Bali og Indonesien Praktiske rejsetips
Indhold
Ambassade og konsulater ................. 1
Ankomst til Bali og Indonesien ........... 1
Drikkepenge....................................... 1
Elektricitet .......................................... 1
Etik og værdier................................... 1
Forsikring ........................................... 1
Helbred og vaccination ...................... 1
Hjemrejse fra Bali og Indonesien ....... 1
Hotellerne .......................................... 1
Mad & drikkevarer.............................. 2
Pas og visum ..................................... 2
Påklædning & klima ........................... 2
Rejselitteratur..................................... 2
Religion .............................................. 2
Rengøring af strande ......................... 2
Sikkerhed ........................................... 2
Sprog ................................................. 2
Tidsforskel ......................................... 2
Valuta ................................................ 2
Vand .................................................. 2
Veksling & kreditkort .......................... 2
Åbningstider ....................................... 2

Ambassade og konsulater
Ambassade I Jakarta:
Royal Danish Embassy
Menara Rajawali, 25th Floor
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, P.O. Box 4459
Tlf.: +62 (21)) 576 1478
Fax +62 (21) 576 1535
email: jktamb@um.dk
Læs om ambassaden her.
Konsulat på Bali:
Royal Danish Consulate
Crystal Divers, Jl. By Pass Ngurah
Rai, Gang Griya no 6
Sanur, Bali
Telefontid: 10.00-14.00 (man.-fre.)
Personlig henvendelse kun efter
forudgående aftale. Sprog: Engelsk.
Tlf.: + 62 851 0021 69 79
E-mail: danishconsbali@gmail.com
Øvrige konsulater i Indonesien:
Sumatra, Østjava og Papua New
Guinea. Se mere her.

Ankomst til Bali og
Indonesien
Når I ankommer vil I typisk blive budt
velkommen af vores lokale
repræsentant, når I er kommet
gennem paskontrollen og har fået
bagagen.
Vedkommende står med et skilt enten
med vores logo eller jeres navn. Tager
I mod hjælp fra lokale bærere, der
tilbyder at tage jeres kuffert eller køre

jeres kuffertvogn enten uden for
lufthavnen eller ved bagagebåndet,
forventer de betaling for det. Ønsker I
ikke det, så find bare selv en
bagagevogn og jeres kufferter.

Drikkepenge
Drikkepenge bruges stort set overalt
og er en vigtig del af de lokales løn.
Det kan være alt fra 5 kroner på en
lokal restaurant til 50-100 kr. til en
guide, der har hjulpet jer en hel dag.
Læg også gerne en lille erkendelighed
i templet.

Elektricitet
Der bruges 220 V og normale stik på
Bali.

Etik og værdier
Hos ZEN Luxury Travels tager vi aktivt
stilling til de problemstillinger man som
rejsende kan befinde sig i, - om det er
dyreetisk velfærd eller mødet med
andre kulturer. Det gør vi ved at
håndplukke vores samarbejdspartnere,
stille krav til dem og deres oplevelser;
og at frasortere det, I ikke er tjent med.
ZEN Luxury Travels tager afstand fra
uetiske dyreoplevelser og
dyremishandling generelt. Begge kan
og vil fortsat ske, og vi kan ikke
garantere, at I ikke vil se det under
rejsen. Men vi har valgt ikke at tilbyde
disse oplevelser.
Vi støtter lokale kulturer og samfund,
hvor I som rejsende møder de lokale i
øjenhøjde. Oplevelser, hvor der sker
en form for kulturel udveksling og hvor
respekten går begge veje. Vi tager
afstand fra turistfælder, hvor formålet
er at tage billeder eller at lokke penge
ud af jer.
Ligeledes opfordrer vi jer til at tage
stilling til de oplevelser, I måtte få
tilbudt under rejsen.

