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Java rondreis hoogtepunten 

Dag 1 Aankomst in Jakarta, transfer naar Bogor 

beschrijving: De chauffeur pikt jullie op bij het vliegveld in Jakarta. Jullie rijden in ca. 3 uur naar Bogor. Bijkomen in 
het hotel!  
Tijdens deze rondreis heb je de luxe van een chauffeur die de hele route bij je blijft, van het vliegveld 
in Jakarta tot aan het eerste hotel in Bali. De chauffeur spreekt basic Engels, maar voldoende om 
jullie gastheer in het land te zijn! 

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 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 via de Puncakpas naar Bandung (of Lembang) 
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. 
 
Het is mogelijk om in Lembang te slapen in plaats van Bandung: je zit hier hoger in de bergen en op 
een rustige plek met prachtig uitzicht 

hotel:  Bandung: prettig middenklasse hotel met zwembad, in de buurt van winkelcentrum met terrasjes 
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Dag 4 Bandung omgeving verkennen 
beschrijving: In overleg met de chauffeur kun je deze dag invullen. Het is mogelijk om de noordelijke bergen te 

verkennen (Lembang, Tangkuban Prahu, Ciater hotsprings), of de zuidelijke bergen (Kawah Putih, 
theeplantages). In Bandung kun je iedere middag naar een culturele voorstelling in de 
angklungschool van Pak Ujo: traditionele dans en muziek.  
 
In Bandung kunnen wij een historische stadswandeling organiseren met een lokale erfgoedgids. 
Startpunt is het Savoy Homan hotel in de oude stad (hier kun je ook overnachten) 

hotel:  idem 
 

Dag 5 Bandung naar Garut 
beschrijving: Met de auto en chauffeur van Bandung naar Garut. Het is geen lange reisdag. Onderweg kun je 

stoppen bij het tempeltje Cangkuang, dat op een schiereilandje in een meer ligt en met een 
bamboevlot bereikbaar is 
 
Het is mogelijk om Garut over te slaan en per trein van Bandung naar Pangandaran te reizen 
(uitstappen in Banjar, laatste 2 uur per auto): een prachtige treinrit door de bergen! 

hotel:  Garut: sfeervol middenklasse hotel in Cipanas (iets buiten Garut): waterpartijen in een ruime tuin, 
huisjes die deels boven het water staan. Warmwater in het zwembad komt van natuurlijke bronnen 

 

 
 

Dag 6 Papandayan-vulkaan en omgeving Garut verkennen 
beschrijving: Bezoek de Papandayan-vulkaan vandaag met een lokale gids. Wandel door de actieve krater, op zoek 

naar zwavelgaten, het kratermeer en bijzondere rots- en zwavelformaties. Verken ook de mooie 
plattelandsomgeving op de hellingen van de vulkaan. 

hotel:  idem 
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Dag 7 Garut naar Pangandaran (of Batu Karas) 
beschrijving: Opnieuw een mooie rit van Garut naar Pangandaran. Onderweg prachtige rijstterrassen. Breng een 

bezoek aan het authentieke, Sundanese dorpje Kampoeng Naga: een flinke tippel naar beneden 
maar zeker de moeite waard 
 
Het is mogelijk om in Batu Karas te slapen, 1 uur verder rijden dan Pangandaran. Batu Karas is een 
rustig vissersdorpje met kleinschalige hotels, zonder verder veel faciliteiten in het dorp. 

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

 
 

Dag 8 Pangandaran omgeving verkennen 
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. 
 
