
Med uberørt skønhed ligger i den vestli-
ge ende af den sagnomsuste ø Bali: fro-
dige grønne skove, malerisk bjergkæde, 
krystalklart blåt vand og enorme stræk-
ninger med uberørte strande, det er hvad 
der venter på West Bali National Park. 
Hjem for over hundrede arter af dyreliv 
er nationalparken bedst kendt som hel-
ligdommen for den eksotiske hvide Bali 
Starling, en ikonisk fugl af gudernes ø.

Beliggende i det mest nordvestlige 
punkt på Bali, omfatter nationalparken 
hele området af Prapat Agung-halvø-
en og store skår af jord omkring byerne 
Gilimanuk, Cekik og Banyuwedang, der 
ligger i Jembrana og Buleleng. Denne na-
tionalpark ligger cirka 100 km fra Balis 
hovedstad Denpasar eller ca. 50 km vest 
fra den nordlige by Singaraja, hovedstad 
i Buleleng regionen.

West Bali National Park har et samlet are-
al på 19.002,89 ha, der dækker 15.587,89 

West Bali National Park
ha land og 3.415 ha vand. Livsmiljøet 
er meget varieret med regnskove, tør sa-
vanner, akacie-skrubber og lavlandssko-
ve samt mere montanskove i den højere 
region. Der er også nogle lommer med 
tæt mangroveskov. I den nordlige del af 
parken er der en åbenlyst nordskæren-
de halvø kaldet Prapat Agung. Omkring 
denne halvø er lange strækninger af be-
skyttede strand- og offshore korallrev 
samt en lille offshoreø kaldet Menjan-
gan. Sidstnævnte er en meget populær 
dykkerdestination.

Der er registreret 160 arter af fugle i par-
ken, herunder den nær udryddede Bali 
Starling (Leucopsar rothschildi), Balis 
eneste endemiske hvirveldyrart, Bali’s 
faunaikon. Det var den vigtigste grund 
til, at denne nationalpark blev oprettet i 
1941. I 2001 blev det anslået, at så få som 
kun seks individuelle starlinger blev an-
taget at have overlevet i naturen, alle 
sammen i denne park. Siden da har ind-



satsen til opdræt og genindføring fortsat 
fortsat, men krybskraftpres er stadig et 
stort problem. Med det for øje blev et 
andet genindførelsesprogram startet i de 
fjerntliggende regioner i Nusa Penida, ud 
for kysten af   Sanur Beach i 2004. I juni 
2011 modtog West Bali National Park 
60 truede Bali Starling til frigivelse, 40 
fra Surabaya Zoo og 20 fra Taman Safari 
Indonesien. Fuglekikkere kan finde en 
tjekliste over sandsynlige arter og deres 
status her.

Blandt nogle af de andre faunaer, der 
findes i Nationalparken, er: Vilde Bull 
(Banteng), Lade svale, Sortnapet Orio-
le, Sort Rackettailed Treepie, Crested 
Serpenteagle, Crested Treeswift, Dollar-
bird, Hawksbill Turtle, Indian Muntjac, 
Java Sparrow, Javanmakak (Lutung), 
stor flyvende ræv, Leopardkat, mindre 
adjutant, langhalerist, mælkestork, stil-
lehavs svale, rødrumpet svale, Menjan-
gan vild hjort, hellig kongfisker, Savanna 
Nightjar, Storkbilled Kingfisher, vand-
monitor, Vildsvin, gulventileret bulbul 
og mange flere.

Nationalparken er også hjemsted for flere 
truede arter af planter såsom: Pterosper-
mum diversifolium, Antidesma bunius, 
Lagerstroemia speciosa, Steleochocar-
pus burahol, Santalum album, Aleuritas 
moluccana, Sterculia foetida, Schleiche-
ra oleosa, Dipterocarpus hasseltaris Ma-
niscia, Garcinia, Garcin kauki, Dalbergia 
latifolia og Cassia fistula.

Marinereservatet inkluderer kappe bred-
der og adskillige fristed øer med mange 
søfugle i bugten Gilimanuk, på øen Men-
jangan og de fremragende korallrev der 
omgiver den. De gode drop-offs på Men-
jangans sydside overgås kun af de særligt 
fantastiske rev på dens nordlige kyster. 
Øen er et populært sted for lokalbefolk-
ningen og turister, der ønsker at dykke 
efter en række udforskning af fisk og ko-
ralrev. Der er ingen farlige strømme at 
kæmpe med i dette område.

