ÖARNA

LEMBONGAN
& CENINGAN
Inte långt från Bali i Indonesin finner man dessa
två underbara öar. De är lantliga, inte överfulla av
turister och de omges av vackert turkost vatten.
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ndast 30min med speadboat från den
populära och turisttäta ön Bali i Indonesien
finner man de två små paradisöarna;
Nusa Lembongan och Ceningan. Bortsett från
att där inte finns några risfält, så påminner miljön
och atmosfären om ett forna Bali. Det är lantligt,
det är enkelt, och vägarna är både små och få.
Palmer vajar i vinden och fina traditionella
offergåvor (canang sari) är enligt den hinduiska
religionen utställda vid byggnader och vägar.
Vattnet är vykokortsvackert turkost, och här och
var ses stora sjögräsodlingar speglas under ytan.
I byn Jungut Batu anländer majoriteten båtar,
vilka lägger till vid stranden. Det varma vattnet
når upp till knäna då vi går de sista stegen från
båten upp på land. Vid den stenlagda gångbanan
strax ovanför sitter en herre som med van hand
omsorgsfullt badar sina hönor. Några arbetande
kvinnor hälsar glatt på vägen upp på stranden och
på huvudet bär de korgar överfulla av nyskördat
sjögräs. Det skiftar i gröna nyanser och läggs upp
land, på stora dukar för att torka. Dess speciella
doft seglar iväg med vinden, samtidigt som en
ung kille ropar ”Like to rent a bike?”

Dream Beach, Lembongan

Nusa Lembongan är den största av de två öarna
men är inte mer än ca 8km² i storlek. Trots det
är naturen skiftande. I norr breder mangroveträsk ut sig, där man från en charmig fiskeby
frudfullt kan glida genom den täta växtligheten i
traditionell båt. På motsatt sida av ön hittar man

stränderna Mushroom och Dream Beach, som
båda kantas av vitkornig sand och mysig atmosfär.
Mittemellan dessa två stränder vilar också den
mäktiga klippformationen Devils Tear, där havet
visar sina hårda krafter.

så via en trappa placerad till höger om entrén når
man ner till sanden.

”Vattnet är vykokortsvackert turkost, och
här och var ses stora
sjögräsodlingar
speglas under ytan”

Endast ett par minuters promenad från Dream
Beach finner man den mäktigaste naturupplevelsen som går att hitta på Nusa Lembongan;
Devil’s Tear. Ett mycket passande namn på den
klippformation där stora vågor dundrar in och
visar naturens enorma krafter. Vissa dagar skjuter
vågorna upp som gigantiska pelare mot skyn,
flera meter höga. Andra dagar är det inte fullt
lika explosiva, men ändå trollbindande och
fängslande att se. Under de lugnare dagarna kan
man med lite tur även se sköldpaddor simma i
strömmarna precis nedanför.

Den vackraste stranden på de båda öarna är utan
tvekan Dream Beach. Bara namnet i sig talar om
att det är en drömstrand, belägen för sig själv i en
egen bukt. På klippavsatsen ovanför vilar Dream
Beach Hut´s, vars rum består av trivsamma tvåvåningshus i trä och med halmtak. Sovrum och
altan utgör den övre delen och ett öppet badrum
och viloplats är ”rummets” undervåning. Hotellets
restaurangen erbjuder bra mat och enorm utsikt.
Precis som från den stora ändlösa poolen har
man hela bukten och Dream Beach framför sig.
Stranden tillhör inte hotellet och är inte privat,

De båda öarna binds samman av en gul hängbro.
En cool bro, kanske just för att den är så extremt
smal. För t.ex. två mopeder med boardrack och
brädor på sidan är det minst sagt problematiskt
att mötas, men ingenting är omöjligt. Det vanliga
är dock att inte mötas, utan åka ena ösidan åt
gången. Eller promenera över.
År 2013 gav dock delar av bron vika för naturens
krafter. Efter det har en skylt på bron förklarar
att den endast är i 40% av sitt ursprungliga skick.
Och i oktober 2016 kollapsade hela. Men eftersom
det är enda ”landvägen” mellan öarna beräknas en
ny bro stå färdig i februari 2017. Och över till
grannön Ceningan bör man ta sig, för är man på
den ena ön bör man även uppleva den andra.
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The Deck Café & Bar
Lembongan

