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PRAKTISCHE INFORMATIE:

Geachte mevrouw, mijnheer,

Met veel genoegen presenteren wij onze vernieuwde
Bali-Lombok brochure met tal van bestemmingen op
Bali en Lombok.
Wij hebben verschillende gevarieerde en uitgebalanceerde programma’s samengesteld. Voor zowel een
korte als een wat langere reis of verblijf op Bali
en Lombok. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een
heerlijke, ontspannende strand- en hotelvakantie. En
in alle gevallen véél kwaliteit voor uw prijs!
Onze reizen worden gekenmerkt door:
• uitstekende informatie
• goede voorbereiding
• uitstekende hotels
• prima service
• goed vervoer
• aangename prijzen

Wilt u een op maat gemaakte reis?
Bel gerust voor een afspraak en wij stellen
samen met u uw droomreis samen!
Wij wensen u alvast veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,

Selamat Jalan Tour B.V.
Albert Posthuma

INHOUD:
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20
21
22
23
24
25
26-27
28
29
30
31

Hotels Tuban
Hotels Kuta
Hotels Legian
Hotels Candidasa/Manggis & Umalas
Hotels Lovina Beach/Pemutaran
Hotels Seminyak
Hotels Sanur
Hotels Ubud
Hotels Benoa/Nusa Dua
15 daagse groepsrondreis Bali
15 daagse luxe rondreis Bali • 4 dagen/3 nachten Lombok
17 daagse luxe rondreis Bali
8 daagse luxe rondreis Bali • 7 daagse luxe rondreis Bali
20 daagse rondreis Bali en Lombok
Hotels Lombok/Gili
Trouwen op Bali
Duiken op Bali
Hotelwisselplan
ANVR Reisvoorwaarden

betoverend
Selamat Jalan Tour

Selamat Jalan Tour B.V.
Gele Ring 10,
1567 BH Assendelft
020-4116011
www.sljtour.nl
info@selamatjalan.nl
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Eurocult-Litho

Wittevrouwenstraat 36,
3512 CV Utrecht
030-243 9634
www.eurocult.nl
info@eurocult.nl

De vlucht Selamat Jalan Tour werkt nauw samen met gerenommeerde lucht-

vaartmaatschappijen zoals Qatar Airlines, Emirates Airlines, Garuda Indonesia Airlines,
Malaysia Airlines, Cathay Pacific en KLM. Alle met een goede reputatie op het gebied
van veiligheid, service en comfort. Tijdens alle vluchten geldt een rookverbod.
Vliegduur Het is minimaal 14 en maximaal 19 uur vliegen vanaf Amsterdam
naar Indonesië. Dit is echter sterk afhankelijk van de vliegroute, luchtvaartmaatschappij
en de bestemming in Indonesië.
Hotelaccommodatie Alle hotels zijn zorgvuldig door ons uitgezocht en
zijn voorzien van gemakken als restaurant, airconditioning, privébadkamer met toilet,
en vaak een zwembad.
Hotelkamer voor 2/3 personen Alle hotelkamers zijn op basis
van logies, ontbijt en gebruik door twee of drie personen.
Auto/Busvervoer Het vervoer vindt plaats in airconditioned auto’s of bussen.
Reisbegeleiding De groepsreizen worden begeleid door een Nederlands
en/of Engels sprekende gids.
Minimaal aantal deelnemers De groepsreizen zijn gebaseerd
op een minimaal en maximaal aantal deelnemers. Dit wordt bij de betreffende groepsreis aangegeven.
Feestdagen Het aantal lokale feestdagen wisselt jaarlijks op de kalender.
Hierdoor is het vaak moeilijk uit te vinden op welke specifieke data bepaalde feesten
worden gevierd. Soms vinden feesten ook spontaan plaats. Tijdens feestdagen kunnen
winkels, banken en kantoren dan ook onaangekondigd gesloten zijn. Hierdoor kan het
noodzakelijk blijken een programma iets aan te passen.
Verzekeringen Het afsluiten van een reis- en ongevallenverzekering is niet
alleen verplicht maar ook uitermate belangrijk. Sluit daarom een goede reisverzekering
af met WERELDDEKKING. Het afsluiten van een annuleringsverzekering raden wij u
zeker aan. Want in de periode tussen uw reservering en het vertrek kan nog van alles
voorvallen waardoor de reis niet kan doorgaan. Ook tijdens de reis kan er iets gebeuren
waardoor u deze voortijdig moet afbreken. Als u direct bij de boeking een annuleringsverzekering afsluit, worden annuleringskosten en niet genoten vakantiedagen vergoed.
Vraag Selamat Jalan Tour naar de verzekeringsmogelijkheden.
Adviezen en nuttige wenken Een reis naar het Verre Oosten kan
niet zonder een gedegen voorbereiding. Om u hierbij van dienst te zijn, organiseren wij
ongeveer een maand voor vertrek een kennismakingsbijeenkomst voor alle groepsreizen naar Indonesië. Wij voorzien u dan van belangrijke informatie over geldzaken,
kleding, fooienstelsel, medische voorzorgsmaatregelen etc. Uiteraard kunt u dan ook
met uw eigen vragen bij ons terecht. Op deze bijeenkomst ontvangt u meteen uw
reisbescheiden en is er gelegenheid om alvast kennis te maken met uw medereizigers.
Individuele reizigers naar Bali ontvangen ongeveer 10 dagen voor vertrek de reisbescheiden. Hierbij ontvangt ook u nuttige wenken en adviezen betreffende het reizen
door Indonesië.
Gezondheidszorg Bij een goede voorbereiding hoort zeker ook aandacht
voor uw gezondheid. Bij uw boekingsbevestiging ontvangt u van ons dan ook een over-

