
 

  
 

 
WEEKPROGRAMMA - BALI 

 
 
Hier vind je het weekverloop van jouw Summer Bash reis in Rusland: 
 
Dag 1: Aankomst in Bali  
 

Het is dan eindelijk zo ver! Je bent aangekomen in het paradijs.  
Eens aangekomen in de luchthaven worden we verwelkomd door onze lokale 
gids en rijden we meteen naar het hotel in Ubud. Deze rit duurt ongeveer 
1u30. We genieten van een welkomstdiner en zijn helemaal klaar voor een 
fantastische rondreis.  

 
Dag 2: Fietstocht en Bali Swing  
 

Smeer de kuiten maar goed in, want vandaag gaan we met de fiets Bali 
ontdekken. Er is geen betere manier om Bali te zien, voelen en ruiken. We 
ontsnappen aan de drukte en gaan het authentieke en landelijke Bali 
verkennen. Deze toer is speciaal ontworpen om ons weg te leiden van de 
toeristische plekken en ons kennis te laten maken met het echte Bali. We 
stoppen even bij een typische Balinees huis, een enorme Banyan boom en 
maken een wandeling in de rijstvelden. We vinden de perfecte lunchplek in 
een restaurant die door de rijstvelden omgeven is.  

 
Na het middageten stoppen we nog in een kruiden- en plantentuin. Hier 
wordt de befaamde “Luwak koffie” geproduceerd, ook wel gekend als de 
duurste koffie ter wereld. De moeite om even te proeven dus.  
 
 



 

  
 

 
 
Hierna gaan we verder richting de Bali Swing. Dit is een echt “Instagram-
momentje” en de ideale spot om het thuisfront jaloers te maken. We 
schommelen boven prachtige natuur en vergeten even alles.  

 
 
Dag 3: Wildwaterraften en bezoek aan de heilige Tirta Empul watertempel  
 

Ben jij klaar om helemaal nat te worden? Vandaag staat er wildwaterrafting 
op de planning! Na de nodige instructies, krijgen we een zwemvest, peddel en 
helm en zijn we klaar om het water te trotseren. We beginnen aan ons 
ongeveer 2uur durende avontuur op de heilige wildwaterrivier Aying langs 
dorpjes, schitterende natuur in het oerwoud en watervallen.  

 
Na het middageten gaan we verder 
richting de heilige watertempel 
Tirta Empul in de Tampaksiring. 
Hier kunnen we genieten van een 
bad in de publieke baden. Let op: 
hier is het verplicht om de baden 
te betreden met kleding of sarong 
(traditionele lendendoek).  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Dag 4: Sunrise vulkaan beklimming en het Bali Nationaal Park  
 

Vandaag gaan we vroeg uit de veren, maar het zal de moeite waard zijn! Rond 
2u30 vertrekken we om te beginnen aan de beklimming van de 1717m hoge 
Batur Vulkaan. We klimmen naar de hoogste piek om ons te trakteren op een 
adembenemende zonsopgang en een mijlenver uitzicht. Hier word je even stil 
van…  
 
Tijdens de afdaling ontdekken we de drie jongere kraters en de meest recente 
lavastromen. 
Na deze geweldige ervaring nemen we een ontbijt in de buurt en rijden we via 
de Noordkust en langs de Indische Oceaan naar het magnifieke Bali Nationaal 
Park. Hier verblijven we in het laid-back dorpje Pemuteran.  

 
Dag 5: Snorkelen en overnachting in ene tent in het Nationaal Park 
 

Na het ontbijt worden we naar een klein haventje gebracht en varen we naar 
het befaamde en onbewoonde Menjangan Eiland. Dit is dé perfecte 
snorkelspot! We snorkelen langs onderwaterkliffen en bevinden ons in een 
echte natuurlijke onderwater aquarium. Wie kan de meeste verschillende 
vissen spotten?  
 
Na al dat moois varen we naar de overkant om ons te settelen op een prachtig 
wit strand met zicht op de vulkanen van Java. Hier zullen we de nacht 
doorbrengen in een tentje. Er wordt een maaltijd voorbereid op het kampvuur 
en ondertussen kunnen wij nog even het eiland verkennen op zoek naar wilde 
dieren.  



 

  
 

 
De tent is eenvoudig en basic en een matras wordt voorzien. Aan 
de nabijgelegen rangers post zijn eenvoudige sanitaire voorzieningen zoals 
een toilet en fris water voor een douche. Een beetje flexibiliteit en zin voor 
avontuur zijn een must tijdens deze overnachting.  
 
