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ställen, i stort sett helt 
i avsaknad av turistiskt 
tingeltangel. Staden vi-
lar i någon slags mjuk, 
glad känsla, balinesernas 
lätthet till leenden tycks 
ha spritt sig till alla oss som 
turistar här. 

Ännu gladare blir jag av att kliva 
in på Ubuds kanske mest kända 
spa, Taksu (taksuspa.com). Här väl-
jer du själv doften på mas-
sageoljan, glasflaskorna 
står snyggt presenterade 
på ett litet silverfat. Precis 
som på de flesta spa och 
massageställen på Bali, 
fyller man i uppgifter om 
sin hälsostatus och önske-
mål om hur hårt eller 
mjukt massagen ska utföras. 

Vi får en guidad promenad  
genom spaet, över hängbroar och 

Den vackra lotusblomman 
är helig inom hinduismen.  

En och en halv timmes 
avslappnade massage  

på ett av  Balis mest 
kända spa, Taksu i Ubud. 

Taras reporter njuter av  
Kadeks trygga händer. 

BALI
Wellnessnjut på

Jag har länge velat resa till Bali. 
Och i år föll äntligen alla bitar 
på plats. Några spännande 
skrivuppdrag kombinerades 
med möjligheten att hälsa på 

en kompis, som gett sig själv en 
långresa dit i femtioårspresent. 

Hennes inspirerande mejl peppade 
mig. Hon var tokförälskad i den lug-
na, vackra ön och jag fick gärna bo 
hos henne. Det faktum att hon redan 
var på plats, att en av världens största 
yogafestivaler hölls under samma pe-
riod och att jag kände mig allmänt 
vintertrött, gjorde att jag bestämde 
mig ganska snabbt. 

Och innan jag riktigt hunnit fatta 
vad jag gjort, låg ett Bali-äventyr 
framför mig. 

I efterhand är det bara att konsta-
tera att även om jag njutit av de flesta 
platser jag besökt – så är frågan om 
inte den här resan varit den mest ma-
giska upplevelsen hittills.

 Dag 1:

”Drabbas” omedel-
bart av lugn och ro!
Efter en dryg timmes taxiresa från 
flygplatsen i Denpasar, kör vi in i lilla 
kulturstaden Ubud. Trots intensite-
ten – vespor, bilar och människor 
överallt – kan jag redan känna en vän-
lig, mjuk atmosfär strömma emot 
mig. Och vips, så fort bilen rullar av 
huvudvägen och in vid hotellet är 

stillheten och magin där. 
Jag blir lite tagen, och det 

där lilla leendet som smyger sig 
på har jag sedan med mig mest 

hela tiden. Aldrig tidigare har jag 
varit på en plats som fått mig att 

känna en sådan omedelbar ro! 
Efter att ha inspekterat den smått 

fantastiska bungalowen på vårt hotell 
Puri Saraswati (purisaraswatiubud.com) 
– med säkert tio meter till det flätade 
taket, rosenblad strödda över sängen 
och ett litet levande ljus på kanten av 
det nedsänkta stenbadkaret – gör vi 
oss snabbt i ordning och ger oss ut. 

Tvärs över gatan ligger Casa Luna 
Jazz Café. Traditionell indonesisk 
mat blandad med internationella rät-
ter på menyn. Jag kör traditionellt 
och får in en riktigt god nasi goreng. 
Resan gör sig påmind men jag kan 
inte tänka mig något bättre ställe att 
vara riktigt trött på. Med skön, efter-
längtad värme, god mat och gott säll-
skap. Och som om det inte räckte; 
riktigt sköna mjuk-jazztoner från det 
duktiga livebandet. 

”Ett paradis – inte bara i fantasin.” Så skrev Louise Malmros 
Manfrinato i sin dagbok när hon var på Bali. Det blev en  
fantastisk upplevelse med vespaturer till drömstränder och 
spabesök i regnskogen. Följ med på hennes härliga resa  
– med wellness i fokus.

