
	  

 

Vakantie	  Bali	  
	  
	  

	  
	  

Welkom	  op	  de	  Crusj	  reis	  naar	  Bali!	  
	  

Dit	  document	  bevat	  algemene	  informatie,	  het	  
dagprogramma,	  informatie	  over	  de	  bestemming	  en	  de	  activiteiten	  

die	  tijdens	  de	  reis	  kunnen	  worden	  gedaan.	  
	  

Geniet	  van	  deze	  prachtige	  reis!	  
	  

Emma	  Blanchard	  	  en	  Janneke	  Hauser	  
	  

	  
	  



	  

	  
Programma	  
18-‐10	  
13:00	  
14:45	  
23:15	  
	  
19-‐10	  
02:45	  
17:20	  
19:00	  
20:00	  
	  
20-‐10	  
09:00	  
09:30	  
	  
16:30	  
19:00	  
	  
	  
	  
21-‐10	  
07:00	  
08:00	  
19:00	  
	  

	  
Verzamelen	  bij	  Meeting	  Point	  
Vertrek	  vlucht	  naar	  Doha	  
Aankomst	  op	  Doha	  
	  
	  
Vertrek	  vlucht	  naar	  Bali	  
Aankomst	  op	  Bali	  
Aankomst	  in	  hotel	  
Diner	  	  
	  
	  
Ontbijt	  
Omgeving	  verkennen	  en	  relaxen	  
bij	  Potato	  Head	  Beach	  Club	  
Vertrek	  Tana	  Lot	  tempel	  
Aansluitend	  diner	  bij	  Lonny	  (TV	  
kok	  bekend	  van	  de	  stoom	  
maaltijden!)	  
	  
	  
Ontbijt	  
Pick-‐up	  boottocht	  
Diner	  
	  

22-‐10	  
07:15	  
17:00	  
19:00	  
	  
23-‐10	  
09:00	  
11:00	  
	  
	  
	  
24-‐10	  
08:00	  
09:00	  
20:00	  
	  
25-‐10	  
09:00	  
10:00	  
18:00	  
	  
26-‐10	  
07:15	  
18:00	  
21:00	  
	  

	  
Pick-‐up	  fietstocht	  Ubud	  
Terug	  in	  hotel	  
Diner	  	  
	  
	  
Ontbijt	  
Naar	  het	  strand	  van	  Cangu	  om	  te	  surfen	  
Borrel/diner	  bij	  Old	  Mans	  in	  Cangu	  
Daarna	  door	  naar	  Deus	  voor	  een	  mooi	  feestje!	  
	  
	  
Ontbijt	  
Pick-‐up	  Jeep	  Tour	  West-‐Bali	  
Diner	  bij	  Ryoshi,	  House	  of	  Jazz	  
	  
	  
Ontbijt	  
Vertrek	  naar	  Sundays	  Beach	  Club	  in	  Nusa	  Dua	  
Diner	  bij	  Jimbaran	  op	  het	  strand	  
	  
	  
Pick-‐up	  kook	  cursus	  
Diner	  
Pick-‐up	  airport,	  tenzij	  je	  bijgeboekt	  hebt!	  

Meeting	  Point	  
Je	  ontmoeten	  elkaar	  bij	  Bread.	  Dit	  
restaurant	  vind	  je	  na	  de	  check-‐in,	  controle	  
en	  douane	  in	  de	  vertrekhal	  van	  Schiphol.	  	  

Aankomst	  op	  Bali	  
Janneke	  is	  al	  op	  Bali	  en	  wacht	  op	  jullie	  in	  de	  
aankomsthal	  (ze	  staat	  naast	  de	  reisleiding	  
van	  Corendon).	  Met	  de	  bus	  zijn	  we	  in	  
ongeveer	  1	  uur	  in	  Seminyak.	  Na	  de	  check	  in	  
gaan	  we	  direct	  door	  naar	  het	  diner.	  
	  

Verlengd?	  
Heb	  je	  verlengd?	  Check	  dan	  een	  dag	  voor	  
vertrek	  wat	  je	  pick-‐up	  tijd	  is	  naar	  het	  
vliegveld.	  Janneke	  vliegt	  terug	  op	  27-‐10,	  
dus	  mocht	  er	  daarna	  iets	  aan	  de	  hand	  zijn,	  
dan	  kan	  je	  het	  beste	  de	  Corendon	  
reisleiding	  bellen.	  Hun	  telefoonnummer	  
staat	  op	  je	  voucher	  en	  dit	  kan	  je	  ook	  via	  de	  
receptie	  doen.	  

	  
	  
	  



	  

	  
	  

	  	   Toelichting	  programma	  
	  
We	  hebben	  de	  leukste	  excursies	  voor	  je	  gevonden	  die	  we	  kunnen	  doen	  tijdens	  de	  vakantie.	  Alle	  
excursies	  zijn	  optioneel	  en	  kan	  je	  ter	  plaatse	  boeken	  bij	  Janneke.	  Je	  kan	  dit	  bij	  Janneke	  aangeven	  
tijdens/na	  het	  ontbijt/diner.	  	  
	  
Mocht	  je	  na	  het	  lezen	  	  van	  het	  programma	  al	  weten	  waar	  je	  aan	  mee	  wilt	  doen,	  geef	  het	  dan	  gerust	  aan	  
ons	  door!	  We	  horen	  het	  liever	  vandaag	  dan	  morgen	  ;-‐)	  We	  zullen	  ook	  een	  poll	  of	  Facebook	  maken,	  zodat	  
je	  kan	  zien	  wie	  er	  allemaal	  meegaat.	  
	  
Het	  programma	  en	  de	  tijden	  kunnen	  gewijzigd	  worden	  ter	  plaatse.	  Janneke	  brengt	  je	  hiervan	  op	  de	  
hoogte.	  Excursies	  dien	  je	  voor	  vertrek	  af	  te	  rekenen	  en	  de	  diners	  reken	  je	  af	  in	  het	  restaurant.	  Probeer	  
zoveel	  mogelijk	  gepast	  te	  betalen!	  De	  excursies	  betaal	  je	  in	  Euro’s	  en	  de	  diners	  in	  Indonesische	  Rupiah.	  