West Bali Barat National Park viser også 
stor biodiversitet i et relativt lille havom-
råde. I slutningen af   forrige århundrede 
blev der registreret 110 arter af koraller, 

der tilhørte 18 familier, hvoraf 22 arter 
var svampekoralfamilien (der er kun 29 
arter af svampekoraller registreret over 
hele verden), og der var mindst 27 arter 
af Acropora koral findes i et relativt lille 
område på kun 2 ha.

Med alle de pragt, der strækker sig fra 
hjertet af sin tykke jungel til de dybe far-
vande, der omgiver halvøen, er West Bali 
National Park virkelig en naturlig skat på 
den sagnomsuste ø Bali.

For tilladelse og information bedes du 
kontakte:

Hovedkontor for 
West Bali National Park:
Balai Taman Nasional Bali Barat
Jl. Raya Cekik-Gilimanuk Jembrana,
BALI 82253
Telefon: +62 365 61060
Fax: +62 365 61479
E-mail: tnbb09@gmail.com
Hjemmeside: www.tnbalibarat.com

 

Kom derhen

De fleste besøgende til parken ankom-
mer langs nordkystvejen fra Lovina (ca. 
90 minutter) eller Pemuteran (ca. 15 
minutter). Andre kommer sydfra via Gi-
limanuk-havnen, som er den vigtigste 
havn, der forbinder Java med Bali (ca. 
15 minutter). Fra hovedstaden Denpasar 
vil turen tage ca. 4 til 5 timer langs med 
vestvej, der forbinder Denpasar med Gi-
limanuk.

Alle besøgende skal tjekke ind på et af 
de to parkkontorer (PHPA) for at få op-
lysninger og for at få tilladelser og ar-
rangere guider. Hovedkvarteret ligger i 
landsbyen Cekik lige syd for Gilimanuk i 
vest. Den anden er ved Labuan Lalang på 
nordkysten, hvorfra både til Menjangan 
Island afgår. Den vigtigste ranger station 
er på vejen mellem de to kontorer i Sum-
ber Klampok.



West Bali National Park eller “Taman Na-
sional Bali Barat” på indonesisk sprog, 
ligger i den nord-vestlige del af øen 
Bali. Det inkluderer hele området Prapat 
Agung-halvøen og et stort landområde 
omkring byerne Gilimanuk, Cekik og 
Banyuwedang. Det officielle område in-
den for parkens grænser er 190 kvadrat-
kilometer med yderligere 580 kvadrat-
kilometer beskyttet reserve i højlandet 
mod øst. I alt udgør dette ca. ti procent af 
det samlede areal på Bali.

Officielt blev parken for det første aner-
kendt som et område af betydning i 1917, 
da rådet fra Bali-herskere designet den 
som en naturpark. Den blev fuldstændig 
etableret som en indonesisk national-
park i 1941. Parken består af regnskov, 
tør savanna, akaciascrub og lavlandssko-

ve samt mere bjergrige skove i det højere 
centrum. Der er også nogle poser med 
tæt mangroveskov.

I den nordlige del af parken er der en 
åbenlys nordstrandshalv kaldet Prapat 
Agung. Omkring denne halvø er der 
lange strækninger af beskyttet strand og 
koralrev offshore samt en lille offshoreø 
kaldet Menjangan. Sidstnævnte er en 
meget populær destination for dykning 
og snorkling.
Der er adskillige lange uddøde vulka-
ner i det beskyttede reserveområde mod 
øst, hvor Mount Patas (1.412 meter) og 
Mount Merbuk (1.388 meter) er de høje-
ste punkter. Disse toppe er dominerende 
visuelle landskabsfunktioner fra alle om-
råder af parken.

Hvad du kan se i 
West Bali National Park
Der er registreret hundrede og tres arter 
af fugle i parken, inklusive den næsten 
uddøde Bali Starling, Balis eneste ende-

miske hvirveldyrart, og dette er en vigtig 
årsag til, at denne nationalpark blev op-
rettet i første omgang. I 2001 troede man, 
at kun seks personer skulle overleve i na-
turen, alle sammen i denne park. Siden 

