HOTELS

BENOA/NUSA DUA

RONDREIS

15 DAAGSE GROEPSRONDREIS
VANAF

BENOA: THE OASIS BEACH RESORT

LIGGING: The Oasis Beach Benoa Bali ligt direct aan het strand in Tanjung Benoa. Een 70
meter lang buitenzwembad strekt zich uit van het restaurant naar de zee. Op 3 minuten
rijden van de Bali Collection en 25 minuten van de internationale luchthaven Ngurah Rai.
FACILITEITEN:
Hotel: Zwembad, 24h receptie, restaurant, bar, bibliotheek, lounge met internet faciliteiten, spa, roomservice, dokter, watersportfaciliteiten, babysitservice, shuttleservice
naar Kuta, laundry service, kluisje op de kamer. Gratis parkeren en gratis pendeldienst
op vaste tijden naar Kuta Beach.
Kamers: 118 kamers. De kamers van The Oasis Beach Benoa Bali hebben houten
en terrazzovloeren. Eigen balkon of terras met grote glazen deuren en uitzicht op het
zwembad. Alle kamers hebben kabel-tv en thee- en koffiefaciliteiten, 24 uur roomservice.
Minimalistisch design ingerichte kamers met minibar, flatscreen TV, airco, telefoon, koffieen theefaciliteiten, badkamer met douche en/of bad, toilet.
BIJZONDERHEDEN: Design hotel op zeer rustige locatie. Voor de inrichting is uitsluitende
gebruik gemaakt van bijzonder stijlvolle Balinese en Javaanse materialen. Voor watersporters biedt het hotel u allerlei mogelijkheden in het dorp Tanjung Benoa. De Tirta Spa biedt
een selectie van ontspanningstherapieën. Gasten kunnen genieten van een grote selectie
van pittige Balinese en internationale gerechten in restaurant The Terrace.

BALI
17 DAGEN V.A.

E 1019,00
2 PK

NUSA DUA: GRAND WHIZ HOTEL

LIGGING: Grand Whiz Hotel Nusa Dua Bali biedt directe toegang tot het ongerept privéstrand van Nusa Dua op slechts 3 minuten lopen. Het ligt op 5 minuten rijden van Tanjung Benoa en het Bali Nusa Dua Theatre.en 15 minuten van de internationale luchthaven
Ngurah Rai. Kuta en Seminyak bevinden zich op 30 minuten rijafstand.
FACILITEITEN:
Hotel: Het heeft een lagunezwembad, fitnessfaciliteiten, spabad, sauna en 5 eetgelegenheden. 24h receptie, zwembad, 3 restaurants en 2 bars, spa en fitness center, gratis
WiFi in het hele gebouw.
Kamers: De 126 moderne kamers van het Grand Whiz Hotel Nusa Dua Bali hebben
AC, flatscreen-tv, kluisje, waterkoker en koelkast met minibar. Ze hebben een terras met
zithoek en uitzicht op de tuin. Eigen badkamers met douche en gratis toiletartikelen.
BIJZONDERHEDEN: U kunt genieten van het buitenzwembad en de spafaciliteiten van
het hotel. Gratis pendeldiensten op vaste tijden naar de resorts van Nusa Dua. Het hotelpersoneel helpt u (toeslag) met het regelen van vervoer van/naar de luchthaven en wasen stomerijdiensten. Het Anjani Restaurant serveert westerse en Indonesische gerechten.

2 PK

BENOA: HOTEL GRAND ASTON

E 1414,00
3 PK
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We vliegen via Kuala Lumpur naar Denpasar, de hoofdstad van Bali.

DAG 2 DENPASAR BALI

Aankomst Bali en transfer naar het Hotel. Even bijkomen
van de lange reis en de omgeving een beetje verkennen.

DAG 3 KUTA

Vandaag worden we naar Semarapura, het oosten van Bali,
gebracht voor een bezoek aan het prachtige en majestueuze paleis Klungkung. Dit mag zeker niet ontbreken bij
een bezoek aan Bali. Dit kunstwerk uit 1710 is de meest
belangrijke toeristische attractie van het eiland. Veel van het
oude Bali en haar cultuur zijn terug te vinden in dit magische bouwwerk. Het drijvende paviljoen, omgeven door wat
waterlelies, voegt iets feeërieks toe aan dit bijzonder stukje
Bali. We vervolgen deze excursiedag naar Goa Lawah, een
heilige grot vol met vleermuizen nabij Klungkung. Dit is voor
de Balinees een hele belangrijke tempel. (incl)

DAG 4 KUTA

Na het ontbijt gaan we naar de volgende excursie in Tabanan. De hele dag bezoeken we de mooiste rijstterrassen,
een apentempel en aansluitend Tanah Lot, Bali’s meest
bekende in zee gebouwd tempel. (incl.)

