
           

PT Travelservice / Selamat Jalan Tour 
Tel.: +31 20 411 60 11 - www.pttravel.nl  

                                  

 

LUXE EILANDHOPPEN (18 DAGEN) 
verblijf in 4 & 5* hotels – vanaf € 1.299,- p.p.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ubud – Nusa Penida – Senggigi (Lombok) – Gili Trawangan – Sanur  
   

Minimale deelname 2/4 personen 
Vertrek elke dag vanaf 01 mei 2021 
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Reisbeschrijving 
 

Dag 1 –   Vertrek vanaf Amsterdam (-/-/-) 
Dag 2 –   Aankomst en transfer naar uw hotel in Ubud (-/-/-) 
Dag 3 –   Vrije dag – Optioneel: een trekking, fietsen in de sawa’s of rivier raften (O/-/-) 
Dag 4 –   Vrije dag – Optioneel: een trekking, fietsen in de sawa’s of rivier raften (O/-/-) 
Dag 5 –   Na het ontbijt wordt u naar Sanur gebracht voor uw boottocht naar Nusa Penida, na  
                aankomst transfer naar uw hotel (O/-/-) 
Dag 6 –   Vrije dag – Optioneel: een rondtrip over het eiland of een dagje snorkelen (O/-/-) 
Dag 7 –   Vrije dag – Optioneel: een rondtrip over het eiland of een dagje snorkelen (O/-/-) 
Dag 8 –   Na het hotel transfer naar de haven voor uw boottrip naar Lombok en bij aankomst transfer  
                 naar uw hotel (O/-/-) 
Dag 9 –   Vrije dag (O/-/-) 
Dag 10 – Vrije dag – Optioneel: een Sasak tour of een excursie naar de Rinjani Vulkaan (O/-/-) 
Dag 11 – Na de lunch transfer naar Gili Trawangan bij aankomst een korte wandeling naar uw  
                 Hotel (O/-/-) 
Dag 12 – Vrije dag (O/-/-) 
Dag 13 – Drie eilanden cruise op Gili Trawangan inclusief een barbecue lunch (inbegrepen) (O/L/-) 
Dag 14 – Na het ontbijt wordt u naar de plaats gebracht waar uw boot vertrekt voor uw trip naar Sanur  
                 op Bali (O/-/-) 
Dag 15 – Vrije dag (O/-/-) 
Dag 16 – Vrije dag (O/-/-) 
Dag 17 – U wordt opgehaald en naar de luchthaven gebracht voor uw vlucht naar Amsterdam (O/-/-) 
Dag 18 – Aankomst Amsterdam en einde van een fantastisch mooie reis  (-/-/-) 
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Prijzen 
 
Prijs: 
Op basis van 4 personen: € 1.299,- per persoon. 
Op basis van 2 personen: € 1.349,- per persoon. 
Éénpersoonskamer toeslag: € 495,-  
 
Toeslag vertrek op vrijdag en zaterdag € 40,- per persoon. 
Toeslag vertrek tussen 30 Juni en 20 augustus  € 300,- 
Toeslag bij vertrek vanuit Brussel € 100,- per persoon. 
 
Inbegrepen: 
Intercontinentale vlucht vanaf Amsterdam of Brussel 
Hotels: 
3 nachten in Sthala Resort, te Ubud - Deluxe Balcony Room 
3 nachten in Adiwana Warnakali Resort, te Nusa Lembongan – Grand Deluxe Ocean View 
3 nachten in Sheraton Senggigi Beach, te Lombok – Superior Room  
3 nachten in Marc Hotel, te Gili Trawangan – Chamber Room 
3 nachten in Mahagiri Villa, te Sanur – One Bedroom Villa with Private Pool 
Privévervoer over land op de genoemde dagen. 
Transfers per boot (fast ferry) op de genoemde dagen. 
Nederlands / Engelssprekende gids tijdens de tour. 
Excursies zoals vermeld in het programma. 
Maaltijden zoals vermeld. 
Luchthavenbelasting Schiphol. 
Veiligheidstoeslag Schiphol. 
Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij. 
Vertrekbelasting Schiphol. 
Vliegtaks.  
Reisvoorwaarden PT Travelservice / Selamat Jalan  Tour, boekingen vanaf 30 maart 2020 & 
voorwaarden volgens de ANVR.  
 
