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Het paradijselijke eiland Bali betovert je met zijn prachtige natuur, vruchtbare rijstvelden, 

een unieke cultuur en vele tradities. Geniet van de Indonesische keuken en ervaar de Balinese 

gastvrijheid in één van de vele restaurants. Een mix van strand, cultuur en natuur staat 

garant voor een zorgeloze vakantie op Bali. Maak kennis met de lokale kunst, traditionele 

ambachten en woon ’s avonds een Balinese dansvoorstelling bij. Ben je avontuurlijk ingesteld? 

Dan is een spectaculaire rafttocht een must waarbij je onderweg geniet van de onwaarschijn-

lijk mooie natuur. Ik neem je mee naar Bali, een betoverende vakantiebestemming met een 

hoog feel good-gehalte…

betoverend 

Bali
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Bali

reizenreizen

BOVEN

Traditionele welkomsdans, 
Bedulu - Ubud
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Typisch Indonesisch 
vissersbootje op het strand 
van Sanur

LINKER PAGINA

Prachtig groene 
rijstterrassen rondom het 
dorp Jatiluwih

A
ls ik in het vliegtuig stap, heb ik een 
klein vooroordeel over Bali. Ik heb 
het idee dat het een soort Gran 
Canaria is voor Australiërs. Volgens 
mij zijn er heel veel jongeren, uit-
gaansmogelijkheden, surfers en is 
er westers vertier. Het is natuurlijk 

geweldig om deze reis te maken, maar ik ben wel 
benieuwd of mijn vooroordeel waar blijkt te zijn.

Na een lange vlucht van ongeveer 12 uur landen we op 
Changi Airport, de luchthaven van Singapore. We moeten 
overstappen en hebben een wachttijd van vier uur. Deze 
tijd kunnen we wel gebruiken, want we vinden het heer-
lijk om even te bewegen na zo’n lange vlucht. Singapore 
heeft een geweldige luchthaven. Het lijkt wel of we door 
een grote shoppingmall lopen, met koffi ebarretjes, winkels 
en mooie speeltuinen voor de kinderen. De hele terminal 
straalt luxe uit en overal zie je personeel de lampen schoon-
maken en de vloer glanzend houden. Nadat we koffi e heb-
ben gedronken en ons hebben opgefrist in het toilet (mini-
deo, mini-tandpasta, mini-zeep en mini-lotion) gaan we 
naar de spa op de luchthaven. Je kunt je hier gewoon laten 
masseren! Ik kies een pakket met een voetenbad en een 
schouder-nekmassage. Na een kop kruidenthee ben ik hele-
maal klaar voor de volgende vlucht. Het is ongeveer nog 
drie en half uur vliegen van Singapore naar Bali.

De jetlag begint inmiddels aardig toe te slaan en we bren-
gen het laatste deel van de vlucht slapend door. Als we 
aankomen op Bali kijken we onze ogen uit: de luchthaven 
is omringd door palmbomen en het gras is hier groener 
dan groen. De klamme hitte is heel aangenaam, zeker 
omdat het koud is in Nederland. Kom maar op met die 
zon!

Aangekomen in de hal, staat er een lange rij voor de dou-
ane. Dat is waar ook: we moeten een visum kopen voor 
Bali. De kosten zijn 20 euro. “Het mag ook 20 USD zijn”, 
zegt de beambte. Jammer dat ik geen dollars heb, dat zou 
goedkoper zijn! Ik betaal de visa gewoon in euro’s. Nadat 
we het visum hebben gekocht, moeten we in een heel lange 
rij staan om door de paspoortcontrole te gaan. Na een half 

uur komt er een douanebeambte naar ons toe. Hij vraagt 
of we misschien voor willen gaan. Wat een aardige meneer! 
Blijkbaar vindt hij ons zielig, met drie kinderen en een 
lange vlucht achter de rug. Als we uit de rij willen stap-
pen, zegt hij dat hier wel kosten aan verbonden zijn. Is 
deze beambte corrupt? Probeert hij ons af te zetten? 
Principieel besluiten we hier niet aan mee te werken en 
gaan netjes in de rij staan bij de andere toeristen. Een uur 
later hebben we spijt… 

Onze reis begint in Sanur. De transfer naar ons hotel duurt 
ongeveer een half uur. We zien overal scooters rijden, we 
worden rechts en links ingehaald door brommers met hele 
gezinnen erop. Een verkoper stopt even bij de auto om te 
vragen of we een zakje nootjes willen kopen. Zijn hele scoo-
ter hangt vol met handel en etenswaar. 