	  
Belangrijk:	  als	  je	  je	  eenmaal	  hebt	  opgegeven	  voor	  een	  activiteit	  of	  diner,	  dan	  is	  kosteloos	  annuleren	  
vaak	  niet	  meer	  mogelijk!	  We	  doen	  uiteraard	  ons	  best	  om	  de	  kosten	  zo	  veel	  mogelijk	  te	  beperken.	  
	  
Ontbijt	  en	  diner	  
’s	  Ochtends	  is	  het	  natuurlijk	  het	  leukst	  om	  samen	  te	  ontbijten.	  In	  het	  hotel	  verblijf	  je	  op	  basis	  van	  logies	  
en	  ontbijt.	  De	  diners	  zullen	  plaatsvinden	  in	  de	  buurt	  van	  het	  hotel.	  Alle	  restaurant	  info	  ontvang	  je	  ter	  
plaatse.	  
	  
Tana	  Lot	  tempel	  
Op	  een	  half	  uurtje	  rijden	  van	  het	  hotel	  vind	  je	  deze	  prachtige	  tempel.	  We	  gaan	  hier	  aan	  het	  einde	  van	  de	  
middag	  heen	  en	  genieten	  hier	  van	  de	  prachtige	  zonsondergang.	  Bij	  laag	  water	  is	  de	  tempel	  net	  wel	  of	  
net	  niet	  met	  droge	  voeten	  te	  bereiken	  over	  een	  zanddam	  (wantij)	  van	  zo'n	  twintig	  meter	  lang.	  De	  
toegang	  is	  echter	  beperkt	  tot	  de	  eerste	  vijf	  meter	  van	  het	  mini	  eilandje.	  Op	  het	  toegankelijke	  deel	  is	  een	  
'grot'	  met	  een	  magische	  bron.	  Alhoewel	  de	  tempel	  in	  de	  zee	  ligt,	  komt	  er	  zoet	  water	  uit	  deze	  bron.	  
	  
Tanah	  Lot	  is	  een	  van	  de	  drukst	  bezochte	  toeristische	  attracties	  op	  Bali,	  de	  toegangsweg	  naar	  de	  tempel	  
is	  dan	  ook	  een	  moeizaam	  voorbij	  te	  komen	  toeristenmarkt.	  	  
	  
Je	  betaalt	  alleen	  de	  transfer	  naar	  Tana	  Lot.	  Dit	  zal	  ong.	  €	  10	  zijn.	  	  
	  

	  



	  

	  
	  
	  
Fietstocht	  Ubud	  
Iedereen	  die	  Eat,	  Pray,	  Love	  heeft	  gelezen	  moet	  mee	  naar	  Ubud!	  En	  iedereen	  die	  de	  prachtige	  
rijstvelden	  wil	  zien	  ook!	  Dit	  wordt	  echt	  een	  waanzinnig	  mooie	  dag.	  
	  
We	  worden	  ’s	  ochtends	  vroeg	  opgehaald	  en	  rijden	  dan	  richting	  Ubud.	  We	  gaan	  eerst	  lekker	  ontbijten	  op	  
een	  tradtionele	  Balinese	  compound	  met	  uitzicht	  over	  een	  prachtige	  tuin.	  
	  
Vervolgens	  gaan	  we	  mountainbiken	  en	  maken	  we	  verschillende	  stops.	  We	  lopen	  bijvoorbeeld	  door	  de	  
rijstvelden,	  bekijken	  een	  Balinese	  koffieplantage	  en	  bezoeken	  een	  kleine	  tempel.	  
	  
We	  lunchen	  op	  een	  erg	  bijzondere	  plek,	  namelijk	  bij	  onze	  gids	  thuis.	  Ervaar	  de	  Balinese	  gastvrijheid	  en	  
maak	  kennis	  met	  de	  Balinese	  cultuur	  en	  gebruiken!	  
	  
Tijdens	  deze	  tour	  is	  het	  volgende	  inclusief:	  pick-‐up	  en	  return	  naar	  het	  hotel,	  MTB	  en	  helm,	  ontbijt	  en	  
lunch,	  mineraal	  water	  tijdens	  de	  tour,	  gids	  die	  je	  alles	  vertelt	  over	  de	  Balinese	  cultuur	  en	  verzekering.	  De	  
tour	  duurt	  van	  ong.	  8:00	  uur	  tot	  16:00	  uur.	  De	  prijs	  is	  €	  45.	  

	  

	  
	  

Boottocht	  
Een	  vakantie	  zonder	  boottocht	  is	  geen	  vakantie!	  
We	  worden	  ’s	  ochtends	  opgehaald	  en	  rijden	  naar	  Denpasar.	  Vervolgens	  gaan	  we	  aan	  boord	  en	  varen	  we	  
naar	  Crystal	  Bay	  op	  het	  eilandje	  Nusa	  Penida.	  Een	  prachtige	  plek	  waar	  je	  heel	  mooi	  kan	  duiken	  en	  
snorkelen.	  En	  dit	  eiland	  is	  echt	  een	  tropisch	  paradijs	  uit	  de	  Bounty	  reclame!	  Dit	  wordt	  een	  heerlijke	  dag!	  
	  
Tijdens	  de	  boottocht	  krijg	  je	  fruit,	  snacks	  en	  water.	  Als	  lunch	  hebben	  we	  een	  heerlijke	  BBQ	  met	  kip,	  
rundvlees	  en	  vis	  spiesjes.	  Daarbij	  een	  heerlijke	  salade!	  (wijn	  en	  bier	  is	  niet	  inclusief.)	  
	  
In	  de	  middag	  varen	  we	  naar	  een	  andere	  plek	  toe	  waar	  je	  prachtig	  kunt	  snorkelen.	  
	  
