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Af Jakob Øster  rejseliv@berlingske.dk

J
eg måber: »Men den er jo 1.000 år gam-
mel,« siger jeg på fransk og peger på 
den gennemtærede Renault-bush-taxa, 
der ligner noget, der er konstrueret om-
kring tiden for hjulets opindelse.

»Så passer den jo perfekt til dig,« svarer den 
kjortelklædte, korpulente mand, der sælger 
pladser i taxaen, kækt. Lettere overrumplet 
smiler jeg smørret. Senegalesere er kendt for 
deres skarpe tunger og deres humor, og den 
lune, ældre mand har tydeligvis lige fået over-
taget i forhandlingen om prisen på turen nord-
på til den tidligere hovedstad, St. Louis.

Vi beinder os på den enorme og ganske ka-
otiske busstation, der lyder det ikke helt mund-
rette navn ’Gare Routiere De Beaux Maraichers’ 
i udkanten af Senegals hovedstad, Dakar. Dør 
om dør holder, så langt øjet rækker, udslidte 
og ældgamle otte-sæders franskproducerede 
stationcar-bush-taxaer, der alle fuldstændig 
ligner den, vi står foran. ’Sept place’ – ’syv plad-
ser’ – kaldes bush-taxaerne også, fordi der – 
fraregnet chauførens eget sæde – er syv sæder 
til salg. Sæderne sælges enkeltvis præcis som 

i en bus. Bag bush-taxaerne holder lige så lan-
ge rækker af rugbrødsminibusser og bag dem 
endeløse rækker af skramlede, irkantede lang-
tursbusser. 

Wolof som modersmål
Ingen taler et ord engelsk, og selv om det of-
icielle sprog i Senegal er fransk, taler langtfra 
alle det. Langt hovedparten af befolkningen 
er muslimer, og 80 pct. af alle senegalesere 
har sproget wolof som modersmål. Uheldigvis 
lærer mange aldrig at tale fransk, på trods af 
at det altså er landets oicielle sprog. Heldig-
vis er jeg – ligesom alle de lokale, der udsteder 
bush-taxa-billetter – i stand til at gøre mig no-
genlunde forståelig på fransk, hvilket er helt 
afgørende for en rundrejse her i regionen. 

Jeg har taget min kæreste og vores to børn 
på otte og 10 år med på turen. Udelukkende 
med bush-taxaer som transportmiddel vil vi 
besøge ire byer rundt i det store og fattige land. 
Vi starter med at købe ire af de syv sæder i 
denne første deletaxa. Der er først afgang, når 
alle sæder er solgt, og efter en times tid har tre 
unge, lokale kvinder købt de sidste sæder. Vi 
er klar til at sætte kursen mod St. Louis.

Turen tager fem timer og giver os rig lejlig-
hed til at tale med vores søde, lokale medpas-
sagerer og med vores chaufør, som hedder 
Usmanba. »Må jeg få din telefon?« spørger han 
ud af det blå, da jeg på Google Maps på min 
iPhone viser ham, hvor vi lige nu beinder os. 
Det synes jeg ikke er nogen særlig god ide. »Men 
vi er jo venner,« siger han. Det tænker jeg lidt 
over. I Afrika deler man alting. I Europa deler 
man ingenting. »Men jeg kan jo ikke give alle, 
jeg møder, en telefon,« siger jeg til sidst til ham. 
Usmanba synes, det er noget andet, når vi er 
venner.

Vi stopper lere steder undervejs for at med-
tage alskens transportgods, og i en lille by skif-
ter vi sågar chaufør. Mohammed overtager 
rattet. Kort efter drejer han fra hovedvejen og 
kører en lille omvej hjem forbi hans hus, hvor 
han skifter tøj og vi når at hilse på hans smuk-
ke unge kone.

Gamle dage i Paris
St. Louis minder lidt om Paris i gamle dage. I 
starten af 1900-tallet var byen hovedstad i 
Fransk Vestafrika, Frankrigs på det tidspunkt 
største afrikanske koloni, der omfattede hele 

I Senegal kan du besøge 
den charmerende 
hovedstad St. Louis i den 
tidligere kæmperegion 
Fransk Vestafrika. Tag 
med på en over 1.000 km 
lang familierundtur i 
gamle deletaxaer, der 
byder på et par 
overraskelser undervejs.

