PROGRAM: VULKANSAFARI I INDONESIA
12 frokoster, 7 lunsjer og 7 middager inkludert

Dag 1

Avreise fra Norge
Vi flyr med Qatar Airways fra Oslo Lufthavn torsdag ettermiddag.

Dag 2

Velkommen til Indonesia
Middag
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Vi flyr via Doha til Jakarta, hvor vi bytter til et innenriksfly som tar oss til Yogyakarta. Vi
ankommer den spennende byen tidlig kveld. Yogyakarta er en av Indonesias viktigste
kulturelle sentrum, og er blant annet kjent for batikk, templer og fantastisk mat. I det fjerne
kan du skimte vulkanen Merapi, og bli minnet på hvilke opplevelser som venter allerede i
morgen kveld. På flyplassen møter vi vår lokale guide, som skal ta oss gjennom vårt eventyr!
Vi blir fraktet trygt til hotell Santika Premiere Yogyakarta, nyter en god middag der, og
starter med dette den spennende reisen i indonesisk mat (enkle måltider på flyet).

Dag 3

Borobodur – og avreise til Merbabu
Frokost, lunsj, middag
Alle er nok spente på kveldens nattlige ekspedisjon til vulkanen Merbabu. Men før vi
kommer så langt, skal vi ha en dag uten store fysiske anstrengelser. En av Yogyakartas
viktigste attraksjoner er tempelet Borobodur, og her vil vi tilbringe formiddagen. Dette er
verdens største buddhistiske monument, og den største menneskeskapte konstruksjonen på
den sørlige halvkule. Dette var et forunderlig sted for pilegrimer for tusen år siden og mer,
det skaper forundring og glede for besøkende også idag. Et mektig monument med en
enorm symbolmettet detaljrikdom, som naturligvis står på UNESCOs verdensarvliste.
Etter en felles middag på hotellet, tar vi det rolig for å forberede oss til vår første
vulkanbestigning – vi skal opp på Merbabu! Denne vulkanen har ikke vist aktivitet på over
hundre år, men gir gode muligheter til å observere den mer aktive vulkanen Merapi på trygg
avstand. Om kvelden kjører vi av gårde til Selo, en av fem base camper for å bestige
Merbabu.

Dag 4

Vi bestiger Merbabu!
Frokost, middag
Vi begynner å gå fra basecamp (1800 moh) ved midnatt. Turen oppover tar mellom 4 og 6
timer, og på veien går vi gjennom ulik type vegetasjon som er typisk for området. Underveis
fyller vi på med drikke og snacks fra frokostpakken guiden har laget til oss. Vel oppe på
toppen, som ligger 3145 meter over havnivå, kan du ta innover deg en fantastisk soloppgang
over landskapet, og se Merapi som ruver aller øverst, ikke langt unna. Før vi begynner på
nedstigningen er det blitt lyst over landskapet, og du kan nyte utsikten hele veien ned!
Etter en enkel frokost på en lokal cafe, kjører vi tilbake til hotellet. Det blir tid til å ta igjen
noe av nattens tapte søvn, og du bestemmer selv når og hvor du vil spise lunsj – på hotellet
eller på en restaurant i nærområdet.
Om ettermiddagen går turen til Yogyakartas fantastiske nattmarked på Malioborogaten.
Her kan du la deg fasinere av typisk indonesisk batik og annet tradisjonelt håndverk. Det
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selges mye deilig mat på markedet – vi nyter middagen her!

Dag 5

Østover med tog
Frokost, lunsj, middag
I dag går ferden videre østover på Java. Vi skal reise med tog – noe som gir oss en helt
annen opplevelse og nærhet til landskapet enn å reise med buss. Vi går på toget på
togstasjonen i byen om morgenen, og kan se rismarker, gårdsrom og hager suse forbi
vinduet på vår vei mot Mojokerto. Lokalbefolkningen bruker også dette toget, så her
kommer du tett på hverdagslivet.
Målet for dagens tur er å komme seg til foten av vulkanen Bromo, som er målet for
morgendagens tur. Området rundt Bromo er regnet som et av de vakreste stedene i
Indonesia, og tiltrekker seg lokale så vel som internasjonale turister. Vi hopper derfor over
på en buss når vi går av toget i Mojokerto, som kjører oss videre mot Jiwa Jawa Resort. Når
vi nærmer oss vulkanen og veiene blir smalere, må vi bytte til en mindre buss. Vi ankommer
hotellet om ettermiddagen, og spiser middag der. Det frister nok å ta en tidlig kveld, i
morgen skal vi tidlig opp!

