Bali

Ubud, Lovina & Sanur
Kærlighed på Gudernes Ø

verden er vidunderlig

Ubud, Lovina & Sanur
Mageløse oplevelser - 15 dage

Tag med på en enestående rundrejse på Bali kombineret med ny inspiration og
wellness til parforholdet. Denne eksotiske kursusrejse er specielt designet i samarbejde med
Lovina
Stjernegaard Rejser, der er eksperter på Bali.
Rejsen starter med oplevelser i kunstnerbyen
Ubud, midt i rismarkerne, og dernæst i den skønne
strandby Lovina på nordkysten. Vi krydrer turen mellem destinationerne med enestående naturoplevelser
undervejs, inden vi når til finalen på ferien i Sanur. Her
bor vi på det skønne Griya Santrian, beliggende direkte på
stranden.

Beji-templet

Candi Kuning
Jatiluwih
(risterrasser)

På hver af de tre destinationer er der indlagt to kursusdage, samt en hel dag på egen
hånd, hvor i har rig mulighed for eksempelvis at bade i poolen, få massage, tage på udflugt,
shoppe smuk balinesisk brugskunst eller bare indsnuse den fantastiske atmosfære. Mulighederne er mange. Selve kursusprogrammet findes sidst i kataloget.

Gitgitvandfald

Kintamani
(Danau Batur)
Gunung
Kawi-templet

Ubud

Sanur

Det er også en rejse med spændende kulturelle og naturskønne udflugter undervejs.
Når vi flytter fra sted til sted, ser vi seværdigheder på vejen som templer, vulkaner, vandfald og måske et farverigt religiøst
optog. Dermed får transporten en ekstra dimension, og dagen fyldes med unikke oplevelser og masser af spændende viden
om balinesernes kultur og dagligdag.
Hotellerne på rejsen er et kapitel for sig. Vi lægger ud med 4 nætter på The Artini resort i Ubud, som ligger med fantastisk udsigt
til Ubuds storslåede natur og alligevel kun 10 minutters gang fra hovedgaden, Monkey forest road. I Lovina bor i 4 nætter på The
Lovina, et lækkert resort med sans for detaljer og meget høj service. Vi slutter af med 4 nætter på Griya Santrian. Et elegant og
moderne hotel i kategorien 4 med dejlige værelser, alle med balkon eller teresse og mange skønne faciliteter.
Vi glæder os til at se jer.
De kærligste hilsener
Dorthe og Ole Vadum Dahl
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Ubud - Lovina - Sanur

Ruten og nogle af højdepunkterne:
Dag 1.

Lørdag d. 28. marts 2020. København - Bali. I flyver med Singapore
Airlines med et kort stop i Singapore.

Dag 2.

Søndag d. 29. marts 2020. Ankomst Bali og videre til Ubud. Efter ankomst til
Balis lufthavn bliver I mødt af vores guide, som følger med jer til Ubud. I bliver
indkvarteret på det skønne hotel The Artini Resort, som ligger med fantastisk
udsigt over risterrasserne.

Dag 3.

Mandag d. 30. marts 2020, Ubud. Kursusdag fra 10.00-13.00 og 14.0017.00. Frokost på hotellet 13.00-14.00. Aftenen er til fri disposition.

Dag 4.

Tirsdag d. 31. marts 2020, Ubud. Kursusdag fra 10.00-13.00 og
14.00-17.00. Frokost på hotellet 13.00-14.00. Aftenen er til fri disposition.

Dag 5.

Onsdag d. 1. april 2020, Ubud. Dagen er til fri disposition med mulighed for
tilkøb af udflugter. Vi anbefaler udflugterne bestilles hjemmefra.

Dag 6.

Torsdag d. 2. april 2020. Ubud - Lovina. Sceneskift fra Ubud midt i landet til skønne Lovina på nordkysten. I kører ad margueritruten med fotostops
gennem det fantastiske landskab. Stop ved templer, kaffe- og kakaoplantage
med smagsprøver, Kintamanikrateret og kratersøen ved Baturvulkanen. Indkvartering på The Lovina – et fantastisk resort på den sorte vulkanstrand med høj
service og sans for detaljer. Frokost undervejs ekskl. drikkevarer.

