Bike & Dive op Lombok & Bali
1.-3. dag: Amsterdam-Lombok en Gili Trawangan
Ontspannen, snorkelen en duiken op het eiland Gili
Trawangan met zijn bekende duikspots Sharkpoint,
Malang Reef en Air Wall.

4.-5. dag motortour 1: Noordoost Lombok: Sengiggi –
Senaru- Tetebatu -Selong –villages – Belongas Bay
Tocht over de 83 km bochtenrijke kustweg langs
kleurrijke zandstranden, hete warmwaterbronnen en
watervallen die nodigen uit tot het inlassen van pauzes.
Naar het passeren van de pass bij de Vulcan Rinjani
volgt een afdaling door een vraai vallei met dorpen en
te tropische wildernis die overgaat in mooie groene
rijstvelden.
Tetebatu is op een hoogte van 400m aan de
zuidenhelling van Gunung Rinjani in midden van
tabaksvelden gelegen. Niet verre van dan ligt de stad
van de Koningen Kotaraja.
Het tweede gedeelte van de motortour gaat In het
oosten van Mataram door handycraftdorpen
(Masbagik , Loyok)die omzuimd zijn van rijsvelden .
Tempelgebouwen (Pura Lingsar, Stagen, Sukarar) en de
koningspalst Taman Narmada behoren evenals de stad
Selong met zijn koloniaal flair tot de
bezienswaardigheden. Naar het inleveren van de
motoren wordt het duikerspaaradijs Belongas Bay
opgezocht. Het tweede gedeelte van de motortour
gaat In het oosten van Mataram door handycraftdorpen (Masbagik , Loyok)die omzuimd zijn van
rijsvelden . Tempelgebouwen (Pura Lingsar, Stagen,
Sukarar) en de koningspalst Taman Narmada behoren
evenals de stad Selong met zijn koloniaal flair tot de
bezienswaardigheden. Naar het inleveren van de
motoren wordt het duikerspaaradijs Belongas Bay
opgezocht.

( 16 REISDAGEN / 13 OVERNACHTINGEN /
6 dagen MOTORHUUR / 19 DUIKGANGEN)

6. -7 dag: duiken Belongas Bay - Padang Bai/Bali
Belongas Bay staat bij de meer ervaren duikers bekend
voor de duiksites "The Magnet", "Cathedral" en
“Boulder City”. Er zullen vroege ochtend en
nachtduiken plaatsvinden.
Met een boot van Gilicat zal Lombok via Teluk Kode
worden verlaten en Padang Bai op Bali verkend
worden.

8. -9 dag: Padang Bai - Amed –Tulamben- Sanur/Kuta
Tulamben is een van de beroemdste duikspots van
Bali. Internationaal bekend staan de duikplekken zoals
Tulamben Wreck, Tulamben Wall, en The coral garden.
In de late namiddag is onderweg naar Sanur of Kuta
nog tijd voor sigtseening van dit gedeelte op Bali.

10.-11. dag: Biketour 3: Sanur – Pemutera/Menjangan
De tweede motortour gaat via Kuta - Seminyak-Tanah
Lot - Tabanan, Antosari, Pupuan and Seririt naar
Pemuteran /Menjangan(136km/3.1 hours) Onderweg
zal één van de vijf heiligste tempels van Bali de Pura
Pulaki bezocht worden.
Naast Tulamben is Menjangan één van mooiste duiken
plaatsen op Bali. Van Pemuteran of Labuhan Lalang
bereikt men het gebied in ongeveer 30-50 minuten per
boot. Naast de ongeveer 8 of 10 duiken plaatsen is in
het bijzonder de ‘steile muur duik’ bij de duikers in
trek.
12. -13. dag: Pemutera – Lovina – Ubud – Sanur
Motortour 3 zal de volgende twee dagen door noorden
van Bali langs de kusten van meertes Tamblingan en
het Buyan gaan. De waterval van Gitgit, de koloniale
stad Singaraja, temples in Kubutambahan en Jagaraga
met vraaie gravures liggen op de route naar Mount
Batur.
Van deze een naar grootste Vulkaan met een meer in
zijn krater wordt De Besakih temple, de oude hofstad
van Klungkung en het toeristen stadje Ubud bezocht.

