
TANAH LOT/UBUD (6 uur) : 

Deze dagtocht neemt u mee naar het kunstenaarsdorp Ubud 

bekend om z'n schilderkunst en eeuwenoude tradities. Hier 

bezoekt u de lokale markt, het heilige apenbos en het Neka 

museum met z'n prachtige schi ldercollectie. Ter afsluiting van 

deze middag kunt u genieten van de tropische zonsondergang in 

Tanah Lot. Deze beroemde 16de eeuwse zeetempel is een van 

Bali's meest gefotografeerde tempels. Vertrek vanaf hotel om 

13.00 uur 

COUNTRYSIDE - JATILUWIH/BEDUGUL (8 uur): 

KINTAMANI/BARONG (8 uur): 

Een van de mooiste dagtochten op Bali. De tour begint met de 

Barong dans, een fascinerende dans tussen goed en kwaad. 

Daarna bezoekt u in Celuk de goud en zilver smeden en in Mas 

de bekende houtsnijders. Vervolgens gaat u naar Goa Gajah, de 

heilige olifanten grot die dateert uit de llde eeuw. In Kintamani 

kunt u genieten van het fantastische uitzicht over de Batur 

vulkaan en het Batur meer. Op de terugweg een bezoek aan de 

heilige bronnen van Tirta Empul en de koninklijke 

rotsmonumenten van Gunung Kawi. Vert rek vanaf hotel om 

08.30 uur 

In Jatiluwih bevinden zich de mooiste rij stvelden van Bali . Deze 

dagtocht geeft u de gelegenheid om prachtige foto' s te schieten 

van rijstterrassen zoals u die van de plaatjes kent. Op weg naar 

Jatiluwih wordt het exotische Vlinderpark bezocht en de door 

bossen omringde Tempel Pura Luhur Batukaru. In het hoog 

gelegen Bedugul, met z'n aangename klimaat, bezoekt u het 

lokale groente en fruitmarktje en de Pura Ulun Danu tempel die 

in het Berantan kratermeer ligt. Vertrek vanaf hotel om 8.30 uur 

NOORD BALI - GIT GIT/LOVINA/PUPUAN (10 uur) 

Deze dagtocht neemt u mee naar lovina het bekende 

badplaatsje van Noord Bali. Bij Bedugul bezoekt u Bali 's 

Bonatische tuin. Bij Git Git maakt u een korte wandeling naar de 

bekende waterval. Lunch (optioneel) in lovina aan het strand 

van de Bali Zee. Via de prachtige niet toeristische route langs 

Pupuan krijgt u spectaculaire rijstterrassen t e zien. Vertrek vana f 

hotel om 8.00 uur 



OOST BALI TOUR - BESAKIH/KLUNGKUNG/TENGANAN (9 uur): 

cq"'"""i'oI'i""'!' 
Deze dagtocht heeft een mix van natuur en cultuur. De vulkaan CVulluuu. 

Gunung Agung met z'n 2567m hoogte steekt hoog boven Oost 

Bali uit. Het eerste bezoek is aan de Kerta Gosa, het oude 

gerechtshof van Klungkung en aanliggende museum. Vervolgens 

naar het " Bali Age" dorp Tenganan. Dit is een interessant nog 

traditioneel dorp van voor de grote Hindoe influx in Bali. 

Tenganan staat ook bekend om z'n dubbele Ikat weven. "Goa 

l awah" betekent "vleermuizengrot". De duizenden vleerm uizen 

kunt u zien hangen bij het bezoek aan de tempel die voor de 

grot staat. 's-Middags bezoekt u op de hellingen van de vulkaan 

Gunung Agung; de moeder tempel Besakih . Op 900 meter 

hoogte is deze tempel de grootste en belangrijkste tempel van 

Bali. Er zijn rond de 35 tempels binnenin het open 

tempelcomplex. Vertrek vanaf hotel om 8.00 uur 

ECD-TOUR (Agrarische dagtocht) (8 uur) 

ULUWATU TEMPEL/KECAK DANS/VISDINER IN JIMBARAN 

(5 uur): 

De Uluwatu tempel ligt op de hoge rotsen aan de west kust van 

het schiereiland Nusa Dua . Hier wordt de Kecak-dans uitgevoerd 

door mannen met ontbloot bovenlijf en een zwart-wit geruite 

doek om hun middel. Zittend in een kr ing is "Tjak-tjak" het 

geluid dat deze trance-dans zo kenmerkend maakt. Het strand 

van Jimbaran is de laatste jaren erg populair geworden vanwege 

z'n v isrestaurants. Na afloop van de Kecak-dans kunt u op het 

strand genieten va n een heerlijk diner in een romantische sfeer. 

