
 

Rondreis met alle hoogtepunten van Bali 

       

   

Bali is door zijn veelzijdigheid een unieke bestemming voor elke reiziger. De troeven 

van dit prachtige eiland zijn zonder twijfel zijn prachtige natuur met witte 

zandstranden, vulkanen, watervallen en regenwoud; de Hindoecultuur met zijn 

dagelijkse offers, rituelen en tempels; de kunstige rijstvelden en het mondaine Kuta.  

Voeg hierbij de kwalitatief hoogstaande accomodatie en de vriendelijkheid van de 

altijd lachende bevolking en je begrijpt waarom dit eiland niemand onberoerd laat. 

Tijdens deze reis brengen we ook enkele dagen door op de naburig gelegen eilanden 

Java en Lombok.  In Lombok genieten we van Dolce fa niente op het Koraaleiland Gili 

Trawangan. In Java maken we een excursie naar de machtige Ijen vulkaan; een 

toppunt van natuurschoon dat binnen ieders bereik ligt.  We eindigen onze reis in de 

superieure luxe van de Villas in Semyniak.  Elke villa is ligt op een terrein van 400m2 

en beschikt over een prachtig privé zwembad.  

Worldventures werkte in samenwerking met Bali-specialist Globevents een unieke 

rondreis uit waarin alle aspecten van dit veelzijdige eiland aan bod komen. Ter 

plaatse wordt u persoonlijk begeleid door Bagus Indonesia, een reisbureau onder 

Belgisch management dat de behoeften van zijn Europees clienteel perfect weet in te 

vullen. 

Het hieronder beschreven programma is slechts een voorbeeld van rondreis.  Naar 

uw wensen kan een reis op maat worden uitgewerkt.  Zo is het mogelijk om te 

verblijven in eenvoudiger accomodatie (prijs daalt) of kan de reis ingekort of 

uitgebreid worden. 

 

 

 

 



PROGRAMMA : 

Dag 1 :  

Aankomst in Denpasar 

Transfer naar Peneeda Vieuw Cottages gelegen aan het strand in het  rustige Sanur. 

Overnachting in Peneeda Vieuw Cottages. 

 

Dag 2 : 

Bezoek aan de Tempel van Tanah Lot 

Tanah lot is waarschijnlijk de meest bekende en meest gefotografeerde tempel van 

Bali. Je ziet zo waarom het zo'n attractie is, de locatie is schitterend  en de tempel 

staat op een klein rotsachtig eiland dat met laag water verbonden is met het 

vasteland, maar de verbinding wordt verbroken bij vloed. Het ziet er altijd prachtig 

uit. 

Overnachting in Peneeda Vieuw Cottages 

 

Dag 3 :  

Transfer per Speedboat naar Gili Trawangan (Lombok).  Gili Trawangan is één van de 

3 koraaleilanden gelegen aan de kust van Lombok.  De Gili islands zijn bekend om 

hun witte zandstranden en hun prachtige koraalriffen.  Gili Trawangan biedt een 

echte vakantiesfeer met prima accomodatie en dito restaurants.   

We verblijven in het luxueuse resort "Villa Umbak". 

 

Dag 4 :  

Vrije dag op Gili Trawangan. 

Overnachting in het uniek luxueuse Villa Umbak 

 

Dag 5 :  

Transfer met speedboat naar Nusa Dua 

Transfer naar Nandini Jungle Resort.  Het Nandine Jungle Resort is één van de meest 

luxueuse verblijven op Bali.  Alle Jungle Cottages hebben uitzicht op de prachtig 

groene omgeving.  De Gondela (kabellift) brengt je naar het prachtige zwembad en 

de Spa.  Via de trappen bereik je de oevers van één van de mooiste 

wildwaterrivieren van Bali.  Op eenvoudige vraag organiseert de vriendelijke staff 

een romantisch Candle Light diner met honderden bloemen op het terras van je 

bungalow of aan het zwembad. 

Overnachting in Nandine Jungle Resort 

 

Dag 6 :  

Downhill Mountainbiketocht. Vanaf de Batur vulkaan en het Baturmeer fietsen we 

door prachtige rijstvelden en traditionele dorpjes.  Onderweg zien we hoe de rijst 

geoogst wordt. Een excursie die absoluut de moeite waard is en die u kennis laat 

maken met het echte Bali. 