HOVEDVEJEN 
FRA HELVEDE

En rundtur i Senegal kan tage lang tid – især 
hvis man ender i en kø som denne. Fotos: 
Jakob Øster
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det nuværende Senegal, Mauretanien, Mali, 
Elfenbenskysten, Burkina Faso, Niger, Benin 
og Guinea. Byens fordums status skinner igen-
nem overalt. Gamle, gule, overfyldte fransk-
producerede bybusser, kaldet ’car rapides’, 
med unge mænd stående på den bagerste ko-
fanger kører i pendulfart over den over 100 år 
gamle, buede Faidherbe-metalbro designet af 
Gustave Eifel. Fra fastlandet leder den klas-
siske bro til øen N’dar, hvor byens Unesco-li-
stede historiske centrum ligner en ilmkulisse 
fra franskolonistorhedstid. Herfra leder endnu 
en bro videre til Langue de Barberie – Berber-
nes Tunge – en mange kilometer lang, smal og 
sandet halvø i Atlanterhavet, der rækker næ-
sten helt op til Mauretanien. 

Vi kører sydpå ad Berbertungen og passerer 
fattige lokale kvarterer. Der er hestevogne og 
fritgående geder i gaderne. Kvinder spanku-
lerer rundt i farvestrålende kjoler og håret bun-
det op med matchende tørklæder. Nogle af 
dem skærmer sig mod den stærke sol med en 
paraply. Mændene sidder på skamler og snik-
snakker på gadehjørnerne. Mange iført deres 
’grand boubous’ – farvestrålende, ankellange 
muslimske kjortler – mens børn spiller fodbold 
i gaden med en lille, tyndslidt bold. Et par af 
mændene tygger på en træpind (som mange 
på disse kanter benytter i stedet for en tand-
børste). Andre roterer perlerne i deres mus-
limske bedekrans uophørligt med den ene 
hånds tommel- og pegeinger. Dagligdag i Afri-
ka. Vi passerer også iskemarkedet og de tal-
løse pirogues – ladbundede træbåde – som 
her benyttes til iskeri. 

Til sidst når vi frem til vores hotel beliggen-
de på ’Hydrobase’, som sydspidsen af ’Berber-
nes Tunge’ hedder. Små luksusbungalows lig-
ger strøet rundt i klitterne på sandhalvøen, 
der her er så smal, at vi har en kilometerlang 
sandstrand umiddelbart på begge sider af vo-

res moderne runde hytte. I midten ligger en 
restaurant, en bar og en kæmpe swimming-
pool. Jeg har boet på mange hoteller i mange 
lande, men aldrig før har jeg boet i en bunga-
low i en klit med strand på begge sider og en 
svømmepøl i midten. Efter en lang vestafri-
kansk transportdag er det godt med lidt luk-
sus, og her i lavsæsonen koster vores toværel-
ses luksusbungalow kun 350 kr. pr. nat. 

Om aftenen går vi tur på stranden. I solned-
gangen ser vi tusindvis af krabber pile op og 
ned af deres sandhuler i vandkanten. St. Lou-
is er udover at være tidligere hovedstad også 
kendt for sin internationale jazzfestival, der 
inder sted hvert år i slutningen af april. 

Da vi går rundt i det historiske centrum, spil-
ler lere gadebands op til lokal gadedans. Vi er 

enige om, at denne kulturelle perle af en by 
burde have et enormt turistpotentiale. Allige-
vel ser vi ikke én eneste anden vestlig turist i 
de tre dage, vi opholder os i byen.

Lang, lige og monoton
Fra St. Louis har vi afsat to hele rejsedage med 
bush-taxa for at tilbagelægge de godt 500 km 
ned til byen Ziguinchor i Senegals sydlige Ca-
samance-provins. Lykkeligt uvidende om, at 
denne tur sagtens kan tage meget længere end 

Det historiske centrum i St. Louis, 
hovedstaden i den tidligere franske koloni 
Fransk Vestafrika – Frankrigs dengang 
største koloni i Afrika.

Bybusserne i det større byer i Senegal hedder 
’Car Rapides’. De er ofte overfyldte og 
medtager passagerer på bagerste kofanger 
eller trinbræt.
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Ønsker man ikke at vente på færgen over 
Gambialoden, og behøver man ikke få sin bil 
med over, kan man i stedet krydse loden 
med denne færge tiltænkt fodgængere (og 
geder).

