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Arrangert av PATA og Singapore Airlines. Reiste tidlig fredags
morgen uten å ha gjennomgående billett da studieturen startet
fra København. Men det var heldigvis ingen problem hos SAS å
få sjekket inn gjennomgående så man slapp å ta ut bagasjen i
CPH.

Flyturen to 12 timer fra CPH til SIN. Flyturen gikk veldig fint, vi
satt på økonomi og fikk en 3 seter for oss selv – så god plass på
flyet. Servicen om bord var fantastisk! Maten var god, og man
kunne få hva man ville å drikke når man ville. Godt utvalg av
filmer, musikk og spill på sin egen skjerm. Da flyet var på dagtid
så ble det dessverre lite soving, så litt småtrøtt når man kom til
SIN.
Vi hadde 9 timer å vente i SIN før neste fly… litt i det lengste
laget. Men til gjengjeld fikk vi se masse av flyplassen. Vi var og
besøkte sommerfuglparken, så på fine blomster/orideer og var
rundt på alle 3 terminalene. Fikk også bruke Kriss loungen så vi
hadde god tilgang på mat og drikke, dusj og toaletter. Fikk også
omvisning på hotellet som finnes på flyplassen, fint å bruke for de
som ønsker å få litt søvn før neste fly. Også verdt å huske, her
finnes det svømmebasseng på flyplassen! Må betale ca 10 USD
for å være der. Og gratis transport inn til sentrum:)

Neste fly var med Silkair fra SIN til Lombok, flyet tok ca 2:45
min. Her fikk man endelig sove litt, deilig! Også her veldig god
service, tv skjerm og god mat ble servert. Middag på kvelden på
hotell Novotel Lombok som vi også bodde på. Vi hadde buffet
som var helt ok med greit utvalg.
Novotel 4*
Fint hotell som ligger rett på stranden. Vi bodde i superiorrom og
hadde god plass. Rom uten balkong. Hadde sånne bitte små
tissemaur på badet som jeg ikke likte. Ellers var badet greit,
dårlig trykk i dusjen. Resaurant og bar på hotellet.

4.mai: I dag var vi på rundtur på Lombok, en nydelig og idyllisk
øy! Vi besøkte blant annet en vevefabrikk, hvor damen sitter og
vever 8 timer daglig og tjener 150,- kr måneden!

I dag bodde vi på alles favoritt…
The Oberio Lombok Resort 5*
Nydelig hotell! Fantastisk store og fine rom, stoooore bad med
stor dusj, badekar felt ned i gulvet, dobbel vask… og servicen av
den ypperste klasse! Nydelig strand nedenfor hotellet. Skal man
bo godt på Lombok så er dette absolutt plassen å bo! Har spiste
vi også nydelig middag på kvelden.

5.mai: Full dag med hotell Inspecion i Lombok.
Tugu Lombok Hotel http://www.tuguhotels.com/lombok/?
menu=2
Hotellet var innredet som ett Buddah hotell, helt ok . Veldig fin
strand her.

Jeeva Klui http://www.jeevaklui.com/villa2.htm

Holiday inn Resort Lombok http://www.lomboknetwork.com/holiday_inn/
Ett ok 4* hotell. Spiste lunch her, helt ok men ikke noe spesielt.
Stort og litt charteraktig hotell. Tyske turoperatører har turer til
dette hotellet.’
Qunci Cillas and Private Residence
http://www.quncivillas.com/html-qunci/lombok-garden-viewhotel-room.html?view=gallery
Dette var kjempestilig! Private villaer som man kan leie med
privat basseng. Her kan man få villa for alt fra 2 personer til
maaaange.. perfekt om man skal feire noe og kan ha mange
bungalover samlet.
Fly videre kl 17:30 med Silk Air til Bali. Silk Air var veldig bra, fikk
t.o.m. en snack på en tur som tok ca 45 min J Flott service om
bord. Flyplassen på Bali større og mye travlere enn Lombok. Og
man la merke til alle surferne her! Mye australienere. Denne
natten bodde vi på Nusa Dua og hadde også en nydelig middag
her på stranden, beste sjømaten jeg har spist på lenge.