Voor	  de	  boottocht	  betaal	  je	  €	  95.	  Niet	  goedkoop,	  maar	  al	  het	  bovenstaande	  is	  inclusief	  én	  we	  hebben	  
een	  speedboot	  alleen	  voor	  onze	  groep.	  Het	  is	  een	  kleinschalige	  excursie	  en	  echt	  een	  dag	  die	  je	  niet	  mag	  
missen!	  	  
N.B.	  Als	  er	  meer	  dan	  20	  mensen	  meegaan,	  gaan	  we	  niet	  met	  de	  speedboot	  maar	  met	  een	  traditioneel	  
Indonesisch	  motor	  jacht.	  	  
	  



	  

	  
	  
Sundays	  Beachclub	  in	  Nusa	  Dua	  en	  diner	  in	  Jimbaran	  
WOW!	  Je	  zult	  versteld	  staan	  als	  je	  op	  deze	  prachtige	  plek	  aankomt!	  Dit	  is	  een	  van	  de	  mooiste	  
beachclubs	  ter	  wereld	  en	  het	  is	  hier	  heel	  goed	  toeven!	  
De	  toegang	  is	  300.000	  Rupiah	  (ongeveer	  €	  20).	  De	  helft	  hiervan	  is	  een	  credit	  wat	  je	  kunt	  gebruiken	  voor	  
het	  betalen	  van	  eten	  en	  drinken.	  	  
Zonnebedjes,	  handdoeken,	  WiFi,	  kayaks,	  snorkelspullen	  en	  SUPs	  staan	  tot	  je	  beschikking!	  
	  
Aan	  het	  einde	  van	  de	  middag	  gaan	  we	  naar	  Jimbaran.	  Een	  prachtig	  strand	  waar	  alleen	  vis	  restaurants	  
zijn.	  De	  tafels	  staan	  op	  het	  zand,	  dus	  dit	  is	  ook	  weer	  een	  magische	  belevenis!	  Diner	  kost	  ongeveer	  €	  10	  
excl.	  drankjes.	  
	  
De	  transfer	  naar	  Finns,	  Jimbaran	  en	  weer	  terug	  naar	  het	  hotel	  zal	  ongeveer	  €	  20	  kosten.	  

	  
	  

	   	  
	  

Surfen	  
Het	  ziet	  er	  altijd	  zo	  cool	  uit	  en	  aan	  het	  einde	  van	  deze	  dag	  kan	  jij	  het	  ook:	  surfen!	  We	  worden	  in	  de	  
ochtend	  opgehaald	  en	  gaan	  dan	  richting	  het	  strand.	  Afhankelijk	  van	  de	  golven	  wordt	  op	  de	  dag	  zelf	  de	  
locatie	  gekozen.	  In	  totaal	  krijg	  je	  ongeveer	  2,5	  uur	  surfles.	  
Prijs	  voor	  het	  surfen	  is	  €	  30.	  Dit	  is	  inclusief	  materiaal	  huur	  en	  iedereen	  heeft	  zijn	  eigen	  surfleraar.	  
	  
Ga	  je	  niet	  mee	  surfen?	  Ga	  dan	  wel	  mee	  naar	  het	  strand	  van	  Canggu!	  Je	  kan	  heerlijk	  chillen	  bij	  Old	  Mans	  
en	  hier	  ook	  heerlijk	  eten!	  Daarna	  gaan	  we	  door	  naar	  Deus	  voor	  een	  super	  leuk	  feestje!	  Altijd	  the	  place	  to	  
be	  op	  zondag	  avond!	  



	  

	  
	  
Jeep	  Tour	  
Als	  je	  het	  westen	  van	  Bali	  wilt	  ontdekken	  dan	  moet	  je	  mee	  met	  deze	  prachtige	  tour!	  
We	  worden	  ’s	  ochtends	  opgehaald	  met	  VW	  181	  jeeps.	  Je	  hoeft	  niet	  zelf	  te	  rijden,	  want	  elke	  jeep	  wordt	  
bestuurd	  door	  een	  chauffeur	  die	  tevens	  de	  gids	  is.	  
	  
Het	  is	  elke	  keer	  een	  verassing	  waar	  we	  heen	  gaan,	  maar	  het	  wordt	  sowieso	  een	  prachtige	  dag.	  Het	  is	  
helemaal	  afhankelijk	  van	  het	  weer	  waar	  de	  gids	  ons	  mee	  naartoe	  neemt.	  Vorige	  keer	  hebben	  we	  een	  
prachtige	  tempel	  bezocht	  midden	  in	  het	  regenwoud.	  We	  hebben	  heerlijk	  geluncht	  in	  the	  middle	  of	  
nowhere	  en	  we	  zijn	  naar	  een	  prachtige	  waterval	  gegaan.	  
	  
Het	  is	  een	  fantastische	  manier	  om	  meer	  van	  het	  binnenland	  van	  Bali	  te	  zien	  en	  de	  gids	  kan	  je	  alles	  
vertellen	  over	  de	  Balinese	  cultuur	  en	  gebruiken.	  
	  
Deze	  dag,	  inclusief	  lunch,	  kost	  €	  70.	  Tijdens	  de	  lunch	  zijn	  drankjes	  exclusief.	  
	  

	  
	  
Balinees	  koken	  
’s	  Ochtends	  vroeg	  wordt	  je	  opgepikt	  in	  het	  hotel	  en	  meegenomen	  naar	  de	  traditionele	  markt	  in	  Ubud.	  
Hier	  kan	  je	  zien	  welke	  kruiden	  en	  ingrediënten	  er	  nodig	  zijn	  om	  heerlijke	  Balinese	  gerechten	  te	  maken.	  
Vanaf	  de	  markt	  ben	  je	  in	  5	  minuten	  in	  het	  Balinese	  huis.	  Daar	  leer	  je,	  met	  hulp	  van	  lokale	  koks,	  hoe	  je	  
een	  Balinese	  feestmaaltijd	  met	  maar	  liefst	  9	  gerechten	  klaar	  moet	  maken.	  	  
	  
Het	  heerlijke	  menu	  bestaat	  o.a.	  uit	  gerookte	  eend,	  gerookte	  kip,	  sate,	  tempe	  en	  tofu,	  gefrituurde	  
noedels,	  gado-‐gado,	  pinda	  saus	  en	  natuurlijk	  sambal!	  Rond	  12:30	  ben	  je	  klaar	  met	  koken	  en	  kan	  je	  
genieten	  van	  je	  eigen	  lunch.	  Daarna	  ga	  je	  weer	  terug	  naar	  het	  hotel.	  
	  