Vertrek vanaf hotel om 16.00 uur 

U gaa t naar het Balinese platteland Bij het Subak Museum in 

Tabanan krijgt u te zien hoe het eeuwenoude irrigatie systeem in 

Bali werkt. Daarna gaat u op bezoek bij een Balinese fam ilie en 

ziet de dagelijkse bezigheden. Vervolgens een bezoek aan een 

lokale lagere school (niet op zon- en feestdagen). Daarna ziet u 

het ploegen en eggen van de rij stvelden met Balinese koeien. 

Ook uitleg over bepaalde planten en bomen zoals Cacoa, 

Kruidnagel, Peper, Vani lle en Koffie. Terug bij het Balinese huis 

een kijkje in de tradi tiona le keuken waar men cassava kookt. 

Aan het einde van het bezoek een Bal inese lunch met 

oorspronkel ijke Balinese gerechten. Vertrek vanaf hotel om 8.00 

uur 



WILD WATER RAFTEN (6 uur): 

Raf t en op de prachtige Tegala Waja r ivier met de goed getrainde 

gidsen van Bali Sobek Rafting. Na deze spect aculaire t ocht door 

het wi lde water bereikt u het restaurant waar u ku nt nagenieten 

van de mooie omgeving langs de r ivier en st roomversnel lingen 

die u heeft overwonnen. Lu nch en transf ers zijn inbegrepen. 

Advies: Neem zonnebrando lie, gymschoenen en een extra stel 

kleren mee. Vertrek vanaf hot el tussen 7.45 en 8.15 uur 

VILLAGE & BEVOND TREKKING at Tabanan (6 uur): 

U wordt opgehaald en naar Desa Tunjuk gebracht. Hier wandelt 

u 2,5 - 3 uur door de rijstvelden van Bali. Tijdens de wandeling 

zullen de Engels sprekende gidsen u veel vertellen over het 

Balinese Subak watersysteem en en de Hindoe tempeltjes voor 

de rijstgodin Dewi Sri. Via klapperboomplantages komt u bij een 

waterdam. Onderweg ziet u de activite iten van de boeren en 

geniet u van het prachtige Balinese platteland. Inclusief typisch 

Balinese lunch waar u ook het offertjes maken ziet. Tot slot 

wordt u weer teruggebracht naar uw hotel. Opmerking: bij 

middag trekking lunch voordat u met de trekking start. 

«à,1I'-" Vertrek vana f hotel om 09.00 voor ochtend trekking / vanaf 

3uAak ~~ hotel om 12.00 voor middag t rekking 

BALI HAl ARISTOCAT SAILING - LEMBONGAN ISLAND (8 uur): 

Een heerlijke dag naa r het eiland Lembongan. Met de catamaran 

Arisocat za l men van of naar Nusa l embongan een uur de mater 

uitzetten zodat u echt ze ilt. Op het ei land heeft Balihai een 

t errein aan het st rand met zwembad, ligbedden, douches etc. 

Vanaf een ponton ku nt u ook gebruik maken van de semi

duikboot om koraal en vissen te bekijken. Of u kunt er snorkelen 

(maskers en zwemvliezen inclusief ). Vert rek va naf hotel tussen 

7.45 en 8.15 uur 

BALI HAl CASTAWAV CRUISE (9 uur) - alleen op Dins - en 

Donderdagen in de maanden April - October 

Met de catamaran Aristocat gaat nu niet naar Nusa Lembongan, 

maar vaart u naar afgelegen Crysta l Bay op Nusa Penida. In deze 

t ropisch prive baai gaat u terug naar de idylische natuur. U 

ontsnapt aan de drukte en kan de hele dag relaxen en snorkelen 

(maskers en zwemvliezen inclusief). Uiteraard staat er wel een 

luxe BBQ lunch voor u klaar. Vertrek vanaf hotel tussen 7.45 en 

8.15 uur 
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• 
BALIHAl OCEAN RAFTING - OOLPHIN & SOUTH COAST BALI 

