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BALI-LOMBOK SUMBAWA 
BMW GS ADVENTURE 
Vanaf het moment dat het vliegtuig geland is, 
zal Indonesië je overvallen met haar letterlijk 
warme welkom. De geuren, de hectiek van de 
drukke wegen, en de prachtige cultuur die je 
op weg naar het hotel zal zien, beloven veel 
goeds voor de rest van deze avontuurlijke reis.  
Vanaf het moment dat je op je BMW springt, 
begint het echte avontuur. Deze motoren zijn 
niet bepaald gebruikelijk op de Indonesische 
eilanden, waar men over het algemeen lichte 
motoren rijdt. We zullen dus veel bekijks 
trekken onderweg! 
Na adrenaline-opwekkende routes, waarvan 
vele deels off-road, met adembenemende 
uitzichten en landschappen, en een enorm 
aantal fotomomenten, eindig je iedere dag meer 
dan voldaan, om vervolgens aan het gezellige 
avondprogramma te beginnen.  Natuurlijk met 
fantastische eten, maar ook de mogelijkheden 
om het avond- en nachtleven te beleven, of een 
frisse duik te nemen in het zwembad of de zee. 
Kortom, een droom die werkelijkheid wordt, in 
een iets minder ‘standaard’ deel van Indonesië. 
Maar ja… avontuur is sowieso niet ‘standaard’..  
en jij ook niet. 

Moeilijkheidsgraad: *** (1 -5 sterren)



LIGGING
Officieel de Republiek Indonesië (Indonesisch: Republik 
Indonesia), is een land gelegen in Zuidoost-Azië. Het 
land bestaat uit een archipel van 17.508 eilanden en 
is daarmee ‘s werelds grootste eilandstaat. Het land 
grenst direct aan Papoea-Nieuw-Guinea, Oost-Timor 
en Maleisië. Andere landen die Indonesië omringen 
zijn Singapore, Brunei, de Filipijnen en Australië.
De eilandstaat heeft een totale oppervlakte van 
1.904.569 km². Met een populatie van 250 miljoen 
inwoners is het qua inwoneraantal het op drie na 
grootste land ter wereld en tevens het land met de 
grootste moslimbevolking, hoewel de islam geen 
staatsreligie is. Indonesië is een republiek met een 
gekozen parlement en een president. 
De vijf grootste eilanden zijn Java, Sumatra, Kalimantan, 
Nieuw-Guinea en Celebes. De hoofdstad en grootste 
stad is Jakarta op het eiland Java. Enkele grote steden 
zijn Soerabaja (Java), Medan (Sumatra), Padang 
(Sumatra), Bandung (Java) Jogjakarta (Java), Denpasar 
(Bali). Het hoogste punt van het land is de bijna 4.900 
meter hoge Puncak Jaya in de provincie Papoea. 
Indonesië bevindt zich in drie verschillende tijdzones: 
UTC+7, UTC+8 en UTC+9.
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GESCHIEDENIS
De Indonesische archipel is al zeer lang een belangrijke 
handelsregio. Reeds in de 7e eeuw waren er 
handelsroutes tussen het koninkrijk Srivijaya en China. 
De geschiedenis van Indonesië is sterk beïnvloed 
door sterke machten van buitenaf die werden 
aangetrokken door de natuurlijke rijkdommen van 
Indonesië. Onder invloed van India floreerden het 
hindoeïsme en boeddhisme in de eerste eeuwen na 
Christus. Islamitische handelaren brachten de islam 
met zich mee en Europese machten bevochten elkaar 
om de handelsmonopolies in de specerijenhandel 
tijdens de tijd van de ontdekkingsreizigers. Uiteindelijk 
werd het land gedurende drieënhalve eeuw een 
Nederlandse kolonie. Indonesië verklaarde zich 
onafhankelijk na de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien 
is de geschiedenis van het land turbulent geweest en 
wordt ze gekenmerkt door natuurrampen, corruptie, 
afscheidingsbewegingen, democratisering en snelle 
economische veranderingen.
De Indonesische eilanden laten een zeer gevarieerd 
beeld zien wat betreft etniciteit, taal en godsdienst. 
De Javanen zijn de grootste en politiek gezien 
meest dominante etnische groepering. Als land 
heeft Indonesië een gemeenschappelijke identiteit 
verworven die vooral wordt gedefinieerd door 
de nationale taal, een moslimmeerderheid en een 
geschiedenis van kolonisatie en het verzet tegen die 
kolonisatie. Het Indonesische motto luidt Bhinneka 
Tunggal Ika (vrij vertaald; “Eenheid in diversiteit”). 
Echter, sektarisch geweld en separatisme zijn aan de 
orde van de dag en hebben tot bloedige confrontaties 
geleid, die de economische en politieke stabiliteit 
hebben ondermijnd.



