Villa Akasha
er en drøm fra
ende til annen.

Ba l a nsert
B a l i -t u r

Naturlig spa, økologisk mat og grønne risåkre så langt øyet kan se.
På Bali får du pleiet kroppen din slik at den smiler hele veien hjem til Norge.
Tekst: Vivian Songe Foto: Roy Moss og Mango Tree Spa
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ELLEreise

A

lle asiareisende er enige om én ting: Bali er en magisk
øy. Den lille prikken som ligger midt på kartet over Indonesia har en så spesiell effekt på besøkende at den er
blitt et slags pilegrimssted for spirituelt søkende mennesker fra hele
verden. Mennesker som vil ha ro i sjelen, spise ren, økologisk mat,
nyte deilig spa til rimelige priser, gjøre yoga og mingle med folk
som har sagt nei til stress, mas og press. Eller bare være i kontakt
med naturen og seg selv.
På Bali merker du plutselig at du rusler sakte bortover gaten,
smiler til folk du ikke kjenner, har sommerfugler både rundt hodet og i magen, og tar deg plenty av tid til å drikke en ultrasunn
fruktjuice og nyte utsikten. Og det er alltid fin utsikt, hvor enn du
snur deg. Vi snakker maleriske, grønne risåkre, vulkanfjell, fosser,
banantrær, kokosnøttpalmer og hellige innsjøer. Bambushoteller,
gudestatuer og utallige templer, der lokalbefolkningen gjør omfattende ofringer i fargesprakende klær. Smilende mennesker som ser
ut til å være i harmoni med seg selv og omgivelsene. Om kvelden
ser du ildfluer tennes i takt med stjernene på himmelen. Det er
ikke rart innbyggerne selv ser på øya som en gudinne – frodig og
vakker, lunefull og mystisk. Eksotisk er bare fornavnet.
Mange vestlige besøkende føler at de «kommer hjem» og klarer
ikke reise igjen, selv om de bare skulle hit i noen uker på ferie.
– Omtrent alle jeg kjenner som har vært her, forlenger billetten
og visumet sitt eller reiser tilbake, forteller norske Pia Padma Meliane (23), som kom hit første gang for fem år siden.
Siden har hun tilbrakt flere måneder hvert år på den frodige
øya. Hun har studert yoga og fylt kroppen til randen med sunn
energi. I likhet med så mange andre føler hun seg harmonisk, fri
og lykkelig her.
– Jeg elsker følelsen av vill og frodig natur rundt meg. Og jeg synes det er mye lettere å ha en balansert livsstil på Bali. Man slipper
å kjempe seg gjennom hverdagen. Jeg har fått mange gode venner
i Ubud og får bo i en nydelig villa ute i risåkrene hver gang jeg
kommer. Stedet tiltrekker seg også noen av de beste lærerne innen
yoga, meditasjon og raw food, forteller hun.

Nesten som
paradis.

Slik REISER du
Fly tur-retur fra Oslo til Bali fra 6.000 til
8.000 kroner. Du kan også fly til Bangkok først, og så finne en billigbillett
fra Bangkok til Bali med AirAsia. Sjekk
airasia.com.
Tips! Rundt på øya kan du kjøre taxi
for rundt 100 kroner i timen, leie bil for
100 kroner eller moped for 30 kroner
dagen.

Feirer naturåndene
Bali har en naturlig åndelig kultur med lange religiøse tradisjoner, som følges med stor innlevelse og fargerike kostymer. Ifølge
balinesisk tro, som er en blanding av hinduisme og animisme, er
verden rundt oss stappfull av ånder og vesener fra andre dimensjoner, både vennligsinnede og mer utspekulerte. Derfor må de hele
tiden blidgjøre dem og beskytte seg med omstendelige og fargerike
ritualer, instrumenter, røkelse og blomsterofringer.
Det er ikke uvanlig å ofre halve årsinntekten sin til gudene, omgjort til matretter, blomsteroppsatser og fruktkurver. Det ser ut til
at gudene liker alt fra iste og frukt til potetgull og godteri.
I seremoniene sitter hele familien på knærne med en blomst bak
øret og hendene samlet foran pannen, og dynkes i hellig vann.
Plutselig står bilene fast i gata på grunn av en religiøs prosesjon der
hele slekta, kledd i saronger, blomster og med ofringskurver, skal
forflytte seg fra den ene siden av byen til den andre. Dette er helt
normalt over hele Bali, så det er bare å smøre seg med tålmodighet
og øve på det indre smilet, som hovedpersonen i boka Spis, elsk, lev
ble så god på mens hun bodde på Bali. ➤

Tre lokale jenter
er klare for den
tradisjonelle
tannfilingsseremonien.

