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Upptäck Bali på ett bekvämt sätt 

Paket:  Upptäck Östra Bali  
Längd:  4 dagar – 3 nätter  
Pris:  Med Standard boende →  SEK 3.095,- (för 1-2 personer)  
     Med Deluxe boende →  SEK 3.825,- (för 1-2 personer) 
   Utan boende →   SEK 2.175,- (för 1-2 personer) 

  
DAG 1. ( Start 09.00 ) 
- Plocka upp vid startplatsen, på väg österut vi kommer att göra ett stopp vid: 
- Besök Kerta Gosa, det kungliga hovet i Klungkung 
- Besök Traditionell marknad i Klungkung 
- Risfält terrasser eller Sidemen dalen 
- Checka in på boende: Darmada Resort i Sidemen 
 
 
DAG 2. (Start 09:00) 
- Startar från Sidemen 
- Trekking i Sidemen Valley (2-3 timmar). Tillval: lång vandring i området (4-5 timmar). 
- Besök traditionell vävning eller Arrak (lokal palm vin) destilleriet 
- Tillval: matlagning klass vid Darmada (extra 200.000 rp per person) 
- Tillbaka till boende: Darmada Resort i Sidemen. 
 
 
DAG 3. (start 09:00 / 10:00) 
- Besök templet Goa Lawah på Klungkung regency  (bat cave temple) 
- Besök en traditionell salt tillverkare 
- Besök Tenganan by (en av de äldsta traditionella balinesiska byar) 
- Checka in på boende i Ida hemvistelse i Candidasa 
 
 
DAG 4. (Start från 8:00 till 9:00) 
- Mörgon resa med en lokal fiskare båt (tillval att göra Snorkling lika bra på denna båt) 
- Besök Pantai Putih, en vacker vit sandstrand, för avkoppling och simning. 
- Tillbaka till hotellet från startplatsen eller nästa destination: Amed. 
 
 
 Inklusive i paketpriset: 

- Svensktalande guide & chaufför 
- Privat och bekväm bil (med AC) och bensin kostnader 
- Boende för 3 nätter (inklusive frukost) 
- Parkering avgifter och inträdesavgifter 
- Risfält vandring eller vandra i Sidemen 
- Båttur i Candidasa 

 Ingår inte i paketpriset: 

- Lunch och middag 

 
OBS: Detta är ett standardpaket. Vi är alltid beredda att anpassa schemat efter dina behov. Låt 
oss veta om du har några önskemål eller speciella önskemål. Priset för skräddarsydda paket 
kommer att anpassas till det nya schemat.                                        
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