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19 - daagse Java tour

De tour is te splitsen, te veranderen, te verlengen, wat u wilt. 
Dit is een leidraad.

Bogor

Na aankomst op de luchthaven van Jakarta, haalt u nadat u 
door de immigratie bent gegaan, uw bagage op. Buiten wacht 
de chauffeur met uw busje. U reis via de snelweg naar Bogor, 
ongeveer 60km ten zuiden van Jakarta, waar u in een prettig 
klimaat de eerste dag kunt acclimatiseren.
Het guesthouse ligt aan de rivier en er is een zwembad. Een 
wandeling door de kampong om het dagelijkse leven te zien 
is hier eenvoudig en veilig. 

Nb.  als u in de ochtend aan komt,  is een bezoek aan de oude 
houthaven van Jakarta een optie.

Dag 1

Dag 2 Dag 2 Bogor - Kebon Raya

De beroemde plantentuin van Bogor, de Kebon Raya mag 
u niet missen. Omgeven door een circus van souvenir - en 
drankjesverkopers ligt binnen de statige hekken het grote, 
vredige en zeer uitgebreide park. Na een stop in de koffie-
shop midden in het park kunt u die dag ook nog naar de 
gamelan - en/of wajangpoppenmaker gaan. Deze dag kunt 
u ook besteden om Jakarta te bezoeken. U moet dan wel file 
-bestendig zijn. Welke activiteit u ook kiest, naar Batu Tulis 
kan ook,  de auto is standby.

Dag 3 Naar Bandung of Lembang

De weg slingert zich omhoog naar de Puncak -pas waar van-
daan u spectaculaire vergezichten heeft.
De bergen rondom zijn vol geplant met theestruiken. U kunt 
een plantage en een theefabriek bezoeken. Onderweg is er 
altijd wel een groep theepluksters aan het werk. Na een foto 
steken ze wel een hand uit voor een fooitje. Natuurlijk proeft 
u een kopje thee en brengt wat thee mee naar huis.
In Bandung overnacht u of u rijdt door naar Lembang om hoog 
boven de stad in een prachtige tuin in een villa te overnachten.

Dag 4 Bandung of Lembang

Het leukste van Bandung is de dans en angklung voorstelling 
van Mang Ujo, elke dag om 15.30 uur. Toeristisch maar de 
moeite waard. Verder, de koffiebranderij Coffee Aroma in het 
centrum, of een wandeling, al of niet met een heritage gids, 
die focust op de art deco architectuur waar Bandung bekend 
om staat.
In de info’s ‘Whattodo Lembang’ en ‘Whattodo Bandung’ 
staan nog tientallen tips.

Dag 5 Naar Garut  (of direct naar Yogya, met de trein?)

Een deel van de ochtend kunt u nog in Bandung besteden. Op 
weg naar Garut/Cipanas ligt een zeer bescheiden tempel op 
een eilandje. U bezoekt de tempel na een boottochtje op een 
bamboevlot. In uw hotel, met Sundanese architectuur komt 
het badwater en het zwembadwater uit  warmwaterbronnen.
Het is wel even wennen aan de zwavelgeur die aan het water 
zit, maar dit is vakantie houden zoals de Indonesiërs het ook 
doen.
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Garut

Bijzonder indrukwekkend is de vulkaan Papandayan. De lang-
zaam stijgende weg van Garut naar de top van de vulkaan 
laat links en rechts het schitterende landschap van de Pre-
anger zien. Spiegelende sawa’s, ruisende beekjes, waterval-
len en kleine dorpjes. De krater zelf is in zijn geheel te bewan-
delen. Zwavelspuiters, borrelende modderpoelen en beekjes 
met heet water. 

