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Kartu perjalanan
Bali, Pulau Penuh Rahasia
Baik untuk diketahui
Tidak ada lagi pajak
bandara, baik pada saat
berangkat maupun tiba di
Bali.
Kewarganegaraan
Prancis telah dibebaskan
visa kunjungan apabila
tinggal paling lama 30 hari.
Selamat pagi ! Bali yang
indah
ternyata
penuh
dengan kazanah yang
tersembunyi. Di seputaran
jalan-jalan kecil sembari
menelusuri
hamparan
sawah atau di saat melihat
tebing-tebing yang terjal
menghadang
samudera,
Pulau Dewata menawarkan
kepada
kita
momenmomen dipenuhi dengan
dekorasi yang menawan.
Pengalaman saya : keliling
bersama teman-teman usia
tiga puluh-an dengan gaya
"eat, pray, and love" : pijat,
trekking, relaxing... Pulau
kecil yang berada di
Indonesia ini merupakan
memang
merupakan
tempat ideal bagi para
pelancong
yang
inin
bersantai-santai
atau
mencari
keseimbangan
yang menenangkan. Di sini
semuanya serba santai !

Ubud dan kawasannya
Ubud adalah sebuah kota yang terkenal dengan seni dan budayanya. Kota yang penuh dengan
wisatawan sehingga membuatnya menjadi kota yang padat (sehingga banyak orang lebih suka
naik scooter, karena lebih cepat dan lebih murah). Kota ini dibagi dalam dua sumbu utama, yakni
candi-candi dan butik-butik yang menawarkan beragam produk di sepanjang pinggiran kota (yoga,
olah raga, batu berharga dan lain-lain). Yang istimewa di Ubud, tidak disangka-sangka, di ujung
jalan kecil pun terdapat restoran atau warung dengan dekorasi unik dan mempesona, misalnya
pondokan dengan atap dari bahan ijuk di tengah kebun yang eksotis atau pun faré yang digantung
di atas sungai... Orang Bali memang dikenal dengan kehalusan. Misalnya ketika kita turun dari

tangga hotel, kita dapat melihat bunga-bunga yang sengaja ditaburkan. Di Ubud kita juga
mengunjungi taman orang hutan (tapi hati-hati jangan sampai kecolongan, karena hewan-hewan
primata tersebut suka mengambil kaca mata hitam dan semua benda-benda yang berkilau...),
trekking selama dua jam di hamparan sawah (300 meter setelah Café Lotus, belok kiri sebelum
jembatan) di jalan yang penuh dengan penjualan pernak-pernik, spa, pusat yoga di tengah sawah...
dan kesukaan saya adalah Yuga Warung yang terbuat dari pondokan dan berada di tengah sawah
dan di tempat itu kita bisa menikmati masakan bio dan lokal.

Selain itu, kita bisa berkeliling seharian untuk mengunjungi tempat-tempat sakral di bagian utara
kota Ubud. Kota ini dipenuhi dengan candi-candi, kerajinan dan pemandangan sawah yang
menakjubkan. Kita bisa mengunjungi makam-makam tua di Gunung Kawi, kalau seninag berjalan
(230 meter), setelah itu menyelam (dengan pakaian lengkap tentunya) di sumber mata ait sakral
Tirta Empul. Jalan di sekitar sawah Tegalalang yang ukuran kecil namun keindahannya cukup
menawan dan memberikan keceriaan tersendiri bagi kita. Kalau kita ingin benar-benar menikmati
taman
yang
penuh
impian
itu,
dibutuhkan
waktu
dua
jam.
Dari Seminyak ke Ubud : Putar sebentar ke Tanah Lot, sumber air panah dan hamparan sawah
Jatiluhwi
Dalam perjalanan menuju Ubud, kita bisa singgah sebentar ke candi yang paling dikunjungi di Bali,
yaitu Tanah Lot. Saat terbaik untuk berkunjung ke sana adalah menjelang sore, supaya bisa
menikmati mata hari terbenam dari teras tebing di depan candi yang terdapat di atas batu sakral.
Kita bisa beristirahat sebentar di Angseri Hot Springs, di kawasan Tabanan. Satu tempat lagi yang
tidak boleh dilewatkan adalah tempat pemandian terapis di tengah hutan antara ari terjun dan
tanaman tropis, perjalanan di hamparan sawah Jalituhwi yang terdapaftar di Daftar Patrimonial
Unesco.
Beberapa saat sebelum tiba ke Ubud, kita bisa menikmati kopi dan teh dengan berbagai jenis :
cafe-coco, teh jahe, dan tentunya juga kopi luwak yang terkenal.