West Bali National Park



da er indsatsen for fangenskabsopdræt 
og genindførelse fortsat, men krybskraft-
pres er et stort problem. Med det for øje 
blev et andet genindførelsesprogram 
iværksat i fjerntliggende regioner i Nusa 
Penida i 2004. Keen-fuglekikkere kan 
finde en tjekliste over sandsynlige arter 
og deres status her.
Pattedyr, der findes inde i parken, inklu-
derer Banteng, en art af vildtkvæg, hvor-
fra de velkendte Bali-køer er stammende. 
Javanesiske Rusa og indiske Muntjac-rå-
dyr er ret udbredte, og Menjangan-øen 
er faktisk opkaldt efter disse (Menjan-
gan betyder hjorte i Bahasa Indonesien). 
Wild Boar og Leopard Cats er begge ret 
almindelige, men sjældent set.
En Bali Tiger (en fuld underart af Tiger) 
blev skudt her i 1937, og på trods af ryg-
ter om det modsatte, er det den sidste be-
kræftede oplevelse af et dyr, der betrag-
tes som udryddet siden det øjeblik.
Ikke mærkbart anderledes end resten af   
Bali eller det østlige Java, men det kan 

føles lidt varmere og tørrere i den tørre 
sæson her end i de sydlige dele af Bali. 
- og hvis du gerne vil udforske mere på 
dette sted, skal du bare klikke på vandre-
tur til West Bali National Park

Bali er altid varm, fugtig og tropisk med 
den resterende temperatur omkring 30-
35° C (85-95° F) året rundt. Den tørre 
sæson april-oktober og regnperioderne 
november-marts er kun relative, med en 
masse nedbør rundt om året, men den 
balinesiske regntid er mere overskyet, 
mere fugtigt og med en større mulighed 
for tordenvejr.
De fleste besøgende til parken ankommer 
langs den nordlige kystvej fra Lovina (ca. 
90 minutter) eller Pemuteran (ca. 15 mi-
nutter). Andre kommer sydfra via Gili-
manuk (ca. 15 minutter).
Alle besøgende skal tjekke ind på et af 
de to parkkontorer (PHPA) for at få op-
lysninger og købe tilladelser og arrangere 
guider. Hovedkvarteret ligger i landsby-

en Cekik lige syd for Gilimanuk i vest. 
Den anden er ved Labuan Lalang på den 
nordlige kyst, hvorfra både til Menjan-
gan Island afgår. Den vigtigste ranger sta-
tion er på vejen mellem de to kontorer i 
Sumberklampok.
Kun en lille procentdel af parkens sam-
lede areal er åben for besøgende, og den-
ne regel skal overholdes. Der er to vig-
tige måder at udforske parken på: enten 
at vandre stier eller koncentrere sig om 
marine aspekter.
Gåstier skal foregå med en officiel guide 
fra et af nationalparkens kontorer (mest 
normalt på Cekik og labuan lalang). De 
officielle parkstier bør udforskes med en 
guide anbefalet af nationalparkens kon-
tor. Venligst ignorere ikke dette eller op-
fordre andre til at adlyde det.
Tegal Bunder Trail er mest populær 
med fugleobjekter, og det er en nem to 
timers gang. Ranger-kontrolpunktet er 
ved landsbyen Sumberklampok ca. 20 
minutter vest for Cekik. Fra det samme 
kontrolpunkt kan du tage den sværere 
Gunung Klatakan-sti mod sydøst. Dette 
er hårdere gang i cirka otte timer, men 
det tager dig gennem en mindeværdig 
regnskov. Der er andre stier og mulig-
heder for interessante vandreture, men 
disse er de to mest populære og letteste. 
Spørg dine guider om andre mulighe-
der på det tidspunkt, især dem, der in-
volverer vandring dybere ind i Prapat 
Agung-halvøen.
Teluk Brumbun er kendt for sin savanne 
og landskab, et panorama af øen menjan-
gan kan ses fra bakkens ridgepole. Dette 
er et godt sted at være vidne til dyr, der 

bor i parken. Hjort, vild svin, makak kan 
findes her, og det er også et godt sted for 
fuglekikkere og vandrere.
Hvis du ankommer langs den nordlige 
kystvej, er der masser af traditionelle 
båse ved Labuhan Lalang. Hvis du tager 
fra Gilimanuk, er der mange restauran-
ter, små butikker og spiseboder, der tra-
ditionelt kaldes “warung” i byen, og også 
det samme, som du kan finde omkring 
nationalparkens hovedkvarter ved Ce-
kik. Der er ingen steder i nationalparken 
til at købe drikkevarer, inklusive vand. 
Indsæt passende vand med dig.
Der er et officielt turiststed i høje ende 
inden for grænserne af nationalparken 
på halvøen Prapat Agung. Der er ingen 
anden indkvartering inde i parken. Besø-
gende på en lavere dagstur til parken kan 
bo i Gilimanuk, Pemuteran eller Lovina, 
hvor der er mange boliger, der passer til 
alle budgetter.

