
 

 

 

            Voor deze prijs eindigt u in Palm Beach Hotel / Bakungs Beach / Bakungsari 

              Toeslag € 65,00 p.p. en u eindigt de laatste 5 dagen in Hotel Wina Holidays in Kuta 

                Toeslag € 175,00 p.p. en u eindigt in 5 sterren hotel The Patra in Tuban 

Tourcode PT001 23 dagen Java en Bali  Tourcode PT001 

“De Highlights van Java in combinatie met het exotische van Bali” 

Met deze unieke Java Bali reis maakt u kennis met de drukte van Jakarta en 

bezoekt u ook de Highlights van deze immense stad. U gaat via Bogor waar u 

Indonesia In miniatuur en de Kebon Raya Bezoekt( de wereldberoemde 

plantentuin) richting Bandung waar u geniet van het prachtige uitzicht op de 

Tangkuban Prahu ( vulkaan) en de warmwaterbronnen van Ciater. Na misschien 

een anklung voorstelling te hebben bijgewoond ( de gids zal hem aanprijzen) 

gaan we richting Purwokerto wat vlak onder Baturaden in een mooie omgeving 

ligt. Via het unieke DIENG PLATEAU gaan we richting Semarang waar we een 

 

 stadstour maken een Chinese tempel en een Pagode bezoeken. Toko Oen is 

voor de bitterballen en kroketten ja ………………………….in Semarang. We gaan 

richting hoogtepunt eerst naar Ambarawa (treinmuseum) om vervolgens het 

enorme Boeddhistische monument “DE BOROBUDUR” met een bezoek te 

vereren. 

 

Vertrekdatum + prijzen

15-apr-19 20-mei-19 24-jun-19 5-aug-19 23-sep-19 4-nov-19 9-dec-19 20-jan-20 23-mrt-20 toeslag 1PK

1.499,00€   1.199,00€   1.299,00€   1.899,00€   1.199,00€   1.199,00€   1.299,00€   1.199,00€   1.199,00€   395,00€        



 

 

Aangekomen in Yogyakarta bezoekt u hier nog Ford Vreedenburg en ervaart u 

de oorlogsjaren tussen Nederland en Indonesië.  DE KRATON het paleis van de 

sultan is een bezoekje zeker waard. 

 

U kunt ook nog tijdens uw verblijf de Prambanan bezoeken de gids ( die 

overigens Nederlands spreekt) helpt u hiermee. Na Yogyakarta gaan we richting 

Oost Java en brengen een bezoek aan Malang waarvandaan het heel eenvoudig 

is DE BROMO met zijn prachtige zonsopkomst te bezoeken 

Na de stadstour in Malang waar nog veel Nederlandse koloniale gebouwen te 

zien zijn gaan we richting slapend stadje midden in de bergen namelijk Kalibaru 

voor een overnachting. Omringt door koffie, cacao, kaneel en peper plantages. 

De volgende dag gaan we richting veerpont in Ketapang te Banjuwangi en 

varen over naar het eiland der Demonen BALI. Hier wordt u naar Noord Bali 

gebracht naar Lovina Voor een overnachting. Aangekomen in het hotel nemen 

chauffeur, Gids en eventueel bijrijder afscheid van jullie groep. De volgende 



 

 

ochtend kunt u een tour naar de dolfijnen nemen vraag het hotel naar de 

mogelijkheden. Na het ontbijt wordt u naar zuid Bali gebracht voor uw laatste 5 

dagen van zon, zee strand en………………………..lekker eten. 

Zie bij dag tot dag wanneer u welke excursies kunt ondernemen en kijk bij 

Hotels + excursies welke er wel en welke niet bij de reissom zijn inbegrepen!! 

 

 



 

 

23 dagen Java en Bali groepsrondreis 

 
 
Dag 1 Amsterdam / Jakarta 
Vertrek vanaf  Schiphol richting Jakarta in Indonesië 
 
Dag 2 Aankomst Jakarta 
U bent vandaag aangekomen op Jakarta bij aankomst staat het reisteam op u te wachten en brengt u 
tijdens het welkomstwoord naar uw hotel in Jakarta. 

