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INDONESIE IN EEN NOTEDOP 
 
Staat  Republiek Indonesië  
  (17.000 eilanden, waarvan 6.000 bewoond) 
 
Ligging   Ten zuiden van Singapore, als een lang uitgerekte archipel. 
  Bali ligt heel centraal, tussen de eilanden Java en Lombok, 
  op amper 8 graden ten zuiden van de Evenaar. 
 
Inwoners Indonesië telt 238 miljoen inwoners ;  
  Bali om en bij de 4,23 miljoen inwoners. 
 
Taal   Bahasa Indonesia (letterlijk ‘Taal van Indonesië’) en  
  Balinees (een taal die haar oorsprong vindt in Maleisië en 
  Polynesië en die enkel op Bali, Lombok en in het uiterste 
  oosten van Java wordt gesproken) 
 
Religie   Indonesië is voor 80% moslim. Bali is echter hoofdzakelijk 
  Hindoe met kleinere Christelijke, Boeddhistische en Moslim 
  gemeenschappen. 
 
Klimaat Tropisch ; warm en vochtig met een moesson en een droog 
  seizoen.  
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BALI & OOSTELIJKE EILANDEN 
 
Gelegen in een gigantische gordel van 
smaragd, die zich net onder de evenaar 
uitstrekt over meer dan 5000 km, doet Bali 
dromen en roept het voor velen een waar 
paradijs op. Het is echter meer dan een mooie 
plek, het heerst een heel bijzondere sfeer, als 
het ware een tropische gemoedsstemming.  
 
Van ruige vulkaanlandschappen en 
uitgestrekte rijstterrassen in vele 
groenschakeringen tot tropische wouden en 
prachtige kustlijnen; het landschap is werkelijk 
een lust voor het oog. Dit eiland betovert u met 
z’n adembenemend fraaie zichten, unieke 
cultuur en vele tradities. Het prachtige weer en 
de gastvrije bevolking doen de rest. 
 
De eilanden ten oosten van Bali zijn voor de 
meeste bezoekers onbereikbaar… Deze kleine 
pareltjes liggen eerder afgelegen, waardoor 
deze eilanden eerder authentiek zijn gebleven. 
Het is ook het eerste seizoen dat Star Clipper 
deze prachtige cruise langsheen deze archipel 
aanbiedt. 
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VOOR U AFREIST... 
 
Paspoort – U dient, als Belgisch onderdaan, te beschikken over een internationaal 
paspoort dat geldig is tot minstens 6 maanden na uw terugreis (m.a.w. 28 november 
2017). Voor deelnemers met buitenlandse nationaliteit bevraagt u zich best even bij uw 
ambassade. Er is sinds kort geen visum meer nodig voor een bezoek aan Bali. 
 
Tijdszone – Van Bali tot Komodo geldt : Belgische tijd +6 uur in onze zomer. 
 
Klimaat – Indonesië ligt als het ware gedrapeerd over de evenaar  : de zon komt er het 
hele jaar op tussen 6u00 en 7u00 en gaat onder tussen 18u00 en 19u00.		
De maand mei behoort tot de beste periodes om dit deel van Indonesië te bezoeken. De 
vochtigheid is dan niet te overweldigend, wat de gevoelstemperatuur ten goede komt. 
Gezien u zich echter in een tropisch land bevindt, is een sporadische regenbui nooit 
uitgesloten. Gemiddelde temperaturen variëren tussen 26 – 30C. 
 
Kleding – aan boord van de Star Clipper hanteert men een relaxte dresscode. Ook ’s 
avonds wordt er geen echt strikte dress code opgelegd. Niettegenstaande zouden we u 
vragen om ’s avonds ‘casual chique’ aan te houden (jasje voor de heren hoeft niet, wel 
lange broek en hemd / geen slippers). Tijdens het Captains Dinner bent u vrij een iets 
gekleder tenue te voorzien. 
 
Denk voor overdag vooral praktische kleding, bij voorkeur in  katoen of linnen. Deze 
natuurlijke stoffen zijn ideaal voor de tropen, zij zorgen immers voor een verkoelend 
effect. 
 
Voor tempelbezoeken zal men u vragen een sarong te dragen. Die kan u zelf meenemen 
of vaak huren ter plaatse. 
 
Voor de dagexcursies is een rugzakje of grotere tas handig. 
 
