Indonesië : Bali

Dag 1: Aankomst in Denpasar (Bali) - Sanur
Rond de middag vertrekt u vanaf Brussel richting Bangkok. In Bangkok doorververbinding naar Bali.
Dag 2: Aankomst in Denpasar (Bali) - Sanur
Aankomst in Denpasar. Uw gids zorgt voor de transfer naar het hotel en de check-in.
Accommodatie : Mercure Resort Sanur (Deluxe kamer)
Dag 3: Sanur (O,-,D)
Ontbijt in het hotel.
Vrije tijd, in de late namiddag wordt u opgehaald om de ‘kechak’ dansen te gaan bewonderen. De
naam “kechak” is afgeleid van het hypnotische geluid dat de dansers voortbrengen terwijl ze in
volle actie zijn. Vooral de locatie van dit gebeuren in Uluwatu is bijzonder spectaculair. De
nabijheid van de Uluwatu tempel, die op een rots 70m boven de zeespiegel ligt, draagt bij tot een
unieke sfeer. Net zoals bij vele andere dansen op Bali, wordt er een verhaal uit de Ramayana
verteld. Het is echter de prachtige muziek en de ritmes van de performers die een magisch karakter
aan de dans verlenen. De vrouwen zijn gekleed in oogverblindend mooie kebaya en sarong. De
mannen dragen enkel een zwart-wit geblokte lendendoek. De rode hibiscusbloem achter het oor,
vormt een elegant accent. Merkwaardig genoeg heeft deze dans geen rituele betekenis. Toch zal
iedere bezoeker in de ban geraken van de avonturen van Rama en Sita, gezien door de bril van de
Balinezen. Na de dansvoorstelling gaat u eten in één van de vele visrestaurants op Jimbaran Beach.
PuraLuhurUluwatu: deze tempel dateert uit de 16e eeuw en is één van de Zes Tempels van de
Wereld (de Sad Kahyangan) die door alle Balinezen worden vereerd. Dit heiligdom is opgericht door
de beroemde Javaanse priester Danghyang Nirartha. De ‘jeroan’, het binnenste heiligdom, is

verboden voor bezoekers die er niet komen om te bidden. Wel kunt u dit gedeelte vanaf een
uitkijkpunt ernaast bekijken.
Accommodatie : Mercure Resort Sanur (Deluxe kamer)
Dag 4: Sanur – Ubud (O,L,-)
Ontbijt in het hotel.
Via Tegalalang, bekend om zijn prachtige rijstterrassen gebouwd tegen bergflanken, gaat u naar het
dorpje Bayad. Van daaruit start u een lichte trekking van 2 à 3 uur doorheen het tropische bos met
prachtige uitzichten over de Petanu rivier. Uzal de typische fauna en flora ontdekken alsook enkele
verborgen tempels en grotteh. U kunttijdens deze tocht zelfs uw eigen boom planten.
U gaat verder via GunungKawi.
GunungKawi verwijst naar een site met enkele graven uit de 11e eeuw die uit de rotswanden zijn
gehouwen. Om het te bereiken, dient u naar beneden te wandelen via ongeveer driehonderd treden
doorheen een massieve passage, uitgehouwen uit een rots. Dit brengt u bij de heilige Pakrisan
rivier, een indrukwekkende plek.Er zijn vele theorieën omtrent de oorsprong en de functie van de
GunungKawi graven of ook wel candi (schrijnen)genoemd aangezien ze ook worden beschouwd als
heilige tempels. Hoogstwaarschijnlijk werden ze opgericht als gedenktekens voor koningen uit een
reeds lang verloren tijdperk, vermoedelijk de 11e eeuw, en hun koninginnen. Vooraleer u de rivier
oversteekt,kunt u links de koninginnen graven bewonderen, een serie van vier grote, vierkante
reliëfs, gebeiteld uit de rotswand van de rivier.Na het oversteken van de Pakrisan rivier komt u bij
het werkelijke Gunung Kawi tempel complex dat een ongewoon klooster bevat,compleet met
binnenplaats, kamers en cellen eveneens uit rotsen gehouwen.
Bij aankomst in Ubudstopt u bij The Monkey
Forest Sanctuary, één van Ubud `s bekendste
attracties met een kolonie van boosaardige maar
toch wel fotogenieke apen. Het bos zelf wordt
doorkruist door een betonnen pad. De enige
manier om Monkey Forest te zien is te voet. Na
amper 5 minuutjes wandelen door het bos komt u
bij Pura Dalem Agung Padang Tegal , de tempel
van de doden. Pura Dalem zijn van oudsher
plekken van extreem sterke magische kracht en
het domein van leyak of boze geesten. De tempel
is gewijd aan Durga, de godin van de dood.