RESOR

Av Louise Malmros Manfrinato Foto: Adina Malveklint, Fredrik Stoltz, Louise Malmros Manfrinato

 Dag 2:

En massage  
som får mig att le
Min väninna har en överraskning till 
mig. Vi promenerar på smala gator 
kantade av snyggt och roligt inredda 
butiker, restauranger och massage-

MISSA INTE:
The Sacred  

Monkey Forest  
(monkeyforestubud.com). 
Spännande med nyfikna  

– om än tjuvaktiga! – heliga  
makaker, samt vackra mat- 

ställen och fantastisk  
natur. 

Boendet är en dröm, en bungalow med säkert tio meter 
högt i tak på Puri Saraswati  Hotel i Ubud.

Välj din  
massage- 
olja på Taksu 
Spa i Ubud.

vänd
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Maten är fantastisk  
god och ofta helt 

vegetariskt. En lunch 
kostar cirka 30 kronor.

 

 En lyxig oas 
mitt i djungeln 
är resorten 
Jungle Fish. 
Nästan overk-
ligt fridfullt.



färer förstås. Så mycket fina och 
ibland roliga kläder! Vi tittar också på 
vackert silversmide och fint hantverk. 

Efter ett par timmar är vi framme 
på The Yoga Barn (theyogabarn.com). 
Som på så många andra ställen i 
Ubud infinner sig lugnet så fort du 
kliver in från vägen. Ställets grundare, 
Meghan Pappenheim, är uppvuxen i 
New York men bor på Bali och är gift 
med en balines sedan 20 år. Tillsam-
mans med en balinesisk kollega har 
hon lyckats göra The Yoga Barn till en 
av världens mest populära retreats. 

Vi sitter på restaurangens 
fina terrass och jag njuter av 
alla olika språk. Här jobbar 
yoga- och dansinstruktörer 
från hela världen och det är 
lätt att börja prata med folk. 
Här finns juicebar, 
restaurang, mysigt bo-
ende och ett stort spa 
med alla möjliga typer 
av behandlingar. Allt i 
fin miljö, men lite dyrare än 
inne i stan. Jag tar en ayurve-
disk massagebehandling med varm 
olja, vilken gör mig alldeles salig.

På kvällen hoppar vi upp på var sin 
vespa-taxi och svischar ut bland risfäl-
ten på väg mot en av Ubuds mest po-
pulära restauranger, Moksa (moksau-
bud.com). Ägaren, Made Janur 
Yasa, berättar hur han varje 
morgon går ner i restau-
rangens permakultur-
trädgård och agerar 
trädgårdsmästare. Res-
ten av dagen fördelar 
han mellan att servera, 
få gästerna att trivas, 
städa, diska och hålla i 
matlagningskurser. Hans 
vän och kollega lagar ma-
ten, och förklarar för oss att 

Virgin beach tar vi en efterlängtad 
lång simtur i ljummet vatten. Här på 
solbäddarna kostar massagen från 35 
kronor för en timme och de små fisk-
restaurangerna ligger sida vid sida på 
bambupålar. Vi äter en ljuvlig måltid 
med nyfångad fisk i solnedgången. 

Tillbaka i Ubud köper vi biljetter 
till en sen föreställning med traditio-
nell balinesisk dans i ett av de många 
tempel som ligger längs med huvud-
gatan. Det blir vackra dräkter och  
fascinerande dans, där de så karakte-
ristiska hand-, huvud-, och ögon- 
rörelserna trollbinder.

 Dag 4:

Mitt i risfälten  
ligger ett dröm-spa
Min milda jetlag verkar passa Ubuds 
dygnsrytm perfekt. Jag går och lägger 
mig tidigare än vanligt och vaknar 
med solen. En ovanlig och härlig 
känsla för en person som är så gravt 
morgontrött som jag. 