Voor de wandeltocht op Komodo neemt u best comfortabele schoenen mee. Voor de 
strandbezoeken die vaak ‘wet landings’ zijn en waar koraal kan aanspoelen, doet u best 
een paar stevige slippers mee (waar u mee in zee kan).  
 
Vergeet niet gsm laders, fototoestel laders, extra batterijen mee te nemen. 
 
Verzekering - Tenzij u een verzekering heeft genomen bij de reisorganisatie, neemt u 
ook best een kopij mee van uw verzekeringsdocumenten en de nuttige 
telefoonnummers. 
 
Netspanning – 220V  dus geen converters nodig. Een internationale plug adapter is 
altijd wel handig om mee te hebben. 
 
Communicatie – Beide hotels bieden gratis Wi-Fi aan. Bij de Star Clipper ligt dat anders. 
Hier is WiFi beschikbaar in de publieke ruimtes en is deze betalend : u betaalt 6 EUR 
voor 1 uur en 18 EUR voor 4 uur. Deze kosten rekent u persoonlijk af bij check-out. 
 
Gezondheid – voor het deel van Indonesië dat u gaat bezoeken, dient u geen vaccinaties 
of andere medische voorzorgen te nemen. 
 
Er is geen malaria risico in Bali en de nabijgelegen eilanden. Het is echter wel aan te 
raden om de anti-muggen maatregels in gedachte te houden : gebruik anti-
muggensprays (versie tropische muggen met deet gehalte) bij het buitengaan tussen 
zonsondergang en zonsopgang; Het is vooral tijdens het schemeren dat de muggen 
toeslaan.  
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De tropische zon kan bijzonder hard branden, ook bij bewolkt weer. Voorzie best een 
hoofddeksel en zonnebril en zonnecrème met voldoende beschermingsfactor.  
 
Drink ook zeker voldoende water en dit alleen uit flesjes die u gesloten werden 
aangeboden. De waterkwaliteit in Bali is niet slecht maar zij is van een andere 
samenstelling  en dat zou kunnen zorgen voor ongewenste darmproblemen.  
 
Voorzie verder een reisapotheek met de meest gebruikelijke middeltjes: Touristil 
(reisziekte), iets tegen buikkrampen en/of diarree, pleistertjes en een degelijke after-
sun zijn ‘basics’. 
 
Voor meer info kan u terecht op www.reisgeneeskunde.be  
 
Veiligheid – op zich is Bali een redelijk veilige bestemming. U dient uiteraard zoals 
overal op toeristische plekken, uit te kijken voor mogelijke kleine criminaliteit.   
 
Voor meer info kan u terecht op www.diplomatie.belgium.be 
 
Geldzaken – De Indonesische Rupiah (IDR) is de nationale munteenheid.  
 
10.000 IDR = 0,69 EUR 
1 EUR = 14.400 IDR 
 
Geld wisselen kan in het hotel bij aankomst. Zorg er voor dat de biljetten die u wisselt 
onbeschadigd zijn, want daar kan men kan moeilijk over doen. Daarnaast heeft men 
liever grotere biljetten zoals 50 en 100 euro biljetten, en biedt men ook vaak een betere 
koers. Indien u geld zou wisselen in de kantoortjes in de winkelstraten, telt u dan goed 
het bedrag na! 
 
U dient zeker wat geld om te wisselen voor u aan boord van de cruise gaat, gezien op de 
kleinere eilanden geen wisselmogelijkheden zijn.  
 
De gebruikelijke creditcards, zoals Mastercard en Visa, worden in de betere hotels en 
duurdere winkels geaccepteerd. In de kleinere winkels en niet toeristische gebieden is 
dit vaak geen optie. Er kunnen ook toeslagen worden berekend voor het betalen met je 
creditcard. Meestal ligt deze toeslag rond de 2 tot 5 procent. 
	
Fooien – het geven van een fooi in Bali is niet noodzakelijk maar wordt wel 
gewaardeerd. De bagagedragers in de hotels geeft u maximaal één euro per koffer. 
Kamermeisjes en -jongens vinden graag een kleine tip in de badkamer op het begin of 
einde van uw verblijf. In hotels en restaurants is de dienstverlening meestal inbegrepen 
onder de vorm van een 10% ‘service charge’. Tips voor gidsen en chauffeurs werden 
voorzien in het reisbedrag door de organisatie.   
 