De	  prijs	  is	  €	  45	  en	  dit	  is	  inclusief	  transfer,	  kookles,	  kookboek	  en	  lunch.	  Er	  moeten	  minimaal	  2	  
deelnemers	  zijn.	  



	  

	  
	  
Belangrijk:	  
We	  weten	  dat	  het	  overbodig	  is	  om	  te	  zeggen,	  maar	  neem	  alsjeblieft	  de	  volgende	  dingen	  mee	  naar	  alle	  
excursies:	  
- Zonnebrandcrème	  
- Petje/hoed	  
- Flesje	  water	  
- Camera	  
- Zwemkleding	  +	  handdoek	  
- Gympen	  zijn	  aan	  te	  raden	  tijdens	  het	  MTB-‐en	  
- Het	  kan	  even	  regenen,	  dus	  neem	  altijd	  een	  regenjack	  mee	  
	  
N.B.	  Er	  valt	  nog	  veel	  meer	  te	  doen.	  Mis	  je	  iets	  in	  het	  programma,	  laat	  het	  Janneke	  dan	  weten	  en	  dan	  
proberen	  we	  het	  voor	  je/jullie	  te	  regelen!	  	  
Je	  kan	  bijvoorbeeld	  yoga	  doen	  (wordt	  ook	  door	  hotel	  aangeboden),	  olifanten	  tocht,	  etc.	  
	  
Neem	  voor	  de	  excursies	  alsjeblieft	  euro’s	  mee!	  Dit	  is	  makkelijk	  voor	  de	  reisleiding,	  onze	  partners	  en	  
voor	  jezelf!	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  

Praktische	  info	  	  
	  
Visuminformatie	  

	  
Indien	  je	  korter	  dan	  30	  dagen	  in	  Indonesië	  verblijft,	  hoeft	  je	  voorafgaand	  aan	  de	  reis	  geen	  visum	  aan	  te	  
vragen.	  Je	  kunt	  bij	  aankomst	  op	  de	  luchthaven	  in	  Indonesië	  een	  visum	  kopen	  (z.g.	  ‘visa	  on	  arrival).	  Wij	  
adviseren	  je	  hiervoor	  25	  USD	  mee	  te	  nemen.	  Je	  kunt	  ook	  in	  euro’s	  betalen	  tegen	  de	  op	  dat	  moment	  
geldende	  koers	  (in	  de	  meeste	  gevallen	  betaalt	  je	  tussen	  €	  20-‐25	  euro).	  
	  	  
Paspoort	  
	  	  
Je	  paspoort	  dient	  bij	  aankomst	  in	  Indonesië	  nog	  minimaal	  zes	  maanden	  geldig	  te	  zijn.	  Belgische	  reizigers	  
dienen	  te	  beschikken	  over	  een	  internationale	  reispas.	  Tevens	  adviseren	  wij	  u	  om	  een	  kopie	  van	  het	  
paspoort	  mee	  te	  nemen	  of	  naar	  jezelf	  te	  mailen.	  Bij	  verlies	  of	  diefstal	  kan	  dit	  erg	  handig	  zijn.	  Indien	  je	  
paspoort	  is	  gestolen	  of	  zoekgeraakt,	  dien	  je	  een	  nieuw	  reisdocument	  aan	  te	  vragen	  bij	  de	  Nederlandse	  
ambassade	  in	  Jakarta	  of	  het	  Indonesische	  consulaat	  op	  Bali.	  Voor	  de	  resterende	  periode	  van	  je	  verblijf	  
kan	  je	  gebruik	  maken	  van	  een	  noodpaspoort.	  Vergeet	  echter	  niet	  om	  ter	  plaatse	  een	  verklaring	  van	  
vermissing	  in	  te	  vullen	  en/of	  aangifte	  van	  diefstal	  te	  doen.	  
	  	  
Vaccinaties	  
	  	  
Voor	  Bali	  zijn	  geen	  inentingen	  verplicht.	  Wel	  wordt	  een	  aantal	  vaccinaties	  aangeraden,	  zoals	  DTP,	  
hepatitis	  A	  en	  buiktyfus.	  Raadpleeg	  voor	  actuele	  informatie	  altijd	  tijdig	  uw	  huisarts,	  de	  lokale	  GGD	  of	  het	  
vaccinatiebureau.	  	  
	  
Geldzaken	  
	  	  
Munteenheid	  
De	  munteenheid	  van	  Indonesië	  is	  de	  Rupiah	  (Rp).	  De	  waarde	  van	  deze	  munt	  fluctueert	  en	  ligt	  de	  laatste	  
jaren	  tussen	  de	  11.000	  tot	  12.000	  rupiah	  voor	  1	  euro.	  Er	  zijn	  biljetten	  van	  1000,	  2000,	  5000,	  10.000,	  
20.000,	  50.000	  en	  100.000	  rupiah.	  Zorg	  dat	  je	  altijd	  wat	  kleinere	  coupures	  bij	  je	  hebt	  voor	  fooitjes	  of	  
kleinere	  uitgaven.	  
	  	  
Pinnen	  
Je	  kunt	  prima	  geld	  uit	  de	  geldautomaten	  halen	  (zogenaamde	  ATM's),	  waardoor	  het	  niet	  persé	  
noodzakelijk	  is	  contant	  geld	  mee	  te	  nemen.	  Je	  vindt	  de	  geldautomaten	  op	  de	  luchthaven	  en	  in	  vrijwel	  
alle	  (toeristische)	  plaatsen.	  In	  de	  meeste	  gevallen	  kun	  je	  tot	  1	  miljoen	  Rupiah	  pinnen.	  Wij	  raden	  je	  
echter	  ook	  aan	  om	  een	  kleine	  hoeveelheid	  contant	  geld	  in	  Euro's	  of	  Dollars	  mee	  te	  nemen.	  (let	  op:	  
biljetten	  zonder	  scheuren,	  zonder	  vouwen	  en	  volledig	  onbeschreven	  Dollars	  mogen	  niet	  ouder	  zijn	  dan	  
seriejaar	  1999).	  Deze	  kun	  je	  gemakkelijk	  wisselen	  bij	  hotels,	  postkantoren	  en	  banken.	  
	  	  