 
 
Dag 3 Jakarta 
Na het ontbijt en heerlijk uitgerust gaan we op weg.  Vandaag staan er bijzondere excursies op het 
programma. Wij nemen u mee naar Monaz-Monument!! Op het Medan Merdeka 
(Onafhankelijkheidsplein) kunt u in het midden het Nationaal Monument vinden, in de volksmond ook 
wel Monas genoemd. Het is een van de monumenten die in opdracht van Sukarno is gebouwd in 
1964. Vanaf beneden zien is mooi maar wat als u Jakarta vanaf Monaz ziet? Een prachtig uitzicht over 
Jakarta, u kunt de lift nemen dit is ook de beste oplossing. In de basis is een historisch museum en 
een meditatiehal gebouwd. Daarna gaan we door naar Sunda Kelapa, wij geven u al een klein 
voorproefje gezien u dit graag wilt zien. Uw gids zal u meer vertellen over het ontstaan. Maar wat u 
absoluut niet moet missen zijn de resten van Kasteel Batavia, een oude haven en handelspost van de 
VOC, overblijfselen zoals de oude scheepswerven en een aantal warenhuizen In deze gebouwen 
waar handelswaar als specerijen, koffie, thee en koper werden opgeslagen.  

 



 

 

Dag 4 Jakarta / Bogor 
Naast de natuurlijke schoonheid van West-Java is een van de belangrijkste attracties van het gebied 
de botanische tuin in Bogor. Wanneer u het warme Jakarta achter u laat rijdt u naar het bergstadje 
Bogor. Vanwege het aangename koele klimaat werd Bogor gekozen als residentie voor ‘Buitenzorg”, 
het buitenverblijf van de gouverneur-generaal tijdens de koloniale tijd. Het Istana Bogor (Paleis van 
Bogor) werd gebouwd in het midden van de negentiende eeuw, met uitzicht op prachtige botanische 
tuinen. De botanische tuinen ‘Kebun Raya’ (grote tuinen) van Bogor zijn sindsdien van groot belang 
voor botanisch onderzoek. Veel gewassen zoals rubber, cassave, thee en tabak, werden hier 
ontwikkeld en later op grote schaal geplant op plantages op Java en Sumatra. Wandelend door de 
mooi aangelegde 80 hectare grote ‘Kebun Raya’ biedt u een fraai uitzicht op het paleis, met de mooie 
hertentuin.  
 
Dag 5 Bogor / Bandung 
Van Bogor oostwaarts gaande via theeplantages over de Puncak pas met fraaie vergezichten, komt u 
bij de stad Bandung, de hoofdstad van West Java en de derde stad van Indonesië. De stad Bandung, 
gelegen op een hoogte van 700 meter, is in feite een relatief nieuwe stad, gesticht in de tweede helft 
van de negentiende eeuw. Vanuit architectonisch oogpunt is Bandung, vroeger zelfs  ‘Het Parijs van 
Java’ genoemd, een van de interessantste steden van Indonesië. Men kan nog steeds veel 
vooroorlogse architectuur zien, speciaal koloniale architectuur in art deco stijl. 

 
Dag 6 Bandung 
Na het ontbijt wordt u door de chauffeur opgehaald bij uw hotel. De reis begint door het drukke 
centrum van Bandung naar de rustige Lembang Highlands even buiten Bandung. Een prachtige reis 
langs thee plantages, strawberry fields en groene valleien. We rijden naar de top van de Tangkuban 
Perahu vulkaan op 2084 meter hoogte. De Tangkuban Perahu is een nog actieve vulkaan en een 
belangrijke toeristen attractie. U kunt gedeeltelijk langs de kraterrand van de vulkaan lopen waar u 
een mooi uitzicht heeft. Er zijn lokale gidsen te huur die u een unieke tour kunnen bieden langs de 
krater. Rondom de krater zijn vele souvenir winkeltjes en restaurantjes waar u lekker lokale gerechten 
kunt proberen. Geniet ondertussen van het prachtige landschap van Lembang. De kans is groot dat u 
wilde Makay apen tegenkomt. Na de Tangkuban Perahu vulkaan gaan we naar de Ciater hotsprings 
die op de voet van deze vulkaan liggen. Hier kunt u een voet bad nemen in de warmwaterbronnen. Na 
de warmwaterbronnen bezoeken we de Strawberry fields waar je heerlijke Javaanse aardbeien kunt 
uitproberen. Ook theeplantages kunnen worden bezocht. Als laatst brengen kunnen we nog een 
bezoek aan de Angklung school. Angklung is een traditionele Javaanse muziek instrument. Hier ziet u 
hoe deze muziek instrument wordt gemaakt en kunt u deze instrument zelf uitproberen. ( facultatief). 

 



 

 

Dag 7 Bandung naar Purwokerto 
Goedemorgen, vandaag vertrekt u van Bandung naar Purwokerto kijk uw ogen uit want u zult veel 
theeplantages tegenkomen 
 
Dag 8 Purwokerto naar Semarang 
Na een uitgebreid ontbijt,  vertrekt u van Purowkerto naar Semarang met onderweg een bezoek aan 
het Dieng Plateau  met zijn geisers en tempeltjes. 

