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Balidroomvilla’s is een feel good bedrijf dat 10 jaar geleden 

is opgericht in het kleine rustige boerendorp, Tumbu, aan de 

oostkust van Bali. 25 jaar geleden kwamen de co-founders, 

Joyce en Ralph van Rooten, voor de eerste keer op Bali. Na ver-

liefd te zijn geworden op het adembenemende oosten van Bali 

reisden zij al meer dan 100 keer af naar dit prachtige deel van 

het eiland.

Nadat een goed netwerk was opgebouwd, bouwden zij in eigen 

beheer gefaseerd vele luxe villa’s voor zowel het Balidroomvil-

la’s concept als voor derden. Dit gepassioneerde duo heeft niet 

alleen zelf de villa’s getekend, maar ook de maatwerk inricht-

ing en de bij de villa’s behorende tropische tuinen ontworpen.

De Balidroomvilla’s zijn niet zomaar een vakantieoptrekje, 

maar een plek voor u waar u zich prettig en veilig kunt voelen 

en optimaal kunt genieten van alles wat Bali te bieden heeft. 

De rust en ruimte van Oost Bali en haar prachtige natuur, maar 

zeker ook de authentieke Balinese plaats Tumbu, met haar 

schitterende vergezichten, is de ultieme uitvalsbasis om Bali 

goed te verkennen. Deze fraaie plaats Tumbu ligt dicht bij zee 

en dicht bij het prachtige strand van White Sand Beach/Virgin 

beach. Niet voor niets gingen honderden mensen u voor en 

waren zij enorm enthousiast over de villa’s en de 5 sterren ser-

vice van het personeel van Balidroomvilla’s.

Wij hopen dat  u op Bali net  zoveel plezier 
gaat  beleven als wij.

Ralph & Joyce 

van Rooten  

(Co-founders Balidroomvillas)
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Sociaal ondernemen

Wij geloven als feel good bedrijf in het sociale 

ondernemerschap. We weten zeker dat als we 

onze gasten in de watten willen leggen, we dat 

alleen kunnen doen als ons personeel geen grote 

zorgen hoeft te hebben. We zorgen als Bali 

droomvilla’s voor ons personeel zoals alleen een 

hechte Balinese familie dat doet. 

In de start begon Balidroomvilla’s met slechts 

3 werknemers, ondertussen zijn er door Bali- 

droomvilla’s in Tumbu vele villa’s gerealiseerd 

en hebben er 70 Balinese gezinnen een dagelijks 

inkomen uit onze activiteiten. Voor ons een 

droom die is uitgekomen!
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Tijdens uw verblijf in de villa zullen wij al het mogelijke doen om 

u in de watten te leggen. Alles waar u, tijdens uw vakantie van 

droomt zullen wij voor u proberen te realiseren. Onze hiervoor 

opgeleide gastvrouw zal u waar mogelijk behulpzaam zijn. Of het 

nu gaat over het uitzoeken van het menu voor de volgende dag, het 

plannen van de excursies met één van onze privé chauffeurs, het 

bespreken van de massage, live muziek tijdens een verjaardag, of 

het regelen van extra medische verzorging voor uw oude moeder 

die zo toch mee kan reizen met haar geliefde kleinkinderen en kin-

deren, wij verwezenlijken het graag voor uw!

Onbegrensde vijf sterren
 Full Service
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Er wordt indien gewenst 3 x per dag, Westers of Indonesisch, voor u gekookt. Voor deze 

maaltijden en dagelijkse aankopen kunt u boodschappen laten doen en deze laten uit-

serveren door onze gastvrouw/kok. Door de zeer lage lokale prijzen kunt u bijna spreken 

van een all-inclusive formule met ruimte om zelf te bepalen of u buiten de deur wilt eten. 

De kok heeft talloze menusuggesties voor u, maar ook de adressen van goede restau-

rants in de buurt deelt zij graag met u. Drankjes worden geserveerd, koffie wordt bij-

geschonken en uiteraard wordt uw bed dagelijks opgedekt en uw kamer schoongemaakt.

Wellicht droomt u van een massage bij het ochtendgloren of zwemmen in het maanlicht? 

