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Bali rondreis – vanuit Java 

Dag 1 Oversteek naar Bali, doorrijden naar Pemuteran 

beschrijving: In de haven van Ketapang op Java rijden jullie met de auto en chauffeur de ferryboot op. Het is ca. 1 
uur varen naar Bali. Vervolgens is het nog ca. 45min rijden naar het hotel in Pemuteran, in de 
noordwestelijke punt van Bali 

hotel:  Pemuteran: prettig middenklasse resorthotel aan zee, ruime kamers, 2 zwembaden, huisjes in een 
ruime tuin  

 

 
 

Dag 2 Pemuteran, vrije dag om te snorkelen of om lekker niets te doen 
beschrijving: Pemuteran is een kleine, prettige badplaats aan de Balinese noordkust. Het heeft een mooi strandje, 

waar je goed kunt snorkelen en zwemmen. Het mooiste koraal ligt echter rond het eiland 
Menjangan. Ter plekke kun je snorkel- of duiktrips hier naartoe organiseren. Zeker de moeite waard! 
Andere activiteiten zijn wandelingen in nationaal park West-Bali, waar je onder andere apen en 
herten kunt zien, of een boottocht door mangrovebossen voor de kust. Alles ter plekke te 
organiseren. 

hotel:  idem 
 

 
 

Dag 3 Pemuteran, idem 
beschrijving: idem 
hotel:  idem 
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Dag 4 Van Pemuteran via Munduk, Bratan en Jatiluwih naar Ubud 
beschrijving: Een dagtrip vanuit Pemuteran naar Ubud met een chauffeur. Je kunt de dag zelf indelen, maar maak 

in ieder geval enkele mooie tussenstops op weg naar Ubud. Je kunt bijvoorbeeld stoppen bij de 
waterval van Munduk, de tempel Ulun Danu in het Bratanmeer en de rijstveldterrassen van Jatiluwih. 
Aan het einde van de middag kom je in Ubud aan. 

hotel:  Ubud: prettig standard hotel met zwembad, aan de rand van Ubud maar op wandelafstand van het 
centrum en restaurants. 

 

 
 

Dag 5 Ubud, vrije dag 
beschrijving: Er is veel te doen in Ubud en omgeving. In Ubud zelf is er het apenbos, het paleis, de musea van 

schilderkunst, de wellness centers, de markt, de vele winkeltjes, prettige restaurants. Of maak een 
wandeling door de rijstvelden rond Ubud. ’s Avonds zijn er dansvoorstellingen in het dorp, 
bijvoorbeeld van de Legong of Ketjak dans, met live gamelanmuziek. 

hotel:  idem  
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Dag 6 Ubud, vrije dag, evt. optionele activiteiten 
beschrijving: Ook vandaag de mogelijkheid om Ubud en omgeving te verkennen. Sommige excursies kun je ter 

plekke regelen, maar wij kunnen ook optionele activiteiten in de reis opnemen. Zo is er een hele 
interessante fietstrip mogelijk, vanaf de flanken van de Baturvulkaan en via de binnenlanden van 
Bali, grotendeels afdalen richting Ubud.  Of bezoek met een auto en chauffeur de interessantste 
tempels in de buurt van Ubud: Gunung Kawi en Tirta Empul. Ook kunnen we een gezellige kook 
workshop organiseren bij mensen thuis, je bezoekt de markt, leert enkele recepten en het 
eindresultaat is dan je lunch. Wil je meer leren over kruiden en traditionele medicijnen: je kunt dan 
een ‘herbal walk’ doen, waarbij je met een gids door de velden rond Ubud loopt en wordt bijgepraat 
over planten en gewassen die hier groeien en allerlei toepassingen hebben.  

hotel:  idem 
 

Dag 7 Transfer van Ubud naar Sanur 
beschrijving: Een korte transfer van een uur brengt je van Ubud naar de kustplaats Sanur. Hier beginnen dan de 

laatste, relaxte dagen aan het strand in het zuiden van Bali. 
hotel:  Sanur: standaardhotel direct aan zee, gunstige locatie, ruime tuin, 2 kleine zwembaden, geen 

grootschalig resortgevoel maar wel een rustige en prettige, tropische sfeer. 
 

 
 

Dag 8 Sanur, vrije dag 
beschrijving: Een vrije dag aan het prettige strand van Sanur. Sanur is een relatief rustige badplaats in het drukke 

zuiden van Bali. Mooi, wit strand en een rustige zee. Ga ontbijten aan zee, wandel of fiets over het 
kilometerslange strandpad, lunch op het strand onder de kokosbomen en eet ’s avonds in het 
gezellige plaatsje. 
In Sanur draait het wel allemaal om toerisme, maar omdat hotels aan zee ruim zijn opgezet, omdat 
er weinig hoogbouw is en omdat er geen druk verkeer door het plaatsje rijdt, voelt het veel rustiger 
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aan dan bijvoorbeeld de drukke westkust van Bali (Kuta/Legina/Seminyak/Canggu). Ben je met 
kinderen die graag willen surfen, wil je een keer uitgaan, of wil veel winkeltjes bezoeken, dan is de 
drukke westkust juist wel een betere keuze.   

hotel:  idem 
 

Dag 9 Transfer naar het vliegveld, einde van de reis 
beschrijving: Het is ca. 45min rijden van Sanur naar het vliegveld van Denpasar. Hier eindigt de reis over Bali. Er 

vertrekken internationale vluchten terug naar Europa, maar je kunt vliegen naar een ander eiland en 
de reis hier voorzetten. Er zijn verbindingen met bijna alle eilanden: Flores en Komodo, Sumba, 
Lombok, Sulawesi, Ambon, Java en Sumatra. 

hotel:    
 


