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Makassar

PalopoToraja

Denpasar

INDONESIË 

JAVA

SULAWESI

BALI

BALI

JAVA

Bromo Ijen

Nusa Dua

Sidemen
Denpasar

West Bali
Nationaal Park

NUSA INDAH
18-DAAGSE RONDREIS

VERTREKDATA PRIJS per persoon

van t.e.m. 2 persk. 1 persk.
22 NI01 07.04.22 24.04.22 € 4.990 € 5.990 ■

22 NI02 19.05.22 05.06.22 € 5.190 € 6.190
22 NI03 14.07.22 31.07.22 € 5.790 € 6.790
22 NI04 11.08.22 28.08.22 € 5.790 € 6.790
22 NI05 08.09.22 25.09.22 € 5.190 € 6.190
22 NI06 29.09.22 16.10.22 € 5.190 € 6.190
22 NI07 02.03.23 19.03.23 € 5.190 € 6.190
23 NI01 06.04.23 23.04.23 € 5.190 € 6.190

AANTAL DEELNEMERS
min. 10 | max. 20

	■  voor programma zie andersdananders.be
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I N D O N E S I Ë
Javaans kampungs genoemd. Diner en overnachting in het hotel. 

(L,D)

Dag 3 BOROBUDUR – MAGELANG

Na een vroege wake-up call genieten we van een onvergetelijke 

zonsopgang en intens bezoek aan ’s werelds grootste boeddhistisch 

heiligdom, Borobudur. Het indrukwekkende tempelcomplex werd 

gebouwd in de 8e en 9e eeuw na Christus tijdens het bewind van 

de Syailendra-dynastie. De hoofdtempel is een stoepa die in drie 

lagen is gebouwd rond een heuvel: een piramidale basis met vijf 

concentrische vierkante terrassen, de stam van een kegel met drie 

cirkelvormige platforms en, op de top, een monumentale stoepa. De 

muren en balustrades zijn versierd met fijne lage reliëfs en beslaan 

een totale oppervlakte van 2.520 m2. Rond de cirkelvormige 

platforms staan 72 opengewerkte stoepa’s, elk met een beeld 

van de Boeddha. Na deze fantastische ervaring wacht ons een 

welverdiend ontbijt in het hotel. Met de lokale dokar of paardenkoets 

rijden we langs verschillende kampungs waar we kennis maken met 

de traditionele landbouw van de lokale bevolking. Nadien keren we 

terug voor een late lunch en kunnen we genieten van de faciliteiten 

van het hotel. ’s Avonds worden we verwacht voor een Javaans diner. 

Overnachting in het hotel. (O,L,D)

Dag 4 YOGYAKARTA : PRAMBANAN  

We lunchen vandaag in een lokaal restaurant waar aansluitend in een 

originele Javaanse Joglo het befaamde lederen schaduwpoppenspel 

of Wayang Kulit voor ons gespeeld wordt. Deze diep spirituele 

kunstuitdrukking ontstond in de sultanhoven, maar straalt een 

zeer volkse en helende magie uit die voor de Javanen nog steeds 

onweerstaanbaar is. Op wandelafstand van het restaurant bezoeken 

we het Prambanan, een waar openluchtmuseum van hindoe-Javaanse 

bouwwerken. Het tempelcomplex , gewijd aan de Trimurti, is 

ongetwijfeld het meest imposante. Het bestaat uit niet minder dan 

240 grote en kleine gebouwen, waarvan de meeste dateren uit de 9e 

eeuw na Christus. De intrigerende reliëfseries in de galerijen van de drie 

hoofdtempels vertellen de eeuwenoude en voor Javanen zo belangrijke 

Ramayana- en Krishnayana-epen. (O,L,D)

Dag 5 YOGYAKARTA  – BROMO

Na een vroege check out rijden we naar het treinstation van 

Yogyakarta waar we aan boord gaan van de trein, voor een rit 

door het hart van Java, met de bestemming Jombang. Onderweg 

zien we de stad en vervolgens de rijst- en suikerrietvelden voorbij 

glijden vanuit onze comfortabele zitplaats. Na onze aankomst 

rijden we naar het Bromo Tengger Semeru Nationaal Park waar 

we dineren en overnachten in het stijlvolle PLATARAN BROMO.  