Floden er kendt for 
sit rige fugleliv, og på 
en udlugt med en 
lille pirogue-træbåd 
ser vi både pelikaner, 
hejrer, afrikanske 
slangehalsfugle 
og tusindvis af 
lamingoer.

to dage, sætter vi forventningsfulde af sted. 
Den første dag kører vi med chauføren Idris 

til byen Kaolack, hvor vi for at bryde rejsen op 
har indlagt en overnatning. »Hvor gammel er 
du?« spørger jeg ham, da vi kommer ind i hans 
vogn. »67,« svarer han. Han ser tyve år yngre 
ud. Først senere går det op for mig, at det på 
disse kanter er sædvane at fortælle sit fødsels-
år, når man bliver spurgt om sin alder. Idris’ 
højre øjenlåg hænger, så det ser hele tiden ud, 
som om han er ved at falde i søvn. Vejen er lang, 
lige og monoton. Eneste afveksling er, at Idris 
en gang imellem sagtner farten og smider en 
lille sammenkrøllet papirlap ud af vinduet, når 
vi kører forbi en kontrolpost ude midt i ingen-
ting. »Det er for at registrere, hvor mange pas-
sagerer jeg har med,« siger han opklarende. 

Vi køber små poser med nødder og en soda-
vand til Idris. Måske er han ikke vant til sukker. 
Måske er han bare træt. I hvert fald fornemmer 
jeg, at han snart efter nikker lidt med hovedet, 
og at også hans venstre øje nu er ved at lukke 
i. Lige efter vi i vejkanten har passeret en død 
ko, der kun består af skind og ben, falder Idris 
i søvn. Instinktivt griber jeg ud efter rattet. Hel-
digvis vågner han med et sæt med det samme 
igen. »Je suis pas fatigue« – ’jeg er ikke træt’ – 
nærmest råber Idris ud i luften. Lidt efter stop-
per vi og drikker kafe.

Et luebefængt marked
Efter en overnatning i Kaolack, der mest er 
kendt for sit enorme – og overordentlig lue-

befængte – marked, beinder vi os dagen efter 
igen i endnu en rustbunke af en fransk bush-
taxa. Denne gang af ukendt fabrikat. Ukendt 
fabrikat, fordi rattet er så nedslidt, at produ-
centens logo er forsvundet. Udenfor er der pal-
mer og sol. Runde lerhytter og savanne. 

Det er regntid, men det regner ikke. Bortset 
fra at vi kører alt for stærkt, ånder alt umiddel-
bart fred og idyl. Det er søndag i Afrika, selska-
bet i taxaen er behageligt, vejen er i god stand, 
og vores rundrejse følger fuldstændig vores 
plan. Chauføren – en stille fyr, der hedder Jao 
– tygger på en pind. ’Doucement’ – ’tag den 
med ro’– siger jeg endnu en gang. Om det er, 
fordi Jao kun taler wolof, eller fordi han har 
noget, han skal nå, ved jeg ikke, men han bli-
ver ved med at køre for stærkt. I dag er vi ni 
personer i vognen. På det bagerste bagsæde 
sidder en dame, der hedder Gina, som rejser 
alene. Ved siden af hende sidder smilende Bu-
ba og hjertelige Omar, som arbejder som ’for-
retningsmænd med isk og mango’. Det forre-
ste bagsæde deler min kæreste og mine børn 
med chauførens seksårige datter, Fatmada. 

Jeg ved ikke, om alle afrikanske børn er lige 
så velopdragne som Fatmada. Men på hele den 
mange timer lange tur taler hun ikke, græder 
hun ikke, spiser hun ikke og leger hun ikke. 
Hun sidder bare med sine store, mørke, sørg-
modige øjne, sin ine kjole og sine sirlige let-
ninger og opfører sig pænt, mens hun er med 
far på arbejde.

