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VERLIEFD OP BALI
Fantaseer jij al jaren over een droomvakantie naar Bali en is het eindelijk zover?  
Of heb je ons favoriete eiland allang ontdekt en ga je nog een keer? (Het tropische 
eilandleven is nou eenmaal verslavend!) In deze insider guide nemen we je 
mee naar al onze lievelingsplekken – van stranden en surfspots tot eettentjes, 
yogastudio’s en slaapadressen – die we in tien jaar leven en werken op Bali hebben 
ontdekt. Ook delen we de leukste reisroutes, een bucketlist met ervaringen die 
je niet wilt missen, een heleboel handige tips én spreken we met bekende en 
bevriende Bali-liefhebbers over hun avonturen en favoriete plekken. 

Ons tienjarig jubileum als Welikebali is het perfecte moment voor deze complete 
reisgids, een ode aan ons favoriete eiland. Misschien ben je ons wel eens tegenge-
komen op Instagram (@welikebali) of belandde je bij het zoeken naar Bali-tips op 
onze website. Dan weet je al waar onze liefde voor het eiland begon…

In september 2008 kwamen we op een idee. Het was een regenachtige dag, we 
zaten nog om acht uur ’s avonds op kantoor, zoals we vaak deden, en keken elkaar 
aan. Is dit waar we op dit moment gelukkig van worden? Je raadt het antwoord al: 
nee. Ongelukkig waren we zeker niet, want als begintwintiger hadden we een toffe 
baan in de creatieve industrie, deden geweldige projecten, gingen in het weekend 
gezellig stappen in Amsterdam met vriendinnen en op zondag lekker soto eten 
bij oma met de familie. Maar er kriebelde iets, je zou het kunnen omschrijven als 
wanderlust. Een gevoel dat we de routine van studeren, werken en carrière maken 
wilden doorbreken … 

Het fantaseren over een reis werd al snel een concreet plan: ‘We gaan een jaar 
naar Bali.’ De plek werd niet zomaar bedacht. Beiden met Indonesische roots 
(Priscilla’s moeder is van Javaanse afkomst en Eveliens vader van Molukse afkomst) 
– én een oom die er al lange tijd woonde en waar we terecht konden als logees, 
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leek het voor ons de plek bij uitstek om meer van onze roots te ontdekken. Want 
wuivende palmbomen, de geur van verse kokosnoten, elke dag de warmte van 
de zon voelen… het leven in de tropen zat immers in onze genen, dus dat trok 
ons enorm. Binnen enkele weken namen we ontslag, hadden we tickets gekocht 
(dat ging toen nog niet eens online, we gingen langs bij het reisbureau om ze te 
laten boeken), onze huur opgezegd en even later zwaaiden onze lieve vrienden en 
familie ons uit en zaten we samen in het vliegtuig voor het avontuur van ons leven. 
Nog niet wetende dat het niet zomaar ‘even’ één jaar Bali zou worden, maar dat 
we zo verliefd zouden worden op het tropische eiland, het allerlekkerste eten, elke 
dag surfen en bovenal: de allerliefste mensen – en het eiland ons nieuwe thuis zou 
worden.

Op Bali merkten we: dit is niet alleen een prachtig eiland met rijke cultuur, maar 
zó, inspirerend, levendig en tegelijk ontspannen! Er hing een creatieve vibe en 
er popten dagelijks hippe conceptstores en koffietentjes op. Leuke websites of 
reisboeken die hierover schreven waren er nog niet. Instagram? Bestond nog niet. 
Dus al snel ontstond het idee om een blog te starten. De naam? We like. Want heel 
simpel: we gingen alles vastleggen wat wij leuk vinden op Bali. Het onschuldige 
begin van een heus bedrijf en de leukste baan ter wereld. We investeerden in een 
goede camera (want nee, onze Blackberry’s maakten zeker niet zulke mooie foto’s 
als een iPhone tegenwoordig maakt) en onze MacBooks klapten we open in de 
achtertuin van oom Roger, ons eerste ‘kantoor’. 

Inmiddels zijn we tien jaar verder. Staat Bali wereldwijd in de top drie populaire 
bestemmingen in de wereld, en is ons Welike – nu Welikebali -, uitgegroeid tot 
internationaal reisplatform, Instagram-kanaal met meer dan 126.000 mede-Bali 
lovers, shop met eigen kleding, sieraden, accessoires, reisgidsen en alles voor je 
vakantie. We reizen buiten Bali de hele wereld over om sunkissed content te maken 
en als freelance creatieven fotoshoots te produceren voor mooie fashionmerken. 
Van Hawaii en Tahiti tot Ibiza en Biarritz. Nog elke dag knijpen we onszelf even dat 
dit ons leven is geworden. Allemaal met dank aan die sprong die we maakten in 
2009.