Dag 6

Bromo – Indonesias vakreste vulkan?
Frokost, lunsj
Vi tar med oss en liten frokostpakke, og forlater hotellet ca. klokken tre om natten. Også i
dag er det soloppgangen som styrer tiden. Vi setter oss i en jeep som bærer oss inn i natten,
fram mot utsiktspunktet Mt Pananjakan. Det tar kun 15 minutter å gå opp til plattformen
hvis vi vil se soloppgangen over det vakre vulkanske landskapet, med Bromo i sentrum.
Etter soloppgangen går vi ned til den store sletten av sand, og går den korte turen bort til
Bromo. Derfra er det 250 trappetrinn opp til kraterkanten. Her får du virkelig se (og lukte!)
den sydende vulkanske aktiviteten fra nært, men trygt hold.
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Vi er tilbake på hotellet ca. klokken åtte, hvor vi spiser frokost. Vi kan ikke legge oss med en
gang, det er mye å oppleve! Derfor reiser vi på en liten utflukt – vi skal besøke fossen
Madakaripura. Fossen ligger noe gjemt, ved foten av en dyp dal, og etter en kjøretur littforbi
landsbyen Sukapura bruker vi ca. 20 minutter på å ta oss fram gjennom skogen. Enregnfrakk
er god å ha når man står under den vakre fossen som gir vann til dette frodigelandskapet. Vi
kjører tilbake og har ettermiddagen fri. Du vil kanskje ha en blund på øyet?Eller kanskje du
vil sjekke ut hotellets kunstgalleri, som viser vakre bilder av Bromo ogområdet rundt? Det
ligger flere restauranter rundt hotellet, og du velger selv hvor og nårdu vil spise middag.

Dag 7

Videre østover mot Ijens blå flamme
Frokost, lunsj, middag
Denne dagen bruker vi på å kjøre til det østligste punktet på Java, til havnebyen
Banyuwangi. Kjøreturen tar ca. 6 timer, og på veien spiser vi lunsj på en lokal restaurant. På
turen kan du følge med på landskapet som glir forbi, og spare energien til nattens eventyr.
Når vi kommer frem til Hotel Santika Banyuwangi får vi middag, og tid til å forberede oss på
nok en nattlig ekspedisjon. Denne gangen er det vulkanen Ijen vi skal ta i nærmere øyesyn.
Ijen har et sydende krater med en helt spesiell blå flamme, som synes aller best om natten –
derfor er det avreise allerede i kveld. Vi kjører til startstedet, og begynner å gå litt etter
midnatt. En nattlig vandring skjerper sansene og skaper en helt spesiell stemning!

Dag 8

Nattlig vulkanvandring – etterfulgt av avslapning på balis nordlige kyst
Frokost, lunsj
Denne gangen er ikke turen så lang, men den er tidvis bratt. Etter ca. to timer når vi
kraterkanten. Når vi er på toppen så tidlig som dette, har vi større sjanse for å unngå tåke og
svovelskyene som vinden ofte bærer med seg, og det blir lettere å få øye på den elektriskblå flammen som kommer fra kraterets indre. På toppen av krateret setter vi oss godt til
rette og får oppleve den vakre soloppgangen over platået, og Ijens vakre turkise sjø kommer
til syne. Her kan vi også se hele veien mot Bromo! Vi kan også se de lokale arbeiderne som
bærer mange kilo svovel ut av krateret hver dag. Mange velger å gå gjennom svovelrøyken
og lenger ned mot krateret – det er vel så flott å vandre rundt langs kraterkanten og se den
turkise sjøen fra flere vinkler.
Vi er tilbake på hotellet i morgentimene, hvor vi spiser frokost og pakker sakene våre. I dag
skal vi ta fergen over til Bali! Turen til Lovina på Balis nordkyst tar vanligvis tre timer, og de
som evner å sove på buss, kan nå få noen timer på øyet. Vel fremme i Lovina, sjekker vi inn
på vårt deilige hotell Puri Bagus Lovina, med svømmebasseng, palmer og lekre rom.
I Lovina kan du ta livet fullstendig med ro ved svømmebassenget, gå ned til den private
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stranden, eller kanskje frister det med en tur på hotellets spa-avdeling? Lovina har flere
restauranter å velge mellom i tillegg til hotellets egen, så her ligger det godt til rette for en
deilig og avslappende ettermiddag.

Dag 9

Delfinsafari og matlagingskurs
Frokost, lunsj, middag
Lovina er kjent for delfinene som er aktive utenfor stranden i morgentimene.
Morgenfuglene i gruppa står opp tidlig i dag, og blir med ut på vannet i en «jukung» (en
tradisjonell båt) for å prøve å få øye på delfinene. Det er ikke sikkert vi ser dem selv om
sannsynligheten er stor – men det er uansett deilig med en morgen på vannet!
Vi kjører videre til Ubud, hvor vi skal tilbringe to netter. Lunsj spiser vi på veien, og framme i
Ubud sjekker vi inn på Hotell Bhuwana. Ubud er en fasinerende liten by, og et yndet sted for
turister fra hele verden, og tilbudet av kultur, kafeer og koselige butikker er stort. Når vi nå
har kommet til Bali blir vi kjent med en ny del av den varierte indonesiske kulturen. Med
dette følger også annen spennende mat – som du i kveld skal lære deg å lage! Det blir
matlagingskurs med fokus på det balinesiske kjøkken, med påfølgende middag. Nam!

