
Elephant Safari Lodge  Fra den 15 – 18.08.2013 

  

  
 
Adresse: 

Elephant Safari Park Lodge Jl. Elephant Park Taro, Ubud, Bali, 80111 
  

- det eneste hotel i verden med ”elefant chauffør service” fra dit værelse. 
I de mest fantastiske omgivelser i Taro udenfor Ubud ligger et luksuriøst resort der tilbyder muligheden for at fodre, bade, ride på og være 
sammen med 29 store Sumatra elefanter. 
 
Vågn op til lyden af en flok elefanter der fredeligt vandrer til søen for at nyde et morgenbad. Efter en god gang morgenmad og måske en 
dukkert i poolens kølige vand, bliver I hentet ved værelset af jeres egen private elefant med ”chauffør”.  
Efter et trek gennem skoven højt til vejrs på elefantryg er det tid at begive sig til Elephant Arena for at se elefanterne vise hvad de kan. 
Der er mulighed for at hjælpe til med at bade de store dyr, fodre eller bare tilbringe tid i det store selskab.  
Værelser: 27 værelser i safari-stil med internetadgang, satelit TV, minibar, sofaarrangement, aircondition.  
Faciliteter: Dejlig wellness spa, bar, restaurant, bageri, swimmingpool,  
butik, butlerservice, roomservice 
 
Pakke 3 dage/2 nætter - tilkøb til Din Balirejse. Inkluderet er alt dette: 
- 2 nætter i garden view room med morgenmad  
- 1 gang elefantridning i dagtimerne  
- 1 natsafari på elefantryg  
- deltagelse i badning af elefanter 
- elefantridning til middagsrestaurant  
- frugtkurv  
- gratis entre til elefantparken alle dage  
- elefant show  
- velkomstdrink  
 
Pakke 4 dage/3 nætter - tilkøb til din Balirejse. Inkluderet er alt dette: 
- 3 nætter i garden view room med morgenmad  
- 1 frokost i Park restauranten 
- deltagelse i badning af elefanter  
- ubegrænset elefantridning i dagtimerne  
- elefantridning til middagsrestaurant  
- frugtkurv  
- gratis entre til elefantparken alle dage  
- velkomstdrink  
 

Damai Lovina Resort   Fra den 18 – 21.08.2013 



  

  
 
 

  

  
 

Adresse: 
Damai Lovina Villas, Jalan Damai Kayuputih Lovina, Singarajah, Bali 
 

Et fantastisk resort hvor forkælelse og afslapning er nøgleordene, og gastronomien skal opleves. Her er kun det bedste godt nok. 

Beliggende på en frodig skråning finder du dette enestående resort. Her går alting op i en højere enhed og du får ro og fred i sindet til at 
lade op. 
Damai Lovina har kun 8 bungalows, hvilket gør at den intime stemning her ikke findes magen til andre steder. Hotellets personale er 
utroligt hjælpsomme og arrangerer gerne romantiske middage i solnedgangens skær. 
Resortet har en massage/ spa uden sammenligning, en elegant swimmingpool med udsigt til de frodige bjerge samt bibliotek med et bredt 
udvalg af bøger, tidsskrifter og film.  
Damai Lovinas restaurant er en oplevelse helt for sig - her kreeres de mest fantastisk goumet oplevelser, og den er internationalt 
anderkendt som noget af det bedste. Råvarerne kommer fra stedets egen farm. 
Resortets bungalows er luksuriøst indrettede med lounge område, og stor terasse. Her findes alle ønskelige faciliteter. 
Et fantastisk hotel for livsnydere hvor kun det bedste er godt nok. 
 
Villaer:  der er 8 rummelige villaer inddelt i superior og deluxe. Begge typer er lækkert indrettet med alle faciliteter. 
  
Faciliteter: Dejlig gourmetrestaurant som er meget anerkendt, swimmingpool, spa mm.  
 

Puri Santrian / Santrian Club   Fra den 21 – 28.08.2013 



  

   
 

  
 



  

  
 
Adresse: 

Jl. Danau Tamblingan 63, Sanur 80228 PO Box 3055 Denpasar Bali - Indonesia  
 
Pragtfuldt resort direkte ned til vandet - super standard og meget populært.  
Puri Santrian er anlagt i en skøn tropiske have med to pools. Hotellets restaurant serverer balinesisk, italiensk samt internationale retter. 
Derudover har resortet en bar direkte ned til stranden hvorfra der er en fantastisk udsigt og spa/ massage. 
Store rummelige værelser med bad og toilet, aircondition, minibar, terrasse eller balkon. Hotellet har en hyggelig bar og ofte 
aftenunderholdning. Fra stranden tilbydes alle former for vandsport.  
  
I forbindelse med Puri Santrian, finder man Santrian Club, der er bygget op omkring en lækker swimmingpool. faciliteterne omkring 
Santrian Club er forbeholdt stedets gæster, mens alle Puri Santrians faciliteter selvføgelig er til rådighed. Club afdelingen tilbyder en 
lounge med morgenmad og eftermiddags kaffe og te gratis. 
Puri Santrian Club er kun for voksne. 

 
I får følgende på turen:  
Flyrejse med Singapore Airlines via Singapore til Bali t/r 
3 nætter på Elephant Lodge i Ubud i gardenview room - inkl alt dette:  
Ophold i garden view room med morgenmad 
1 frokost i Park restauranten 
Deltagelse i badning af elefanter 
1 x elefantridning og formiddagen og 1 x elefantridning om aftenen 
Elefantridning til middagsrestaurant 
Frugtkurv 
Gratis entre til elefantparken alle dage 
Velkomstdrink 
3 nætter på Damai Lovina i garden view villa - inkl dette:  
1 x gourmet middag på hotellets fantastiske restaurant 
1 x massage i spa-afdelingen 
Delfinsafari 
6 nætter på Puri Santrian i gardenwing værelse med morgenmad  
Alle skatter og afgifter samt al transport 


