15 dg Java – Bali
€ 1.427 pp (2-3 pers); € 1.213 pp (4-6 pers);
toeslag eenpersoonskamer € 508; exclusief vliegreis

Dag 1

Aankomst in Jakarta. Van het vliegveld meteen naar Bogor (Happy Valley)

Dag 2 Vandaag bezoekt u de wereldberoemde Botanische Tuin (uit 1819) en na afloop
maakt u een kampongwandeling om het Indonesische leven van alledag te ontdekken en
bezoekt u een poppensnijder van houten wajang poppen.
Dag 3 U reist vandaag via de Puncakpas en het ouderwetse zomerpaleis van de
vroegere Gouverneur-generaals naar Bandung (Savoy Homann Hotel)
Dag 4 Een excursie naar de Tangkuban Prahu Vulkaan met zijn dubbele krater. Bezoek
daarna de Bandoengse Melk Centrale en ook de angklong-klas van Pak Ujo, waar de
kinderen voor u muziek zullen maken.
Dag 5 Door het prachtige Preanger bergland per trein naar Jogjakarta vanwaar u per
auto naar Magelang gebracht wordt voor een zonsopgang de volgende morgen op de
Borobudur. Onderweg ziet u de Boeddhistische Mendut tempel (Manohara Hotel)

Dag 6 Vanuit het hotel wandelt u naar de Borobudur. Geniet van de opkomende zon en
de optrekkende wolken vanaf de monumentale stoepa. Na het ontbijt vertrekt u naar
Jogjakarta waar u het sultanspaleis, het waterkasteel en de grote moskee ziet. Bezoek ook
een batikwerkplaats. Rest van de dag vrij (Pura Artha / Duta Boutique Hotel)
Dag 7 De indrukwekkende Prambanan tempel is de Hindoeïstische tegenhanger van de
Boeddhistische Borobudur. Bekijk ook de Plaosantempels. Terug in Jogjakarta de rest van
de dag vrij. ’s Avonds diner en Ramayana ballet.
Dag 8 Per trein reist u naar Jomblang, en vandaar met de auto naar Trawas in de bergen
boven Surabaya. (Grand Trawas Hotel)
Dag 9 Een mooie tocht door de bergen naar Malang, langs het meer van Klakah naar
Jember (Asta Hotel)
Dag 10 Door het mooie Oost-Javaanse landschap naar de Ijen Vulkaan. (Arabica
Guesthouse)
Dag 11 Sportieve wandeling naar de top van de Ijen Vulkaan, waar zwavel gewonnen
wordt. De zwaveldragers halen u in, met 70 kg op de schouders. U reist verder naar de
oostkust van Java (Ketapang Indah)
Dag 12 U wordt na de oversteek met de pont naar uw verblijf gebracht in Seminyak, waar
u verblijft tot dag 15 (Puri Saron, Bali Agung Village). Op dag 15 transfer naar het
vliegveld.
Inclusief:
 Auto met Engels sprekende chauffeur op Java
 Alle transfers
 Accommodatie in tweepersoonskamer met ontbijt.
 Ramayana ballet Jogjakarta incl. diner
 Sunrise entreeticket Borobudur
 Treintickets Bandung-Jogjakarta en Jogjakarta-Jomblang
Exclusief:
 Overige maaltijden en entrees
 Donaties en fooien, camera permits
 Verzekeringen
 Luchthavenbelasting
Wij kunnen ook uw vlucht naar Indonesië verzorgen. Neem contact op voor eigen wensen
E info@buitenzorgreizen.nl
W www.buitenzorgreizen.nl

T 0570 5149 31
M 06 36 1441 38
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