E 1280,00

17 DAGEN V.A.

2 PK

DAG 1 AMSTERDAM / DENPASAR

17 DAGEN V.A.

LIGGING: Direct aan het strand van Benoa op 5 minuten rijden van het centrum van Nusa
Dua en op 20 minuten van de internationale luchthaven Ngurah Rai en Kuta.
FACILITEITEN: Grand Aston Bali Resort ligt aan een ongerept privéstrand, heeft goed
ingerichte kamers en biedt warme, Balinese gastvrijheid. Het heeft een lagunezwembad,
fitnessfaciliteiten, spabad, sauna en 5 eetgelegenheden. Gratis parkeren.
Hotel: 24h receptie, zwembad, 3 restaurants en 2 bars, spa en fitness center.
Kamers: 87 kamers. De hotelkamers liggen rondom een mooie tuin met zwembad
en toegang naar het mooie strand. Alle kamers hebben tuin en/of zeezicht. Ingericht met
klassieke, houten meubels en warme tinten rood en bruin. Eigen terras of balkon en ruime
badkamer met een met aparte douche en ligbad, AC, tv minibar.
BIJZONDERHEDEN: Benoa is een goed alternatief voor het drukke Kuta. Geniet van
een bloemenbad in Biwana Spa of allerlei watersporten zoals snorkelen en duiken in het
heldere water rond het schiereiland Benoa. De dag begint met een stevig ontbijtbuffet in
restaurant Grand Benoa met uitzicht biedt op het tropische landschap en de oceaan. Het
diner bestaat uit Italiaanse, Aziatische en internationale gerechten.

E 1179,00

17 DAGEN V.A.

E 1763,00
3 PK

NUSA DUA: NIKKO BALI RESORT

LIGGING: Grand Nikko Bali in Nusa Dua ligt in Selatan op een klif met uitzicht op de
Indische Oceaan en heeft een afgezonderd wit zandstrand.
FACILITEITEN:
Hotel: Het resort biedt 4 onderling verbonden buitenzwembaden, gratis WiFi en gratis
parkeergelegenheid. 24h receptie, 4 zwembaden, kinderbad, 30 meter glijbaan, jungle
camp voor kinderen, 3 tennisbanen, winkelgalerij, was- strijk en stoomservice, watersport
faciliteiten, spa, sauna, stoombad, jacuzzi, 5 restaurants, 3 bars, 1 amfitheater. Op vaste
tijden gratis pendeldiensten naar de winkelcomplexen Galleria Bali en de Bali Collections.
Kamers: 408 kamers. Alle kamers zijn minimaal 42m2 groot en hebben alle een
prachtig houten vloer, AC, telefoon, flatscreen satelliet tv, koffie en thee faciliteiten, föhn,
minibar, safe. Luxe ingerichte badkamer met bad en aparte douche cabine, toilet. Verder
een balkon met een adembenemend uitzicht op de oceaan of een rustgevend uitzicht op
de tuin. Sommige kamers hebben een iPod-dock en dvd-speler.
BIJZONDERHEDEN: Dit tophotel biedt een junglekamp (kinderen vanaf 4)en kameelsafari’s.
INBEGREPEN PAKKET 17 DAGEN:

• Vertrekbelasting uit Indonesië

• Intercontinentaal retour ticket Denpasar

NIET INBEGREPEN PAKKET 17 DAGEN:

• 14 nachten hotel (op basis van logies/ontbijt)

• Reserveringskosten (éénmalig) € 25,-

• Transfer van en naar de luchthaven (bulk)

• Calamiteitenfonds (éénmalig) € 2,50

• Luchthavenbelasting Schiphol

• Privé transfer ad. € 15,- p.p. retour

• Veiligheidstoeslag Schiphol

• Fooien en uitgaven van persoonlijke aard

• Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij

• Diverse verzekeringen

DAG 5 KUTA RELAX DAG

Heerlijk een vrije dag om te relaxen, naar het strand te
gaan, een lekkere massage te nemen.

DAG 6 KUTA - UBUD

Na het ontbijt vertrekken we naar het noorden, naar Ubud
waar ons een spannend avontuur te wachten staat. Raften op de Ayung rivier. (incl.) Einde dag arriveren we in het
hotel in Ubud waar we 2 nachten verblijven.