Pludselig bremser Jao hårdt. Han har over-

set et nybygget vejbump, som i det samme sen-
der den gamle bil på himmellugt. Øjeblikket 
efter vinder tyngdekraften selvfølgelig, og vo-
res bil brager nådesløst ned i asfalten. Kort ef-
ter går bilen i stå. Vi er ni mand i en gammel 
fransk bil langt ude på landet i Senegal, og vo-
res bil kan ikke køre. Uden at fortrække en mi-
ne reparerer Jao nødtørftigt bilen tilstrækkeligt 
til, at vi kan humpe frem til den nærmeste by. 
Byens autoværksted består af et stykke mud-
ret, rød afrikansk jord og tre skæve træskure. 
Ud af det blå fremkommer en lokal mekaniker 
bevæbnet med en skruetrækker og en svensk-
nøgle. Han tager slangen af indsugningen og 
suger benzin ud af den. Så skruer han i nogle 
minutter, og så virker den igen. Udstødningen, 
som er lige ved at falde af, bliver også svejset 
på plads. Mekanikeren ryster uforstående på 
hovedet, da Charlotte insisterer på, at alle un-
gerne skal ud af bilen, mens han arbejder un-
der bilen med svejselammen på fuldt blus. På 
en halv time midt på en søndag formiddag er 
hovedreparationen succesfuldt afsluttet. Den 
koster kun nogle få kroner.

Traikprop
For at komme til det sydlige Senegal skal vi 
uheldigvis køre 25 km igennem Gambia, der 
som en lang, tynd tange stikker ind i Senegal, 
som var det en splint i hælen. Ud over lidt ven-
tetid er hverken grænsen ind i eller ud af Gam-
bia det store problem. Det samme kan man 
ikke sige om krydsningen af Gambialoden midt 

250 kilometer i bush-taxa koster ca. 60 kr. pr. sæde. 

Vores bil er brudt sammen, men heldigvis 
kan det meste ikses på stedet. 

Fiskerbåde set fra broen der forbinder øen 
N’Dar med øen ’Berbernes tunge’ i St. Louis.

 Øjeblikket efter 
vinder tyngdekraften 
selvfølgelig, og vores 
bil brager nådesløst 
ned i asfalten. Kort 
efter går bilen i stå. 
Vi er ni mand i en 
gammel fransk bil 
langt ude på landet i 
Senegal, og vores bil 
kan ikke køre.

Ikke mange steder i verden kan man komme 
så tæt på så mange vilde lamingoer som i 
Casamanceregionen i Senegal.
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i landet. Her venter der os en traikprop, der 
til sammenligning får Køge Bugt-motorvejen 
i morgenmyldretiden til at fremstå som en fos-
sende elv. Færgekøen af udtjente biler og last-
biler på den røde jordvej starter måske en ki-
lometer før loden. Jao – manden uden ord – 
signalerer, at jeg bare skal gå med ham frem 
til kontoret ved porten ind mod færgelejet. 
Her venter en fedladen inspektør i en alt for 
stor gul skjorte. Han virker ikke synderligt in-
teresseret i at hjælpe en tidspresset dansk tu-
ristfamilie fanget i en monsterkø, men efter 
lidt parlamenteren tilbyder han, at vi muligvis 
kan få lov at købe en ’VIP-plads’ for 5.000 vest-
afrikanske francs (55 kr.). 

»Hvilken bil kører I i?« spørger inspektøren, 
lige som jeg tror, at aftalen er ved at falde på 
plads. 

»En Renault eller en Peugeot,« siger jeg, ihu-
kommende at logoet er slidt af, men at alle 
bush-taxaer her er et af disse to fabrikater.

»Men er det jeres egen bil?«
»Nej, det er en bush-taxa,« svarer jeg i fuld 

overensstemmelse med sandheden.
»Så må I vente bagerst i køen,« siger inspek-

tøren bryskt og uden yderligere forklaring
»Hvor lang tid tager det?« spørger jeg på vej 

ud af døren. Svaret rammer mig lige midt i mel-
lemgulvet. 

»Mellem to og ire dage,« siger inspektøren.
Tilbage i bilen hiver vi børnenes iPads frem. 

Ventetiden kan begynde. Blandt slumrende 
lastbilschaufører i den uendelige kø sveder 
vi tran i tre timer, indtil Jao pludselig kommer 
spurtende og beretter, at han har fundet en 
venlig portvagt, der vil lukke os ind til det for-
jættede, kaotiske færgeleje. Taksten for ’VIP-
pladsen’ er godt nok nu steget til det dobbelte. 
»Sama hrarid djere djof,« skynder jeg mig blot 
at sige. Det er det eneste, jeg har lært at sige 
på wolof. Mange tak, min ven.