Dag 7.

Fredag d. 3. april 2020, Lovina. Kursusdag fra 10.00-13.00 og
14.00-17.00. Frokost på hotellet 13.00-14.00. Aftenen er til fri disposition.

Dag 8.

Lørdag d. 4. april 2020, Lovina. Kursusdag fra 10.00-13.00 og
14.00-17.00. Frokost på hotellet 13.00-14.00. Aftenen er til fri disposition.

Dag 9.

Søndag d. 5. april 2020. Lovina, fridag. Endnu en fridag i fredfyldte
Lovina, hvor I kan udnytte den skønne lokation. Der er rig mulighed for udflugter, eller måske I vil slappe af ved poolen.

Dag 10. Mandag d. 6. april 2020. Lovina - Sanur. Den sidste kørestrækning fra
Lovina til Sanur byder på smuk, klassisk Bali-natur, som vandfald, vilde
orkidéer og hellige templer. Frokost undervejs ekskl. drikkevarer. Ankomst til
Sanur sidst på eftermiddagen.
Dag 11. Tirsdag d. 7. april 2020, Sanur. Kursusdag fra 10.00-13.00 og
14.00-17.00. Frokost på hotellet 13.00-14.00. Aftenen er til fri disposition.
Dag 12. Onsdag d. 8. april 2020, Sanur. Kursusdag fra 10.00-13.00 og
14.00-17.00. Frokost på hotellet 13.00-14.00. Aftenen er til fri disposition.
Dag 13. Torsdag d. 9. april 2020, Sanur. Dagen er til fri disposition, og det står jer
frit for, om I vil nyde livet på stranden, eller om I trænger til flere oplevelser,
fx: Snorkling, sejltur til bountyøer, cykelture, kokkeskole, en slentretur langs
stranden, en vandretur på vulkaner, et besøg ved et skildpaddecenter og
meget andet.
Dag 14. Fredag d. 10. april 2020, Sanur. Dagen er til fri disposition. I forlader Bali
hen på eftermiddagen med afhentning på jeres hotel ca. 3 timer inden flyafgang. I flyver til Singapore først på aftenen (lokal tid) og derfra direkte videre
til København, hvor I lander følgende morgen.
Dag 15. Lørdag d. 11. april 2020. Ankomst til København.
Ankomst til København lufthavn ca. kl. 07:00 om morgenen.
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Ubud, Lovina og Sanur - mageløse oplevelser
15 dage

Dag 1. Lørdag 28. marts 2020.
Afrejse fra Danmark
I flyver fra Københavns Lufthavn først på
eftermiddagen og skifter fly i Singapore. I
flyver med Singapore Airlines fra Kastrup kl.
12:30 med ankomst i Singapore (lokal tid)
kl. 07:30 den efterfølgende morgen.
Dag 2. Søndag 29. marts 2020.
Ankomst til Bali og videre til Ubud
Flyet mod Bali letter kl. 08:20 fra Singapore
med ankomst på Bali ved middagstid. I modtages af vores guide, som bringer jer videre
til jeres hotel i Ubud, en køretur på en 1½
times tid.
På The Artini Resort indlogeres I i dejlige
deluxeværelser, og mon ikke I har lyst til en
dukkert i poolen, et lille kunstværk i sig selv,
med den smukkeste beliggenhed omgivet af
vild natur.
Her kan I tage en dukkert akkompagneret
af lyden fra den rislende flod. Velkommen
til Ubud - her forsvinder jetlag som dug for
solen.
Resten af dagen og aftenen er I på egen
hånd.

