
 

Rondreis met de belangrijkste hoogtepunten van Bali en Java  

      

     

PROGRAMMA: 

08/09/13  NGURAH RAI AIRPORT –UBUD                                  (-,-,-) 
Verwelkoming op de luchthaven en transfer naar The Payogan waar we 3 nachten zullen 
verblijven. 
HOTEL: THE PAYOGAN 

 

09/09/13 UBUD          (B,-,-) 
Ubud tour (halve dag) met bezoek aan Goa Gajah, een Hinduïstisch and Buddhistisch  
erfgoed uit de 11 de eeuw; Gunung Kawi, een tempelcomplex in Tampaksiring (ten Noord 
Oosten van Ubud); Tirta Empul Temple, een watertempel met een heilige bron bij het dorp 
Tampak Siring; de traditionele markt van Ubud en Monkey forest 
HOTEL: THE PAYOGAN 

 

10/09/13  UBUD                  (B,-,-) 
Vrije dag of optionele excursies (niet inbegrepen) :  
-Optie 1: rafting op de Ayung River by SOBEK : 2-uren durende spectaculaire rafting 
tocht op de Ayung rivier. Dit avontuur is geschikt voor alle leeftijden en biedt een mix van 
adrenaline bij het trotseren van de stroomversnellingen en genieten bij het zien van de  
prachtige landschappen.  
Goed opgeleidde gidsen maken van dit avontuur een onvergetelijke tocht. 
Op het eind van de tocht wordt een lunch geserveerd in een restaurant dat aan de oevers 
van de rivier gelegen is. Prijs voor deze tocht is 40 euro per persoon (niet inbegrepen).  



-Optie 2: Batur mountain cycling : deze “downhill” tocht op de flanken van Mount Batur 
leidt ons over rustige wegen langs rijstvelden en door ingeslapen bergdorpjes. Er wordt 
regelmatig gestopt bij overblijfselen van oude tempels en schaduwrijke plantages. 
Tijdens het fietsen worden we begeleid door een bijstandsvoertuig. Op het einde van de 
tocht wordt een heerlijk buffet aangeboden. 
Prijs voor deze tocht is 40 euro per persoon (niet inbegrepen).  
HOTEL: THE PAYOGAN 

  
11/09/13 UBUD – DENPASAR AIRPORT – YOGYAKARTA            (B,-,D) 
Transfer naar de luchthaven en Garuda vlucht naar Yogyakarta. 
Transfer van de luchthaven naar Melia Purosani Jogyakarta, waar we 2 nachten zullen 
verblijven. 
Het avondmaal wordt geserveerd in het Purawisata Restaurant. Tijdens het diner 
genieten we van het Ramayana Ballet. 
HOTEL:  MELIA PUROSANI 

 

12/09/13 FULL DAY TOUR - JOGYAKARTA             (B,-,-) 
We verlaten het hotel om 07.00 en bezoeken de wonderbaarlijke Borobudur tempel.  
Dit zeer bekende tempelcomplex werd in de 8ste eeuw gebouwd met 60.000 m3 stenen.  
Na de bezichtiging van de Borobudur, zetten we koers naar Kraton and Taman Sari, en de 
Prambanan temple. De Prambanan tempel is zonder twijfel de grootste en mooiste temple 
van de Hindus.  Als laatste bezoeken we de Ratu Boko Temple, een van de meest 
fascinerende oude tempels in Yogyakarta. Deze tempel is het symbool van de rijke culturele 
en architecturale tradities van Indonesië. 
HOTEL:  MELIA PUROSANI 

 
13/09/13 JOGJA - BROMO                (B,-,-) 
Een treinrit van ongeveer 4 uren brengt ons naar Kertosono (rit van ongeveer 4 uren). In 
Kertosono ontmoeten we onze chauffeur die ons met de wagen naar de Bromo vulkaan 
brengt (rit van ongeveer 3 uren).  
HOTEL: BROMO COTTAGES 

 
14/09/13  BROMO - IJEN                                   (B,-,-) 
We rijden met de Jeep naar Penanjakan waar we de klim van de machtige Bromo vulkaan 
aanvatten. Het spectaculaire zicht bij de krater maakt onze inspanning meer dan de moeite 
waard. Na deze onvergetelijke ervaring rijden we terug naar ons hotel waar we genieten van 
een welverdiend ontbijt.  
Transfer naar Ijen. 
HOTEL : IJEN RESORT 

