
Inbegrepen: vluchten heen en terug met Thai Airways, 
Nederlandstalige begeleiding vanaf Zaventem, alle vermelde 
transfers ter plaatse, overnachtingen in de vermelde hotels, 
maaltijden volgens programma (halfpension), alle vermelde 
excursies en toegangsgelden, luchthaventaksen en BTW. 

Niet inbegrepen: niet vermelde maaltijden, reis– en 
annulatieverzekering, persoonlijke uitgaven en fooien. 
Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen (max 20 
personen). Formaliteiten: internationaal reispaspoort (nog 6 
maand geldig).

Indonesië: land van cultuur, tradities, volkskunst en een 
overweldigende natuur. Archipel van duizend eilanden met 
uitgestrekte rijstvelden en teakplantages; met vruchtbare 
vulkanische valleien; met boeddhistische en hindoe 
tempels en koloniale dorpjes; met prachtige zonovergoten 
stranden.

We verkennen eerst een stukje Bali, hier worden we 
ondergedompeld in een veelzijdig aanbod van cultuur, 
natuur, rustige wandelingen naar kleine dorpjes en 
sportieve uitdagingen. Maar we kunnen ook zalig genieten 
van de zon en de vele dingen die Bali te bieden heeft.

We trekken verder naar Jogjakarta met de mystieke sfeer 
in de tempelcomplexen van Borobudur en Prambanan en 
genieten van de mooiste berglandschappen. We maken 
kennis met de kunstige ambachten, folklore en de “couleur 
local”. 

We sluiten onze rondreis terug af in Bali. 

Reis met ons mee en ontdek een stukje Indonesië in al zijn 
diversiteit. 

 03/07/2020 tot 18/07/2020 
 16 dagen

 PRIJS PER PERSOON

 
€ 3465in dubbel

 

 
€ 4340in single

Indonesië

EERSTE 5 BOEKINGEN:

-€ 100 per persoon

• Nederlandstalige begeleiding 
door Ann Vandermeeren

• Unieke geschiedenis en cultuur

• De tradities van een gastvrij 
volk

• Prachtige natuur
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Dag 1: Brussel - Denpasar
Vertrek vanuit Zaventem voor onze vlucht naar Indonesië met overstap 
in Bangkok.

Dag 2: Denpasar – Ubud (A)
Aankomst in Denpasar. Na de douaneformaliteiten nemen we onze 
transfer naar Ubud. Avondmaal en overnachting in hotel Radha Phala 
Resort 3*. 

Dag 3: Ubud (O-A)
Ontbijt in het hotel. Vandaag ontdekken we het culturele en artistieke 
centrum van Bali, Ubud. Het is vooral bekend om zijn kunstgalerijen. 
We starten aan de Olifantsgrot Goa Gajah, een hindoeïstisch en 
boeddhistisch erfgoed uit de 11e eeuw. Verder naar Gunung Kawi, één 
van de grootste tempelcomplexen. Ook de Tirta Empul tempel mag niet 
ontbreken tijdens onze Ubud tour. Als laatste brengen we een bezoek 
aan het Monkey Forest van Padangtegal. De inwoners van het dorp zien 
het apenbos als een belangrijk spiritueel, economisch en educatief 
centrum. Avondmaal en overnachting in hotel Radha Phala Resort 3*. 

Dag 4: Ubud (O-A)
Ontbijt. Vandaag bezoeken we Taman Ayun, Tanah Lot en Jatiluwih. De 
Taman Ayun tempel staat bekend als de prachtige tuintempel. Het werd 
oorspronkelijk gebouwd en nog steeds gebruikt om de goden te eren. 
Verder naar de Tanah Lot watertempel aan de westkust van het eiland 
Bali. Het is één van de mooiste en bekendste tempels in Indonesië. 
Laatste stop voor vandaag aan de rijstterrassen van Jatiluwih. 
Hier ziet u de prachtige rijstvelden die nog steeds het traditionele 
irrigatiesysteem toepassen dat bekend staat als “Subak”. Avondmaal 
en overnachting in hotel Radha Phala Resort 3*.

Dag 5: Ubud – Yogyakarta (O-A)
Ontbijt. We verlaten Ubud voor onze vlucht naar Yogyakarta. Bij 
aankomst worden we verwelkomd en brengen we aansluitend een 
bezoek aan het schitterend tempelcomplex van Prambanan. Het toont 
de rijke culturele en architecturale tradities van Indonesië. Verder naar 
Kraton, het ommuurde paleis van de sultan in Yogyakarta. Taman Sari 
Water Castle is de voormalige koninklijke tuin van de Sultan. Inchecken 
in het hotel. Avondmaal en overnachting in hotel Melia Purosani 
Yogyakarta 5*. 

Dag 6: Yogyakarta (O-A)
Na het ontbijt ontdekken we de spectaculaire Boeddhistische tempel, 
Borobudur, met prachtig zicht op het Menorehgebergte. Dit is één 
van de parels en hoogtepunten van deze reis. Aansluitend bezoek 
aan Malioboro, de beroemdste straat van Yogyakarta, gelegen in het 
hart van de stad. Dit is de hoofdstraat en ooit de ceremoniële laan 
voor de Sultan op weg naar de Kraton. Sommige zeggen dat de naam 
Malioboro is afgeleid van de Britse gouverneur Marlborough uit het 
tijdperk waarin Groot-Brittannië de archipel regeerde. Avondmaal en 
overnachting in hotel Melia Purosani Yogyakarta 5*.