Håv innpå
med lekre
og billige
interiørdetaljer.

I Ubud kan du
leve sunt og
organisk på
alle måter.
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På Mango Tree Spa by
L’Occitane er rommene
vanvittig eksotiske og
luksuriøse.

I hellige Monkey
Forest får du nærkontakt med apene.

Norske Pia Meliane (23) ved Villa
Akasha i Ubud sammen med apen
Cosmo og hunden Mr Lukan.

I øyas hjerte, Ubud – som nettopp ble kåret til Asias
beste by av Conde Nast Traveller Magazine – finner du en
salig blanding av gamle templer, apekatter, lekre butikker, supre restauranter og kunstnere av alle slag. Spesielt mange malere, treskulptører og smykkedesignere
holder til her, samt healere, yogaentusiaster og vegetarianere. Er du fan av bambus, buddhastatuer, kule
lamper og trefigurer, er dette himmelen for shopping
av interiørdetaljer. Alt er så billig at for nordmenn blir
det gi bort-pris, selv om du ikke skulle ha hjerte til å
prute. Liker du økologisk og smakfull mat laget med
duggfriske ingredienser, er det bare én ting å si: Nam!
Restaurantene Clear og Kafe, som er veldig populære
blant yogafolket i byen, er absolutte must i løpet av oppholdet. Og ikke glem dessertene. Her kan de virkelig
kunsten å tilfredsstille trangen etter både sunt og søtt.

Billig spaluksus
På flere av de lokale spaene i og rundt Ubud kan du få
hjemmelagde, tvers gjennom naturlige behandlinger.
For eksempel en hårkur med naturlig aloe vera direkte
fra planten. Den smøres inn i hodebunnen sammen
med nyknust avokado. Friskt! Etterpå er det bare å
legge seg på massasjebenken og få full kroppsmassasje
med eteriske oljer. Akkompagnert av fuglekvitter, summing fra gresshopper, lyden av en sildrende bekk og en
gekko som skriker til i ny og ne, blir det hele en ganske
spesiell opplevelse.
Da Julia Roberts var i Ubud og spilte inn filmen
Spis, elsk, lev, bodde hun på Mango Tree Spa Hotel by
L’Occitane, som er et av de mest fantastiske spahotellene vi noen gang har sett! Det er rett og slett plassert
oppe i et digert mangotre, i en grønn palmeås som ser
ut som om den er designet av de franske impresjonistene. Her får du utsikt til risåkrene som tar pusten fra
deg, mens du får massasje, og velger fra en spameny en
dronning verdig. Prisene er deretter, men selv om dette
er svinedyrt i lokal målestokk, kommer det fortsatt
ikke opp mot norske spapriser. Med andre ord et kupp,
og en opplevelse du aldri glemmer. ■
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Julia Roberts bodde på
Mango Tree Spa by
L’Occitane mens hun spilte
inn filmen Spis, elsk, lev,
som har norgespremiere
10. oktober.

Prøv organisk salat
med grillede grønnsaker og fetaost på
restaurant Kafe!

Magisk
Kecak-dans.

ELLEreise
Hete Ubud-tips
π Gå en tur gjennom Sacred Monkey
Forest, der du garantert vil få nærkontakt med apekattene. Men ikke ta med
deg noe spiselig, med mindre du vil bli
overfalt av de søte små som kan være
ganske så målrettet i jakten på mat.
π Kjør deg en tur på moped til de små
landsbyene som ligger rundt Ubud,
for eksempel Penestanan, Kutuh eller
Pengosekan. Her får du enda friere
sikt til risåkrene og de lekre villaene.
π Sitt på med en A/C-van opp til vulkanen Kintamani på nordøstsiden av
øya. Sykle ned igjen til Ubud gjennom
vakre landskap med grønne risterrasser og små lokalsamfunn.
π Vil du ha en deilig yogaopplevelse? Et besøk på Yoga Barn er et
must. Her har de kjempegode klasser
med supre, internasjonale lærere.
Vi anbefaler Sky, Uma eller Cat.
Theyogabarn.com.
π Den tradisjonelle Kecak-dansen gir
en magisk stemning i kveldingen og
kan betraktes på de store restaurantene, for eksempel Laka Leke bak
Monkey Forest. Lakaleke.com