Maaltijden & Dranken – We proberen tijdens de reis een mooie balans te vinden 
tussen de Oosterse en de Westerse keuken. Zo zullen er verschillende gelegenheden zijn 
om lokale traditionele gerechten te proeven. Aan boord worden lunches (12:00 > 14:00) 
in buffetvorm georganiseerd, diners (19:30 > 22:00) zijn geserveerd.  
 
Voor de diners worden er tafels voorbehouden in het restaurant voor TOP 400.  
 
Indien u bepaalde dieetwensen heeft, allergisch bent voor bepaalde etenswaren, vragen 
wij u vriendelijk dit voor de afreis aan de reisorganisatie te melden. 
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Dranken aan boord van de cruise zijn betalend. Voor de dranken tijdens de maaltijden 
zal er een bedrag van 25 EUR per persoon, per dag in rekening worden gebracht. Dit 
pakket omvat rode en witte huiswijn, bier, soft drinks en mineraal water tijdens lunch & 
diner.  Deze kost rekent u, samen met mogelijke andere uitgaven aan boord (bar, shop, 
internet,...) individueel  en rechtstreeks af  bij check out met Star Clipper. 
 
Op Bali zelf worden bij de lunches water, verse tropische vruchtensappen, frisdranken 
en/of bier geserveerd. Tijdens de diners voorzien we đ fles wijn per persoon. Indien u 
andere dranken zou verkiezen tijdens de maaltijden, kan dit uiteraard tegen betaling. 
  
Ter info : op ingevoerde alcoholische dranken wordt in Indonesië een bijzonder hoge 
invoertaks geheven. Dit wil zeggen dat – in het bijzonder – wijnen, heel duur zijn. 
 
Excursies – Er zijn geen betalende excursies tijdens de cruise. De meeste haltes die we 
maken bieden vrije tijd op de eilanden, met snorkel- en duikfaciliteiten. Enkel op 
Komodo worden begeleide wandelingen aangeboden (verscheidene moeilijkheids-
graden) en deze zitten vervat in het cruise pakket. 
 
Timing van de haltes hangen steeds af van getijden, weersomstandigheden en worden 
daarom ter plaatse pas meegedeeld. 
 
Het schip heeft een onafhankelijke duikinstructeur aan boord. Gasten die wensen te 
duiken dienen hun brevetten en duikpasjes voor te leggen. Er zijn 15 volledige duik-sets 
aan boord. Hieronder gemelde prijzen zijn inclusief huur duikmateriaal. 
 
- Er worden geen PADI cursussen gegeven aan boord. 
- Duikers dienen steeds vergezeld te zijn van de duikinstructeur. 
- Exacte duiklocaties hangen af van de condities ter plaatse. 
 
Volgende prijzen werden doorgegeven (wijzigingen mogelijk): 
 

• 1 Enkele duik voor gebrevetteerd duiker 45 EUR per duik per persoon 
• 3 of meer duiken voor gebrevetteerd duiker 35 EUR per duik per persoon 
• intro duik voor beginners   75 EUR per persoon 
• na-intro duik voor beginners   55 EUR per persoon 
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UW REISROUTE 
	
Dag	1	*	Brussel	>	Parijs	>	Bali	

donderdag, 18 mei 2017 
 
Afspraak op de parking van Van Marcke in Zaventem, waar u uw wagen veilig en 
kosteloos kan parkeren gedurende de reis. Er wordt een bus transfer georganiseerd van 
hieruit naar de luchthaven Parijs Charles De Gaule. 
 
U vertrekt vanuit Parijs Charles De Gaule luchthaven en vliegt met de uitstekende 
luchtvaartmaatschappij Qatar Airways via Doha naar Bali.  
	
	
Dag	2	*	Aankomst	op	Bali	

vrijdag, 19 mei 2017 
	
U komt aan op Bali aan het einde van de namiddag. Verwelkoming & korte transfer naar 
het hotel Conrad Benoa. Check-in bij aankomst en tijd om zich op te frissen.  
 
’s Avonds wordt u verwacht op de welkomreceptie Top 400.  
 
Overnachting in Conrad Benoa. 
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Dag	3	*	Inscheping	Star	Clipper	
zaterdag, 20 mei 2017 

	
U geniet van een vrije ochtend. 
  
