Reis langs Koloniale Architectuur, Java
9 dagen
Bij 2-3 personen € 885 pp
Bij 4-6 personen € 730 pp
Toeslag eenpersoonskamer € 350
Exclusief vliegreis

Dag 1 Jakarta
Na aankomst transfer naar het hotel. Indien gewenst en afhankelijk van het tijdstip van aankomst
kan deze dag ook al gebruikt worden voor een eerste stadsverkenning (Hotel Mercure Kota)
Dag 2 Jakarta
Een greep uit het aanbod. Medan Merdeka (Koningsplein) e.o.: art-deco en classicisme met onder
andere vm KPM kantoor (ministerie), vm Willemskerk (Imanuel-kerk), Rechtshogeschool (ministerie),
Nationaal Museum, vm kantoor Stoomvaart Mij NL en Rotterdamsche Lloyd (dienst voor toerisme),
Postkantoor, Schouwburg. In Menteng de burgemeesterswoning, Indiase ambassade en Pauluskerk
In de oude stad: de Factorij (museum), Javasche Bank (museum), station Jakarta Kota, Raad van
Justitie (museum), kantoorpand Berlage. Er wordt in de oude stad momenteel intensief
gerestaureerd.
Buiten het centrum: STOVIA (Medische faculteit), Bouwploeg en Kunstkring.
Ook oudere gebouwen komen aan de orde, zoals de 19e eeuwse Willemskerk en Schouwburg, en het
18e eeuwse stadhuis en Huis de Klerk.
Dag 3
Na eerst nog in Jakarta een laatste blik te hebben geworpen, reist u vandaag naar Cirebon (Santika
Hotel)
Dag 4 Cirebon
U ziet het art deco stadhuis en het station, de
Javasche Bank en andere koloniale gebouwen.
In het centrum zijn twee kratons de moeite
waard om te bezoeken. ’s Middags maakt u een
tochtje naar de museumvilla in Linggajati op de
Ciremai Vulkaan, waar in 1946 over het
vredesaccoord met Indonesië onderhandeld is.

Stadhuis van Cirebon

Dag 5
Via Tegal (hoofdkantoor van de vm Semarang
Cheribon Stoomtram Maatschappij) naar
Semarang, dat altijd een belangrijke Indische
stad geweest is (Hotel Santika)

Dag 6 Semarang
In de oude stad wordt op dit moment volop gerestaureerd en worden kabels ondergronds gebracht.
Er bevinden zich talrijke interessante gebouwen. Daaronder het station Tawang, de koepelkerk, de
oude pastorie, de NILLMIJ (Jiwasraya), vm. BORSUMIJ en Bank Mandiri (Ned. Handel Mij).

Handelshuizen en banken worden/zijn geheel
hersteld in originele staat. In de “oude schil”
staan o.a. de rijke art-deco villa van Oei (nu
onderdeel van een hotel), het Sobokartti
Theater, kerken, het beroemde Huis met de
1000 deuren (icoon van de stad), de vm. HBS
en een interessant marktgebouw, Het oude
BPM kantoor en de oude Javasche Bank (nu
Bank Jateng) zijn zeker een bezoek waard.
Dag 7
Per trein naar Surabaya (Majapahit Hotel)
Lawang Sewoe, Semarang

Dag 8 Surabaya. Gedurende 1,5 dag ziet u een aantal hoogtepunten van koloniale bouwkunst,
waaronder het HVA-kantoor, het Gouverneurs Kantoor, de rijke art-deco Villa van de agent van
Javasche bank, het stadhuis, een ziekenhuis, een kerk en enkele scholen. U ziet ook een van de twee
gebouwen, die Berlage voor Indië ontworpen heeft.
Dag 9

Transfer naar het vliegveld of naar een treinstation.

Inclusief in de prijs:





Auto met AC
Accommodatie 2 persoonskamer met ontbijt
Transfers
Trein Semarang-Surabaya

Exclusief: overige maaltijden en fooien

De reis is uit te breiden met extra dagen (Bandung en/of Jogjakarta).
neem contact op voor mooie uitbreidingen met meer groen (Malabar,
Papandayan vulkaan, Slamet vulkaan, etc)

Uitbreidingsoptie 1: via Bandung (2 dagen meer)
Van Jakarta via Bandung naar Cirebon, 2 dagen meer
Verblijf in Bandung in Hotel Savoy Homann (van architect Aalbers, 1936)
Bezoek in de stad waar architecten Wolff Schoemaker en Aalbers een stempel hebben gedrukt: Villa
Isola, Gedung Sate (ooit departement van gouvernementsbedrijven), de Bethelkerk, de Petrus
Kathedraal, de TH (ongewijzigd in gebruik), Villa Merah, DENIS Bank, Gedung merdeka met
theaterzaal, stadhuis, de vm. Landraad, postkantoor, allerlei woon-, winkel- en kantoorpanden.
Na 2 dagen tenslotte per auto het Preanger bergland weer uit naar Cirebon
Meerprijs:
Bij 2-3 personen € 150 pp. Toeslag eenpersoonskamer € 65
Bij 4-6 personen € 135 pp.

Jogjakarta, de Prambanan tempels
Bandoeng, villa Isola

Uitbreidingsoptie 2: via Jogjakarta (3 dagen meer)
Van Semarang via Jogjakarta naar Surabaya (3 dagen meer)
- Van Semarang naar Magelang. Onderweg bezichtiging Mendut tempel (Hotel (Saraswati or
Plataran Heritage)
- 's Morgens vroeg naar de Boroboedoer, voor zonsopgang. Na afloop ontbijt in het hotel en dan naar
Jogjakarta. Aldaar bezoek mogelijk aan de kraton, de grote Moskee, de Kota Gede met zilversmeden
en sultansgraven, het Waterkasteel, de bijzondere Majapahit stijl van de kerk van Ganjuran (ca 1930)
(Hotel Pura Artha of Duta Garden)
- De volgende dag bezoek aan de Sambisari Tempel, de enorme Prambanan Tempels, het verstilde
Plaosan complex, terug in Jogjakarta vrij, of benutten voor bijvoorbeeld museum fort Vredeburg. 's
Avonds Ramayana voorstelling met Indisch rijsttafelbuffet.
- Op de 4e dag reist u in plaats van Semarang vanuit Jogjakarta met de trein naar Surabaya
Meerprijs
Bij 2-3 personen € 360 pp. Toeslag eenpersoonskamer € 135
Bij 4-6 personen € 330 pp.
Inclusief:







Auto met chauffeur
Accomodatie en ontbijt
Trein Jogjakarta-Surabaya
Entree Boroboedoer bij zonsopgang
Ramayana opvoering met diner
Transfers