(O of ontbijtbox,lunchbox,D)

Dag 6 BROMO TENGGER SEMERU NATIONAAL PARK 

De Bromovulkaan is misschien wel de bekendste vulkaan van 

Indonesië. Het is de heilige berg van de Tengerrezen, een volk uit het 

omliggende gebergte dat er elk jaar een zoenoffer brengt. Mensen 

komen op hun ceremoniële Kasodo-dag samen op de rand van de berg 

en werpen groenten, fruit en bloemen als offergaven aan de god van 

het vuur, Brahma, in de krater. We staan vroeg op en rijden naar een 

uitkijkpunt vanwaar we de prachtige zonsopgang boven dit eindeloze 

landschap bewonderen. In de verte zien we de hoogste vulkaan van 

Java, de Semeru, boven het landschap uittorenen. Daarna rijden we 

over de zandzee tot aan de voet van de Bromo. Te paard beklimmen 

we het laatste stuk tot aan de kratermuur  waar we opnieuw en deze 

keer van heel dichtbij genieten van dit schitterend natuurfenomeen. 

Na deze onvergetelijke ervaring keren we terug naar het hotel waar 

een heerlijk ontbijt op ons staat te wachten. In het subalpien klimaat 

rond Tosari, met haar vruchtbare lavagrond, bezoeken we het Jiva 

Devi Nursery van ons hotel, een serre met een labyrint aan lokale 

bloembedden, rotspartijen en koi-vijvers. Nadien lunchen we in ons 

boetiek resort. In de namiddag vertrekken we vanuit het gehucht 

Ngadiwono, met haar endemische Tengger bevolking, voor een mooie 

natuurwandeling langs de intens verbouwde tuinlandschappen. Diner 

en overnachting in het resort. (O,L,D)

 

Dag 7 BROMO - IJEN NATIONAL PARK

Na het ontbijt voorzien we een vrije voormiddag om te kunnen 

genieten van het heerlijke klimaat en de omgeving. Na de lunch in 

het resort rijden we naar Probolinggo, waar we de trein oostwaarts 

nemen naar Karangasem, Banyuwangi. Een korte transfer brengt ons 

DRIE EILANDEN RONDREIS
JAVA – SULAWESI – BALI
BLIKVANGERS

Dagelijks contact met de lokale bevolking

Uitgekiende natuurwandelingen

Stijlvolle hotelaccommodaties

Java
Javaanse hofcultuur en beeldende kunsten

Wereldmonumenten Borobudur en Prambanan

Prachtige vulkanen en zonsopgangen

Treinrit door Centraal- en Oost-Java

Sulawesi
Driedaagse bergvolkerencultuur van de Toraja’s

Natuurwandelingen door authentieke Torajadorpen

Bali
Uitgelezen Balinese impressies, het échte Bali

Ritueel dorpsleven

Complete eiland-roundtrip

Menjangan West Bali Nationaal Park

Wandel en snorkelavontuur ten zuiden Menjangan eiland

VW Vintage Cabrio Oost Bali Tour

VOLPENSION

Dag 1 BRUSSEL – YOGYAKARTA (JAVA)

We vertrekken vanuit Brussel via Jakarta naar Yogyakarta.

Dag 2 YOGYAKARTA

Na aankomst op de luchthaven van Yogyakarta rijden we naar de 

vruchtbare Kedu-vlakte waar we ons installeren in het PLATARAN 

HERITAGE BOROBUDUR HOTEL AND CONVENTION CENTRE. Na de 

lunch maken we een wandeling door de omliggende dorpen, in het 
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N U S A  I N D A H

naar het dorp Licin waar we verblijven aan de voet van de actieve 

Ijen-vulkaan, in het IJEN RESORT & VILLAS. Diner en overnachting in 

het resort. (O,L,D)

Dag 8 IJEN NATIONAL PARK – WEST BALI NATIONAL PARK

Na het ontbijt en lokale wandeling rijden we naar het Osing gebied 

waar we een bezoek brengen aan de plantages van Kaliklatak. 