Dag 7: Yogyakarta - Bromo (O-A)
Ontbijt. Vandaag zijn we vroeg uit de veren voor onze transfer naar 
het treinstation. We gaan aan boord van de Sancaka Morning Train. 
Verwachte aankomst in Mojokerto rond 11u. De chauffeur staat ons 
op te wachten en brengt ons naar Bromo. Avondmaal en overnachting 
hotel Jiwa Jawa Bromo 4*. 

Dag 8: Bromo - Ijen (O-A)
We staan vroeg op voor de zonsopgang bij Mt. Bromo. We reizen 
per 4x4 jeep naar een uitkijkpunt met een prachtig uitzicht op de 
Bromo-vulkaan en omgeving. Zie de zon opkomen achter de vulkaan in 
Penanjakan. Verder per jeep naar de vulkaan caldera, vaak met mist 
bedekt in de vroege ochtend. Een rit van 20 minuten te paard brengt 
ons naar de trap die naar de rand van de nog actieve Bromo krater 
leidt. We keren terug per paard en jeep naar het hotel voor het ontbijt. 
Verder naar Ijen. Avondmaal en overnachting in hotel Jiwa Jawa Ijen 3*. 

Dag 9: Ijen - Pemuteran (O-A)
Na een vroeg ontbijt gaan we op ontdekkingstocht per jeep naar 
de koffie- en kruidnagelplantages, landelijke dorpjes en vervolgens 
bezoeken we één van de laatste regenwouden van Java. We maken een 
wandeling naar Ijen Crater over een schaduwrijk pad met spectaculaire 
uitzichten. De griezelige kleur van het meer en de rook die uit felgele 
zwavelmijnen waait, creëren het landschap dat zowel verlaten, kaal 
als levendig lijkt. Onderweg komen we de mijnwerkers tegen die de 
krater afdalen en weer tevoorschijn komen met tot 80 kilo erts in hun 
bamboemand. Daarna transfer naar Ketapang Harbor en vervolgens 
steken we Bali Straits over naar Gilimanuk Harbor met de veerboot. 
Aankomst in de haven van Gilimanuk, transfer naar Pemuteran. 
Avondmaal en overnachting in hotel Bali Taman Sari 4+*. 

Dag 10: Pemuteran (O-A)
Ontbijt. Vrije tijd om te genieten van Pemuteran. Optionele excursie 
(richtprijs: € 50) naar het nabijgelegen eiland Menjangan, the place to 
be om te duiken en te snorkelen. Avondmaal en overnachting in hotel 
Bali Taman Sari 4+*.

Dag 11: Pemuteran - Manggis (O-A)
Na het ontbijt vertrekken we naar Manggis met onderweg stop aan 
Munduk. Gedurende 2 uur wandelen we in een berggebied van 
weelderig tropisch regenwoud naar het Tamblingan-meer om daarna 
met traditionele houten kano terug te peddelen. Dit is een geweldige 
avontuurlijke en onvergetelijke ervaring! Aansluitend bezoek aan de 
spectaculaire watertempel Ulun Danu op het Bratan-meer. De tempel 
werd gebouwd in de 17e eeuw ter ere van de drie hindoegoden 
Brahma, Vishnu en Shiva. Avondmaal en overnachting in hotel Alila 
Manggis 4*. 

Dag 12: Manggis (O-A)
Ontbijt. We brengen eerst een bezoek aan de heilige vleermuizentempel 
Goa Lawah. Verder naar het prachtige oude gerechtsgebouw van het 
Klungkung Kingdom, de Kerta Gosa. We sluiten de dag af met een 
bezoek aan Pura Besakih, bijgenaamd de moedertempel, een complex 
bestaande uit verschillende tempels en heiligdommen dat aanleunt 
tegen de flank van de Gunung Agung. Avondmaal en overnachting in 
hotel Alila Manggis 4*. 

Dag 13: Manggis - Sanur (O-A)
Na het ontbijt vertrek naar Sanur met onderweg bezoek aan het 
waterpaleis Tirta Gangga, een magische plek gelegen midden de 
rijstvelden. Het paleis is een doolhof van zwembaden en fonteinen 
omgeven door een weelderige tuin en standbeelden. Daarna wandeling 
vanuit Kastala naar het traditionele dorp Tenganan. We genieten van 
een prachtig uitzicht op de rijstterrassen met op de achtergrond de 
berg Agung. Avondmaal en overnachting in Puri Santrian Beach hotel 
4*. 

Dag 14: Sanur (O-A)
Ontbijt en vrije tijd. U kunt genieten van zon, zee en strand.  
Avondmaal en overnachting in Puri Santrian Beach hotel 4*.

Dag 15: Sanur - Denpasar (O-A)
Ontbijt en transfer naar de luchthaven van Denpasar voor onze 
terugvlucht naar België met overstap in Bangkok.

Dag 16: Denpasar - Brussel (O)
Aankomst in Brussel.

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal)

Indonesië

www.alleenreizenden.be
Een uitgebreid programma vindt u op: 
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