Check-out om 12:00 en vertrek. U maakt deze namiddag kennis met een heel bijzonder 
resort dat door een Belgische ondernemer werd gerealiseerd en uitgebaat wordt. We 
starten met een heerlijke lunch. Nadien komt de eigenaar zelf een korte toelichting 
geven over dit project met ‘Odysseus allures’. 
 
Transfer naar de cruise terminal, inschepingsformaliteiten en tijd om zich te 
installeren. 
 
A la carte diner. 
Overnachting aan boord van de Star Clipper. 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dag	4	*	Gilli	Kondo	

zondag, 21 mei 2017 
 
 

Gili betekent klein eiland in de Sasak taal. De Gili’s is dan ook een archipelago van een 
aantal minuscule onbewoonde eilanden met poeder-witte stranden, een turquoise zee, 
palmen en omgeven door prachtige koraalriffen. Een perfecte locatie dus om te gaan 
snorkelen. Er is geen gemotoriseerd transport op deze eilanden, alles gebeurt met de 
fiets, paard en kar of eenvoudigweg te voet. 
 
Lunch en diner aan boord. 
Overnachting aan boord van de Star Clipper. 
 
 
Dag	5	*	Dag	op	Zee	

maandag, 22 mei 2017 
 

Vandaag vertoeft u een volledige dag op zee – u vaart richting het eiland Komodo. 
 

Lunch en diner aan boord. 
Overnachting aan boord van de Star Clipper. 
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Dag	6	*	Komodo	en	zijn	Varanen	
dinsdag, 23 mei 2017 

In leather armor,  

Shielded by robust meshed scales: 

Knight of the island  
 
In het National Park Komodo wordt sinds 1980, de Komodo draak, ofwel de varaan  
beschermd. Het park werd dan ook tot Biosfeer Patrimonium uitgeroepen door UNESCO  
in 1986. Deze wilde grote reptielen worden tot 3 meter lang, wegen tot 150 kg en lijken 
recht uit het dinosaurus tijdperk te komen. 
U kan het park enkel met parkwachters bezoeken en er zijn verschillende bezoekroutes 
mogelijk (korte / lange). 
 
Het eiland staat ook bekend om zijn “Pink Beach” een fenomeen waarvan er slechts 7 
zijn op de wereld. Het zacht roze gekleurde zand ontstaat door de aanwezigheid van 
microscopisch diertjes die een rood pigment achterlaten op koraal. Het afgebroken en 
verpulverde koraal zorgt voor deze unieke kleur van het strand. 
 
Lunch en diner aan boord. 
Overnachting aan boord van de Star Clipper. 
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Dag	7	*	Satonda	

woensdag, 24 mei 2017 
 

 

Het onbewoonde eiland Satonda werd miljoenen jaren geleden gevormd door een 
eruptie die een massieve vulkanische rotsmassa tot 289m boven de zeespiegel heeft 
uitgeduwd. Voor de lokale bevolking is het eiland heilig en u vindt er dan ook tal van 
offerandes. Centraal op het eiland vindt u de met zout water gevulde krater. 
	
Lunch en diner aan boord. 
Overnachting aan boord van de Star Clipper. 
	
	
Dag	8	*	De	Gili’s	

donderdag, 25 mei 2017 
 

 

We belanden terug op de Gili’s... Gili Trawagan, ook wel “Gili T” genoemd, is het 
populairste eiland van de twee. U heeft de mogelijkheid om te duiken of te snorkelen, 
een tochtje te maken met paard en kar, een fiets te huren, of gewoon te genieten van 
zon, zee en strand. 
	
Lunch en diner aan boord. 
Overnachting aan boord van de Star Clipper. 
 
Nota : avond voorbehouden voor de Captains Dinner 
	
	
Dag	9	*	Gili	Nanggu	

vrijdag, 26 mei 2017 
 

 

Dit serene eiland laat u enkel en alleen toe om te onthaasten. Zwemmen en snorkelen 
zijn steeds mogelijk. Er een bescheiden resort op het eiland met  eenvoudige faciliteiten.  
	
Lunch en diner aan boord. 
Overnachting aan boord van de Star Clipper. 
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Dag	10	*	Ontdekking	van	cultureel	Bali	

zaterdag, 27 mei 2017 
 
Ontbijt gevolgd door check-out en ontscheping rond 09:00. 
 