Det har nu blivit till en rutin att jag 
för att väcka kroppen börjar dagen 
med ett par solhälsningar på min 
vackra veranda, och sedan tar en pro-
menad i den fullständigt sagolika 
tempelträdgården precis intill. Där 

genom djungel – trots att vi befinner 
oss mitt inne i stan. Och så ligger jag 
där. Massören heter Kadek (ett namn 
varje andrabarn i en familj får). Han 
lägger försiktigt det sarongliknande 
tygstycket över min bara kropp, för-
flyttar sig till fotänden av massagebän-
ken och tar ett stadigt tag om båda 
mina fötter genom tyget. Förutom det 
behagliga ljudet från syrsor och från 
den varma, susande vinden, är det all-
deles tyst. Mentalt har jag varit full-
ständigt lugn sedan jag kom till ön, nu 
slappnar jag av i varenda muskel. 

Under en och en halv 
timme njuter jag av Ka-
deks trygga, skickliga 
händer och förnimmer 
hans totala närvaro. På 
Bali är massagen något 
lika viktigt som naturligt 
och en stark tradition, 
berättar Kadek. I många 
familjer masserar man 
varandra hemma. Även 
meditation är vanligt och 
ses som ett självklart sätt 

att må bra och förebygga stress.
Just när jag tror att ljuvligheterna är 

över, pekar Kadek på ett badkar i sten 
bredvid massagebänken. Han smyger 
ut och jag glider ner i det varma vatt-
net fyllt med färgstarka blomblad. Jag 
blundar, och leendet vill liksom inte 
försvinna … 

På Taksu finns många variationer 
på längd och typ av behandling, och 
man kan välja mellan manlig eller 
kvinnlig massör. Kostnaden är strax 
under 300 kronor för en timmes tra-
ditionell massage. 

Vi avslutar spabesöket med en både 
god och nyttig måltid på Taksus vack-
ra utomhusservering. Utbudet är im-
ponerande. Traditionell stor baline-
sisk frukost med färskpressade juicer 
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Det är lätt att  
hitta restauranger  

med traditionell  
indonesisk mat i  

kulturstaden Ubud.

vänd

MISSA INTE:
Cookingschool.  

Sök bland populära mat- 
lagningskurseri Ubud (eller Bali). 

Tripadviser har bra lista.

Campuhan walk 
är en skön pro-

menad över  
böljande risfält.

forts

Gillar man cool design 
med drinkar och pool-
häng – och spa såklart  
– missa inte Jungle Fish.

Guidad tur med 
elcykel bland ris-
fälten i Ubud.

Yoga Barn, Ubuds 
största yogastudio. 
Ett populärt retreat 
med gäster från 
hela världen.

Efter massagen 
sjunker Taras 
reporter ner i 
ett blomsterbad 
på Taksu Spa.

 
RESOR

väcker lotusdammens rosa och ljust 
gröna färger alla mina sinnen.

Idag ska jag iväg ensam på utflykt. 
Jag har blivit tipsad från flera håll om 
ett par ställen uppe i bergen som ver-
kar väl värda att besöka. Att jag ska gå 
dit i en timme är nästan otänkbart för 
de taxikillar jag får vägbeskrivningen 
av, jag blir genast vänligt klassad som 
”yoga person”. Men efter ett par tim-
mars promenad uppåt i värmen, är 
jag benägen att förstå deras skepsis. 
Varför tar det sådan tid och var är 
den vackra, böljande vandringsleden 
jag fått beskriven? Det visar sig att 
den jag sist frågade om vägen gav mig 
bilvägen. Men kanske var det en me-
ning med det. På huvudvägen norrut 
ut från Ubud ligger nämligen massor 
av spännande gallerier med allt från 
traditionell balinesisk konst till ab-
strakta, stora oljemålningar. 

Väl framme på Karsa spa (karsaspa.
com) – ett traditionellt balinesiskt trä-
hus på pålar ute i lysande gröna risfält 
– får jag en efterlängtad färskpressad 
juice med banan, citron, färsk basilika 
och honung. Sedan faller jag in i bali-
nesisk spa-koma. Blir ompysslad och 
får fantastiska behandlingar; tre tims-
långa plus ljuvlig lunch – och under 
en femhundring för alltihop. 

