Reisplan: 130914-23-daagse WK Bridgereis-1302.V2

tel: 040 255 4182
gsm: 06 53 180736
info@indonesiatravel.nl

Voor de heer/mevrouw:
Bridgeliefhebber
Datum: 24 augustus 2013
Versienummer:
Geldig tot:

Activiteit

Reisplan van dag tot dag

Dag 1 - Zaterdag 14 - Vertrek naar Indonesië
Vlucht naar Jakarta vanaf Schiphol

Dag 2 - Zondag 15 - Doorvlucht naar Bali. Transfer naar het hotel in Benoa
De eerste dag maken we kennis met de omgeving van Nusa Dua. We hebben een vrije
middag en maken kennis met de andere deelnemers van de reis

Dag 3 - Maandag 16 - Openingsceremonie; vrije namiddag
We bezoeken de openingsceremonie van het WK-Bridge. Daarna hebben we een vrije
namiddag

Dag 4 - Dinsdag 17 - Eerste WK-wedstrijden. ’s Avonds eerste bridgedrive
U kunt de eerste wedstrijden van het WK volgen of de tijd naar eigen inzicht invullen. ’s
Avonds na het buffet in het hotel staat de eerste bridgedrive op het programma

Dag 5 - Woensdag 18 - Excursie Besakih tempel en Ubud
We gaan naar de beroemde Besakih tempel aan de voet van Mount Agung. Daarna
bezoeken we de markt van Ubud. Dit prachtig gelegen stadje wordt beschouwd als het
culturele centrum van Bali en is bekend vanwege zijn houtsnijwerk

Blz. 1 van 5

Activiteit
Dag 6 - Donderdag 19 - Bezoek WK Bridge. ’s Avonds tweede bridgedrive
Vandaag kunt u weer een bezoek brengen aan het WK Bridge. ’s Avonds is de tweede
bridgedrive, in het hotel

Dag 7 - Vrijdag 20 - Excursie Tanah Lot
Vrije ochtend met de mogelijkheid poulewedstrijden te bezoeken. 's Middags gaan we naar
de beroemde tempel in zee: Tanah Lot, waar we hopelijk een mooie zonsondergang mee
zullen maken

Dag 8 - Zaterdag 21 - Excursie Ulu Watu. ‘s Avonds derde bridgedrive
We gaan met het busje naar het uiterste zuiden van Bali en bezoeken de spectaculaire
rotspartijen van de heilige plaats Ulu Watu. ‘s Avonds wordt de derde bridgedrive gespeeld.
Dit doen we waarschijnlijk in Jimbaran

Dag 9 - Zondag 22 - WK-poulewedstrijden / vrije middag
Voorlaatste dag van de WK-poulewedstrijden. Verder is deze dag ter eigen invulling. Op
zondagmiddag mag een bezoek aan het mooie en vlakbij gelegen strand natuurlijk niet
ontbreken.

Dag 10 - Maandag 23 - laatste poulewedstrijden; vierde bridgedrive
Vandaag zijn de afsluitende WK-poulewedstrijden waar de liefhebbers natuurlijk naar toe
willen. Na het buffetdiner staat de vierde bridgedrive op het programma.

Dag 11 - Dinsdag 24 - Kwartfinale WK Optionele excursie Lembongan en Penida Island
De kwartfinale van de WK start vandaag en ook de Transnationals. Optionele Excursie (35
euro). Een boottocht brengt ons naar Lembongan en Penida Island. Op het eiland zullen we
schildpadden zien en laten ons rondleiden bij een zeewierkwekerij. Deze tocht is inclusief
lunch

Dag 12 - Woendag 25 - WK kwartfinale. ‘s Avonds vijfde bridgedrive
Tweede dag van de kwartfinales. Nu wordt het echt spannend. Alle reden om het WK te
bezoeken. ‘s Avonds zijn we zelf weer aan de beurt bij onze vijfde bridgedrive. Locatie:
restaurant in de buurt van het hotel
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Dag 13 - Donderdag 26 - Meer van Batur en rijstvelden van Tegallalang
Halve finale WK. Excursie naar Oost-Bali met de mooie waterpaleizen bij Amlapura in het
gebied Karangasem. Daar liggen ook enkel prachtige vissersplaatsjes. Neem zwemkleren
mee omdat er een prima plek is om te snorkelen. Er is een Nederlandse instructeur
aanwezig.