DAG 7 UBUD RELAX DAG

Vandaag de mogelijkheid om lekker te chillen bij het hotel
of de wilde apen in Monkey Forest bezoeken (gratis hotel
shuttleservice naar Ubud). Of verken het kunstenaarsdorp
met de leuke winkeltjes en galerieën met prachtige Indonesische schilderkunst .
Excursie (facultatief) naar Tirta Empul, de tempel van het
heilige water. De Balinese bevolking wast zich hier om
zich fysieke en spiritueel te reiniging (ook toeristen).

MINIMAAL 6 MAXIMAAL 12 PERSONEN
DAG 8 UBUD - LOVINA

Na het ontbijt nemen we een mooie route naar Lovina
in Noord Bali. (1 uur en 50 min.) Lovina wordt nog door
weinig toeristisch. Een schitterende plek om van de rust
te genieten. In de baai, met het prachtige heldere water,
kun je heerlijk zwemmen en snorkelen. Lovina is met zijn
vulkanische zwarte stranden en grote scholen dolfijnen
een echte aanrader. Onderweg bezoeken we Kintamani
met lake Batur waar we stoppen vcoor de lunch. (incl.) (L)

DAG 8 LOVINA

Vroeg ontwaken voor onze tour naar de dansende dolfijnen in de zee. (incl.) Excursies (facultatief) vanuit Lovina.
Bijvoorbeeld naar de bergdorpjes Munduk en Pupuan, het
Bali Barat National Park of de waterval van Git Git. Dit is
de meest spectaculaire waterval van Bali.

DAG 9 LOVINA BEACH - TUBAN

Vandaag de weg terug naar Tuban. Onderweg bezoeken
we een tempel in het Bratan meer, Ulun Danu. Hier genieten van een lunch en spectaculaire uitzicht. (incl.) (L)

DAG 10 TUBAN RELAX DAG

Excursie (facultatief) naar de Ketjak apendans. Eind van
de dag gaan we met een busje naar de locatie waar we
geëntertaind worden door een spannende en indrukwekkende apendans. Hierbij ook een gratis bezoek bij aan
een tempel, vlak bij Uluwatu (richting Jimbaran). Prijs: 2
pers. € 45, 4 pers. € 40, 6 pers € 35,-.

DAG 11 TUBAN RELAX DAG

Excursie (facultatief) Barong dance. In de ochtend vertrekken we met een busje en naar Sanur. Daar zien we
een traditionele dansvoorstelling met prachtige kostuums
en sensualiteit en typische gamelan muziek. Alle dansen
hebben betekenis en zijn een lust om naar te kijken.

DAG 12 TUBAN

Een excursie naar de grootste Balinese tempel, de Bersakih.
Daarna naar de oostkust met zijn rotsachtige uitstraling.

DAG 13 TUBAN RELAXDAG

Vandaag de laatste mogelijkheid om op souvenirjacht te
gaan. We genieten ‘s avond van een afscheidsdiner. (D)

DAG 14 TUBAN – DENPASAR KUALA LUMPUR - AMSTERDAM

Helaas begint deze dag de terugweg en we hopen dat je
genoten hebt van Bali met zijn magische uitstraling.

DAG 15 AMSTERDAM

Aankomst Amsterdam na een enerverende en boeiende reis.
Hotels Bali:
Kuta
Bakungsari Hotel
Ubud Hotel Bali Spirit
Lovina Hotel Aditya
Tuban Hotel Bakungs Beach

ZWB
X
X
X
X

REST
X
X
X
X

AC
X
X
X
X

Vertrek datums als volgt gepland
27 April € 1.179,00 p.p.
31 Aug. € 1.279,00
25 Mei € 1.279,00 p.p.
28 Sept. € 1.329,00
15 Juni € 1.329,00 p.p.
26 Okt. € 1.259,00
27 Juli € 1.799,00 p.p.
30 Nov. € 1.179,00
INBEGREPEN:
• Vliegticket van Amsterdam
naar Denpasar
• Alle Hotels op Bali op basis
van logies en ontbijt
• Begeleiding op Bali in Airconditioned bus
• Nederlandssprekende gids
• Alle in het programma
genoemde excursies op Bali
• Alle transfers op Bali
• Veiligheidstoeslag Schiphol
• Luchthavenbelasting Schiphol

• Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij
• 2x lunch en 1x diner
NIET INBEGREPEN:
• Reserveringkosten € 25,00
per boeking
• Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
• Diverse verzekeringen
• Fooien, uitgaven van persoonlijke aard
• Luchthavenbelasting vertrek
uit Indonesië
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