
DAG 1 AMSTERDAM / DENPASAR 
We vliegen naar Denpasar, de hoofdstad van Bali. 

  
DAG 2 DENPASAR BALI - CANDIDASA 
Aankomst Bali en transfer naar het Hotel. Even bijkomen van de lange reis en de 
omgeving een beetje verkennen. 

DAG 3 CANDIDASA  
Vandaag worden we naar Taman Ujung gebracht voor een bezoek en tevens Tirta 
Gangga in Karang asem. Daarna door naar Culik met zijn smaragd groene en zeer 
indrukwekkende rijstvelden. 

  
DAG 4 CANDIDASA 
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.  

DAG 5 CANDIDASA – UBUD 



Na het ontbijt vertrekken we naar het noorden, naar Ubud waar ons een spannend 
avontuur te wachten staat. We bezoeken onderweg Goa Lawa en Klungkung. Ook 
nemen we een kijkje bij de Kehen Tempel  en Panglipuran. 

  

DAG 6 UBUD  
Na het ontbijt worden we naar Batubulan gebracht voor de beroemde BARONG DANS. 
Na de voorstelling gaan we naar  Mas, Geluk en Kemenuh voor een bezoek. We lunchen 
in Kintamani bij het meer van Batur ( op eigen rekening) met een prachtig uitzicht tijdens 
de lunch. Op de terugweg bezoeken we de warmwaterbronnen van Tampak Sirring. En 
Tirta Empul. 

  

DAG 7 UBUD  
Vrije dag om Ubud te verkennen lekker slenteren op de Pasar en souvenirs kopen. 

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.  

DAG 9 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 10 LOVINA BEACH  
Vandaag vroeg op voor uw dolfijnen tour wat een hele spannende gebeurtenis is. 

DAG 11 LOVINA – SANUR 
Vandaag reist u van Noord naar Zuid Bali en eindigt in Sanur met zijn prachtige witte 
stranden. 

  

DAG 12 SANUR 
Vrije dag 

DAG 13 SANUR  
Excursie van vandaag brengt ons naar een officieel Balinees dorp en we zien hoe de 
Balinezen vroeger leefden en sommigen nog doen. Ook bezoeken we een schooltje  
( behalve als deze dag op Zaterdag of Zondag valt) en zien de inlandse mensen de 
rijstvelden bewerken. 

  
DAG 14 SANUR 
Heel vroeg na het ontbijt wordt u opgehaald en u gaat met een Balinese Kok naar de 
pasar toe. Deze legt u iets uit over de kruiden die men gebruikt op Bali om de lekkerste 
gerechten te maken. U gaat ook koken en krijgt kookles van een Balinese kok waarna u 



uw eigen gemaakte gerechten heerlijk met de lunch kunt gaan nuttigen. Na de certificaat 
uitreiking en het uitdelen van de kookboekjes gaan we voldaan weer naar ons Hotel. 

DAG 15 SANUR 
Vandaag de laatste dag om nog wat bruiner te worden en te genieten van uw Balinese 
avontuur. 

  

DAG 16 SANUR – DENPASAR – AMSTERDAM 
Helaas begint deze dag de terugweg en we hopen dat je genoten hebt van Bali met zijn 
magische uitstraling. 

DAG 17 AMSTERDAM 
Aankomst Amsterdam na een enerverende en boeiende reis.