Jag känner mig nästan nyfödd när 
jag promenerar upp till resorten”No 

beach, beach club, Jungle Fish” (jung-
lefishbali.com). De grekisk-danska 
ägarna har skapat en lyxig oas mitt i 
regnskogen, med två restauranger, ett 
elegant, lite dyrare spa och en helt 
sanslöst vacker infinitypool med tur-
kosgrönt vatten omgivet av tomatrö-
da solstolar, bambumöbler och runda 
hängstolar att krypa upp i. Gillar man 
kombon cool design med drinkar och 
poolhäng inbäddad i djungelgrönska, 
kan man tillbringa en heldag här för 
100 000 rupiah, cirka 75 svenska kro-
nor. Jag stannar i flera timmar och 
njuter av värmen, baden och den näs-
tan overkligt vackra miljön. 

På vägen hem får jag korrekt väg-
beskrivning – och det är hur lätt att 
hitta som helst, jag missade bara tvär-
gatan på vägen upp. Campuhan walk 
som jag nu går, är en härlig promenad 
på cirka 45 minuter över böljande ris-
fält inramade av regnskog.

 Dag 5:

Besök på  
yoga-stället nr 1
Det hade kunnat ta oss ca 20 minuter 
att promenera till alla yogaentusias-
ters favoritställe, The Yoga Barn. Om 
vi inte hade stannat till i så många af-

och bananpannkaka. Luncher med 
fina sallader i mängder av variationer, 
men också mycket annat nyttigt och 
vällagat. Och rätterna kostar runt 30 
kronor.

 Dag 3:

En guidad tur  
till havet …
Ubud ligger i inlandet med en dryg 
halvtimme till havet. De flesta hotell 
och så kallade ”home stays” har pool, 
så än har jag inte saknat badandet. 
Men såklart vill man se havet och Ba-
lis stränder! 

Som på många andra platser i värl-
den förflyttar man sig här smidigast 
med en lokal chaufför, alternativt på 
vespa eller i bil. Min kompis, som va-
rit här ett tag, kontaktar sin favoritfö-
rare och vi ger oss av. 

Vi far fram bland lysande gröna 
terrassodlingar, djungelgrönska och 
små, söta hus längs vägkanten. Vår 
chaufför berättar på utmärkt engelska 
om balinesiska traditioner, om sin fa-
milj och om hur han lyckas hålla sig 
så lugn i den bitvis hetsiga trafiken. 
Han mediterar såklart. Han också.

Vi stannar till vid flera olika strän-
der och njuter av det vulkaniska Balis 
ibland ganska mörka sandstränder. På 

Gatuliv i Ubud.  
Trots trafiken finns  
här en omdelbar  
känsla av lugn och ro.

Balinesisk dans i ett av 
många tempel, ”Setia 
Darma House of Masks 
and Puppets”.



forts

Balis skönhet 
syns också  
i all inredning.  

 Detaljrikt 
sniderihant-
verk i Ubud.

D

RESOR

världsmusik och grön mat stor plats, 
och trots att himlen efter en stund 
öppnar sig i ett tropiskt regn, stannar 
folk kvar och ser ut att trivas. Balireg-
nen varar tursamt nog inte så länge. 

Något av det bästa på hela resan 
upplever jag här. Efter alla de mysiga 
men ibland snudd på flummiga insla-
gen på festivalen, hör jag ljudet av 
afrikanska trummor. På skylten utan-
för det rosalila tältet läser jag ”afro 
flow yoga”. Jag glider in och börjar 
göra yogarörelser – i takt! Två ryt-
miska, dansande, svettiga timmar se-
nare har jag bestämt mig: Den här 
träningsformen med härlig blandning 
av yoga och dans ska jag ta med mig 
hem till mitt och makens hälsocenter 
i Malmö!  