Sanur
Om de eerste dagen bij te komen, verblijven we in een luxe 
hotel in Sanur. Deze populaire badplaats is ideaal voor 
rustzoekers en families. De plaats heeft een oorspronke-
lijk en authentiek karakter en ligt aan de zuidoostkust van 
Bali. Sanur is een perfecte uitvalshoek om Bali te verken-
nen en vormt een evenwicht tussen het drukke Kuta en de 
chique hotels van Nusa Dua.

Als we door de straatjes lopen, merken we direct dat de 
sfeer heel gemoedelijk is. Er zijn talloze kunst- en nijver-
heidswinkeltjes, kledingzaken, schoonheids- en massage-
salons en restaurantjes. We winkeliers zijn helemaal niet 
opdringerig. Natuurlijk proberen ze hun koopwaar aan te 
prijzen, maar het gaat op een rustige, vriendelijke manier. 
We ontdekken verschillende restaurantjes die er aantrek-
kelijk uitzien: “daar kunnen we gaan ontbijten” en “hier 
wil ik het Indische eten wel eens proberen”. Sommige res-
taurants prijzen trots aan dat ze een Wi-Fi spot hebben. 
En aan de toeristen te zien, wordt hier volop gebruik van 
gemaakt. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van de ver-
schillende beauty-salons. Je kunt in Sanur een ‘Dr. Fish-
behandeling’ ondergaan voor maar 10 euro. Ik verheug 
me nu al op de komende weken en ik kan me voorstellen 
dat ik helemaal relaxed terugkom van mijn vakantie. 
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Balie is een 
massage- en 

wellnessparadijs

De stranden van Sanur zijn prachtig witgeel gekleurd en 
de zeebodem loopt geleidelijk af. De zee is hier wat rusti-
ger en ondieper dan aan de westkust, omdat de branding 
en stroming tegen worden gehouden door een koraalrif. 
Deze natuurlijk afscheiding vormt een mooie grens tussen 
het zwemmers- en het watersportgedeelte. Niet onbelang-
rijk, want het is hier zowel geweldig voor gemotoriseerd 
watersportverkeer als voor duikers! 

Kuta, Seminyak & Nusa Dua
Het beroemde Kuta is een bruisende badplaats waar veel 
surfers en jongeren hun hart kunnen ophalen. Kuta kent 
een uitbundig nachtleven met veel bekende clubs, disco-
theken en bars. De stranden zijn langgerekt en er is een 
groot aanbod van watersportmogelijkheden. Vanaf het 
strand loop je zo naar Poppies Lane, een smal, gezellig 
straatje met veel winkeltjes. 

Als je van waterpretparken houdt, moet je beslist naar The 
Waterbom te gaan. Het is een waterparadijs met veel glij-
banen: een spektakel voor het hele gezin. Ik vind het een 
gezellige bedoening in Kuta, iedereen heeft plezier en is 
de hele dag vrolijk.

De volgende dag gaan we vol verwachtingen naar de bad-
plaats Seminyak. Deze plaats is ‘the place to be’ en uiter-
mate populair bij trendsetters, die een rustiger vertier zoe-
ken dan dat van Kuta. Seminyak is de plaats waar rijke 
Balinezen en westerlingen zich graag laten zien en wordt 
ook wel het Saint-Tropez van Bali genoemd. Er zijn veel 
boetieks, kunstgaleries en luxe winkels. Natuurlijk zijn er 
ook genoeg goedkope winkeltjes te vinden waar je een 
typisch Balinees souvenir kunt kopen.

