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Aan de zuidkust krijg je er je broodnodige portie glamour, aan de 
oostkust rust en sereniteit en voor cultuursnuivers is Ubud een 
must. Bali: het eiland verwent, fascineert en pákt je. Er blijkt nog 
zoveel te ontdekken op deze wereld…
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Het is geen wonder dat Bali in de volks-
mond paradise on earth wordt genoemd. 
De mindblowing hotels, exclusieve spa’s 
en luxe wellness- en yogaresorts spreken 
voor zich. Tel daar de vriendelijke be-

volking en de fantastische keuken bij op en het Indo-
nesische eiland is dé perfecte vakantiebestemming om 
volledig tot jezelf te komen. Waar je een designertas 
kunt scoren in één van de grote malls in zuidelijk Kuta 
of Seminyak, vind je in de culturele stad Ubud een 
perfecte combinatie van fashion en kunst. Bijzonder is 
dat Bali, in tegenstelling tot de rest van Indonesië, hin-
doeïstisch is. Daardoor heeft het eiland een compleet 
eigen cultuur ontwikkeld waarbij religie, rituelen en 
traditie een belangrijke rol spelen. Bali is een plek om 
verliefd op te worden, of juist om met je al gevonden 
liefde naar toe te gaan: je struikelt er niet voor niets 
over de newlyweds die er hun huwelijksreis vieren. Maar 
wat Bali bovenal zo bijzonder maakt, is de sfeer: relaxt, 
sprookjesachtig en o, zo rustgevend. Ga op ontdek-
kingstocht langs de mooiste plekken van het eiland en 
bezoek bijvoorbeeld het pas geopende Bulgari hotel, 
neem yogales op adembenemende plekken, onderga 
traditionele Balinese massages en eet de beste seaside 
dinners. Here we go!

EtEn, drinkEn En uitgaan
La Plancha in Kuta-Seminyak
Tientallen gekleurde parasollen, het dubbele aantal 
fatboys, heerlijke cocktails en nóg betere tapas. La Plan-
cha is één van de hipste tenten aan Double-Six Beach, 
het strand dat Kuta en Seminyak met elkaar verbindt. 
Tegen vieren stroomt het al vol met hip volk en in de 
avonduren worden heerlijke platen gedraaid of zorgt 
een live band voor een lekkere Jack Johnson feel. 
D o u b l e  S i x  b e ac h &  J l .  D h ya n a p u r a

Zucchini in Seminyak
Al vanaf dag één raakt iedere cafeïne-adept hooked aan 
de Bali kopi (koffie) en dit is een van de plekken waar je 
die in alle soorten, maten en vormen kunt verkrijgen. 
Denk aan Starbucks-achtige toestanden (decaf, low-fat, 
extra shot espresso) maar dan lekkerder. Daarnaast zijn 
de Balinezen dol op smoothies en fresh juices en stoppen 
bijkans alles in de blender. Bij Zucchini kun je kiezen 
uit meer dan twintig soorten fruitsappen. De salades in 
de vitrine zijn ook zeker de moeite waard voor een early 
lunch. Let op: na 12.30 uur zijn de meeste heerlijkhe-
den lang en breed weggekaapt.
J l .  ob e ro i  4 9

Ku de Ta in Seminyak
Elf jaar geleden werd de moeder van alle beachclubs 
geopend op Bali: Ku de Ta. Met nog een vestiging in 
Singapore is de club één van de beroemdste beachclubs 
ter wereld. Hier komen the rich, the famous and the wan-
nabees samen en staan glamour en luxe centraal. Prach-
tige bikinibabes flaneren langs het zwembad, sippen aan Dreamland 



146

een cocktail, eten vijfgangendiners 
bij zonsondergang en dansen tot 
diezelfde zon weer opkomt.
J l .  K ay u aya 9 ,  K u D e ta . n e t

Suksema in Canggu
Koken doen Balinezen zelden, de 
locals eten meestal in één van de 
tientallen warungs die op straat 
te vinden zijn. Een warung is een 
eethuis of kraam waar je voor on-
geveer 10.000 roepia (een lousy 
0,80 cent) typische Indonesische 
gerechten eet als babi guling, bakso 
of soto ayam. Maar vanwege het 
groeiende toerisme heeft men zich 
inmiddels ook bekwaamd in de 
Marokkaanse, Thaise, Italiaanse, 
Franse en Chinese cuisine. En de 

Japanse! Bij sushitent Suskema eet 
je in de buitenlucht, omringd door 
prachtige rijstvelden. En hoewel het 
menu maar bescheiden is, smul je 
hier van de meest fantastische sushi.
J l .  ta m a n W i S ata t i b u b e n e n g , 

