RONDREIS

15 DAAGSE GROEPSRONDREIS
VANAF

E 1179,00

BALI

2 PK

DAG 1 AMSTERDAM / DENPASAR

We vliegen via Kuala Lumpur naar Denpasar, de hoofdstad van Bali.

DAG 2 DENPASAR BALI

Aankomst Bali en transfer naar het Hotel. Even bijkomen
van de lange reis en de omgeving een beetje verkennen.

DAG 3 KUTA

Vandaag worden we naar Semarapura, het oosten van Bali,
gebracht voor een bezoek aan het prachtige en majestueuze paleis Klungkung. Dit mag zeker niet ontbreken bij
een bezoek aan Bali. Dit kunstwerk uit 1710 is de meest
belangrijke toeristische attractie van het eiland. Veel van het
oude Bali en haar cultuur zijn terug te vinden in dit magische bouwwerk. Het drijvende paviljoen, omgeven door wat
waterlelies, voegt iets feeërieks toe aan dit bijzonder stukje
Bali. We vervolgen deze excursiedag naar Goa Lawah, een
heilige grot vol met vleermuizen nabij Klungkung. Dit is voor
de Balinees een hele belangrijke tempel. (incl)

DAG 4 KUTA

Na het ontbijt gaan we naar de volgende excursie in Tabanan. De hele dag bezoeken we de mooiste rijstterrassen,
een apentempel en aansluitend Tanah Lot, Bali’s meest
bekende in zee gebouwd tempel. (incl.)

DAG 5 KUTA RELAX DAG

Heerlijk een vrije dag om te relaxen, naar het strand te
gaan, een lekkere massage te nemen.

DAG 6 KUTA - UBUD

Na het ontbijt vertrekken we naar het noorden, naar Ubud
waar ons een spannend avontuur te wachten staat. Raften op de Ayung rivier. (incl.) Einde dag arriveren we in het
hotel in Ubud waar we 2 nachten verblijven.

DAG 7 UBUD RELAX DAG

Vandaag de mogelijkheid om lekker te chillen bij het hotel
of de wilde apen in Monkey Forest bezoeken (gratis hotel
shuttleservice naar Ubud). Of verken het kunstenaarsdorp
met de leuke winkeltjes en galerieën met prachtige Indonesische schilderkunst .
Excursie (facultatief) naar Tirta Empul, de tempel van het
heilige water. De Balinese bevolking wast zich hier om
zich fysieke en spiritueel te reiniging (ook toeristen).

MINIMAAL 6 MAXIMAAL 12 PERSONEN
DAG 8 UBUD - LOVINA

Na het ontbijt nemen we een mooie route naar Lovina
in Noord Bali. (1 uur en 50 min.) Lovina wordt nog door
weinig toeristisch. Een schitterende plek om van de rust
te genieten. In de baai, met het prachtige heldere water,
kun je heerlijk zwemmen en snorkelen. Lovina is met zijn
vulkanische zwarte stranden en grote scholen dolfijnen
een echte aanrader. Onderweg bezoeken we Kintamani
met lake Batur waar we stoppen vcoor de lunch. (incl.) (L)

DAG 8 LOVINA

Vroeg ontwaken voor onze tour naar de dansende dolfijnen in de zee. (incl.) Excursies (facultatief) vanuit Lovina.
Bijvoorbeeld naar de bergdorpjes Munduk en Pupuan, het
Bali Barat National Park of de waterval van Git Git. Dit is
de meest spectaculaire waterval van Bali.

DAG 9 LOVINA BEACH - TUBAN

Vandaag de weg terug naar Tuban. Onderweg bezoeken
we een tempel in het Bratan meer, Ulun Danu. Hier genieten van een lunch en spectaculaire uitzicht. (incl.) (L)

DAG 10 TUBAN RELAX DAG

Excursie (facultatief) naar de Ketjak apendans. Eind van
de dag gaan we met een busje naar de locatie waar we
geëntertaind worden door een spannende en indrukwekkende apendans. Hierbij ook een gratis bezoek bij aan
een tempel, vlak bij Uluwatu (richting Jimbaran). Prijs: 2
pers. € 45, 4 pers. € 40, 6 pers € 35,-.

