
Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Læs mere om rejsen på www.albatros-travel.dk/slf

36 98 98 98

   Vind rejsegavekort på 10.000 kr. – tilmeld dig vores nyhedsbrev på albatros-travel.dk

Bali – Gudernes ø
med Skolelederforeningen

Kombineret rundrejse og badeferie til
eksotiske Bali – inkl. skolebesøg 
– med dansk rejseleder, 17 dage

Vi har nøje udvalgt de bedste steder på den paradisiske
ø Bali, og som noget ganske specielt får du på denne 

rejse mulighed for at besøge en lokal skole. Ubud er øens 
hjerte, og her bor vi på et skønt resort lidt uden for byen 

blandt lysegrønne risterrasser og tager på vandring langs
de frodige marker. Der bliver tid til at udforske den hyggelige 

by og aflure balineserne et par tricks på et madlavningskursus. 

Turen fortsætter op i bjergene til landsbyen Munduk, hvor vi har fundet et charmerende
resort beliggende på en bjergside. I området tager vi på vandreture ud i regnskoven til
brusende vandfald og små bjerglandsbyer. Inden strandlivet venter på Sanur Beach, 
besøger vi en skole og et bæredygtigt langbrugsprojekt i landsbyen Tunjuk. Fremme i 
Sanur indkvarteres vi på et godt hotel, som ligger direkte på stranden. Det er helt op
til dig, om du vil bruge din tid på afslapning på stranden, dykning eller ønsker at 
udforske mere af Gudernes Ø. 

Dansk rejseleder på rundrejsen og udflugter er naturligvis inkluderet i prisen.

Dagsprogram
Dag 1-2 Fly København – Bali. Videre til Ubud.
Dag 3 Ubud. Morgenvandretur i rismarkerne og eftermiddagstur til Ubud.
Dag 4 Ubud. Madlavningskursus. Tid på egen hånd. Danseforestilling (tilkøb).
Dag 5 Ubud. På egen hånd eller cykeltur (tilkøb).
Dag 6 Ubud – Munduk. Lokalt marked i Bedugul, Vandgudindens tempel og Tvillingesøerne.
Dag 7 Munduk. Vandretur til Rød koral-vandfaldet og indblik i offergaver.
Dag 8 Munduk. Tid på egen hånd.
Dag 9 Munduk – Sanur Beach. Skolebesøg og bæredygtigt landbrugsprojekt i Tunjuk samt 
Tanah Lot-templet.
Dag 10-15 Sanur. Afslapning og egne eventyr.
Dag 16-17 Fly til København.

Skolesommerferien 2017

Bali til
god pris
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Afrejse fra København 12. juli 2017

Pris pr. person i delt dobbeltværelse 

Kr. 12.998,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 3.798,-

Pris inkluderer:
• Dansk rejseleder på rundrejsedelen
• Fly København – Denpasar med

mellemlanding t/r
• Indkvartering på gode hoteller i delt 

dobbeltværelse: 4 nætter i Ubud på 
Bhanuswari Resort & Spa i deluxe-værelse,
3 nætter i Munduk på Puri Lumbung
Cottages i Standard Cottage, 7 nætter i 
Sanur på Prama Sanur Beach

• Udflugt til lokal skole
• Madlavningskursus
• Udflugt til Tanah Lot templet
• Morgenvandretur i rismarkerne i Ubud
• Udflugt til det lokale marked i Bedugul
• Udflugt til Vandgudindens tempel
• Vandretur til Rød koral-vandfaldet 
• Alle lokale transporter jf. program med bus
• Morgenmad dagligt
• Frokost på dag 4, 6 og 9
• Skatter og afgifter

blandt lysegrønne risterrasser og tager på vandring langs
de frodige marker. Der bliver tid til at udforske den hyggelige 

by og aflure balineserne et par tricks på et madlavningskursus. 
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