Forsikring
Hverken det gule eller blå
sygesikringsbevis gælder i Indonesien.
Derfor anbefaler vi på det kraftigste at I
tegner en rejseforsikring i f.eks.
Europæiske eller Gouda, hvis I ikke er
dækket gennem jeres
husstandsforsikring eller forsikringer
knyttet til kreditkort.
Kontakt ZEN Luxury Travels, hvis vi
skal hjælpe med rejseforsikring

Hvis I får brug for lægehjælp, så gem
alle kvitteringer, så I kan få udgifterne
refunderet, når I kommer hjem.

Helbred og vaccination
Konsulter altid en speciallæge, jeres
egen læge eller en autoriseret
vaccinationsklinik inden afrejse. I kan
læse mere på sikkerrejse.dk.
Der kan være krav om bevis for gul
feber vaccination ved indrejse, så husk
at medbring evt. vaccinationsbevis.
Er I uheldig at få brug for lægehjælp
eller hospitalsindlæggelse under
rejsen, har Bali/Indonesien et godt
udbud af sundhedsfaciliteter af høj
standard. Konsulter dog altid
rejseforsikring først, så vil de henvise
jer til nærmeste og bedste sted.

Hjemrejse fra Bali og
Indonesien
Husk at tage i lufthavnen i god tid, da
der både kan være tung trafik og lange
køer ved check-in.
Har I inkluderet transfer ved afrejse
(oftest tilfældet i Indonesien), vil
afhentningstidspunkt typisk tage højde
for det.
Rejser I hjem fra en provinslufthavn vil
I typisk kunne checke både fly og
bagage ind hele vejen hjem. Det
afhænger dog af, hvilken
provinslufthavn I skal rejse fra og med
hvilket flyselskab.
Udrejseskat er inkluderet i jeres
flybilletter og betales ikke længere
lokalt.

Hotellerne
Med mindre andet står angivet på
jeres rejseplan, er standardtid for
check-in kl. 14.00 og for check-out kl.
12.00. Ofte vil det dog være muligt at
få værelset tidligere, såfremt det er
ledigt.
Indonesiske hoteller er generelt af høj
standard, men som alle andre steder
kan der opstå problemer. Hvis I
oplever noget utilfredsstillende, er det
vigtigt, at I kontakter ZEN Luxury
Travels med det samme, så vi har en
chance for at rette op på det.
Nogle hoteller oversælger sig selv
f.eks. på deres hjemmesider, mens
andre pga. officielle regler ikke må få
det antal stjerner, de fortjener. Derfor
tager ZEN Luxury Travels

1

Bali og Indonesien Praktiske rejsetips
hotelklassificeringer udgangspunkt i
vores egne oplevelser og erfaringer.

Bali & Lombok fra Lonely Planet (både
på dansk og engelsk)

Mad & drikkevarer

Religion

Det indonesiske køkken er en blanding
af indonesisk, indisk, kinesisk og
malaysisk mad. Hovedingredienserne
er ris og nudler, der serveres med fisk,
kylling og kød. Retterne varierer meget
fra region til region, men er altid
spændende krydret og meget lækkert.

Indonesien er primært muslimsk (ca.
80 – 90 % af befolkningen) Bali er dog
en udpræget hinduistisk enklave i det
store land. På landsplan udgør
hinduisme kun få procent, mens
kristendom udgør 16 % med
protestantisme som dominerende.

Pas og visum

Rengøring af strande

Pas skal være gyldigt i minimum 6
måneder ud over rejsen. Børn skal
have eget pas.

Vi rejser i en verden, hvor
affaldshåndtering ikke er en
selvfølgelighed overalt, desværre.
Samtidig kender affaldsproblemer ikke
til landegrænser.

Visum er ikke nødvendigt for danske
statsborgere for ophold under 30 dage.
Alle rejsende skal dog gennem
immigration og gængse
indrejsekontroller ved ankomst.
Ved ophold over 30 dage skal
ambassaden kontaktes.