Hier komen we meer te weten over de teelt en verwerking van 

bergcultuurgewassen, zoals koffie, cacao, kruidnagel, nootmuskaat 

en rubber. De plantage is 1.000 hectare groot en was oorspronkelijk 

eigendom van een Nederlands bedrijf tot het in 1957 in handen 

kwam van de huidige Indonesische eigenaars. Vanop het hoogste 

punt, zo’n 850 meter boven de zeespiegel, worden we getrakteerd 

op een magnifiek uitzicht op Bali, de Blambangan Peninsula en 

de Zeestraat van Bali. Daarna zetten we koers naar de haven van 

Ketapang voor de ferry die ons naar Bali, het Eiland der Goden, 

brengt. We lunchen onderweg en dineren en overnachten in het 

PLATARAN MENJANGAN RESORT. (O,L,D)

Dag 9 WEST BALI NATIONAL PARK

Na ons ontbijt in “de achtertuin van de Goden” gaan we op 

verkenning in het West Bali National Park. Bali werd gezegend 

met een enorme rijkdom en verscheidenheid aan habitats en wij 

kunnen van dit prachtig stukje ongerepte natuur genieten. Het 

park wordt beschermd sinds 1941 en heeft een oppervlakte van 

19.000 hectare. Tijdens een wandeling maken we kennis met de 

endemische avifauna en ook de zeldzame banteng of Balirund kan 

ons pad kruisen. Moessonbossen, mangroves, savanne, laagland, 

regenwoud, zandstranden en kwetsbare koraalriffen behoren 

allemaal tot dit unieke ecosysteem. We gaan op snorkelavontuur 

in Bajul Bay ten zuiden van het eiland Menjangan en ontdekken 

zo ook de onderwaterwereld van dit verloren paradijs. Als 

alternatief kan er ook een fietstocht door het park georganiseerd 

worden. Na de afternoon tea en de zonsondergang over de straat 

van Bali sluiten we deze prachtige dag af met een heerlijk diner in 

het resort waar we ook overnachten. (O,L,D)



I N D O N E S I Ë
Dag 10 WEST BALI NATIONAL PARK – SIDEMEN

Na een heerlijk ontbijt verlaten we het West Bali National Park via 

de kustweg en de vroegere hoofdstad Singaraja. In de noordelijke 

bergen worden we verrast door een spiritueel pareltje: de Brahma 

Vihara Arama, een klooster en meditatiecentrum. Daarna stijgen 

we via de Kintamani pas naar Gunung Batur en enkele omliggende 

vulkanen. We genieten hier van een prachtig uitzicht op de vulkaan 

en een heerlijke lunch. De kraterrand omringt een spectaculaire 

verzameling van natuurfenomenen. De caldera, met een doorsnede 

van 14 kilometer, bleef achter nadat in een grijs geologisch 

verleden de top van de vulkaan werd weggeslagen. Nu omhult het 

een prachtig blauw kratermeer. Hier en daar ontdek je een fragiel 

dorpje omgeven door brokkelige lavavelden. De sporadisch rokende 

kratermond aan de voorzijde van de vulkaankegel contrasteert 

beduidend met de gestolde, inktzwarte lavastroom die werd 

uitgespuwd bij de laatste uitbarsting in 2010. We bereiken de 

charmante tempel Pura Kehen via Tembuku. Deze werd vroeger 

gebruikt om de eed van loyaliteit voor het Koninkrijk Bangli af 

te leggen. Tijdens deze boeiende tocht door het minder bekende 

centrale berggebied met haar vulkanen, meren en geïsoleerde 

dorpjes zien we de vegetatie veranderen van naaldbomen naar 

citrustuinen. Sidemen is een verscholen dorp aan de voet van de 

Agungvulkaan en biedt daarmee een uitstekende topografie en 

klimaat voor een mooie wandeling door haar sawahs, tuinen en 

lokale kampungs. Hier waan je je in het Ubud van jaren geleden; 

authentiek, weinig toeristisch en te midden van een prachtig groene 

omgeving. We checken in in het WAPA DI UME RESORT waar we 

dineren en overnachten. (O,L,D)

