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Denna resa bjuder på unika upplevelser från imponerande natur med djurliv till folktro 
och folkstammar som bevarat sina unika traditioner. Ni reser med Henrik Helin som un-
der många års tid besökt många av Indonesiens öar, han är gift med Lestari från Java och 
talar indonesiska. Han skall visa er sina favoritöar.  Resan börjar med Sulawesi som fasci-
nerar med allt från öns särpräglade form till det bördiga vulkaniska landskapets koniska 
berg till den otroliga skillnaden bland de etniska grupperna. Det är framför allt Toraja-
höglandet som trollbinder. Även om naturen är enastående med höga vulkaner, djupa 
dalar, vackra risfält, spännande marknader och traditionella byar med särpräglade båt-
formade hus och befolkningens begravningsceremonier som är helt unika. Vattenbuf-
feloffrandet, ”tau tau”-träfigurerna av de döda, grottgravarna och döda som ”betraktas” 
som levande, som är så annorlunda att en resa till Sulawesi på alla sätt och vis är att 
besöka en helt annan värld. Bali, alltid lika gudomligt lockande och med en kultur som 
fascinerar. Här får vi uppleva baliniesisk dans, besök hemma hos balinesiska familjer och 
skolor samt vara med och plantera ris samt delfinsafari och varma källor. Med Henriks 
kunskap och Lestaris lokala vänner får ni en unik resa till Sulawesi och Bali.

IndonesIens mångfald med HenrIk 
- det okända Sulawesi och det gudomliga Bali samt Flores & Komodo

sulawesi & bali 
- natur, hav, berg, naturfolk och djurliv

Nyhet

Henrik Helin
Henrik Helin har besökt många av Indonesiens öar och har stor erfarenhet av landet och två av hans favoriter 
är Bali och Sulawesi, som han tycker är en bra kombination av öar att upptäcka. Henrik talar Indonesiska och 
ser fram emot att få visa landets mångfald av kulturer och människor. Hans fru Lestari kommer från Java men 
de bor nu båda i Sverige.

flores & komodo
En unik förlängning av er resa för er som vill uppleva mer natur och se den omtalade 
Komodovaranen, en mäktig syn. Flores och nationalparken Komodo bjuder på verkliga 
naturupplevelser både ovan och under havsytan. Denna tur passar dig som tycker om att 
vandra lite och vill komma naturen närmare.  Följ med på en spännande båtresa bland 
vackra öar och möt de skräckinjagande  urtidsödlorna. Henrik följer med över till Flores 
och är även här er reseledare.

bali - Long Stay 
- njut av Balis härliga klimat och stränder

FAKTA
GRUPP PRIS fR:  24 450 KR
ord pris fr: 24 950 kr
rEsLÄNGd:  13 - 17 dAGAr
AVrEsA:   6 NoV 2018
I prIset Ingår
• Svensk reseledare Henrik Helin
• Flyg Arlanda-Bali t/r, Bali - Sulawesi t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 11 nt 
• 9 luncher  &  10 middagar 
• Dag med balinesisk familj
• Rundresa Sulawesi med Toraja
• Rundresa Bali med Lovina & Ubud
• Kecakdans
• Entréer och besök enligt program

tIllVAl
DAG 12-17: 
Sol & Bad på Bali inkl frukost: 2 950 kr
Komodo & Flores: 7 950 kr 
Helpension 3 dagar: inkl flyg Balis - Flores 
t/r, kryssning, logi, utfärder

FAKTA
GRUPP PRIS fR:  25 450 KR
ord pris fr: 25 950 kr
rEsLÄNGd:  22 dAGAr
AVRESA:   10 FEB 2019
I prIset Ingår
• Svensk reseledare Henrik Helini
• Flyg Arlanda- Bali t/r
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  Del i Superior room med frukost 21 nt
•  Utfärd Ubud  och besök balinesisk familj 
•  Utfärd Kecak Uluwatu Dance 
•  Utfärd Batukaru + Jatiluwih
•  11 trerättersmiddagar & 2 luncher

En härlig långsemester på Bali i vinter tillsammans med Henrik som finns på plats och 
tar er med på tre utfärder som ingår samt ordnar fler aktiviteter och upplevelser för de 
som önskar. Ni bor på trevliga Puri Santrian hotell. som ligger vid den långa sandstran-
den Sanur i den lugna sydöstra delen av Bali. Detta familjeägda hotell har en balinesisk 
atmosfär. Hotellet har en trevlig tropisk trädgård, tre pooler, bubbelpool, solterrasser, 
poolbar och två trevliga restauranger samt en loungebar där man kan äta invid havet. 
Hotellet har också ett spa där man kan beställa olika behandlingar.  Hotellstranden har 
en 200 m lång privat vit sandstrand, som är badvänlig. Våra Superior rum är inredda i 
distinkt balinesisk stil och har alla moderna bekvämligheter. Hotellet ligger inom gång-
avstånd till affärer och restauranger.