 
15/09/13 IJEN                  (B,-,-) 
Tijdens de voormiddag genieten we van zalig nietsdoen. 
In de namiddag bezoeken we een traditioneel dorp, de dorpsschool en kunstige 
rijstterrassen. 
HOTEL: IJEN RESORT 

 
16/09/13 IJEN – PEMUTERAN                 (B,-,-)  
Na een vroeg ontbijt bezoeken we koffieplantages en plattelandsdorpen. We maken een rit 
langs één van Java’s laatste resten regenwoud. Het zicht op de dicht beboste bergflanken 
maakt de rit uniek. Vanaf het station van de Park Ranger begint de trektocht naar de Ijen 
krater. We wandelen langs een schaduwrijk pad met spectaculaire vergezichten. Het 
kleurrijke meer en de rook van de gele sulfur geven het landschap een ruw een verlaten 



karakter. We zien mijnwerkers afdalen in de krater en weer naar boven klauteren langs een 
glibberig pad met een lading van 80 kilo in hun bamboo manden. 
Op de weg naar Ketapang stoppen we voor een “becak tour”, een tochtje met een 
driewieler en brengen we een kort bezoek aan een Chinese tempel. 
We nemen de ferry naar Bali, en vanuit de haven van Gilimanuk rijden we naar het West 

Bali National Park. 

HOTEL: TAMAN SARI COTTAGE 

 
17/09/13 PERMUTERAN                 (B,-,-) 
Vrije dag 
HOTEL: TAMAN SARI COTTAGE 

 

18/09/13 PEMUTERAN                 (B,-,-) 
Vrije dag of snorkelen bij Menjanan Island (niet inbegrepen): na een rit van 90 minuten 
nemen we in Labuhang Lalang de boot naar Menjanan Island. De onderwaterwereld bij 
Menjanan staat bekend voor zijn prachtige koraaltuinen met alle soorten sponzen en 
koraalvissen. Deze plek is tevens één van de bekendste duikplaatsen in Bali. 
De prijs voor deze excursie is 40 euro per persoon en is niet inbegrepen. 
HOTEL: TAMAN SARI COTTAGE 

 
19/09/13 PEMUTERAN                (B,-,-) 
Vrije voormiddag 
In de namiddag fietsen we naar enkele tempels in de omgeving van Pemuteran. Bij de 
Pulake tempel -die zeer bekend is bij de Hindu bevolking- leven verschillende groepen 
apen. De Melanting tempel is spectaculair gelegen in de heuvels. Deze kleurrijke tempel 
met zijn schilderingen van draken is ontworpen door de architect Ida Bagus Tugur. De  
Kerta Kawat Tempel wordt druk bezocht door Balinezen die geloven dat bidden bij deze 
tempel hun zal helpen in hun professionele carriere. 
HOTEL: TAMAN SARI COTTAGE 

 

20/09/13 PEMUTERAN - AMED                (B,-,-) 
Vandaag moeten we vroeg uit de veren want we vertrekken reeds om 05.00 u. in de hoop 
de vele dolfijnen -die dagelijks de baai van Pemuteran bezoeken- te spotten. We zetten 
onze reis verder naar Kintamani, één van de meest populaire bestemmingen in Bali door de 
nabijheid van de Batur vulkaan met zijn schilderacthtig meer en Besakih, de 
moedertempel. 
HOTEL:  LIFE IN AMED 

 
21/09/13 AMED                  (B,-,-) 
In de voormiddag schepen we in voor een tochtje met een traditionele vissersboot. Op onze 
route zien we de het bekende wrak van een Japans schip. 
Vrije namiddag. 
HOTEL:  LIFE IN AMED 

 

22/9/13 AMED                                      (B,-,-) 
Vrije dag 
HOTEL:  LIFE IN AMED 

 
23/09/13 AMED - SEMINYAK                (B,-,-) 
Op onze weg naar Seminyak bezoeken we het waterpaleis van Tirtagangga en het dorp 
van Amed waar we zien hoe zout gewonnen wordt. We stoppen ook even bij het 
gerechtshof van Klungkung en bij Goa Lawah, de tempel van de vleermuizen. 
HOTEL: THE AMALA 



24/09/13 SEMINYAK                                                       (B,-,-) 
Vrije dag 
HOTEL: THE AMALA 

 

25/09/13 SEMINYAK                                                       (B,-,-) 
Vrije dag 
HOTEL: THE AMALA 
 
26/09/13 TRANSFER NAAR DE LUCHTHAVEN              (B,-,-) 
Nadat we genoten hebben van de laatste uren van onze exclusieve accomodatie, komt onze 
chauffeur ons halen voor de transfer naar de luchthaven. 
 