Nu weer terug naar jou: als je dit boek in handen hebt, dan hoef je dus geen uren 
meer op Google, Tripadvisor of Instagram te speuren naar informatie. Je hebt 
namelijk vast al gemerkt dat je daarmee wordt overspoeld. En daar helpen we 
jou bij. We zorgen gegarandeerd dat je hiermee je ultieme tropische trip kunt 
samenstellen, afgestemd op jouw wensen en budget. Alle spots die je in dit boek 
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vindt, hebben we persoonlijk bezocht en gefotografeerd. Geen tourist-traps dus. 
We hopen dat je ons boek vooral gebruikt ter inspiratie voor je reis. En daarbij 
ook te allen tijde je ogen openhoudt voor al het moois, al het spontane en al het 
onontdekte. Want ook jij gaat op ontdekkingsreis. Dus, boek je ticket en pak je 
koffer maar alvast in (yes, ook daar geven we je de beste tips voor)!

Veel plezier met jouw We like Bali-reisgids en enjoy Bali!

 
 
 

Welikebali
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Pris & Eve

Volg ons op Instagram @welikebali voor de laatste eiland nieuwtjes, want er komen
regelmatig must-go adresjes bij! En laat je ons je Bali-foto’s zien? Deel
jouw reiservaring en favoriete plekjes door ons te taggen @welikebali #welikebali.
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CANGGU
De hele dag surfen, (pool)hangen in 
een beach club, eten in een van de vele 
(vegan) cafés en dansen tijdens sunset, 
dat doe je in Canggu. In deze populaire 
strandplaats kun je een paar dagen 
vertoeven, maar gerust ook een paar 
maanden. 

SEMINYAK
Naast Canggu vind je Seminyak. Een 
groter en drukker stadje, vooral een 
heerlijke plek voor strand, shoppen en 
eten. Slaap in een van de luxe resorts, 
een pool villa of een leuk kleinschalig 
bed & breakfast.

ULUWATU
Officieel genaamd ‘The Bukit’, het 
zuiden van Bali, en de tropische kant van 
het eiland. Dé bestemming voor surfers 
en strandliefhebbers. Rondcruisen op 
je scooter naar witte zandstranden en 
genieten van de mooiste uitzichten over 
de oceaan. 

UBUD
Weg van de kust in het midden van het 
eiland reis je naar het groene Ubud. 
Rijstvelden, cultuur, yoga en fantastische 
culinaire (walhalla voor vegans!) 
ontdekkingen.  

Voordat we nu overgaan op het gedeelte waar jij natuurlijk voor komt – alle Bali-
tips – nemen we even kort de verschillende gebieden op Bali met je door. Om je 
te helpen met het navigeren over het eiland, hebben we de meest interessante 
plekken uitgekozen. In de hoofdstukken die gaan volgen vind je per plaats alle 
hotspots gesorteerd op de categorien: eten & drinken, uitgaan, slapen, strand & 
surfen, beach clubs, yoga & sport, shoppen, self-love (alle pampering spots) en 
meer om te ontdekken en doen; van watervallen tot kookcursussen. Sommige 
plaatsen zullen niet expliciet worden genoemd, zoals Sanur. Niet zozeer omdat we 
afraden hierheen te gaan, maar omdat het een wat ander soort publiek trekt, en 
we je dan eerder aanraden om bijvoorbeeld Canggu of Seminyak te bezoeken.  

TIPS

300 X Bali



OOST-BALI
Van groene jungle en Mount Agung 
rondom Karangasem tot het serene 
Candidasa aan de kust, is het oosten 
een uniek stukje Bali. Hier ervaar je nog 
het authentieke Bali en kun je echt even 
helemaal tot rust komen. 
 
NOORD-BALI
Rustig, avontuurlijk en local. We hebben 
dit gebied niet als apart hoofdstuk 
met hotspots, maar voor de natuur-
liefhebbers is dit een absolute aanrader. 

WEST-BALI
Aan de westkust nog verder boven 
Seminyak en Canggu, kun je surfen,
relaxen en aan de drukte ontsnappen. 
Leuke plekken zijn bijvoorbeeld Balian, 
Medewi en Menjangan en ook vind je 
hier het West Bali National Park.