GEOGRAFIE
Indonesië ligt in een geologisch actieve regio. Voor de 
kust van Sumatra via Java tot voorbij de Molukken 
loopt een subductie-zone van de Soenda-breuklijn 
waar de Australische plaat onder de Eurazische plaat 
schuift. Dit veroorzaakt aardbevingen met vloedgolven 
en vulkanisme. De Toba, de Tambora en de Krakatau 
behoren tot de grootste en gevaarlijkste vulkanen 
op Aarde. Wegens het vulkanisme is op de meeste 
eilanden de vruchtbaarheid van de bodem zeer hoog 
wat samen met de hoge temperaturen en overvloedige 
hoeveelheid neerslag een hoge landbouwopbrengst 
en een hoge bevolkingsdichtheid mogelijk maakt. 
Indonesië heeft grote natuurgebieden en ‘s werelds 
op een na grootste biodiversiteit. Het land is rijk 
aan natuurlijke rijkdommen, al blijft armoede een 
belangrijk kenmerk van het huidige Indonesië.

KLIMAAT
Indonesië heeft een tropisch klimaat. De gemiddelde 
jaartemperatuur ligt in het gehele land rond de 30 
graden Celsius. Afhankelijk van de moesson kennen 
de meeste delen van het land een regentijd en een 
droge periode; alleen op Sumatra en Kalimantan is de 
neerslag over het gehele jaar vrij gelijkmatig verdeeld. 
In december, januari en februari regent het tussen 
Zuid-Sumatra en Oost-Timor.
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VERKEER
In Indonesië wordt links gereden. Maak je geen zorgen, 
het went snel. Het verkeer wordt gedomineerd door 
toeterende brommertjes die kris kras door elkaar 
rijden, vooral op de drukkere eilanden als Java en het 
zuiden van Bali. 

WETENSWAARDIGHEDEN
Geld
Het betaalmiddel van Indonesië is de Rupiah. Er is 
muntgeld in omloop maar er wordt vooral betaald 
met biljetten. Omgerekend is de waarde van €1,= in 
Rupiah: ± 14.500,=. Even kunt u zich miljonair voelen! 

Woorden
Hallo  Halo
Goedendag Selamat siang
Welkom  Selamat datang
Ik heet ... Nama saya …
Tot ziens Sampai jumpa
Dag  Da
Ja  Ya
Nee  Tidak
Alstublieft Silahkan
Bedankt  Terima kasih
Hoe gaat het? Apa kabar?
Goed, dank u Baik, terima kasih
Het gaat wel Baik, baik saja
Eetsmakelijk Selamat Makan
Proost  Toos
Rekening Rekening
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BALI – LOMBOK – SUMBAWA 
BMW GS ADVENTURE
16 dagen ***
Motoradventure 4 Life biedt een avontuurlijke 
motorreis met de BMW GS 650, 800 en 1200 
adventure.
De start van deze reis begint op Bali (Legian). We 
rijden vanaf Bali naar Lombok en Sumbawa. De 
route is zowel on- als off-road door kleine dorpjes, 
rijstvelden, heuvel/bergachtig gebied (tot 1600 meter) 
om het pure Indonesië te leren ontdekken.
U heeft de mogelijkheid om deze motorreis in 14, 15 
of 16 dagen te maken. De keuze voor 14 en 15 dagen 
betekent dat een dag later aankomt en bij de groep 
aansluit en direct de volgende dag vertrekt met de 
motor en/of een dag eerder op het einde van de reis 
vertrekt.

