum/þjónustu hjá Ferðin.is er bindandi 
bæði fyrir viðskipta vini og Ferðin.is þegar 
staðfestingargjald hefur verið greitt. 

Með því að greiða staðfestingargjald staðfestir 
viðskiptavinurinn skilmála ferðarinnar eða 
þjónustunnar sem upp eru gefnar á reikningi/eða 
ferðalýsingum sem útgefin eru af Ferðin.is

Ef staðfestingargjald greiðist ekki innan þess frests 
sem upp er gefin á staðfestingu/reikningi frá 
Ferðin.is er samningurinn ógildur.
Munið að gefa upp við pöntun rétt nafn þess/þeirra 
sem ferðast eins og það er skráð í vegabréf hjá 
viðkomandi ef ekki tekur Ferðin.is ekki ábyrgð á 

auka kostnaði við nýja pöntun eða nafna breytingar.

Staðfesting og greiðslur

Við bókun í ferð eða aðra þjónustu hjá Ferdin.is 
greiðist 10% af verði eða lágmark 25.000,- kr. 
Forfallatryggingu verður að greiða og panta um leið 
og staðfestingargjald greiðist.

Eftirstöðvar greiðast síðan í síðasta lagi  60 dögum 
fyrir brottför eða um leið og staðfestingar gjald er 
greitt.  Sérstakar reglur geta gilt um einstaka þætti 

ferðar en það mun þá koma fram í verðlista..  

afpantanir

Eftirtaldar reglur eru gildandi ef ekki annað er tekið 
fram á ferðaskjölum eða í staðfestingum hjá 
Ferdin.is

Við afpöntun á þjónustu/ferð innan við 60 dögum 
fyrir brottför er staðfestingargaldið óendurkræft.

Við afpöntun á þjónustu/ferð 50 – 59 dögum fyrir 
brottför krefjum við 10% af verði þjónustu / ferðar 
á þátttakenda og staðfetingargjaldið er óendurkræft

Við afpöntun 28 – 49 dögum fyrir brottför 
endurgreiðum við 50% af þjónustu/ferð, en ef 
afpantað er innan 28 daga er ekkert endurgreitt af 
heildarverði ferðarinnar.

Við mælum eindregið með að fólk kaupi sér 
forfallatryggingu sem tryggir   gegn sjúkdómum/
dauðsfalli hjá þeim sem ferðast eða í nánustu 
fjölskyldu.

Upplýsingar um tryggingar getið þið fengið hjá 
Ferdin.is.

Ef upp kemur stríð, náttúruhamfarir, lífshættulegir 
smit sjúkdómar eða aðrar hamfarir 14 dögum áður 
en ferð hefst er hægt að afpanta ferðina án þess að 
fjárhagslegt tap hljótist af. Það er þó háð því að 
Íslenska og eða Danska ríkið (Utanríkisráðuneytið 
eða heilbrigðisráðuneytið) beint ráði fólki frá því 
að ferðast til viðkomandi staða.  Í slíkum tilvikum 
ber ferðaskrifstofu að endurgreiða allt fargjaldið að 
undanþegnu staðfestingargjaldi. Viðskiptavinur ber 
samt sjálfur ábyrgð ef hann / hún við pöntun á 
ferðinni vissi um áhættur eða áhættan var almennt 
þekkt og kemur þá hvorki til endurgreiðsla að hluta 

eða öllu leyti.

Breytingar 
Breytingar á ferð/þjónustu undir 28 dögum fyrir 
brottför túlkast sem afpöntun og gjöld í samræmi 

við “Afpantanir” taka gildi.

Verð breytingar
Verð eru háð gengi hverju sinni. Ferðin.is getur 
neyðst til hækkað það verð sem samið var um ef 
það verður mikil hækkun á ferðakostnaði. Hér er 
t.d. átt við ef skyndileg hækkun verður á bensíni 
eða olíu, ef flugfélög/yfirvöld breyta sköttum eða 
öðrum gjöldum einnig ef gengi breytist. 
Verðbreytingar skal tilkynna með minnst 20 daga 
fyrirvara áður en ferð hefst til að þær séu 
réttlætanlegar. Verðbreytingar eru >túlkaðar 
þannig að ef flugverð ásamt sköttum og gjöldum 
fara yfir kr. 1.200< 2.500 (þetta þarf að skoða),- 
Gengi sveiflast meira en +5% eða -10% út frá þeim 
dagsetningum sem verðlistar eru gefnir út.
Verðbreytingar hafa bara áhrif á ferða þætti og 
þjónustu í viðkomandi landi. Lækkun á flugferðum 
munu koma öllum viðskiptavinum okkar til góða 

án tillits til hvenær ferðin var pöntuð og greidd.. 

Ferðatryggingar
Allir sem ferðast verða að vera með nauðsynlegar 
tryggingar. Við mælum eindregið með því að þeir 
sem ekki eru tryggðir kaupi tryggingar sem greiða 
fyrir kostnað vegna sjúkdóma, slysa, heimsendingu 
viðkomandi vegna slys, ef fólk týnir farangri o.f.l. 
Leitið upplýsinga hjá Ferðin.is ehf varðandi 

tryggingar.

Flugferðin
Flugmiðinn gildir eingöngu á þeirri flugleið sem 
stendur á miðanum. Breytingar á flugferðinni, 
lenging eða aðrar breytingar eru aðeins án gjalds ef 
það kemur fram á miða  eða öðrum ferðagögnum. 
Við viljum vekja athygli á því að það er mjög 
mikilvægt að nöfn þeirra sem ferðast séu rétt á 
öllum ferðagögnum, sérstaklega flugmiðum og að  
nöfnin séu eins og þau standa í vegabréfi  
viðkomandi. Listamanna nöfn eða milli nöfn má 
ekki nota sem eftirnöfn. Ef ekki er samræmi  milli  
nafns á flugmiðum og í vegabréfi getur flugfélagið 
neitað viðkomandi um flugið og hvorki flugfélag né 
ferðaskrifstofa bera ábyrgð á því.  Ábyrgðin er þá 
alfarið hjá viðskiptavini.

