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. De budgetvariant en de
comfort treinreis over Java.
In deze comfort-treinreis regelen wij de treinen, alle transfers van en naar de treinen/hotels en
betere accommodaties, transfer bij aankomt, autovervoer en regelmatig een gids. Zie verder
het onderstaande reisschema voor de precieze invulling.
U reist in stappen van west Java naar het uiterste puntje van Oost Java. Alhier steekt u over
naar Bali waar u nog een paar dagen (of langer) geniet van de stranden van Bali. Deze laatste
overnachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Het traject heeft diverse stops in de grote steden terwijl u in de stopplaatsen de gelegenheid
heeft om unieke reisjes te maken die te maken hebben met de trein. Dat hoeft dus niet, maar
is wel heel aantrekkelijk voor de treinliefhebber. Zo kunt u bijvoorbeeld in Ambarawa uw
eigen stoomtrein huren. In Solo kunt u de kleinste trein van Indonesië nemen en in Klaten
bekijken we de werkende locomotieven van een suikerfabriek.
Daar waar nodig staat een gids voor u klaar en reis met u mee. De transfers van de stations
naar de hotels en omgekeerd, zijn ook steeds opgenomen in het programma. U heeft dus niet
de zorgen van het treinreizen maar wel het volle gemak.
Mocht u eigen ideeën/wensen hebben dan is het geen probleem om het reisprogramma voor u
aan te passen.

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 50,- euro korting op de treinreis per persoon.

PRIJZEN
Uitgaande van vertrek met 2 personen kost de reis 1395,- €
per persoon.
Inbegrepen:
• Auto met chauffeur op de aangegeven dagen
• Gidsen/ treinassistent waar gemeld (#)
• Tweepersoonskamers op Java met eigen badkamer
(Bogor eenvoudig, Jakarta/ Solo/ Kalibaru middenklasse, overig luxe)
• Al het vervoer van en naar het station en hotel
• Ontbijten
Niet inbegrepen:
• vliegticket
• Entrees (suikerfabrieken ca. 22 € pp per fabriek)
• Lunches en diners
• Luchthavenbelasting (exit)

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. Boekt u tickets via internet dan heeft u geen Calamiteitenfonds dekking voor de
tickets!
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.

Bijlagen mee te geven
Brochure
• artikel Puncak pas
• artikel Historie Jakarta / map
• Infootjes Mang Ujo (anglung) / coffee aroma, jl Jeans te Bandung
• Yogya artikel, Yogya de leukste stad van Java.
• Museum Sampoerna
• Oranjehotel info
• Artikel Kalibaru/Sukamade
• Kawah Ijen / Stencil zwaveldragers
Treindocumentatie:
• Trein Raskasbitung
• Trein Parahyangan (Jakarta-Bandung)
• Treinartikel van Bandung-Yogya , artikel van Bandung nr Pangandaran
• Stencil; Van Yogya naar Solommet de trein
• Ambarawa trainstation / + artikel spoorlopen
• Artikel trein van Yogya naar Surabaya
• Artikel oudste spoorlijn van Java
• Idem Surabaya-Kalibaru
• Suikerfabriek Gondong Baru
• Lorrie Kalibaru info