Dag 11 SIDEMEN - KARANGASEM

Het ruige, maar wondermooie district Karangasem ontdekken we 

na het ontbijt met VW Cabrio’s. Het is de minst gekende regio van 

Bali en het biedt ons een uitstekende kans om meer te leren over 

haar woelige geschiedenis. De levendige dorpen hebben een eigen 

identiteit ontwikkeld die dankzij hun isolement goed bewaard is 

gebleven. Hun religie kent sterke animistische invloeden die we 

ook in hun kunst en traditie terugvinden. Tijdens onze wandeling 

door glooiende velden met prachtig geboetseerde rijstterrassen 

staan we versteld van de rust en schoonheid van het landschap. 

We brengen ook een bezoek aan het koninklijke waterpaleis 

van Tirtagangga. Het is prachtig gelegen aan de voet van de 

vulkaan Agung te midden van de rijstvelden. Het is betoverend 

hoe het goddelijke water uit de met demonenkoppen versierde 

waterspuwers spuit. Na een heerlijke lunch staat het dorpje 

Tenganan op het programma. In dit Agadorp van bijna 1.000 jaar 

oud leven voornamelijk grootgrondbezitters. Ze laten hun velden 

bewerken door uitgestotenen die buiten de dorpsmuren moeten 

leven. De Aga beschouwen zichzelf als goddelijke nakomelingen. 

Enkel mannen en vrouwen die hier geboren zijn, mogen na 

een levenslange kringloop van reinigingsrituelen zetelen in de 

dorpsraad. We verwonderen ons over hun sociale orde waarin 

hun unieke dubbele Ikat weeftechniek, Ata vlechtwerk en Lontar-

schrift een belangrijk onderdeel zijn van hun tradities. Na deze 

indrukwekkende dag rijden we terug naar het hotel voor het diner 

en onze overnachting. (O,L,D)

Dag 12 SIDEMEN – DENPASAR – TANAH TORAJA (SULAWESI)

We merken hier dat het leven op Bali in een specifiek ritme verloopt. 

Er bestaat een duidelijke relatie tussen de elegante en kleurrijke 

bevolking enerzijds en de uiterst weelderige vegetatie anderzijds. 

Terwijl we door enkele dorpjes trekken, merken we dat individualisme 

voor de Balinees niet bestaat. Bijna altijd zien we groepjes mensen 

die hun buren een handje toesteken. Voorbereidingen voor de vele 

rituelen die ieder belangrijk levensstadium markeren, worden samen 

uitgevoerd. De goden hadden het goed voor met de Balinezen toen 

ze voor hen de ‘navel van de wereld’ schiepen. Indrukwekkend is 

het uiterst ingewikkelde irrigatiesysteem dat onder toezicht staat 

van het subak-orgaan. Deze sociaal-economische instantie ziet 

erop toe dat elk lid een rechtmatig deel van het beschikbare water 

krijgt. In ruil helpt het mee aan het bouwen en onderhouden van 

dammen, waterkanalen en uit bamboe vervaardigde aquaducten. 

De leden maken gezamenlijke pelgrimstochten, zodat de goden de 

watertoevoer garanderen. Hier en daar zien we kleinere tempels 

en altaren die een belangrijke functie vervullen bij de rituelen. 

