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SPIRITUEEL BALI - 7 DAGEN 

Tourcode: PMDJ-7D-Spiritueel Bali 

 
In samenwerking met onze lokale medewerkers te Bali hebben we deze spirituele week 

samengesteld. Vanuit Lovina maakt u gedurende 1 week spirituele en leuke uitstapjes in 

de omgeving. We gaan dan ook op zoek naar het ‘echte’ Bali. Ook is er genoeg 

gelegenheid om kennis te maken met de Hindoeïstische cultuur op het eiland. 

 

Dag  

1 Aankomst Denpasar - transfer naar Lovina - vrije middag 

2 Yoga/meditatie - dolfijnen - Singaraja 

3 Yoga - Spa - Ambengan 

4 Melukat ceremonie - Tempeltour 

5 Yoga - meditatie - vrije dag 

6 Yoga - Boeddhistisch klooster - warmwater bronnen 

7 Lovina - einde verblijf/activiteiten 

 

Deze rondreis is inclusief: 

Accommodatie incl. ontbijt, maaltijden zoals aangegeven, vervoer, alle excursies en 

entree zoals vermeld in programma. 

 

Exclusief: 

Internationale en binnenlandse vluchten, luchthavenbelastingen, hoogseizoentoeslagen, 

verzekeringen, donaties en tips en uitgaven van persoonlijke aard, overige maaltijden, 

overige entrees niet in programma vermeld. 

 

Vervoer: 

Je reis per auto of minibus met airconditioning en chauffeur/gids. 

 

Hotels: 

Lovina - Pantai Mas 
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Reis van dag tot dag 

 

Dag 1 Aankomst Pantai Mas. 

Bij aankomst krijgt u een heerlijk vers gemaakt welkomstdrankje aangeboden. 

Afhankelijk van uw aankomsttijd kunt u de rest van de dag de omgeving verkennen. Op 

3 km afstand vindt u Lovina, een gezellig dorpje met diverse winkeltjes en restaurantjes. 

U kunt natuurlijk ook de rest van de dag genieten van wat Pantai Mas te bieden heeft. ’s 

Avonds dineert u gezamenlijk met de andere aanwezige gasten op Pantai Mas. De 

keuken maakt gebruik van verse ingrediënten zonder kunstmatige geur-, kleur- en 

smaakstoffen. Er wordt rekening gehouden met vooraf doorgegeven dieetwensen (zoals 

vegetarisch, allergieën). 

 

 

 

Dag 2 Yoga - meditatie - dolfijnen - Singaraja. 

Vlak voor zonsopgang begint de yoga/meditatie les, een bijzonder tijdstip om de wereld 

te zien ontwaken. Na de yoga les stapt u voor het hotel in een traditionele boot om 

dolfijnen in hun natuurlijke omgeving te spotten. In de middag bezoekt u Singaraja, na 

Denpasar de grootste stad van Bali. Singaraja vormde tijdens de Nederlandse koloniale 

periode het bestuurlijk centrum van Bali. Voor de Melukat ceremonie zoekt u op de markt 

traditionele kleding uit, welke u na de ceremonie mag houden. In de haven van Singaraja 

brengt u een bezoek aan de kleurrijke Chinese tempel Ling Gwan Kiong. U krijgt uitleg 

over de Chinese Boeddhistische Tridharma traditie door een Nederlands/Engels 

sprekende gids. 
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Dag 3 Yoga - Spa - Ambengan. 

De ochtend start met yoga. Daarna kunt u volledig ontspannen tijdens een heerlijke 

traditionele behandeling in een spa. In de middag gaat u naar Ambengan, een mooi en 

nog traditioneel Balinees dorp met spectaculaire uitzichten. Hier bezoekt u de Jembong 

waterval voor een sessie yoga/meditatie te midden van de prachtige natuur. Daarna kunt 

u een verfrissende duik nemen en heerlijk ronddobberen en ontspannen. Indien er 

gelegenheid voor is, kunt u na terugkomst helpen bij het maken van de offers, die nodig 

zijn voor de Melukat ceremonie. Daarna kunt u aanschuiven voor een gezamenlijk diner. 
 
Dag 4 Melukat ceremonie - Tempeltour. 

In de ochtend ondergaat u een traditionele Melukat ceremonie (reinigingsceremonie), die 

speciaal voor u bij en door de hoge priester wordt uitgevoerd. Om verder kennis te 

kunnen maken met de Balinese Hindoe traditie bezoekt u in de middag verschillende 

tempelcomplexen. Gewoonlijk zijn deze niet toegankelijk voor toeristen, maar Pantai Mas 

biedt u de mogelijkheid om samen met de Balinezen, onder leiding van de aanwezige 

priester, een traditioneel tempelbezoek te ervaren. 
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Dag 5 Yoga - meditatie - vrije dag. 

’s Ochtends is er yoga en meditatie. De rest van de dag kunt u naar wens invullen. Onze 

fietsen en kano’s staan tot uw beschikking, maar u kunt bijvoorbeeld ook gaan winkelen 

in Lovina of relaxen in de hangmat in de tuin, de keuze is aan u. 

 

Dag 6 Yoga - Boeddhistisch klooster - warmwater bronnen. 

