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Indonesië Taalreis 

Dag 1 Aankomst in Jakarta, transfer naar Bogor 

beschrijving: De chauffeur en taalleraar pikken jullie bij het vliegveld in Jakarta op. Jullie rijden in ca. 3 uur naar 
Bogor. Bijkomen in het hotel!  
Tijdens deze unieke taalreis over Java reist een leraar van het taalinstituut in Yogyakarta de eerste 
week met je mee over Java. Dagelijks zijn jullie bezig met de Indonesische taal en het geleerde wordt 
meteen in praktijk gebracht. De nadruk ligt op vergroten van idioom en de praktische toepassing 
ervan. Ook is er dagelijks een uurtje formeel les. En er is uiteraard voldoende tijd voor toeristische 
activiteiten. Een unieke manier om in korte tijd de basis van het Bahasa Indonesia onder de knie te 
krijgen, maar ook iets van het land te zien. 

hotel:  Bogor: kleinschalig standaard hotel in het tropisch groen en met zwembad, iets buiten de drukte van 
Bogor. Prima plek om de reis te beginnen. 

 

 
 

Dag 2 Bogor, botanische tuin en stad verkennen 
beschrijving: Een dag om op je gemak de botanische tuin bezoeken en eventueel ook de markt van Bogor, een 

gamelan- en een wajangpoppen-werkplaats. Maak een dessa-wandeling rond het hotel. De auto met 
chauffeur is vandaag beschikbaar. 

hotel:  idem 
 

 
 

Dag 3 Bogor naar Bandung 
beschrijving: Via de drukke Puncakpas deze dag naar Bandung rijden. Onderweg zie je veel theeplantages. 

Afhankelijk van het verkeer kun je verschillende tussenstops maken, bijv. bij de botanische tuinen 
van Cibodas. 

hotel:  Bandung: sfeervol erfgoedhotel uit de Nederlandse tijd, midden in het oude centrum  
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Dag 4 Bandung naar Pangandaran 
beschrijving: Een lange reisdag vandaag, maar met enkele mooie stops onderweg. Je passeert een gebied met 

uitgestrekte rijstterrassen en ook breng je een bezoek aan het authentieke dorp Kampung Naga. 
Aankomst in Pangandaran aan het einde van de middag. 

hotel:  Pangandaran: prettig middenklasse hotel niet ver van zee (300m), zwembad 
 

 
 

Dag 5 Pangandaran, vrije dag 
beschrijving: Pangandaran ligt aan de zuidkust van Java, op een klein schiereiland. Op de kop van het schiereiland 

ligt een stukje oerwoud, waar je optioneel met een gids een wandeling kunt maken om verschillende 
dieren te bekijken (stekelvarkens, apen, herten, varanen, neushoornvogels, schorpioenen, 
vleermuizen). Pangandaran is verder de uitvalsbasis voor tripjes naar de Green Canyon of een 
betjaktocht (fietstaxi) door de kampong. De auto met chauffeur is vandaag beschikbaar. 

hotel:  idem 
 

Dag 6 Pangandaran naar Borobudur 
beschrijving: Opnieuw een flinke rit, van Pangandaran naar de Borobudur. Onderweg veel rijstvelden, kleine 

dorpen en af en toe een stad. Je krijgt met deze rit een goed beeld van het alledaagse Java. 
Onderweg voornamelijk functionele stops. Aankomst bij de Borobudur aan het einde van de middag.  

hotel:  Borobudur: kleinschalig hotel op ca. 1 km van de Borobudur, tussen het groen en op het platteland. 
Fietsen voor de deur zijn gratis te gebruiken 
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Dag 7 Borobudur naar Yogyakarta 
beschrijving: Deze ochtend kun je op je gemak de Borobudur en het platteland rond de tempel verkennen. Je pakt 

een fiets bij het hotel om naar de tempel te fietsen. In de loop van de dag rijden jullie naar 
Yogyakarta. Het eerste deel van de taalreis zit er nu op. Vanaf morgen beginnen de formele lessen op 
het taalinstituut. 

hotel:  Yogyakarta: prettig standaardhotel aan de oostkant van de stad, zwembad aanwezig, winkels en 
restaurants op wandelafstand 
 
Wij kunnen ook een homestay regelen, niet ver van het taalinstituut, waarbij je meedraait met een 
lokale familie. Je hebt je eigen (eenvoudige) kamer met badkamer, warme douche en airco en 
dagelijks wordt ontbijt en diner met de gastfamilie genuttigd (inclusief). Op deze manier leer je nog 
sneller het Bahasa Indonesia. 

 
Dag 8 Yogyakarta, 4 uur Indonesische les 
beschrijving: Vandaag de eerste dag van de formele lessen op het taalinstituut. Dagelijks worden jullie opgehaald 

bij het hotel en teruggebracht na afloop. Iedere dag is er 4 uur les, meestal van 08.00-12.00. In 
principe zijn de lessen van maandag tot en met vrijdag. ‘s Middags kun je zelf op pad gaan om de 
stad te verkennen. 

hotel:  idem 
 

 
 

Dag 9 Yogyakarta, 4 uur Indonesische les 
beschrijving: Indonesische les van 08.00-12.00 
hotel:  idem 
 

Dag 10 Yogyakarta, 4 uur Indonesische les 
beschrijving: Indonesische les van 08.00-12.00 
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hotel:  idem 
 

 
 

Dag 11 Yogyakarta, 4 uur Indonesische les 
beschrijving: Indonesische les van 08.00-12.00 
hotel:  idem 
 

Dag 12 Yogyakarta, 4 uur Indonesische les 
beschrijving: Indonesische les van 08.00-12.00 
hotel:  idem 
 

Dag 13 Yogyakarta, vrije dag 
beschrijving: Een laatste vrije dag in Yogyakarta, om alle indrukken ter verwerken. Deze vrije dag kun je ook 

plannen tussen de eerste en tweede week. 
hotel:  idem 
 

Dag 14 Einde van de taalreis 
beschrijving: De reis eindigt hier. Je kunt de reis vervolgen, zonder taalleraar, over Java naar Bali. Of je kunt een 

vlucht nemen naar Bali of andere eilanden in Indonesië. 
hotel:    
 