Vanwege haar overvloed aan bronwater, vulkanische grond en 

constant gunstig klimaat, levert het eiland drie rijstoogsten per 

jaar. Op eenzelfde stuk rijstterras kunnen we elke fase van de 

natte rijstcyclus bewonderen. Vanuit Denpasar nemen we de vlucht 

naar Tanah Toraja in Zuid-Sulawesi. Meteen komen we terecht in 

een andere wereld, een wereld waar voorouderverering, sterke 

traditionele wetten en praaldieren een belangrijke centrale plaats 

innemen. We dineren en overnachten in het TORAJA HERITAGE 

HOTEL. (O,lunbox,D) 

Dag 13-14 TANAH TORAJA

Twee dagen lang doorkruisen we het hoogland van de Toraja’s. 

Nog niet zo lang geleden leefde dit boeiende bergvolk volledig 

geïsoleerd van de rest van het eiland. Hierdoor heeft het zijn 

krachtige en levendige culturele identiteit weten te bewaren. 

Verborgen achter steile bergruggen en te midden van schitterende 

rijstterrassen liggen dorpjes met hun typische zadeldakhuizen en 

rijstschuren gericht naar het noorden. Hier kunnen we prachtige 

natuurwandelingen maken. We nemen de tijd om de typische 

architectuur van de Toraja’s te bewonderen. Op verschillende 

plaatsen maken we kennis met de erg bijzondere dodencultuur van 

deze mensen. De overledenen worden begraven in de rotswanden, 

tombes of grotten. Hier en daar kijken houten Tau Tau poppen star 

neer op de omringende rijstvelden. De begrafenisrituelen van de 

Toraja’s vormen een groots en indringend gebeuren. Buitenlandse 

bezoekers zijn er zeker welkom. Als er tijdens ons verblijf een 

dodenfeest, huwelijk of zegening van een clanhuis plaatsvindt, 

besteden we daar vanzelfsprekend uitgebreid aandacht aan. We 

overnachten in het TORAJA HERITAGE HOTEL. (2O,2L,2D)
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Dag 15 TORAJA – MAKASSAR – DENPASAR – NUSA DUA

Na een vroeg ontbijt verlaten we het grondgebied van de Toraja’s. 

We rijden terug naar het zuiden door een afwisselend landschap 

van bergen en rijstplateaus. Aangekomen bij de kust lunchen 

we in Pare Pare, van waaruit vrachtschepen en Buginese phinisi 

zeilschepen naar het 200 kilometer verder gelegen moedereiland 

Borneo vertrekken. In de namiddag bereiken we Makassar en de 

luchthaven Hassanudin waar we de vlucht naar Bali nemen. Na 

aankomst rijden we naar het schiereiland Nusa Dua. We dineren en 

overnachten in het magische THE APURVA KEMPINSKI BALI. (O,L,D)

Dag 16 NUSA DUA 

Na een heerlijk ontbijt zoeken we het zuidelijke deel van het 

schiereiland Nusa Dua op. Met haar verrassende savanne en 

kalkstenen geologie werden hier decennialang materialen 

gewonnen en blijven enkel de bizarre blokformaties achter. Deze 

tekenen de achtergrond van het hoogste hindoebeeld ter wereld, 

het Garuda Wisnu Kencana. Het was de kinderdroom van haar 

schepper, de vermaarde Balinese beeldhouwer Nyoman Nuarta, 

het eiland en haar mensen te beschermen door de god Vishnu. 

We lunchen onderweg. In het Puja Mandala Park ontdekken we 

schijnbare bewakers van het eerste principe uit de staatsfilosofie van 

Indonesië. In serene harmonie staan de vijf officiële gebedshuizen 

hier naast elkaar om godsdienstige gelijkheid en tolerantie te 

benadrukken. Na een leuke strandwandeling langs het Benoa Beach 

genieten we van een zonsondergang vanop Sawangan Beach. We 

dineren en overnachten in het hotel. (O,L,D)

Dag 17 NUSA DUA – DENPASAR

Na het ontbijt is er tijd om te genieten van de faciliteiten van het 

hotel en haar omgeving. We lunchen en dineren in het hotel. ’s 

Avonds worden we naar de luchthaven van Denpasar gebracht voor 

onze terugvlucht naar Brussel. (O,L,D)

Dag 18  BRUSSEL

We komen aan in Brussel.