REISBESCHRIJVING VAN DAG TOT DAG
Dag 1) Vertrek
Dag 2) Jakarta. Met bv Singapore Airlines of MAS komt u aan in Jakarta. Er volgt een
transfer naar een middenklasse hotel in de oude stad in Jakarta. In de middag kunt u de
omgeving verkennen en bijvoorbeeld de Sunda Kelapa houthavens bezoeken met de gids.
Dag 3) Jakarta. Voor deze dag, in de ochtend, is een treinreis gepland naar de plek waar Max
Havelaar resideerde, Rangkasbitung. De trein vertrekt vanaf het oude station Kota, de gids
haalt u op van het hotel, reist met u mee deze dag en brengt u weer terug.
De treinreis is met name boeiend tijdens het begin van de reis, u reist het eerste uur door
kampongs en krottenwijken. Daarna wordt de reis landelijker. De terugreis gaat ook weer met
de trein. #
(# = infostencil aanwezig)
Dag 4) Bogor. Deze dag gaat de reis naar Bogor. Deze dag haalt de gids u op om u met de
met de exprestrein naar Bogor te brengen. De 1 –uur durende trip gaat over het enigste
geëlektrificeerde spoor waarover Java beschikt. Na aankomst in een eenvoudig guesthouse bij
het station, kunt u met de gids de botanische tuinen bezoeken.
In de namiddag kunt u de trein nemen naar Sukabumi, ca 75 minuten, terug met het openbaar
vervoer. U komt dan om ca 22.00 uur terug
Dag 5) Bandung/Lembang. Een busje met chauffeur brengt u over de geweldige Puncak Pass
naar Bandung. U kunt stoppen waar u wilt, een aanrader is de theeplantage Gunung Mas
waar u ook een theefabriek kunt binnengaan. Overnachting in het luxe, koloniale en centraal
gelegen Savoy Homan hotel.
Dag 6) Bandung. Het busje met de chauffeur brengt u deze dag waar u wezen wil. Dat kan
zijn de theeplantages van Malabar, de omgeving van Sumedang, Bandung verkennen en
bijvoorbeeld luisteren naar de anklungvoorstellingen van Pak Ujo. Een andere optie is om
naar de warmwaterbronnen van Ciater te gaan, het is hier heerlijk zwemmen.
Een bezoek aan het treinstation van Bandung is de moeite waard.
Dag7) Yogyakarta. De trein van Bandung naar Yogya vertrekt in de vroege morgen. Het
hotel regelt het transfer van het hotel naar de trein en u wordt geholpen met het vinden van de
gereserveerde zitplaats en met de bagage. Deze treinrit is misschien wel de mooiste die u ooit
maakte, prachtige vergezichten en veel afwisseling. De reis wordt verder voor u beschreven in
een stencil (#) Bij aankomst in Yogya wacht u een transfer naar het comfortabele Jogja
Village In, een boutique hotel
Dag 8) Yogyakarta. Eigen invulling. U krijgt van ons kantoor in Yogya een informatiemap.

Dag 9 ) Yogyakarta. Eigen invulling.
Dag 10) Yogyakarta. Deze dag staan auto en gids voor u paraat om u naar Ambarawa te
brengen, de route gaat via de tempel Borubudur. In Ambarawa staat een prachtig gaaf
stationnetje uit 1873. Op het terrein voor het station staat een collectie aan oude
locomotieven, de oudste stamt uit 1891. Veel werk uit Amsterdam (Werkspoor) en Duitsland.