Overnatning: The Artini Resort, Ubud

Dag 3. Mandag 30. marts 2020, Ubud
Kursusdag 10.00-13-00 og 14.00-17.00

Overnatning: The Artini Resort, Ubud
Måltider inkl.: morgenmad og frokost
Dag 4. Tirsdag 31. marts 2020, Ubud
Kursusdag 10.00-13-00 og 14.00-17.00

Overnatning: The Artini Resort, Ubud
Måltider inkl.: morgenmad og frokost
Dag 5. Onsdag 1. april 2020,
Tid på egen hånd.
Dagen er til fri dispsition. Der er masser af
masser af aktiviteter i
og omkring Ubud.
Vi hjæper gerne med
at arrangere udflugter,
men vi anbefaler, at
de bestilles hjemmefra
senest en måned før
afrejse.
Der er selvfølgelig også
rig mulighed til afslapning på hotellet.

4

Første stop er ved Gunung Kawi-templet, som
stammer helt tilbage fra det 11. århundrede.
Templet består af ti helligdomme, som er
skåret ud af klippesiden, og man skal forcere næsten 300 trin for at komme op til
det. Udsigten til smuk, irgrøn
natur undervejs opvejer dog
anstrengelserne.
Næste stop er ved en kaffeplantage, som byder på
smagsprøver på de forskellige afgrøder. Herefter er I
klar til at indtage byen Kintamani, hvor kameraerne
kommer op i øjenhøjde med
linserne rettet mod den vulkanske kratersø Danau Batur.

I indlogeres i dejlige
deluxe værelser, og mon
ikke I har lyst til en dukkert i poolen, med den
smukkeste beliggenhed
omgivet af vild natur

Overnatning: The Artini Resort, Ubud
Måltider inkl.: morgenmad

Gå en tur i abeskoven, Monkey Forest, hvor mange tusinde aber huserer.

Dag 6. Torsdag 2. april 2020,
Ubud - Lovina
I rykker nu videre til Lovina, og på vejen skal
I opleve smuk natur og store seværdigheder.
I kører ad margueritruten med flere fotostops
gennem det fantastiske landskab, som præges af de markante vulkaner, der står som
monumenter og minder os om, hvor magtfuld
naturen er.

I gør et ophold, så I kan se ud over det enorme
månelignende landskab, der ligger som vidne

Der er ca. 20.000 templer på Bali, og besøg i templet er en vigtig del af livet for en
balineser. Vi kigger indenfor i adskillige templer på vejen og oplever den ro og harmoni,
der hersker der.

UBUD - BALIS SANDE SJÆL
Ubud emmer af livskraft, her banker Balis
kunstneriske hjerte omgivet af betagende
natur, floder, kløfter og risterrasser så neongrønne, at de skærer i øjnene. Her har kunstnere fra hele verden fundet et fristed, og de
smukke omgivelser har været en uudtømmelig
inspirationskilde for bl.a. malere, skulptører og
træskærere.
Men faktisk er Ubuds fineste kunstværk det
omkringliggende landskab, som bedst indfanges på en spadsere- eller cykeltur i det centrale højland. Det er også her traditioner og
ceremonielle optog dyrkes helhjertet. I det
centrale højland er der altid en højtidelighed,
der kræver et optog. Området vrimler med små
landsbyer, alle med pragtfulde templer, der frit
kan besøges. Gæstfriheden er overvældende,
og det er her, I finder den atmosfære, som
mange betegner som Balis sande sjæl.

Ubud er omgivet af rismarker på alle sider, som lyser i alle nuancer af grønt.
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Ubud, Lovina og Sanur - mageløse oplevelser
15 dage

på et kraftigt vulkanudbrud i 1963, og I spiser
frokost med en bjergtagende udsigt. Sidste
stop inden Lovina er ved Beji-templet, som er
tilegnet gudinden for
frugtbarhed.
Fremme i Lovina indkvarteres I på det
skønne
4-stjernede
The Lovina, som ligger
direkte på den sorte
vulkanstrand
med
udsigt over havet.

Vi anbefaler de morgenfriske at stå op
inden solopgang og
tage med en af de
lokale både ud i bugten for at møde store
flokke af delfiner, som
boltrer sig i havet

Aftenen er til fri disposition. Vi anbefaler
middag på hotellet
med fødderne i sandet, hertil kan drikkes en kølig bintang, den
lokale, meget velsmagende øl.