Niet inbegrepen: 
Optionele excursies.  
Diverse maaltijden. 
Drankjes, fooien en persoonlijke uitgaven.  
Reserveringskosten € 25,- éénmalig 
Calamiteitenfonds € 2,50 éénmalig 
Bijdrage G.G.T.O. € 7,50 per persoon 
Fooien en uitgaven van persoonlijke aard 
 
Extra’s inbegrepen per persoon: 
3 eilanden cruise op Gili Trawangan inclusief een barbecue lunch. 
High Tea in Mahagiri restaurant. 
20% korting op spabehandelingen in het Sheraton Hotel op Lombok. 
Gratis shuttle van Mahagiri naar het dichtstbijzijnde strand in Sanur. 
Gratis toegang in de Mahagiri Beach club. 
 



           
 

 
www.pttravel.nl   +31 20 411 60 11  
 

Reisbeschrijving  
 

 
 
Nadat onze bagage is ingecheckt en de laatste inkopen achter de douane zijn gedaan… Bali, here we 
come! 
 

 

 
Selamat Datang di Bali! Onze lokale host staat reeds op u te wachten en verzorgt uw transfer naar het 
hotel, te Ubud. De rest van de dag om te acclimatiseren en de omgeving te verkennen. 

 

Dag 1 – Vertrek Amsterdam  

Dag 2 – Aankomst Bali - Transfer naar uw hotel in Ubud 
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In Ubud is ontzettend veel te zien en te doen. Het wordt ook wel het culturele hart van Bali genoemd. 
Centraal gelegen op Bali en het centrum waar locals, expats en toeristen samenkomen. Je bezoekt Ubud 
voor de schitterende groene omgeving, heerlijke (gezellige) restaurants en de vele winkeltjes. Spot apen 
bij het magische Monkey Forest, bezoek het Ubud Palace of Pura Tirta Empul, wandel door de 
rijstvelden of slenter in je eigen tempo over de Ubud market. 
 

 
 

 

River raften   

Selamat Pagi. Lekker geslapen? Vandaag is er een 
mogelijkheid om de river raften op de Ayun rivier! 
Na een korte briefing krijgt u een zwemvest en een 
helm, via een trap naar beneden loopt naar de 
boten. De instructeur in de boot vertelt precies wat 
er van u wordt verwacht. Na de rafting staat er een 
uitgebreide lunch klaar en wordt u weer naar het 
hotel gebracht (facultatief). 

 

Fietsen door de Sawa’s   

Het is mogelijk een tour te maken 
rondom Ubud. Onder begeleiding van 
een lokale gids ontdek je de mooiste 
plekken die Ubud je te bieden heeft. 
Ervaar het echte Balinese leven van 
dichtbij (facultatief). 

 

Dag 3 – Ubud  

Dag 4 – Ubud  
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Nusa Penida ligt maar op 35 minute varen van Bali, 
maar is een compleet andere wereld. Herkenbaar 
zijn de indrukwekkende kliffen en viewpoints. Na 
het ontbijt verzorgt onze lokale host de transfer 
naar het strand van Sanur. Houd uw slippers bij de 
hand, u moet een klein stukje door het water lopen.  

Na aankomst op Nusa Penida wordt u naar het 
hotel gebracht.  

 
 

 

 

De nummer 1 attractie 
van Nusa Penida is 
Kelingking ‘T-rex’view 
point, een must see. Ook 
kunt u rond Nusa Penida 
zwemmen met 
gigantische manta’s.  