DAG 11 TUBAN RELAX DAG

Excursie (facultatief) Barong dance. In de ochtend vertrekken we met een busje en naar Sanur. Daar zien we
een traditionele dansvoorstelling met prachtige kostuums
en sensualiteit en typische gamelan muziek. Alle dansen
hebben betekenis en zijn een lust om naar te kijken.

DAG 12 TUBAN

Een excursie naar de grootste Balinese tempel, de Bersakih.
Daarna naar de oostkust met zijn rotsachtige uitstraling.

DAG 13 TUBAN RELAXDAG

Vandaag de laatste mogelijkheid om op souvenirjacht te
gaan. We genieten ‘s avond van een afscheidsdiner. (D)

DAG 14 TUBAN – DENPASAR KUALA LUMPUR - AMSTERDAM

Helaas begint deze dag de terugweg en we hopen dat je
genoten hebt van Bali met zijn magische uitstraling.

DAG 15 AMSTERDAM

Aankomst Amsterdam na een enerverende en boeiende reis.
Hotels Bali:
Kuta
Bakungsari Hotel
Ubud Hotel Bali Spirit
Lovina Hotel Aditya
Tuban Hotel Bakungs Beach

ZWB
X
X
X
X

REST
X
X
X
X

AC
X
X
X
X

Vertrek datums als volgt gepland
27 April € 1.179,00 p.p.
31 Aug. € 1.279,00
25 Mei € 1.279,00 p.p.
28 Sept. € 1.329,00
15 Juni € 1.329,00 p.p.
26 Okt. € 1.259,00
27 Juli € 1.799,00 p.p.
30 Nov. € 1.179,00
INBEGREPEN:
• Vliegticket van Amsterdam
naar Denpasar
• Alle Hotels op Bali op basis
van logies en ontbijt
• Begeleiding op Bali in Airconditioned bus
• Nederlandssprekende gids
• Alle in het programma
genoemde excursies op Bali
• Alle transfers op Bali
• Veiligheidstoeslag Schiphol
• Luchthavenbelasting Schiphol

• Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij
• 2x lunch en 1x diner
NIET INBEGREPEN:
• Reserveringkosten € 25,00
per boeking
• Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
• Diverse verzekeringen
• Fooien, uitgaven van persoonlijke aard
• Luchthavenbelasting vertrek
uit Indonesië
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RONDREIS

THE MANY FACES OF BALI

BALI
DAG 01: AMSTERDAM – BALI
Vertrek vanaf Schiphol naar Denpasar (Bali)

DAG 02: DENPASAR – MANGGIS

Aankomst te Denpasar; transfer naar hotel Alila (4*)
Manggis. U verblijft twee nachten in een deluxe kamer.

DAG 03: MANGGIS

Na het ontbijt neemt uw Nederlandssprekende gids en
chauffeur u mee naar de prachtige waterpaleizen Taman
Ujung en Tirta Gangga te Karangasem. Taman Ujung is
onlangs gerestaureerd en net opengesteld voor publiek.
Het is veel minder bekend dan Tirta Gangga, maar zeker zo mooi. De paleizen zijn nog steeds in het bezit van
de zoon van de laatste koning. Vervolgens maakt u een
prachtige rit door het heuvellandschap van Culik; dit gebied heeft de allermooiste sawah’s (rijstvelden) in Bali.

DAG 04: MANGGIS - UBUD

Vandaag wordt u naar Ubud gebracht, waar u 2 nachten
logeert in een suite van het Komaneka Bisma (5* Deluxe).