Overnatning: The Lovina, Lovina
Måltider inkl.: morgenmad og frokost på turen
Dag 7. Fredag 3. april 2020, Lovina
Vi anbefaler de morgenfriske at stå op inden
solopgang og tage med en af de lokale både
ud i bugten for at møde store flokke af delfiner, som boltrer sig i havet i meget stort tal
lige ud for hotellet. Det er naturligvis vilde
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delfiner, I skal møde - ingen har bedt dem om
at optræde.
De kommer frem sammen med
solen og svømmer i flokke
omkring bådene, springer måske
baglæns op i luften og balancerer
på halen på bølgerne - det er et
syn for guder.
Delfinsafarien er ikke en del af
pakken og skal aftales med de
lokale bådejere på stranden. Efter
safarien er I klar til en stor, lækker
morgenmad.
Kursus kl. 10.00-13.00 og 14.0017.00

Overnatning: The Lovina; Lovina
Måltider inkl.: morgenmad og frokost
Dag 8. Lørdag 4. april 2020, Lovina
Kursusdag 10.00-13-00 og 14.00-17.00

Overnatning: The Lovina
Måltider inkl.: morgenmad og frokost
Dag 9. Søndag 5. april 2020, Lovina
Mulighed for at lave aktiviteter på egen

hånd, som kan være alt fra afslapning ved
poolen med en god bog eller en cykeltur ud
mellem de grønne rismarker, en gåtur langs
stranden eller måske en udflugt ud af byen
for at opleve den omkringliggende spektakulære og rolige natur og landsbyer.

Overnatning: The Lovina, Lovina
Måltider inkl.: morgenmad
Dag 10. Mandag 6. april 2020,
Lovina - Sanur
I tager hul på sidste strækning af jeres rejse,
hvor I begiver jer mod syd til Sanur, en hyggelig landsby som samtidigt er et af Balis
bedste strandområder.
På vejen besøger I bl.a. det brusende Gitgitvandfald, et helligt sted for balineserne.
Herefter besøg ved Candi Kuning, der er
kendt for sine vilde orkidéer, og det himmelske hindutempel, Ulun Danu, som ligger midt
ude i en sø.
I besøger det mystiske mosbeklædte tempel,
Lahur Batukaru, der siges at være hjemsøgt
af ånder, og tager på en spektakulær vandretur i Jatiluwih, uden sammenligning de
mest imponerende risterrasser på Bali.

LOVINA
På nordkysten ligger den hyggelige strandby
Lovina sammen med en række andre små
landsbyer på en 7 km lang kyststrækning ud
til det mørke vulkansand og de dovne bølger.
Den helt store attraktion her er solnedgangen
og delfinsafari om morgenen. Om morgenen
kappes bådene om at få turister med ud at
se de legesyge delfiner.
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Dagens sidste besøg, inden I ankommer til
Sanur, er Taman Ayun-templet, som efter
vores mening er et af øens smukkeste templer. Turen er inkl. frokost.

Overnatning: Griya Santrian, Sanur
Måltider inkl.: morgenmad og frokost på
turen fra Lovina til Sanur.
Dag 11. Tirsdag 7. april 2020, Sanur
Kursusdag 10.00-13-00 og 14.00-17.00

Overnatning: Griya Santrian, Sanur
Måltider inkl.: morgenmad og frokost
Dag 12. Onsdag 8. april 2020, Sanur
Kursusdag 10.00-13-00 og 14.00-17.00

Overnatning: Griya Santrian, Sanur
Måltider inkl.: morgenmad og frokost
Dag 13. Torsdag 9. april 2020, Sanur
Den sidste dag kan I overgive jer til daselivet på stranden eller ved poolen, i skyggen
med en god bog afbrudt af dagens måltider,
som kan indtages enten i hotellets restaurant
eller, om aftenen, i en af de mange lokale
restauranter på stranden, hvor dagens fangst
lægges på grillen.
Har I lyst til flere oplevelser, så er der rigtigt
mange muligheder. I kan tage på en sejltur
til den nærliggende Lembongan Island, hvor

Der er god stil på Sanurstrandens mange restauranter, og de serverer lækker mad og kolde øl.
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I kan snorkle og bade, I kan tage på en lokal
kokkeskole, eller I kan stå meget tidligt op en
dag og tage på vulkanvandring.
Ønsker I at deltage i udflugter den sidste dag
af ferien, har vi vores eget personale på Bali
som kan hjælpe jer med at arrangere udflugter, cykelture mv. Vi anbefaler evt. at bestille
udflugterne hjemmefra.