Credit	  Card	  
Je	  kunt	  vaak	  in	  de	  grote	  hotels,	  restaurants	  en	  warenhuizen	  en	  bij	  veel	  duikscholen	  gebruik	  maken	  van	  
je	  creditcard.	  We	  adviseren	  je	  wel	  om	  het	  gebruik	  van	  je	  credit	  card	  te	  vermijden	  omdat	  er	  namelijk	  nog	  
weleens	  gefraudeerd	  wordt.	  In	  de	  internationale	  hotels	  kun	  je	  uiteraard	  wel	  op	  een	  veilige	  manier	  jouw	  
credit	  card	  gebruiken.	  
	  	  



	  

	  
	  	  
Fooi	  
In	  Indonesië	  is	  het	  gebruikelijk	  om	  fooien	  te	  geven.	  Vooral	  je	  chauffeur	  en/of	  gids	  zullen	  het	  op	  prijs	  
stellen	  een	  extraatje	  te	  ontvangen	  na	  hun	  inzet.	  Het	  bedrag	  dat	  je	  geeft	  aan	  fooi	  is	  volledig	  aan	  jezelf	  en	  
afhankelijk	  van	  jouw	  mate	  van	  tevredenheid.	  Ook	  porters	  en	  kamermeisjes	  kunnen	  een	  extraatje	  wel	  
waarderen.	  Wij	  adviseren	  je	  wel	  om	  de	  fooien	  persoonlijk	  te	  overhandigen.	  In	  de	  restaurants	  is	  de	  
service	  charge	  soms	  al	  verwerkt	  in	  de	  rekening.	  Soms	  wordt	  er	  15	  of	  21%	  tax	  en	  service	  aan	  de	  rekening	  
toegevoegd.	  
	  	  
Afdingen	  
Het	  is	  in	  Indonesië	  de	  normaalste	  zaak	  om	  te	  onderhandelen	  over	  de	  prijs	  van	  producten	  en	  diensten	  op	  
vooral	  op	  markten	  en	  pasar	  malams.	  Voel	  je	  dus	  niet	  bezwaard	  om	  een	  lagere	  prijs	  te	  vragen	  dan	  wat	  er	  
wordt	  gevraagd.	  Ook	  bij	  het	  gebruik	  van	  lokaal	  vervoer,	  bijvoorbeeld	  taxi’s	  en	  becakfietsen,	  is	  het	  
gebruikelijk	  te	  onderhandelen	  over	  de	  prijs.	  In	  supermarkten	  en	  restaurants	  wordt	  in	  de	  regel	  niet	  
afgedongen.	  Hier	  worden	  in	  de	  meeste	  gevallen	  vaste	  prijzen	  gehanteerd.	  Voor	  het	  afdingen	  zijn	  geen	  
echte	  richtlijnen.	  Neem	  vooraf	  een	  bedrag	  in	  gedachte	  wat	  je	  maximaal	  wilt	  uitgeven	  voor	  het	  product	  
of	  de	  dienst.	  We	  adviseren	  altijd	  op	  respectvolle	  manier	  te	  onderhanden.	  Blijf	  te	  allen	  tijde	  lachen	  en	  
probeer	  niet	  te	  schreeuwen	  of	  kwaad	  weg	  te	  lopen.	  
	  	  
Kleding	  
	  	  
Wij	  adviseren	  je	  met	  name	  dunne	  katoenen	  kleding	  mee	  te	  nemen	  vanwege	  het	  tropische	  klimaat	  in	  
Indonesië.	  Een	  windjack	  of	  trui	  is	  nodig	  voor	  de	  hoger	  gelegen	  gebieden.	  Voor	  Indonesiërs	  is	  bedekte	  
kleding	  de	  norm.	  Je	  zult	  merken	  dat	  er	  deuren	  voor	  je	  opengaan	  die	  voor	  anderen	  gesloten	  blijven,	  als	  je	  
je	  aanpast	  aan	  kleding	  en	  gewoonten.	  Het	  is	  daarom	  verstandig	  t-‐shirts	  met	  een	  kort	  mouwtje	  en	  shorts	  
en	  rokjes	  tot	  op	  de	  knie	  mee	  te	  nemen,	  dan	  zit	  je	  altijd	  goed.	  	  
	  	  
Tijd	  
	  	  
Indonesië	  kent	  3	  verschillende	  tijdzones.	  In	  onze	  zomertijd	  is	  het	  op	  Bali	  6	  uur	  later	  dan	  in	  Nederland.	  
Zodra	  bij	  ons	  de	  wintertijd	  ingaat,	  komt	  hier	  nog	  een	  uurtje	  bij.	  
	  	  	  
Taal	  
	  	  
De	  officiële	  taal	  van	  Indonesië	  is	  Bahasa	  Indonesia.	  De	  taal	  is	  een	  mengelmoes	  van	  vele	  andere	  talen,	  
waaronder	  Chinees,	  Nederlands,	  Portugees	  en	  voornamelijk	  Maleis.	  Daarnaast	  kent	  het	  land	  meer	  dan	  
300	  dialecten,	  waarvan	  Javaans	  het	  meest	  wordt	  gesproken.	  Een	  gedeelte	  van	  de	  oudere	  inwoners	  
spreekt	  bovendien	  nog	  een	  beetje	  Nederlands.	  De	  jongere	  generatie	  spreekt	  overigens	  steeds	  meer	  
Engels.	  Op	  scholen	  wordt	  Engelse	  les	  steeds	  meer	  gehandhaafd.	  	  
	  	  
	  	  
Elektriciteit	  
	  	  
Alle	  hotels	  beschikken	  over	  een	  netspanning	  van	  110	  of	  220	  volt.	  Stroomstoringen	  treden	  in	  het	  verre	  
oosten	  vaker	  op	  dan	  bij	  ons.	  Het	  is	  altijd	  handig	  een	  wereldstekker	  mee	  te	  nemen.	  Deze	  zijn	  te	  koop	  bij	  
onder	  andere	  ANWB,	  Kijkshop	  en	  Hema.	  
	  