DAG 05: UBUD

Vanochtend naar Batubulan naar een uitvoering van de
Barong/Kris dans. Vervolgens naar de bekende nijverheidsplaatsen Mas, Gluk en Kemenuh. Voor de lunch
arriveert u in Kintamani, vlakbij de berg en het Baturmeer.
Tijdens uw lunch heeft u een adembenemende uitzicht.
De terugweg naar het hotel gaat langs Tampak Siring
waar de heilige bron van Tirta Empul is. (Watertempel)

DAG 06: UBUD - LOVINA

Via een prachtige route naar Lovina, een badplaatsje in
het noorden van Bali. U verblijft drie nachten in een luxe
villa van Damai Lovina Villa’s (4-5* Deluxe). Dit resort ligt
boven op een heuvel met een prachtig uitzicht over Lovina
en de zee. Het restaurant is heel bekend en heeft menige onderscheiding gekregen. Bij aankomst staat er een
heerlijk mandje met vers fruit klaar dat iedere dag ververst
wordt. U kunt zich eventueel ontspannen tijdens een massage van een uur (keuze uit twee types massage).

DAG 07: LOVINA

Heel vroeg in de ochtend gaat u op dolfijnsafari. Vanaf
een klein bootje op zee genieten van het spel van de vele
dolfijnen voor de kust. Rest van de dag vrij te besteden.

DAG 08: LOVINA

Vandaag een vrije dag, bijv. voor een dagtripje naar Singaraja, de oude hoofdstad van Bali. In Singaraja zijn veel resten uit de Nederlandse tijd. Boeken via de Selamat Jalan
Tour Bali (s.v.p. 1 dag van te voren reserveren). ‘s-Avonds
wordt u verrast met een gastronomisch driegangen diner.

DAG 09: LOVINA - SELATAN

Vandaag naar het zuiden van Selatan, niet echt ver van
Nusa Dua. Hier logeert u de laatste dagen in het luxe Nik-
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VANAF

E2.095,00
2 PK

15 DAAGSE LUXE RONDREIS
ko Bali resort & spa (5*). Dit superdeluxe Hotel ligt op een
rotsklif van 40 meter hoog.

DAG 10: SELATAN

Lekker luieren aan het strand of bij het zwembad.

DAG 11: SELATAN

Vandaag bekijken we het echte leven in Bali. Om 07.30
uur brengt uw Nederlandssprekende gids/chauffeur u
naar een klein lokaal dorpje. Hier wonen ongeveer 30 gezinnen en u ziet hoe de vrouwen kleine offergaven maken.
We bezoeken een schooltje, wandelen door de rijstvelden
en zien de boeren het land bewerken. U mag zelf ook
even achter de os om het land te eggen. Vervolgens helpt
u de boer bij het planten van de rijstplantjes. Na een korte
wandeling kunt u genieten van een echte Balinese lunch.

DAG 12: SELATAN

Vandaag kookles om de kneepjes van de Balinese keuken
onder de knie te krijgen. U kunt kiezen voor de ochtend of

de late namiddag. Indien u de ochtend kiest gaat u eerst
naar de plaatselijke markt (de Pasar), vervolgens gebruikt
u een echt Balinees ontbijt en daarna gaat u aan de slag.
Aan het eind van de ochtend worden de gerechten opgegeten en krijgt u een certificaat en kookboekje. Kiest u
voor de middag, dan vervalt de markt en het ontbijt, maar
krijgt u eerst thee en zoetigheden geserveerd.

DAG 13: SELATAN

Nog even heerlijk genieten van de Balinese zon en het
strand want morgen gaat u immers weer terug naar Nederland of naar uw volgende bestemming.

DAG 14: SELATAN - DENPASAR AMSTERDAM
Na paar uurtjes wordt u afgehaald voor uw terugreis naar
Amsterdam of uw volgende bestemming.

DAG 15: AMSTERDAM

Aankomst en einde van een werkelijk prachtige reis.