Vrije namiddag. 

Overnachting in Nandini Jungle Resort. 

 

Dag 7 :  

Excursie naar Telalalang dat bekend is voor zijn unieke rijstvelden (de mooiste van 

Bali). 

Bezoek aan Monkey Forest. 

Bezoek aan Ubud. 

Ubud is a remarkable town in the middle of the island of Bali. For more than a 

century, it has been the island's preeminent centre for fine arts, dance and music. 

While it once was a haven for scruffy backpackers, cosmic seekers, artists and 



bohemians, Ubud is now a hot spot for literati, glitterati, art collectors and 

connoisseurs. Famous names walk its busy sidewalks everyday. Elegant five star 

hotels and sprawling mansions now stand on its outskirts, overlooking the most 

prized views in Bali. Nonetheless, Ubud is still popular with backpackers, mystics and 

all the finest fringe elements of global society. Ubud is not "ruined". Its character is 

too strong to be destroyed. It still draws people who add something; people who are 

actively involved in art, nature, anthropology, music, dance, architecture, 

environmentalism, "alternative modalities," and more.  

Ubud is arguably the best place to use as a base if you're visiting Bali; if you're 

looking for culture, comfort, nature and inspiration. Ubud is surrounded by most of 

the things that bring people to Bali -- scenic rice fields, small villages, art and craft 

communities, ancient temples, palaces, rivers, cheap accommodation and unique 

luxury hotels. And it's central location makes it easy to get from Ubud to the 
mountains, beaches, and major towns.  

Overnachting in Nandini Jungle Resort  

 

Dag 8 :  

Excursie naar de meest bekende tempel van Bali : Besakih 

Overnachting in het traditionele vissersdorp Ahmed. 

 

Dag 9 :  

Vrije dag in Ahmed. 

Tip : de plaatselijke vissers nemen u met plezier mee uit vissen in hun traditionele 

vissersbootjes. 

Overnachting in Ahmed 

 

Dag 10 :  

Begeleide wandeling in de rijstvelden. 

Bezoek aan de watertempel van Tirtaganga. 

Transfer naar Permuteran 

Overnachting in Taman Sari dat vlak aan zee gelegen is 

 

Dag 11 :  

Mogelijkheid om te snorkelen op het huisrif van Taman Sari 

Boottocht naar Java 

Wandeling (4 kms.) door authentieke Javaanse dorpen naar Ijen Resort. 

Overnachting in Ijen Resort 

 

Dag 12 :  

We beklimmen de indrukwekkende Ijen vulkaan, bewonderen het prachtige turkoois 

kratermeer en dalen gedeeltelijk af in de krater waar we zwaveldragers aan het werk 

zien (wandeling heen en terug duurt ongeveer 3 uren) 

Bezoek aan koffie- en theeplantages 

Bezoek aan Chinese tempel 

Bejaktour in het oude centrum van Banyuwangi 

Boottocht naar Java 

Transfer naar Pemuteran 

Overnachting in Taman Sari 

 

 

 



Dag 13 : 

Transfer naar de luxueuse Villas in het mondaine Semyniak. 

Kuta is zonder twijfel het bekendste strand van Bali.  Wie van zon, zee, winkelen en 

uitgaan tot in de vroege uurtjes houdt, kan hier zijn hart ophalen. In de vele 

gezellige restaurantjes kan je een keuze maken uit de Oosters of Westerse keuken. 

De liefhebbers van mondain uitgangsleven kunnen s'avonds terecht in één van de 

vele gezellige bars in Semyniak of in Kuta dat beschouwd wordt als het kloppend 

hart van de Australische surfscène. 

Overnachting in the Villas 

 

Dag 14 : 

Transfer naar de luchthaven. 

   

PRIJS : 

De prijs bedraagt ongeveer 2.050 euro per persoon (afhankelijk van de prijs van de 

vliegtuigtickets) 

Inbegrepen :  

-overnachtingen in 2-persoonskamers met ontbijt 

-vliegtuigreis 

-alle transfers met privévervoer 

-excursies zoals beschreven in het programma 
 

BESTE REISTIJD : 

De beste reistijd om naar Bali te gaan is van mei tot en met september.  Het 

regenseizoen begint in oktober en duurt tot maart. 
 
 

 