Het kan allemaal! De gehele dag staat de butlerservice klaar om uw verblijf in Bali onver-

getelijk te maken. De bediening en onbegrensde service is werkelijk uniek, maar ondanks 

dat het personeel getraind is om in de luwte te werken kan het zijn dat u een dag privacy 

wil hebben. Dat kan natuurlijk ook. In overleg met onze manager geven wij het personeel 

graag een dagje vrij. Wij zijn echter bang dat het verzorgende karakter van ons Balinese 5 

sterren personeel erg snel went en dat u al na een dag niet meer anders wilt. 

Indien u dit wenst regelen wij vervoer vanaf en naar elke plek op Bali of vanaf het vlieg-

veld naar de villa. U wordt dan welkom geheten door onze Engelssprekende gecertifi-

ceerde privéchauffeur met comfortabele verzekerde auto met airco. 

Bent u aangekomen in de Balidroomvilla dan maakt u kennis met het personeel. Zij ver-

welkomen u met een glimlach en een heerlijk hapje en drankje. Een zorgeloze vakantie 

kan beginnen! 

Een Zorgeloze Vakantie!
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Villa Rasa Senang

8 persoons - 150 m2 

4 slaapkamers | 4 badkamers | infinity zwembad | full serviced
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Villa Rasa Senang 
Villa Rasa Senang kan 1 tot 8  gasten 

herbergen en is een moderne en sfeer-

volle villa die geheel volgens Europese 

standaarden gebouwd is. De villa is geheel 

gemeubileerd met stijlvolle meubelen en 

goede boxspring bedden. De villa is van 

alle gemakken voorzien en beschikt over 

slaapkamers met eigen badkamer en air-

co. Het riante zwembad met uitzicht over 

een schitterende vallei met rijstvelden met 

een daarbij behorend groot 18×6 meter 

zonneterras met groot zwembad maken 

het geheel compleet. Deze villa beschikt 

tevens over een privé spa ruimte. 
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Villa Papayadream

2+2 persoons - 100 m2 

1 slaapkamer | 1 badkamer | infinity zwembad | full serviced
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Villa  Papayadream
Deze sfeervolle privé villa met spa, direct 

aan het rijstveld gelegen, met ruim infinity 

zwembad laat je heerlijk genieten van al het 

moois dat Bali te bieden heeft.

Deze villa heeft een reusachtig ruime slaap-

kamer met een sfeervolle 6 meter hoge 

rieten kap. In deze slaapkamer, met een 

groot hemelbed, kan een 3e en 4e slaap-

plek voor bijvoorbeeld 2 kinderen worden 

gecreëerd. Aangrenzend aan de slaapkamer 

vindt u de gezellige huiskamer met een uit-

zicht waar uw mond van openvalt. Naast 

de prachtige infinitypool is er een roman-

tische loungeplek die je direct zicht geeft 

op de boeren die in het rijstveld aan het 

werk zijn. Geniet in deze villa van het echte 

Bali! 
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Villa Kebaya

4 persoons - 100 m2 

2 slaapkamers | 2 badkamers | zwembad | full serviced
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Villa Kebaya
Villa Kebaya is geschikt voor maximaal 

4  gasten en gemeubileerd met stijlvolle 

meubelen. 

De villa heeft een heerlijk zwembad om 

in af te koelen. Met zijn sfeervolle gras-

dak past hij dan ook perfect in de groene 

authentieke omgeving. Deze villa beschikt 

tevens over een volledig ingerichte privé 

spa ruimte. 
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Villa Pasir Putih

6 persoons - 150 m2 

3 slaapkamers | 3 badkamers | infinity zwembad | full serviced
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Villa Pasir Putih 
Deze villa is een met zorg ingerichte villa 

voor maximaal 6 gasten. Deze villa heeft 

zowel aan de voorzijde als aan de zijkant 

uitzicht op de mooie rijstvelden die deze 

mooie locatie te bieden heeft. Hij is zeer 

compleet ingericht en heeft een mooi in-

finity zwembad en een privé spa ruimte.
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Villa Diam

6 persoons - 150 m2 

3 slaapkamers | 3 badkamers | infinity zwembad | full serviced
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Villa Diam 
De villa is ingericht met natuurlijke bam-

boo materialen. De tuin is mooi aangelegd 

met in het middelpunt het infinity zwem-

bad met daarnaast een Balinees rusthuisje 

om van het prachtige uitzicht te genieten. 

