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Upptäck Bali på ett bekvämt sätt 

 

Paket:  Upptäck Centrala Bali  

Längd:  3 dagar – 2 nätter  

Pris: Utan boende  → SEK 2.645,- / 4.000.000 IDR (för 1-2 personer) 

Med Standard boende → SEK 3.195,- / 5.000.000 IDR (för 1-2 personer)  

Med Deluxe boende → SEK 4.295,- / 6.500.000 IDR (för 1-2 personer) 

  

                                         

DAG 1. ( Start 09.00 ) 

- Plocka upp på startplatsen. (Beroende på startplats) kommer vi att göra ett stopp vid: 

- Besök Tegallalang risfält terrass 

- Besök Tirta Empul, ett heligt källvatten tempel i Tampaksiring 

- Besök kaffeplantage 

- Besök det kulturella hjärtat av Bali, Ubud och vandra runt (marknad, apa skog, butiker etc). 

- För kvällen kan du välja mellan: kulturdansföreställning i Ubud  

- Checka in på boende: Ben & Breakfast, Batuan eller boende i Ubud 

 

DAG 2. (Start 09.00) 

- Startar från Batuan eller Ubud 

- Besök NungNung vattenfall 

- Besök Toya Bungkah, Batur natural hot springs i Kintamani 

- Besök Penglipuran traditional village i Bangli regency 

- Besök Mas, byn traditionella träsnideri 

- Tillbaka till boende 

 

DAG 3. (start 09.00 / 10.00) 

- Besök Taman Ayun, det kungliga vattenpalats i Mengwi, Tabanan. 

- Besök Jatiluwih, a UNESCO world heritage site och göra en kort eller lång vandring i 

risfältet 

- Besök Batu Karu Temple. 

- Tillbaka till hotellet från startplatsen eller nästa destination. 

 

 Inklusive i paketpriset: 

- Svensktalande guide & chaufför 

- Privat och bekväm bil (med AC) 

- Bensin kostnader 

- Parkering avgifter och inträdesavgifter för turistplatser och aktiviteter 

 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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