S u K S e m a a S i a .c o m

Eikon in Legian
Hoewel Legian ook wel ‘het Mal-
lorca van Bali’ wordt genoemd 
– vanwege de vele toeristen – zijn 
hier en daar tussen de patserige 
bars ook goede clubs te vinden. In 
Eikon is het altijd bomvol. Zorg dat 
je erbij bent op donderdagavond of 
zaterdagavond: dit zijn verreweg de 
gezelligste dagen.
J l .  l e g i a n 17 8 ,  e i Ko n b a r .c o m

Cocoon Beach Club in 
Seminyak
Nog zo’n parel onder de prachtige 
beachclubs in Bali is de Cocoon 
Beach Club, opgericht door de 
eigenaar van Ku de Ta. ‘A stylish 
experience without the pretentiousness’, 
aldus de bedenkers zelf. Geen inter-
nationale DJ’s zoals die bij Ku de Ta 
worden ingehuurd, maar rustigere 
muziek. Dansbaar, maar relaxed ge-
noeg voor degene die wil bijpraten.
D o u b l e  S i x  6 6 

b l u e  o c e a n b o u l e va r D,

c o c o o n - b e ac h .c o m

Warung Bale Bali in Seminyak
Voordat je je in het drukke feest-
gedruis van de bekende clubs stort, 

Cocoon Beach Club
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is het fijn om nog even te loungen 
bij Bale Bali, waar op vrijdagavond 
een geweldige huisband jazzy mu-
ziek speelt. De stem van de vaste 
zangeres – denk in de richting van 
Norah Jones – trekt zowel locals 
als toeristen; een ideale plek om je 
avond goed te beginnen. Oh, en de 
dimsum is er ook uitmuntend.
J l .  K u n t i  4 ,  b a l e b a l i Wa ru n g .c o m 

ShoppEn & to do
Beachwalk in Kuta
Kuta heeft een aantal grote shop-
ping malls. Eén van de mooiste is 
Beachwalk, die – what’s in a name 
– aan het strand ligt. Je vindt er 
talloze winkels als Hugo Boss, 
Tommy Hilfiger, Armani, Topshop 
en Versace. Daarnaast worden er 
verschillende fashionshows per jaar 

gehouden, met Bali-based designers 
die inspiratie voor hun collectie uit 
het eiland halen. Wanneer de zon 
ondergaat wordt het winkelcen-
trum omgetoverd tot club Velvet 
voor een strandfeest met allure.
b e ac h Wa l K b a l i .c o m

Dreamland in Uluwatu
Als je dan toch in het zuiden bent, 
breng dan zeker een bezoek aan 
Dreamland. Dit strand heeft het 
blauwste water en het witste zand 
dat kleurtechnisch mogelijk is. 
Daarnaast is Dreamland by far één 
van de beste surfspots. Rustig poot-
jebaden in de branding gaat hier 
nauwelijks vanwege de metershoge 
golven die kapot slaan op het kleine 

strand. Maar niet getreurd:  je ver-
maakt je prima met het kijken naar 
prachtige surfer body’s. 
D r e a m l a n D,  u l u Wat u

Carga in Kerobokan
Houd je op shopgebied meer van 
kleine, unieke winkels dan van 
grote malls, dan zit je op Jl. Petiten-
get goed. Deze straat barst uit zijn 
voegen van bijzondere handmade 
shops, variërend van kleding tot 
sieraden tot hebbedingen voor in 
huis. Voor dat laatste kun je het 
beste terecht bij Carga: deze vrouw 
verkoopt de meest prachtige spullen 
voor een kleine prijs.
J l .  p e t i t e n g e t 8 8 6 ,

c a rg a b a l i .c o m

Lilla Lane in Ubud
Voor de complete Eat, Pray, Love-
experience breng je minstens een 
paar dagen in Ubud door. Deze 
culturele stad ligt in het hart van 
Bali en is omgeven door prachtige 
sawa’s (rijstvelden) en groene val-
leien. Shoppen wordt daardoor 
des te leuker: bij Lilla Lane vind je 
prachtige handgemaakte sarongs, 
tassen, schoenen en accessoires. De 
half-Amerikaanse, half-IJslandse ei-
genaresse en creator Thora Moss liet 
zich inspireren door haar vroegere 
woonplaats Parijs en was één van de 
eerste designers die Bali fashionwise 
naar een hoger level heeft getild.
J l .  r aya mo n K e y F o r e S t, 

