Welke is de beste periode om naar Bali te reizen?

In V aamse he dden

Dat is nu juist het leuke aan Bali. Het eiland is altijd mooi, maar de
ideale reisperiode is onze zomer. Het is een van de weinige Aziatische bestemmingen waarnaar je kan reizen als door je kinderen of
je job alleen tijdens de zomervakantie kunt vertrekken.
Welke talen spreekt men er?

In Vlaamse helden
Helden zijn vrouwen en mannen met een passie. Een passie
voor sport, ondernemen, reizen, literatuur, muziek, wetenschap,
design, … ‘Mensen zijn Media’ wil Vlamingen inspireren en de
mens achter de bekendheid tonen. Daarom komt in deze rubriek
elke keer een held aan het woord.

Ongeveer iedereen spreekt er Engels en de kinderen oefenen hun
Engels graag met toeristen. Daarnaast spreekt men er uiteraard
ook Balinees en Indonesisch. Er zitten trouwens veel Nederlandse
woorden in het Indonesisch verstopt, zoals bijvoorbeeld handdoek of asbak. Misschien nog een tip: ‘terima kasih’ betekent
‘bedankt’, daarmee kan je dus nooit iets verkeerds zeggen. (lacht)

Bali is het ‘eiland der goden’, niet verwonderlijk dat het recent
door Tripadvisor werd uitgeroepen tot ’s werelds beste vakantiebestemming, en ‘nu’ is altijd een ideaal moment om op reis te
gaan! Wie allang niet meer moet worden overtuigd dat Bali een
bezoekje waard is, is Tineke Erauw. Als gepassioneerde reisconsulente bezocht ze het eiland al talloze keren, daarom is zij de
ideale persoon om te vragen wat Bali zo bijzonder maakt.
Tineke, wanneer ontstond
jouw passie voor reizen?
Als kind heb ik nooit echt
gereisd, met uitzondering
van weekendjes dichtbij
of wandelvakanties met
mijn ouders in de Oostenrijkse of Zwitserse bergen.
Mijn passie voor reizen
ontstond pas tijdens mijn
laatstejaarsreis
naar
Italië. Toen ging er voor
mij een nieuwe wereld
open. Vanaf dat moment
wou ik alleen nog maar
meer ontdekken. Ik werd
ergens tussen Firenze en
Venetië gebeten door de
reismicrobe. De bacheloropleiding Toerisme &
Recreatiemanagement was
dan ook een logisch vervolg. Daarna kon ik in de
toeristische sector aan de
slag en zo heb ik van mijn
passie mijn job kunnen maken. De wereld is een prachtige plaats,
ik heb het geluk vele bestemmingen te mogen bezoeken, maar
Bali is en blijft een absolute topper!
Wij, Belgen informeren altijd eerst graag naar het weer, hoe is het
klimaat op Bali?
Bali kent een tropisch regenwoudklimaat. Er is niet echt een
onderscheid tussen zomer en winter, men spreekt eerder over
een droog seizoen en een regenseizoen. Het regenseizoen loopt
ongeveer van oktober tot april, maar de regen is niet te vergelijken
met de regen in ons land. Meestal beperkt de neerslag zich tot
een korte, maar krachtige bui en klaart het daarna snel weer op.
Tijdens het regenseizoen is de natuur natuurlijk op z’n mooiste en
de verfrissing doet eerlijk gezegd ook wel deugd.

Welke bezienswaardigheden moeten zeker op ons lijstje staan?
Uiteraard de prachtige rijstvelden van Bali, je kan ze op verschillende manieren ontdekken. Via wandeltochten of per (elektrische)
fiets. Verder staat Bali bekend als ‘het eiland der goden’, een
bezoek aan een van de duizenden tempels mag dus zeker niet
ontbreken. Ik was bijvoorbeeld erg onder de indruk van de hindoeïstische tempel Pura Besakih, de Moedertempel op de helling
van de vulkaan Gunung Agung.
“De wereld is een prachtige plaats, ik heb het geluk vele
bestemmingen te mogen bezoeken, maar Bali is en blijft
een absolute topper!”
Wat is jouw favoriete plek op Bali?
Tijdens mijn laatste bezoek aan Bali heb ik vanaf het dorpje Tenganan Pegringsingan een wandeling gemaakt door de jungle met
op het einde een stevige klim. Het uitzicht toen ik eenmaal boven
stond, was adembenemend! Een landschap van groene rijstvelden met de vulkaan Mount Agung op de achtergrond. Het leek wel
een prentbriefkaart. Daar werd ik wel even stil van, al zat de klim
er ook wel voor iets tussen.

