ATT RESA TRYGGT
& BEKVÄMT PÅ BALI

Vissa kanske gillar att kasta sig ut i det okända på semestern.
Medan många föredrar att ha stenkoll på sin kommande resa in
i minsta detalj, redan långt innan den blinkande gaten visar dags
för avgång. Vi har under fyra dagar testat detta mer bekväma
alternativ genom att resa med den svenska resebyrån Baliexperten,
som fokuserar på skräddarsydda och personliga resor till Bali.
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Utsikt över boendet vid Bagus Jati Resort, Ubud.

>>

De två första nätterna bodde vi i utkanten av
Ubud, vid det Balinesägda hotellet Bagus Jati,
vars inriktning var ”health and wellbeing retreat”.
Och det var det enda ut i grästopparna. Det fem
hektar stora hotellområdet var otroligt välskött
och enastående vackert, byggt i etapper. Beläget
på sluttningen av en dal, med odlingar av grönsaker här och var och med ett eget litet vattenfall
längst ner i dalen. De stora villorna var smakfullt inredda och med balkonger som bjöd på
både utsikt, lugn och vackra soluppgångar. Visst
märktes det smått att hotellet hade några år på
nacken, men den enormt trevliga och härliga
personalen, samt den underbara miljön, kompenserade det med råge. Utbudet i restaurangens
menyn gick mestadels i traditionell stil, men där
fanns också kreativitet. Under våra två dagar vid
Bagus Jati fann själen lugn och harmoni. Så väl
genom yoga som hölls varje morgon i den vackra
paviljongen, som genom massage i resortens
minst sagt vackra och ljuvliga spa-anläggning.

Baliexperten är en mindre resebyrå som
fokuserar på upplevelser i Indonesien, framförallt
på Bali. De arbetar med lokala samarbetspartners
för att deras lokalkännedom och kulturella bakgrund ger unika upplevelser. Deras olika paket
håller ett brett spann. Allt från lugna två veckors
semestrar med helt romantisk prägel, till sådana
med mer fokus på sevärdheter eller mer fartfyllda
dagar. Men resenärens önskemål står alltid i fokus
och tillsammans kan man även skräddarsy
individuella reseupplägg.
Planeringen inför vår resa började flera månader
innan planet skulle gå och där ett specialupplägg
togs fram, mycket efter våra önskemål. Långt
innan vi reste hade vi full koll på exakt vad våra
dagar på Bali skulle innehålla. Presenterat i ett
ordentligt och snyggt häfte, innehållande samtliga
tider, platser, måltider per dag, hotell etc. Ja i
princip allt du även behöver veta inför en stundade
resa till Bali. Vad gällde praktisk information och
säkerhet, ingick även det i ett separat häfte.
Väl på plats flöt allt på utan mista bekymmer,
krångel eller konstigheter. Så för den som vill
känna enorm trygghet på resan och på plats slippa

ägna tid åt planering eller funderingar på hur
man tar sig till det ena eller det andra, så är
Baliexperten några jag varmt kan rekommendera.
En egen telefon fick vi även tillgång till under
vistelsen, för att enkelt komma i kontakt med vår
guide eller chaufför om det skulle vara något.
Första dagen blev vi punktligt upphämta i en
modern bil och Ade, vår guide, presenterade sig
och chauffören Wayen. I traditionsenliga kläder,
sarong och udeng (typ av huvudbonad) delade
Ade glatt med sig av fakta kring sin underbara
ö, då vi färdades från kusten upp mot bergen och
den lilla byn Munduk. Längs vägen passerande
vi byn Kapol som gör byggstenarna för Balis alla
tempel, den pampiga statyn ”Romeo and Juliet”
och vackra stora risterrasser. Väl bland bergen
åkte vi i frodigt grönt landskap på slingriga vägar
så små att de inte byggts för bilar. Men Wayen
körde med van hand och tog oss säkert till vår
första anhalt, Munduk Wilderness Basecamp.
Där hälsades vi välkomna med varsin kopp te,
gjord på hemmaodlat citrongräs. En uppfriskande
syrlig smak som även värmde gott i det något
svalare bergsklimatet. Efter att beundrat den

vackra utsikten tog vi plats i de framkörda terrängfordonen Finn Komodo och ett fantastiskt äventyr
tog sin början. Instruktionerna för att manövrera
den specialdesignade terrängbilen var inte
många, men funktionerna i den inte heller fler.
Gas, broms och styrning var det enda.
Guiderna kontrollerade att våra fyrpunktsbälten
satt som de skulle och startade fordonet. Första
enkla, men leriga sträckan, gick ner till sjön Tamblingan. Det mullrande ljudet från motorn bakom
ryggen var öronbedövande, men ord onödiga för
våra leenden sa allt. Vid sjön bytte vi för en stund
terrängfordonet till en traditionell kanot och njöt
av att paddla fram på det lugna vattnet.
Via terrängfordonen gav vi oss sedan av längre
upp i bergen. Längs sträckor som inte kan kallas
väg, snarare stenrös med enorma stenbumlingar.
Men detta fordon klättrade likt en robot fram och
gav en imponerande och adrenalinfylld upplevelse.
Vädret under den fem timmar långa turen skiftade
från sol, till regn och vissa sträckor befann vi oss
körande mitt bland molnen. Turen avslutades med
en trekking till ett vackert vattenfall, där ett härligt
bad blev pricken över i´t på en jätterolig dag.