CRUISE (3 uur): 

Met een speciaal gebouwde Ocean Raft gaat u 's-ochtendsvroeg 

op zoek naar de dolfijnen. Tijdens deze 2 uur durende tocht ten 

zuiden van het schiereiland Nusa Dua heeft u 90% kans dat u 

inderdaad deze grote dolfijnen van dichtbij ziet (mocht u ze niet 

zien dan mag u de volgende dag weer mee, mits er die dag 

plaats is). Voor kinderen vanaf 10 jaar oud. Niet te adviseren 

voor zwangere vrouwen en mensen met rug of hart klachten. 

Deze tocht is inclusief vervoer van en naar hotel en koffie & thee 

voor het aan boord gaan. Vertrek vanaf hotel tussen 6.30 en 

7.00 uur 

MOUNTAIN BIKE FIETSEN - eindigt in het Taro Olifanten Park 

(8 uur): 

Wilt u fietsen? Deze Mountain Bike fiesttocht gaat u vanaf 

Kintamani langs wegen waar u anders niet zou komen. 

Onderweg rijstvelden, dorpjes, tempels, bamboobossen. Onder 

leiding van ervaren gidsen komt u na 26 km fietsen bij het Taro 

Olifanten Park uit. De entrée is inclusief omdat uw lunch aan de 

olifantenvijver in het park is (exclusief de 30 minuten olifanten rit 

die u ter plaatsen kunt boeken). Deze dag is inclusief hotel 

transfers en goede fietsen! Kinderen vanaf 10 jaar oud. Vertrek 

vanaf hotel tussen 8.00 en 08.30 uur voor Kuta en Sanur area 

Mt. BATUR TREKKING - Een avontuurlijke hike naar een 

zonsopgang op de top van de Batur Vulkaan (10 uur): 

Om de zonsopgang vanaf de top van Mt. Batur te zien wordt u 

om 2.00 uur 's-ochtends bij uw hotel in Zuid Bali opgehaald en 

naar vertrekpunt voor beklimming Batur vulkaan gebracht. Om 

4.00 uur start the hike naar de top va n Mt. Batur. Onder leiding 

van een gids is het 2 uur naar de top en weer 2 uur terug. Bij 

zonsopgang geeft u prachtig uitzicht over het vulka nische 

landschap en Gunung Agung. Bij terugkomst in het hotel kunt u 

zich opfrissen. U wordt teruggereden naar uw hotel in Zuid Bali. 

Hike is incl. gidsen & snack Advies: neem mee - goede 

wandelschoenen, lange broek, trui, sunscreen & een goede 

conditie. Vertrek vanaf hotel om 2.00 uur 's-ochtends 
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SOBEK' S CYCLING BATUR - Mountainbiken op de hellingen van 

Gunung Batur (7 uur): 

Bali met de f iets verkennen is een leuke en actiever manier om 

op plaatsen te komen die met de auto onbereikbaar zijn. Na een 

hart ig ontbijt met uit zicht op de vulkaan daalt u met 

mountainbikes van Sobek Bali Cycl ing Tours de vulkaan af. 

Begeleid door een erva ren Engelssprekende gids rijdt u door 

ri jstvelden, dorpjes, langs tempels en in ba mboebossen. Tijdens 

of na de f ietstocht kunt u van een Indonesische lunch genieten. 

BALI TREE TOPS ADVENTURE PARK (7 uur): 

Bali Tree Tops Adventu re Park is een nieuwe attractie op Bal i. In 

de Botanische t uin bi j Bedugu l is tussen de hoge bomen een 

uitgebre id kl imparcour uitgezet . U ku nt hier in de frisse 

berglucht 2,5 uur klimmen. De eenvoudigste parcours zijn voor 

kinderen va naf 4 jaar oud. Voor volwasse nen (tot 120 ki lo zwaa r) 

ka n men zich uitleven tot en met het zwarte parcour dat eind igt 

met een 160 meter lange Flying Fox. Deze sport ieve dag is 

inclusief lunch en vervoer va n en naar hotel. Advies: goede 

sportschoenen mee en event ueel extra kled ing voor na het 

klimmen Vertrek va naf hotel om 8.00 uur OF om 11.00 uur 