	  

	  



	  

	  
	  

	   Tips	  	  
	  

1. Zet	  je	  pinpas	  op	  wereld	  zodat	  je	  kan	  pinnen	  op	  Bali.	  
2. Neem	  een	  credit	  card	  mee	  indien	  je	  die	  hebt.	  
3. Je	  kan	  euro’s	  en	  dollars	  wisselen	  op	  Bali,	  dus	  handig	  om	  wat	  cash	  mee	  te	  nemen.	  Je	  kan	  overal	  

geld	  wisselen.	  
4. Als	  je	  een	  taxi	  ergens	  naartoe	  neemt	  waar	  niet	  al	  te	  veel	  taxi’s	  zijn,	  vraag	  dan	  aan	  de	  chauffeur	  

om	  op	  je	  te	  wachten.	  
5. De	  dresscode	  op	  Bali	  is	  casual,	  maar	  als	  je	  een	  tempel	  bezoekt	  dien	  je	  wel	  bedekt	  gekleed	  te	  zijn.	  

Dus	  neem	  altijd	  een	  sarong	  of	  sjaal	  mee	  zodat	  je	  deze	  even	  om	  kan	  slaan.	  
6. Wees	  voorzichtig	  met	  je	  spullen.	  Er	  zijn	  zakenrovers	  actief	  dus,	  als	  vrouw,	  kan	  je	  het	  beste	  een	  

schoudertas	  meenemen	  met	  een	  rits.	  Neem	  als	  man	  een	  money	  belt	  mee.	  
	  

Bali	  
	  
Bali	  ligt	  ten	  oosten	  van	  Java	  en	  ten	  westen	  van	  Lombok.	  Het	  is	  het	  westelijkste	  van	  de	  Kleine	  Soenda-‐
eilanden.	  Het	  eiland	  meet	  5561	  km²,	  en	  telt	  3.216.881	  inwoners	  (2002).	  Bijna	  90%	  behoort	  tot	  de	  
autochtone	  bevolking,	  de	  Balinezen,	  die	  grotendeels	  hindoes	  zijn	  en	  Balinees	  of	  Indonesisch	  spreken.	  De	  
hoofdstad	  is	  Denpasar.	  Tot	  1958	  was	  de	  hoofdstad	  Singaraja.	  
	  
Van	  oudsher	  bestonden	  er	  op	  Bali	  verschillende	  onafhankelijke	  vorstendommen.	  In	  1597	  betraden	  voor	  
het	  eerst	  Nederlanders	  (de	  gebroeders	  Cornelis	  en	  Frederik	  de	  Houtman)	  het	  eiland,	  maar	  pas	  vanaf	  het	  
midden	  van	  de	  19e	  eeuw	  kwam	  het	  eiland	  geleidelijk	  aan	  onder	  Nederlands	  bestuur.	  De	  uiteindelijke,	  
bloedige	  onderwerping	  vond	  in	  1906	  plaats,	  nadat	  de	  Balinese	  adel	  in	  Badung	  (mannen,	  vrouwen	  én	  
kinderen)	  massaal	  Perang	  Poepoetan	  (zelfmoord)	  pleegde	  door	  slechts	  gewapend	  met	  een	  kris	  en	  een	  
klewang	  op	  het	  vijandelijke	  vuur	  in	  te	  lopen.	  
	  
Voor	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  vestigde	  zich	  een	  aantal	  Europese	  schilders	  op	  het	  eiland,	  waaronder	  
Walter	  Spies.	  Zij	  lieten	  zich	  inspireren	  door	  de	  Balinese	  kunst,	  maar	  die	  kunst	  onderging	  op	  haar	  beurt	  
westerse	  invloeden,	  vooral	  in	  het	  houtsnijwerk	  en	  de	  schilderkunst.	  Ook	  de	  Belgische	  kunstenaar	  Le	  
Mayeur	  is	  een	  voorbeeld	  hiervan.	  In	  Sanur	  is	  een	  museum	  te	  bezichtigen	  waarin	  vele	  van	  zijn	  werken	  te	  
bekijken	  zijn,	  hoewel	  deze	  door	  de	  invloeden	  van	  het	  klimaat	  ernstig	  beschadigd	  zijn.	  Bali	  maakt	  deel	  uit	  
van	  de	  Republik	  Indonesia	  sinds	  het	  ontstaan	  van	  die	  republiek	  in	  1945.	  Bali	  is	  de	  27e	  provincie.	  Het	  is	  
de	  grootste	  toeristische	  trekpleister	  van	  het	  land.	  
	  
Hoewel	  in	  de	  meeste	  delen	  van	  Indonesië	  de	  bevolking	  overwegend	  moslim	  is,	  hangt	  de	  meerderheid	  
van	  de	  Balinezen	  een	  vorm	  van	  het	  hindoeïsme	  aan.	  Dit	  Balinese	  hindoeïsme	  (Hindu	  Dharma,	  Agama	  
Hindu)	  bestaat	  uit	  een	  combinatie	  van	  bestaande	  Balinese	  mythologieën	  en	  invloeden	  van	  het	  
hindoeïsme	  uit	  Zuid-‐	  en	  Zuidoost-‐Azië.	  
	  
Dans	  en	  muziek	  zijn	  erg	  belangrijk,	  in	  het	  dagelijkse	  leven,	  maar	  zeker	  ook	  in	  het	  spirituele.	  De	  Balinese	  
dansen	  worden	  ondersteund	  door	  gamelanmuziek.	  Daarnaast	  worden	  alle	  festiviteiten	  in	  de	  tempel	  
door	  gamelanmuziek	  ondersteund.	  Tevens	  is	  er	  veel	  schilderkunst,	  textiel	  en	  houtsnijwerk	  waarmee	  de	  
kunstzinnigheid	  en	  creativiteit	  van	  de	  Balinees	  wordt	  onderstreept	  en	  benadrukt.	  Naast	  eerder	  
genoemde	  kunstuitingen	  worden	  er	  ook	  veel	  sieraden	  van	  goud-‐	  en	  zilverwerk	  gemaakt.	  
	  