Deze vulkaan kan ook via een prachtige trekking, 6 uur + overnacht-
ing,  vanuit Malabar bezocht worden. Vraag ons de info ‘Papandayan 
vanuit Malabar’

Dag 6

Dag 7 Naar Pangandaran

Onderweg kunt u het oude dorpje Naga bezoeken. Hier heeft 
de tijd stilgestaan. U bent niet 50 jaar terug in de tijd, maar 
wel 100 jaar.
De weg naar Pangandaran gaat o.a. via Tasikmalaya. Stop 
onderweg voor foto’s, een kop koffie en om even te vertoeven 
bij een bruiloftsfeest waar u langs rijdt. U kunt dat niet mis-
sen, want een mooi feest heeft vele grote luidsprekers om de 
gasten met muziek te vermaken.
In Pangandaran komt u in de namiddag aan, zeker op tijd om 
grote groepen vliegende honden over te zien komen van het 
schiereiland naar hun nachtbomen. Het vissersdorpje biedt u 
alles wat u verwacht, mooi strand, fijne zee, verse vis en een 
ontspannen sfeer. Vergeet niet een avond garnalen te eten op 
de markt. Zo vers uit de zee.

Dag 8 Pangandaran

In de ochtend naar de visveiling?  Dan een rit  door het platte-
land richting de Green Canyon, deze kan bevaren worden en 
aan het eind van de rit kunt u een verfrissende duik nemen in 
het water.  In de middag een fiets huren en aan het eind van 
de middag langs het strand wandelen met nog vele Indonesi-
ers. Pangandaran is zeker in het weekend populair en dus 
druk bij de lokale toeristen.

Dag 9 Pangandaran

Deze dag misschien reserveren voor de kleine maar uiterst 
boeiende jungle van Pangandaran? Neushoornvogels, ban-
tengs, apen, herten, stekelvarkens, zeker te spotten als u met 
een gids op stap gaat.

In het artikel ‘Pangandaran een populair vissersdorpje’ staan nog 
veel meer tips.

Dag 10 Naar Yogya

Desgewenst via een boottocht naar Cilacap en door naar Yo-
gyakarta, en anders gaat deze afstand met de auto.
De boottocht duurt ongeveer 3- 4 uur en geeft u een unieke 
kans om rustig (en langzaam varend) een kijkje te hebben in 
het dorpsleven van de kampongs waar u langs vaart. Regel-
matig staart u ook recht in een uitgebouwd toilet boven de 
rivier waar even zo vrolijk de vrouwen hun was staan te doen. 
Lange reisdag.

Nb u kunt ook doorrijden naar de Borubudur en hier overnachten.
U krijgt van ons een infomap bij aankomst. Van tevoren ontvangt 
u ook de info ‘Whattodo in Yogya’ met mogelijkheden die niet in de 
boeken staan.
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Yogya

Wij durven u niet voor te schrijven wat te doen in Yogya. Er is 
zoveel en u moet dus kiezen.
Het programma voor 2 dagen Yogya hieronder is dus maar 
een voorstel.
Vandaag bezoekt u de Kraton, het sultanspaleis, het wa-
terkasteel en de nabij gelegen vogeltjesmarkt.
Na afloop winkelen op de beroemdste boulevard van Indone-
sië: de Malioboro.
In de avond een bezoek aan het wereldberoemde Ramayana-
ballet.

Dag 11

Dag 12 Yogya

Vanzelfsprekend mag u de Borobudurtempel niet missen. Het 
achtste wereldwonder noemt men het hier. In de middag met 
de fietstaxi naar de zilverstad Kota Gede om inkopen te doen, 
of alleen maar te kijken bij de zilversmederijen.
En dan zijn er nog de badplaats Parangtritis, waar de ge-
heimzinnige koningin van de Zuidzee woont, het pottenbak-
kersdorp Kasongan, de sultansgraven in Imogiri, waar u in 
sarong gekleed uw eer betoont aan de overleden sultans, de 
grote markt in Yogya, enkele musea, een tabaksfabriek……
en nog veel meer.

Dag 13 Naar Sukuh/Tawangmangu

De weg van Yogya naar Sarangan voert u langs Klaten waar 
een suikerfabriek en museum bezocht kan worden, langs 
Solo waar een prachtige Kraton en een antiekmarkt is en 
tenslotte naar de erotische tempel Sukuh. 