 
Dag 9 Dag tour Semarang 
Vandaag staat op uw dag planning een tour door Semarang. U zult vandaag een bezoek brengen aan 
Gedung Lawang Sewu is een oud trein station met een indrukwekkende geschiedenis!! Lawang sewu 
betekend in het Javaans “duizend deuren. Indonesiërs zien Lawang Sewu ook als een spookhuis 
vanwege de vele mysterieuze spookverhalen. U bezoekt ook: 
 

Sam Po Kong Tempel(Gedung Batu) 
Grote Chinese tempel in Semarang. 

China Town 

 
 
Semarang heeft een van de grootste Chinese bevolkingsgroep van Indonesië. 
China town in Semarang is een leuke wijk om te winkelen en te eten. Simpang Lima is het bruisende 
centrum van Semarang. Een square met vele straat restaurantjes, winkels en hotels. 
 
Dag 10 Semarang / Yogyakarta 
Vandaag gaat u van Semarang naar Yogjakarta, onderweg gaan we eerst naar Ambarawa waar het 
spoorwegmuseum ligt en zullen daar ook eerst een kijkje gaan nemen daarna gaan we richting de 
Borobudur. Deze machtige boeddhistische tempel uit de 8ste eeuw. Laat u verassen door deze 
geweldige architectuur. 
 
 



 

 

Dag 11 Yogyakarta 
U gaat vandaag langs Fort Vredenburg, Kraton Sultan, Kota Gede en Pasar Burung 
Fort Vredeburg, ook wel Vredenburg of Rustenburg genoemd, is een fort in Yogyakarta gebouwd door 
de Nederlanders tijdens de kolonisatie. Het fort is 
gesitueerd tegenover Gedung Agung, één van de zeven presidentiële paleizen in Indonesië. De 
Kraton van Yogyakarta is een nauwkeurig en zorgvuldige weergave van de Javaanse kosmos. Elke 
toegang, gebouw, binnenplaats, boom en veld heeft een specifieke symbolische betekenis. Het 
spirituele centrum van de kraton is de Pelataran Kedaton, de "koninklijke binnenplaats". Kota Gede 
Kota gede was de eerste hoofdstad van het Koninkrijk Mataram. Prenggan, Purbajan en 
Rejowinangun zijn kelurahan in Kota gede. U bezooekt hier 
de battikkerijen en zilversmederijen. 
 
Pasar Burung Ngasem Aan de rand van Taman Sari vind je de Pasar Burung Ngasem, de vogelmarkt 
van Yogyakarta. Op deze kleurrijke vogelmarkt vind je 
honderden vogels. ( dit bezoek is facultatief) 
 
Dag 12 Yogyakarta  
Laatste dag in deze heerlijke stad ga eens lekker winkelen op de Jalan Malioboro of vraag de gids 
naar een eventuele excursie. U zou de Prambanan met een bezoek kunnen vereren maar dat is dan o 
uw eigen kosten ( facultatief) 
 
Vraag ook naar de mogelijkheden van een Ramayana Dansvoorstelling dit is een prachtig Ballet met 
overweldigend geklede javaanse dansers en danseressen ( facultatief) 

 
Dag 13 Yogyakarta - Malang 
Vandaag vertrekt u van Yogjakarta naar Malang. Uw chauffeur staat u al op te wachten. Dit is een 
lange rit en daarom zal er vroeg vertrokken worden.Je wekker gaat af om 12:00 uur ’s nachts. Snel 



 

 

spoel je een kop thee weg en graai je een broodje mee voor onderweg, waarna je met een busje naar 
de Bromo wordt gebracht. Onderaan de Bromo moet je overstappen op een 4WD die de berg op 
gaat. Met het licht van de sterren hike je naar het viewpoint. En dan is daar naar een tijd gewacht te 
hebben de zon, en je eerste blik op Mount Bromo. 
De Bromo vulkaan is: ( facultatief ongeveer € 70,00  ) 
Allesbehalve de grootste in zijn soort, en is een dagreis verwijderd van zowel Yogyakarta als Bali. 
Toch is het een zeer populaire toeristische trekpleister. Waarom? De vulkaan is zeer actief (meer dan 
50 uitbarstingen in de laatste 200 jaar) en heeft een spectaculaire locatie: hij staat middenin de 10 
km(!) brede krater van de 820.000 jaar oude Tengger vulkaan, en zorgt voor een spectaculair 
maanlandschap. 
Na terugkomst van de Bromo tijd om even uit te rusten. Wilt u nog wat ondernemen dan is dat 
mogelijk vraag uw hotel voor eventuele opties. ( facultaief ) 
 