	  



	  

	  

Vasanti	  Hotel	  4*	  
	   	  

Vasanti	  Hotel	  ligt	  op	  ongeveer	  1	  kilometer	  van	  het	  Petitenget,	  het	  Batu	  Belig	  strand	  en	  het	  levendige	  
centrum	  van	  Seminyak.	  Op	  korte	  afstand	  vind	  je	  diverse	  restaurants	  en	  clubs.	  Op	  gezette	  tijden	  is	  er	  een	  
shuttleservice	  vanuit	  het	  hotel	  naar	  het	  centrum	  van	  Seminyak.	  
	  
Faciliteiten	  
Vasanti	  Hotel	  telt	  121	  kamers	  verdeeld	  over	  één	  gebouw	  met	  4	  verdiepingen.	  In	  de	  elegante	  lobby	  met	  
zitjes	  vind	  je	  de	  24-‐uurs	  receptie	  en	  5	  liften.	  
	  
Het	  restaurant	  heeft	  een	  open	  keuken	  en	  serveert	  moderne	  en	  klassieke	  gerechten.	  Voor	  een	  drankje	  
kun	  je	  terecht	  bij	  de	  poolbar	  en	  de	  rooftop	  bar	  met	  een	  prachtig	  uitzicht	  over	  de	  omgeving.	  
	  
Buiten	  tref	  je	  een	  heerlijk	  zwembad	  en	  een	  zonneterras	  met	  ligbedden	  en	  parasols.	  
	  
Verder	  biedt	  Vasanti	  Hotel	  roomservice	  en	  een	  wasservice	  (alle	  tegen	  betaling).	  In	  de	  openbare	  ruimtes	  
kun	  je	  gratis	  gebruikmaken	  van	  wifi.	  
	  

	  
Jouw	  hotelkamer	  
Jouw	  kamer	  in	  Vasanti	  Hotel	  is	  ruim	  (1-‐3	  personen)	  en	  beschikt	  over	  airconditioning,	  televisie,	  DVD-‐
speler,	  een	  Ipod-‐dock,	  minibar	  en	  een	  huurkluisje.	  De	  badkamer	  is	  voorzien	  van	  een	  regendouche,	  bad,	  
toilet	  en	  een	  föhn.	  
	  
De	  Deluxekamer	  beschikt	  over	  dezelfde	  faciliteiten	  als	  de	  standaardkamer	  maar	  is	  echter	  ruimer.	  	  

	  
Verzorging	  
Je	  verblijft	  op	  basis	  van	  logies	  en	  ontbijt.	  	  

Sport	  &	  Ontspanning:	  
U	  kunt	  heerlijk	  ontspannen	  in	  het	  Spa	  &	  Wellness	  Center.	  Geniet	  van	  luxe	  behandelingen	  en	  
ontspannende	  massages.	  U	  kunt	  ook	  gebruikmaken	  van	  de	  fitnessruimte.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  

Vasanti	  Hotel	  4*	  
	   	  

Vasanti	  Hotel	  ligt	  op	  ongeveer	  1	  kilometer	  van	  het	  Petitenget,	  het	  Batu	  Belig	  strand	  en	  het	  levendige	  
centrum	  van	  Seminyak.	  Op	  korte	  afstand	  vind	  je	  diverse	  restaurants	  en	  clubs.	  Op	  gezette	  tijden	  is	  er	  een	  
shuttleservice	  vanuit	  het	  hotel	  naar	  het	  centrum	  van	  Seminyak.	  
	  
Faciliteiten	  
Vasanti	  Hotel	  telt	  121	  kamers	  verdeeld	  over	  één	  gebouw	  met	  4	  verdiepingen.	  In	  de	  elegante	  lobby	  met	  
zitjes	  vind	  je	  de	  24-‐uurs	  receptie	  en	  5	  liften.	  
	  
Het	  restaurant	  heeft	  een	  open	  keuken	  en	  serveert	  moderne	  en	  klassieke	  gerechten.	  Voor	  een	  drankje	  
kun	  je	  terecht	  bij	  de	  poolbar	  en	  de	  rooftop	  bar	  met	  een	  prachtig	  uitzicht	  over	  de	  omgeving.	  
	  
Buiten	  tref	  je	  een	  heerlijk	  zwembad	  en	  een	  zonneterras	  met	  ligbedden	  en	  parasols.	  
	  
Verder	  biedt	  Vasanti	  Hotel	  roomservice	  en	  een	  wasservice	  (alle	  tegen	  betaling).	  In	  de	  openbare	  ruimtes	  
kun	  je	  gratis	  gebruikmaken	  van	  wifi.	  

	  
Jouw	  hotelkamer	  
Jouw	  kamer	  in	  Vasanti	  Hotel	  is	  ruim	  (1-‐3	  personen)	  en	  beschikt	  over	  airconditioning,	  televisie,	  DVD-‐
speler,	  een	  Ipod-‐dock,	  minibar	  en	  een	  huurkluisje.	  De	  badkamer	  is	  voorzien	  van	  een	  regendouche,	  bad,	  
toilet	  en	  een	  föhn.	  

	  
Verzorging	  
Je	  verblijft	  op	  basis	  van	  logies	  en	  ontbijt.	  	  

Sport	  &	  Ontspanning:	  
U	  kunt	  heerlijk	  ontspannen	  in	  het	  Spa	  &	  Wellness	  Center.	  Geniet	  van	  luxe	  behandelingen	  en	  
ontspannende	  massages.	  U	  kunt	  ook	  gebruikmaken	  van	  de	  fitnessruimte.	  
	  