Vandaag ontdekt u het culturele binnenland van het godeneiland Bali. U bezoekt een 
prachtig voorbeeld van milieubewuste architectuur. Green School is een privaat 
gefinancierd schoolcomplex, volledig opgetrokken in bamboe en recyclage materialen, 
verstopt in de dichte jungle. Een traditioneel Balinese lunch wordt hier speciaal voor u 
geserveerd.  
 
Langsheen de smaragdgroene rijstvelden rijdt u naar het gezellige stadje Ubud.  
Onderweg krijgt u mooie een indruk van de Balinese samenleving in al haar facetten.  
	
Aankomst in Alila Ubud & check-in. Tijd om zich op te frissen. 
 
Traditiegetrouw, geniet u deze avond van een heerlijk gala diner in een prachtige 
setting.  
 
Overnachting in Alila Ubud. 
 
 
Dag	11	*	Vrije	dag	&	vertrek	

zondag, 28 mei 2017 
 
Vandaag is een dag om te genieten van de prachtige omgeving waarin het Alila Ubud 
zich bevindt of om even een kijkje te gaan nemen in het bruisende stadje Ubud met zijn 
vele authentieke boetiekjes, leuke eetgelegenheden en koningspaleizen uit vervlogen 
tijden. Lunch is vrij. 
 
We vertrekken pas rond 21:00 ’s avonds naar de luchthaven. Tot die tijd, beschikt u over 
uw kamer. Net voor het vertrek bieden we nog een hapje en drankje aan. 
 
Transfer naar de luchthaven, check-in. 
 
 
Dag	12	*	Terug	Thuis	

maandag, 29 mei 2017 
 
Uw vlucht vertrekt om 00:35. U vliegt via Doha, rechtstreeks naar Brussel.  
Aankomst te Brussel rond 14:00. 
We voorzien ook weer een bus die u terugbrengt naar de parking van Van Marcke. 
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UW VLUCHTEN 
 
U vliegt met de heel degelijke luchtvaartmaatschappij Qatar Airways. Omwille van een 
interessantere connectie, vertrekt u vanuit Parijs CDG. U keert wel terug – via Doha – 
rechtstreeks op Brussel. 
 

18-May-17 QR 274 - Parijs CDG > Doha UAE          16:05 > 23:30 (+1) 
19-May-17 QR 962 – Doha UAE > Denpasar Bali    02:45 > 17:10 
29-May-17 QR 961 – Denpasar Bali > Doha UAE    00:35 > 05:25 
29-May-17 QR 193 – Doha UAE > Brussels              08:10 > 14:00 

 
Bagage - Indien u ‘economy’ reist mag u 30 kg in te checken bagage meenemen en 1 
stuk handbagage dat maximum 7 kg mag wegen. Reist u businessclass, dan heeft u 
recht op een totaal van 40 kg check in bagage* en 2 stuks handbagage die samen 
maximaal 15 kg mogen wegen. 
 
* check in bagage mag nooit meer wegen dan 32 kg per stuk.  
 
Businessclass - Indien u interesse zou hebben om business class te vliegen, neemt u 
contact op met an@salto-consult.be Raming prijssupplement voor een businessclass 
ticket : ong. 2.000 EUR per persoon (op basis van beschikbaarheid op het moment van 
de boeking). 
 
Nota - er wordt een bus transfert ingelegd voor de heenreis tussen Van Marcke - 
Zaventem en Parijs en op de terugreis vanop de luchthaven van Zaventem terug naar 
Van Marcke. 
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UW HOTEL ACCOMMODATIE 
 
CONRAD BENOA ***** 
 
Dit vijfsterren hotel is gelegen aan het strand. Uw ruime kamer, 
die voorzien is van alle comfort en luxe, beschikt over een 
terras en uitzicht over zee.  
 
Het hotel biedt verschillende restaurants en bars : Suku biedt de 
hele dag door buffet & a la carte ontbijt, lunch en diner. Rin  is 
het Japanse restaurant en Eight Degrees South verzorgt 
mediterane gerechten & seafood en is gelegen aan het strand. 
De bars East en Azure bieden kleinere hapjes en heerlijke 
cocktails. 
 
Het heel ruim opgevatte buitenzwembad is 24u geopend en het 
hotel heeft ook een prima spa & wellness ter beschikking. 
 