Picknick maaltijden, snacks, water en koffie/thee zijn voorzien. Extra snacks en 
frisdranken kunnen op voorhand ingekocht worden. Overtollige bagage kan in 
het hotel worden achtergelaten.  

 

 
Dag 6: Verborgen spirituele watervallen en Lovina Beach  
 

Hier sta je op als nooit 
tevoren… Je wordt wakker met 
de vogels op een plek waar je 
even goed moet knipperen met 
je ogen om het te geloven.  
Terwijl het ontbijt wordt 
klaargemaakt kunnen wij nog 
even zwemmen of snorkelen. 
Met de boot verlaten we dit 
unieke plekje en gaan terug 
naar het vaste land, waar we 
weer een uitdagende dag 
tegemoet gaan.  
Vandaag gaan we de spirituele 
toer op en trekken de jungle in 



 

  
 

op zoek naar de verborgen en heilige Banyumala watervallen. 
Eens we ze gevonden hebben, kunnen we genieten van een frisse 
duik in de natuurlijke pools. Een lunch-box is hier voorzien.  
 
Na deze bijzondere ervaring gaan we richting het populaire badplaatsje Lovina 
Beach voor een fijne avond en overnachting.  

 
Dag 7: Dolfijnen spotten en bezoek aan de Besakih tempel  
 

We staan vroeg op om met de boot op volle zee te kunnen genieten van een 
zonsopgang, want wees nu eerlijk: hier kan je echt geen genoeg van krijgen! 
Wie kan de eerste dolfijn spotten?  
 
Hierna keren we terug voor het ontbijt en rijden we van Noord naar Oost Bali. 
Het is tijd voor wat culturele hoogtepunten, want vandaag bezoeken we de 
Beji tempel. Deze prachtige uit roze zandsteen gebouwde tempel met 
dramatische beeldhouwwerken wordt zelden bezocht door toeristen. Deze 
tempel is toegewijd aan de rijstgod Dewi Sri die de rijstvelden beschermt.  
 
Nadien rijden we verder naar de Besakih tempel. Dit is de moedertempel van 
het eiland en is gebouwd op de hellingen van de Agung vulkaan. De Besakih is 
de heiligste, belangrijkste en grootste tempel in Bali. Deze plek kan dus niet 
ontbreken op je rondreis. Het is verplicht hier een sarong (traditionele 
lendendoek) te dragen.  
 
Daarna rijden we verder naar onze eindbestemming van de dag, het relaxte 
Candidasa waar we kunnen genieten van wat vrije tijd in dit aangename 
strandplaatsje.  

 



 

  
 

 
Dag 8: Met de snelboot naar Gili Trawangan eiland  
 

We hebben een trip met de boot van 2u voor de boeg, dus staan we iets 
vroeger op dan normaal. Hier zijn we vrij om te doen wat we willen. Genieten 
op de witte stranden, schildpadden spotten tijdens het snorkelen, de vele 
restaurantjes uitproberen of toch liever het bruisende nachtleven ontdekken? 
You’re the boss!  
 

 

 
Dag 9: Freetime op het Gili Trawangan eiland  
 

Nog even nagenieten van de ultieme vrijheid op dit eiland! Waar heb jij zin in 
vandaag?  

 
Dag 10: Kuta Beach  
 

We keren terug met de 
boot naar het vasteland 
en trekken richting het 
levendige en bruisende 
strandplekje Kuta. Deze 
plek is populair bij 
jongeren van over de hele 
wereld en dus de ideale 
plaats om onze reis af te 
sluiten.  

 
 



 

  
 

 
Dag 11: Surfen als een local  
 

Want hoe kan je nu in Bali zijn geweest zonder een surfles te hebben gehad?! 
We laten ons door een pro begeleiden die ons de kneepjes van het vak leert. 
Wie kan als eerste een golf pakken en blijven rechtstaan op zijn plank? Bali is 
een waar surfers paradijs en een mekka waar surfers van over de hele wereld 
verzamelen. Het ademt hier alles wat met surfen te maken heeft. Je 
kennismaking met golfsurfen duurt ongeveer 3 uren.  

 

 
Dag 12 & dag 13: Enjoying the last days in paradise  
 

Geniet nog van de laatste dagen in het paradijs… 
 
 
 
 
 