NUSA LEMBONGAN, CENINGAN & PENIDA
Voor turquoise blauw en helder water, 
ongerepte natuur, witte stranden en 
zwemmen met mantaroggen ontsnap 
je naar de Nusa eilanden, een halfuurtje 
vanaf Bali met de boot. 

DE GILI-EILANDEN
Voor het (nog) echte paradijs met witte 
stranden en idyllische slaapplekjes op 
het strand breng je een bezoekje aan 
Gili Trawangan, Meno of Air. Een plek 
om lekker te relaxen, zonder auto’s of 
scooters. 

FLORES
Malediven, eat your heart out. Op Flores 
(een uurtje vliegen vanaf Bali) kun je 
met de boot eilandhoppen naar de 
meest prachtige eilanden, het Komodo 
National Park, ‘pink beach’ en een rijke 
onderwaterwereld ontdekken.
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surf favoriet Instagrammablevegan strand

ICONEN, HOE WERKT HET? 
Bij onze tips vind je deze tropische 
iconen terug. Handig wanneer je je 
eigen specifieke selectie gaat maken 
van de spots die je wil bezoeken! 

HEB JE EEN SPECIFIEK BUDGET VOOR  
OGEN VOOR JE ACCOMMODATIE?  

Kies je verblijf dan op basis  
van deze iconen:
€ 0 - 75 euro
€€ 75 - 150 euro
€€€ > 150 euro





C A N G G U
EAT,
SLEEP,
SURF, 
REPEAT.

Dé plek voor een paar dagen, een 
paar weken of waar je zelfs nooit 
meer vertrekt. Want Canggu heeft 
het allemaal. Van je eerste surfles 
tot sweaty barre class-sessie, beste 
baristakoffie tot lekkerste vegan 
lunch, van chillen in je pool villa 
tot dansen tijdens sunset, shoppen 
bij de tofste eilandboetiekjes tot 
flexwerken onder de palmbomen. 
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Echo Beach



Canggu (spreek uit als tjan-goe) is verdeeld in de buurten Batu Belig en Berawa, 
het gedeelte vóór de bekende ‘shortcut’ waar je een mix van expats en reizigers 
vindt, en Batu Bolong en Echo Beach, het bruisende hart van Canggu ná de 
‘shortcut’, waar je de populairste hotspots vindt en de jonge crowd tot in de 
late uurtjes danst op het strand. Aan de rand van Canggu vind je het serene 
Pererenan, waar je nog een glimp opvangt van Canggu vóórdat het ontdekt 
werd door westerse surfers en jonge toeristen. En als laatste noemen we nog 
het rustige Umalas, een buitenwijk tussen Canggu en Seminyak in, waar expats 
zijn neergestreken en reizigers die langer op Bali verblijven. Elke buurt heeft 
een eigen ‘toegang’ naar het lang gestrekte, zwarte vulkanische zandstrand van 
Canggu. 

Het strand van Canggu is bij uitstek geschikt voor je dagelijkse surfsessie 
of je eerste surfles. Vanwege de sterke stroming (en dus goede golven!) is 
rustig ronddobberen niet aan te raden, voorzichtig pootjebaden of een stukje 
zwemmen tot je middel kan nog net. Let op de rode vlaggen op het strand, 
daartussenin mag je niet zwemmen. 

Ga je met de scooter op pad? Dan maakt het niet uit in welke buurt je verblijft. 
Je cruiset namelijk heel makkelijk van de ene naar de andere buurt, langs 
groene rijstvelden en straten gevuld met de hipste cafés. Soms stuit je op een 
behoorlijke file op de ‘shortcut’. (Daar ligt door de drukte nog wel eens een auto 
of scooter omgekukeld in de rijstvelden, oeps!) Verken je Canggu liever lopend 
of met de fiets? Zorg dan dat je rondom Batu Bolong of Echo Beach verblijft. Het 
is overigens met de scooter ongeveer 20 minuten naar Seminyak, met de auto 
iets langer vanwege de files. Een uur in de richting van Uluwatu en anderhalf uur 
naar Padang Bai. Canggu is dus ook ideaal om van hieruit dagjes strand in het 
zuiden te doen.