Camping er ikke tilladt i nationalparken, 
men der er en grundlæggende camping-
plads ved parkens hovedkvarter i Cekik. 
Faciliteterne er begrænsede, men inklu-
derer enkle toiletter og badeværelser. 
Medbring dit eget campingudstyr. En 
lille donation til det hjælpsomme (og 
underbetalte) parkpersonale er i orden. 
Medbring meget vand med dig, da du 
hurtigt tørrer.
Hvis du udforsker parken via en base i 
den nordvestlige del af parken (Pemu-
teran eller Lovina), kan du eventuelt 
fortsætte din rejse omkring Bali mod syd 
og vest via Gilimanuk. Det modsatte er 
bestemt også tilfældet.



Historien og placeringen
Naya Gawana Resort & Spa tilbyder en 
intim tilbagetogoplevelse med sin egen 
signaturblanding af romantik, foryngelse 
og eksotisk sensualitet.
Dens filosofi er baseret på at give et 
sted til foryngelse af krop, sind og sjæl 
- ”Nature Adventure”. Ejendommen er 
designet til at passe ind i dens naturli-
ge omgivelser ved hjælp af oprindelige 
materialer så meget som muligt for at af-
spejle det lokale landskab og arkitektur i 
denne skjult destination.
Udvej er bygget på et jomfruland på tre 
hektar, der er beliggende i den rolige 
Menjangan-bugt, på spidsen af   en uspo-
leret monsunskov i West Bali National 
Park med sin naturlige varme kilder i 
Banyuwedang, som er en virkelig gud-
dommelig velsignelse af en evig strøm af 
artesisk varmt vand.

Indkvartering
Bay View Suite - 13 enheder
Med udsigt over den storslåede bugt er 
nu klar til at forkæle dig mere med ko-
ret med naturen ved Naya Gawana Bay 
View Suites ... Enkle, men alligevel luk-
suriøse træbungalower venter på mere 
udforskning med udendørs privat bade-
værelse og rummeligt dæk med udsigt til 
din egen hemmelige have og lover dig at 
have et ekstraordinært øjeblik under dit 
ophold i West Bali National Park

Bay View Family Suite - 4 enheder
Med udsigt over den storslåede bugt er 
nu klar til at forkæle dig mere med ko-
ret med naturen ved Naya Gawana Bay 
View Suites ... Enkle, men alligevel luk-
suriøse tømmerbungalower venter på 
mere udforskning med al fresco privat 
badeværelse og rummeligt dæk med 
udsigt over bugten og bjergene, lovende 

nogle ekstraordinære øjeblikke under dit 
ophold i West Bali National Park

Lumbung Suite - 12 enheder
En privat suite med 63 kvadratmeter lig-
ger i en frodig tropisk have; hver har et 
rummeligt soldæk, stue (Nederste dæk), 
soveværelse med aircondition med 
king-size seng (øverste dæk) og et luk-
suriøst badeværelse med naturligt varmt 
kildevand.

Mangrove-suite - 4 enheder
En privat suite med 83 m² ligger ved si-
den af   mangroveskoven og bugten. Sui-
ten har en rummelig soldæk med udsigt 
over mangroveskoven, bred stue, aircon-
ditioneret soveværelse med king-size 
seng, luksuriøst badeværelse med natur-
ligt varmt kildevand og privat boblebad

Spisning
”Romance on the Bay-middagen” er den 
ultimative i romantisk middag på en båd 
eller på vores anløbsbro, sejle langs den 
rolige og fredelige Gawana-bugt eller se 
på den betagende solnedgang fra vores 
anløbsbro, enten der er sat op til at for-
bløffe alle dine sanser. Naturens musik 
supplerer aftenen, når du nyder vores lo-
kale smagfulde lokale retter eller du kan 
også vælge at nyde en vifte af interna-
tionale retter skabt af vores kulinariske 
team på restauranten Bay.
Hvis musik er madens kærlighed, så 
spill den på… ..