 

 

Dag 5 – Ubud – Sanur – Nusa penida  

Dag 6 – Nusa Penida 

Dag 7 – Nusa Penida  
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Na het ontbijt relaxen en genieten van deze prachtige omgeving, heeft u toch nog zin in een facultatieve 
excursie laat u verassen door de zee en boek een snorkeltrip en aanschouw de prachtige 
onderwaterwereld. 
 

 

Onze lokale host en de medewerkers van de fast ferry verzorgen uw transfer naar Lombok. Na 
aankomst, staat onze lokale host reeds u op te wachten en verzorgt uw transfer naar het hotel. 
Onderweg geniet u van de prachtige omgeving van Senggiggi beach. 

 

 

 

Vrije dag. Zoekt u strand dan zeggen wij: Tanjung Aan. Een heerlijk strand met minder golfslag, perfect 
om te zwemmen. Via onze lokale host kunt u ook een tour boeken naar de Rinjani vulkaan.  

 

Dag 8 – Nusa Penida – Lombok 

Dag 9 – Lombok 
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Vrije dag. 

 
 
Na het ontbijt verzorgt onze lokale host uw transfer naar Gili Trawangan. Na aankomst op Gili 
Trawangan is uw hotel op loopafstand.  
 

 

 

Vrije dag.  

Gili Trawangan is het grootste van de 3 Gili 
eilanden. Er zijn veel Beach clubs en bars te 
vinden. In het Noorden van het eiland vind je 
de welbekende schommels. Bijna iedereen 
maakt een foto met deze schommels, terecht! 
Want het levert schitterende plaatjes op. Een 
bezoek aan een van de andere Gili’s is 
makkelijk in te plannen. Met een ‘local ferry’ 
staat u zo op Gili Meno of Gili Air.  

 

 

Dag 10 – Lombok 

Dag 11 – Lombok – Gili Trawangan 

Dag 12 – Gili Trawangan 
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Vandaag hebben wij een 3 eilanden cruise voor u gepland. Tijdens de cruise bezoekt u de 3 beste 
snorkelplekken tussen de eilanden. U snorkelt naar beelden, en is het bijna zeker dat u meerdere 
schildpadden zal tegenkomen! De 3 eilanden cruise is inclusief een barbecue lunch, selamat makan!  

 

 

Na het ontbijt wordt u per fast ferry naar Bali gebracht. Na aankomst op het strand van Sanur verzorgt 
onze lokale host uw transfer naar Mahagiri Villa Sanur, waar wij een privé poolvilla voor u hebben 
gereserveerd. 
 

 
 

Dag 13 – Gili Trawangan – Drie eilanden cruise (inclusief 
barbecue lunch)barbecue lunch  

Dag 14 – Gili Trawangan – Sanur  
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Sanur is vooral geliefd om het authentieke karakter en de prachtige witte zandstranden.   
 

 
Vrije dag. 
 

 
 

 
Vandaag verzorgt onze lokale host uw transfer naar de luchthaven van Denpasar.  
 

 
Aankomst Amsterdam of Brussel (of luchthaven naar keuze). Welkom thuis! We horen graag hoe jullie 
het hebben gehad.  

 
 
 

 

Dag 15 – Sanur 

Dag 16 – Sanur 

Dag 17 – Sanur – Denpasar Ngurah Rai Airport  

Dag 18 – Aankomst Amsterdam – Brussel (of luchthaven naar 
keuze) 

D
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Hotels  
 

Ubud - Hotel  Sthala Bali  Ubud – by Mariott International – Deluxe Balcony Room  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
Nusa Penida - Adiwana Warnakali Resort – Grand Deluxe Ocean View  
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Lombok -  Sheraton Senggigi Beach Resort – Superior Room  
 

  

 

 

Gili Trawangan - Marc Hotel  - Chamber Room  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

 
www.pttravel.nl   +31 20 411 60 11  
 

Sanur - Mahagiri Villa Sanur – One Bedroom Villa with Private Pool  
 

 

     


