9 - daagse Bali tour (vanuit Java)
De tour is te splitsen, te veranderen, te verlengen, wat u wilt.
Dit is een leidraad.
Dag 1

Oversteek per ferry van Java naar Bali en doorrijden naar
Munduk.
Met de auto rijdt u de ferry in Banyuwangi op, om in ongeveer
één uur de oversteek naar Bali te maken. Vervolgens rijdt u
langs de noordkust naar het dorpje Munduk. Het dorpje ligt in
de bergen, waardoor het hier ’s avonds aangenaam koel is.
Het hotel staat tussen de kruidnagelbomen en geeft uitzicht
op een prachtige vallei en de noordkust van Bali in de verte.
De cottages zijn grotendeels van hout gemaakt.

Dag 2

Deze ochtend is er tijd om in de omgeving van Munduk
te wandelen. Daarna volgt een korte rit van Munduk naar
Lovina. Uw chauffeur keert na aankomst in Lovina terug
naar Java.
Vanuit het hotel in Munduk kunt u wandelingen maken langs
kruidnagel-, koffie- en cacaoplantages, en naar watervallen
in de buurt. Daarna volgt een korte rit naar Lovina. Onderweg
kunt u stoppen in Banjar bij de warmwaterbaden en bij een
bijzondere boeddhistische tempel.
In Lovina verblijft u in een prettig hotel, met een zwembad en
spa-faciliteiten. Het ligt op een paar minuten wandelen van
het strand.

Dag 3

Een vrije dag in Lovina
Bent u geïnteresseerd in duiken? Dan is het mogelijk om de
eerste 3 dagen van dit programma te verblijven in Pemuteran
in plaats van Munduk en Lovina, vanwaar er prachtige duiken snorkelmogelijkheden zijn.
Tijd om te snorkelen op het koraalrif voor de kust van Lovina
of om ’s morgens vroeg met bootjes dolfijnen te spotten op
zee.

Dag 4

Reisdag van Lovina naar Ubud, via het Bratan vulkaanmeer (of bijv. via het Batur-meer)
Deze dag staat de auto met chauffeur tot uw beschikking.
U kunt zelf uw reisdag indelen, maar mooie stops onderweg
zijn bijvoorbeeld de Gitgit waterval, de tempel in het Bratanmeer, de rijstterrassen van Jatiluwih en tempel Taman Ayun
bij Mengwi.
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Dag 5

Een vrije dag in Ubud
Ubud geldt als de culturele hoofdstad van Bali. Ceremoniën
vormen een vast onderdeel in het dagelijks leven van de lokale bevolking en als u er op uittrekt heeft u grote kans hier iets
van mee te maken. Bezoek in Ubud de markt, het paleis, het
apenbos, musea voor schilderkunst, galerieën en ontelbare
winkeltjes. Meditatiecursus misschien? Ook wandelen en
fietsen rond Ubud behoren tot de mogelijkheden.

Dag 6

Een vrije dag in Ubud
In de omgeving van Ubud liggen enkele bijzondere tempels,
zoals Goa Gajah, Tirta Empul en Gunung Kawi. Of bezoek
Mas, dorp van houtsnijwerkers, of het Bali Bird Park. Als afsluiting van de dag misschien een massage in een van de
salons in Ubud? Ook zijn er iedere avond voorstellingen van
dans en gamelanmuziek.

Dag 7

Een korte transfer van Ubud naar Sanur/Kuta - Seminyak
Een auto met chauffeur staat om 11.00 klaar bij uw hotel in
Ubud.
’s Middags heeft u tijd om bijvoorbeeld een strandwandeling
te maken.

Dag 8

Vrije dag in Sanur/Kuta-Seminyak
U kunt vandaag genieten van het strand, maar het is een idee
om bijvoorbeeld een uitstapje te maken naar de tempels UluWatu of Tanah Lot. Of ga verse vis eten op het strand van
Jimbaran.

Dag 9

Vandaag eindigt de 9-daagse tour over Bali. Het vervolg
van de reis is afhankelijk van uw verdere reisschema.
Verlengen van de tour is mogelijk en veranderingen aanbrengen ook. Eigenlijk is alles mogelijk bij ons.
Informatie: info@antarin.net

De tour
Omvat:

Vervoer op de aangegeven dagen.
Incl. ferry en vervoer vanuit Java/kalibaru.
Accommodatie in een goed middenklasse hotel/ guesthouse in een tweepersoonskamer, inclusief ontbijt
tax en service. Overal AC kamers met uitzondering van Munduk.
Exclusief: lunches, diners, entreegelden, persoonlijke uitgaven, drankjes, fooien, vervoer vanaf Sanur/
Kuta-Seminyak

Prijs in €

Bij vertrek met 2 personen: 400,- € pp
Vertrek met 3, 4, 5 of 6 personen: 320,- € pp
Hoogseizoentoeslag; 39,- € pp
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