Dag 1: Internationale vlucht van Brussel naar Denpasar.

Dag 2: Aankomst te Bali, transfer naar Ubud: Na de migratie- en douaneformaliteiten transfer naar Ubud met NLsprekende chauffeur en intrek in het hotel van jullie keuze (zie verder).
Dag 3: Ubud – mountainbiketocht: Na het ontbijt naar Kintamani. Mountainbiketocht ‘downhill’ door het heerlijke
Balinese landschap. Lunch inbegrepen. Deze tocht is in internationaal gezelschap. EN-begeleiding! Vrije namiddag. Je
kan met de gratis shuttle naar Ubud centrum om bijv. te shoppen of het Monkey Forest te bezoeken. (o,l,d)
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Dag 4: Ubud – Goa Gajah – Tirta Empul - Lunch – Gunung Kawi – Tegalalang - Ubud: Daguitstap met lokale EN of NLsprekende gids. Een eerste stop is de Goa Gajah of olifantengrot. Daarna naar de heilige bron van Tirta Empul waar
je desgewenst mee kan baden met de lokalen om je te zuiveren. Na de lunch in een lokaal restaurant naar Gunung
Kawi voor een bezoek aan de heilige koningsgraven. Tenslotte op de terugweg naar Ubud bezoek aan de rijstterrassen
van Tegalalang. Onderweg bezoek je ook een Balinees compound en krijg je een zuiveringsritueel van een lokale
priester, een pemangku. Afhankelijk van de drukte kan volgorde bezoeken omgekeerd worden. (o,l,d)
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Dag 5: Ubud: Bali Quad Discovery Tour OF rafting: Met vol automatische Kawasaki quads een halve dag (transport
heen en terug inbegrepen) vol actie en opwinding door plantages, langs rijstvelden, kleine dorpen, modder en jungle.
Je rijdt zelf of je zit achterop, aan jou de keuze. Niet zo zot van motoren? Dan is de rafting vast een goed alternatief.
Je ontdekt de mooie Balinese natuur vanop het water. Lunch inbegrepen. Vrije namiddag. (o,l)
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Dag 6: Ubud: Vrije dag. We geven je tips mee met de beste (eet-)adresjes en mogelijke optionele uitstappen. (o)
Dag 7: Ubud naar Lovina: Met de EN of NL-sprekende gids naar het noorden van Bali. Onderweg bezoeken jullie de
rijstvelden in Jatiluwih, Unesco werelderfgoed, de ‘drijvende’ tempel Ulun Danu op het Bratanmeer. Lunch in een
lokaal restaurant met zicht op het Tamblinganmeer. Dan verder naar Lovina via het dorp Banjar waar je indien gewenst
kan mee baden met de lokalen in de voor hen heilige warmwaterbronnen. Je bezoekt eveneens het boeddhistisch
klooster van Banjar. Bij aankomst in Lovina intrek in het hotel van jullie keuze (zie verder) (o,l)
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Dag 8: Lovina: dolfijnen spotten of snorkelen - vrije dag: Naar keuze met een lokale prauw vroeg de zee op om
dolfijnen te spotten of later in de voormiddag om te snorkelen. Verdere besteding van de dag vrij. Begeleiding
boottocht in het EN! (o)
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Dag 9: Lovina naar Candidasa in Oost-Bali: De EN of NL-sprekende gids pikt jullie op voor een bezoek aan het minder
toeristische oosten van Bali. Je bezoekt o.a. de mooie waterpaleizen van Ujung en Tirtagangga, één van de
belangrijkste tempels van Bali, nl. de Pura Luhur Lempuyang, die bijna letterlijk tot de hemel reikt. Aan de kust van
Amed wordt nog aan zoutwinning gedaan op traditionele wijze, je kan hier indien gewenst ook snorkelen. Transfer

naar Candidasa en intrek in de late namiddag in een kleine parel, het schitterend gelegen Aquaria Eco Resort. Korter
bij zee kan je moeilijk verblijven. (o,l,d)

Dag 10: Candidasa: Trekking & Tenganan: Vandaag maak je een trekking (ong. 2u) met een lokale EN-sprekende gids
langsheen mooie rijstvelden en kleine dorpjes. Daarna breng je nog een bezoek aan het oude Bali-adat dorp
Tenganan, daterend van voor het huidige Balinese hindoe geloof en waar de tijd is blijven stilstaan. Verdere besteding
vrij.(o,d))
Dag 11: Candidasa: Vrije dag aan de kust inclusief een uur heerlijke Balinese massage en als afsluiter ‘candle light
dinner’ in het hotel aan zee. (o,d)
Dag 12: Candidasa naar de zuidkust: Afhankelijk van je interesse (zie beschrijving badplaatsen) transfer naar het hotel
van jullie keuze in de badplaats van jullie keuze om de laatste dagen aan het zuidstrand door te brengen. (o,d)
Dag 13 t/m 15: Zuidkust: Vrije dagen aan de kust. We geven je tips mee met de beste (eet-)adresjes en mogelijke
optionele uitstappen. (o,d)
Dag 16: Zuidkust naar de luchthaven: Vrije voormiddag aan de kust. Transfer naar de luchthaven van Denpasar
voor de terugvlucht naar Brussel. (o)
Dag 17: Terugvlucht: Aankomst te Brussel en EINDE van een fantastische reis!

Inbegrepen:
- 14 overnachtingen in de vermelde hotels en kamertypes met ontbijt
- Uitstappen en activiteiten met toegangsgelden volgens programma
- Alle transport met privé-chauffeur en EN of NL-sprekende gids volgens programma m.u.v. sportieve
activiteiten, steeds in international gezelschap en EN-talige begeleiding
- Maaltijden volgens programma (o = ontbijt, l = lunch, d = dinner)
- Voor honeymoon of huwelijksverjaardag: overal extra attenties
- Uitgebreid infopakket
Niet inbegrepen:

-

Internationale vlucht en verzekering
Overige maaltijden, dranken en optionele uitstappen
Persoonlijke uitgaven en tips

