
 

 

 
16 Daagse PRIVÉ RONDREIS Java en Bali  

Vanaf € 1.099,00 p.p. 2 pers. Kamer( 4 personen) toesl. gids € 70,00 p.p. 
Vanaf € 1.199,00 p.p. 2 pers. Kamer( 2 personen) toesl. gids € 135,00 p.p. 

Het  Reisprogramma 

Dag 1: Amsterdam - Jakarta 
Dag 2: Jakarta 
Dag 3: Jakarta  

Dag 4  Jakarta - Bogor - Bandung 
Dag 5: Bandung 

Dag 6: Bandung - Yogyakarta 
Dag 7: Yogyakarta - Borobudur 

Dag 8: Yogyakarta - Malang 
Dag 9: Malang 

Dag 10: Malang - Bromo - Kalibaru 
Dag 11: Kalibaru - Seminyak  

Dag 12: Seminyak  
Dag 13: Seminyak  
Dag 14: Seminyak  

Dag 15: Bali- Amsterdam 
Dag 16: Amsterdam 



 

 

 

1e dag, Amsterdam - Jakarta (Java,) 
U vliegt per Garuda Indonesia van Amsterdam naar Jakarta, waar u de volgende dag arriveert. Het 
begin van een prachtige rondreis Java. 
 

2e dag, Jakarta (Java,) 
Na aankomst op de luchthaven volgt de transfer naar uw hotel, waar u in het begin van de middag 
aan komt. Indien gewenst kunt u nog deelnemen aan een diner of heerlijk gaan rusten na een lange 
vlucht. 

 

3e dag, Jakarta ( Java) 

Vandaag maakt u een stadstour met een bezoek aan Ancol en Monas, ook bezoekt u Sunda Kelapa de 
prachtige haven. Daarna vrij om Jakarta op eigen houtje te verkennen 

  

Jakarta. Zo zien we o.a. het Fatahillah plein, welke door de Nederlanders in de koloniale tijd werd 
gebruikt voor publieke terechtstellingen en executies, maar tegenwoordig dé plaats is voor diverse 
musea en publieke optredens van lokale artiesten. Hier brengen we een bezoek aan het Wayang 
Museum, waar de geschiedenis van de Javaanse Wayang-poppen tot leven komt. Vervolgens gaan we 
door naar de oude haven Sunda Kelapa, waar ook de restanten van kasteel Batavia, een oud fort en 
de handelspost nog steeds zichtbaar zijn. 

 



 

 

4e dag, Jakarta - Bogor - Bandung (Java,) (ca. 150 km): 
In de ochtend maken we een stop bij de Kebon Raya in Bogor voordat we over de Puncakpas richting 
Bandung gaan. Hier bezoeken we de achter het koninklijk paleis gelegen botanische tuinen van Bogor. 
Deze prachtige tuinen telt maar liefst 12.000 plantensoorten en 3.000 orchideesoorten en is hiermee 
de grootste tuinen op het zuidelijk halfrond en de rijkste wat het aantal planten betreft. Na een korte 
stop bij de theeplantages van Puncak eindigen deze dag in Bandung. 

 

 

5e  dag, Bandung (Java,): 
’s Ochtends gaan we op weg naar de Tangkuban Perahu vulkaan. Tijdens deze excursie wandelt u 
vlak langs de kraterwand van deze actieve vulkaan en ziet u van hieruit de zwavelwolken opstijgen. 
Aan de voet van de vulkaan bezoeken we vervolgens ook de heetwaterbronnen van Sari Ater. 

Bijzonder aan deze plek zijn de diverse warmwaterbronnen, minerale bronnen en zwavelbronnen. In 
de middag staat een stadstour door Bandung, het “Parijs” van Java, op het programma. Optioneel 
kunt u ’s avonds nog genieten van een Angklung Show, een voorstelling van Javaanse kinderen met 
het traditionele instrument de "angklung". Dit uit holle bamboepijpen van verschillende lengte 
bestaande instrument werd vroeger bespeeld tijdens bepaalde rituelen door jonge leerlingen van de 
school. 