Bag porten viser færgen sig meget sympto-
matisk at være en udmærket kandidat til titlen 
som verdens ældste fortsat opererende færge. 
Til gengæld er den ikke særlig stor og rummer 
ud over lastbiler, passagerer og fragtgods kun 
otte personbiler pr. overfart. Der er kun én fær-
ge i timen, så den samlede personbilskapacitet 
på ’Den Transgambiske Hovedvej’ – en af blot 

to hovedfærdselsårer mellem det nordlige og 
det sydlige Senegal – er altså på otte biler i ti-
men. I hvert fald indtil broen, som i årevis har 
været under opførelse, forhåbentlig snart er 
færdig. Efter yderligere tre timers ventetid kan 
vi endelig køre om bord på den skrantende 
færge. 

Tilbage til paradis
I byen Ziguinchor i den frodige og afslappede 
sydlige Casamance-provins indlogerer vi os 
på byens bedste hotel, hvor ungerne får lidt 
tiltrængt afslapning i poolen, der vender ud 
mod Casamanceloden. Floden er kendt for 
sit rige fugleliv, og på en udlugt med en lille 
pirogue-træbåd ser vi både pelikaner, hejrer, 
afrikanske slangehalsfugle og tusindvis af la-
mingoer. Flamingoerne står med deres karak-
teristiske tynde, røde ben ude i det ekstremt 
lave vand i loden, så det ser ud, som om de 
kan gå på vandet. Efter ’Hovedvejen fra Hel-
vede’ er det, som om vi er kommet tilbage i 
paradis.

Efter endnu et par bush-taxaer ender vores 
to uger lange rundrejse tilbage i hovedstaden, 
Dakar. Efter de mange transporttimer synes 
vi, ungerne har fortjent en tur i det lokale kom-
binerede vandland og tivoli, der hedder Magic 
Land. Som sædvanlig er vi de eneste hvide. 
Det er vi, både da vi hopper i svømmebassinet, 
og da vi efterfølgende prøver de mange skæve 
og knirkende forlystelser i det charmerende, 
gamle tivoli. Og som sædvanlig får vi – og især 
vores børn – uanede mængder venlig opmærk-
somhed fra de evigt smilende senegalesere. 
Fra det lune folk med de skarpe tunger.  Sene-
gal er muligvis et fattigt land, som ikke mange 
turister har fået øjnene op for. Men det er – 
trods alt – ikke uden grund, at det kaldes ’Pays 
de la Téranga’: ’Gæstfrihedens Land’.

På vej fra færgen, der krydser Gambialoden 
– sammen med alle de andre, ventede vi i 
seks timer. Nogle i endnu længere tid. 

Her venter der os 
en traikprop, der 
til sammenligning 
får Køge Bugt-
motorvejen i 
morgenmyldretiden 
til at fremstå som en 
fossende elv.

Den mandlige muslimske klædedragt hedder 
på fransk en ’grand boubou’. Den benyttes til 
festlige lejligheder, f.eks. som her, hvor 
mændene er på vej til fredagsbøn. På wolof 
hedder den ’khaftaan’.

BESTIL på  tlf. 65 65 65 65
salg@benns.dk | benns.dk/rejseforedrag 

Hvornår: 01. februar 2018 kl. 19 - 21 

Hvor: Nygade 5, 1450 København K

Foredragsholder: Jesper Petersen

Jesper Petersen har været rejseleder for BENNS i Østafrika og 

har selv boet i Kenya i mange år. Han kender således Kenya og 

Tanzania som sin egen bukselomme. Jesper fortæller levende i 

tekst og billeder om safari i dyrenes mekka, Kenya og Tanzania. 

Tilmelding, se herunder. Også foredrag 01.03, 12.04 & 24.05.

GRATIS rejseforedrag
om safari i Østafrika
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Transport: En lybillet retur fra Kastrup til 
Dakar koster fra 2.700 kr. Ingen selskaber lyver 
direkte. Billigst på ruten er normalt TAP via Lis-
sabon eller Air France via Paris.

Ophold: Glimrende mellemklassehoteller med 
svømmepøl og god restaurant fås rundt i landet 
for 3-400 kr. pr. dobbeltværelse. I Dakar er 
prisniveauet dog højere. Børn kan ofte indkvar-
teres gratis.

Bedste rejsetidspunkt: Der er tørtid fra no-
vember til juni. De leste besøger Senegal mel-
lem november og februar, hvor der både er tørt 
og køligt og muligheden er bedst for at spotte 
fugle og andre dyr i landets nationalparker. 