ACCOMODATIE: 

 

d'Boutique Payogan strekt zich uit over 15 hectaren heuvelrug in de groene heuvels van 
Ubud, in centraal Bali. Hoewel groots van opzet, zorgt de omringende vallei van de Oosrivier 
ervoor dat dit resort een oase van rust is. Bij het zwembad vindt u het gym center met 
stoomkamer en sauna. The Spa focust op Ayurvedische helingstechnieken en heeft een 
schoonheidssalon. In het meditatiecentrum kan u yoga beoefenen. De bibliotheek heeft 
internetaansluiting, een souvenirshop en een kunstgalerij. Voor fijne keuken kan u terecht in 
de Lesung (Indonesisch & internationaal) en Sawah Spa (organisch) restaurants, en de 
drankjes worden verzorgd in The Ganesha Lounge & Bar. 
 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melia Purosani Joya ligt pal in het centrum van Yogyakarta's culturele en shopping district. 
Dit klasrijke gebouw biedt alle mogelijke comfort en straalt rust uit dankzij zijn verfrissende 
lagunes en aangelegde tuinen. 
 

            
 

 

Bromo Cottages ligt op de flank van de actieve Bromo vulkaan in Oost-Java. Vanaf de 
kratermond is dit hotel de dichtstbijzijnde accommodatie. Het restaurant serveert zowel 
Indonesische en Chinese als internationale gerechten en de hotelbar is rijkelijk voorzien van bier 
en wijnen. 
 

             
 

 

Ijen Resort is een schitterend resort met een prachtig uitzicht op de omgeving. U kijkt uit over 
de koffieplantages en Mount Ijen. Door de gunstige ligging bij het National Park, is het een 
ideaal resort voor reizigers die hier de omgeving willen verkennen. 
 

                



Taman Sari Cottages ligt in het ongerepte noord westen van Bali en geeft een inzicht in 
het unieke Bali. Een verblijf in dit hotel is een ervaring op zich. Met prachtige zichten op 
zowel zee als bergen geniet u er van een ongekende sereniteit. 
 

             
 

 

 

Life in Amed hotel is gelegen in zowat het rustigste stuk van het vissersdorp Amed in oost 
Bali. Door zijn unieke ligging heeft u het gevoel zich in een zeer intiem boutigue resort te 
bevinden terwijl u zich tegelijk temidden het alledaagse dorpsleven van authentiek Bali 
bevindt. 
 

                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In Seminyak, het lifestyle-centrum van Zuid-Bali, ligt The Amala. Hippe galerijen, 
cosmopolitische restaurants en funky shops liggen amper vijf minuten van dit boutique resort 
vandaan. Toch heersen rust en stilte binnen de muren van Amala, dat 'puur' betekent. Hier staan 
discrete service en bijzondere aandacht voor uw privacy centraal. 
 

        
 
 

        
 
 
PRIJS: 

2.195 euro per persoon 
 
Inbegrepen:  

* Vlucht Denpasar-Yogyakarta 
* Treinreis Yogyakarta-Jombang 
* Transfers met privé auto en chauffeur (airconditioning) 
* Nederlandstalige gids 
* Excursies (inclusief toegansgelden) zoals omschreven in het programma 
* 3 nachten in The Payogan, Valley View Pool View 
* 2 nachten in Melia Jogja, Dlx Room 
* 1 nacht in Bromo Cottage, Superior Room 
* 2 nachten in Ijen Resort, Superior Room 
* 4 nachten in Taman Sari Cottage, Frog Suite 
* 3 nachten in Life in Amed, Beach Cottage 
* 3 nachten The Amala, Spa Villa 
* Dagelijks ontbijt 
* Entrance fee at places visited 
 

 



Niet inbegrepen: 

* Persoonlijke uitgaven 
* Excursies waarbij vermeld wordt dat ze niet inbegrepen zijn 
* Fooien voor dragens / chauffeurs / gidsen 
* All personal expenses & others not stated in the itinerary 
* Verzekeringen 
 
 

 