La Pirate Beach Club
Ceningan

Sandy Bay
Lembongan

Ceningan är den lilla söta ön, om än mer
obebodd och ännu mer lantlig än Lembongan.
Surfare är de flesta som lockas hit, till vågorna
längst ut vid Ceningan Point. Men där finns också
Mahana Warung (en lokal restaurang), läckert
belägen på klippavsatsen. De som inte surfar bör
ta sig hit för utsiktens skull, för att skåda delfiner
som då och då passerar, eller för att testa något
av de två cliff jumps. Enligt ägarna till warungen
är höjden på hoppen runt 5 respektive 13 meter.
Men vid lite ifrågasättande ändrades plötsligt
det högsta hoppet till endast 8 meter. Så vad den
korrekta höjden är får förbli oklart. (Att testa
kostar dock några kronor per hopp, vilket man
betalar på warungen).
Endast ett par minuters promenad söder ut från
Ceningan Point kan man överblicka Blue Lagoon.
En vacker klippformation som får det turkosa
vattnet nedanför att liknar ett hjärta i formen.
Och inte långt därifrån, vid Ceningan Resort,
finns även en nystartad canopy, eller ”Flying Fox”
som det mer korrekt kallas. En 100 meter lång
linbana som går från en klippsida till en annan,
30 meter upp i luften. I utbyte mot en kostnad
på 100.000Rp (ca 67kr) har man möjlighet att
iklädd sele sväva fram över havet och de vilda
vågorna nedanför. En upplevelse som blivit
snabbt populär då det inte ens på Bali finns en
canopy där man åker över vatten.

Att ta sig runt på Ceningan gör man via moped
eller tillfots. Det är en mycket enkel ö, där huvudvägen kantas av grunt kristallklart vatten, enkla
warunger och sjögräs som ligger på tork utanför
de flesta hus. Kor betar fritt och tuppar galer från
sina fina korgar. Det finns faktiskt endast en riktig
väg, resten är mindre skogsstigar. Men risken att
åka vilse är minimal, för ön är så liten att det inte
går. På Ceningan är det värt att åka omkring en
dag helt utan plan, för det är en upplevelse i sig.
Vid den högst belägna punkten ligger rustika
Ceningan Cliff Rest Area & Restaurant. Menyn
innehåller lokala rätter som äts med sagolik utsikt
över storebrodern till dessa två öar; Nusa Penida.
Även om Ceningan går hand i hand med enkelhet,
göms där ett par moderna ställen. Secret Beach
och Le Pirate Beach club tillhör den kategorin,
lika mycket som de tillhör den den dyrare prisklassen. Så att de sticker ut från omgivningen
och den övriga miljön är det inget snacka om. La
Pirate Beach Club är beläget precis vid vattnet,
inte långt från brofästet. Designen går i modern
stil och allt andas karibisk känsla. Restaurangen
är charmig och serverar vällagad och god mat.
Från poolen har man första parkett över Nusa
Lembongan och vattnet som skiljer öarna åt. La
Pirate Beach Club har även 10 stycken ”Beach
Boxes”. Med andra ord små söta vita stugor för
dem som önskar ett pittoreskt boende.

Priserna för att äta på Ceningan och Lembongan
ligger något lägre än på Bali. Men spannet är
brett och delat i två grupper; warunger och beach
clubs. Mina tre favoriter i den lägre priskategorin är:
Green Garden Warung. Ett luftigt och charmigt
ställe, inrett med bambu och grönskande växter.
Beläget som i en egn oas i den största byn Jungut
Batu. Det dyraste på menyn kostar ca 25kr.
WBM Coffee Shop & Grill Ribs, förtjänar också
att nämnas även om deras ribs är något dyrare,
ca 70 kr. Men de grillar öns godaste revbensspjäll (kanske även öns enda), vilka serveras med
colslaw och pommes.
Tawe Warung, är det billiga stället med fin utsikt.
Beläget vid vattnet och serverar en fantastiskt
god Curry.
Till de moderna och dyrare restaurangerna hör;
La Pirate Beach Club, The Deck Café & Bar,
samt Sandy Bay Beach Club. Vid det sistnämnda
finner man definitivt öarnas godaste mat.
Snorklingen runt dessa öar är något som lockar
många och det med all rätt. Olika snorklingsturer
avgår från Lembongan ett par gånger dagligen.
Vid djupa Manta Bay är chansen stor att få se
rockor. Och andra populära platser för snorkling
är Crystal Bay och Gamat Bay. Varav det sistnämnda är min personliga favorit, där vattnet
inte är lika strömt.

Lembongan & Ceningan

Ta sig runt: via de mindre shuttle-lasbilarna
eller hyrd moped.
Språk: Balinesiska och Indonesiska.
Bofasta: ca 5000 personer (Lembongan)
Valuta: IDR (Indonesisk rupie)
Bankomat: Endast en bankomat finns. Belägen i
hamnen, Jungut Batu, på Lembongan. Men bäst
är att ta med kontanter då den ofta är ur funktion.
Ta sig hit: Från Bali, Sanur Beach, avgår båtar
flera gånger dagligen. Pris varierar och är många
gånger förhandlingsbart. Men runt 450.000Rp
(ca 300kr) t/r, inklusive hotell pick up / drop off.
Övrigt: Ögruppen består totalt utav tre öar;
Penida, Lembongan och Ceningan. Varav den
förstnämnda är den största. För att ta sig till
Penida krävs att man åker båt.

Mushroom beach, Lembongan.

