De 18-daagse Treinreis door
JAVA
comfort variant
Vanuit de trein is Java indrukwekkend.
De trein dendert over spoorbruggen die bergen met
elkaar verbinden, onder u schitteren de sawa’s die
dan weer van zilver zijn, dan weer groen in alle denkbare schakeringen. De trein brengt u naar de centra
van steden, hier rijdt u dikwijls dwars door kampongs.
Zwaaiende kinderen, moeders die de maaltijden bereiden, voetballende jongetjes, schoolgaande kinderen,
het leven trekt letterlijk aan u voorbij. In de trein is het
leven weer heel anders. U ontkomt niet aan een kennismaking met de bevolking van Indonesië. Ontdek de
gastvrijheid en de nieuwsgierigheid van uw medepassagiers, u hoeft u geen moment te vervelen. Indonesië
per spoor bereizen is alsof je in een ﬁlm zit terwijl je
ook nog ﬁlm kijkt.

ANTARIN biedt 2 mogelijkheden aan voor een treinreis over Java
Met onderstaande drie-weekse treinreis reist u van West naar Oost over Java en wordt u gebracht ergens op
Bali, waar u wilt. In deze budget reis regelen wij de treinen en de accommodaties, transfer bij aankomt en incidenteel een gids. Zie verder het onderstaande reisschema voor de precieze invulling. Ergens langer of korter
blijven is altijd mogelijk.
Langskomen om de route per dag te bekijken en te bespreken is altijd mogelijk, wenselijk zelfs, maakt u een
afspraak met ons in Amsterdam.
Tickets
Uiteraard verzorgen wij graag uw ticket naar Indonesië.
Wij verzorgen ticket met alle airlines; voor Indonesië komt u dan meestal uit bij Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Garuda of Cathay Paciﬁc. Deze maatschappijen hebben ook gunstige doorverbindingen met bijvoorbeeld
Medan of Denpasar.
U kunt aankomen in Denpasar en terugkeren vanuit Jakarta, of omgekeerd.
Wat u altijd kunt doen bij ons, kosteloos, is het nemen van een optie. Wij zetten u dan in de computer (reserveren) en u hoeft pas te beslissen als het reisprogramma is komen vast te staan.
De prijzen hangen af van veel factoren. Wilt u een ticket kopen die je niet mag wijzigen en welke meteen geprint
moet worden en meteen moet betalen, dan bent u iets goedkoper uit dan met een ticket waarop je rustig een
optie kunt nemen zonder verplichtingen en wat in een later stadium te wijzigen is. Koopt u tickets via ons, dan
bent u ook verzekerd voor het Calamiteitenfonds en SGR, hetgeen bij internettickets niet het geval is. Verder
geven wij natuurlijk een service die op het worldwideweb niet te vinden is.
Koopt u tickets bij ons dan krijgt u 45,- euro korting op de treinreis per persoon.
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PRIJZEN
Uitgaande van vertrek met 2 personen kost de reis
710,- per persoon.
Met vliegtickets van ons: + 660,- pp
Inclusief:
•Accommodatie en ontbijt in de aangegeven hotels in
een 2-persoonskamer.
•Alle treintickets / 2 x gids/ treinassistent
•Infopakket vooraf / Informatiemap Yogyakarta, te
ontvangen in Yogyakarta
•Transfer bij binnenkomst/ Vervoer Kalibaru (Java)
naar elke plaats te Bali.
•Tickets ferry Java-Bali, voor auto en passagiers
Exclusief:
Entreegelden, lunches en diners, vervoer naar hotel/
treinstation. De genoemde activiteiten in het schema
zijn mogelijkheden en die betaalt u zelf.
ACCOMMODATIE
Een hotelomschrijving wordt genoemd in de reisroute, uiteraard krijgt u van ons een hotellijst. Alle hotels staan
op onze website. De accommodatie kunt u upgraden of juist simpeler willen. Er is zoveel keuze, een bezoek aan
ons kantoor werkt zeker verhelderend.
Yogyakarta
In deze plaats te Midden Java staan de medewerkers van ons kantoor klaar om u te dienen. Dit reisbureau
verzorgt online alle lokale tickets naar alle plaatsen in Indonesië. Als er problemen zijn staan wij voor u klaar, 24
uur per dag. Het kantoor is van maandag tot en met zaterdag geopend van 9.00 – tot 20.00 en daarbuiten zijn
wij 24 uur per dag (!) telefonisch bereikbaar.
Boekt u de accommodatie via ons, dan ontvangt u bij aankomst een infomap Yogyakarta van ons met hierin
adequate informatie over Yogya en bijvoorbeeld de agenda voor de Ramayana dansen bij de Prambanan.
SGR/Calamiteitenfonds
Wij zijn aangesloten bij SGR Garantiefonds en het Calamiteitenfonds.
Het Garantiefonds dekt uw betalingen in geval van een faillissement en het Calamiteitenfonds zorgt voor terugkeer uit het vakantieland, of vergoeding van uw reissom, in geval van calamiteiten.
Visum
Bij een verblijf van korter dan 30 dagen in Indonesië koopt u bij binnenkomst een visum a 25 usd. Voor een
langer verblijf gelden er andere regels..
VOORTGANG
U kunt vrijblijvend een optie nemen op tickets. De precieze reisroute is later in te vullen.
Ik zou zeggen komt u langs om verder te brainstormen, uiteraard geheel vrijblijvend.
Met een vriendelijke groet,
Peter Moerbeek & Emile Leushuis
ANTARIN
Voor al uw wensen in Indonesië.
antarin@chello.nl
www.antarin.net
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Reisschema voor Treinreis Java - BUDGET
DAG