l i l l a l a n e .c o m

Villa NioWhite Peacock
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Body Works in Seminyak
Je kunt niet terugkomen van Bali 
zonder op z’n minst één keer naar 
een spa te zijn geweest. De meeste 
lokale beauty’s brengen wekelijks 
een bezoek aan een masseur of 
schoonheidsspecialiste. Grote favo-
riet is Body Works: hier onderga 
je voor nog geen zestien euro een 
uitgebreide facial of een traditionele 
Balinese massage. Rond je middag 
af met een mani-pedi in de prachti-
ge binnentuin van de spa en je bent 
weer helemaal ready to rumble.
J l .  K ay u J at i  2 , 

b o Dy Wo r K S b a l i .c o m

Rob Peetoom Hair Spa in 
Kerobokan
In november 2011 opende Rob 
Peetoom zijn eerste overzeese salon 
op een prachtig stukje van Bali: 
dichtbij het drukke Seminyak, maar 
omgeven door schitterende rijstvel-
den waar je slechts wat vogels hoort 
kwetteren. Onderga één van de 
fameuze behandelingen die de sa-
lon biedt: lekker lange en luxueuze 

haar- en beautytreatments. Water 
met stepping stones vormt de verbin-
ding tussen de verschillende ruim-
tes die rust en sereniteit uitstralen. 
Ja, ja:  Rob snapt precies wat wij 
vrouwen nodig hebben.
J l .  p e t i t e n g e t 16 ,

rob p e e t o o m . n l

Plataran Bali Resort & Spa
in Canggu
Eén blik op dit resort en het kip-
penvel schiet je op de armen door 
de pracht en praal die deze plek 
uitstraalt. Midden in een bamboo 
forest ligt dit prachtige resort waar 
het lijkt alsof je mijlenver verwij-
derd bent van de bewoonde wereld. 
De villa’s bieden uitkijk op sprook-
jesachtige tuinen, het prachtige 
zwembad of de mysterieuze bomen 
van de jungle. Geniet van een uit-
gebreide massage in je eigen villa, 
diner bij kaarslicht aan de rivier en 
vergeet vooral de tijd.
J l .  p e n g u b ug a n , 

p l ata r a n b a l i .c o m

Desa Seni in Canggu
Spekkoek, saté, cocktails: niemand 
ontsnapt op Bali aan de nodige va-
kantiekilo’s. Om ervoor te zorgen 
dat je weer in strak in je vel komt 

te zitten, volg je wat yogalessen bij 
Desa Seni. Dit eco-resort verhuurt 
prachtige, houten cottages en geeft 
daarnaast dagelijks yogalessen voor 
alle niveaus. Buig jezelf in de down-
ward facing dog met niets meer om je 
heen dan bananenplanten, een kab-
belende rivier en fluitende vogels.
J l .  S u b a K S a r i  1 3 ,  pa n ta i  b e r aWa , 

D e S a S e n i .c o m

The White Peacock
in Seminyak
In een onbeduidende straat aan de 
achterkant van Seminyak Square 
ligt deze schattige winkel, rijk aan 
wannahaves in barok-achtig design. 
‘It represents everything I love and hate’, 
aldus de Australische eigenaresse 
Kay. En inderdaad: sommige spul-
len zijn net iets té kitscherig – denk 
bijvoorbeeld aan een spierwitte 
tuintafelset met gekrulde stoelpoten 
of antieke theepotten – maar zó erg 
dat het juist weer leuk is.
J l .  K ay u J at i

Enfants Paradis in Seminyak
Door de vele spa’s en schoonheids-
salons waar Bali rijk aan is, kent 
het eiland aan beautyproducten 
geen gebrek. De fijne smeersels van 
Enfants Paradis zijn gemaakt op 

Ku de Ta

Carga

Bulgari Bali Hotel & Resort
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basis van natuurlijke producten als 
planten, kruiden, oliën en zeezout 
waardoor je huid mooi, zacht en 
gezond blijft. Deze store biedt alle 
producten aan in travel size, zodat je 
die fijne glow in het vliegtuig terug 
nog steeds hebt.
J l .  b a S a n g K a S a 5 6 ,

e n Fa n t S - pa r a D i S .c o m 

SlapEn
Kangin
Deze villa ligt in een piepklein au-
thentiek dorp in het zuidwesten van 
Bali, midden tussen de rijstvelden 
en vlakbij de zee. Het Nederlandse 
designerduo én zussen Wil en Anja 
Adolfs van het sieradenmerk Nio 
ontwierpen zelf het huis en lieten 
de inrichting over aan lokale am-
bachtsbedrijven. In eerste instantie 
voor eigen gebruik, maar de villa 
wordt ook verhuurd: vanaf negentig 
euro per nacht slaap je onder een 
hemelbed op zo ongeveer de puur-
ste plek van het eiland.
b at u ta m p i h K a n g i n ,  ta n a h l o t