6e dag, Bandung - Yogyakarta (Java,) (ca. 400 km): 
Een bijzondere dag staat u te wachten! Na het vroege ontbijt gaat de reis per trein in de richting van 
Yogyakarta. De treinrit duurt ca. 6 uur en we rijden langs pittoreske dorpjes en dwars door de 
prachtige natuur van de Preanger, waarbij vergezichten op bergen, theeplantages en oneindige 
rijstvelden aan u voorbij trekken. In de middag arriveren we in Yogyakarta, waar de rest van de dag 
ter vrije besteding is. 



 

 

 

7e dag, Yogyakarta - Borobudur (Java,) (ca. 85 km): 
Na het ontbijt maken we een stadstour door deze culturele hoofdstad van Java: Yogyakarta. Tijdens 
de stadstour ziet u onder meer het schitterende ommuurde paleis van de sultan, de nummer 1 
bezienswaardigheid in Yogyakarta. Tijdens ons bezoek aan deze kraton, zoals een paleis in Indonesië 
ook wel wordt genoemd, zult u versteld staan van de prachtige Javaanse paleisarchitectuur. (’s 
maandags gesloten, dus dan kan het voorkomen dat de stadstour op een andere dag wordt 
uitgevoerd). 

We vervolgen de stadstour en bezichtigen het net buiten de stad gelegen waterpaleis, de 
zilverwerkplaats Kota Gede en een lokaal batikfabriekje. Na de lunch (facultatief) brengen we een 
bezoek aan één van de zeven wereldwonderen: de Borobudur! Dit gebouw is het grootste 
boeddhistische heiligdom ter wereld met een omtrek van maar liefst 5 kilometer! De negen 
verdiepingen waaruit de Borobudur is opgebouwd, vormen het pad naar boeddhistische verlichting 
voor priesters en pelgrims. Tijdens de tocht laten ruim 1.500 reliëfs u het leven van Boeddha zien en 
zijn meer dan 400 stoepa's te vinden, elk voorzien van een Boeddhabeeld. Het bezoek aan dit 
indrukwekkende monument dat ook op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, zal een grote indruk 
op u maken. 

 



 

 

8e dag: Yogyakarta - Malang (Java,) (ca. 350 km): 
Vandaag staat er een lange, maar mooie dag op het programma. We rijden door de schitterende 
laaglanden van Midden-Java naar Malang in het oosten van Java. Deze stad was vroeger een geliefd 
woonoord voor Nederlanders vanwege het aangename klimaat. Hier treft u ook een groot aantal 
koloniale gebouwen, die nog stammen uit de tijd van de Nederlandse overheersing 
 

9e dag: Malang (Java,) (ca. 15 km): 
Een vrije ochtend om een keer lekker uit te slapen of zelf op verkenning te gaan in Malang. Bezoek 
bijvoorbeeld de Pasar Besar (grote markt), de Pasar Bunga (bloemenmarkt) of het winkelcentrum 
Mata Hari. ’s Middags maken we een stadstour door deze charmante stad, ook wel 'het Parijs van 
Oost-Java' genoemd. De oude koloniale gebouwen en architrectuur ademen nog steeds een beetje de 
Nederlandse geschiedenis uit. We bezoeken o.a. de vogelmarkt en eindigen bij het authentieke 
‘Nederlandse’ restaurant “Toko Oen”, een begrip! 

 

10e dag, Malang– Kalibaru (Java,) (ca. 250 km): 
Vandaag wacht u opnieuw een bijzondere dag! U kunt namelijk deelnemen aan de optionele Bromo-
excursie, waarbij u getuige kunt zijn van de indrukwekkende zonsopkomst bij de Bromo 
vulkaan (optioneel, bij boeking Euro 65, ter plaatse ca. 75 USD)! Midden in de nacht vertrekken we 
voor een schitterende rit door het nationale park Bromo Tengger Semeru. In het midden van het park 
in een eeuwenoude krater ligt de uitgestrekte Tenggerzandzee. In deze zee van zand liggen vijf 
vulkanen, waarvan de meest bekende de Gunung Bromo (2.392 m) vulkaan is. Het onaardse gebied 
ademt hier een serene en vredige sfeer uit. Per jeep of minibus rijden we naar de top van de 
Penanjakan-berg om tijdens de zonsopkomst het unieke landschap van de kraters te aanschouwen. 
Een ervaring die alleen nog overtroffen wordt door daaropvolgende tocht omhoog te voet (of 
optioneel te paard) de Gunung Bromo vulkaan op. Ook van een grotere afstand zorgen het panorama 
van de Tenggerzandzee en haar bergen voor prachtige plaatjes. Na het ontbijt (ontbijtbox) op de berg 
verlaten we het National Park en treffen we de medereizigers die niet hebben deelgenomen aan de 
Bromo-excursie en vervolgen we onze reis richting Kalibaru, waar we overnachten. 