De tour gaat o.a. naar:
Gunung (Bergen) Embit, Blongas, Pandaleman, Rinjani, 
Pulu, Bulu Pasak, Gerungan, Toki, Tambura, Garodewa, 
Solu en nog veel meer…..



DAG 1 
Vertrek
Vandaag vertrek je naar Bali om een onvergetelijke 
ervaring op een BMW GS door Indonesië mee te 
maken.

DAG 2 
Aankomst Legian (Bali)
Bij aankomst op de luchthaven van Bali word je 
opgewacht door een van onze begeleiders. Met een 
taxi word je vervolgens naar je hotel in het toeristische, 
maar rustige Sanur gebracht. Hier kun je uitrusten van 
de reis of een duik nemen in het zwembad of zee.

DAG 3 
(Briefing) Legian – Padangbai 
Na het ontbijt wordt in de briefing besproken en 
uitgelegd wat belangrijk is voor deze motorreis. Met 
name het deelnemen in het verkeer zal uitvoerig aan 
de orde komen.  In de namiddag gaan we de motoren 
ophalen en zullen daarna een kleine ronde maken om 
aan de motor en verkeer te wennen.
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DAG 4 
Legian – Lovina
We rijden langs de hoofdstad Denpasar richting het 
noorden naar onze eerste stop in Marga. Hier ligt 
een oorlogsmonument dat herinnert aan de slag 
tussen de Nederlanders en Balinezen in 1945-1949. 
Inmiddels rijden we op secundaire weggetjes door 
diverse Hindu dorpjes ( kampungs ) waar regelmatig 
ceremonies te zien zijn naar de bergen Pohen en 
Penggilingan. Aangekomen bij de top ligt bij het 
Bratanmeer een 17-eeuwse tempel Pura Ulun Danu 
genaamd. Even verderop stoppen we voor de luch met 
uitzicht op een ander meer namelijk Buyanmeer met 
als achtergrond de berg Lesung. Via een lange afdaling 
met vele bochten rijden we naar het gemoedelijke 
kustplaatsje Lovina waar ons hotel zich bevindt met 
zwembad en het strand op 100 meter.



DAG 5 
Lovina – Padangbai ( Vulkaan Batur en 
berg Agung )
We verlaten Lovina Beach en rijden naar het oosten 
via Singaraja. Al snel daarna slaan we af en rijden 
weer de bergen in. Via kleine binnendoor wegen en 
diverse kleine kampungs ( dorpjes ), rijden we met 
onze BMW motoren door en zien we dat de lokale 
bevolking ons met bewondering en vol verbazing 
aanstaart. Terug op de doorgaande, maar zeer rustige 
weg rijden we verder omhoog en genieten van de vele 
bochten en het uitzicht over de bergen van midden 
Bali. Na Kintamani slaan we af en duiken bijna letterlijk 
de oude krater in van de vulkaan Batur en zien dat 
nog grote delen van het land is bedekt van lava van 
oudere uitbarstingen. Deze vulkaan is de meest 
actieve van Bali en is de laatste 200 jaar meer dan 20 
keer uitgebarsten. De grootste eruptie was in 1917 
toen meer dan 1000 mensen stierven. Na de luch met 
uitzicht op het Baturmeer en de berg Gunung Agung 
tijden we de komende uren langs de hoogste berg 
van Bali, de Gunung Agung ( 3.142 meter ). De laatste 
keer dat deze vulkanische berg is uitgebarsten was in 
1963. Genietend van de vele rijstvelden tegen de voet 
van de berg, rijden via een steile weg met uitzicht op 
kustlijn naar Padangbai waar ons hotel ligt.
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DAG 6 
Padangbai – Kuta ( Ferry naar Lombok )
Ons hotel ligt aan de haven en we gaan dan ook direct 
met de ferry voor een overtocht van 4 uur naar 
Lombok. Rond de middag komen we aan in de haven 
van Lembar waar we kunnen luchen. Na een aantal 
kilometer slaan we af en rijden de rest van de middag 
over secundaire weggetjes met zeer uitgestrekte 
rijstvelden en mooie vergezichten over de witte 
stranden van zuid Lombok. Het hotel voor vandaag ligt 
in Kuta, een gemoedelijke surfers paradise met veel 
simpele maar goed smakende eethuisjes..