Reisvoorwaarden

Op al onze reizen zijn de ANVR reisvoorwaarden van toepassing. Daarnaast gelden
nog enkele aanvullende voorwaarden:
Reisroute Wij behouden ons het recht voor om, in geval van wijziging van het
vluchtschema van luchtvaartmaatschappijen of calamiteiten onderweg, de reisroute
aan te passen.
Kennelijke fouten en vergissingen Kennelijke fouten en vergissingen gemaakt
in dit programma of tijdens gesprekken met één van onze medewerkers zijn niet
bindend voor Selamat Jalan Tour.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Selamat Jalan Tour werkt met een prijsbijlage die een bepaalde periode geldig is. De
datum van reservering en vertrek is bepalend voor de definitieve prijs. Onze medewerkers kunnen u altijd de op dat moment geldende prijzen doorgeven.

zicht met de geadviseerde vaccinaties. Informeer echter altijd ook zelf bij de GG & GD
welke vaccinaties en andere maatregelen op het moment van uw vertrek geadviseerd
worden. In overleg met uw huisarts, en minimaal 6 weken voor vertrek, kunt u vervolgens bepalen wat voor u dient te worden toegepast. Meestal zijn dit vaccinaties tegen
Tyfus, Hepatitis A, DTP en Malariapillen. Verder adviseren wij u een kleine reisapotheek
mee te nemen met, naast eventuele eigen medicijnen, ook een middel tegen buikkramp, zout/mineralen oplossing (ORS) en een muggenwerende lotion (DEET).
Tijdens uw reis dient u eveneens de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Gun uw
lichaam voldoende rust en tijd om te acclimatiseren. Drink nooit water uit de kraan.
Gebruik dus ook geen ijsblokjes. Zorg er altijd voor dat u voldoende drinkt. Als vuistregel
kunnen wij u verder meegeven: kook, schil of laat het én eet nooit bij kleine eetstalletjes
langs de kant van de weg.
Vakantieverwachting Alle in onze brochure gepubliceerde rondreizen
zijn met zorg door ons samengesteld. Zij bieden u stuk voor stuk veel waar voor uw
geld. U dient zich ook te realiseren dat u reist in een land met andere gewoonten en
gebruiken. Voorkom teleurstellingen en lees eerst iets over het te bezoeken land en
zijn bevolking.
Reisdocumenten Paspoort: Uw paspoort moet na terugkomst in Nederland nog zes maanden geldig zijn. U bent verplicht er zelf voor te zorgen dat u zowel
voor als tijdens de reis de juiste documenten in uw bezit heeft. Dus zult u tijdig moeten
nagaan of de eerder verkregen informatie nog correct is. Voor niet-Nederlanders kunnen

afwijkende bepalingen gelden. Deze zijn na te vragen bij de desbetreffende ambassades.
Toeristenvisum: Sinds 13 juni 2015 heeft de Indonesische regering visum vrijstelling
gegeven aan Nederlandse paspoorthouders om tot 30 dagen in Indonesië als toerist
te kunnen verblijven.**
Het gaat met name om ‘toeristische doeleinden’. Voor alle andere soorten doeleinden
dient men voor vertrek het visum aan te vragen.
De vrijstelling van visum tot 30 dagen is in Indonesië NIET verlengbaar.
Verblijft u langer dan 30 dagen, dan kunt u op 2 manieren het visum regelen:
• Bij aankomst een visum kopen, de zogeheten VISA ON ARRIVAL. U krijgt dan een
visum tot 30 dagen. Vervolgens moet u het visum bij het immigratiekantoor in Indonesië verlengen.
• Voor vertrek uw visum regelen. U krijgt een visum tot 60 dagen in uw paspoort. Het
visum is voor een eenmalige toegang tot het land. Indien u het land verlaat is uw
visum niet meer actief (Single Entry).

