Reis Kennismaking Java en Bali
15 dagen
Bij 2-3 personen € 1.540 pp
Bij 4-6 personen € 1.345 pp
Toeslag eenpersoonskamer € 540
Exclusief vliegreis

Dag 1
Transfer van te vliegveld of vanuit uw hotel in Jakarta naar Bogor (Happy Valley)
Dag 2
Bogor. Bezoek aan de 200 jaar oude Botanische tuin, de Kebun Raya. Na de lunch een
kampongwandeling en een bezoek aan een snijder van wajang-poppen.
Dag 3
Naar Bandung (Savoy Homann)
Dag 4
Bandung. ’s Morgens eventueel langs een oude koffiebranderij, en dan naar de Tangkuban Prahu
vulkaan met zijn dubbele krater. De tweede krater ziet men na een kleine wandeling over de
vulkaanrand. In de stad een bezoek aan de oude “Bandoengse Melkcentrale”. Hoe leuk angklongspelen is, ervaar je bij een bezoek aan de school
van Pak Ujo.
Dag 5
Door het prachtige Preanger bergland per trein
(ca 5 uur) naar Jogjakarta. Daar wacht de auto
voor verder transport naar Magelang voor een
bezoek aan de Boroboedoer. Onderweg kom je
langs de Mendoet tempel (Manohara Hotel)
Dag 6
Boroboedoer en Jogjakarta. ’s Morgens in alle
vroegte naar de nabije Boroboedoer op om daar
een zonsopgang mee te maken. Na het ontbijt
Panorama vanaf de Tangkuban Prahu (Bandung)
rijd je naar Jogjakarta voor een bezoek aan de
Kraton (sultanspaleis) en de Grote Moskee. Bezoek ook een batikwerkplaats en de Kota Gede, de
zilverstad met zijn oude sultansgraven. De chauffeur heeft altijd wel suggesties (Hotel Pura
Artha/Duta Boutique)
Dag 7
Jogjakarta. Bezoek aan de indrukwekkende Prambanan tempels, de Hindoeïstische tegenhanger van
de Boeddhistische Boroboedoer. Bekijk ook de rustige en mooie Plaosan-tempels. Terug in Jogjakarta
is de rest van de middag vrij. Wellicht een wandeling langs de opgeknapte Malioboro met bezoek aan
het oude museumfort Vredeburg? ’s Avonds beleef je een Ramayana voorstelling, voorafgegaan
door een Indisch buffet.

Dag 8
Per trein naar Mojokerto/Jombang vanwaar je
verder met de auto naar het bergresort in
Trawas gaat (Hotel Grand Wiz Trawas)
Dag 9
Een afwisselende tocht door de bergen naar
Malang, en dan richting Jember (Asta Hotel)
Dag 10
Een mooie tocht langs sawah’s en plantages
van Jember naar Ketapang (Ketapang Indah)
’s Morgens vroeg heb je de Boroboedoer bijna voor je
alleen

Dag 11
Vanuit Ketapang een excursie naar de Ijen vulkaan, op het Ijen-plateau, waar zwavel gewonnen
wordt.
Dag 12-14
Vanuit Ketapang met de pont naar Bali en
transfer naar Seminyak. Hier neemt de
chauffeur afscheid. Je hebt in Seminyak 3
overnachtingen, 2 volle dagen (Hotel Puri
Saron, Bali Agung Village)

Plechtigheid in de namiddag op het strand bij Seminyak

Vanuit Seminyak kun je desgewenst zelf via het
hotel gemakkelijk een taxi huren voor
bijvoorbeeld 1 of 2 dagen verkenning van het
binnenland. Of gewoon om het zwembad of
langs het strand?
Dag 15
Transfer naar het vliegveld van Denpasar

Inclusief:








auto met AC en chauffeur t/m dag 12
accommodatie 2-persoonskamer met ontbijt
trein Bandung-Jogjakarta
entree Boroboedoer zonsopgang
Ramayana voorstelling met diner
trein Jogjakarta-Mojokerto/Jombang
pont naar Bali

Exclusief:





Vliegreis
overige entrees
maaltijden en drank
donaties & fooien