Dag 10

Egentid i Ubud
Frokost
I dag kan du gjøre akkurat det du vil. Med base på det herlige hotellet vårt, kan du tusle inn
til Ubud og kjøpe lokalt håndtverk eller sette deg på en av de gode cafeene og
restaurantene og se på livet som lever utenfor. Du kan også ta det helt piano ved bassenget
eller på rommet. Valget er ditt!
Vi anbefaler en utflukt til Monkey Forest som ligger sentralt i Ubud – her kan du få
nærkontakt med aper og observere dem i sitt naturlige miljø. Men ikke legg fra deg noe du
ikke ønsker skal havne i apenes små hender!

Dag 11

Sykkeltur blant rismarkene
Frokost, lunsj
Områdene rundt Ubud er kjent for et frodig landskap, med palmer og grønne rismarker. I
dag tar guiden oss med til Patang, hvor vi vil skal ut på en sykkeltur gjennom rismarkene. På
veien kan du ta inn den vakre naturen og se hvordan menneskene dyrker jorda og lever her.
Våre lokale guider vil fortelle oss alt vi ønsker å vite om naturen, kulturen og livet her ute.
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Turen avsluttes med en deilig lunsj.
Ettermiddagen og kvelden nytes på egen hånd på hotellet eller i byen. Det er mange gode
restauranter å velge mellom i Ubud – hver velger middagssted etter sin smak.

Dag 12

Vi bestiger Batur
Frokost
I dag er det tid for nok en vulkanutflukt – det er Gunung Batur vi skal bestige! Også den lille
øye Bali har flere vulkaner, og Batur er den mest besøkte. Avreise ca. klokken tre fra
hotellet. Når vi nærmer oss vulkanen må vi bytte fra buss til mindre biler for å komme oss
framover. Turen opp til toppen tar ca to timer, og med oss har vi som tidligere en enkel
frokostpakke som vi nyter underveis.
Soloppgangen fra toppen slår pusten fra deg – og her får vi nok et nytt perspektiv på
landskapet! Her får du på en klar dag utsikt over store deler av øya, og ikke minst den
mektige Gunung Agung som står midt i mot – den høyeste vulkanen på denne øya. På en
klar dag kan du dessuten se helt bort til vulkanen Rinjani på naboøya Lombok. Dette blir
finalen i vår vulkankvartett, og mette av utsikt kan vi tusle nedover igjen. På vei ned fra
vulkanen kjører vi inn til Toya Devasya Hotsprings ved Batur-sjøen, for å ta en velfortjent
dupp eller en drink.
Herfra går turen rett til vårt siste overnattingssted ved stranden i Jimbaran, Hotel Keraton.
Herfra og ut er det strandliv som gjelder! Landsbyen byr på mye liv og flere spisesteder –
her velger du restaurant etter eget ønske.

Dag 13

En dag ved stranden – med valgfri utflukt
Frokost, middag
I dag kan du nyte strandlivet ved vakre Jimbaran. Jimbaran er en autentisk balinesisk by med
et ekte marked med vanlige mennesker, og en ”evig” lang strand, passe langgrunn med fin
sand, beskyttet av et korallrev i horisonten. Godt å være der – et utmerket sted å hvile, et
glimrende utgangspunkt for oppdagelser.
Vi kan by på en siste utflukt for de som ennå ikke er mett på opplevelser. Dette er valgfritt,
og ikke inkludert i programmet. Om formiddagen blir vi plukket opp på hotellet og kjører til
Uluwatu Temple – et av de vakreste templene på øya. Tempelet ligger ytterst på en klippe
200 meter over havet. I tempelområdet hopper apene rundt, og er ikke redde for å hilse på
deg.
Om kvelden samles vi til en deilig avslutningsmiddag – seafood barbeque! Vi spiser godt til
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lyden av palmer og hav, og nyter siste kvelden vår her. To uker fullspekket med opplevelser
– denne turen kommer til å sitte i lenge!

Dag 14

Siste dag i Jimbaran og hjemreise – Terima Kasih!
Frokost
Vi nyter nok en dag i Jimbaran. Flyet vårt går ikke før sent om kvelden, så vi får god tid til å
trekke til oss det siste av Bali og Indonesia. Hotellrommet har du hele dagen. Nyt
strandlivet, den lille landsbyen, og den deilige temperaturen. Vi blir transportert til
flyplassen i Denpasar, og Qatar Airways tar oss via Doha og hjem.

Dag 15

Hjemkomst
Vi ankommer Oslo om formiddagen (enkle måltider på flyet).
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