Dykkerferie på Bali, 2 uger
På denne rejse kommer du til at dykke ved de mest fantastiske steder omkring Bali. Rejsen
inkluderer alt udstyr, morgenmad hver dag, snacks, lokale afgifter. Derudover kan
dykningen foregå på dansk. Dykning på Bali er en fantastisk oplevelse og vores guider
sørger for, at du får de størst mulige oplevelser.
På denne tur vil du opleve dyk, så som Tulamben (3 dyk), Manta Point/Nusa Penida (3 dyk),
Candidasa (hvis advandced) eller Padang Bai (hvis Open Water) (2 dyk), Amed (3 dyk) og I
kan forvente store oplevelse både til makro-folket og dykkere som vil se store dyr.
Der er mange forklaringer på, at det lige netop er Bali, der blandt Indonesiens 13.000 øer,
er blevet landets ferieø nummer ét. Rammerne er perfekte – klimaet er behageligt, solen
gavmild, naturen betagende smuk og kulturen rig og spændende. Men det, der gør Bali til
en enestående oplevelse, det der virkelig tryllebinder og fascinerer den besøgende, er den
balinesiske folkesjæl og livsglæde.
Balineserne er et smilende og åbent folk, der trods en stigende strøm af turister har evnet
at bevare deres kultur og fundamentale livsanskuelse. En kvalitet hos balineserne, der
velsagtens kan tilskrives balinesernes særegne hinduisme. Udover troen på en hel række
forskellige hinduistiske guder, hvor Sanghyang Widhi er den vigtigste, lever balineserne
med en nærmest animistisk tro – at hvert et træ og hver en sten har sin egen sjæl.
Ligeledes er troen på reinkarnation en vigtig bestanddel i balinesernes livsanskuelse, og i
håbet om et bedre liv efter dette på jorden, forsøger balineserne at leve i god harmoni med

sig selv og deres omgivelser. Som besøgende på Bali opleves religionen både som en
afslappet og uformel del af balinesernes hverdag og gennem farvestrålende optog og
ceremonier.

Dag 1
ANKOMST
I ankommer til lufthavnen i Denpasar, hvor I hentes og køres til hotellet. Resten af dagen kan I
slappe af og nyde, at I nu er på Bali!

Dag 2
AFSLAPNING
I dag slapper I af og kommer ned i gear ovenpå flyveturen.

Dag 3
TULAMBEN - REJSENS FØRSTE DYK
I dag er det tid til jeres første tre dyk. De foregår ved Tulamben. I bliver hentet på hotellet tidligt
om morgenen, hvorefter I køres til dykkerspottet. I løbet af dagen har I tre dyk og der serveres
frokost i løbet af dagen.

Dag 4
AFSLAPNING
I slapper af og nyder at være på Bali.

Dag 5
MANTA POINT/NUSA PENIDA, 3 DYK
I dag har I tre dyk ved Manta Point/Nusa Penida. I bliver igen hentet tidligt om morgenen på
hotellet og køres til dykningen. Turen tager det meste af dagen.

Dag 6

AFSLAPNING
I slapper af og nyder at være på Bali.

Dag 7
CANDI DASA ELLER PAGANG BAI, 2 DYK
I dag har I to muligheder. Hvis I er advanced dykkere, tager I til Candi Dasa og hvis I er Open
Water dykkere tager I til Pagang Bai. Der er 2 dyk i dag.

Dag 8
AFSLAPNING
I slapper af og nyder at være på Bali.

Dag 9
NUSA PENIDA, 3 DYK
I dag dykker I tre dyk ved Nusa Penida. I bliver hentet på hotellet og køres til spottet.

Dag 10
AFSLAPNING
I slapper af og nyder at være på Bali.

Dag 11
AMED, 3 DYK
I dag har I tre dyk ved Amed. Proceduren er den samme. I hentes på hotellet og køres til
spottet.

Dag 12-14
AFSLAPNING
Resten af turen kan I bruge til enten at slappe af eller tage på diverse dagsture på øen.

Mulighederne er mange og det er meget let at opsnuse de forskellige tilbud. I kan evt. også
tilkøbe ekstra dyk direkte hos vores folk på Bali.

Dag 15
HJEMREJSE
Dette er turens sidste dag. I bliver kørt til lufthavnen, hvorfra I flyver retur til Danmark (eller
videre ud i verden).

PRISEN INKLUDERER


14 nætter på Hotel Taksu Sanur i dobbeltværelse med aircondition



Morgenmad alle dage



14 guidede dyk



Alt udstyr



Divemaster som in-water guide



Drikkevarer, snacks og frokost på dage med dyk



Transport til/fra dykning



Transport til/fra lufthavnen i Denpasar



Lokale afgifter



Dette er en pakkerejse og er dækket af Rejsegarantifonden og pakkerejseloven - se
hvilke fordele det medfører for dig - klik her

PRISEN INKLUDERER IKKE


Fly fra Danmark til Bali (Denpasar - kan tilvælges)



Afrejseskat fra Bali som betales lokalt ved afrejsen (150.000 Rupiah – ca. kr. 100,-)



Rejseforsikring



Afbestillingsforsikring



Administrationsgebyr (145,-)
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