Overnatning: Griya Santrian, Sanur
Måltider inkl.: morgenmad og frokost
Dag 14. Fredag 10. april 2020, Hjemrejse
Dagen er til fri disposition indtil afgang. I har
tid til en dukkert og en god balinesisk frokost, inden I bliver hentet på hotellet og kørt
til lufthavnen. Flyet mod Singapore og videre
mod København afgår kl. 20.00.
Tjek-ud fra hotellet kl. 12 og I bliver hentet 3
timer før flyafgang, så I skal være klar kl. ca.
16.00 i hotellets lobby.
Dag 15. Lørdag 11. april 2020
Ankomst til København
I lander i Kastrup ca. kl. 06:25 om morgenen.

SANUR - BALIS HYGGELIGSTE STRANDBY
Sanur er en af de hyggeligste strandbyer på Bali, men byen er ikke kun en badestrand, det er en landsby med templer, skoler, forretninger og et godt lokalt liv, der
har udviklet sig over de seneste 20 år. Atmosfæren er afslappet, og her er heldigvis
fortsat en god blanding af turister og balinesere, et håndgribeligt bevis på balinesernes unikke evne til at leve i samhørighed med turismen - og ikke kun af den.
Området står i skærende kontrast til det hektiske liv i Kuta på vestkysten; ja selv
bølgerne er mere beherskede i Sanur. Den seks kilometer lange strand har de sidste
par år undergået en forvandling og er i dag bedre end nogensinde. I aftenskumringen liver stranden og hovedgaden op på ny. I skæret fra restauranternes olielamper
anrettes dagens friskfangede fisk, og duften fra grillen pirrer de nasale sanser.
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ARTINI COTTAGES
Ubud

 +

Et virkeligt skønt nyt hotel med bedste beliggenhed i centrum af Ubud
på en lille stikvej fra hovedgaden og alligevel i total stilhed og med
rismarkerne som nabo. Artini 3 Cottages har netop været igennem en
større renovering og har fået tilføjet 30 nye værelser, der ligger i et
bakket terræn med en smukt anlagt have, udsigt over rismarken og en
skøn infinity pool.
Alle værelser har balkon eller terrasse med udsigt ned over haven eller
til en af de to swimmingpools. På trædækket rundt om poolen ligger en hyggelig bar, hvor der hersker en befriende ro og loungeagtig
stemning omkring solsengene. Artini har en hyggelig restaurant og
yogaundervisningen foregår i den frodige have.
Værelserne er smukt indrettet i en god blanding af traditionel balinesisk stil og moderne trends med masser af ædeltræ og natursten.
Et skønt hotel tæt på både landlig idyl og Ubuds hovedgade.
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THE LOVINA
Lovina



The Lovina er et lækkert 4-stjernet resort, som slog dørene op for
gæsterne i januar 2013. Bag hotellet står erfarne kræfter, hotellets
direktør Mr. Dwi har været mange år hos det danskejede luksusresort,
Damai Lovina. The Lovina ligger direkte på stranden og breder sig over
200 meter skøn uspoleret strand kun 5 minutters kørsel fra Lovina by
- faktisk har I mulighed for at gå langs stranden til restauranterne inde
i byen. The Lovina har 5 værelsestyper og spænder fra værelser med
udsigt over områdets smukke bjergerige landskab til luksuriøse villaer
med egen pool og havudsigt.
Alle værelser har egen balkon eller terrasse, aircondition, gratis WIFI, minibar, dvd-afspiller og tv. Der er gode muligheder for at
samle hele familien i værelserne, der alle er store og velindrettede.
Resortet har to gode restauranter, en hyggelig strandbar samt to
swimmingpools - den ene direkte på stranden. På alle måder et fantastisk resort.