SCHITTERENDE WOONARCHITECTUUR IN TANAH TORAJA

De merkwaardige vorm van de huizen valt ons onmiddellijk 
op. Volgens antropologen zijn de daken van deze huizen de 
symbolische voorstelling van een buffelkop. Niet zo vergezocht, 
als je weet hoe belangrijk de buffel of karbouw als offerdier 
en statussymbool in dit gebied is. Bij clanhuizen van heel rijke 
bewoners zien we vooraan vaak een staak met tientallen horens 
van buffels, geslacht tijdens meerdere dodenfeesten. Anderen 
beweren dat zo’n typisch dak er uitziet als een boot. Misschien 
hebben ook zij gelijk, want in tal van mythen is er sprake van een 
ware odyssee die de Toraja’s over zee en tenslotte langs de Sa’dan 
rivier tot diep in zuidcentraal-Sulawesi deden belanden. Naast 
zijn speciale vorm en uitzicht overstijgt een traditioneel Torajahuis 
of tongkonan zijn functionele betekenis van ‘wonen’. Tongkonan 
betekent immers letterlijk ‘zitten’ en bij uitbreiding ook ’je plaats 
in de maatschappij innemen’, een bijzonder belangrijk concept bij 
tal van volkeren uit de Indonesische archipel. In dit verband is de 
tongkonan dan ook de sacrale woonplaats van een vergoddelijkte 
oervoorouder die de familie stichtte. Het huis is beladen met een 
diepe symboliek, zowel wat betreft de decoratie, het grondplan, 
als de oriëntatie naar de verschillende windrichtingen. Zo is 
een traditioneel huis in Toraja-land niet alleen een dak boven 
het hoofd, maar vooral een symbolische weergave van het 
driedelige Toraja-universum. Dit universum bestaat steevast uit 
de Bovenwereld of Hemel, de Middenwereld of Aarde en een 
Onderwereld. Elke wereld wordt met dezelfde, conventionele 
kleuren uitgebeeld. Tegenover het woonhuis staat er meestal ook 
een rijstschuur of zelfs meerdere als de clan heel welstellend is. 
Het ligt dan ook voor de hand dat deze rijstschuren niet alleen 
een praktisch nut hebben, maar vaak ook echte statussymbolen 
zijn. Altijd ligt de voorkant naar de zuidelijke windrichting en net 
zoals de woonhuizen zijn de wanden versierd met polychrome, 
uit hout gesneden symbolen uit het dagelijkse dorpsleven en de 
Toraja moraal. Op het platform onderaan wordt gekeuveld of 
gerust. Tijdens grote ceremoniële aangelegenheden, zoals een 
dodenfeest zetelen hier de notabelen en familieleden die van 
heinde en ver zijn toegestroomd.



I N D O N E S I Ë
HOTELS

Dag 2-3 YOGYAKARTA

PLATARAN HERITAGE BOROBUDUR HOTEL AND CONVENTION CENTER 

****(*)/°°°°(°)

www.plataran.com

Dag 4 YOGYAKARTA

YOGYAKARTA MARRIOTT HOTEL (****+/°°°°+)

www.marriott.com

Dag 5-6 BROMO 

PLATARAN BROMO (****/°°°°)

www.plataran.com/plataran-bromo

Dag 7 IJEN

IJEN RESORT (****/°°°°)

www.ijenresortandvillas.com

Dag 8-9 WEST BALI NATIONAL PARK

PLATARAN MENJANGAN RESORT & SPA (****+/°°°°+)

www.plataran.com

Dag 10-11 SIDEMEN

WAPA DI UME SIDEMEN (****+/°°°°)

www.wapadiumesidemen.com

Dag 12-13-14 RANTEPAO

TORAJA HERITAGE (****/°°°)  

www.torajaheritage.com

Dag 15-16 NUSA DUA

THE APURVA KEMPINSKI BALI (*****/°°°°°)

www.kempinski.com

	■ Internationale vluchten in groepsklasse (economy class) van/

naar Brussel. 