We gaan naar Tanah Lot: dit is een Balinese tempel die in 
zee ligt, bovenop een rots. Bij laag water is de tempel net 
wel of net niet met droge voeten te bereiken over een zand-
dam van zo’n 20 meter lang. De toegang is helaas beperkt 
tot de eerste vijf meter van het mini-eilandje. Op het deel 
dat je wel mag betreden, is een grot met een magische bron. 
Ondanks dat de tempel in de zee ligt, komt er zoet water uit 
deze bron. Tegen zonsondergang stromen de terrassen met 
uitzicht op de tempel vol en ontstaat er een oerwoud aan 
fotostatieven.

Het luxe paradijs Nusa Dua ligt op het schiereiland. Hier 
vind je de mooiste hotels en de witste stranden van Bali. 
In het centrum bevindt zich de Bali Collection waar luxe 
winkels en toprestaurants je een mondain gevoel geven. 
Het meest bijzondere aan Nusa Dua vind ik de vele visres-
taurantjes aan het strand. Je kiest je favoriete vis uit en 
vervolgens wordt deze uitgeserveerd, terwijl je op het witte 
zandstrand op houten terrasstoeltjes geniet van de zons-
ondergang.

Ubud
We verlaten de gezellige kustplaatsen en trekken naar het 
kunstenaarsdorpje Ubud, ongeveer 25 minuten landin-
waarts. Het pittoreske dorpje wordt ook wel het culturele 
centrum van Bali genoemd. We begrijpen wel waarom, als 
we het vele Balinese houtsnijwerk en de schilder- en beeld-
houwkunst zien. De omgeving van Ubud wordt gekenmerkt 
door verscholen houten huisjes, glooiende bergen en een 
ongelofelijke hoeveelheid tempels. Er heerst een rustige 
en een beetje mystieke sfeer in het hele dorp. Overal langs 
de weg zie ik kleine bedevaartplaatsen en offers van de 
lokale mensen, in de vorm van kleine bakjes met bloemen 
en wierook.

Vanavond slapen we op een bijzondere plek: The Elephant 
Safari Park Lodge in Taro. In dit park zijn verschillende 
beroemdheden ons voorgegaan, zoals Calvin Klein, Julia 
Roberts, Jessica Biel, Tony Blair, Jean Claude van Damme 
en nog vele anderen, zo laat de brochure van de lodge ons 
trots weten.

Onze lunch bestellen we op de kamer, zodat we heerlijk op 
ons ruime balkon kunnen gaan zitten. We hebben een luxe 
kamer met uitzicht op het olifantenpark, dus dat betekent 
dat we midden tussen de olifanten zitten! Om 19.00 uur 
worden we opgehaald om te dineren. Er staat een olifant 
voor onze deur.  Onze hotelkamer staat op palen, zodat we 
gemakkelijk op de rug van het dier kunnen stappen om, 
zittend op een comfortabel bankje, naar het restaurant 
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Kuta, een geliefde badplaats 
voor surfers

Het strand van Kuta met vele 
surfscholen

Het adembenemende 
binnenland van Bali

Traditioneel tempelbeeld

Vrouwen met offers voor de 
goden

De beroemde zeetempel 
Tanah Lot

De natuurlijke warm 
waterbronnen van  Air Banjar 

gereden te worden. Wat een bijzondere ervaring! Na het 
eten volgt een show en een avondsafari. De kinderen weten 
niet wat ze meemaken! De volgende ochtend worden we 
om 8.00 uur verwacht in het park, om olifanten te wassen. 
De dieren gaan er rustig voor zitten en genieten van het 
wasmomentje. Na de wasbeurt is het tijd om de babyoli-
fanten eten te geven. We hebben de geboorte van één van 
de olifantjes op een YouTube fi lmpje gezien en eindelijk 
zien we het dier nu in het echt. Op het fi lmpje lijkt het net 
of het babyolifantje het niet gaat redden, maar zijn moe-
der zorgt ervoor dat het olifantje toch op zijn poten gaat 
staan. Wat een heerlijk moment om hem in levende lijve 
te mogen ontmoeten.

