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Fyrir ferðina
Vegabréfsáritun:
Það þarf vegabréfsáritun fyrir Íslenska
ríkisborgara sem ferðast til Bali og gyldir
hún í 30 daga, en athugið að vegabréfið
verður að gilda í lámark 6 mánuði eftir
að þú kemur til Bali. Einnig þarf að
borga 25 USD STAÐGREITT til
IMMIGRATION Á FLUGVELLINUM VIÐ
KOMU.
Ekki er hægt að lengja vegabréfs áritun
né breyta til annarskonar áritunar.
Brottfaraskattur:
Þegar farið er frá Bali á að borga:
Alþjóðlegt: 50.000Rp eða ca. ISK
335,Innanlands: 11.000Rp eða ca.
ISK 75,Bólusetning:
Við mælum með því að fólk láti
bólusetja sig vegna stífkrampa og
lifrabólgu. Notið vörn gegn
mýflugnabiti á morgnana og kvöldin. Byrjið á að kaupa það á Bali.
Upplýsingar um bólusetningar má fá á
heilsugæslustöðum en gagnlegar
leiðbeiningar er að finna á heimasíðu
Landlæknisembættisins. Einnig er að
finna gagnlegar ráðleggingar á
heimasíðunni doktor.is
Ferðatryggingar:
Mikilvægt er að vera með tryggingar
bæði ferða og slysa- tryggingar. - Leytið
upplýsinga hjá okkur.

Klæðnaður:
Gott er að klæðast léttum fatnaði úr hör
eða bómull. Þegar þið heimsækið hofin er
þess krafist að vera i Sarong og að axlirnar
séu huldar. Það er hægt að kaupa Sarong
um allt á eyjunni fyrir mjög litla peninga.
Gjaldeyrir:
100Rp (rupiah) = um 6,58 íslenskar
krónur. Það er mögulegt að skifta
erlendum gjaldeyri í rupiah í stærri
bæjum og á vinsælum strandsvæðum
en auðveldast og þægilegast er að taka
út í hraðbanka. Dollarinn er bestur að
hafa með til að skifta, en passið ykkur á
að skifta á vafasömum stöðum þar sem
kostnaður getur verið hár. Hægt er að
taka út pening með kreditkortum frá
sjálfsölum á ferðamannastöðunum
Vatn:
Ekki drekka kranavatnið en það er alveg
óhætt að baða sig í því og bursta tennur.
Það er drykkjarvatn á herbergjunum og
hægt er að kaupa vatn á flöskum út um
allt.
Matur:
Maturinn á Bali er næstum alltaf góður og
girnilegur, skiptir ekki máli hvort þú sért á
dýrum veitingastað eða við götueldhús.
Flestir veitingastaðir taka tillit til
viðskiptavina hvað varðar kryddaðan mat.
Verðið er mjög ódýrt borið saman við
vesturlöndin. Á venjulegum veitingarstað
er hægt að fá tveggjarétta máltíð með
drykkjarvörum fyrir um ISK 500,-
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Samgöngur:
Það er ódýrt að ferðast á Bali.
Leigubílar: óskið alltaf eftir að keyra
með mælir - byrjunargjald er 3000Rp
(ISK 20,-) og síðan kostar 1500Rp(ISK
10,-) pr. KM. Það kemur fyrir að
bílstjórar vilja ekki keyra með mæli á, þá
ber að semja um fast gjald áður en ferð
er hafin.
Mest notuðu og ódýrustu farartækin á
Bali eru Bemoar, sem eru litlir pallbílar
(pickupp) eða litlar rútur, sem keyra
allan daginn og stoppa um allt. Það er
hægt að stoppa Bemo við að veifa með
hendinni. Þegar maður vill stoppa og
fara af Bemo kallar maður stopp.
Munið að semja um verðið áður en
þið setjist inn í Bemo. Þegar farið er í
lengri leiðangra mælum við með
ferðarútum (shuttle rútur) Þær
keyra á milli stærri erðamannastaða
á Bali en eru aðeins dýrari en Bemo.
Þjóðfé:
Á flestum stöðum er "þjóðfé" innifalið í
þjónustunni, en þjóðfé er hluti af
launum Balibúa, gefið um 5% ef þið
eruð sátt við þjónustuna. Hótelþjónar
eru ekki á launum hjá hótelinu þess
vegna á að borga þeim 1000Rp á hverja
tösku. Einnig er mælt með að gefa
hreingerningarfólkinu um 1000Rp á dag
ef þið eruð ánægð með þjónustu þeirra.
Leggið frekar smá þjóðfé á hverjum
degi, heldur en mikið í lokin.