4 DAGEN / 3 NACHTEN

LOMBOK

DAG 01: LOMBOK

Op de luchthaven van Mataram of in uw hotel wacht de
chauffeur/gids op u. Vandaag een stadstour op het programma: • Puri Mayura waterpaleis en Pura Menu tempel
• Narmada tempel en tuin • Suranadi tempel aan de voet
van de berg Rinjani • de unieke Lingsar tempel (een mix
van moslim en hindoes). Vervolgens transfer naar uw hotel.

DAG 02: LOMBOK
(DE 3 GILI EILANDEN)

Dagtour naar de 3 Gili eilanden. U reist via Gunung Sari
(markt en bamboe meubelmakerij) en de Pusak Pass (tropisch regenwoud, zwarte aapjes) naar de haven Bangsal.

LANDARRANGEMENT

E 235,00
2 PK

Van Bangsal de boottrip naar de Gili eilanden. Op weg terug naar uw hotel maakt u een stop op Malimbu point met
een schitterend panoramisch uitzicht heeft.

DAG 03: LOMBOK

Vandaag een hele dag onderweg naar Kuta Beach. Via Labaupi, waar traditionele maskers worden gemaakt, Banyumulek/Penujak, een pottenbakkersdorpje, en Sukarare,
handgeweven textiel. Tenslotte op visite bij de lokale bevolking in Rambitan, een traditioneel Sasak dorp. Daarna
de prachtige witte stranden van Kuta. Na een mooie route
langs de kust terug naar uw hotel.

DAG 04: LOMBOK-???

Na het ontbijt verlaat u uw hotel om naar de volgende bestemming te gaan.

RONDREIS

17 DAAGSE RONDREIS

BALI
DAG 01: AMSTERDAM – BALI

DAG 09: LOVINA

DAG 02: DENPASAR – CANDIDASA

DAG 10: LOVINA

Vertrek vanaf Schiphol (Amsterdam) naar Denpasar op
Bali.

Aankomst Denpasar; transfer naar hotel Rama Candidasa
te Candidasa in een superior kamer.

DAG 03: CANDIDASA

Na het ontbijt neemt uw Nederlandssprekende gids en
chauffeur u mee naar de prachtige waterpaleizen Taman
Ujung en Tirta Gangga van Karangasem. Taman Ujung
is onlangs gerestaureerd, veel minder bekend dan Tirta
Gangga, maar zeker zo mooi. De paleizen zijn nog steeds
in het bezit van de zoon van de laatste koning. Vervolgens
een prachtige rit door het heuvellandschap van Culik met
de allermooiste sawah’s (rijstvelden) van Bali.

DAG 04: CANDIDASA

Vandaag een vrije dag om van de omgeving te genieten.

DAG 05: CANDIDASA - UBUD

Vandaag via de Goa Lawa (vleermuisgrot) Tempel, Klungkung, de Kehen Tempel en Panglipuran naar Ubud. De
Kehen Tempel is minder commercieel dan de bekendere
Besakih Tempel. In Panglipuran is goed zien hoe een traditioneel Balinees gezin leeft en werkt. U logeert 3 nachten in Anini Raka of Bali Spirit.

DAG 06: UBUD

Vanochtend naar Batubulan naar een uitvoering van de
Barong/Kris dans. Vervolgens naar de bekende nijverheidsplaatsen Mas, Gluk en Kemenuh. Voor de lunch
arriveert u in Kintamani, vlakbij de berg en het Baturmeer.
Tijdens uw lunch heeft u een adembenemende uitzicht.
De terugweg naar het hotel gaat langs Tampak Siring
waar de heilige bron van Tirta Empul is. (Watertempel)

DAG 07: UBUD

Vrije dag om bijv. te shoppen in dit prachtige dorpje.