Priser: 250 km i bush-taxa koster ca. 60 kr. pr. 
sæde. 

Rejseinfo

En senegalesisk bush-taxa set indefra. Vi 
delte taxa med Omar, Buba, Gina og 
Fatmada, chauføren Jaos seksårige datter. 
På ’autoværkstedet ’ til højre ik vores bil en 
hovedreparation inklusive svejsning på en 
halv time en søndag formiddag.

Gode råd: Bush-taxa i Senegal
1. Lær fransk
Det er altafgørende for selv at kunne rejse 
rundt i Senegal, at man kan nogle gloser til 
dialogen på fransk.

2. Prisen
Prisen er normalt fast pr. strækning og er ofte 
annonceret på et træskilt på afgangsstatio-
nen. Dertil kommer gebyr for baggage, som 
der skal forhandles (hårdt) om.

3. Betal for hele bilen
Ønsker man ikke at vente på, at bilen fyldes 
op, kan man bare betale for alle syv sæder 
plus baggage – så kører med det samme. 

4. Lokalkendskab
På lange strækninger anbefales bush-taxaer 
frem for bare at hyre en privat, lokal bytaxa, 
da bush-taxachauførerne kender ruten og 
forholdene undervejs.

5. Smalltalk
Snak med de lokale medpassagerer og 
chauføren undervejs. De er næsten altid 
nysgerrige og hjælpsomme.

6. Tålmodighed

Bush-taxaer i Afrika er gamle og kan bryde 
sammen. Til gengæld er chauførerne noget 
nær verdensmestre i udførelse af småreparati-
oner. Turen kan tage længere tid end bereg-
net, men man ender altid med at komme frem.

Dakar

Banjul

St. Louis

Rosso

Bissau

SENEGAL

 Gambia 

 Guinea-Bissau 

Se lere rejsetilbud på toptours.dk 

eller ring 70 201 208

• Vi er et danskejet rejsebureau med mere end 15 års erfaring

• Vi yder personlig service og skræddersyr din rejse efter ønske

• Vi laver gode pakkerejser til de bedste priser

• Vi er naturligvis medlem af rejsegarantifonden nr. 1478

Grupperejser til Østen med dansk rejseleder

Autentiske Vietnam 
Romantiske Hanoi, betagende Halong og historiske Hue

Denne umådelig populære Vietnam-rundrejse giver dig et kig 

bag kulisserne i et land fyldt med spændende kontraster, en 

begivenhedsrig historie, betagende natur samt imødekommende 

hjertevarme mennesker. På denne tur overgiver du dig ikke kun 

til Vietnams gudsbenådede natur, de farverige templer, historiske 

byer, men også til Anton Le - og til det autentiske uprætentiøse 

Vietnam, han formidler på sin egen medrivende facon.

Kom tæt på befolkningen og livet i Mekongdeltaet. Træd i pedalerne, 

sejl ned ad loden eller transportér dig til fods gennem lotus- og ris-

marker til et privat rendez vouz hos guidens bedsteforældre. Og ikke 

mindst, lad dig inspirere af Anton Le’s blændende historiefortælling.

De 7 dages rundrejse afsluttes med 7 dages badeferie i Phan Thiet.

Sydvietnam  
Farverige templer, lydende markeder og Mekong-deltaet

Afrejse 2018 

31. januar fra kr. 15.998 

21. februar fra kr. 16.498

09. november fra kr. 15.498

Rejs 09. marts 2018 fra kr. 15.498 

Rejs 12. januar 2019 fra kr. 15.998

Rejs 23. februar 2019 fra kr. 15.998

Afrejse 2019

04. januar fra kr. 15.998

26. januar fra kr. 16.498

09. + 16. februar fra 15.998

09. marts fra kr. 15.498

Balis højland &
uberørte kyster

Oplev Balis uberørte kyst-områder og frodige højland. 

Rejsen inkluderer ophold i Munduk med smukke vandre-

ture og kokkeskole, efterfulgt af ophold i idylliske 

Pemuteran der er kendt for sine fredelige strande, 

smukke natur og marine-nationalpark. Undervejs er 

der 3 nætters ophold i Munduk, 3 nætter i Pemuteran 

og 6 nætter i Sanur.

Rejs 27. oktober 2018 fra kr. 14.498

Rejs 20. januar 2019 fra kr. 14.498

Rejs 23. februar 2019 fra kr. 22.998