De tuin staat vol met mooie bloemen en 

tropische planten. Er is een privé spa 

ruimte aanwezig. 
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Villa Sawahouse

6 persoons - 150 m2 

3 slaapkamers | 3 badkamers  | infinity zwembad | full serviced
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Villa Sawahouse
Deze ruim opgezette villa biedt plaats aan 

maximaal 6 personen. Deze schaduwrijke 

villa ligt vrijwel direct in het Balinese rijst-

veld. Vanuit een speciaal liggedeelte in het 

zwembad kunt u uren naar het prachtige 

uitzicht kijken. Naast het zwembad kunt u 

heerlijk relaxen in het Balinese rusthuisje. 
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Villa Mangodream

4+4 persoons - 125m2 

2 slaapkamers | 2 badkamers | 2 connecting kamers | infinity zwembad | full serviced
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Villa Mangodream
Deze villa voor 8 personen heeft een groots 

uitzicht over het mooie groen in de omge-

ving. Naast het zwembad is een   gezellige 

schaduwplek waar je heerlijk kan vertoeven. 

Deze villa heeft 2 gezellige 2-persoonskamers 

en 2 kamers met een stapelbed welke middels 

een connecting deur te bereiken zijn. 

Voor de ontspanning kan er gebruik gemaakt 

worden van de speciale roof top, privé spa 

ruimte. 
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Villa Alang Alang

4+2 persoons - 150 m2 

2 slaapkamers | 2 badkamers | 1 connecting kamer  | infinity zwembad | full serviced
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Villa Alang Alang
Villa Alang Alang biedt ruimte voor 1 tot 

6 personen. De ultieme villa met groot 

overloopzwembad en privé spa ruimte! De 

ommuurde tuin zorgt voor volledige pri-

vacy, maar vanuit de woonkamer met het 

bijbehorend terras heeft u zicht over de 

rijstvelden.
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Villa Coconutdream

8+4 persoons - 225 m2 

4 slaapkamers | 4 badkamers | 2 connecting kamers | infinity zwembad | full serviced
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Villa Coconutdream
Deze prachtige villa ligt direct aan de   rijst-

velden en is groots opgezet. Geniet vanuit 

de grote infinitypool van het overweldigend 

uitzicht. 

Deze villa heeft naast de 4 ruime 2 persoons 

slaapkamers, 2 luxe stapelbed/connecting 

kamers waardoor hij ook goed te gebruik-

en is als familie villa. Naast het zwembad 

is een heerlijke loungeset en een lekkere 

hangmat om in te vertoeven. De tuin heeft 

een grasveld en staat vol mooie bloemen, 

tropische planten en palmbomen. Deze 

geweldige villa heeft ook een privé roof top 

spa ruimte. 

DROOM
VILLASB

A
LI

your 
logo 
here

9



Villa Palmdream

6+4 persoons - 190 m2 

3 slaapkamers | 3 badkamers | 2 connecting kamers | infinity zwembad | full serviced
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Villa Palmdream
Villa Palmdream heeft prachtige verge-

zichten over een vallei met rijstvelden. 

Aan de zijkant van de zeer ruime in-

finitypool is een ondiep gedeelte voor de 

kleintjes, maar schroom niet om het te 

gebruiken als liggedeelte waar vandaan 

u uren naar het prachtige uitzicht kunt       

kijken. 

Deze villa heeft 3 ruime 2-persoonskam-

ers, 2 kamers met een stapelbed/connect-

ing deur en 3 badkamers en biedt ruimte 

aan maximaal 10 personen. Deze villa 

heeft zelfs een eigen roof top spa salon om 

heerlijk in te ontspannen en genieten van 

bijvoorbeeld een oosterse relaxmassage.
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Activiteiten en Tours
25 jaar reiservaring in Bali

Je hoeft niet ver te rijden vanuit de Bali 

droomvilla’s om geweldige dingen te zien en te 

beleven!

We hebben diverse leuke dag- en halve dag tours 

samengesteld naar verschillende bezienswaar-

digheden in de regio van de villa’s. We maken 

hiervoor gebruik van goed geselecteerde lokale 

gidsen en privé chaufeurs die we allemaal per-

soonlijk kennen.

Ook bieden we allerlei activiteiten en services 

in en om de villa’s aan zoals massages, yoga en 

bijvoorbeeld floating sunset snack. 

Een uitgebreid activiteiten en tourboek vindt u 

terug in elke Balidroomvilla.
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