Aktiviteterne
West Bali National Park er en monsun 
skovbesparelse på 70.000 hektar, der 
inkluderer øen Menjangan og dens om-
givende farvande. Parken er en eksotisk 
naturreservat, et tiltalende tilflugtssted 

for naturentusiaster, der kan udforskes 
med båd, til fods vandring eller cykling. 
Menjangan Islands fascinerende under-
vandsreal kan opdages lige ved dykning 
eller bare snorkling. Resortet tilbyder 
et professionelt dykkecenter med fa-
ciliteter, der inkluderer komplette sæt 
scuba-udstyr, PADI- og SSI-certificerede 
dykke-mestre og instruktører samt dyk-
kompis.
Til aktiviteter efter lukketid kompli-
menterer feriestedet alle gæster med en 
eftermiddagste-service, mens dit afslap-
pede blik glæder sig over den betagen-
de panoramaudsigt over uendelig pool 
og baggrunden i Menjangan Bay og dens 
monsunskov.

Placeringskortet
Resortet ligger på det nordvestlige hjør-
ne af Bali Island. Det ligger på hjørnet 
af West Bali National Park, en idyllisk 
og lokkende naturlige omgivelser for 
Resort. Det tager normalt ca. 3,5 timers 
naturskønt kørsel fra Bali International 
Airport Ngurah Rai for at ankomme til 
feriestedet; kørsel gennem de berømte 
Kuta, Legian, Seminyak/Kerobokan og 
de sjældent nævnte, men fascinerende 
ikke desto mindre, centrale Bali bjergri-
ge regioner i Bedugul og Munduk, inden 
de ankommer til Seririt, kun 30 minutter 
fra resortet.

Naya Gawana Resort & Spa



The Bay Restaurant & Bar 
ligger lige over kystlinjen og tilbyder en 
betagende udsigt over Menjangan-bug-
ten og dens frodige mangroveskov. Op-
lev solopgang over morgenmaden, eller 
nyd en romantisk spiseoplevelse under 
stjernerne. Menuen inkluderer et bredt 
udvalg af valg med vægt på autentisk in-
donesisk køkken.
Slap af i den tilstødende pool og nipp til 
drinks i baren.
Du kan også vælge at tilbringe en ufor-
glemmelig aften med din elskede med en 
af   følgende romantiske middags-pakker.

Romantisk middag på båden
En ultimativ romantisk middag på bå-
den, sejle langs den rolige og fredelige 
Gawana-bugt. Naturens musik vil kom-
plimentere natten, når du nyder vores 
Melt-in-the-mund køkken. Den berusen-
de aura af romantik er bestemt en ople-
velse, der forbliver hos dig for evigt.

Romantisk middag på anløbsbroen
Følg den lokkende duft af romantik, hvor 
din personlige kok orkestrerer en gour-
metmedley i hjertet af naturen. Traditi-
onelle både passerer lydløst om natten, 
mens du nyder romantikken i den fløjl-
sagtige nat.

Romantisk middag under stjernen
Følg den lokkende duft af romantik, 
hvor din personlige kok orkestrerer en 
gourmetmedley nær den lille varme for-
årspool på en privat terrasse. Traditionel-
le både passerer stille om natten, mens 
du nyder den perfekte harmoni i naturen 
og et godt måltid under stjernerne.

Bemærkninger:
• Middagen serveres en 3-retters Interna-
tional Set Menu, hvor vores kok tilbere-
der og serverer den direkte.
• Al middag tilgængelig dagligt fra kl. 18 
og fremover, hvis vejret tillader det, og 
vi har kun plads til et par pr. Middag pr. 
Dag. Da der kræves meget forberedelse, 

beder vi dig om at foretage din reserva-
tion 24 timer før middagen. Drikkevarer 
er ikke inkluderet og skal forudbestilles 
mindst fire timer før middagen.

Udflugter
Udforsk og nyd naturen - tykke og be-
skyttede jungler, krater ved at tilmelde 
dig en eller flere af følgende aktiviteter, 
mens du bor hos os.

Kajaksejlads (2 timer)
Bare spredt ud foran hotellet, ligger en 
smuk bugt omgivet af pragtfulde man-
groveskove og få minutter fra resortet en 
hvid sandstrand - det perfekte sted til 
sjov kajak.

Fuglekigning (2 timer)
West Bali National Park er et område be-
skyttet af regeringen, det er en himmel 
for vilde liv, herunder flere arter af unik-
ke Bali-fugle, blandt dem den sjældne 
Bali-starling Bird.
Fugleture er en aktivitet, man ikke kan 
gå glip af, når man besøger Bali National 
Park!