In de middag worden we opgehaald om avontuurlijk te 
gaan raften. Onze jongste van twee jaar blijft bij de nanny 
op de hotelkamer en samen met onze andere twee kinde-
ren van twaalf  en acht jaar gaan we het avontuur aan. Na 
een hele klim hebben we het beginpunt bereikt. We wor-
den ingedeeld bij de ‘chief’ van onze raft en beleven een 
geweldige twee uur vol spanning, watervallen en avontuur. 
Naast het raften, kun je hier ook heerlijk mountainbiken 
met een lokale gids. Na het actieve gedeelte van de dag, 
volgt het meer passieve deel: ik ga de spa van het hotel 
verkennen! De prijzen zijn verhoudingsgewijs laag. Na de 
massage waag ik me in een kruidenbad met drijvende 
rozenblaadjes. Ik kijk uit op het park en zie af en toe nieuws-
gierige olifanten voorbij komen. Deze dag hoeft niet te ein-
digen wet mij betreft...

Lovina
Na drie dagen Ubud is het tijd om door te gaan naar het 
noorden van Bali: Lovina. Het is een lange rit van twee en 
een half uur.  Na een uur stoppen we even aan de kant van 
de weg. We zitten in de buurt van het meer van Tambligan.
Aan de kant van de weg en in de bomen zitten tientallen 
apen. Een Indisch vrouwtje verkoopt een mandje vol bana-
nen en nootjes voor een euro. We kopen twee mandjes en 
gaan de aapjes voeren. Onze jongste is helemaal niet bang 

en al snel komen ze uit zijn hand eten. Er zit een aapje op 
mijn nek en een aapje op mijn schoot. Na een half uur 
genieten, gaan we met onze chauffeur verder op weg naar 
onze villa in Lovina. 

Lovina is een gezellige, rustige strandbestemming met een 
bijzonder, donker lavastrand. We hebben hier een privé 
villa gehuurd, compleet met vijf man personeel. We heb-
ben tien dagen de beschikking over een kok, een huishou-
delijke hulp, twee beveiligingsmensen en een tuinman. In 
het begin moeten ik heel erg wennen en vind ik het maar 
niks om vreemde mensen om ons heen te hebben. Maar 
na één dag ben ik er aan gewend! Als we opstaan wil ik 
het ontbijt gaan maken, maar de keuken is bijna verboden 
terrein voor ons (in de goede zin van het woord). Pannenkoeken 
voor de kleintjes? En wil jij een gekookt ei? Muesli en yog-
hurt voor mevrouw? En meneer een omelet? Geen pro-
bleem. Ga maar lekker zitten en geniet alvast van jullie 
verse jus d’orange, dan ga ik aan de slag met jullie bestel-
ling. Tja, hier kan ik best wel aan wennen.

Veel toeristen gaan naar Lovina toe om met een boot de 
zee op te gaan en de vele dolfi jnen te spotten die hier dage-
lijks worden gezien. Wij nemen het zekere voor het onze-
kere en gaan zwemmen met ‘tamme’ dolfi jnen. Deze bele-
venis is onbetaalbaar en we prijzen ons gelukkig met deze 
ervaring. Op de derde dag bezoeken we met een lokale 
gids een dorpsschooltje. We hebben een 25 kilo wegende 
koffer vol met kleding, schoenen en speelgoed bij ons. Alle 
klasgenootjes uit Nederland hebben hieraan meegeholpen. 
We worden verwelkomd door ongeveer 60 kinderen, in 
verschillende leeftijdscategorieën. We krijgen een rondlei-
ding en worden voorgesteld aan de dankbare directeur en 
de leraren. We verzamelen op het schoolplein en de kin-
deren komen per klas iets uit de koffer halen. Alle kinde-
ren hebben, speciaal voor deze dag, hun traditionele kle-
ding aangedaan en om ons te bedanken zingen ze een lied 
in hun eigen taal en zeggen met z’n allen “dank je wel” in 
het Nederlands. Ik zie een traan over de wang van mijn 
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Glans-lezers krijgen korting!
REISCHEQUE t.w.v.  50,00* + een GRATIS

Balinees diner in Villa Swara Segara
*tegen inlevering van deze bon krijg je  50,- korting op je reis naar Bali, bij Dynamic Travel 

in Barendrecht en Oud-Beijerland.

www.dynamic-travel.nl

Inclusief

naar Denpasar (overstap)

Sanur op basis van logies & ontbijt

Swara Segara

Exclusief

Hoe boek je deze reis

de website van Dynamic Travel. 
Dynamic Travel bestaat uit Esther 

werken zij al meer dan 25 jaar in de 
reiswereld. Door deze ervaring weten zij 
de leukste plekjes te vinden voor je 
vakantie. Zij werken als mobiel reisagent 
en komen dus naar jou toe! Zij kunnen 

die je bij deze reis kunt boeken. 