 



 

 

11e dag, Kalibaru – Seminyak (Bali,) (ca. 120 km) 
Vroeg in de morgen rijden we verder naar de ferry die ons naar bali brengt en tevens gaan we door 
naar het zuiden, waar we in de loop van de middag aankomen bij ons 4-sterren hotel in het 
gezellige Seminyak. U verblijft in het Maison AT C te  Seminyak of gelijkwaardig. Hier kunt u de 
komende dagen ontspannen en bijkomen van de imponerende rondreis over Java & Bali. 

 

12e t/m 15e dag, Seminyak (Bali,)  
Heerlijke dagen om te genieten van Bali, dé droombestemming van Indonesië! Dit kleine eiland 
biedt duizend en één mogelijkheden. Ongerepte tropische regenwouden, frisgroene rijstvelden, 
vriendelijke mensen, paradijselijke stranden... Bali heeft het allemaal! Zin om een dagje te shoppen? 
Breng dan zeker en bezoek aan de leuke markt op Kuta square, waar u van alles kunt kopen, van cd’s 
tot lokaal handwerk en van sieraden tot sarongs om schoenen. Maar ook in de warenhuizen en 
winkelcentra zoals de Discovery Mall kunt u bekende merknamen zeer voordelig verkrijgen! Bent u 
meer geïnteresseerd in de lokale cultuur? Breng dan een bezoek aan de nabijgelegen heilige tempel 
van Tanah Lot! Met name tijdens de zonsondergang is een bezichtiging van deze prachtige tempel 
een magische ervaring. Maar ook heerlijk ontspannen op het strand of bij het hotel behoort tot uw 
mogelijkheden. Kortom, u zult zich op Bali niet snel vervelen! 

 

15e dag, Seminyak/Denpasar/Jakarta/Amsterdam 
Nog een laatste dag om te genieten van alles wat het “Godeneiland” Bali te bieden heeft. Voor in de 
middag volgt de transfer naar de luchthaven. Vanaf Denpasar vliegen we met een korte stop in 
Jakarta weer terug naar Amsterdam. 
 

16e dag, Amsterdam: 
Vroeg in de ochtend arriveert u in Amsterdam. Uw onvergetelijke rondreis naar het 
mooie Indonesië zit erop! 

 



 

 

• Vliegreis Amsterdam - Jakarta ) 
• Vliegreis Bali - Amsterdam per  

• 23 kg ruimbagage p.p. voor de vliegreis 
• Transfers 

• Rondreis per comfortabele privé minibus/ touringcar, trein en ferry 
• 9  overnachtingen in goede middenklasse hotels in een kamertype zoals beschreven 

• Kamers hebben allemaal Airconditioning en warm en koud stromend water 
• Kamers hebben allemaal eigen toilet en badkamer 

• De meeste Hotels hebben een zwembad 
• 4 overnachtingen in een 4-sterren hotel in Seminyak in een kamertype zoals beschreven 

• Verzorging o.b.v. logies en ontbijt 
• Omschreven excursieprogramma (excl. entreegelden) 

• Lokale Nederlandssprekende gids tijdens de rondreis (dag 2 t/m 11 zie toeslagen) 
• Luchthavenbelastingen Schiphol 

• Veiligheidstoeslag Schiphol 
• Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij 

• Vertreksbelasting Indonesië 
 

• Niet genoemde maaltijden en drankjes 
• Entreegelden, tol, ca. € 85,00 p.p. (mag ter plaatse betaald worden) 

• Fooien lokale gidsen en fooien voor kamer meisjes/kofferdragers en reisteam € 

6,50 p.p.p.d. ( mag ter plaatse betaald worden ) 
• Optionele excursies 

• Reis- en annuleringsverzekering 
• Bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking 

• reserveringskosten à € 25 per boeking 
• Bijdrage  Garantiefonds GGTO € 15,00 per boeking 

 

• Boeken in de maand Mei vertrek t/m mei volgend jaar 
• Vertrek elke dag 

• Hoogseizoens toeslagen in Juli en Augustus en December op aanvraag 

• Excursie naar Bromo (optioneel bij te boeken, € 75 p.p. of ter plaatse te boeken en te betalen 
dan betaalt u ca. $ 85 p.p.) 