DAG 7 
Kuta – Maluk
Vandaag rijden we verder via adembenemende kustweg 
naar het oosten. Onderweg zien we hoe lokalen op 
ambachtelijke wijze zout winnen uit zeewater. We 
rijden langs vele tabaksvelden en door het plaatsje 
Keruak waar iedere ochtend een grote markt is. We 
verlaten Lombok om met de ferry voor een overtocht 
van 1 uur, naar Sumbawa te varen. Daarna rijden we de 
kustweg naar zuid Sumbawa af naar het plaatsje Maluk. 
In deze regio is een grote koper en goudmijn dat 
beheerd wordt door een Australisch bedrijf genaamd 
Newmont.



DAG 8 
Maluk – Sumbawa Besar
Vandaag verandert het asfalt al snel in een grindweg 
en zullen we een groot deel van de dag off-road rijden 
met tussendoor wonderbaarlijk korte stukken mooi 
asfalt. Deze regio is nog onbekend en ook zeer rustig 
tot verlaten met soms een dorpje. Vandaag laat uw 
BMW GS zien dat deze motor voor deze ondergrond 
gemaakt is zodat u volop kunt genieten van deze 
bosrijke omgeving met heuvels tot 1.000 meter en een 
geweldige kustlijn. Lunch hebben we zelf meegenomen 
aangezien er geen mogelijkheid is om onderweg te 
eten. Vervolgens rijden we naar het noorden, over de 
berg Gerungan naar Sumbawa Besar waar we zullen 
overnachten.

DAG 9 
Sumbawa Besar – Bima
De route gaat ‘s ochtends langs de azuurblauwe kust 
met het eiland Moyo op de achtergrond. Rijdend door 
diverse dorpen over goed geasfalteerde wegen met 
heel veel bochten en weinig verkeer, gaan we in de 
middag eerst de berg van Doro Wero beklimmen om 
vervolgens via Dompu aan te komen in Bima.
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DAG 10 
Bima – Hu’u 
We verlaten Bima en al snel slaan we af om de kustweg 
rond de bergen Doro Saka en Doro Oromboha te 
verkennen. Rijdend langs de kust wordt de weg al snel 
een zandweg en later niet meer dan een pad. We rijden 
een aantal dorpjes binnen waar de lokale bevolking met 
open mond naar ons kijkt en de kinderen enthousiast 
zwaaien. Veel mooie uitzichten over de Flores zee met 
haar azuurblauwe kleur maakt de combinatie met de 
witte zandpaden waarop wij rijden een mooi contrast. 
In de middag rijden we weer op goed geasfalteerde 
weg richting het zuiden naar het surfers paradise Hu’u.

DAG 11 
Hu’u – Bayan
Vandaag doorkruizen we weer Sumbawa richting 
het westen. De bergen waarover we rijden zijn niet 
hoog maar door de vele bochten en het uitzicht 
over de Saleh zee met de hoogste berg van Sumbawa 
(Tambora) op de achtergrond rijden we met een dikke 
smile naar Sumbawa Besar.
Na de lunch vervolgen we de kustweg om uit te komen 
bij de ferry die ons in 1 uur naar Lombok brengt. 
Vervolgens beklimmen we de vulkanische berg Rinjani 
( 3.726 meter ) met haar adembenemende uitzicht op 
o.a. Sembalun plateau. We dalen aan de noordelijke 
kant af en al kronkelend over het slechte wegdek, 
maar wel met een mooi uitzicht op de kustlijn, rijden 
we naar Bayan waar we een bijzondere lokatie voor u 
hebben om te overnachten.
Onze overnachting is in Bayan op 600 meter hoogte 
tegen de berg Rinjani aan, met uitzicht op de kustlijn 
waar u verblijft in een cottage van hout en rieten dak 
tussen de rijst terassen. 