PÅ DENNE
REJSE BOR I PÅ
EKSTRA GODE
HOTELLER

GRIYA SANTRIAN
Sanur



Griya Santrian er som søsterhotellet Puri Santrian et veldrevet strandresort med perfekt beliggenhed i Sanur by i gåafstand til gode restauranter, caféer og butikker.
Hotellet ligger direkte på stranden, og fra swimmingpoolen kan I ligge
og kigge ud over havet og den hyggelige strandpromenade, som løber
langs stranden.
Griya har 98 værelser fordelt på 4 kategorier, alle med aircondition,
minibar, kaffe/tefaciliteter, tv, telefon samt balkon eller terrasse. Mest
attraktive er de nyrenoverede deluxe-værelser.
Der er tre pools og en god restaurant på stranden.
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Kærlighed
på gudernes ø
Udvikling og wellness for parforholdet
Lad parforholdet blomstre på gudernes ø.
Med Balis smukke natur, fortryllende atmosfære og hjertevarme
befolkning som ramme, vil vi tage jer med på en kærlighedsrejse
dybere ind i parforholdet.
På kurset tager vi fat på ni vigtige temaer i et kærlighedsforhold, nemlig:
K: Kærlighed
Æ: Ærlighed,
R: Respekt,
L: Leg
I: Inderlighed
G: Glæde
H: Helhed
E: Enhed
D: Dybde

Kursusdage i magiske Ubud.
To dage fra Kl. 10-17 efterfulgt af en hel dag på egen hånd,.
Temaer for kursusdag 1 og 2:

Kærlighed
Kærligheden har et utal af forskellige udtryk, afhængigt af om det handler om relationen
til vores partner, familie, børn, venner eller til os selv for den sags skyld. Dette kursus
sætter fokus på kærlighed og udvikling i parforholdet og dermed også på den erotiske
kærlighed.
Derfor starter I kurset med at få et fascinerende indblik i kærlighedens veje og udviklingsstadier, ligesom i får nye redskaber til at afstemme forventningerne mellem jer og til at
styrke kærligheden til hinanden.

Ærlighed
Ærlighed er ikke at pege fingre eller sige sin uforbeholdne mening om den anden. Den
form for misforstået ærlighed skaber blot afstand og lægger en dæmper på kærligheden.
Gennem en række tankevækkende øvelser vil vi vise, hvordan I kan være 100 procent
ærlige på en helt ny måde, der bringer jer endnu tættere på hinanden og som får kærligheden til at vokse.

Respekt
Den dybeste betydning af ordet respekt er, at vi igen og igen (re) bliver ved med at se
(spekt) hinanden med friske øjne. De fleste erstatter dog med tiden denne åbenhed med
fastlåste forestillinger og forventninger, og dermed siver gnisten og mystikken langsomt
ud af forholdet.
På kurset vil I derfor også få inspiration til nye måder at ‘re-spektere’ hinanden på, som i
høj grad kan forstærke jeres tiltrækning til og nydelse af hinanden.

Kursusdage i smukke Lovina.
2 dages kursus fra kl.10-17 efterfulgt af en hel dag på egen hånd.
Temaer for kursusdag 3 og 4:

Leg
Det er ikke kun børn, der udvikler sig gennem leg. Det gør vi voksne også, og samtidigt får legen os ud af hovedet og ind i kroppen her og
nu. Det er også i høj grad med til at styrke sanseligheden.
På kurset vil I ikke alene få inspiration til at bringe mere leg og sanselighed ind i jeres parforhold. Vi vil også præsentere jer for nogle sjove
bevidstgørende lege, som I kan bruge til at bryde ud af eventuelle problematiske roller og reaktioner i hverdagen derhjemme.

