
DAG 1 • Brussel-Denpasar
Vertrek vanuit Brussel naar Denpasar waar de luchthaven 
van Bali gelegen is. Bali is één van de 17 provincies in 
het machtig grote Indonesië. Deze ‘Gordel van Smaragd’ 
spreekt tot ieders verbeelding.

DAG 2 • Denpasar-Sanur
Onthaal met bloemenkrans door uw plaatselijke gids 
en transfer naar het toffe hotel Oasis Lagoon gelegen in 
Sanur. Een heerlijke badplaats met mooi strand waar-
langs een wandelweg loopt langsheen veel winkeltjes en 
restaurantjes. Het is ook de ideale uitvalbasis naar het 
binnenland. Uw ervaren reisleider is erbij om u indien no-
dig met raad, daad en tips bij te staan om de vrije dagen 
en avonden heerlijk op te vullen.

DAG 3 • Sanur (o,a)
Dagje vrij om te bekomen van de lange vlucht en te ge-
nieten van het strand en vooral van het Balinese leven. 
Deze reis is een ideale combinatie van rustige dagen en 
een fijne rondreis zodat u op het einde gans het eiland 
hebt gezocht zonder al te lange dagen en al grote afstan-
den te moeten afleggen. Bali is een bestemming die u 
moet absorberen en in u laten doordringen. Haast ieder-
een komt ooit terug naar dit kleine paradijs.

DAG 4 • Sanur-Candidasa (o,m)
Vandaag bezoekt u de oostelijke kant van Bali. Bezoek 
aan het Kerta Gosa (oude gerechtshof) in Klung Kung 
waar u ook prachtig beschilderde parasols kan zien. Ver-
der bezoek aan Besakih, de schitterende moedertempel 
aan de voet van de Mount Agung vulkaanberg dewelke 
najaar 2017 op uitbarsten stond. Lunch onderweg. En in 
het dorpje Tenganan lijkt het of de tijd is blijven stilstaan. 
Los van de rest van het eiland leven de bewoners van dit 
dorp volgens hun eigen geloof en oude tradities. Verblijf 
in het geweldige hotel Puri Candidasa.  Candidasa heeft 
een druk centrum met ruim aanbod aan toffe cafés en 
fijne restaurantjes.
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BALI
Het gekende ‘Eiland van de Goden’ 
behoort tot de meest geliefde reis-
doelen ter wereld van veel reizigers. 
Een boeiende Hindoe cultuur met 
veel ceremoniën en rituelen draagt 
bij aan een schitterende vakantie. 
Tempels en rijstterrassen vormen het 
decor voor een rondreis die u een 
totaalkijk zal geven over Bali vanuit 
het zuiden aan de stranden tot in het 
noorden tussen de vulkanen. 



DAG 5 • Candidasa (o,a)
Bezoek het dorpje Candidasa op eigen houtje of geniet 
van uw zwembad. Voor duikliefhebbers is dit hier de ide-
ale plaats voor een facultatieve daguitstap.

DAG 6 • Candidasa-Lovina (o,m)
Vanuit de oostkant op Bali reist u verder naar de noord-
kust, meer bepaald Lovina. Onderweg hebt u vanop de 
Kintamani vulkaan een prachtig zicht op Mount Batur en 
de Beji Tempel. Bezoek aan de vleermuizengrot Goa La-
wah. Lunch onderweg in Kintamani. Bezoek aan de stad 
Singaraja met bruisend centrum. Singaraja was de eerste 
hoofdstad van de provincie Bali. Twee nachten verblijf in 
het heerlijke hotel Aneka Lovina.

DAG 7 • Lovina (o,a)
Vrije dag in Lovina. U kunt facultatief deelnemen aan 
een excursie bij zonsopgang om dolfijnen te zien in hun 
natuurlijke habitat, of Balinese danslessen nemen, of 
massage in de Spa of een begeleide trektocht. Voldoende 
mogelijkheden in en buiten uw hotel voor het avondmaal.

DAG 8 • Lovina-Ubud (o,m)
Nu rijdt u in zuidelijke richting naar het hartje van Bali 
waar het kunstenaarsdorp Ubud op u wacht, een plek 
waar iedereen altijd tijd te kort heeft. Onderweg bezoek 
aan Bedugul waar de Ulun Danu tempel fier prijkt in het 
Beratan meer. Bezoek aan de bont gekleurde lokale fruit-
markt in Candi Kuning. Lunch onderweg. Nadien naar de 
koninklijke Taman Ayun tempel in Mengwi en tenslotte de 
fotogenieke tempel van Tanah Lot gebouwd op een rots. 
Afhankelijk van hoog of laag water is de tempel te voet te 
bereiken. Twee nachten verblijf in het prachtige hotel Bali 
Spirit. Ook hier weer talloze mogelijkheden om ’s avonds 
uit te gaan eten. 

DAG 9 • Ubud (o,a)
Kuier door het centrum van Ubud en ontdek de drukke 
centrale marktplaats, de vele kunstgalerijen, de statige 
dorpstempel en de vele knusse lounge cafeetjes en res-
taurants voor ieders smaak. De sportievelingen kunnen 
vandaag facultatief gaan raften op de Ayung rivier of fiet-
sen door de omliggende rijstvelden. Ook het Bali Elephant 
Park is makkelijk te bereiken met lokaal transport.

DAG 10 • Ubud-Tuban (o,m)
U reist terug naar het zuiden met zijn wilde maar mooie 
stranden, ideaal om te surfen. Onderweg nog bezoeken 
aan de kunstenaarsdorpen gekend om hun edele pro-
ducten; Mas voor houtsnijwerk en Celuk voor het zilver-
werk. Lunch onderweg. Stop aan een typisch traditioneel 
Balinees huis in Batuan. In de hoofdstad Denpasar be-
zoekt u het Bajra Sandi Museum en als afronding een 
bezoek aan de tempel van Uluwatu. De prachtige tempel 
ligt helemaal op het uiterste zuidelijke puntje van het ei-
land. De tempel is op een klif gebouwd, die hoog boven 
het water uitsteekt. Twee overnachtingen in het mooi 
Rama Beach Resort.

DAG 11 • Tuban (o,a)
Heerlijk genieten van uw zwembad of van de andere 
faciliteiten in uw hotel. Het drukke en beroemde strand 
van Kuta en het Hard Rock Café liggen op wandelafstand. 
Tegen zonsondergang wordt u naar Jimbaran Beach 
gebracht voor een onvergetelijk “Seafood dinner on the 
beach”… 

DAG 12 • Tuban-Denpasar (o)
Laatste keer een smakelijk ontbijtbuffet. Transfer naar de 
luchthaven Denpasar voor de terugvlucht naar Europa.

DAG 13 • Brussel
Aankomst in Zaventem en helaas einde van uw droom-
reis.

13 dagen • 10 nachten
maaltijden volgens programma

Afreisdata Prijs per persoon
op basis van 2-pers. kamer

08 mei 18  € 2095 

09 juni 18  € 2095 

15 september 18  € 2095 

16 oktober 18  € 2095 

Toeslag

Eénpersoonskamer  € 400 
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