Nusa Dua Beach Hotel 5* http://www.nusaduahotel.com/
Stort fint hotell med fine rom, store bad, stort bassengområde og
fin strand!

6.mai: Full dag med hotell inspection på Bali
St. Regis Nusa Dua http://www.stregisbali.com/?
PS=LGEN_AA_DAPI_CGGL_TPRP
Space at Bali http://spaceatbali.com/
The Oberio Bali med lunch
http://www.oberoihotels.com/oberoi_bali/

Dette hotellet kan ikke sammenlignes med Oberio på Lombok,
mye eldre og mindre luksuriøst.
Alila Ubud http://www.alilahotels.com/ubud
Dette var utrolig fint om man vil bo litt oppi fjellene for en dag
eller to! Bassenget er fantastisk med nydelig utsikt, har vunnet
mange priser for dette bassenget! Noten fFlotte bungalower hvor
man før den litt ut i ødemarken følelsen! Masse ville apekatter å
området, så ikke ha noe du er redd for liggende på balkongen!

Denne natten bodde vi på
Alaya Ubud Hotel 5*
Flott hotell som ligger på innladet på Bali. Ligger rett ved
rismarkene. Fine rom med dusj og vask midt i rommet, stort deilig
badekart og stor dusj! Fint litt mindre bassenområde. Travelt
område rundt hotellet, men mange muligheter for å gå ut å spise.
Men pass på, masse trafikk!

7. mai: I dag var kun sightseeing som var deilig etter to lange
dager med hotell inspeksjoner!
Vi besøkte Besakih Tempele – WOW!! Nydelig!! Virkelig verdt
ett besøk

Videre stoppet vi å så på utsikten ved en aktiv vulkan på Bali, her
har de også utflukter som starter ca 04:00 på morgenen (pga av
varmen!), dette tror jeg må være en fantastisk tur! Her er også

deler av filmen med Julie Roberts spilt inn – Eat, Pray, Love! (den
anbefales også ;)

Kaffe og te smaking! Her fikk vi selvsagt også kjøpe med oss litt
hjem :) Fantasisk god kaffe og te!

Bat cave med tusenvis av flaggermus!!

Kertagosa, Hall of Justice bygget på 1800 tallet i Klunkung.
Nydelig malerier i taket som forteller historie fra tiden som har
vært.
Fly videre kl 20:00 til Yogyakarta. Flytid ca 2:45. Flydde også her
med Silk Air som gikk smertefritt :) Var litt forsinket ved avreise
som gjorde at vi kom sent til den lokale restauranten som ikke
var så mye å skryte av. Enkel service og lite smilende folk i
forholdt til de vi hadde møtt på Bali og Lombok.
Denne natten bodde vi på Hyatt Regency Yogyakarta
Ett ok men stort hotell, enkel rom og lite bad ( iforhold til de andre
vi hadde bodd på;) Stort bassengområde
8.Mai: Full dag med utflukter! Og her ett enda større WOW,
hvilke severdigheter!
BOROBUDUR – Fantastisk!

The Hindu Temple of PRAMBANA – WOW også Fantastsik!
Nr 642 på verdens arveliste!

Vi var og besøkte to hoteller her:
Amanjiwo Resort – 5 *
Lekkert 5* stjerners hotell, lignet litt på ett palass. Var ganske
stivt her.
http://www.amanresorts.com/amanjiwo/home.aspx

Plataran Borobudur 5 *
Absolutt min favoritt her! Resepsjonsområdet, bassenget og
resauranten er bygget i kolonistil, utrolig stilig og gjennomført.
Buganlowene ligger litt i skogen, fikk følesene av me Tarzan you
Jane… utrolig idyllisk og avslappenede. Fantastisk utsikt over
The hindu temple of Prambanan , her får du de mest fantastiske
solnedgangen med deg!
Mottakelsen vi fikk her var det mest enestående jeg har vært
med på! De hadde gått til innkjøp av det norske flagget og hengt
opp, og når vi skulle spise lunch (som virkelig var 5*!) så spilte de
den norske nasjonalsangen! Dette var jo mer høytidelig og
spesielt enn 17. Mai :)
http://web.plataranborobudurresort.com/?
gclid=CjkKEQjw8YSdBRChhPXJvPvMztABEiQAkn893p1ty7wEASiMj2cLPXGfHPSSG7a7JKIKfgGfYGIFxHw_wcB