Vliegen	  met	  Qatar	  	  	  	  
	  
Online	  inchecken	  is	  helaas	  niet	  mogelijk	  	  
Je	  vliegt	  met	  een	  Boeing	  787-‐8	  Dreamliner	  
Minder	  kans	  op	  jetlag	  dankzij	  goede	  luchtkwaliteit	  
Grotere	  en	  elektronisch	  dimbare	  ramen	  
Je	  mag	  30	  kilo	  ruimbagage	  meenemen	  en	  7	  kilo	  handbagage	  
Maaltijden	  en	  drankjes	  (incl.	  een	  selectie	  van	  alcoholische	  dranken)	  aan	  boord	  zijn	  inclusief	  
Je	  hebt	  een	  eigen	  10.6	  inch	  tv-‐scherm	  met	  keuze	  uit	  meer	  dan	  100	  films,	  tv-‐series,	  muziek	  en	  
videogames	  
	  
	  



	  

	  
	  

De	  reisleiding	  
	  
Tijdens	  deze	  reis	  zal	  Janneke	  de	  reisleiding	  verzorgen.	  Zij	  
staat	  24/7	  voor	  je	  klaar.	  Dus	  als	  je	  vragen	  hebt,	  kan	  je	  altijd	  
bij	  haar	  terecht.	  Janneke	  zal	  elke	  ochtend	  bij	  het	  ontbijt	  
aanwezig	  zijn	  en	  elke	  avond	  organiseren	  we	  een	  gezellig	  
diner	  waar	  je	  ook	  mee	  naartoe	  kan	  gaan.	  
	  
Je	  kan	  Janneke	  bereiken	  op	  +31	  610332496.	  Aanmelden	  en	  
annuleren	  van	  excursies	  kan	  alleen	  tijdens	  ontbijt/diner	  of	  
per	  telefoon/sms.	  Je	  krijgt	  altijd	  een	  bevestiging	  van	  Janneke.	  
Wanneer	  je	  je	  eenmaal	  hebt	  opgegeven,	  dan	  is	  het	  vaak	  niet	  
meer	  mogelijk	  om	  kosteloos	  te	  annuleren.	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  
Algemene	  informatie	  over	  de	  reis	  
	  
Online	  inchecken	  of	  een	  stoel	  reserveren	  
Is	  helaas	  niet	  mogelijk.	  Je	  moet	  inchecken	  op	  Schiphol,	  dus	  wees	  op	  tijd	  als	  je	  een	  stoel	  met	  extra	  
beenruimte	  o.i.d.	  wilt.	  
	  
Vlucht	  info	  
Je	  dient	  2,5	  tot	  3	  uur	  voor	  vertrek	  op	  Schiphol	  aanwezig	  te	  zijn	  en	  je	  te	  melden	  bij	  de	  desbetreffende	  
incheckbalie.	  Wij	  raden	  je	  aan	  om	  op	  de	  dag	  vóór	  en	  de	  dag	  van	  vertrek	  de	  vluchttijden	  te	  controleren.	  	  

Voor	  de	  bestemming	  Bali	  vlieg	  je	  vanuit	  Nederland	  naar	  de	  luchthaven	  van	  Doha	  en	  daarna	  vlieg	  je	  naar	  
Denpasar.	  

Bagage	  

Per	  persoon	  mag	  je	  niet	  meer	  dan	  7	  kilo	  handbagage	  meenemen.	  Naast	  de	  handbagage	  is	  30kg	  normale	  
bagage	  toegestaan,	  indien	  je	  dit	  hebt	  bijgeboekt.	  

Dit	  zijn	  de	  regels	  voor	  vloeistoffen	  in	  je	  handbagage:	  	  
- Vloeistoffen	  en	  gels	  meenemen	  in	  verpakkingen	  van	  maximaal	  100ml.	  	  
- Deze	  verpakkingen	  mogen	  alleen	  worden	  meegenomen	  in	  een	  hersluitbare	  doorzichtige	  plastic	  zak	  

van	  maximaal	  1	  liter.	  	  
- Per	  persoon	  mag	  één	  doorzichtige	  plastic	  zak	  worden	  meegenomen;	  	  	  

	  
Terugreis	  Vlucht	  	  
Wij	  brengen	  je	  op	  de	  hoogte	  van	  het	  exacte	  tijdstip	  van	  de	  terugreis.	  Een	  dag	  voor	  vertrek	  laten	  we	  je	  
weten	  hoe	  laat	  de	  transfer	  zal	  zijn.	  
	  
Belangrijke	  telefoonnummers:	  	  
Janneke	   	   	   	   	   	   +31	  (0)610332496	  
Emma	  Blanchard	  	   	   	   	   +31	  (0)631994043	  
Noodnummer	  SOS	  Alarmcentrale	  	   	   +31	  (0)206515777	  	   	   	   	  



	  

	  
	  
Over	  Crusj	  
	  
Crusj	  organiseert	  sinds	  2011	  mooie	  vakanties	  voor	  hoger	  opgeleide	  singles.	  Tijdens	  je	  vakantie	  met	  Crusj	  
draait	  alles	  om	  Meeting	  Friends:	  je	  gaat	  alleen	  op	  vakantie,	  maar	  komt	  terug	  met	  een	  grotere	  
vrienden/kennissen	  kring!	  	  
	  
De	  Crusj	  reizen	  brengen	  je	  in	  de	  zomermaanden	  naar	  verschillende	  zonnige	  Mediterrane	  bestemmingen.	  
In	  de	  wintermaanden	  kan	  je	  mee	  skiën	  en	  genieten	  van	  winterzon	  op	  Bali,	  Fuerteventura	  en	  Curaçao.	  	  
	  
Crusj	  wordt	  geleid	  door	  Emma	  Blanchard.	  Emma	  is	  van	  huis	  uit	  jurist	  en	  is	  in	  het	  toerisme	  begonnen	  als	  
legal	  advisor	  bij	  touroperator	  First	  Choice	  Netherlands.	  
	  
Crusj	  heeft	  drie	  jaar	  op	  rij	  de	  Reisgraag	  Publieksprijs	  gewonnen	  voor	  Beste	  Singlereis	  Organisatie.	  
	  
De	  invulling	  en	  organisatie	  van	  de	  reizen	  is	  uitgebreid	  voorbereid	  en	  getest	  door	  professionals	  met	  een	  
grote	  groep	  singles	  als	  belangrijkste	  adviseurs.	  
	  
	  