BALI

LOMBOK

Bali, het eiland der Goden, ligt op korte afstand van de oostkust
van Java, slechts gescheiden door een smalle zeestraat, maar is een wereld op zich.

Het toerisme in Lombok staat in feite nog in de kinderschoenen. Vaak is het een uitvalsbasis voor toeristen die het drukke Bali willen ontlopen. Er zijn prachtige stranden,
goede duikspots, historische bouwwerken en u kunt de Mount Rinjani beklimmen. De
cultuur van Lombok wordt bepaalt door de Balinezen en Sasak, de twee dominerende
bevolkingsgroepen op het eiland. In tegenstelling tot Bali staan er niet zoveel bijzondere
tempels op Lombok. Andere kunstvormen op Lombok halen het niet bij Bali. Op Lombok
zijn een paar plekken die je niet mag missen: prachtige stranden in Kuta, Senggigi of de
Gili eilanden. Het Gunung Rinjani Nationale Park is van een betoverende schoonheid.

In tegenstelling tot de rest van Indonesië, is de overheersende godsdienst het Hindoeïsme.
Mede hierdoor heeft Bali een unieke mystieke uitstraling. Wie in cultuur geïnteresseerd
is, ziet dit alles in het dagelijkse leven weer vertaald in dansen, symboliek, ceremonieën,
begenadigde artiesten en Hindoe goden. Offertjes midden het voetpad, voor de winkeltjes
om de Goden gunstig te stemmen, zijn ook heel gewoon. Zelfs op de meest toeristische
plaatsen zijn de Balinezen in staat om hun cultuur en gewoonten voort te zetten. Dit
betekent dat u alle genoegens van de bekende badplaatsen kunt beleven en toch, niet
ver daarvandaan, de landelijke charme van het Bali van eeuwen geleden kunt ervaren.
De natuur op Bali is afwisselend. Ten noorden van de vulkanische bergketen met zijn
bergmeren bevindt zich een gebied met vruchtbare akkers. In het midden van Bali zijn de
mooiste rijstvelden te vinden.
Toeristen verblijven voornamelijk aan de zuidkust, in Kuta, Legian, Sanur en Nusa Dua,
daar waar de stranden wit en de golven hoog zijn. Wie niet verder kijkt mist een hoop. Vanuit deze kustplaatsjes zijn de meeste bezienswaardigheden gemakkelijk te bereiken zoals,
de vulkaan Batu, de moedertempel van Besakih, Tanah Lot, het kunstenaarsdorp Ubud.
Voor verder informatie omtrent Bali verwijzen wij u naar de strandvakanties. Bali is een
eiland met vele mogelijkheden. Lekker luieren na één van de vele excursiemogelijkheden.

SINGARAJA •
LOVINA BEACH •

** Voorlopig geldt de vrijstelling alleen op de volgende luchthaven / zeehaven:
• Soekarno Hatta
• Sri Bintan
• Ngurah Rai Bali
• Sekupang
• Kuala Namu
• Batam Center
• Juanda
• Tanjung Uban

Senggigi ligt aan de oostkust en is het meest ontwikkelde toeristengebied; er zijn hier restaurants, bars, discotheken en winkels. Tevens zijn de stranden het meest populair. Voor
de kust liggen prachtige koraalriffen. Het is een stuk rustiger dan Bali en ook het nachtleven is beperkter. Deze badplaats is een uitstekende uitvalsbasis om Lombok te verkennen.
Kuta ligt aan de zuidkust van Lombok en is het enige gebied dat nog enigszins is ontwikkeld voor toeristen. Het lijkt totaal niet op zijn naamgenoot op Bali. De toeristische
voorzieningen zijn slechts een fractie van wat het Balinese Kuta te bieden heeft. Maar dat
is juist de charme. De stranden zijn overigens prachtig.

DE DRIE GILI EILANDEN

De drie Gili eilanden liggen ten noordwesten van de kust van Lombok. Snorkelen, hangen
in de hangmat en loungen zijn de hoofdzaken van deze eilanden. Gili Air is het dichtstbijzijnde eiland, waar ook de meeste mensen wonen. Dan Gili Meno, waar de minste
mensen wonen. Gili Trawangan is het grootse eiland en wordt ook wel het party eiland genoemd. Eigenlijk moet je ze alledrie bezoeken, want ieder eiland heeft zijn eigen karakter.