Een keurig geconserveerde stoom tandradtrein kan ons door een prachtig landschap rijden,
daar moet echter wel flink extra voor betaald worden. Eenvoudiger is het om op een met de
hand gemaakte gemotoriseerd wagonnetje een reisje te maken. (optioneel)
Gids aanwezig
Dag 11) Yogyakarta. Excursie naar een suikerfabriek uit de negentiende eeuw. Het gebruikt
nog steeds lorries en treintjes die gestookt worden op het uitgeperste suikerriet. (#)
Gids aanwezig
Dag 12) Solo. In de vroege ochtend vertrekken we vanuit station Tugu naar het Station
Balapan in Solo. We overnachten in een middenklasse hotel. In de middag een excursie naar
de kraton van deze hofstad.
Gids aanwezig
Dag13) Solo. Voor de liefhebbers een treinritje naar Semarang. Het betreft de oudste
spoorlijn van Java met interessante stationnetjes langs het traject. Terug met de trein of met de
openbaar vervoer. (#)
Gids aanwezig
Dag14) Surabaya. Nu eens een luxe trein naar de hoofdstad van oost Java. De reis duurt ca
4 uur. In Surabaya logeren we in het koloniale en indrukwekkende Majapahit Hotel.
Desgewenst kunt in de avond een excursie maken naar de Bromo, uw gids kan u hier over
informeren.
Gids aanwezig
Dag 15) Kalibaru. Weer een langdurige treinrit, door mooi Oost Java. De treinreis gaat tot
aan Banyuwangi, de oversteekplaats voor Bali. Een halte ervoor stappen wij uit bij het
stationnetje van Kalibaru. We kunnend lopend naar accommodatie op een plantage.
Gids aanwezig doch vertrekt in de avond.
Dag 16) Kalibaru. Bijkomen. Een verblijf op het terrein
waar de accommodatie is prettig: er is een grote tuin en een
zwembad is ook aanwezig. Het dorpje zelf heeft een
alleraardigste markt.
Dag 17) Kalibaru. Een plantagetour is deze dag mogelijk,
(optioneel), rubber, thee, koffie. Er zijn ook diverse
fabriekjes die bezichtigd kunnen worden. De tour kan
geboekt worden bij het hotel.
Dag 18) Bali Geen treinen meer op Bali, maar wel veel excursies mogelijk.
Met een auto wordt u opgehaald om de reis naar Bali te maken. Desgewenst kunt u het traject
Kalibaru-Banyuwangi doen met de trein. De chauffeur pikt u op bij the (eind) station in
Banyuwangi. Vervolgens met de ferry naar Bali en dan door naar welke locatie u maar wilt op
Bali. U kunt bij ons advies inwinnen, wij weten alle interessante plekjes op Bali, u kunt ook
zelf wat boeken op Bali.
Einde treinreis

PER SPOOR OVER JAVA NAAR BALI / DE REISROUTE

DAG
1
2#*

PLAATS
Schiphol
Jakarta

TREINREIS

3#

Jakarta

4#

Bogor

5*

Bandung

6*

Bandung

7*

Yogya

8
9
10*#

Yogya
Yogya
Yogya

11*#

Yogya

12#

Solo

Treinstation en stoomtrein te
Ambarrawa
Locomotieven en lorries van de
suikerfabriek Gondeng Baru
Boemeltrein 3e klas Yogya-Solo

13#

Solo

Boemeltrein Solo-Semarang

14#

Surabaya

15#

Kalibaru

Exprestrein/executive class SoloSurabaya AC
Goede trein 2e klas SurabayaKalibaru / AC

16

Kalibaru

17

Kalibaru

18*

Bali

Treinreis Jakarta-Rangkasbitung
AC
Exprestrein Bogor-Jakarta
AC

Sneltrein businessklas Bandung –
Yogya AC

Boemeltrein Kalibaru-Banyuwangi
(desgewenst)

19
*- auto en chauffeur bij u
# - gids (treinassistent)

ACTIVITEITEN
Vertrek uit Amsterdam
Aankomst in Jakarta, auto met chauffeur
en gids staan klaar
Excursie Jakarta. Sunda Kelapa –
houthaven / stadhuysplein
Heen en terug naar Rangkasbitung
Botanische tuinen, gamelanwerkplaats
(evt trein Bogor-Sukabumi)
(auto)reis dag over de Puncak Pass
Bezoek theeplantage en theefabriek
Auto is hele dag beschikbaar
Pak Ujo / Jl Jeans
Ciater warmwaterbronnen?
Tangkubahan Prahu vulkaan?
Treindag

Bezoek Kraton, Kota Gede, Jl. Malioboro
Tempel Borubudur
Tempel Prambanan
Avond: Ramayana dans
- bezoek Suikerfabriek Tasik Madu,
In bezit van een operationele Luttermoller
Locomotief
- kraton bezoek
Treindag, oudste spoorlijn van Java
Na aankomst terug met openbaar vervoer
Treindag
Treindag - gids keert terug
Plantagetour, bezoek rubberfabriek en
cacaofabriek (optioneel)
Evt. Sukamade voor zeeschildpadden
Evt. Kawah Ijen, zwaveldragers
(optioneel)
Oversteek naar Bali /reisdag, einde
treinreis

Eind juli en begin augustus van 2014 zijn treinreizen moeizamer i.v.m. de Ramadan en de
afsluiting daarvan.

