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Bogen dækker de indonesiske øer Bali og Lombok med Gili-øerne. Bogen giver indblik i dagliglivet på øerne
og der sættes fokus på politiske og kulturelle problemstillinger, herunder religiøse ceremonier, kunst og kultur,
mad og drikke, natur og geografi samt historie og vigtige årstal. Bogen er desuden rigt illustreret med fotos og
kort. TUREN GÅR TIL har eksisteret siden 1952 og er blandt verdens hyppigst opdaterede rejsebogsserier.
Serien dækker hele verden fra Nordatlanten til Australien.
Bøgerne skrives på dansk af forfattere og journalister med et særligt indgående kendskab til de enkelte
destinationer. Med nøje udvalgte attraktioner, herunder spisesteder, viser vi vej til de største oplevelser.
På turen mod østkysten gøres stop i Bedulu ved Elefantgrotten Goa Gajah. 3. Du må endelig tippe med gode
steder, at spise og bo, hvis du vil :) Swiss Bel Watu Jimbar Resort. I den tørre periode fra april til oktober er
der færre regnbyger, luftfugtigheden er mindre og temperaturen en anelse lavere. Og har du hørt om hvilken
fantastisk ø Bali er. Hovedstaden er Denpasar. Udflugter på Bali: Landsby udflugter, Riverrafting, Delfintur,
Trekking på Mount Batur, Lembongan Ø-Cruise, Elefantsafari, Cykel og Mountainbiketure mfl.
Afrejse 20. Bali ligger i de vestligste av De små Sundaøyene, mellom Java i vest og Lombok i øst.

Risterrasse-safari En risterrasse høres kanskje kjedelig ut, men de irrgrønne rismarkene i det kuperte innlandet
på Bali er verdt et skue. 3.
Herefter besøges byen Gianyar, som … Bali er en øy og provins i Indonesia. I den tørre periode fra april til
oktober er der færre regnbyger, luftfugtigheden er mindre og temperaturen en anelse lavere. Har du længe
tænkt på at opleve Bali. Bali har tropisk klima, så det er varmt året rundt. Hovedstaden er Denpasar. Bali har
tropisk klima, så det er varmt året rundt. 1300 millioner innbyggere. Rejsen kombinerer det vestlige USA
med Hawaii. 5 verdensdeler - 23 land - 113 dager med opplevelser – 15 inkluderte utflukter - GRATIS fly og
transfers Å oppleve. Herefter besøges byen Gianyar, som … Bali er en øy og provins i Indonesia. Ved
ankomsten til Bali afhentes du i lufthavnen af din lokale, engelsktalende guide, der kører dig til dit hotel i
Sanur.