DAG 08: UBUD - LOVINA

Heel vroeg in de ochtend gaat u op dolfijnsafari. Vanaf
een klein bootje op zee genieten van het spel van de vele
dolfijnen voor de kust. Rest van de dag vrij te besteden.

Vandaag een vrije dag, bijv. voor een dagtripje naar Singaraja, de oude hoofdstad van Bali. In Singaraja zijn veel resten uit de Nederlandse tijd. Boeken via de Selamat Jalan
Tour Bali (s.v.p. 1 dag van te voren reserveren).

DAG 11: LOVINA - KUTA, TUBAN
OF SANUR

u een echt Balinees ontbijt en daarna gaat u aan de slag.
Aan het eind van de ochtend worden de gerechten opgegeten en krijgt u een certificaat en kookboekje. Kiest u
voor de middag, dan vervalt de markt en het ontbijt, maar
krijgt u eerst thee en zoetigheden geserveerd.

DAG 15: KUTA, TUBAN OF SANUR

Vandaag vrije dag om de laatste inkopen te doen en om
nog even te genieten van de heerlijke Balinese zon.

Vandaag naar Kuta, Tuban of Sanur in het zuiden van Bali.
In Tuban, niet ver van Kuta, logeert u in The Vira (4*). Kiest
u voor Sanur dan logeert u in Sri Phala een boutique hotel.
In Kuta logeert u in het nieuwe Santika Kuta (3,5*)

DAG 12: KUTA, TUBAN OF SANUR
Vrije dag. Luieren aan het strand of bij het zwembad.

DAG 13: KUTA, TUBAN OF SANUR

Vandaag bekijken we het echte leven in Bali. Om 07.30
uur brengt uw Nederlandssprekende gids/chauffeur u
naar een klein lokaal dorpje. Hier wonen ongeveer 30 gezinnen en u ziet hoe de vrouwen kleine offergaven maken.
We bezoeken een schooltje, wandelen door de rijstvelden
en zien de boeren het land bewerken. U mag zelf ook
even achter de os om het land te eggen. Vervolgens helpt
u de boer bij het planten van de rijstplantjes. Na een korte
wandeling kunt u genieten van een echte Balinese lunch.

DAG 14: KUTA, TUBAN OF SANUR

Vandaag kookles om de kneepjes van de Balinese keuken
onder de knie te krijgen. U kunt kiezen voor de ochtend of
de late namiddag. Indien u de ochtend kiest gaat u eerst
naar de plaatselijke markt (de Pasar), vervolgens gebruikt

DAG 16: KUTA, TUBAN OF SANUR
- DENPASAR - AMSTERDAM

De ochtend om te pakken, daarna wordt u opgehaald voor
uw terugreis richting Amsterdam.

DAG 17: AMSTERDAM

Aankomst Amsterdam en einde van de reis.

VANAF

E1.755,00
2 PK

Via prachtige routes vertrekt u richting Lovina, een badplaats in het noorden van Bali. U verblijft 3 nachten in
Aditya Beach Resort.
15 EN 17 DAAGSE RONDREIS:
INBEGREPEN:
• Intercontinentale en binnenlandse vluchten
• Hotels inclusief ontbijt
• Nederlands/Engelssprekende
gids tijdens de excursies
• Alle transfers
• Tours zoals omschreven
• Luchthavenbelasting Schiphol
• Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij

• Vertrekbelasting Indonesië
• Veiligheidstoeslag Schiphol
NIET INBEGREPEN:
• Reserveringkosten € 25,00
per boeking
• Calamiteitenfonds € 2,50
per boeking
• Diverse verzekeringen
• Fooien, uitgaven van
persoonlijke aard
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LANDARRANGEMENT

RONDREIS

E795,00
2 PK

BALI
DAG 01: CANDIDASA

Na het ontbijt wordt u door uw Nederlandssprekende
gids en chauffeur meegenomen naar de prachtige
waterpaleizen Taman Ujung en Tirta Gangga te Karangasem. Taman Ujung is onlangs gerestaureerd en net
opengesteld voor publiek. Het is veel minder bekend
dan Tirta Gangga, maar zeker zo mooi. De paleizen zijn
nog steeds in het bezit van de zoon van de laatste koning. Vervolgens maakt u een prachtige rit door het heuvellandschap van Culik; dit gebied heeft de allermooiste
sawah’s (rijstvelden) in Bali. Aan het eind van de middag
wordt u naar uw hotel Rama Candidasa gebracht en u
overnacht hier in een Seeview Bungalow.