DAG 12 
Bayan – Sekotong
Na een heerlijk ontbijt rijden we de langs de 
kustlijn, met haar vulkanische zwarte stranden en de 
beroemde Gili eilanden op de achtergrond, verder 
richting Senggigi. Na een eventuele tussenstop voor 
een heerlijke cappuccino, rijden we via Ampanan naar 
de landtong van Lombok. Het rijden op deze kustweg 
geeft een geweldig uitzicht op de vele kleine eilandjes 
die voor de kust liggen met haar witte stranden. Ons 
laatste hotel ligt natuurlijk aan zo’n parelwit strand 
met uitzicht op deze bounty eilanden en in de verte 
de berg Gunung Agung van Bali. Onder genot van een 
heerlijk diner met een wijntje of biertje geniet u van 
de zonsondergang op deze mooie lokatie.

DAG 13 
Sekotong – Legian
We rijden de kustweg terug en nemen de ferry om 
wederom in een overtocht van 4 uur terug te keren 
op het eiland Bali. Afhankelijk van tijd zullen we 
bekijken of we rechtstreeks via de hoofdweg of deels 
binnendoor naar Legian zullen rijden.
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DAG 14 
Legian
De motoren zijn al ingeleverd en vandaag kunt u de 
dag indelen zoals u het graag wilt.

DAG 15 
Vertrek
De koffers moeten helaas weer ingepakt worden voor 
vertrek. U wordt door onze begeleiders naar het 
vliegveld gebracht.

DAG 16 
Aankomst thuis



REISDATA EN PRIJZEN
Alle actuele informatie over prijzen en vertrekdata 
vind je op onze website www.motoradventure4life.
com Voor eventuele vragen over mogelijkheden voor 
andere vertrekdata kunt u contact met ons opnemen.

PRIJS IS INCLUSIEF :
• Retour vliegticket Amsterdam – Bali  
• Alle hotel overnachtingen met ontbijt
• Huur gekozen BMW
• All-Risk verzekering motor
• Transport van en naar luchthaven Bali
• Volg pick-up truck van BMW
• BMW monteur
• Ferry overtocht Bali-Lombok vv
• Ferry overtocht Lombok-Sumbawa vv
• Nederlandse reisleiding

PRIJS IS EXCLUSIEF : 
• Benzine (indicatie: ca. € 130,-)
• Eventuele inentingen en malariapillen 
 (raadpleeg uw dokter of GGD)
• Visum ter plekke op de luchthaven Bali 
 (ca. € 20,-)
• Internationaal rijbewijs bij de ANWB-winkels 
 te verkrijgen (ca. € 19,-)
• Middag- avond eten en drank (ca. € 10,- p/d)
• Luchthavenbelasting bij vertrek luchthaven 
 Bali (190.000 rupiah / € 13,-)
• Eventuele eigen excursies
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MOTOR ADVENTURE 4 LIFE
Motor Adventure 4 Life biedt avontuurlijke reizen op 
afwijkende plaatsen, met een bomvol programma qua 
cultuur en natuur, en altijd een enorme dosis plezier. 

- Voor iedere rijder, met of zonder ervaring, in elke 
 leeftijd. 
- Voor iedereen die geen spijt wil krijgen van de 
 dingen die hij/zij “altijd al wilde, maar nooit gedaan 
 heeft”. 
- Voor de dromer die zijn/haar droom nu waar kan 
 maken…… 

Ons doel is om je terug te laten keren met de prachtige 
herinnering aan een onvergetelijke reis met verlegde 
grenzen, “pijn in je rug van het rijden, pijn in je hoofd 
van alle indrukken, pijn in je buik van het lachen, en een 
rugzak vol verhalen voor op iedere verjaardag”.

Motor Adventure 4 Life is een initiatief van Coen 
Hoogendijk en Evert Leideman.

Motor Adventure 4 Life
Diezerkade 3
8021 CW Zwolle
+31 (0)38 - 455 70 39
info@motoradventure4life.com
www.motoradventure4life.com
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