
Bali is de parel van de 17.000 eilanden die 
Indonesië telt. Het is een eiland waar mystiek 
en magie het dagelijks leven bepalen. 
Prachtige stranden, natuur wonderen en 
exotische tempels wisselen elkaar af.  
 
Ontdek het echte hart van Bali tijdens deze 
privé rondreis met chauffeur. Van de 
prachtige rijstvelden, beroemde water 
tempels tot vulkanische bergen en 
kratermeren.  Een avontuurlijke rondreis met 
genoeg mogelijkheden voor activiteiten zoals 
wandelen  en een bezoek aan de hoogste en 
meest actieve vulkaan van Bali: Mount Agung 
en Batur. Een kookworkshop biedt de 
mogelijkheid om de traditionele kunsten van 
de Balinese keuken te ontdekken en te 
proeven! 
 
 

 
BESTEMMING: INDONESIE, BALI 



KORTE ROUTE 

Dag 1 Aankomst Denpasar, transfer naar hotel  in  Umabian  
 
Dag 2 Umabian   
 
Dag 3 Umabian – Munduk   
 
Dag 4 Munduk – Lovina Beach    
 
Dag 5  Lovina – Sidemen   
 
Dag 6  Sidemen – Amed   
 
Dag 7  Amed – Candidasa 
 
Dag 8  Candidasa – vliegveld of strandverlenging  
 
       



Dag 1: Denpasar - Umabian 
Na aankomst op de luchthaven van Denpasar transfer naar het hotel in Umabian, op ongeveer 
een uurtje rijden vanaf het vliegveld. Het hotel bevindt zich in een klein traditioneel dorp 
omgeven door palmbomen, rijstvelden en rivieren.  
Overnachting in Puri Taman Sari.  
 
Dag 2: Umabian 
Vandaag een bezoek aan de koninklijke Taman Ayun tempel in Mengwi, een bijzondere tempel 
uit de 17e eeuw. Hierna een bezoek aan de wereld beroemde tempel Tanah Lot, prachtig 
gelegen op een eiland in zee.  
Overnachting in Puri Taman Sari. 
 
Dag 3: Umabian – Munduk 
De rijstvelden van Jatiluwih staan op de Unesco lijst van beschermde gebieden en worden 
gezien als één van de mooiste rijstvelden van Indonesië. Een wandeling door de rijstvelden mag 
hier niet ontbreken. Via de bergachtige, koelere hooglanden van Bedugul leidt de route naar de 
tempel Ulun Danu, gelegen aan het Bratan-meer. Waarschijnlijk een van de meest 
gefotografeerde plekken in Bali. In de middag aankomst in Munduk.  
Overnachting in Munduk Moding Plantation.   
 
Dag 4: Munduk – Lovina Beach 
In de heuvels, omgeven door tropische regenwouden en watervallen, ligt het charmante plaatsje 
Munduk. Onder begeleiding van een gids een trekking van 2 uur door de omgeving. Hierna gaat 
de reis verder naar Lovina, bekend om haar zwarte lavastranden en de dolfijnen die langs de 
kust zwemmen.  
Overnachting in The Lovina 
 
Dag 5: Lovina – Sidemen 
De reis vervolgt via een prachtige route langs de noordkust, door vulkanische gebieden en 
kleine dorpjes. Onderweg een bezoek aan de vulkaan Mt. Batur (1412 m), niet de hoogste 
vulkaan van Bali, maar wel de meest actieve.  Tevens wordt er een stop gemaakt bij de bekende 
Besakih Temple, ook wel bekend als de moeder van de tempels op Bali. Eind van de middag 
aankomst in het fraaie dorpje Sidemen, omgeven door rijstvelden.  
Overnachting in Surya Shanti. 
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http://www.mundukmodingplantation.com/


Dag 6: Sidemen – Amed 
Vandaag kennismaking met het plattelandsleven van Bali. De Balinese boeren worden graag 
geholpen met hun werkzaamheden en ook staan er verschillende workshops op het programma, 
zoals een kookworkshop. Een typische Balinese lunch wordt in het dorp geserveerd. De reis 
wordt vervolgt naar Amed, gelegen in het Oosten van Bali aan een kleine strook vissersdorpjes.  
Overnachting in Jepun Bali Villas 
 
Dag 7: Amed – Candidasa 
De stranden van Amed zijn wat grijs, maar de onderwaterwereld is spectaculair. Hierdoor is 
Amed zeer geliefd bij duikers en snorkelaars.  In de ochtend een snorkelexcursie om de 
bijzondere onderwaterwereld te ontdekken. De reis gaat verder langs één van de mooiste routes 
van Bali met onderweg prachtige uitzichten over  watervallen, traditionele kleurrijke 
vissersboten en nog nauwelijks bezochte dorpen. Eind van de middag aankomst in het 
vissersdorpje Candidasa.  
Overnachting in Alila Manggis 
 
Dag 8: Candidasa – Denpasar 
In de ochtend bezoek aan Tenganan. Het dorp is de thuishaven van de Bali Aga mensen, de 
oorspronkelijke bewoners van Bali. Je ziet hier unieke architectuur van het dorp, evenals het 
weven van de traditionele mandenvlechten. Tot slot een transfer naar het vliegveld van Denpasar 
of een accommodatie aan de zuidkust van Bali.  
  
 