DAG 02:
CANDIDASA

Vrije dag om de omgeving
te bekijken en te ontdekken.

DAG 03: CANDIDASA - UBUD

Vandaag gaat u via Goa Lawa ( vleermuisgrot) Tempel,
Klungkung, de Kehen Tempel en Panglipuran richting
Ubud. De Kehen Tempel is minder commercieel dan de
meer bekende Besakih Tempel.In het dorpje Panglipuran kunt u nog goed zien hoe een traditioneel Balinees
gezin leeft en werkt. U logeert 2 nachten in het luxe (4*)
Hotel Nandini. Het Nandini resort ligt ongeveer 15 km
buiten het centrum van Ubud en is prachtig gelegen
midden in de voor ons ogenschijnlijke Balinese jungle.
U kunt ( als ze rijp zijn) de bananen vanaf uw balkon
rechtstreeks plukken.

8 DAAGSE LUXE RONDREIS
DAG 04: UBUD

Vanochtend gaat u naar Batubulan, waar u een uitvoering ziet van de Barong/Kris dans. Vervolgens rijdt u naar
de bekende nijverheidsplaatsen Mas, Gluk en Kemenuh.
Voor de lunch arriveert u in Kintamani, vlakbij de berg
en meer Batur. Tijdens uw lunch in Kintamani vlakbij
de berg en het meer Batur geniet u van het adembenemende uitzicht. Op de terugweg naar uw hotel gaat
u naar Tampak Siring waar u de heilige bron van Tirta
Empul bezoekt. ( Watertempel)

DAG 05: UBUD - LOVINA

Via een prachtige route gaat u naar Lovina, een badplaatsje in het noorden van Bali. U verblijft drie nachten
in een luxe villa van Damai Lovina Villa’s (4,5* Deluxe).
Dit resort ligt boven op een heuvel en u heeft dan ook
een prachtig uitzicht over Lovina en de Zee. Het restaurant is hier heel bekend en heeft al menig onderscheiding gekregen. Bij aankomst staat er een heerlijk
mandje met vers fruit voor u klaar, dat iedere dag voor u
ververst wordt. Indien u wenst kunt u ontspannen tijdens

een massage van een uur (U heeft de keuze uit twee
type’s massage).

DAG 06: LOVINA

Heel vroeg in de ochtend gaat u op dolfijnsafari. U gaat
met een klein bootje de zee op en geniet van het spel
van de vele dolfijnen die zich hier voor de kust bevinden.
Rest van de dag ter vrije besteding.

DAG 07: LOVINA

Vandaag heeft u een vrije dag. U kunt ook een dagtripje
maken naar Singaraja de oude hoofdstad van Bali. In
Singaraja vind u nog veel resten uit de Nederlandse tijd.
Deze tour is te boeken via Selamat Jalan Tour Bali( het
beste is 1 dag van te voren te reserveren). ‘s-Avonds
wordt u verrast met een drie gangen gastronomisch
diner.

DAG 08: LOVINA - ???

Via een mooie route reist u naar uw volgende bestemming waar u uw indrukken op u in kunt laten werken.

