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Onsdag 14.oktober 09 møttes en spent gjeng i Frankfurt for å
delta på studietur til Indonesia med PATA Norway Chapter.
Flyturen med Etihad Airways var en meget behagelig
opplevelse i alle fall på business, og alle fikk muligheten til å
prøve dette (i alle fall de som reiste hjem etter endt tur). Business
var en drøm, en kunne legge setene helt ned, massasje i setene
god mat og service. På økonomi var det relativt dårlig plass til
bena for å ha så lange flystrekninger men med så trivelig
reisefølge var det ingen sak. Både på økonomi og business var
det skjerm i setene med ett godt utvalg av filmer, musikk og spill.
ASIA TRAILS var vår agent i Indonesia og de fungerte meget
bra. De hadde laget et godtprogram til oss både i forhold til
sightseeing og hotellvisningen.

Bali
Bali er en frodig og idyllisk øy som ligger sør i Indonesia. Selv om
masseturismen har inntatt øyen har den bevart kulturen, historien
og sin sjarm. Bali er en øy med store kontraster, her finnes det
blant annet flotte strender, store rismarker, ett utall av
hindutempler, frodig natur, eksotiske landsbyer og godt utvalg av
hoteller. Rundt 93 % av befolkningen på Bali er Hinduer.
Regntiden her er ifra oktober til Mars, men det er ikke monsun
hele tiden. Det regner kanskje litt på ettermiddagen.

Nusa Dua
Nusa Dua er stedet for de som ønsker ett velorganisert turist
resort med strand- beliggenhet. Her tilbringer man late feriedager
på flotte og luksuriøse hotellanlegg. Utenfor hotellområdet finnes
det et lite ”turistområdet” med restauranter og butikker. Brun og
finkornet sandstrand Det positive er at det ikke er noen selgere
på stranden her da hele strandområdet er ”privat” i tillegg til at
stranden var en av de finere her. Det er ca 30 min med taxi til
Kuta/Sanur.
Sanur
Sanur er stedet for de som vil ha en kombinasjon av det moderne
og det tradisjonelle. Sentrum består av lokale butikker og
restauranter, og utelivet er avslappet og passer fint til blant annet

barnefamilier. Bølgene bryter ganske langt ute så for surfere er
ikke dette stedet å reise.
Kuta
Kuta er stedet for de som vil ha en by som aldri sover. Vi fikk
teste utelivet i Kuta en av kveldene og det var vel som å være på
Aya Napa eller hvor som helst i ”Syden”. Kuta er vel blant annet
Australiernes ”Syden” og det er mye liv her. Barene ligger tett i
tett i hovedgaten. Men er man i godt lag så blir det moro uansett
hvor en er Norske ungdommer er det også mange av på grunn
av det norske studiesenteret der nede.

Vår Sightseeing på Bali
Innimellom hotellbesøkene på Nusa Dua og Sanur fikk vi her
oppleve solned-gangen ved Tanah Lot tempelet som ligger noe
nord for Kuta. Dette er ett av de helligste templene på Bali. Det
ligger flott til på en klippe/skjær i havet. På veien her stoppet vi
blant annet på Pura Taman Ayun, som er et tempel som går over
tre nivå med hager. Vi hadde også ett kort stopp på det de kaller
”monkey forest” – som kanskje er en kopi av den som ligger i
Ubud.

Ubud
Dette er en klar favoritt blant destinasjonene vi var på.
Ubud ligger i et utrolig frodig område som ligger ca 35 km fra
Denpasar Flyplass.

Ubud er Bali sitt senter for kunst, dans og musikk. Om en er glad
i shopping er dette stedet å dra. Det er absolutt verdt å ha noen
dager i denne sjarmerende byen inkludert i rundreisen. På vei
nordover hit stoppet vi på ett par lokale kunst butikker og fikk en
smakebit på hvordan blant annet smykker og batikk ble laget.
Her kan en være med på aktiviteter som for eksempel rafting,
sykling og jungel trekking. Sykkelturen var helt fantastisk og vi
fikk oppleve blant annet jungellandskap, rismarker, små
landsbyer og vi fikk se hvordan familiene bor her. Små barn sto
klare og vinket og prøvde å gi oss high five på vei ned.
Gjestfriheten var ingenting å klage på. Hotellene som vi bodde på
og var på visning på her var flotte. En følte en bodde på et
tempel inne i jungelen. Med utsikt over jungel landskap var dette
ett paradis. Noen av oss fikk teste alternative drosjer i området
da vi gikk oss fullstendig borte her. Det kan være lurt å høre på
lokalbefolkningen, når de sier at det ikke er flere butikker den
veien så snakker de mest sannsynlig sant. Vi haiket da med to
mopeder som kjørte oss tilbake til byen.
Gili øyene
Gili Øyene tilhører øya Lombok og består av 3 små øyer, Gili
Trawangan, Gili Meno og Gili Air. Øyene er sjarmerende og alle
øyene er bil frie, transporten består av hest og kjerre, sykkel eller
beina. De som trenger å komme seg vekk fra storbyen og bare
har lyst på rolig badeferie i paradisvakre og avslappende
omgivelser burde reise hit. Strendene på øyene er fine med
krystallklart vann og korallrev rett ved, og dermed meget gode
dykker- og snorkle muligheter.