Rafmagn:
Á Bali er 220 V og innstungur þær sömu
og eru í Evrópu. I minni bæjum getur
verið 110 V, en það er sjaldgæft.
Sími:
Það er dýrt að hringja frá hótelunum,
notið á staðinn (Wartel). Að hringja til
Íslands veljið: 001 354 og síðan
símanúmerið.
GSM sími:
Það er mögulegt að nota GSM síma á
flestum stöðum á Bali, þó getur
sambandið verið mismunandi eftr því
hvar þú ert.
Sms skilaboð eru frekar stöðug og ódýrari
en að hringja.
Póstur:
Það kostar um 6000Rp (ISK 40,-)
að senda póstkort til Íslands. Það
tekur ca. 1-2 vikur fyrir kortið að
komast til Íslands.
Tímamismunur:
Það er 8 tíma mismunur milli Bali og
Íslands.
Góð símanúmer og heimilisföng:
Ef þið þurfið nauðsynlega á hjálp að
halda vegna veikinda eða slysa þá er
hægt að hafa samband við dönsku
félaga okkar sem við vinnum með. Þær
munu þá aðstoða ykkur eftir þörfum því
þær þekkja til og geta verið ykkur innan
handar ef vandamál koma upp.
Else Poulsen – GSM nr. 081 3382 21728
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Minni Vangsgaard – GSM nr. 081
1385 693 Ef þær taka ekki síman
inntalið þá skilaboð. Í Sanur eru
danskir félagar okkar sem eru
með köfunarkennslu með meiru,
Crystal Divers. Svo ef þið hafið
áhuga á köfun eða læra köfun þá
hafið samband við Crystal Divers,
en þar sjá Evrópumenn um alla
kennslu
Okkar fólk á Bali:
Crystal Divers
Jalan Duyung 25
Sanur
Sími: (+62) (361) 286 737
Email: info@crystal-divers.com

Vandamál á hóteli eða í ferðum:
Við höfum gert allt okkar til þess að
ferðin til Bali gangi að óskum og að sú
þjónusta sem þið hafið pantað
heiman frá sé eftir ykkar óskum. Ef
vandamál koma upp vegna hótels eða
ferða sem þið hafið pantað, hafið þá
samband við skrifstofu hótelsins til að
fá aðstoð. Ef stafsfólk hótelsins getur
ekki hjálpað ykkur hafið þá samband
við ferðaskipuleggjandan sem við
vinnum með símanúmer hans er á
ferðaskjölum ykkar.
Athugið að engin Íslenskur ræðismaður
eða sendiráð er á svæðinu því gefum við
upp Danskan ræðismann og sendiráð.

Danskur ræðismaður á Bali
(Royal Danish Consulate)
Mimpi Resort Jimbaran
Jimbaran, Kecamatan Kuta
Síma nr. (+62) (361) 701070
Email: mimpi@mimpi.com
Danska sendiráðið í Indónesíu (Royal
Danish Embassy) Menara Rajawali
Building, 25th floor Jl. Mega Kuningan
Jakarta 12950
Sími: (+62) (021)
5761478 Email:
dkemb9@cbn.net.id
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Hvað er hægt að skoða á Bali
Á Bali er fjöldinn allur af
áhugaverðum stöðum, sem hægt
er að skoða og upplifa.
Á Bali eru meira en 1000 hof.
* Það mikilvægasta og mest heilaga er
Pura Besakih hofið (Mæðra Hofið),
sem er í 1000 metra hæð uppá hinu
heilaga fjalli Gunung Agung
Önnur hof og musteri:
* Tanah Lot er það hof sem flestar
myndir eru teknar af
* Pura Ulu Danan er hof hafsgyðjunar
* Pura Kehen er það fallegasta á Bali
* Goa Gajan (Fíla hofið)
* Tirtagangga (vatna höllin)
Annað sem hægt er að sjá og upplifa:
* Höfrunga og Hnísu safari frá Lovina
siglið út með fiskimönnum staðarinns
með bátum þeirra (outrigger)
snemma morgunns og sjáið Höfrunga
og Hnísur leika sér við hlið bátana.
* Fíla safari ferð við Taro. Upplifið
hvernig þessi stóru dýr eru notuð,
farið í smá ferð á fílabaki og fl.
* Monkey Forest, apaskógurinn í Ubud.
heimsækið ferðamanna vana apana
Macab-apar, sem eiga heima í Monkey
Forest.

* River rafting á fljótinu við Udbud.
Upplifð nátturuna á annan og
spennandi hátt.
* Göngutúr á Gunung Batur og sjáið
fallegustu sólarupprás á Bali. Gangið á
fjallið snemma morgunns og verið
kominn á toppinn á sama tíma og sólin
kemur upp. Gönguferðin tekur ca. 2-3
tíma og síðasti hluti leiðarinnar er
brattur og háll.
* Fossinn Gigit - Gangið eftir sígunum
gegnum þettafallega landssvæði að
fossinum munið að vera með sundfötin
með ykkur til að taka bað í og við
fossinn. * Heitir hverir við Lovina.
Skemmtilegt að rekast á þá inni í
frumskóginum.
* Titra Empul. - Einn af heilögustu stöðum
eyjarinnarer þessi uppspretta og sagt er
að vatnið hafi lækningar mátt, þess
vegna koma allir íbúar Bali þangað mista
koti einu sinni á ári.
* Dans. Sjáið og upplifið dansa þeirra
sem innihaldadansa sem dansaðir eru
í hofunum. þar upplifið þið líka tónlist
frá Bali.

Við vonumst til að þið eigið skemmtilegt
og eftirminnanlegt frí á Bali
Bestu kveðjur
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