Vi vidgade våra vyer ordentligt och testade för
första gången ayurvedisk massage; 1 timme
Abhyanga (avgiftande oljemassage som ska ger
förnyad energi på cellnivå) samt 1 timme
Shirodhara (som ska vara mentalt avstressande,
bra mot stress och bla förebygga håravfall).
Ayurveda betyder “kunskap om livet” och är en
flera tusen år urgammal läkekonst från Indien,
som kort beskrivet går ut på att skapa balans
mellan kropp, själ och ande. I ayurveda är åtgärder för att bibehålla en god hälsa lika viktiga
som att bota och lindra sjukdomar. Enligt den
ayurvediska medicinen finns det tre elementära
energier eller doschor: Vata (”vind”; rymd och
luft), Pitta (”galla”; eld och vatten), och Kapha
(”slem”; jord och vatten). Så det första vi fick göra
vid Sejapi Spa var att fylla i varsin blankett med
olika hälsofrågor. Varifrån de sedan räknade ut
vilken typ av doscha som dominerade oss och på
så vis visste de vilken olja som skulle användas
vid våra behandlingar.
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Utsikt från hotellet Puri Santrian, Sanur.

Vår tredje dag fylldes av kultur och sevärdheter.
Med ett första stopp för att skåda Mount Batur,
Balis näst högsta vulkan samt dess fina vulkansjö.
Därefter stannade vi vid de vackra risterrasserna
vid Tegalellangan, gjorde ett besök vid byn som
är känd för sitt träsnideri, följt av Monkey Forest i
centrala Ubud. En vacker mindre skogspark, som
var full av nyfikna apor som mer än gärna hittade
på rackartyg med de turister som inte var vaksamma.
Men enligt min mening en underhållande syn,
samt en härlig och speciell upplevelse om man
aldrig sett Makaker i det fria och på nära håll.
Bananer och annat ”godis” fanns att köpa vid
entrén så man kunde mata dem, och en del vakter
patrullerar även i parken för att se till att aporna
inte var för påflugna. Vår guide Ade sa att om en
apa klättrar upp på en så är det viktigt att man är
tyst och inte få panik.
Eftersom Bali har en uppsjö av tempel och de
tillhör stor del av kulturen på ön så besökte vi ett
utav dem. Det lilla vattentemplet Gunung Kawi
Sebatu som tillhör ett av de minst välbesökta
tempelkomplexen på Bali. Men det var både
vackert och vilade i en oas av lugn. Med grönskande trädgårdar runt dammar fyllda med karp
och lotusblommor, samt guldfyllda och detaljrika
tempel omgivna av kristallklara pooler med naturliga
källor. Även två vackra pooler bakom höga murar
dit lokalbefolkning och pilgrimer reser för att
bada. Vår guide hjälpte oss att knyta sarongen
runt våra midjor innan vi gick in och var sedan

som en uppslagsbok vad gällde templet och dess
historia. Delade med sig av olika detaljer, stora
som små, och gjorde besöket mycket intressant.
Ade pekade även ut för oss vart själva källan rann
in som försåg alla pooler med vatten. Vilket hade
varit omöjligt att lägga märke till utan honom.

”I promise that this
food will not get
you an earthquake...
with eruption”
En av höjdpunkterna under resan var fjärde dagens
matlagningskurs som gick i Balinesisk stil. Där
morgonen började med en lärorik guidad tur på
Ubuds matmarknad, följt av ett stopp mitt bland
risfällten i byn Laplapan. Där informerades vi
om olika ris-sorter, hur mycket ris en person på
Bali äter per dag, hur processen går till från frö
till skörd, hur ”bassängerna” fungerar mm. Efteråt
välkomnades vi hem till en förtjusande kvinna,
Puspa, samt hennes man Wayan som mycket väl
hade kunnat jobba som ståuppkomiker. Medan
Puspa förberedde köket in i sista sekund underhöll
Wayan oss vid innergården. Där han drog det
ena skämtet efter det andra. ”I promise that this

food will not get you an earthquake... with
eruption” sa han bland annat och tog sig först
på magen och kastade sedan en blick över axeln
ner mot rumpan. Dagens fortsatte med samma
glädje som den började. Där två förtjusande
människor öppnade upp sitt hem och gjorde
vår matlagningskurs till en fantastik upplevelse.
Vi skapa totalt 8 inhemska maträtter som även
smakade fantastiskt.
Sista natten bodde vi på södra Bali, vid det fina
strandhotellet Puri Santrian. Ett hotell med
flertalet smakfulla pooler samt en privat strand
med två egna gazebos stående ute i havet. Lika
vackert beläget som deras frukostbuffé var
sagolikt god. Och staden Sanur var en lagom
frisk fläk, men flertalet restauranger precis runt
hörnet och med en lång strandpromenad att
njuta av under solnedgången. Resan avslutades
med en ljuvlig kväll ute till havs, på lyxkatamaranen Aristocat. Där vi på däck satt vid fint dukadt
bord med vita dukar och serverades en smakrik
åttarätters meny till rytmerna från ett liveband
stående en halv våning upp.
Resan började lika bra som den slutade. Fullt
omhändertagna från varje soluppgång till solnedgång. Utan besvär, utan funderingar. Dessutom
med både trevlig guide och chaufför som glatt
delade med sig av sitt Bali och tog oss från det
ena intressanta och roliga till det andra.

RESA MED BALIEXPERTEN

Resebyrå: Baliexperten
Kontakt: www.baliexperten.se
031-757 77 30
Vardagar 10.00-18.00
kontakt@baliexperten.se
Övrigt: Har sex stycken färdiga paketresor,
men är specialiserade på att arrangera och
skräddarsy individuella resepaket till Bali
där kundens önskemål står i fokus.
Arbetar alltid med lokala aktörer och guider
för att ge en genuin reseupplevelse.