Lezersactie

17-daagse reis

Betoverend Bali
Bali Hyatt***** in Sanur en Villa Swara Segara 

vanaf  295,- p.p.*

Hindoe-tempel in Ubud

man rollen. De hele reis heeft hij gezeurd over die zware, 
extra koffer, maar nu had hij er wel drie van bij zich wil-
len hebben.

We genieten erg in Lovina. De lokale spa is een gouden tip: 
op mijn scooter ben ik in drie minuten bij Agung’s 
Massagesalon. De spa is gebouwd in de jungle en alles is 
handgemaakt. De arrangementen lopen uiteen van 8,50 
tot 25 euro voor een volledige behandeling inclusief mani-
cure, pedicure, bodyscrub met verse kokos en een total-
body oliemassage. Na het arrangement worden mijn doch-
ter en ik naar een prieeltje gebracht met allemaal kussens 
en geurstokjes. We krijgen een kopje jasmijnthee en ik 
weet zeker dat ik nog nooit zo weinig stress in mijn lijf heb 
gehad. Bij de beautysalon kun je allemaal leuke gadgets 
aanschaffen: sieraden, tassen, sarongs en slippers. Natuurlijk 
scoor ik hier een aantal leuke souvenirs voor mezelf en het 
thuisfront. Helemaal ‘zen’ stappen we op de scooter, op 
weg naar de villa voor onze laatste maaltijd: Kuman maakt 
een heerlijke Indische rijsttafel.

We maken een lange tocht van het noorden naar het zui-
den van Bali. Onderweg willen we twee stops maken: de 
eerst stop is bij Air Banjar Hot Spring. Dit is een prachtige 
plek met natuurlijke warmtebaden, in steen gehouwen, 
die ligt in een prachtige tuin. Elke dag vult het bad zich 
met het water van de warmtebron en aan het einde van 
de dag is het bad volledig leeg. 

De tweede stop is Jatiluwih. De rijstvelden rondom dit dorp 
zijn de meest beroemde van Bali. Hier worden de mooiste 
foto’s genomen, waarop de groene sawa’s en rijstterras-
sen te zien zijn. Overal zien we buigende mensen met pun-
tige hoeden de rijstplanten plukken. 

We slapen nog één nacht in Sanur, voordat we weer terug-
vliegen naar Nederland. De laatste avond laten we alle 
belevenissen van deze heerlijke, ontspannende en indruk-
wekkende reis nog eens de revue passeren.

Bali is boven verwachting goed bevallen. Mijn vooroordeel 
is volledig weggewuifd en ik ben verliefd geworden op dit 
eiland. Het lekkere eten, de lieve mensen, het vriendelijke 
personeel, de ingetogen houding, de schitterende natuur, 
de indrukwekkende dieren en natuurlijk de heerlijke mas-
sages, maken de vakantie helemaal compleet. We zijn beto-
verd door Bali en we weten zeker dat we ooit een keer 
terugkomen. <

zwembaden en een wellnesscentrum. De kamers bieden uitzicht op de traditio-

ieder wat wils. Ook zijn er 5 bars met een ruime keuze aan tropische cocktails.

van Bali. De villa is gebouwd onder een 
strakke architectuur met duurzame 
materialen. De villa ligt aan het zand-
strand en restaurantjes, winkels en de 
kleine lokale boulevard bevinden zich 

maakt het ontbijt, lunch en diner.

*De reissom is gebaseerd op het laagseizoen en op basis van 4 personen in Swara Segara. 

bezetting van 2 personen in de villa is de meerprijs: 
de juiste reissom voor uw vertrekdatum en aantal personen. Wij maken altijd een prijscheck, 
zodat u niet teveel betaalt!
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