4 - 25 februar 2014

Tag med til verdens største tropiske ørige: Indonesien. Oplev den pulserende storby Singapore og gør klar til
dit livs rundrejse på hovedøen Java. Den byder på smuk natur, rygende vulkaner, betagende bjerge, frodige
temarker og rigt dyreliv. Få den javanesiske kultur, historie og religion ind under huden i sultanpaladset Kraton i Yogyakarta, det buddhistiske monument Borobudur og tempelkomplekset Prambanan. Nyd solopgangen ved
Bromo-vulkanen, farverige markeder, cykeltaxaer, storsmilende mennesker, cigarproduktion og skønne hoteller
i kolonistil – sammen med drømmeagtige strande på eksotiske Bali. Forlæng gerne med en ekstra uges badeferie.

Rejserute:
Singapore - Indonesien - Java - Yogyakarta
- Malang - Kalibaru - Bali - Sanur

tirsdag d.4 februar
Dag 1: Afrejse København
Flyv med et af verdens bedste flyselskaber,
Singapore Airlines.
Nyd den høje komfort, service og afslapning – med flere måltider, gratis drikkevarer og individuelt underholdningssystem
med 250 film, musik og spil.

onsdag d.5 februar
Dag 2: Ankomst Singapore
Tidligt om morgenen ankommer vi til Singapore, hvor vi starter med en sightseeing i den mangfoldige millionby,
hvor østlig og vestlig livsstil mødes. Oplev byens vartegn Merlion, China Town, Little India og Arab Street.
Nyd udsigten fra Mount Faber, shop i internationale butikker eller oplev den maritime stemning Boat Quay. Alt sammen ledsaget af vores engelsktalende lokalguide.

torsdag d.6 februar
Dag 3: Ankomst til Java
Vi letter om morgenen fra lufthavnen i Singapore og flyver til byen
Surakarta (Solo) på den indonesiske hovedø Java. Ved ankomsten
byder Bravo Tours’ dansktalende rejseguide velkommen, giver de
første informationer om rejsen og ledsager dig til det skønne Hotel
Lor In Solo, hvor vi alle overnatter til dagen efter.

fredag d.7 februar
Dag 4: Cykeltaxa, Triwindu-marked og
tempelkomplekset Prambanan
Gå på opdagelse i Surakarta (Solo), der opfattes som tvillingeby til Yogyakarta.
Turen kan ske på apostlenes heste eller med en lokal cykeltaxa, som altid er
en oplevelse. Byen holder et roligt tempo som en forvokset landsby. Her kan du
opleve templer, snævre gyder, etnisk kunst og
antikmarkedet Pasar Triwindu.
I stor kontrast hertil oplever vi
det overdådige Mangkunegaran palads med forgyldte pavilloner og frodige haver.
Efter frokost køres til det verdenskendte tempelkompleks Prambanan, der figurerer på UNESCOs verdensarvliste. Oplev de
tårnhøje templer fra den hinduistiske periode sidst i 800-tallet, der
optræder som en stærk modsætning til den flade slette og den
ulmende Mount Merapi i horisonten.

Vi kører fra Prambanan og slutter dagen af med at
overnatte på hotel Puri Artha Yogyakarta.

lørdag d.8 februar
Dag 5: Sultanat, sølvsmedehåndværk og Ramayana-ballet
Stå op til fascinerende Yogyakarta, der byder på en spændende historie, gevaldig rigdom af monumenter og det ene af Indonesiens to tilbageblevne sultanater. Byen er kendt som ”den kulturelle hovedstad” på Java. Vi besøger Candran
Village, en lokal skole og smager på lokale fødevarer. Vi fortsætter turen til
landsbyen Kota Gede, som har specialiseret sig i sølvsmedehåndværk og fremstilling af batik. Vi oplever dygtige
håndværkere i gang med fremstillingen, og det er muligt at købe
varer med hjem. Om aftenen spiser
vi middag på restaurant Purawisata
og oplever den eventyrlige Ramayana-ballet under åben
himmel. Det er en klassisk kærlighedshistorie
fra den hinduistiske
periode, der bliver båret frem af javanesisk
gamelan-musik, fascinerende dans og et
dramatisk indhold! Overnatning på hotel
Puri Artha Yogyakarta som natten før.

søndag d.9 februar
Dag 6: Buddha-monumenter, sultanpalads, fuglemarked,
vandborg og cigarfabrik
Oplev et af rundrejsens højdepunkter; verdens største buddhistiske monument Borobudur. Mellem frodige rismarker og
slanke palmetræer ligger denne
trappepyramide med en øvre
platform, hvor en kæmpe stupa
omgivet af 72 mindre stupaer
gør det muligt for buddha-statuer at kigge ud – og for os andre at kigge ind. Anlægget blev bygget mellem år 750 og
850 af Sailendra-dynastiets javanesiske
herskere og har overlevet vulkanudbrud
og tidernes forfald. Tilbage i Yogyakarta
besøger vi det imponerende sultanpalads Kraton, går en tur i fuglemarkedet Pasar Ngasem og finder indre ro
i vandborgen ved Taman Sari. Vi overnatter på hotel Puri Artha Yogyakarta, hvor dagens sanseindtryk kan fordøjes i komfortable rammer.