Na de yoga bij zonsopgang, brengt u een bezoek aan Brahma Vihara Arama, het enige 

Boeddhistische klooster van Bali. U kunt er genieten van de serene rust en stilte en van 

het prachtige uitzicht. Daarna bezoekt u de warmwaterbronnen. Vanuit de natuurlijke 

bron stroomt het warme water door acht slangenhoofden het eerste bassin in, waarna 

het doorstroomt in het tweede en derde bassin. Hier kunt u zichzelf onderdompelen in 

het warme water te midden van de weelderige tropische tuin. In het derde bad zorgt het 

enkele meters naar beneden vallende water voor een natuurlijke massage. 

 

Dag 7 Vertrekdag. 

Indien er ruimte is in uw reisschema kunt u nog een laatste keer meedoen met de 

ochtend yoga en genieten van de faciliteiten op Pantai Mas. 

In onze ruime yoga hal bent u iedere ochtend welkom voor een les hatha yoga. 

Daarnaast is er regelmatig de gelegenheid om mee te doen met een djembé workshop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dari-java.nl
http://www.ontdek-azie.nl/images/sampledata/Bali/Bali Spiritu PM 5.JPG


 

 
Dari-Java Azië reizen op maat Indonesië 

Individueel/Single/groepsvakanties, Levantstraat 71, 7559 CH, Hengelo (Ov), Nederland 
KvK 08109628, BIC: ABNANL2A, IBAN: NL73ABNA0427084911 

Tel: 074-8531675,E-mail: info@dari-java.nl 

 

 

1. Wie is Dari-Java 

Dari-Java is een kleinschalig reisbureau met een eigen lokale vestiging in Bandung. We hebben eigen chauffeurs en gidsen in 

dienst, en betrekken deze niet, zoals de overige organisaties van een groot touringcarbedrijf die chauffeurs en auto’s 

beschikbaar stelt. Wij kennen onze chauffeurs persoonlijk en zoeken voor onze gasten de chauffeur en/of een gids die het beste 

past. Onze chauffeurs en gidsen willen maar één ding; u het naar de zin maken! Ook zijn ze trots op hun werk en doen ze niets 

liever. Wij krijgen regelmatig een sms –of whatsapp bericht van onze chauffeurs zodra ze weer thuis zijn van een rondreis met 

gasten; “wanneer komen mijn volgende gasten, ik wil weer op pad!”. 

Bij Dari-Java kiezen we ervoor om zoveel mogelijk zelf de contacten te onderhouden met de plaatselijke contacten te Indonesië. 

Hotelreserveringen, medewerkers, chauffeurs en gidsen (die we allen persoonlijk kennen), dus korte lijnen en bij ons is zeer 

veel mogelijk. Alles is zeer persoonlijk en lokaal. We werken ook samen met lokale kleinschalige reisbureaus die nog het beste 

met hun gasten voor hebben. We komen al meer dan 15 jaar in Indonesië en kennen alle lokale bezienswaardigheden, hotels 

en excursies die we aanbieden, we zijn hier overal geweest. Ook krijgen we hulp en ideeën van onze familie en vrienden uit 

Indonesië, zo blijven we iedere keer als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Op deze manier Dari-Java biedt net dat 

beetje meer waar de grotere organisaties niet komen. Onze reizen zijn persoonlijker, avontuurlijker en lokaler. 

Een reis met Dari-Java leert je het land en de gebruiken goed kennen, daarnaast zie je uiteraard alle kleinere en belangrijkste 

bezienswaardigheden. Onze chauffeurs weten van de “rondreis op maat en de filosofie hierachter” en zijn creatief onderweg, en 

gaan niet alleen maar van A naar B. 

2. Rondreis op maat  

Wist u dat Dari-Java een van de eerste (of misschien wel de eerste) reisbureau in Nederland was met het concept ”rondreis op 

maat”? Wij organiseren vanaf het begin geen standaard reizen, maar reizen naar uw eigen wensen en ideeën. Elke rondreis die 

wij organiseren is uniek en mede door u bepaalt. Op onze website staan veel reizen beschreven, maar deze dienen meer als 

voorbeeld. Je kunt datgene wat je interesseert of leuk lijkt aan ons doorgeven, dan maken wij voor jou een reisvoorstel. Heb je 

wensen en ideeën die niet op onze website staan, mail of bel ons gerust! Samen met onze lokale contacten gaan we voor jou 

aan het werk om dit te realiseren. 

3. Lokale bevolking 

Door onze vele lokale contacten kun je ook overnachten bij lokale families, zo leer je het echte leven pas echt kennen! Dit kan 

bijv. bij de familie van Sifa Silvana (mede-eigenaar Dari-Java), bij tante Yeti in Bandung. Onze gasten zijn hier altijd lyrisch 

over! Ook kun je hier een kookles of taalcursus Indonesisch volgen. Een wandeling door de lokale straten trekken altijd veel 

bekijks! De mooiste fietstochten starten vanuit het huis van tante Yeti en leidt je langs oude Hollandse koloniale huizen en 

gebouwen. Mede dankzij onze familie en contacten in Indonesië kunnen we dit realiseren. 

4. Wij bezoeken zelf de excursies en bezienswaardigheden 

Alle excursies, bezienswaardigheden, hotels ter plaatse hebben we zelf bezocht en onderzocht, we komen er immers ook zelf 

vandaan. Mede door onze bezoeken en hulp van onze eigen lokale medewerkers en chauffeurs kunnen we u tijdens de rondreis 

de speciale plekjes laten zien waar de grote organisaties niet komen.  
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