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Java per trein – lange route 

Dag 1 Aankomst in Jakarta 

beschrijving: Aankomst in Jakarta. Een chauffeur wacht jullie op voor de transfer naar het hotel in de stad. 
hotel:  Jakarta: comfortabel middenklasse hotel, in de buurt van het oude Batavia 
 

 
 

Dag 2 Jakarta, vrije dag 
beschrijving: Vandaag is er tijd om de oude stad van Jakarta te verkennen. Tegenover het hotel vind je meteen 

een van de mooiste 18de-eeuwse panden van de stad: de voormalige woning van gouverneur-
generaal de Klerck. Rond het oude stadhuisplein tref je het meeste van oud-Batavia: musea, 
restaurants, het grote kanaal, historische panden. Ook de oude haven Sunda Kelapa is interessant 
om te bezoeken. Wil je meer van de moderne stad zien: ga dan naar het Merdeka-plein en de 
winkelcentra in Sudirman-straat. 
 
Het is mogelijk om een halve dag met een Engelssprekende erfgoedgids op stap te gaan om de oude 
stad te verkennen. 

hotel:  idem 
 

 
 

Dag 3 Jakarta naar Bogor, botanische tuin 
beschrijving: Deze ochtend gaan jullie met een auto en chauffeur op weg naar Bogor. Het is ca. 2 uur rijden. Je 

kunt in de middag de botanische tuin bezoeken, die midden in de stad liggen. 
hotel:  Bogor: middenklasse hotel in het centrum van de stad, met historische roots 
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Dag 4 Per trein van Bogor naar Sukabumi 
beschrijving: Een transfer brengt jullie naar het station van Bogor. Er vertrekt 2 treinen per dag naar Sukabumi: 

07.50 met aankomst 09.20 en 13.10 met aankomst 14.35. Voor alle treinritten tijdens deze reis 
reserveren wij stoelen in de comfortabele executive klasse (enige uitzondering is de boemeltrein 
naar Cianjur). 
Op het station van Cubadak, iets voor Sukabumi, staat een chauffeur jullie op te wachten voor de 
korte transfer naar de accommodatie. 

hotel:  Sukabumi: kleinschalig en sfeervol boetiekhotel op een afgelegen plek, tussen de rijstvelden, 
zwembad, restaurant, hele aardige eigenaren 

 

 
 

Dag 5 Sukabumi, vrije dag om de omgeving te verkennen 
beschrijving: Maak een wandeling door de rijstvelden met de eigenaar van het hotel en bezoek het nabijgelegen 

dorpje. Of ga op stap in de omgeving van Sukabumi: er zijn watervallen, theeplantages, er is een tree-
top brug. Optioneel kunnen wij een auto met chauffeur voor deze dag reserveren. Het hotel kan ook 
een kook workshop organiseren. 

hotel:  idem 
 

Dag 6 Per boemeltreintje van Sukabumi naar Cianjur, per auto naar Bandung 
beschrijving: Een chauffeur brengt jullie eerst naar het treinstation van Sukabumi. Hier stappen jullie in een 

boemeltreintje dat in ca. 2 uur door de bergen naar Cianjur rijdt. Het is een kale wagon zonder airco 
en met harde banken, dus verwacht geen comfortabele stoelen. De route gaat dwars door een 
berggebied en passeert de langste spoortunnel van Java, bij Lampegan. Dit is de historische 
verbinding Batavia-Buitenzorg-Soekaboemi-Bandoeng en de tunnel werd in de koloniale tijd 
aangelegd. 
In Cianjur staat een chauffeur klaar die jullie in ca. 3 uur naar het hotel in Bandung rijdt. 

hotel:  Bandung: sfeervol erfgoedhotel uit de Nederlandse tijd, midden in het oude centrum  
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Dag 7 Bandung, vrije dag 
beschrijving: Een vrije dag om Bandung te verkennen. Vanuit het hotel wandel je naar het oude stadsplein (aloen-

aloen), de grote markt en de Braga-straat, in de jaren 30 de bekendste winkelstraat van de stad. ’s 
Middags kun je naar de culturele dans- en muziekvoorstelling in Pak Ujo’s angklungschool gaan. 
 