På kvällen äter vi på Bridges (brid-
gesbali.com). Lite dyrare med importe-
rade viner och den nog vackraste 
kvällsmiljön hittills. Restaurangen 
ligger vid en bro, en kort promenad 
från stan och är inredd på elegant  
euroasiatiskt vis. Vackert upplyst av 
lyktor och dimmade ljuskällor. Perso-
nalen ler och luften dallrar av precis 
lagom värme. Det känns nästan som 
att befinna sig i en film. Och det är 
bara att erkänna, det röda, chilenska 
vinet sitter extra fint efter alla nyttiga, 
aktiva och gröna dagar. k

Turkosblått hav,   
hisnande sol-
nedgångar och 
yoga mjukar upp 
själen på Pondok 
Pisang i Candi-
dasa.
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Kokosnöt med bambu sugrör 
på Moksa restaurang, Ubud.

JAVA

SUMATRA

INDONESIEN
Borneo

Jakarta

Brunei
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BALI
Indiska oceanen

FAKTA OM BALI:
Bali hör till Indonesien och är en av 
dess 13 000 öar. Ön är knappt dubbelt 
så stor som Gotland – men har 4,2 mil-
joner invånare.

SPRÅK: Balinesiska, ett sunda-su-
lawesiskt språk. Engelska funkar bra 
nästan överallt. 

RELIGION: Till skillnad från i övriga In-
donesien – som är till största del mus-
limskt – är de flesta på Bali hinduer.

TA SIG DIT: De mest rekommende-
rade flygbolagen är Singapore Airlines 

och Qatar Airlines. Bra priser, tider och 
service hos båda. Apollo, Ving och Sol-
resor har charterresor till olika destina-
tioner på Bali.

BÄSTA TID: På Bali råder tropiskt kli-
mat med en årsmedeltemperatur på ca 
29 grader. Det går bra att resa hit året 
om, men torrperioden/högsäsong ligger 
mellan april och oktober. Regnperiod 
mellan december och april. 

PRISER: En trerätters middag med 
dryck cirka 100 kr, men det finns såklart 
både billigare och lyxigare varianter. 

BOENDE: Om du inte reser med  
charter, ta dig tid att titta runt på  
hotels.com eller booking.com.  
Det finns fantastiska boenden, både 
dyrare och riktigt billiga. Mitt kostade 
380 kr för del i dubbelrum/800 kr för 
hel bungalow. Men det finns riktigt  
fina boenden för 150 kr/natten per  
person.

TA SIG RUNT: Lättast och trevligast 
med chaufförer på vespa/moped eller i 
bil. Hotellet rekommenderar bra förare 
eller så är det bara att gå ut på gatan. 
En heldag kostar cirka 500 kr. 

FILIPPINERNA
Manila

VI
ETN

AM

kärleken till grön mat, miljö och 
människor i jämställdhet och harmoni 
får honom att älska sitt arbete.

Restaurangen är vegetarisk och  
maten, som på de flesta ställen här, 
riktigt fräsch och god. Jag beställer 
balinesiska raw food bruschettas och 
en ”Eggplant marengo”. Bruschet-
tans finhackade, lätta grönsakstop-
ping känns precis lagom Bali med lite  
koriander som smakförhöjare. Au-
berginen är ugnsbakad och sedan 
stuvad i mustig tomatsås med svamp, 
oliver och örter från odlingarna in-
till. Det hela serveras med citron-
råris. 

 Dag 6:

Ösregn och  
ännu mer yoga!
Till Bali spirit festival tar det en halv-
timme på vespa från Ubud, om man 
inte tar någon av de schemalagda 
bussturerna. Det här är en av världens 
största yogafestivaler, grundad av 
Meghan från The Yoga Barn. Hit 
kommer ca 7 000 besökare om dagen 
och det stora, gröna området sjuder 
av liv, rökelsedoft och vegomat. 

Förutom yoga, dans och healing får 