mandag d.10 februar
Dag 7: Mod vulkanbyen Malang
Vi bryder op fra Yogyakarta og begiver os ud på rejsens længste stræning,
nemlig 326 km til Malang på det østlige Java. Vi rejser med morgentoget til
Jombang og fortsætter i bil til Malang. Heldigvis er byen et behageligt sted at
være, da det ligger naturskønt i 450 meters højde og endda på et malerisk
plateau med vulkaner og frodig bevoksning. Byen er et produkt af kolonisering.
Især hollændere har sat deres spor. Nyd
det sidste af dagen, tag en tur rundt i byen
og gå til ro på Tugu Hotel Malang.

tirsdag d.11 februar
Dag 8: Solopgang ved Mount Bromo-vulkanen og bjergbyen Kalibaru
Vi spiser tidlig morgenmad, da vi skal opleve et fascinerende naturfænomen; solopgangen over vulkanbjerget
Mount Bromo. I mulm og mørke bevæger vi os op til kratertoppen, som vi når i god tid, inden solens rødme stiger
op fra øst. Vi håber på godt vejr, så vi får fuldt udbytte. Uanset vejret er det overvældende at opleve det vulkanske landskab, massivet med det fjerne Mount Semeru
på 3.700 meter (Indonesiens højeste punkt) og krateret
med ti km i diameter,
græsfarvede klipper og
det sorte ”hav af sand”.
Højlandet er desuden
beboet af javanesiske
hinduer. Herefter besøger vi en cigarfabrikken, hvor traditionerne
holdes i hævd af fingernemme cigarrullere.
Efter en storslået morgen kører vi videre i det
billedskønne landskab for at ende i bjergbyen Kalibaru,
hvor vi overnatter på det komfortable Kalibaru Cottage Hotel.

onsdag d.12 februar
Dag 9: Javanesisk plantageliv
Efter morgenmad drager vi ud i de lokale plantager. Vi hører om
dyrkning af kaffe, kakao, peber, kanel, muskanød, vanilje og endda
palmesukker. Senere besøger vi plantagen Kendeng Lembu, hvor
vi bl.a. skal lære teknikker
til behandling af gummi.
Frokost på hotellet. Så
tager vi på overkommelig
trekking i plantagen Harnik, hvor vi bl.a. selv prøver plukkekunsten. Senere
besøges det lokale rådhus, hvor eftermiddagskaffen bliver serveret.
Vi overnatter endnu en nat på skønne Kalibaru Cottage Hotel.

torsdag d.13 februar
Dag 10: Badeby på Bali
Vi har formiddagen til at udforske på egen hånd. Sidst på formiddagen kører
vi til havnebyen Ketapang, hvor vi spiser frokost.
Vi tager en færge for at
krydse strædet mellem Java
og Bali for at kigge nærmere på et naturreservat
med flere af verdens truede
dyrearter. Herefter kører vi
til badebyen Pemuteran på
Balis nordøstlige kyst, hvor
vi overnatter på hotel Adi
Assri Pemuteran.

fredag d.14 februar
Dag 11:Templer, kratersøer og fabelagtige sandstrande
Nyd gudernes egen ø, som er skabt til solbadning, sikker svømning og
snorkling i vandet, som er omkranset af koralrev. Pemuteran er en oase i det
nordvestlige hjørne af Bali, hvor livet går sin stille gang – og hvor de lokale balinesere værner om miljøet og nyder
godt af turismen. Efter en formiddag ved den smukke strand kører vi mod Sanur. Vi kører gennem det pittoreske
højland, ser flere vulkaner, kratersøer og
templer undervejs. Fx det berømte Ulun
Danu Bratan-tempel, der nærmest ”flyder på vandet” på en lille halvø. Senere
ankommer vi til Sanur, hvor den står
på fantastisk badeliv og guddommelige
strande. I Sanur er indkvarteringen enkel, simpel og ligetil – og i tråd med den
afslappede livsstil på Bali.

lørdag d.15 - mandag d.24 februar
Dag 12 - 21: Guddommelige Sanur
Bali betager alle. Specielt Sanur er en balinesisk perle, da du her har en fem kilometer lang sandstrand med rige
muligheder for afslapning, massage, god mad, svømning, snorkling eller måske meditation. Samtidig er Sanur en
rolig turistby med en imødekommende, venlig og serviceorienteret befolkning. Bedre afslutning på en rundrejse
findes næppe – måske begynder en fristende forlængelse.

tirsdag d.25 februar
Dag 22: Ankomst Danmark
Ankomst til Københavns lufthavn kl. 06.00.