Dag 14 - Vrijdag 27 - Halve finale WK; culturele avond
Halve finale WK. Vrije dag ter eigen invulling. Deze dag sluiten we af met een culturele avond
(inclusief avondeten)

Dag 15 - Zaterdag 28 - Eerste dag WK-finale
Vandaag is de eerste dag van de WK-finale en halve finale van de transnationals

Dag 16 - Zondag 29 - WK-finale
Finale dag van het WK en de transnationals. Zondagavond vieren we een feestelijke
afsluiting van het WK-toernooi. 's Avonds gezamenlijk diner (inclusief)

Dag 17 - Maandag 30 - Vrije dag. ‘s Avonds zesde bridgedrive
Vandaag is het een rustige dag met ‘s avonds een bridgedrive aansluitend aan het
dinerbuffet in Novotel

Dag 18 - Dinsdag 1 oktober - Vertrek naar Lovina
Optionele excursie. Vandaag starten zowel de tweedaagse als ook de vierdaagse excursie
naar het noorden. We maken een stop bij het meer van Bedugul en na de lunch gaan we
door naar Lovina. We overnachten in een comfortabel hotel aan de kust.

Dag 19 - Woensdag 2 - Dolfijnen spotten. Wandeling bij meer Tamblingan en jungle
Vroeg in de morgen varen we met bootjes de Balizee op om
dolfijnen te spotten. Rustige ochtend. Dan rijden we naar het meer van Tamblingan, waar
we een mooie wandeling maken en in een mooi junglegebied komen. We overnachten
opnieuw in Lovina. De deelnemers aan de tweedaagse excursie keren in de namiddag terug
naar Benoa
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Dag 20 - Donderdag 3 - Vulkanische meer van Batur en rijstterrassen van Tegallalang
Na het ontbijt gaan we vanuit Lovina eerst een stuk langs de kust naar
het oosten. Dan gaan we landinwaarts en rijden via een prachtige
bergpas naar het vulkanische meer van Batur (Kintamani). Hier lunchen
we. Daarna rijden we via de westelijke route en komen uit bij de
wereldberoemde rijstterrassen van Tegallalang. We zien dat hier veel
houtsnijwerk wordt gemaakt. Daarna gaan we door naar Ubud, een
bekende en geliefde plaats, waar we volop van kunstnijverheid kunnen
genieten. We overnachten in een mooi hotel in Ubud
Dag 21 - Vrijdag 4 - Monkey Forest; vrije dag Ubud. 's
Avonds laatste Bridgedrive en gezamenlijk afscheidsdiner
We bezoeken Monkey Forest in het hart van Ubud. Daarna
hebben we een vrije middag in dit schilderachtige kunstenaarsstadje,
met de mogelijkheid om te winkelen. Liefhebbers kunnen met het busje
nog een eind buiten de stad rijden en een mooie wandeling maken. 's
Avonds laatste Bridgedrive en gezamenlijk afscheidsdiner in Sanur
Dag 22 - Zaterdag 5 - Vrije dag. Transfer naar luchthaven. Vlucht naar Nederland
Vrije dag. Aan het einde van de middag is de transfer naar het vliegveld (inclusief) van
Denpasar. Aansluitend is de vlucht naar Schiphol

Dag 23 - Zondag 6 - Aankomst Schiphol
Aankomst Schiphol in de loop van de ochtend
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Overzicht van de hotels

Hotel 1 - HB09 - Novotel Bali Benoa
Luxueus ingericht hotel met alle denkbare voorzieningen - http://
www.novotelbalibenoa.com

Hotel 2 - HB08 Hotel Aditya Lovina
Een mooi gelegen hotel met prima voorzieningen en mooie tuin - http://
www.adityalovinabeach.com
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Hotel 3 - HB03 Yulia Village Inn, Ubud
Inclusief airco en zwembad - http://www.yuliaubud.com

Voor informatie neem contact op met:
Willem Linders
info@indonesiatravel.nl
tel: 040 2554182
gsm: 06 53 180736

Subtotaal

€ 2.385,00

Toeslagen

€ 0,00

Reissom per persoon

€ 2.385,00
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