DATUM

PLAATS

HOTEL

TREIN

Vertrek met uw eigen ticket of met
een ticket van ons (korting 50,- pp)

1

2

3

ACTIVITEIT

MiddenklasseH
otel in de oude
stad
AC/zwembad

Jakarta

Aankomst Jakarta, transfer naar
het hotel door Antarin
Eigen excursies, u logeert op
loopafstand van het stadhuysplein
(Fatahillah-plein) en Sunda Kelapa
houthaven.
Optie: met de trein naar Bogor en
terug. Evt met gids.

Jakarta

4#

Bandung

5

Bandung

6

Bandung

7

Yogya

8

Yogya

9
10
11

Yogya
Yogya
Yogya

12

Yogya

Middenklasse
hotel op
loopafstand
van station
Bandung
AC room

Trein 3-4 uur
AC /business
Jakarta-Bandung

Gids meldt zich om 09.00 bij het
hotel . Reis naar station –treinreishotel. Na aankomst keert de gids
terug
Eigen excursies, bijv
Mang Ujo anglung (15.30 uur)
Eigen excursies bv Jl Jeans, Art
deco gebouwen
Coffee aroma

Middenklasse
hotel becak
afstand van de
kraton
ACroom /
Zwembad

Lopen naar station (5 minuten)
Trein Lodaya 9 uur
Treinreis, businesklas
Bandung – Yogya
Na aankomst in Yogya met taxi
Naar wens AC of niet
(zelf) naar hotel (5 euro)
U krijgt van ons een infomap over
de stad en u kunt desgewenst van
alles met en bij ons regelen
Kookcursus?
Prambanan / Borubudur
Parangtrites /Imogiri
Jl Malioboro / Kraton
Zuidkust

eenvoudige
homestay-hotel
in de oude
Trein 1 uur / Yogyastad,
Solo
loopafstand
van de kraton
Ac room

13#

Solo

14

Solo

15

Surabaya

16

Surabaya

17

Kalibaru

18

Kalibaru

19

Kalibaru

20*

Bali, waar u
maar wilt

Middenklasse
hotel.
Ac

Trein 5 uur/ Solo –
Surabaya
AC /executive

Guesthouse op Trein 7 uur
een plantage
Surabaya –Kalibaru
Zwembad
AC/executive

Wij adviseren
graag

www.antarin.net

Gids meldt zich om 09.00 uur
Naar station, treinreis en naar
hotel. Na aankomst keert de gids
terug
Eigen excursies bv
Mangkunegara, Kraton Solo
Pasar Klewer
Met becak naar station (2 euro)
Na aankomst met taxi naar hotel (3
euro)
Eigen excursies
Brug Madura? Bromo?
Kretek museum Sampoerna?
Met taxi naar station
Treinreis
Na aankomst wandelen naar
plantage, 5 minuten
Eigen excursies,bv plantage tour.
Evt jungletour Sukamade
Kawah Ijen? Lokaal te regelen
Chauffeur staat klaar om 08.00
Oversteek met de pont naar Bali
Naar welke bestemming dan ook.
Zie ook onze Bali Tours
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Sterretje * staat voor een dag autohuur met chauffeur # - staat voor treinassistent/gids
Prijzen accommodatie inclusief ontbijt en tax
Eind juli en begin augustus van 2014 zijn treinreizen moeizamer i.v.m. de Ramadan en de afsluiting daarvan.

Bijlagen
Brochure
•
Artikel Historie Jakarta / map
•
Infootjes Mang Ujo (anglung) / coffee aroma, jl Jeans te Bandung
•
Yogya artikel, Yogya de leukste stad van Java.
•
Museum Sempoerna
•
Artikel Kalibaru/Sukamade
•
Kawah Ijen / Stencil zwaveldragers
Treindocumentatie:
•
Trein Parahyangan (Jakarta-Bandung)
•
Treinartikel van Bandung-Yogya , artikel van Bandung nr Pangandaran
•
Artikel; Van Yogya naar Solo met de trein
•
Ambarawa trainstation / + artikel spoorlopen
•
Artikel trein van Yogya naar Surabaya
•
Idem Surabaya-Kalibaru
•
Lorrie info
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