GILI EILANDEN

BALI
• UBUD
SEMINYAK •
LEGIAN •
KUTA/TUBAN •

• CANDIDASA

SENGGIGI •

LOMBOK

• SANUR
• BENOA/NUSA DUA
KUTA •
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ANVR Reisvoorwaarden
Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen
Nederlands Verbond van Reisondernemingen
en bij de Vereniging van het ANVR-Reisorganisatoren.
Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en
van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids
worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden
staan afgedrukt in de brochure van de ANVR. Het boekingskantoor zal u een exemplaar van deze brochure
verstrekken. Gebeurt dat niet, vraagt u er dan om. De
brochure bevat tevens de ANVR boekingsvoorwaarden,
de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgidsen, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en
andere belangrijke informatie.
Stichting Garantiefonds Reisgelden
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Alle in dit
programma gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel
uitmaken van een pakketreis,vallen daarom onder de
garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de
consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel
onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet
kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het
vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. Indien u niet
rechtstreeks boekt bij een SGR-reisorganisator bevelen
wij u aan om uw reis te boeken bij een SGR aangesloten
reisbureau of reizenverkopende bank. Ze zijn te herkennen aan het op hun verkoopkantoren aangebrachte
vignet met de lachende wereldbol. Vraag bij boeking uitdrukkelijk naar de brochure ‘Informatie ANVR vakantie’.
In deze brochure staat beschreven hoe u bij recht op
terugbetaling moet handelen.

Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting
Calamiteitenfonds Reizen. Alle in dit programma gepubliceerde reizen vallen daarom onder de
garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt
in dat u als consument die deelneemt aan een door ons
georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de
reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig
kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij
als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Vraag voor meer informatie uitdrukkelijk naar de brochure ‘Informatie ANVR vakantie’. Daar staat, naast andere regelingen, de volledige garantieregeling van het
Calamiteitenfonds beschreven.
Duurzaam toerisme
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur,
zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk
is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR
reisorganisaties zijn in ANVR verband verplicht om een
milieuprogramma met praktische maatregelen op te
stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven
reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg
voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in
de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Wij voldoen aan de
gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren. U kunt onze
milieubeleidsverklaring en milieuprogramma nalezen
op de website www.selamatjalan.nl of www.sljtour.nl
Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een
onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen in de
ANVR brochure en op www.anvr.nl

Wij steunen actief het ANVR en ECPAT-NL in de bestrijding
van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit
met ons alert te zijn op misbruik van kinderen. Informatie is
bij de reisleiding beschikbaar
Aanvullende voorwaarden
Op al onze reizen zijn de ANVR reisvoorwaarden van toepassing. Daarnaast gelden nog enkele aanvullende voorwaarden:
Restitutie: Wanneer men tijdens een rondreis niet
deelneemt aan reeds in het programma genoemde excursies, hotelovernachtingen of maaltijden, is geen restitutie
van de kosten mogelijk.
Reisroute: Wij behouden ons het recht voor de reisroute aan te passen, wegens vluchtschemawijzigingen of
calamiteiten onderweg.
Kennelijke fouten en vergissingen: Kennelijke
fouten en vergissingen gemaakt in dit programma of
tijdens gesprekken met één van onze medewerkers zijn
niet bindend voor Selamat Jalan Tour.
Prijswijzigingen voorbehouden: Selamat Jalan
Tour werkt met een prijsbijlage die voor een bepaalde periode geldig is. De datum van de reservering is bepalend
voor de prijs. Onze medewerkers kennen de juiste prijzen
en zullen u deze doorgeven.
Luchtvaarmaatschappijen
De luchtvaartmaatschappijen waar mee gevlogen worden
zijn: Emirates Airlines, Qatar Airlines, Singapore Airlines,
Cathay Pacific, Garuda Indonesia, Lufthansa en KLM. Al
deze luchtvaartmaatschappijen hebben een enorme reputatie als het gaat om service, veiligheid en betrouwbaarheid.
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excursies op bali
BARONG DANS

RIVERRAFTING UBUD

BALINESE KOOKLES

TABANAN TANAH LOT

KETJAK APENDANS

KINTAMANI LAKE BATUR EN TAMPAK SIRING

BESAKIH TEMPEL

LOVINA 2D/1N DOLFIJNENTOUR
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