Dag 14 Naar Sarangan

Vanaf de tempel Sukuh, loopt u in 2 a 3 uur naar Tawangma-
ngu alwaar de auto weer klaar staat. De wandeling eindigt bij 
een gigantische waterval. U kunt een gids meenemen, maar 
nodig is het niet. Bij de waterval kunt u zwemmen. Daarna 
gaat de reis over de top van de berg Lawu naar Sarangan. U 
logeert in een ouderwets, versleten, koloniaal hotel met een 
open haard omdat het er koud is. Vanuit uw kamer kijkt u uit 
op het stuwmeer. Een tempo doeloe gevoel komt hier vanzelf 
boven. 

Uiteraard krijgt u een beschrijving van de wandeling en een info over 
Sarangan.

Dag 15 Naar Bromo

In de ochtend is er tijd om een wandeling om het stuwmeer 
te maken. Dat kunt u overigens ook per paard doen. Vervol-
gens een stevige reisdag om op de kraterwand van de Bromo 
vulkaan uit te komen, waar u in een eenvoudig guesthouse 
wordt ondergebracht om daar om 3 uur in de morgen weer 
te vertrekken naar de top van de vulkaan voor de zonsop-
gang. Een adembenemend maanlandschap ontrolt zich aan 
uw voeten. Camera’s gereed houden. Om 8 uur bent u weer 
terug in uw guesthouse om te ontbijten.

Dag 16 Naar Kalibaru

Na de zonsopgang op de Bromo rijdt u naar Kalibaru, een 
klein dorpje langs de spoorbaan, ca 8 uur rijden. Het guest-
house ligt in een plantage, eens een Hollandse melkveehou-
derij. Mogelijk is er in de namiddag  nog tijd om een plantage 
wandeling te maken, u kunt hier de produktie zien van onder 
meer vanille en palmsuiker. 
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Kalibaru

Een ‘bijkom’dag. Lekker uitrusten bij het zwembad bijvoor-
beeld maar er zijn diverse plantages in de omgeving waar de 
chauffeur u naar toe kan brengen. Zo is hier de productie van 
koffie (waaronder Luwak), rubber en thee te zien, inclusief de 
bijbehorende fabriekjes.
Of een ritje per trein naar Jombang? Excursie naar Kawah 
Ijen ook mogelijk maar dat is dan een drukke en lange dag.

Variatie: bezoek Sukamade, broedplaats voor zeeschildpadden, er 
komt dan een overnachting bij.

Dag 17

Dag 18 Naar Pemuteran/ Lovina/ Ubud/ Sanur/ Kuta

Vandaag reist u via de ferry Java/Bali naar Bali. De overtocht 
duurt een half uur. Het is een af - en aanvaren van veerboten. 
Aan boord kunt u uw schoenen laten poetsen en uw haar 
laten knippen om de tijd te doden.
De auto gaat mee en brengt u na de oversteek op de locatie 
van uw volgende trip op Bali.
Aankomst in de loop van de middag.

Op Bali geven we u graag suggesties voor verblijf. U kunt ook 
kijken naar onze tours te Bali.  We verzorgen graag het vervoer 
tussen de steden te Bali.

De tour
Omvat:

•	 Elke dag  een busje met chauffeur + alle bijkomende kosten
•	 Ferry naar Bali
•	 Accommodatie in een  middenklasse tweepersoonskamer, inclusief ontbijt, tax en service.
•	 In Sarangan is de accommodatie basic

Exclusief: eten, drinken, entrees, retributies

Prijs in € 2 personen: 990,- pp
4 personen: 685,- pp
6 personen: 595,- pp
3 of 5 personen: neem contact op.

In juli en augustus kan er verhoging zijn.
Boekingskosten a € 28,-, deze worden niet in rekening gebracht als u ook tickets afneemt.

Opmerkingen: Uiteraard kan de trein erbij worden opgenomen of de reis verlengd/veranderd worden, komt u gerust 
langs voor een vrijblijvend advies.
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Dag 19 Bestemming Bali

U wordt wakker te Bali en het Goden Eiland ligt aan uw 
voeten.
U kunt  uw gekozen locatie en accommodatie verlengen of 
kijken of onze Bali-tours interessant zijn.