Wij kunnen optioneel excursies met een lokale gids in de reis opnemen: jungle trek, green canyon, 
betjaktour. 

hotel:  idem 
 

Dag 9 Pangandaran omgeving verkennen 
beschrijving: idem 
hotel:  idem 
 

 
 

Dag 10 Pangandaran naar Yogyakarta 
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beschrijving: Een forse rit van Pangandaran naar de Yogyakarta. Onderweg veel rijstvelden, kleine dorpen en af en 
toe en drukke stad. Je maakt vandaag voornamelijk functionele stops (koffie, foto, lunch, toilet, etc) 
 
Het is mogelijk om vanuit Pangandaran naar Wonosobo te rijden (voor het Dieng-plateau) of naar de 
Borobudur (slapen bij de tempel). 

hotel:  Yogyakarta: sfeervol middenklasse boetiekhotel, ruime tuin en zwembad, in de leukste buurt van de 
stad 

 

 
 

Dag 11 Yogyakarta, oude stad verkennen en 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. De 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 12 Yogyakarta, naar de Borobudur inclusief 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. 

hotel:  idem 
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Dag 13 Yogyakarta via Sukuh naar Tawangmanggu 
beschrijving: Vandaag rijden jullie via Solo en Sukuh naar Tawangmanggu. In Solo kun je stoppen bij het 

bijzondere Mangkunegaran-paleis. Daarna verder de bergen in naar het tempeltje Sukuh: een 
opvallende tempel in piramidevorm en met enkele erotische afbeeldingen. Vanuit Sukuh is er een 
mooie wandeling van ca. 2 uur mogelijk, door de velden naar de waterval van Tawangmanggu. 

hotel:  Tawangmanggu: prettig middenklasse hotel in de bergen, zwembad aanwezig 
 

Dag 14 Tawangmanggu naar Malang 
beschrijving: Via de bergpas en het meer van Sarangan rijden jullie vandaag verder naar het oosten van Java. Het 

is behoorlijke rit, deels door de bergen, deels door een laagvlakte met rijstvelden en suikerriet. 
Aankomst in Malang aan het einde van de middag 

hotel:  Malang: prettig guesthouse in de voormalige Nederlandse buurt. Geen zwembad. 
 

 
 

Dag 15 Malang naar Bromo 
beschrijving: Gebruik de ochtend om rond te kijken in Malang: de bloemen- en vogeltjesmarkt, een kopje koffie bij 

Toko Oen, de kleurrijke kampong Jodipan. Daarna rijden jullie in ca. 4 uur naar de rand van de 
Bromo-vulkaan! Het is ook mogelijk om ’s ochtends al naar Bromo te rijden, zodat je hier ’s middags 
in alle rust kunt wandelen door de zandvlakte in de krater, naar de actieve vulkaan. 

hotel:  Bromo: eenvoudig guesthouse op de rand van de vulkaan, slapen 2100m hoogte en uitzicht over de 
krater! 

 
Dag 16 Bromo sunrise, daarna naar Kalibaru 
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 
verder met de auto naar Kalibaru. Onderweg bezoek je een fabriekje waar sigaren nog met de hand 
worden gerold. Aankomst aan het einde van de middag. 
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Het is mogelijk om in Banyuwangi te overnachten, om van hieruit de bijzondere Ijen-vulkaan te 
beklimmen 

hotel:  Kalibaru: kleinschalig en sfeervol hotel, met zwembad en airco, fijne plek om even tot rust te komen! 
 

 
 

Dag 17 Kalibaru, vrije dag om plantages te bezoeken 
beschrijving: Een vrije dag vandaag in de prettige plattelandsomgeving van Kalibaru. Er zijn plantages van koffie, 

cacao en rubber in de buurt.  
 
Optionele activiteiten in Kalibaru: plantagetour met een lokale gids naar koffie-, rubber- en 
cacaoplantages, home-industrie tour per paard en wagen naar de pasar, tofu, bruine suiker, 
ijzersmid. Kalibaru is de uitvalsbasis voor een jeepexcursie naar Sukamade/Meru Betiri nationaal park 

hotel:  idem 
 

Dag 18 Oversteek naar Bali 
beschrijving: Het is ca. 2 uur rijden van Kalibaru naar de ferryhaven van Ketapang. De auto rijdt  de ferry op en je 

steekt in ca. 1 uur over naar Bali. De chauffeur zet jullie af bij het volgende hotel op Bali. 
hotel:    
 


