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Upptäck Bali på ett bekvämt sätt 

 
Paket:  Upptäck Norra Bali  
Längd:  4 dagar – 3 nätter  
Pris: Med Standard boende → IDR 6.500.000 / SEK 4.500,- (för 1-2 personer)  

Med Deluxe boende → IDR 7.500.000 / SEK 5.295,- (för 1-2 personer) 
Utan boende  → IDR 4.950.000 / SEK 3.495,- (för 1-2 personer) 

  
DAG 1. ( Start 09.00 ) 
- Plocka upp vid startplatsen, på väg norrut vi kommer att göra ett stopp vid: 
- Jatiluwih ris terrass 
- Lake Beratan Temple 
- Tillval: Vandring vid sjön Tamblingan (extra SEK 150,- per person) 
- Checka in på boende: val mellan Munduk eller Lovina. 
 
 
DAG 2. (Start 09.00) 
- Startar från Munduk / Lovina till Pemuteran 
- Snorkling på stranden i Pemuteran  
- Tillval: snorkeltur till Menjangan Island (extra SEK 445,- p.p)  eller besöka nationalparken 
(extra SEK 140,- p.p) 
- Checka in på boende: Lovina 
 
 
DAG 3. (Start 06.00 eller 09.00 / 10.00) 
- 6:00 Delfinskådning vid soluppgången  
- Besök lokala marknaden på Singaraja stad 
- Besök Sekumpul vattenfall 
- Besök Jagaraga tempel 
- Tillbaka till boende i Lovina 
 
 
DAG 4 (Start 09.00 / 10.00) 
- Besök Hot spring i Banjar 
- Besök buddhistiska tempel i Banjar 
- Pupuan risfält panorama 
- Tillbaka till hotellet från startplatsen eller nästa destination 
 
 
 Inklusive i paketpriset: 

- Svensktalande guide & chaufför 
- Privat och bekväm bil (med AC) och bensin kostnader 
- Boende för 3 nätter (inklusive frukost) 
- Parkering avgift och inträdesavgifter 
- Dolphin tur 

 Ingår inte i paketpriset: 

- Lunch och middag 
- Snorkling på Menjangan Island / entré national park  

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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