
 

 

20 DAGEN BALI SULAWESI EM LOMBOK 

Dag tot dag beschrijving 

Dag 1 Amsterdam / Denpasar 
Vertrek vanaf Schiphol naar Denpasar op Bali. 
 
Dag 2 Kuta 
We worden welkom geheten op Bali, eiland der Goden. Legendarisch door haar eeuwig 
lachende en vriendelijke, voornamelijk hindoeïstische, bevolking en zijn prachtige 
afwisselende landschappen van groene sawa's tot goddelijke bergmeren en vulkanen. Transfer 
naar ons hotel in Kuta. 
 
Dag 3 Kuta 
Onze vakantie begint met een vrije dag om bij te komen van de reis en uw lichaam tijd te 
gunnen om te acclimatiseren. U kunt heerlijk luieren aan het strand van Kuta, gelegen op 
ongeveer 5 minuten lopen van uw hotel of aan het zwembad. 

 

Dag 4 Kuta 
Bali is een paradijs voor zon-, zee-, en strandliefhebbers en deze zullen zich hier zonder meer 
vermaken. Daarnaast heeft Bali nog véél meer te bieden. De reisleiding organiseert dan ook 
tijdens uw verblijf diverse facultatieve dagtrips over het eiland die zeer de moeite waard zijn. 
Vandaag een dagtocht vol met natuur en cultuur en brengt u naar de mooiste landschappen die 
het eiland u te bieden heeft. We bezoeken o.a. het Tabanan district en Tanah Lot, een tempel 
in zee gebouwd. Hoewel we de tempel niet mogen betreden is een foto zeker de moeite 
waard.  
 
Dag 5 Kuta 
Vandaag is een excursie naar Noord-Bali gepland waarin u o.a. een bezoekt brengt aan een 
kruidenmarkt, het Bratanmeer, de Hindoe tempel Ulu Danu in Bedugul en de vroegere 
hoofdstad van Bali, Singaraja. Terug rijdt u via Pupuan en Antosari en ziet u spectaculaire 
rijstterrassen en koffieplantages.  

 
 
 



 

 

Dag 6 Kuta 
Vandaag kunt u facultatief samen met de reisleiding aan de wandel gaan. Trekt u goed 
schoeisel aan. De wandeltocht start ergens op Bali en duurt ongeveer 3 uur. De tocht eindigt 
bij de Balinese tempel van Gesing Village. Tijdens de wandeltocht ziet u mooie rijstvelden en 
koffieplantages. Als er nog tijd over is zullen we tijdens de terugreis nog een stop maken aan 
het Bratanmeer. ( 30,00 P.P.) 
 
Dag 7 Kuta 
Vraag uw reisleiding naar de overige excursiemogelijkheden. U kunt snorkelen, fietsen, raften 
of zelf een auto huren en een trip over het eiland uitstippelen. Natuurlijk kunt u ook heerlijk 
zonnen aan het brede strand van Kuta of lekker winkelen in een van de vele winkeltjes. 
 
Dag 8 Kuta 
Na het ontbijt gaan we richting oost Bali en bekijken we het koninkrijk Klungkung en de 
tempel Goa Lawa de vleermuizen tempel. Hier leven miljoenen vleermuizen in een enorme 
grot. Deze tour is facultatief en kost € 35,00 per persoon 

 
 
Dag 9 Kuta/Denpasar/Ujung Pandang( Makassar) 
Na het ontbijt maken we ons klaar voor de vlucht naar Ujung Pandang op Zuid-Sulawesi. Bij 
aankomst te Ujung Pandang staat ons reisteam al op ons te wachten en brengt ons naar het 
hotel. 

 

 



 

 

Dag 10 Ujung Pandang/Torajaland 
De lange, ca. 8 uur, durende rit via Pare Pare naar het noorden voert ons langs een smalle, 
vruchtbare kustlijn, gedomineerd door spectaculaire bergketens en koele lagunes. We hebben 
heel wat indrukken opgedaan en foto's gemaakt als we in de namiddag aankomen in het hart 
van Torajaland. We verblijven in Rantepao of het nabij gelegen Makale. 
 
Dag 11 Torajaland 
Vandaag maken we kennis met kleurrijke begrafenisrituelen van de Toraja. In Lemo, Londa, 
Tampangallo en Ke'te Ke'su, zien we de indrukwekkende rots graven bewaakt door Tau Tau 
beelden, houten beelden voor de geest van de overledene.  

 
Dag 12 Torajaland 
De dagtocht van vandaag laat ons veel zien van het traditionele leven van de Toraja. In 
Nanggala en Siguntu zien we verscheidene grote rijstschuren en Tongkonan ofwel 
familiehuizen met uitgebreid houtsnijwerk. Vervolgens bezoeken we Sa'dan waar vrouwen 
onder hun huis traditionele stoffen weven. Ondertussen blijft de natuur met z'n prachtige 
valleien ons imponeren. 
 
Dag 13 Torajaland/Ujung Pandang ( Makassar) 
Vandaag ook weer een lange dag. Vroeg in de morgen vertrekken we naar het vliegveld van 
Ujung Pandang voor onze vlucht naar Denpasar. Ontvangst op het vliegveld en transfer naar 
ons hotel in Bali.  
 
Dag 14 Ujung Pandang ( Makassar) Bali / Lombok 
Aankomst Lombok en transfer naar Seggiggi tevens een vrije dag om uit te rusten van de 
rondreis door Sulawesi. De turkooizen zee met veel en fel gekleurde vissen en de prachtige, 
rustige stranden wacht op u. 

 

 



 

 

Dag 15 Lombok 
Vrije dag. 

Dag 16 Lombok 
Een dagtocht over het eiland geeft ons een goede indruk van de gewoonten, kunstnijverheid 
en het dagelijks leven van de Sasaks, de oorspronkelijke inwoners van Lombok. We bezoeken 
o.a. een pottenbakkerij, een weverij en een traditioneel Sasakdorp.  
 
Dag 17 Lombok 
De halve dagexcursie van vandaag geeft ons inzicht in de historie en cultuur van Lombok. We 
bezoeken o.a. het Narmada zomerpaleis, het Wets Nusa Tenggara museum, de rechtszaal 
Mayura en enkele tempels.  
 

 
Dag 18 Lombok 
Er zijn nog voldoende facultatieve mogelijkheden om uw dagen in te vullen. U kunt 
bijvoorbeeld een boottocht boeken naar de Gili-eilanden voor de kust van Lombok; kleine 
"bounty" eilandjes met witte stranden waar u heerlijk kunt zonnen, zwemmen en snorkelen. 
Of  huurt u een bromfiets of bemo en verkent u het eiland op eigen gelegenheid.  
 
Dag 19 Lombok / Amsterdam 
Vertrek van Lombok naar Amsterdam. 
 
Dag 20 Amsterdam 
Aankomst Amsterdam. 
 

 