Denne natten bodde vi på HYATT REGENCY YOGYAKARTA
HOTEL5*
Stort hotell, fint resepssjonområde og stort fint bassengområde.
Nydelig frokost.
Men rommene var noe enkle til å være 5* hotell, dette var det
enkleste hotellet vi bodde på under turen.
http://yogyakarta.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html

På kvelden spiste vi på THE PHOENIX YOGYAKARTA HOTEL
5*
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-5451-the-phoenix-hotelyogyakarta-mgallery-collection/index.shtml
Veldig fint og koselig hotell! Vi spiste fra buffet som var bra :)

9.mai SINGAPORE:
Opp tidlig morgen og av gårde til Singapore. Flyturen gikk med
Silk Air med upålagelig service. Flyturen tok ca 2:15 min.
Ved ankomst så gikk vi direkte til SIA TRANING SENTER og fikk
se hvordan de ordner catringen. Det var litt av ett syn, snakk om
å jobbe på samlebånd! Her møtte vi en dame som jeg kalte the
Chilli lady, hadde jobbet med å kutte opp chili (ja .. kun chili..) i
38 år§! Og når var damen 78 år…

Vider var de å sjekke inn på selveste Ritz-Carlton 5*, ikke noe
utstette på dette hotellet! Fantastiske rom, vi hadde executive
room med fantastisk utsikt! Vi hadde også tilgang til lounchen
hvor det var god mat og god drikke. Dette var den enste plasse

(vi hadde tid) til å spise på i Singapore. Det eneste jeg ikke likte
ved hotellet var bassenområdet, det lå helt på bakkeplan og lå
stort sett i skygge hele tiden og hadde ingen utsikt.

Videre dro vi til Singapore ZOO og var på natt safari som var fint.
En flott park! Er ingen vits i å dusje før man dra dit på denne
tiden av året, for det var varmt…veldig varmt og klamt;) Kl 22 dro
vi tilbake til hotellet, kjapp dusj og så tok vi taxi videre til RAffels
for å få i oss en altfor dyr Singapore Sling, men turist som man er
så er det jo verdt det :)
Videre to vi taxi til der utelivet er i Singapore er (Clark Kee) , og
hadde en drink der , noen vårruller og så stupte vi i seng.
10.Mai: Opp tidlig for omvisning på hotellet. Så dro vi videre for
å se The Fullerton Bay Hotel – wow – lekker resepsjon og flotte
rom! Nyåpnet hotel og veldig lekkert!

Veldig kjekt bassengområde med nydelig utsikt

Vi så også Fullerton Hotel 5*
Her var rommen noe slitte men fint alikevel, fint og luftig
bassengområdeJ
Vi hadde også lunch her, buffet med utrolig godt utvalg!
Fantastisk god mat! Videre på rundtur i buss i Singapore i 3 timer
hvor vi fikk se noen av serverdighetene i Singapore. Deretter dro
vi til Gardens by the Bay og besøkte alle områdene her og så på

blomster og vekster. Fikk med oss solnedgangen her som var
nydelig mens vi gikk på disse kunstige trærene.

Så hadde vi en time på oss å komme til hotellet, pakke, dusje og
spise middag! Så ganske travelt kan man si det var i Singapore!
Hjem med Singapore Airlines som var like bra på hjemreisen
som på utreisen. Var ganske trøtt når vi skulle hjem etter mange
travele dager så sov 10 av 12 flytimer… som var deilig!
Tusen takk til PATA og Singapore Airlines for en fantastisk og
lærerik tur!

Mvh happy Buddah Gry :)
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