Wifi – wordt aangeboden door het hotel 
	

Jalan Pratama No.168, Tj. Benoa,  
Badung, Kabupaten Badung,  
Bali 80363, Indonesia 
www.conradbali.com/home.html 

 

Overnachting : 19 mei 2017 (1 nacht) 
 
 
ALILA UBUD ****1/2  
 
Dit luxueuse, mnimalistische boetiek hotel, ontworpen door de 
Australisech architect kerry Hill, dat als het ware verborgen ligt 
op de flanken van de Ayung rivier bedding is een waar rustpunt. 
De mix tussen traditionele elementen en materialen enerzijds en 
een zen-geinspireerde lijnen van de architectuur anderzijds 
zorgt voor een prachtig resultaat. 
 

Uw kamer, die sober maar smaakvol is ingericht, kijkt uit over de 
ongerepte jungle en is uitgerust met een tropische 
buitenbadkamer. 
 

Het prachtige overloopzwembad gaat als het ware op in de 
natuur. Het hotel biedt ook een bijzonder fijne spa & wellness 
Mandara, die als het ware een kleine dorpscompound is. 
 
Dit boetiek hotel beschikt over een restaurant Plantation, dat 
zowel voor ontbijt, lunch en diner geopend is, en een bar waar u  
zowel voor cocktails alsook voor kleinere hapjes terecht kan. 
 
Indien u even de zen en rust wil ontsnappen, dan kan u met de 
shuttle busjes van het hotel naar het centrum van Ubud (en 
terug) 
 
Wi-Fi – wordt aangeboden door het hotel 
 

Desa Melinggih Kelod, Payangan,  
Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar,  
Bali 80572, Indonesia 
www.alilahotels.com/ubud 
 

Overnachting : 27 mei 2017 (1 nacht & late check out) 
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STAR CLIPPER CRUISE 
 
Star Clippers ...het begon met een kinderdroom: de droom om ooit een echte klipper te 
bouwen. De Zweedse Mikael Krafft, een succesvol zakenman en eigenaar van Star 
Clippers, heeft zijn droom gerealiseerd. Bij de bouw van de Star Clipper en Star Flyer liet 
hij zich inspireren door de gracieuze klippers uit de 19de eeuw. Ze doorkliefden zeeën 
en oceanen in recordtijd om specerijen, koffie en thee,.... naar de Europese havens te 
brengen. Star Clipper en Star Flyer zijn échte klippers, ontworpen voor diegenen die een 
authentiek zeilavontuur zoeken zonder het materiële comfort op te geven. Gebouwd 
volgens puur maritieme tradities, zijn deze schepen zeer elegant en voorzien van alle 
moderne comfort, met een afwerking van een privaat yacht. Talrijke watersporten, een 
excursie maken, of…..de bemanning assisteren in het zeilen…..of gewoon niets doen en 
ontspannen! Boven alles is een Star Clipper cruise een spontaan spiritueel avontuur 
waarbij elke cruise zo fris en nieuw is als de morgenwind.  
 
In tegenstelling tot grotere cruiseschepen kunnen deze klippers overal varen waar de 
wind hen naartoe blaast, naar havens die haast onbereikbaar zijn voor grotere schepen. 
Als het weer het toelaat varen ze dan ook altijd onder zeil. Krachtige dieselmotoren 
kunnen het werk overnemen als er niet genoeg wind is en de drie schepen zijn ook 
voorzien van stabilisatoren voor het comfort van de passagiers. De schepen volgen het 
goed weer en varen binnen in sympathieke havens of gooien het anker uit in een mooie 
baai van een rustig eiland. 
Op de schepen van Star Clippers verloopt de dag volgens uw eigen ritme, wat dat ook 
mag zijn. Een strakke planning kent men niet op deze cruises. Voeg u bij de kapitein op 
de brug die altijd open is, terwijl hij de route uitzet naar de volgende aanlegplaats. Leer 
een lijn te splitsen, een zeil te reven of een platte knoop te leggen. Verfris uzelf met een 
duik in één van de beide zwembaden. Ontspan u met een koel drankje en uw 
lievelingsmuziek in de pianobar. 
En u kunt erop vertrouwen dat uw milieuvriendelijk zeilschip 's werelds prilste plaatsen 
schoon en onvervuild zal achterlaten. 
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Het is duidelijk dat u hier niet te maken hebt met een klassiek cruiseschip, u zal merken 
dat het leven aan boord heerlijk ontspannen is, net zoals op een privéjacht. De spijskaart 
biedt een ruime keuze aan continentale gerechten. De maaltijden worden echter niet 
alleen in de eetzaal geserveerd. U kan ook dineren in openlucht, rond een buffet op het 
dek, in een prettige en ontspannen sfeer. U kan gaan snorkelen in een koraalrif, 
windsurfen op de dansende golven, een scheepswrak met duizenden vissen bezoeken. U 
kan ook deelnemen aan de navigatie van het schip of de bediening van de zeilen, of 
leren hoe u een zeemansknoop moet leggen. Of heerlijk relaxen in één van de twee 
zwembaden. Of naar een stukje jazz luisteren in de pianobar.  
 
