
 

 

PT 007 20 dagen Bali, Lombok  en Gili 
groepsrondreis 

 

 

 

DAG 01: AMSTERDAM – BALI 
Vertrek Schiphol (Amsterdam) naar Denpasar (Bali). 
 

 
DAG 02: DENPASAR – CANDIDASA 
Aankomst Denpasar; transfer naar hotel Rama Candidasa te Candidasa in een superior kamer. 
 
DAG 03: CANDIDASA 
Na het ontbijt wordt u door uw Nederlandssprekende gids en chauffeur meegenomen naar de 
prachtige waterpaleizen Taman Ujung en Tirta Gangga te Karangasem. Taman Ujung is onlangs 
gerestaureerd en net opengesteld voor publiek. Het is veel minder bekend dan Tirta Gangga, maar 
zeker zo mooi. De paleizen zijn nog steeds in het bezit van de zoon van de laatste koning. 
Vervolgens maakt u een prachtige rit door het heuvellandschap van Culik; dit gebied heeft de 
allermooiste sawah’s (rijstvelden) in Bali. 
 
 
 



 

 

DAG 04: CANDIDASA – UBUD 
Vandaag gaat u via Goa Lawa ( vleermuisgrot) Tempel, Klungkung, de Kehen Tempel en 
Panglipuran richting Ubud. De Kehen Tempel is minder commercieel dan de meer bekende 
Besakih Tempel. In het dorpje Panglipuran kunt u nog goed zien hoe een traditioneel Balinees 
gezin leeft en werkt. 
  

 
DAG 05: UBUD 
Vanochtend gaat u naar Batubulan, waar u een uitvoering ziet van de Barong/Kris dans. 
Vervolgens rijdt u naar de bekende nijverheidsplaatsen Mas, Gluk en Kemenuh. Voor de lunch 
arriveert u in Kintamani, vlakbij de berg en meer Batur. Tijdens uw lunch geniet u van het adem-
benemende uitzicht. Op de terugweg naar uw hotel gaat u naar Tampak Siring waar u de heilige 
bron van Tirta Empul bezoekt. (Watertempel) 
 
DAG 06: UBUD 
Vrije dag tijd om te shoppen in dit prachtige dorpje. 
 
DAG 07: UBUD – LOVINA 
Via prachtige routes vertrekt u richting Lovina, een badplaats in het noorden van Bali.  
 
DAG 08: LOVINA 
Heel vroeg in de ochtend gaat u op dolfijnsafari. U gaat met een klein bootje de zee op en geniet 
van het spel van de vele dolfijnen die zich hier voor de kust bevinden. Rest van de dag ter vrije 
besteding. 



 

 

DAG 09: LOVINA - TUBAN  
Vandaag reist u naar het zuiden van Bali naar de plaats Tuban.Tuban ligt TEGEN Kuta aan dus 
dicht bij de luchthaven. 
 
DAG 10: TUBAN-LOMBOK-SENGGIGGI 
Transfer naar de luchthaven van Bali voor uw vlucht richting Lombok. Na aankomst transfer naar 
uw hotel in senggiggi Beach. 

 
DAG 11: LOMBOK - 
Genieten prachtige witte en rustige stranden van Senggiggi. 
 
DAG 12: LOMBOK 
Vandaag een hele dag Excursie. Via Rambitan, waar u de lokale Sasak bevolking bezoekt, reist u 
via een prachtige kustroute naar Senggiggi. Onderweg stopt u in Sukarrara, bekend om zijn 
handgeweven textiel, Banyumulek/ Penujak, een pot-tenbakkersdorpje en Labuapi, waar de 
traditionele maskers van Lombok gemaakt worden. 
 

 



 

 

DAG 13: LOMBOK 
Vandaag staat er een stadstour op het programma. U bezoekt onder andere: Puri Mayura 
waterpaleis en PuraMenu tempel  Narmada tempel en tuin Suranadi tempel aan de voet van de 
vulkaan de Rinjani De unieke Lingsar tempel (mix van Hindoe en Moslim). 

 
 
DAG 14: LOMBOK/GILI MENO 
Vandaag gaan we naar Gili Meno voor een paar dagen relaxen, wen genieten van Zon Zee en 
onderwaterwereld een paradijsje. 
 
DAG 15: GILI MENO 
Free day for leisure 
 

 
 



 

 

DAG 16: GI LI MENO 
Relaxen en nagenieten van de mooie dingen die gedaan en gezien zijn op de eilanden Lombok en 
Bali.. 
 

DAG 17:  GILI – SANUR 
Vandaag met de snelboot terug naar Sanur voor de 2 laatste overnachtingen op Bali 

DAG 18: SANUR 
De laatste boodschapjes en souvenirs nog kopen voor uw vertrek richting Nederland. 
 

DAG 19:  SANUR – DENPASAR _ AMSTERDAM 
Er moet gepakt worden de waarheid is hard we gaan terug maar klijken terug op een geweldige 
reis. 
 

DAG 20: AMSTERDAM 
Aankomst Amsterdam en einde van een enerverende en prachtige reis 


