
Van Yogya naar Solo (Surakarta) per trein 
 
 
De dieseltrein die Yogya met Solo verbindt heet de 
Prambanan Express’, afgekort ‘Prameks’ en vertrekt vanuit 
station Tugu om 10.50, 14.40 en 20.10. De trein is redelijk 
comfortabel, er zijn ventilatoren, de ramen en deuren kunnen 
dicht en er zijn zitplaatsen. Als u er zeker van wilt zijn te 
kunnen zitten, is het beter te vertrekken vanuit Station 
Lempuyangan, het vertrekpunt van de trein, een paar 
kilometer voor het hoofdstation van Yogya. De trein vertrekt 
hiervandaan ca. 10 minuten eerder. Kaartjes kosten 0,60 E en 
zijn vlak voor vertrek te koop. 
Momenteel worden  nieuwe treinen ingezet, opgeknapte 
afdankers uit Japan. Er is nu meer ruimte. De claxon is 
snerpend, het valt te adviseren niet het voorste voortuig te nemen want er wordt onderweg heel wat getoeterd 
voor geiten en andere obstakels op het spoor. 
Ook zijn er andere treinen die het traject Yogya-Solo doen, zoals de Sriwesdari en Madiun Jaya, zie ook de 
afbeelding hieronder. 
 
     
 

De reis duurt een uur en onderweg kunt u Candi (tempel) Kalasan zien 
liggen als u goed oplet. (een paar honderd meter na station Kalasan, 
linkerkant). Even buiten de stad ziet u ook het vliegveld Adiscipto, in 
gebruik voor burgerluchtvaart en militaire luchtvaart trainingen. 
Voor het overige ziet u gedurende de reis dat, waar de trein ook rijdt, elke 
vierkante meter ontgonnen is. U kunt de teelt van  rijst, suikerriet, 
peulvruchten en tabak waarnemen. Omdat het land vrij vlak is, worden 
voor het ploegen eenvoudige tractoren gebruikt en niet de gebruikelijke 
waterbuffel. 
De reis eindigt bij het keurige overzichtelijke station Solo Balapan, waar 
vandaan u een taxi, andong of een becak kunt nemen. Als u de 
gebruikelijke toeristische route neemt (Pura Mangkunegaran, Pasar Tri 
Wundu voor antiek, Kraton Hadiningrat), is het prettig om een becak te 
huren voor een halve dag. Prijs ca. E 3,-. 
 
 

Overige bezienswaardigheden: 
Pasar Klewer: voor batik en ander textiel. Zeer grote markt. 
Pasar Burung: vogeltjesmarkt, voor Westerse begrippen niet diervriendelijk. 
Recreatiepark Taman Sriwedari: Dangdut optredens en Wayang Orang voorstellingen.(Avond) 
Voor treinliefhebbers: Suikerfabiref Tasik Madu, 20 km van Solo vandaan. Hier functioneren nog reuze stoomlocs 
zoals de Luttermoller. 
 
Accommodatie in Solo: 
Hotel Dana, Jl. Slamet Riyadi 286, tel. 0271-711976 fax 0271-713880 
Koloniaal Hotel, (1953), geen zwembad, eenvoudig AC kamers: 30 USD. 
Sahid Kusuma, Jl. Sugiyopanoto 20, tel. 0271-46356 fax 0271-44788 
Luxe - Hotel, met zwembad en AC rooms: 70 USD. 
 