Accommodatie: Kori Ubud Resort & Spa (Deluxe suite)
Dag 5: Ubud (O,L,-)
Ontbijt in het hotel.
Vandaag gaan u voor wat ‘soft adventure’ tijdens een spannende rafting. Tijdens deze excursie
leert u Bali ‘letterlijk’ van een andere kant kennen! Na een korte introductie in het raften door uw
Balinese kapitein, glijdt u door de rivier en maakt u kennis met het lokale leven langs de waterkant.
Soms ziet u een eenzame landbouwer of een typisch altaar met kleine offers of tempeltjes om de
alom aanwezige god van de rijst en de geesten van het water te eren.
Of
U gaat deze morgen fietsen op een mountainbike. De tocht zal u leiden doorheen slapende dorpjes
waar u landbouwers aan het werk zult zien op hun velden, moeders die hun kinderen uitwuiven
langs de kant van de weg. U maakt verschillende stops om tempels te bezichten, te genieten van de
omgeving en u onder te dompelen in de traditionele levensstijl. Vrouwen maken offers,
landbouwers snijden gras voor hun koeien en hoeden lange rijen eenden door de straten. Per fiets

rijdt u door de mooiste landschappen van Bali. U daalt van Kintamani af langs idyllische rijstvelden
en kleine dorpjes.
Na de lunch vrije tijd. In de namiddag krijgt u 1 uur massage in de spa van het hotel.
Accommodatie: Kori Ubud Resort & Spa (Deluxe suite)
Dag 6: Ubud (O,L,-)
Ontbijt in het hotel.
Vandaag neemt u deel aan de kookles. Deze activiteit start ’s morgens vroeg met een bezoekje aan
de traditionele markt van Ubud. Daar zal u niet alleen de ingrediënten voor de maaltijd inkopen,
maar bent u ook getuige van het dagelijkse Balinese leven. De kookles vindt plaats in de
traditionele Balinese keuken van Waka di Ume. De keuken wordt omringd door een organische tuin
met een overvloed aan kruiden en groeten, die gebruikt worden tijdens de kookles. Na de kookles
kan u uw eigen creatie proeven in de tuin met een prachtig zicht op de rijstvelden. Nadien terug
naar het hotel en vrije tijd.
Accommodatie: Kori Ubud Resort & Spa (Deluxe suite)
Dag 7: Ubud – Pemuteran (O,L,-)
Ontbijt in het hotel.
Iets verder aan de westkust, precies daar waar de
Indische Oceaan de kust van West Balibereikt, kunt
u kuieren over de heilige grond van de
wereldberoemde zeetempel: Tanah Lot.
Hierna gaat u naar Mengwi, de thuishaven van
TamanAyun. Deze 17eeeuwsekoninklijke tempel
werpt een goed licht op de traditionele Balinese
tempel architectuur. Slechts weinig andere
tempels zijn volgens zo’n ideale lijnen gebouwd.
Drie harmonieus in elkaar gebouwde terrassen, die
elk verschillende werelden voorstellen, zijn
opgedragen aan de negatieve en positieve
krachten in het universum.
Verder via Belimbing Sari – Pupuan, waar u een adembenemend uitzicht heeft op de vallei met
palmbomen, rijstvelden en de toppen van Gunung Batukaru, bereikt u Pemuteran. De cultuur van
het Noorden is op verschillende vlakken anders dan de rest van Bali. Mensen zijn vlugger geneigd
om te praten, de muziek is meer op tempo, vrolijker en opgewekter. De tempels zijn meer versierd
en geven een barokke indruk. In de late namiddag bereikt u de zwarte stranden van Pemuteran.
Accommodatie: Adi Assri Beach Resort (Deluxe tuinzicht kamer)
Dag 8: Pemuteran (O,L,D)
Ontbijt in het hotel.
In de morgen gaat u naar een nabijgelegen eilandje. Menjangan Island is namelijk dé spot om te
snorkelen! In een kleine haven neemt u een boot naar het eiland waar u uitgerust wordt meteen
duikbril, snorkel en een paar zwemvliezen. Ook gevorderden kunnen er genieten van fascinerende
duiken. Bij het terugkomen kunt u op de achtergrond het centralebergmassief van Bali zien. Deze
wordt door de lokale bevolking gedoopt tot de ‘Blue Mountains’(blauwe bergen).
’s Avonds romantisch diner.
Accommodatie: Adi Assri Beach Resort (Deluxe tuinzicht kamer)