Inderlighed
Uden en dyb inderlighed imellem jer vil det være umuligt at have de dybe nærende sjælemøder, som gør et parforhold virkelig intimt og
levende. Det vil heller ikke være muligt at udvikle seksualiteten fra blot at have sex til reelt at elske med hinanden.
Derfor vil kurset også byde på smukke øvelser til at uddybe inderligheden mellem jer, og til at forbedre balancen mellem kærlighed og seksualitet på en måde, som vil gøre erotikken endnu mere tilfredsstillende.

Glæde
Hvis vi lytter til teksterne i de gamle kærlighedssange eller blot tænker på vendingen at ‘hjerte rimer på smerte’, kunne man godt tro, at
kærlighed er en noget patetisk og smertefuld affære. Når vi virkelig åbner hjertet ind til det dybeste, vil vi dog opdage, at ægte kærlighed er
synonym med glæde og en frydefuld følelse af frihed.
Derfor vil vi lave nogle smukke processer, som fremelsker den glædesfyldte kærlighed i forholdet.

Kursusdage i vidunderlige Sanur.
2 dages kursus fra kl.10-17 efterfulgt en hel dag på egen hånd.
Temaer for kursusdag 5 og 6:

Helhed
Naturen er opbygget af holoner, dvs. Dele der i sig selv udgør en helhed. Sådan er det også med velfungerende parforhold. Et sundt og
modent forhold består af to hele selvbærende mennesker, der tilsammen udgør en smuk og naturlig helhed.
Dette kursus vil give jer spændende nye redskaber til at spejle jer i hinanden, til at forstå den unikke dynamik mellem jer, og til at blive endnu
mere hele hver især og sammen.

Enhed
Mange af os forbinder ‘den store kærlighed’ med at være et med hinanden. Forudsætningen for dybe oplevelser af kærligt enhed er dog, at
parforholdet består af to modne og selvstændige individer, som ikke forveksler et umodent symbiotisk afhængighedsforhold, med en reel
spirituel sammensmeltning.
På kurset vil vi præsentere jer for en række øvelser, som trin for trin kan udvide jeres kapacitet for at smelte sammen i ‘stor’ kærlighed på den
modne, frie og bevidste måde.

Dybde
Bag enhver adfærd, uanset hvor uhensigtsmæssig den måtte være, gemmer der sig altid legitime menneskelige behov. Og uanset hvilket psykisk skjold vi gemmer os bag, vil vi altid kunne finde vores sande ansigt, vores dybeste værenskerne og menneskelighed lige bag masken.
På kurset vil vi præsentere jer for nye måder at se bag hinandens umiddelbare adfærd og personlighed på, så I dels får en forståelse af hinandens dybere bevæggrunde, og dels kan tage hjem fra Bali, ‘gudernes ø’ med en ny fornemmelse af det guddommelige i hinanden.
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Alt dette er inkluderet i prisen

Alt dette er inkluderet i prisen:

55 Fly København - Singapore – Bali t/r med Singapore Airlines
(inkl. skatter og afgifter)

55 Hoteller på turen:
29. marts - 02. april, Ubud - Hotel The Artini Resort, Deluxe værelse
02. - 06. april, Lovina - Hotel The Lovina, Deluxe Studio
06. - 10. april, Sanur - Hotel Griya Santrian, Deluxe værelse
Indkvartering i dobbeltværelse inkl. morgenmad.

55 Følgende måltider er inkluderet:
- Morgenmad alle dage
- 8 x frokost (ekskl. drikkevarer)

55 Følgende transporter er inkluderet:
- 29 marts, lufthavn - hotel i Ubud
- 02. april, Ubud - Lovina inkl. udflugter og lokalguide
- 06. april, Lovina - Sanur inkl. udflugter og lokalguide
- 10. april, Hotel i Sanur - lufthavn.

55 Dansktalende guide på udflugterne fra 09.- 18. marts
55 Kursus i følge program
Pris per person ved:
19.495 kr. pr. person i delt dobbeltværelse

Tilmelding
Tilmelding foregår fra hjemmesiden vadumdahl.dk
Efter først til mølle princippet. Tilmelding er først gældende når depositum er
indbetalt.