• Dolfijnentour in Lovina € 15,00 per persoon 



 

 

• Vluchtdetails (te allen tijde onder voorbehoud): heenreis vertrek Amsterdam uur., 
aankomst Jakarta (de volgende dag). Terugreis vertrek Bali aankomst Amsterdam ca. 08.30 
uur (de volgende dag).  

• Kinderkorting: kinderen van 0 t/m 1 jr zijn op aanvraag. Kinderen van 2 t/m 11 jaar 
ontvangen ongeveer € 65,00 korting.  

Minimum deelname: 2 personen.  

Programma: wij behouden ons het recht voor om de reis in een andere volgorde uit te 
voeren en (in incidentele gevallen) gebruik te maken van andere, minimaal gelijkwaardige 
accommodaties en/of vervoersmiddelen. 

• Fooien: In landen als Indonesië is het gebruikelijk om de lokale bevolking een fooi te geven 
na het verlenen van een dienst. Het maakt zelfs deel uit van salaris. Om het u gemakkelijk te 
maken regelt de gids de fooien voor de kofferjongens en lokale gidsen tijdens het 
programma. Daartoe zal hij bij aanvang van de rondreis een fooienpot van $20,- per persoon 
worden ingezameld. In dit bedrag is een eventuele fooi voor de reisleiding zelf en chauffeur 
niet inbegrepen. Gebruikelijk is een fooi van ca. $ 3 p.p. per dag voor de gids en ca. $2 p.p. 
per dag voor de chauffeur. (dag 2 t/m dag 12). Houdt dus rekening met een totaalbedrag van 
ca. $7,- p.p. per dag (dag 2 t/m dag 12). 

• Grensdocumenten: voor deze reis dient u in het bezit te zijn van een paspoort dat bij 
aankomst in Indonesië nog minimaal 7 maanden geldig is en tenminste 2 lege visumpagina's 
tegenover elkaar heeft. Personen met de Nederlandse nationaliteit hebben geen visum nodig 
voor Indonesië bij een verblijf van maximaal 30 dagen en aankomst en vertrek op de 
luchthavens Soekarno-Hatta Airport in Jakarta en Ngurah Rai Airport in Denpasar 
(Bali).  Indien u niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, dient u zelf informatie in te 
winnen over benodigde visa. Voor meer informatie zie www.visumcentrale.nl 

• Feestdagen: houdt u er rekening mee dat er gedurende uw verblijf in Indonesië belangrijke 
feestdagen kunnen plaatsvinden. Tijdens deze feestdagen kan het voorkomen dat wij het 
reisprogramma moeten aanpassen. Tevens dient u rekening te houden met langere 
reisdagen, als gevolg van de te verwachte drukte op de wegen en bij toeristische 
bezienswaardigheden. Meer informatie over deze feestdagen vindt u onder het tabblad 
"Plaats/land", wij raden u aan om deze informatie aandachtig te lezen.    

• Reispapieren: ca. 14 a 21 dagen voor vertrek is er een kennismakingsbijeenkomst en hier 
ontvangt u uw reispapieren en benodigdheden. 

 
 
 
 

       



 

 

HOTELS JAVA 

 

Jakarta        Hotel Fave Glodok 

 

 

 

Bandung       Hotel Fave Braga 

 

 

 



 

 

Yogyakarta       Hotel Dafam Fortuna 

 

 

 



 

 

Malang       Enny’s Guesthouse 

 

Kalibaru      Hotel Kalibaru Cottage 

 

HOTELS BALI 

Seminyak       Hotel Maison ATC 

 



 

 

 

 



 

 

 

Verlengingsnachten in Maison ATC zijn € 65,00 per kamer per nacht 

inclusief 2 ontbijten!! 

 

 

 