7 DAAGSE RONDREIS
DAG 01: CANDIDASA

Vadaag gaat u via Goa Lawa ( vleermuisgrot) Tempel,
Klungkung, de Kehen Tempel en Panglipuran richting
Ubud. De Kehen Tempel is minder commercieel dan de
meer bekende Besakih Tempel.In het dorpje Panglipuran kunt u nog goed zien hoe een traditioneel Balinees
gezin leeft en werkt. Aan het eind van de middag wordt
u naar uw hotel Rama Candidasa gebracht en u overnacht hier in een Superior kamer.

DAG 02: CANDIDASA

Vrije dag om de omgeving te bekijken en te ontdekken.

DAG 03: CANDIDASA - LOVINA

Vanuit Candidasa rijdt u verder naar het noorden van
Bali. U bezoekt de Jagaraga tempel,
de Subak tempel bij Sangsit en
LANDARRANGEMENT
de oude hoofdstad Singaraja.
U overnacht in Hotel Aditya
2 PK
of Bali Taman in Lovina.

E 425,00
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DAG 04: LOVINA

Vrije dag vandaag u kunt via de
receptie van het hotel een tour boeken naar de Dolfijnen
op zee. Overnachting in Aditya Resort of Bali Taman.

DAG 05: LOVINA - UBUD

Via Bedugul en het Bratanmeer, waar u de Ulun Danu
tempel bezoekt, gaat u richting kunstenaarsdorp Ubud.
U overnacht hier in Anini Raka of Bali Spirit.

DAG 06: UBUD

Het is in Ubud heerlijk toeven en u kunt dan ook op een
relaxte manier door de winkelstraatjes slenteren of de
markt bezoeken.

DAG 07: UBUD - ???

Na een bezoek aan het Neka museum, een galerie en
de olifantengrot “Goa Gajah”verlaat u Ubud. U rijdt naar
Tanah Lot, een in zee gebouwde tempel. Vervolgens rijdt
u door naar uw volgende bestemming...

RONDREIS

20 DAAGSE RONDREIS

BALI, LOMBOK EN GILI
DAG 01: AMSTERDAM - BALI

Vertrek Schiphol (Amsterdam) naar Denpasar (Bali).

u naar Tampak Siring waar u de heilige bron van Tirta
Empul bezoekt. (Watertempel)

DAG 02: DENPASAR – CANDIDASA

DAG 07: UBUD

Aankomst Denpasar; transfer naar hotel Rama Candidasa te Candidasa in een superior kamer.

DAG 03: CANDIDASA

Na het ontbijt wordt u door uw Nederlandssprekende
gids en chauffeur meegenomen naar de prachtige
waterpaleizen Taman Ujung en Tirta Gangga te Karangasem. Taman Ujung is onlangs gerestaureerd en net
opengesteld voor publiek. Het is veel minder bekend
dan Tirta Gangga, maar zeker zo mooi. De paleizen zijn
nog steeds in het bezit van de zoon van de laatste koning. Vervolgens maakt u een prachtige rit door het heuvellandschap van Culik; dit gebied heeft de allermooiste
sawah’s (rijstvelden) in Bali.

DAG 04:
CANDIDASA

Vandaag een vrije dag
om van de omgeving te genieten.

DAG 05: CANDIDASA - UBUD

Vandaag gaat u via Goa Lawa ( vleermuisgrot) Tempel,
Klungkung, de Kehen Tempel en Panglipuran richting
Ubud. De Kehen Tempel is minder commercieel dan de
meer bekende Besakih Tempel. In het dorpje Panglipuran kunt u nog goed zien hoe een traditioneel Balinees
gezin leeft en werkt. U logeert 3 nachten in Anini Raka
of Bali Spirit.

DAG 06: UBUD

Vanochtend gaat u naar Batubulan, waar u een uitvoering ziet van de Barong/Kris dans. Vervolgens rijdt u naar
de bekende nijverheidsplaatsen Mas, Gluk en Kemenuh.
Voor de lunch arriveert u in Kintamani, vlakbij de berg
en meer Batur. Tijdens uw lunch geniet u van het adembenemende uitzicht. Op de terugweg naar uw hotel gaat

Vrije dag tijd om te shoppen in dit prachtige dorpje.