Bulgari Bali Hotel & Resort in 
Uluwatu
Vele luxepaarden trappelden van 
enthousiasme toen Bulgari in april 

eindelijk een hotel opende op Bali. 
Op het zuidelijkste punt van het 
eiland, aan de top van een honderd-
vijftig meter hoge klif die uitzicht 
biedt over de Indische Oceaan lig-
gen de 59 luxe villa’s. Het design is 
afkomstig van de Italiaanse architect 
Antonio Citterio, die verantwoor-
delijk is voor alle hotels van Bulgari. 
Het elegante interieur is een com-
binatie van modern, Italiaans design 
en het traditionele handwerk van 
Bali. In één woord: mooi.
J l .  g oa l e m p e h ,

b u l g a r i h o t e l S .c o m

Villa Nio in Batu Tampih 
Viceroy Bali in Ubud
Ubud wordt door velen gezien als 
één van de mooiste plekjes van Bali, 
met name door de spectaculaire 
rijstvelden en het overweldigende 
groen waar Ubud rijk aan is. Dit 
exclusieve resort ligt midden in 
Ubud en biedt een prachtig uitzicht 
op de Petanu rivierkloof. De spabe-
handelingen zijn ontwikkeld door 
Zwitserse gezondheidsprofessionals, 
gecombineerd met kennis van Bali-
nese, traditionele wellnesstechnie-
ken. Extra spectaculair: het resort 
biedt een transfer aan van en naar 
het vliegveld per helikopter.
J l .  l a n ya h a n ,  b r n ag i ,

v ic e roy b a l i .c o m

The Laguna in Nusa Dua
De Balinezen offeren iedere dag 
drie keer aan de – vele, vele – go-
den waarin zij geloven. Door een 
klein palmblad met daarin bloe-
men, kruiden en wierrook voor 
ieder huis, restaurant of resort te 
leggen, beschermen zij het eiland 
tegen onverhoopte rampspoed. 
Deze offers liggen verspreid over 
straat en over het strand, zo ook het 
strand van Nusa Dua. Op de zuide-
lijkste punt van Bali lag vroeger een 
belangrijke kokosplantage, maar dit 
is nu omgetoverd tot een rustige 
badplaats met een idyllisch strand en 
weinig toeristen. Peace and tranquil-
lity zijn hier key words. The Laguna 
heeft prachtige suites en verschil-
lende restaurants, bars, zwembaden, 
spa’s en zelfs een eigen butler.
K aWa S a n pa r i W i S ata n u S a D ua , 

t h e l ag u n a b a l i .c o m 

het gebied bestaat uit vijf 
eilanden, waarvan gili tra-

wangan de grootste en 
populairste is. Deze 

hide-away is heerlijk rustig 
omdat alles wordt gedaan 
op de fiets of met paard en 
wagen: gemotoriseerd ver-

keer is er niet. het kleurrijke 
dorp staat vol met prachtige 
restaurants, vintage winkels 
en bookshops. binnen ander-

half uur uur ben je het eiland 
rond. het badwarme zeewa-
ter is turkoois en de meeste 
mensen halen hier hun padi 

of doen een snorkeltour 
langs alle eilanden.

HoE Kom jE ER?
met de fastboat vanaf de ha-
venstad padang bai in bali. 

De reis duurt ongeveer
twee uur.

HoE DUUR iS HET?
voor een retour betaal je 

tussen de 700.000 – 1.200.000 
roepia (56 – 96 euro).

HiER VERBLijf jE?
gili eco villa’s. ecotoerisme 

is op de gili eilanden een 
belangrijk item om de na-
tuur en de stranden in hun 
natuurlijke staat te houden. 

naast de afwezigheid van ge-
motoriseerd verkeer gaat dit 
luxe eco-resort nog een stap-
je verder. De prachtige villa’s 
zijn gemaakt van gerecycled 
teakhout. energie wordt ge-
wonnen met zonnepanelen 

en uit wind. bijzonder mooi 
zijn de buitenbadkamers. Zo 
ben je  verantwoord bezig én 
slaap je op de mooiste plek 

van het eiland. 

PRijS?
90 – 250 euro per nacht.

g i l i e c ov i l l a S .c o m

GiLi EiLaNDEN
Naast Bali winnen de 

Gili eilanden in rap tempo 
aan populariteit. 

Enfants Paradis