I forbindelse med tilmeldingen SKAL følgende oplysninger
medfølge:
•
•
•
•
•
•
•

Fulde navn (nøjagtig som det står i passet)
Adresse
Fødselsdato
Pasnummer (husk passet skal være gyldigt min. 6 måneder efter hjemkomst)
Emailadresse
Telefon
Hvis nogle specielle behov som allergier etc.

Ikke inkluderet:
Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestilling kr. 995 per person (over 70
år - tillæg på kr. 320). Tillæg for bagage kr. 210.
Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejse- forsikring 6% af rejsens pris.
Donationer - normalt 10-20.000 rupiah (kr. 5-10) efter et tempel besøg.
Frokost og aftensmad – som ikke er nævnt i ovenstående.
På Bali er det kutyme at give drikkepenge til jeres guide og chauffør forud		
sat at I føler jer godt behandlet. Læs mere i afrejsematerialet side 20.
Der er mulighed for at tilkøbe sig adgang til Thai Airways luksuriøse
lounge i Bangkok lufthavn på hjemrejsen. Mad og drikke er gratis og 		
der er komfortable stole og sofaer, hvor ventetiden kan fordrives. 		
Kr. 295,- pr person.
Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond.
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Stjernegaards udflugter

Putu Eka – Stjernegaards medarbejder i Sanur
Under jeres ophold i Sanur og Jimbaran har I mulighed for at træffe Putu Eka, som er ansvarlig for Stjernegaards udflugtsprogram på Bali og hjælper vores gæster med stort og småt. Putu Eka taler godt engelsk,
og I kan kontakte hende på sms eller ringe fra en lokal telefon på tlf. 081-337-944-544. Hvis I benytter
jeres egen danske mobiltelefon, skal I ringe +62 081-337-944-544. I kan også kontakte Putu Eka via mail
på stjernebali@hotmail.com.
Vi har selv udviklet eller nøje udvalgt udflugter i det sydlige Bali, og vi glæder os til at vise jer
endnu flere sider af øen. Her er et udpluk af udflugterne, som bestilles lokalt hos Putu Eka.
Cykeltur i Ubud v. 10 pers. kr. 300 pr. pers.
Cyklen er det helt rigtige transportmiddel, når I skal opleve øens landlige idyl. Vores samarbejdspartner
har gode cykler og hjelme til alle - og turen er på ingen måde er strabadserende. I kører i bil mod vulkanen Mt. Agungs top, hvor I stiger på cyklen, og herfra går ned ad bakke, til I ender tilbage i Ubud. På små
snorklede veje gennem rismarker er der rig lejlighed til at betragte de klassiske motiver. Solidt placeret i
sadlen kommer I gennem rismarker, videre til tobaksplantagen, passe-rer et tempel, hvor galangmusikken gjalder ud fra de hellige haller. I landsbyerne bliver I mødt af hujende børn, og vinkende koner, mens
I holder godt øje med vejen foran jer, hvor ænder, høns, hunde og andre cykler krydser ureglementeret
mellem hinanden.
I er for alvor kommet på landet og får god tid til at nyde turen og indsnuse de mange dufte og forevige
de massive indtryk på kameraets digitale kort. I spiser en veltillavet frokost - man bliver sulten efter en
aktiv formiddag. Transport tilbage til jeres hotel. Inkl. transport, frokost og lokal guide
Kokkeskole nord for Ubud v. 10 pers. kr. 350 pr. pers.
Dagen begynder tidligt med indkøb på det lokale marked, hvor I sammen med professionelle kokke
håndplukker råvarerne og krydderierne til dagens arbejde. I køkkenet lærer I de grundlæggende tips om
traditionelle balinesiske retter og er med til at tænde op i det træfyrede komfur. I tilbereder traditionelle
retter helt fra bunden, og efter frokost deltager I i fremstil-lingen af offergaver til ære for guderne. Inkl.
transport, frokost og lokal guide.
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Verden er vidunderlig

Stjernegaard Rejser A/S
Lyngby Hovedgade 60, 1
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 4526 0000
rejser@stjernegaard.dk
www.stjernegaard.dk
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