De hutten zijn uitgerust met : Airconditioning, privé badkamer met stortbad, 
kamerbreed tapijt, haardroger, stopcontact 110 V , leeslampen, toilettafels, spiegel en 
kleerkast. Er is een ingebouwde kluis, radio en telefoon. De meeste hutten in de 
categorieën 2-3 zijn uitgerust met lits jumeaux die tot een tweepersoonsbed kunnen 
worden omgebouwd, laat bij de reservatie uw voorkeur weten. 
 
Alle kajuiten werden gereserveerd in categorie 2 & 3.. 
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FOOD FOR THE MIND... 
	
Bali : Capitool / Insight / Lonely Planet gidsen 
East of Bali : From Lombok to Timor (Periplus Adventure Guides) 
 
Bali: Sustainable Visions ... explores how architects, entrepreneurs, and artists are 
constructing stylish homes, resorts, and schools that are sustainability minded. -- 
ArchitecturalDigest.com 
 

Duncan Murray Kirk (Abbeville Press Inc US) - 2015 
ISBN 9780789212306 

 
Tropical Experience ... brings together a breath-taking collection of ecological 
architectural designs across Thailand, Vietnam, Indonesia and Bali, from children's 
educational centres to resorts, cafes and private villas, all are centred in the natural 
environment; designs that integrate quietly and unobtrusively with the land that 
surrounds them. 
	

Mo Tingli (Artpower International) - 2013 
ISBN 9789886824351 

 
Balinese Architecture… Balinese style villas and resorts are popping up everywhere—
from Ibiza to St Barts to Singapore. But what is Balinese architecture? And why is it so 
popular today? 
 

Julian di Giovanni (Periplus Editions) - 2014 
ISBN 9780804844598 
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IN EEN NOTENDOP 
	
	
	

Afspraak 
 

Op 18 mei om 10:00 ’s ochtends  
(vertrek 11:00 stipt) 

op het parkeerterrein van Van Marcke, 
Leuvensesteenweg 390 te 1932 Zaventem. 

 
 
Vluchten 
 

U vliegt met de heel degelijke luchtvaartmaatschappij Qatar Airways. Omwille van een 
interessantere connectie, vertrekt u vanuit Parijs CDG. U keert wel terug – via Doha – 
rechtstreeks op Brussel. 
 

18-May-17 QR 274 - Parijs CDG > Doha UAE              16:05 > 23:30 (+1) 
19-May-17 QR 962 – Doha UAE > Denpasar Bali        02:45 > 17:10 
29-May-17 QR 961 – Denpasar Bali > Doha UAE        00:35 > 05:25 
29-May-17 QR 193 – Doha UAE > Brussels                  08:10 > 14:00 

		
Hotels 
	
CONRAD BENOA BALI      >  vr, 19 mei 2017 

Jalan Pratama No.168, Tj. Benoa,  
Badung, Kabupaten Badung, 
Bali 80363, Indonesia 
 
Tel: +62 361 778788 
www.conradbali.com/home.html 

	
ALILA UBUD         > za, 27 mei 2017 

Desa Melinggih Kelod, Payangan,  
Melinggih Kelod, Payangan, Gianyar,  
Bali 80572, Indonesia 
 
Tel: +62 361 975963 
www.alilahotels.com/ubud 

	
Cruise 
 

STAR CLIPPER      >  za, 20 tot za, 27 mei 2017 
E-mail aan boord   scpax@star-clipper.net 
Noodnummer   + 1 305 773 3541 
(Miami Kantoor 24h/24)   

	
Reisorganisatie 
 

SALTO Consult i.s.m. OMNIA TRAVEL       
An Van de Steen 
Tel: 0474 96 85 49 
Email: an@salto-consult.be 

	