Jungle Trekking (3 timer)
Efter tre timer Jungle-ekspedition til det 
fjerne område af West Bali National Park, 
hvor du kan finde den beskyttede flora 
og fauna, der er typisk for dette område. 
Der er også en mulighed for at se aber 
med sorte blade, grå makakeaber, egern, 
mange fugle osv.…

Regnskov lang vandring (7 timer)
Udforsk to skove, monsun og stedsegrøn-
ne. Alle arter af dyr, der beboer disse, 
inkluderer grå makak-aber, kingfisher, 
hegre, curlew og mange andre fuglearter. 
I skoven kunne man se dyr som bjælken-
de rådyr, hjorte, vilde svin osv. Hvis man 
går ind i den stedsegrønne skov, kunne 
man støde på de sorte aber, en art, som 
vi ikke kan finde et andet sted. De lever 
i grupper og spiser kun blade og frugter.

East Java Tour
Sidder i hjertet af Ijen-krateret er en 
himmelblå sø ca. en kilometer på tværs. 
Det er den største krater sø i Java. Søens 
farver står i kontrast til det sterile må-
nelandskab i resten af   krateret, og ved 
første glimt synes du måske dette er en 
smuk scene. Det er 200 meter dybt og 
indeholder omkring 36 millioner kubik-
meter dampende surt vand, indhyllet 
i en ildelugtende hvirvlende svovlsky. 
I virkeligheden har søen pH-værdien i 
bilbatterisyre og vil hurtigt forvandle en 
metalboks til intet andet end en fizzen-
de, boblende hukommelse. I de tidlige 
morgentimer kan du se den såkaldte ”blå 
ild”, som er temmelig spektakulær.
Omkring søens kanter er en serie af åb-
ninger, hvor de vulkaniske gasser slipper 
ud. Lokale minearbejdere har anbragt 
keramiske rør over disse ventilationsåb-
ninger, og når gasserne bevæger sig ned 
ad rørene, kondenserer de og bliver til 
flydende svovl. Dette afkøles og størkner 
hurtigt. Denne lysegule rest, der bruges i 
kosmetik og medicin, høstes af minear-
bejdere ved kun at bruge det mest basale 
redskab.
Udsigten over svovlgruvearbejdere, der 
klatrer og går ned til krateret, er fanta-
stisk. En mand lægger op til 90 kg gullig 
sten i kurven, inden han stiger ned ad 
bjergskråningen for at sælge sin last, og 
dette normalt mindst to gange om dagen.

• Bemærk: Foretag en reservation for en 
af   turene før hånden, så vi kan sikre dig 
aftaler. Minimumsbestilling: 2 personer.

Nemme ture med båd/motorkøretøjer 
ud i naturen og kulturen for at nyde de 
unikke attraktioner på Bali.

Mangrove-tur med båd 
ved Banyuwedang Bay (2 timer)
Udforsk mangroveområdet omkring Ga-
wana-bugten. Der vokser mange slags 
mangrover i Gawana-bugten. De arter af 
dyr, der bor i mangroverne, inkluderer 

grå makak-aber, krabber, kongefisker og 
mange andre fuglearter.

Mangrove-tur med båd 
i nationalparken (2 timer)
Denne mangrove-tur udforsker skoven 
med traditionel bådkapacitet på 2 perso-
ner. Du kan se forskellige dyrearter.

Safari Tour i National Park (2 timer)
Denne safari-tur starter fra kl. 15.00 til 
17.00 i bil; guiden fører dig til et område 
med Savanna kyst, der er beboet af den 
lokale fauna. Det er muligt at se hjorte, 
vilde grise, sorte blade aber, makak aber 
og se forskellige fuglearter fra bilen.

Dolphin Tour (5 timer)
Delfinovervågningsturen udføres i tradi-
tionelle både for at udforske havet. De 
mest rolige vand i Lovina besøges i den 
tidlige morgen under solopgang.

Temple Tour
Pulaki-templet er et berømt tempel 
blandt hinduerne på Bali. Der er grupper 
af grå makak-aber, der bor i bakkeskoven 
omkring templet i løbet af dagen. Den 
smukke strand med sort sand og roligt 
havvand er en af   fascinationerne for be-
søgende at komme til dette tempel. Om 
morgenen kan du se aberne bade i se. 
Du kan finde de smukke bakkebakker og 
strande langs kystvejen.