Dari Seminyak ke
Uluwatu : Pantaipantai
Selatan
Bali
Di Selatan Bali,
terdapat
sejumlah pantai
dengan air yang
jernih dan pasir
keemasan yang
tidak
boleh
dilewatkan oleh
para penggemar
snorkeling
dan
surfing, atau bagi
mereka
yang
suka berendam di pantai. Kita bisa memulai hari kita dengan bermain dengan ombak di
Dreambeach, kemudian istirahat dan makan di Padang-Padang menyewa scooter yang dilengkapi
dengan papan selancar untuk pergi ke Bluepoint yang menawarkan pemandangan spektakuler. Di
tempat ini, para pemain selancar melakukan berbagai atraksi di antara hempasan ombak : benarbenar menyenangkan untuk dilihat ! Jangan lewatkan pantai rahasia Uluwatu ( harus lewat dari
bawah batu, di sebelah kiri pantai Suluban). Di sana kita bisa menikmati matahari terbenam di
candi Uluwatu dengan menikmati persembahan tari tradisional. Dan untuk menghabiskan hari
dengan penuh keindahan, kita juga bisa menikmati makanan laut dengan cahaya lilin, kaki di atas
pasir, di pantai Jimbaran.

Matahari terbit di Gunung Batur dan Yoga
Seperti telah dikatakan, Bali menawarkan sejumlah aktivitas. Dengan memanjat gunung Batur
yang tidak membutuhkan latihan tinggi, kita bisa memantau matahari terbit. Untuk mereka yang
suka yoga, di tempat ini terdapat tempat-tempat kecil yang sangat indah dan nyaman, salah
satunya Yoga Barn yang menawarkan detox, spa, yoga, meditasi dan semua aktivitas
kebugaran. Institusi ini memilki spa sendiri. Dalam suasana yang tenang yang akhirnya
memberikan pelatihan yoga dengan guru-guru yoga terbaik.

Info Praktis
Tarik uang rupiah langsung di ATM,
ketimbang menukar di tempat
penukaran uang, akan lebih
menguntungkan.
Mie Goreng, Mie ala Indonesia
Bahan-bahan yang diperlukan untuk 4
orang
250 g mie. 2 sendok minyak. 2 butir
telur, 200 gram ayam, dipotong bentuk
dadu. 1 wortel dikupas dan dipotong
dadu. 1 paprika merah dibuang bijinya
dan dipotong dadu. 8 bawang merah
dipotong memanjang. 2 siung bawang
putih. 1 batang jahe segar, dikupas dan
diparut halus. 4 g udang masak. 2
sendok kecap. 1 sendok sambal. 75
gram tauge. 1 garam secukupnya.
Cara membuat
Masukan mie ke dalam mangkuk.
Siramkan ari panah dan aduk hingga
terpisah. Tutup dan simpan. Buat telur
dadar dengan dua telus tadi kemudian
potong halus dan simpan. Oseng ayam
dan udang hingga menguning. Masukan
ke dalam mangkuk dan simpan.
Panaskan satu sendok minyak dan
goreng bawang hingga menguning.
Masukan ke dalam mangkuk dan
simpan. Panaskah satu sendok minyak
untuk menggoreng wortel, paprika, dan
sisa bawang merah, bawang putih, jahe
selama satu menit. Tiriskan mie dan
tambahkan ayam, udang, dan sambal,
kecap kemudian goreng hingga mie
panas. Beri garam. Matikan api,
tambahkan tauge dan campurkan. Bagi
ke dalam piring dan hiasi dengan telur
dadar yang telah dipoting (atau telur
mata sapi) dan bawang goreng. Sajikan
ketika hangat !