Framsal
Samkvæmt reglum er hægt að framselja ferð sem  
gengið hefur verið frá kaupum á, í stað þess að 
afpanta, en það verður þá að vera til  einhvers sem 
uppfyllir allar kröfur til að taka þátt í viðkomandi 
ferð. Við mælum samt ekki með því að fólk  
framselji ferð þar sem flestir flugmiðar hafa mjög 
strangar reglur varðandi breytingar og í sumum 
tilfellum er ekki hægt að breyta þeim. Framsal eða 
yfirtaka á ferð getur átt sér stað svo framanlega sem 
flugmiði hefur ekki verið gefin út vegna 
viðkomandi ferðar. Framsal á ferð þarf að berast 
okkur  í síðasta lagi 14. dögum fyrir brottför og þá 
skriflega. Við framsal krefur  Ferdin.is viðkomandi 
um gjald uppá kr. 6.500,- pr. mann. Við framsal 
ábyrgist, bæði sá sem framselur og hin nýji 
viðskiptavinur, að ferðin og þau breytingargjöld 

sem af hljótast verði greidd.

Niðurfelling á ferð
Verði að aflýsa ferð vegna utanaðkomandi þátta 
sem ekki var hægt að sjá fyrir (force majeure-eða 
svipað), þá endurgreiðist ferðin að fullu  en  
viðskiptavinurinn hefur engan rétt á skaðabótum 

eða kröfu á slíku.

Ábyrgð skipuleggjandans
Ferðin.is er umboðsaðili,  fyrir hótel, bílaleigur og 
flugfélög víða um heim. Ábyrgð  vegna vöntunar á 
þjónustu eða vegna skaða á fólki og farangri er 
fullkomlega í samræmi við alþjóða samninga þar sem 
ábyrgðin er í höndum viðkomandi aðila.
Flugferðir: Warszawa Samningurinn, skips ferðir: 
Aþenu Samningurinn,  lestar ferðir: COTIF/CIF 
Samningurinn. Skaðabætur hinna ýmsu alþjóða 
samninga eru frekar lágar vegna persónulegs slys vegna 
flugferða ca. kr. 1.200.000,- En vegna skips og lestar 
ferða þó aðeins hærri. Líka þegar um eyðilagðan 
farangur er að ræða þá eru td.  bætur í flugi ca. kr. 

1.200,- pr. kg af farangri sem innritaður er í flug.

Ábyrgð viðskiptavinar
Viðskiptavinur er skyldugur til: – Að vera með gilt 
vegabréf (lágmarks gildistími í 6 mánuði eftir komu dag 
til viðkomandi lands) og vera með gildandi 
Vegabréfsáritun og bólusetningar ef með þarf.

-Að passa uppá breytingar á tímaáætlun og hafa 
samband við viðkomandi flugfélag og staðfesta ferðina 
seinast 72 tímum fyrir brottför. ef þetta gleymist getur 
flugfélagið selt flug sætin án þess að viðskiptavinur 
getur sótt um skaðabætur.

- Að mæta á réttum tíma á þá staði sem stendur í 
ferðalýsingunni bæði hvað varðar brottfarir í flug eða 
aðrar ferðir.

- Að koma þannig fram að samferðamenn að þeir verða 
ekki fyrir óþægindum. Við  alvarleg og /eða ítrekuð 
brot á þessu má vísa viðkomandi úr ferð og meina að 

taka þátt í áframhaldi ferðarinnar.

Kvörtun
Kvörtun vegna galla eða vöntun á þjónustu í ferð skal 
tilkynna strax til Ferðin.is eða þeirra sem eru til staðar á 
þeirra vegum um leið og vart verður við galla svo hægt 
sé að bregðast við sem fyrst.
Kröfur vegna vöntunar eða galla sem ekki er hægt að  
afgreiða/leiðrétta á staðnum skulu vera sendar til 
Ferðin.is fljótlega eftir að viðskiptavinurinn er komin 
heim úr ferðinni.
Við ósætti milli ferðaskrifstofu og viðskiptavinar vegna 
galla á ferð getur viðkomandi sent kæru til 

rejseankenævnet.

Varnarþing og lög
varnarþing: sø- og handelsretten i køben-
havn. eventuelt søgsmål mod billetkontoret 
skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved 
dansk domstol eller voldgift.

Vegabréf, áritanir og bólusetningar. 
Vegabréf skal vera gilt í lágmark 6 mánuði efir að 
(þú) ferð frá Íslandi.  veglur um vegabréfsáritanir 
verður viðkomandi viðskiptavinur að kynna sér og 
verða nálgast og eru allar áritanir alfarið á hans / 
hennar ábyrgðar.
Viðskiptavinur okkar verða líka að gefa upp hverrar 
þjóðar þeir eru og hafa ríkisborgararétt hjá svo við 
getum veitt þeim réttar upplýsingar og þjónustu.
Ef þessar upplýsingar eru ekki gefnar upp og 
viðkomandi verður ekki veittur aðgangur að 
viðkomandi landi er ekki hægt að gera skaðabóta 
kröfu á hendur ferða skrifstofunni eða 
skipuleggjenda ferðarinnar. Hafið samband við 
heimilislækni eða heilsugæslu um upplýsingar 

varðandi bólusetningar.

með fyrirvara á prentvillum í bækling og verð-
listum.

athugið að þessi bæklingur er þýddur beint 
úr dönsku. 
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