ZEN Luxury Travels vælger
strandhoteller, der tager ansvar for
deres strande og rengør dem, men
hverken vi eller de har magt over
havstrømme eller naboer.

Vi anbefaler, at I medbringer kopi af
pas, rejsedokumenter m.m.

Vis forståelse og gå gerne forrest i
håndtering af affald lokalt.

Bemærk venligst, at jeres pas skal
være i god stand inden afrejse. Passet
må ikke være overdrevent slidt eller
beskadiget med eksempelvis vand,
rifter, iturevne overflader fra
bagagetags o.lign.

Sikkerhed

Der må heller ikke mangle sider,
ligesom der ikke må være skrevet eller
rettet i passet. I visse tilfælde kan I
blive nægtet check-in af flyselskabet
og indrejse af myndighederne ved
jeres destination, såfremt de vurderer,
at passet ikke er i god stand.

Påklædning & klima

Bali/Indonesien er generelt et sikkert
og trygt land at rejse i. Men som i alle
andre lande, hvor der er enorm forskel
på rig og fattig, sker der tyverier
.
Men med almindelig sund fornuft og
påpasselighed, særligt på steder med
mange mennesker, kommer man
langt. Undgå at udstille dyre smykker
og kameraer alt for meget.
Trafikken udgør højere risiko end både
tyveri og røveri. Se jer godt for, når I
går på eller passerer veje.

Indonesien ligger i det tropiske bælte
tæt på Ækvator. Det betyder godt vejr
det meste af året med temperaturer
omkring 29-30 grader. Er I i højlandet
på f.eks. Bali, kan det være lidt
køligere om aftenen.

Sprog

Skal I på tempelbesøg, skal I have
mere end shorts på. Anklerne dækkes
med lange bukser eller en sarong.
Mange steder kan man låne dem på
stedet eller hos guiden.

Tidsforskel

Rejselitteratur
”Turen går til Bali & Lombok” fra
Politikens Forlag (dansk).
Indonesia Handbook fra
Footprint (engelsk)

Østlig indonesisk tid er 8 timer foran
dansk tid (7 timer foran dansk
sommertid) og dækker bl.a.
Molukkerne, Raja Ampat og
Vestpaupua

Valuta
Møntfoden i Indonesien hedder Rupiah
(IDR), og IDR 100.000 er ca. 50 kr.
Det er bedst at indføre valuta i
amerikanske dollars, eller Euro, da
danske kroner ikke er kendt.

Vand
Man kan ikke drikke vandet fra
hanerne i Indonesien. Derfor anbefales
det at købe vand på flaske.

Veksling & kreditkort
Alle gængse kreditkort kan benyttes i
både indkøbscentre og på større
restauranter.
Der kan hæves penge i både banker
og automater. Der er dog stadig ikke
mange hæveautomater rundt omkring
og slet ikke, når man kommer uden for
de større byer.

Åbningstider
Banker har åbent fra 8.00 til 14.00
mandag til torsdag og 8.00 til 11.00 om
fredagen. På turistcentrene og de
fleste hoteller er der dog mulighed for
at veksle. Tag kun store sedler (50/100
USD eller Euro) med, da de giver den
bedste kurs.
Butikker har generelt åbent fra morgen
til langt ud på aftenen.

Det officielle sprog i Indonesien er
indonesisk. Desuden tales mange
lokale dialekter, og mange af øerne
har derudover også deres eget sprog.
De fleste kan begå sig på engelsk.

Indonesien strækker sig over hele 4
tidszoner, men er kun inddelt i 3.
Vestlig indonesisk tid er 6 timer foran
dansk tid (5 timer foran dansk
sommertid) og dækker bl.a. Sumatra
og Java og en del af Kalimanten.
Central indonesisk tid er 7 timer foran
dansk tid (6 timer foran dansk
sommertid) og dækker bl.a. Bali, Gili,
Lombok, Komodo og Sulawesi

2