	■ Binnenlandse vluchten in groepsklasse (economy class)

	■ Alle overnachtingen volgens programma

	■ Alle excursies en transfers volgens programma

	■ Alle maaltijden volgens programma (O=Ontbijt, L=Lunch, 

D=Diner)

	■ Alle fooien, inkomgelden en taksen (zoals geldig op 

09.09.21)

	■ Gespecialiseerde Nederlandstalige reisbegeleiding

	■ Assistentie bij check-in op de luchthaven

	■ Reisbijstandsverzekering

	■ Dranken & persoonlijke uitgaven (bijvoorbeeld souvenirs)

	■ Eventuele kosten voor paspoort & inentingen

	■ Eventuele verlengingen of aanpassingen op vermelde 

groepsreis (mogelijk op aanvraag!)

	■ Annuleringsverzekering (4,75% van de totale reissom) 

	■ CO2 compensatie  

(in economy € 32,30 p.p., in business €  62,05 p.p.) 

NIET INBEGREPEN

INBEGREPEN

Gedetailleerde hotelinformatie op www.andersdananders.be

*= officiële categorie Indonesië / °= beoordeling ADA

BELANGRIJK OM TE WETEN

	■ Het is haast onmogelijk om alle eilanden van het reusachtige 

Indonesië in één keer te bezoeken. De rondreis Nusa Indah 

legt de nadruk op drie belangrijke eilanden van de archipel. Die 

eilanden vormen door hun verschillend karakter een duidelijke 

illustratie van de variatie van het land. Deze rondreis geeft ons 

dus een compleet en boeiend beeld van westelijk Indonesië.

	■ We maken kennis met alle facetten van het land. Het 

programma biedt een evenwicht tussen niet te missen 

klassieke hoogtepunten en contacten met de leefwereld van 

de plaatselijke bevolking. Regelmatig maken we aangename 

wandelingen en leren we het land op een andere manier 

kennen.

	■ We reizen in privébussen met airconditioning, behalve in 

Sulawesi en tijdens de dagexcursies in Bali. Hier maken we 

gebruik van comfortabele minibussen met airconditioning om 

minder toegankelijke gebieden te bereiken.

	■ Deze afwisselende reis staat in theorie open voor elke leeftijd. 

Iedereen die over een normale conditie en mobiliteit beschikt, 

kan deelnemen aan alle excursies en wandelingen die worden 

georganiseerd.

	■ Aangezien binnenlandse luchtvaartmaatschappijen zich niet 

altijd strikt aan hun vluchtschema’s houden of deze misschien 

nog wijzigen na publicatie van de brochure, bestaat de 

kans dat er vertragingen ontstaan of dat de reisroute moet 

worden aangepast. Ook onvoorziene plaatselijke, logistieke 

of weersomstandigheden kunnen verschuivingen in het 

programma noodzakelijk maken. Al het mogelijke wordt dan 

gedaan om het programma zo nauwkeurig mogelijk te volgen, 

maar enige flexibiliteit is vereist.
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VERLENGING

THE APURVA KEMPINSKI BALI

PERIODE D S

19.05.22 – 10.07.22 € 220 € 440

11.07.22 – 31.08.22 € 260 € 480

01.09.22 – 31.03.23 € 220 € 440

INBEGREPEN

- 1 overnachting in The Apurva Kempinski Bali in Grand Deluxe Room 

met ontbijt

BELANGRIJK

- transfer hotel-luchthaven Denpasar € 40 per traject (op basis van 

D en S)

OPMERKINGEN

- prijzen p.p. op basis van standaard 2-pers. kamer (D), 1-pers.  

kamer (S)

- verlenging op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid

- bij vroegere afreis of latere retourvlucht kan een suppl. verbonden 

zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid bij reservatie