In dit idyllische surferstadje in de rijstvelden aan de 
westkust van Bali, net boven Seminyak, vind je Bali’s beste 
cafés, beach bars, surf spots, yogastudio’s en leukste 
plekken om te verblijven. Canggu is een plek waar iedereen 
samenkomt. Van surfers, backpackers, soloreizigers tot 
jonge gezinnen, creatieven en digital nomads.

CANGGU
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The Lawn



Shady Shack 
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ETEN & DRINKEN



PELOTON SUPERSHOP      
Ons favoriete vegan café in Canggu!  
Van plantaardige pannenkoeken voor  
het ontbijt tot kleurrijke regenboog-
salades als lunch, en ’s avonds mag je  
de jackfruittaco’s niet missen.   
@pelotonsupershop

 Jl. Pantai Berawa 46
 
SHADY SHACK       

Met stip onze favoriete all-day ontbijt-, 
lunch- en dinerspot in hartje Canggu. 
Geniet van een heerlijke iced latte in de 
tropische tuin, of ga voor een van de 
vele overheerlijke gezonde, vegetarische 
gerechten en smoothiebowls.    
@theshadyshack 

 Jl. Tanah Barak 57

GIVE CAFÉ     

De enige, echte plantaardige nasi 
campur. Stel je bord samen met 
keuze uit overheerlijke authentieke 
Indonesische gerechten in de vitrine. 
Voor jouw sate ayam hoeft geen dier te 
lijden. En het beste eraan: 100% van de 
winst gaat naar lokale goede doelen, 

en jij kiest zelf welke. Leuk om te weten: 
GIVE Café is het zusje van het populaire 
vegan KYND Café in Seminyak.  
@givecafe 

 Jl. Batu Mejan 85 
 
WATERCRESS
Hier beginnen wij vaak onze dag met 
een heerlijk ontbijtje, koffie en een 
kokosnoot. Tussen het bruisende 
Seminyak en Canggu in vind je dit 
gezellige, mooi gestylede café. Een 
must-go!     
@watercressbali

 Jl. Batu Belig 21

MILK & MADU
Het gezelligste openluchtbuurtcafé (van 
de eigenaren van Watercress) waar je het 
liefst elke dag gaat ontbijten en lunchen, 
en nooit verveeld raakt. Favoriet bij 
gezinnen door de leuke speelplaats voor 
de kleintjes en beschikbare speelgoed 
en boekjes. En sla een dinnerdate met 
de lekkerste steenovenpizza’s niet over! 
@milkandmadu

 Jl. Pantai Berawa 52 
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“De enige echte 
plantaardige nasi campur 

eet je bij Give.”
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8 X TIPS VAN 
BEVRIENDEBali-lovers

RACHEL & WILLEM VAN SAS Vloggers @dehuismuts en @daddyhox, 
ouders van Pip en Rosie

Bali voelt als ons tweede thuis. Het klimaat, het eten, maar 
vooral de mensen zijn voor ons dé reden om steeds terug 
te blijven keren. In 2018 verbleven we er twee maanden met 
Pip, en we kunnen niet wachten om er nu ook met Rosie 
weer heen te gaan.  
Tip 1: Met stip op nummer 1: driver Nyoman. Nyoman is 

de vrolijkste man van het eiland, altijd stipt op tijd en hij rijdt je het hele eiland over. 
Boek hem om je van het vliegveld af te halen. Hij staat klaar met een bordje met je 
naam erop. Want het is best wel overweldigend als het zweet al over je rug loopt 
van de warmte en je net achttien uur hebt gevlogen en dan het vliegveld afloopt en 
er honderden taxi’s worden aangeboden… Je kan hem whatsappen op nummer: + 
62 819 161 800 50
Tip 2: Vierhandenmassage bij Ubud Wana Resort. Als je van massages houdt 
moét je hier naartoe. Mijn ouders verbleven een nachtje in dit hotel dus per toeval 
ontdekte we hun vierhandenmassage en het was the best ever!  
Tip 3: Coco Resort op Nusa Penida. Wij hebben ons hart op Nusa Penida verloren. 
Hoewel steeds meer toeristen hun weg naar dit eilandje vinden is het nog altijd 
puur, rauw en kun je door dorpjes rijden waar de tijd heeft stilgestaan. De natuur 

Nu zijn wij natuurlijk niet de enigen die verliefd zijn geworden op dit 
magische eiland. Inmiddels zijn ook veel bekende Nederlanders en 
influencers regelmatig op Bali te vinden. We vroegen acht bevriende 
Bali-lovers naar hun liefde voor Bali en hun vijf beste tips om met 
jullie te delen. 