spise

Clear: Helt fantastisk mat i supertrendy, lekre omgivelser. Kun vegetar
og fisk og originale, sunne drinker.
Prøv burrito med kongereker eller
tunfiskstek med wasabistappe.
Kafe: Yogafolkets favoritt. Hipt,
laidback, såkalt «Berkeleystyle», med
sunn, kjempegod mat til lave priser.
Smakfulle juicer som får opp formen
og humøret.
Terrazo: Også super mat, både
europeisk og lokal, og kjempegode
desserter.
Sari Organic: Deilig helsemat som
serveres midt i risåkeren i skikkelig
drømmeomgivelser.
Pizza Bagus: Er du lei av alt det
sunne og har lyst på ekte italiensk
pizza, ta en tur på den enkle, men
hyggelige sjappa Pizza Bagus.
Tips! Prøv Balis mest berømte matrett
babi guling (stekt gris) i løpet av
oppholdet.

OVERNATTING

Enkelt og koselig:
Coffee & Copper: Sjarmerende
hotell bak Monkey Forest med svømmebasseng, eget kjøkken og dusj i
naturen. Her får du besøk av apene
daglig, så pass på kokosnøtta di! 200
kroner per natt. Coffee-copper.com
Kunang Kunang: Koselige
hotellrom med deilig utsikt til rismarkene, like ved hovedgata. 200 kroner per
natt. Kunangkunangguesthouse.com
Adi Cottages: Fine rom i lekker,
tropisk hage i sentrum av Ubud.
220 kroner per natt. Adicottagesubud.com

Tips! Du finner også massevis av
Homestays (gjestehus der du bor
hjemme hos balinesere) rundt om i
byen, så det er bare å ta en runde
og velge og vrake.

Litt dyrere:
Villa Awang Awang: Ligger
på tuppen av en ravine med nydelig
utsikt til en hellig elv. 550 kroner per
natt. Awangawang.com
Alam Shanti: Lekkert, hjemmekoselig balinesisk retreat-hotell i
grønne omgivelser. 500 kroner per
natt. Alamindahbali.com

Tepi Sawah Villas & Spa:

Nok en vakker, rolig balinesisk oase
der du kan nyte naturen. 500 kroner
per natt. Tepisawahvillas.com

På Jimbaran eller
Seminyak får du
ekte strandfølelse.

Luksus:
Kupu Kupu Barong: Villakomplekset som hører til Mango
Tree Spa by L’Occitane er så vakkert
og luksuriøst at du får hakeslepp som
du ikke blir kvitt igjen. 2000 kroner per
natt. Kupubarong.com

The Mansion Resort Hotel &
Spa: Også en av Balis sjeldne perler.

Ligger på en parklignende eiendom
i vakre Penestanan. 2000 kroner per
natt. Themansionbali.com
Villa Semana: Tradisjonelt balinesisk luksushotell omgitt av risåkre. Var
TripAdvisos Travellers Choice i 2010.
2000 kroner per natt. Villasemana.com
Tips! Flere par eller venninner kan
slå seg sammen og leie en egen villa
i Ubud og omegn. For eksempel leier
Pias venn Sacha Stone ut sin superlekre Villa Akasha i risåkeren for 750
dollar natten, inkludert sjåfør, kokk og
massasje hver dag. For lengre opphold er det billigere. Ta kontakt
på villaakasha@gmail.com.

spa

Far og datter slapper av under
en hinduistisk seremoni.

Det er lett å finne
roen i dette palmelandskapet.

Balineserne renser
seg med klærne på.
Du kan være med
hvis du vil!

Billig:
På alle de små massasjesalongene
i byen får du en kjapp fotmassasje
som inkluderer hode- og ryggmassasje for rundt 50 kroner.

Medium:
Ta en tur på Shangri La i Ubud og
få en deilig, proff massasje fra 60
kroner og oppover.
Ubudmassage.com

Luksus:
For superbehandling fra topp til tå i
eksotiske drømmeomgivelser:
π Ta en tur til Julia Roberts’ favorittspa i Ubud, Mango Tree Spa by
L’Occitane, 350–1000 kroner per
behandling. Kupubarong.com
π Besøk Lembah Spa i Viceroy Villa.
Koster mellom 300 og 1000 kroner
for en behandling. Lembahspa.com
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