Ook in Bandung kunnen wij optioneel een interessante historische wandeling organiseren, met een 
Engelssprekende, lokale erfgoedgids.  

hotel:  idem 
 

 
 

Dag 8 Per trein van Bandung naar Yogyakarta 
beschrijving: Transfer naar het station. Je stapt in de trein van Bandung richting Yogyakarta: een van de mooiste 

treinritten van Indonesië. De trein slingert door de bergen en je hebt prachtige uitzichten. Vertrek 
08.30 en aankomt rond 16.00 in Yogyakarta. Een transfer brengt jullie naar het hotel. 

hotel:  Yogyakarta: sfeervol middenklasse boetiekhotel, ruime tuin en zwembad, in de leukste buurt van de 
stad 
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Dag 9 Yogyakarta, oude stad verkennen + Prambanan tempel 
beschrijving: Vandaag is er tijd om de oude stad van Yogyakarta te verkennen. Bezoek het paleis van de sultan 

(kraton), het waterpaleis (Taman Sari), het Nederlandse Fort Vredeburg, de winkelstraat Malioboro, 
etc. In de middag rijden jullie naar de Prambanan-tempel. Een auto met chauffeur is vandaag 
beschikbaar. 
 
Optionele activiteiten in Yogyakarta: een gezellige kook workshop, een city biketrip met lokale gids 
om de oude stad te verkennen, de oude stad per betjak verkennen, een batik workshop in een lokaal 
atelier, een namiddag foodie-tour achterop de motor met een lokale gids 

hotel:  idem 
 

 
 

Dag 10 Yogyakarta, Borobudur + lokale lunch 
beschrijving: Vandaag in de vroege ochtend naar de Borobudur rijden (ca. 1,5 uur rijden, 45km). Je kunt op je 

gemak de tempel verkennen. Op de terugweg naar Yogyakarta organiseren we een lokale lunch bij 
mensen thuis, in een traditioneel huis in de kampong. Ook vandaag is een auto met chauffeur 
beschikbaar. 

hotel:  idem 
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Dag 11 Per trein van Yogyakarta naar Malang 
beschrijving: Deze ochtend regelen wij een transfer die jullie op tijd naar het station van Yogyakarta brengt. De 

trein vertrekt om 07.45 en komt rond 16.00 uur aan in Malang. 
Op het station staat een chauffeur op jullie te wachten voor de korte transfer naar het hotel. 

hotel:  Malang: kleinschalig en sfeervol guesthouse in een oude Nederlandse villawijk. Geen zwembad. 
 

Dag 12 Malang naar Bromo 
beschrijving: Met de chauffeur vertrekken jullie deze ochtend al naar de Bromo. Het is ca. 4 uur rijden naar de 

rand van de vulkaan. Wandel in de middag naar actieve krater, dwars door de zandvlakte; heerlijke 
rustig, zo zonder veel toeristen. 
Je slaapt op de kraterrand op 2100 meter hoogte, op de rand van het Bromo-Tengger Nationaal Park. 

hotel:  Bromo: basic guesthouse op de rand van de vulkaan 
 

 
 

Dag 13 Bromo sunrise, transfer naar station Probolinggo, per trein naar Banyuwangi 
beschrijving: Sta in alle vroegte op voor een zonsopgang bij de Bromo. Wij zorgen dat er een jeep klaar staat die 

jullie naar het hoogste punt van de vulkaan rijdt. Na zonsopkomst terug naar het hotel en daarna 
brengt een auto jullie in ca. 1 uur naar het treinstation van Probolinggo. Iets na 11 uur stappen jullie 
hier in de trein Surabaya-Banyuwangi. Een mooie route door de bergen! Aankomst in Banyuwangi 
rond 15.30. Het is dan 10min rijden naar jullie hotel. 

hotel:  Banyuwangi: prettig hotel aan zee, cottages onder de palmbomen 
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Dag 14 Einde van de treinreis over Java 
beschrijving: De reis eindigt vandaag in Banyuwangi. Misschien wil je de Ijen-vulkaan beklimmen vanuit 

Banyuwangi? Wij kunnen ook transport organiseren naar een volgend hotel op iedere plek in Bali, 
zodat je de reis daar kunt voortzetten. 

hotel:    
 