Is het een dure bestemming?
De grootste kost van de reis zijn de vliegtickets. Het landarrangement ter plaatse valt heel goed mee. Er zijn verschillende
accommodaties al naargelang je budget: homestays bij Balinese
families, charmehotels of luxe accommodaties. Je kan uit eten
gaan buiten het hotel. Je ziet veel eetgelegenheden op straat die
spotgoedkoop zijn. Ook de entreegelden voor tempelbezoeken
zijn helemaal niet hoog. Uiteraard komt het totale kostenplaatje
altijd neer op de keuzes die je zelf maakt.
Is het er veilig reizen?
Ik heb me op geen enkel moment onveilig gevoeld, sterker nog:
de gastvrijheid van de lokale bevolking doet echt deugd. Je voelt
je zo welkom!
Op facebook gaat een filmpje rond over vervuilde Balinese stranden, staat de natuur onder druk van het toerisme?
Het klopt helaas dat het eiland af en toe kampt met een vuilnisprobleem in de zee en op de stranden. Het vuilnis komt op Bali
terecht door de stroming en de wind. De Balinezen zijn zich hiervan bewust en er zijn regelmatig grote opruimacties door hotels,
restaurants en lokale gemeenschappen. Helaas blijft er werk aan
de winkel. Er is in Bali - net als bij ons - nood aan een grote maatschappelijke omwenteling om dit probleem echt aan te pakken.
Het heeft dus geen zin om toeristen met de vinger te wijzen, we
moeten allemaal zorg dragen voor onze omgeving.
“Ik zou absoluut kunnen wennen aan de schoonheid van Bali. De
prachtige natuur met dan vooral de groene rijstvelden, maar ook
de lekkere keuken en de bijzondere bezienswaardigheden ...”
Is het een kindvriendelijk eiland?
Bali is absoluut een kindvriendelijk eiland. Er zijn heel wat aangepaste familieprogramma’s mogelijk met bijvoorbeeld een uitstap
naar een lokale school of een excursie naar een olifantenpark.
Gezinnen met kinderen kunnen hun rondreis in Bali afsluiten in

Sanur, daar is de zee iets kalmer, dus ideaal voor een strandvakantie met de kids.
Reis je er beter in groep of kan je ook individuele rondreizen
maken?
Beide zijn perfect mogelijk. Al heb ik wel een persoonlijke voorkeur voor een individuele rondreis. Zelf met een wagen erop uittrekken is geen goed idee. Het verkeer in Bali is veel te chaotisch.
Er kan perfect een rondreis worden geregeld met een privéchauffeur die ervoor zorgt dat je je overal op het eiland veilig en betaalbaar kunt verplaatsen. Zie je onderweg een leuke plek, dan kan je
gewoon vragen om even te stoppen. Wanneer je per groep reist, is
dat natuurlijk moeilijker.
Kan je ook makkelijk eilandhoppen?
Indonesië bestaat uit vele eilanden, eilandhoppen is dus zeker
een aanrader. Zo kan je een rondreis Bali combineren met Java en/
of Lombok. Hier is er dan wel wat minder te zien, maar dit betekent
ook dat het wat minder toeristisch is en een stuk rustiger. Vanaf
Bali kan je bovendien gemakkelijk naar de Gili-eilanden varen
(ongeveer 2 uur varen per speedboot), bekend door de prachtige
duikspots. Hoe meer ik erover praat, hoe meer ik besef dat ik dringend weer richting Bali moet! (lacht)
Zou je ooit overwegen om te emigreren?
Ik zou absoluut kunnen wennen aan de schoonheid van Bali. De
prachtige natuur met dan vooral de groene rijstvelden, maar ook
de lekkere keuken en de bijzondere bezienswaardigheden ... Bali
is een echte aanrader, maar het thuisfront achterlaten? Daarmee
zou ik het moeilijk hebben.
Je reist steeds voor ‘Jempi Reizen’, waarom koos je voor dit reisbureau?
Ik koos voor ‘Jempi Reizen’ omdat het reeds meer dan 40 jaar
kennis en ervaring opbouwt. Ik hou van mijn job omdat er nooit
simpelweg een reis wordt verkocht. We luisteren naar de klant,
proberen ons in te leven in wat hij of zij graag wil en creëren op die
manier de ideale vakantie. Zo wordt iedere reis er eentje op maat.
Dat vele klanten telkens opnieuw voor ons kiezen, toont dat die
aanpak de juiste is. Mijn collega’s en ikzelf zijn ook enorm leergierig en dus volgen we de nieuwste trends op de voet. Via facebook en instagram kan iedereen meegenieten van onze vakanties
en onze ontdekkingen van nieuwe bestemmingen. Ik moet je wel
waarschuwen: dat is niet zonder gevaar, want de reismicrobe
heeft je snel te pakken! (lacht)
Wat is jouw beste Balinese reissouvenir?
Ik kreeg van de gids bij het begin van de reis een sarong en een
Balinese hoed (ook wel ‘capil’ genoemd). Op het einde van de
reis mocht ik beide meenemen naar huis. De hoed is intussen een
prachtig interieurstuk geworden. Zo heb ik altijd een stukje Bali
dicht bij mij!
TV - Mensen zijn media

Heb je zelf nog vragen voor Tineke?
Contacteer haar dan via tineke@jempireizen.be of
neem een kijkje op www.jempireizen.com