Stemningen her er veldig god og menneskene utrolig
imøtekommende. Du møtes med et stort smil hvor hen du går.
Det første de sier når du kommer på øya er ”Welcome home” .
Det er kanskje ikke alle en kan sende hit på ferie. Dersom det er
mennesker som er ute etter luksus og super service er kanskje
ikke dette rette stedet, da vil det kanskje være bedre å sende folk
til et strand resort på Lombok eller Bali. Men om en vil slappe av,
ha sol og bad i noe dager samt bli kjent med lokal-befolkningen,
er dette stedet.
Gili Trawangan er tilrettelagt for unge backpackere da det er
mange strand-barer og uteplasser. Her finnes to ”bedre hotell” på
øya dersom for eksempel bryllupsreisende som ønsker ett par
dager her i kombinasjon med Bali og Lombok.
Gili Air er roligere og ett sted for de som ønsker å trekke seg litt
tilbake å nyte livet. Det tar ca 1,5 time med båt ifra Padang Bay
harbour på Bali til Gili Trawangan, og ca 10 – 15 min til Lombok

Lombok
Lombok er naboøya til Bali. Den er ikke så velutviklet for
turistene som Bali, deretter kanskje enda mer eksotisk. Lombok
er kjent for sine fine strender, høye fjell og dype regnskoger.
Hovedstaden på Lombok heter Mataram og størstedelen av
befolkningen er muslimer (ikke hinduer som på Bali). Lombok er
perfekt for bryllupsreisende, familier og alle som vil ha en fredelig
ferie

Lombok passer for alt ifra de som vil slappe av på stranden til
spenningssøkende mennesker som vil klatre på vulkaner og
surfe. Sengiggi er det mest velutviklende turiststedet og består av
en rekke mindre badebukter og Sengiggi by er sentrum. Her
finnes det et greit utvalg av restauranter, barer og butikker. Ulik
standard på hotellene i dette området. Grei strand, men vær obs
at det er stor forskjell på høyvann og lavvann. Fine stender i nord
og syd.
Vår sightseeing på Lombok
Vi kjørte igjennom vakker jungelaktig natur, lokale landsbyer med
markeder, besøkte en fattig landsby, matet apekattene ved
”monkey-forrest”, elvetur med bambus-båter og et lengre
strandstopp ved hotell Novotel syd på øyen. Stranden her var
nydelig

Dersom noen har sett Ace Ventura så mangler bare Jim
Carey her

Konklusjon
Indonesia er ett utrolig spennende land med utrolig gode
kombinasjonsmuligheter; sol og bad, unike hoteller, fantastiske
spa muligheter, storslagen natur og kultur, samt spennende
utflukter – det perfekte reisemål.
Takk for oss!

Til slutt ett lite dikt fra Barcardi damen:
Det er ikke enkelt å vite for en reisekonsulent
At bagasjen man gjennomgående kan få sendt
Etter en øl i Frankfurt med gruppen….og vi gjorde et lettelsens
sukk
For vi konstaterte at flyet går ingen vei uten Mr Abdul Farouq
Å fly med Ethiad på business er selvfølgelig skikkelig stas
Store tv skjermer og massevis av god mat
Flyverter med gode kommentarer og som var superflink
”shhh! Please be quiet, but do you want another drink”
Så kom vi til Bali og vi skjønte fort at dette måtte bli bra
Hotellene overgikk hverandre i luksus og krav
På Nusa Dua man bor på store resort anlegg
Men på Sanur Beach får man den lokale roen over seg
Kuta beach er ikke noe blivende sted å være
men en drink eller to kan vi ta, vi er jo ikke sære
Ubud var fantastisk beliggende i en åsside
Og etter bading og spa så ble vi så fine
Etter en herlig lunsj på hotell Pita Maha
så er det ikke lett å komme seg her ifra
en sykkeltur var en av turens høydepunkter
og Laila da, som i første sving fikk punktert!
selv med noen stopp underveis
så ble det til slutt et skikkelig race
Så var det med båt videre til Gili
Og enda et paradis ble vi oss vist
Med utebad og saltvann i dusjen
Nei her er det ingen grunn til å være furten
Snorkling i herlig vann og skilpadder vi så
måtte jo bare bli solbrent og sår
Lombok var siste stopp på turen
Og atter en gang havnet vi på druen
Takk for turen, og til reiseleder Thor
For du er virkelig en ressurs for PATAs organisasjon
Det er morsomt å skrive et dikt
Særlig når man ikke kan skrive slikt
Klem fra frøken bacardi girl
Vi sees igjen plutselig
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