Dag 14 Malang  
Vandaag rusten de Bromogangers en maken zich op voor een stadstour in de middag met een stop in 
het restaurant “ Toko Oen” voor een kop koffie en/of een snack. ( bitterballen en kroketten) 
 
Dag 15 Malang / Kalibaru 
Goedemorgen, u reist vandaag van Malang naar Kalibaru. Dit bergdorpje is rijk aan allerlei plantages  
waar we in de morgen voor ons vertrek ook even een kijkeje nemen naar allerlei kruiden die hier 
groeien en hoe de Indonesische populatie hier mee omgaat. 
 
Dag 16 Kalibaru / Lovina 
Vandaag reist u met de veerboot naar Bali waar u wordt afgezet in Lovina voor een overnachting. 
 
Dag 17 Lovina / Kuta / Tuban  
Voordat u wordt afgehaald heeft u vroeg in de morgen een tocht naar de dolfijnen op zee, daarna 
wordt u opgehaald en naar Kuta of Tuban gebracht de keus is aan u onderweg heeft u een excursie 
van Tabanan ( prachtige rijstterrassen) en Tanah Lot  ( tempel in zee gebouwd)daarna heeft u de tijd  
aan u zelf. 

 
 

T/M 
 
 
Dag 22 Kuta of Tuban / Denpasar / Amsterdam 
Vandaag wordt u opgehaald en naar de luchthaven gebracht voor uw vlucht naar Amsterdam. 
 
Dag 23 Amsterdam 
Aankomst Amsterdam en einde van een fantastische reis. 

 



 

 

HOTELS EN EXCURSIES TIJDENS DE RONDREIS 

Jakarta    : Hotel Fave in Glodock of gelijkwaardig 

 
Bogor                              : Hotel Amaris Pajajaran Bogor  of gelijkwaardig 

 
Bandung                         : Fave Hotel Braga Bandung of gelijkwaardig 

     
Purwokerto                 : Meotel Purwokerto  of gelijkwaardig 

 



 

 

Semarang   : Neo Hotel Candi Semarang of gelijkwaardig  

 
Yogyakarta                  : KJ  Hotel Yogyakarta of gelijkwaardig 

 

Malang                        : Enny Guest House Malang of gelijkwaardig 

 
Kalibaru                          : Kalibaru Cottages  of gelijkwaardig 

 
 

 



 

 

Lovina Beach   : Aditya Beach Resort of gelijkwaardig 

   

Tuban   / Bali                        : Palm Beach Hotel 

 

Tuban/Bali   : Bakungs Beach Hotel 

 

Kuta / Bali   : Hotel Wina Holiday 

 



 

 

Tuban / Bali   : Hotel The Patra   

 

 

 

 



 

 

 

EXCURSIES INBEGREPEN: 

Dag 3       City tour Jakarta met bezoek Monaz Nationale Museum en Sunda Kelapa 

  
Dag 4         Taman  Mini Jakarta  Indonesië in Miniatuur 

  
 



 

 

Dag 5          Plantentuin Kebon Raya & Puncak Pas 

  
 

Dag 6          Warmwaterbronnen van Ciater 

 
Dag 8        Dieng Plateau 

 
Dag 9       Bezoek Pagode, Chinese tempel en erebegraafplaats 

 
 

 



 

 

Dag 10       Ambarawa spoorwegmuseum  Borobudur 8ste eeuwse Boedistische tempel 

  
Dag 11        Kraton van de Sultan van Yogyakarta & Kota Gedeh  ( zilversmeden en battikkerijen) 

  
Dag 14 City tour Malang met bezoek Toko Oen. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACULTATIEVE EXCURSIES: 

 

Malang  Pujon watervallen € 20,00      Kalibaru Plantage tour met paard en wagen € 15,00 

   
 

 

Gong Fabriek in Bogor € 5,00 p.p. 

 
Tocht naar de krater van de Tangkuban Prahu Bandung incl. plaatselijke gids € 30,00 p.p. 

 



 

 

Bandung Pak Ujoh kosten vanaf € 12,50 dans en zang 

 
 

Prambanan Tempel in Yogyakarta € 25,00 p.p. 

 
 

Bromo tour vanuit Malang € 75,00 p.p. 

 



 

 

 

 
 

 
 

Dolfijnentour in Lovina   € 15,00 per persoon 

 

 
Tabanan Tanah Lot Tour  € 35,00 per persoon ( Incl. gids) 
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