DAG 08: UBUD - LOVINA

Via prachtige routes vertrekt u richting Lovina, een badplaats in het noorden van Bali. U verblijft 3 nachten in
Aditya Beach Resort.

DAG 09: LOVINA

Heel vroeg in de ochtend gaat u op dolfijnsafari. U gaat
met een klein bootje de zee op en geniet van het spel
van de vele dolfijnen die zich hier voor de kust bevinden.
Rest van de dag ter vrije besteding.

DAG 10: LOVINA

Vandaag heeft u een vrije dag. U kunt ook een dagtripje
maken naar Singaraja de oude hoofdstad van Bali. In
Singaraja vind u nog veel resten uit de Nederlandse tijd.
Deze tour is te boeken via Selamat Jalan Tour Bali (het
beste is 1 dag van te voren te reserveren).

DAG 11: LOVINA - KUTA, TUBAN
OF SANUR

Vandaag reist u naar het zuiden van Bali naar de plaats
Kuta, Tuban of Sanur.Tuban ligt niet ver van Kuta en hier
logeert u in The Vira (4*). Kiest u voor Sanur dan logeert
u in Sri Phala een boutique hotel. In Kuta logeert u in het
nieuwe Santika Kuta (3,5*)

DAG 12: KUTA OF TUBAN-LOMBOK

Transfer naar de luchthaven van Bali voor uw vlucht
richting Lombok. Na aankomst transfer naar uw hotel
in Kuta.

DAG 13: LOMBOK

Genieten prachtige witte en rustige stranden van Kuta.

DAG 14: LOMBOK

Vandaag een hele dag onderweg naar Senggiggi Beach. Via Rambitan, waar u de lokale Sasak bevolking
bezoekt, reist u via een prachtige kustroute naar Senggiggi. Onderweg stopt u in Sukarrara, bekend om zijn
handgeweven textiel, Banyumulek/ Penujak, een pottenbakkersdorpje en Labuapi, waar de traditionele maskers van Lombok gemaakt worden.In Senggiggi Beach
overnacht u 3 nachten in Hotel Puri Mas.

DAG 15: LOMBOK

Vandaag staat er een stadstour op het programma;
U bezoekt onder andere:
• Puri Mayura waterpaleis en PuraMenu tempel
• Narmada tempel en tuin
• Suranadi tempel aan de voet van de vulkaan de Rinjani
De unieke Lingsar tempel (mix van Hindoe en Moslim).

DAG 16: LOMBOK/GILI
(DE 3 GILI EILANDJES)

Vandaag gaan we naar Gili Trawagan voor de laatste
drie dagen om te relaxen.

DAG 17 T/M DAG 19 GILI

Relaxen en nagenieten van de mooie dingen die gedaan
en gezien zijn op het eiland Lombok en Bali. Op dag 19
maakt u zich gereed voor uw terugreis naar Amsterdam.
Hetzij via Jakarta, Singapore of Denpasar wordt uw terugreis aanvaardt.

DAG 20: AMSTERDAM

Aankomst Amsterdam en einde van een enerverenede
maar prachtige reis.

VANAF

E 1.899,00
2 PK

INBEGREPEN:
• Intercontinentale en binnenlandse vluchten
• Hotels inclusief ontbijt
• Nederlands/Engelssprekende
gids tijdens de excursies
• Alle transfers
• Tours zoals omschreven
• Luchthavenbelasting Schiphol
• Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij

• Vertrekbelasting Indonesië
• Veiligheidstoeslag Schiphol
NIET INBEGREPEN:
• Reserveringkosten € 25,00
per boeking
• Calamiteitenfonds € 2,50
per boeking
• Diverse verzekeringen
• Fooien, uitgaven van
persoonlijke aard

25