Dag 9: Pemuteran – Seminyak (O,L,-)
Ontbijt in het hotel.
Op weg naar Lovina stopt u bij de warmwaterbronnen van Banjar, ongeveer een kilometer stappen
van de hoofdweg. Men gelooft dat het water ziektes kan genezen, maar het is de natuurlijke
schoonheid van de omgeving die het de moeite waard maakt om te stoppen. Natuurlijk bezoekt u
ook het boeddhistische klooster van Banjar.
Munduk Village, niet ver van Lovina, is een slaperig dorpje, genesteld hoog in de bergketen die Bali
in twee deelt. Munduk is dé perfecte plek om korte, aangename wandelingen te maken en te
genieten van de pracht van Noord-Bali. Een wandeling langs bossen, idyllische rijstvelden en een
waterval is zeer aangenaam op een hoogte van ongeveer 1.000m. Geen wonder dat de gemeenschap
van Munduk actief projecten ondersteunt voor het behoud van het milieu. U zult zeker en vast
genieten van prachtige uitzichten.
Ulun Danu ligt aan de oevers van het Bratan meer, de waterbron voor een groot deel van het eiland.
Het combineert moeiteloos hindoeïstische en boeddhistische elementen tot een uniek voorbeeld van
Balinese tempel architectuur. De locatie aan de oever van een krater meer dat duizenden jaren
geleden werd gevormd door een seismische ontploffing van een uitgedoofde vulkaan, is
veelzeggend. Het meer levert het merendeel van het drinkbare water aan grote delen van Bali.
Dichte naaldbossen tuimelen van de hellingen van de Bratan berg tot de rustige kustlijn bezaaid met
heiligdommen.
Lake Bratan ligt 1200m boven de zeespiegel. Danau Bratan ligt op de bodem van een gigantische
maar bijna onmerkbare vulkanische krater omringd door glooiende beboste heuvels. Het meer wordt
vereerd door Balinese boeren als de bron van de zoetwaterbronnen. Ook de godin wordt aanbeden
in de immens mooie tempel van Pura Ulun Danu Bratan.
Accommodatie: Legian Beach hotel (Deluxe tuin bungalow)
Dag 10: Legian (O,-,-)
Ontbijt in het hotel.
Vrije dag om te genieten en te relaxen.
Accommodatie: Legian Beach hotel (Deluxe tuin bungalow)
Dag 11: Legian(O,-,-)
Ontbijt in het hotel.
Vrije dag om te genieten en te relaxen.
Accommodatie: Legian Beach hotel (Deluxe tuin bungalow)
Dag 12: Legian – Denpasar luchthaven (O,-,-)
Ontbijt in het hotel.
U heeft vrije tijd tot het tijd is voor uw transfer naar de luchthaven en de terugvlucht naar Europa.
Vlucht naar Bangkok.
Dag 13: Bangkok - Brussel (O,-,-)
Doorverbinding naar Brussel.
Prijs : 2495EUR per persoon
Inbegrepen:



Transfers per minibus of privé wagen met airco
De diensten van een Nederlandssprekende gids onder
beschikbaarheid, anders is het een Engelssprekende gids

voorbehoud

van








Programma zoals hierboven vermeld
Toegangsgelden, giften, parkinggelden voor de vermelde bezoeken
De rafting of fietstocht zijn samen met een internationaal gezelschap, uw gids
doet hier niet mee.
Accommodatie op basis van twee tweepersoonskamers incl. ontbijt
Lunch en diner zoals in het programma (O=ontbijt, L=lunch, D=diner)
Intercontinentale vluchten.

Niet inbegrepen:







Andere maaltijden dan vermeld in het programma
Persoonlijke uitgaven
Fooi voor gids en chauffeur
Facultatieve excursies
Verzekeringen
Toeslagen voor hoogseizoen 1juli-15sept

Nodig:
Internationaal reispas, die nog 6 maanden na retour geldig is – verkrijgbaar in het stadhuis,
gemeenthuis.

