Reisvoorbeeld 23d/22n

J A V A & B A L I privé-tour
Dag 1: Internationale vlucht naar Jakarta.
Dag 2: Aankomst te Jakarta, na de douaneformaliteiten binnenlandse vlucht naar Yogya. Onthaal op de
luchthaven en transfer naar Prambanan guesthouse of Villa Bougenville.
Dag 3: Yogya stadstour: Na het ontbijt verken je in de typische becak (fietstaxi) met een lokale gids de
cultuurstad Yogya. Je brengt eerst een bezoek aan een ‘jamu’ werkplaats waar men de typische
kruidendranken bereid. Verder naar het Waterpaleis, Taman Sari, het vroegere lusthof van de Sultan. Dan
naar het Paleis van de Sultan, ook het kraton genoemd. Dit is een typisch voorbeeld van Javaanse
hofarchitectuur. Dan kuier je langsheen Jalan Malioboro, het hart van Yogya met typische marktkraampjes
en een kleurig en bont spektakel! Tot slot kan je het batikproces zien, sinds 2009 opgenomen in het UNESCO
werelderfgoed. Vrije namiddag om de jetlag te verwerken. (o)
Dag 4: Kampung tour: Met de fiets o.l.v. een plaatselijke Engelssprekende gids naar de kampung, het
Javaanse platteland. Een ideale manier om het dagelijks leven van de Javaan te ontdekken. Volgens de
activiteiten ter plaatse bezoek je o.a. een tempe-fabriekje en andere ‘home industries’, je bekijkt (en helpt
mee indien gewenst!) het werk op de rijstvelden en geniet van de natuur. Vrije namiddag. (o)

uitvalsbasis in Yogya: warm welkom in Prambanan Guesthouse of Villa Bougenville
Dag 5: Prambanan tempel: Voormiddag: kookcursus: je ontdekt de geheimen van de Indonesische keuken,
de kruiden, groeten en vruchten en maakt samen met een lokale kok een heerlijke maaltijd klaar. In de
namiddag bezoek aan de hindoetempel van Prambanan, gevolgd door een Javaans Buffet en een opvoering
van het Ramayana Ballet.(o,d)
Dag 6: Naar Borobudur: In de late voormiddag naar Borobudur en intrek in Rumah Dharma Bungalows.
Per dokar (paard en kar) maak je een tocht door de omgeving en stopt bij een paar homefactories. (o,l,d)
Dag 7: Bezoek Borobudur: Vroeg uit de veren voor een korte fietstocht gevolgd door een korte wandeling
(20’ fietsen en 20’ wandelen) om de zonsopgang boven Borobudur te zien vanaf viewpoint Setumbuh. Bij
goed weer een spectaculair schouwspel! Daarna kan je de tempel bezoeken of je kan ervoor opteren dit in
de vroege namiddag te doen. Overnachting Rumah Dharma. (o,l,d)

vogelmarkt

becak

waterpaleis

Dag 8: Van Yogya naar Bromo: Na het ontbijt rij je naar Cemorolawang, gelegen aan de rand van de
caldera met o.a. de Bromo-vulkaan. Intrek in het schitterend gelegen Lava View Hotel, cottage room. (o)
Opm.: dit is een zeer lange verplaatsing, je kan desgewenst vliegen van Yogya naar Surabaya en dan verder
rijden naar Bromo. (o)
Dag 9: Bromo - Kalibaru: Vroeg uit de veren (4u) voor een hopelijk schitterende zonsopgang. Per jeep
bereiken jullie het uitzichtspunt Mount Penanjakan waar je na de zonsopgang sowieso van een prachtig
vergezicht geniet. Dan rij je terug tot aan de hindoetempel om van daaruit te voet of met een bergpaardje
(optioneel) tot aan de Bromo te rijden. Daarna terug met de jeep tot aan het hotel waar jullie een
welverdiend ontbijt wacht. Door naar Kalibaru, koel gelegen en omringd door allerlei plantages. Verblijf in
het Margo Utomo Agro Resort. (o)
Dag 10: Kalibaru plantagetour: Na het ontbijt kan je op bezoek naar de plantages. Naargelang de activiteit
kan je hopelijk de productie van koffie, cacao en rubber aanschouwen. ’s Avonds rijsttafel. Overnachting in
het Margo Utomo Agro Resort. (o,d)

Bromo-vulkaan

Ijen-krater: zwaveldrager en zicht op het meer

Dag 11: Kalibaru-Ijen: Na het ontbijt door naar het dorp Randu Agung en intrek in het schitterend gelegen
Ijen Resort. Dit luxehotel is het enige hier en gelegen in een droomomgeving. Je kan de hele namiddag
genieten aan het zwembad of in de schitterende natuur in de omgeving. (o,d)
Dag 12: Ijen-Lovina: We maken ons klaar voor een sensationeel slot: de beklimming naar de Ijen krater.
Vroeg uit de veren (6u30) voor, ongeacht het weer, een indrukwekkende ervaring. De zwaveldragers torsen
tot 80 kg op de schouders. Ze worden betaald per kilogram. Ze zijn klein en tenger en worden gemiddeld 42
jaar… Het zwavelmeer met zijn groenblauwe kleur is een mooie beloning voor de beklimming. Verder met
de wagen (naar Ijen gaat het per jeep) tot Ketapang en daar met de ferry tot Gilimanuk, gelegen op het
eiland Bali. Je draait de klok 1 uur vooruit (+ 6u t.o.v. België) en rijdt naar Lovina. Intrek in het mooie
Rambutan Hotel, op wandelafstand van het vulkanische zandstrand. Hier kan je rustig nagenieten van alle
opgedane ervaringen van Oost-Java. Als welkom krijg je 1u traditionele massage! (o)
Dag 13: Lovina: Vrije dag te Lovina. De sfeer is heel gemoedelijk. Je kan duiken/snorkelen of kiezen voor nog
een heerlijke massage. Je kan heerlijk kuieren door de straten van Lovina of aan het strand. Optioneel kan
je een verkenningstour van de omgeving van Lovina doen (eventueel met een scooter) met een bezoek aan
de lokale markt, de warmwaterbronnen en een boeddhistisch klooster. Inclusief met een kleurrijke prauw
de zee op voor de zonsondergang van op het water mee te maken of ’s morgens vroeg om dolfijnen te
spotten.(o)
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Dag 14: Lovina - Ababi: Met privé-vervoer brengt men je naar Oost-Bali. Intrek in het gezellige Sudanita
guesthouse, temidden van het echte Balinese leven, omringd door een prachtige tuin. Lunch in het
guesthouse. Daarna volgt een wandeling met bezoek aan het Waterpaleis van Tirtagangga. Indien gewenst
(optioneel) kan je zwemmen in het heerlijk koele bergwater. (o,l,d)
Dag 15: Ababi: Wandeling van ongeveer 3 uur langs de noordkant van het dorp. Je gids Gede die hier
geboren en getogen is kent iedereen waardoor je paden betreedt die anders verborgen zouden blijven. Je
leert veel bij over de bloemen, planten en andere gewassen die je onderweg tegenkomt. Een bezoek aan
de moeder van Gede, de familie-priester, het lokale schooltje en een openbare badplaats maken van deze
wandeling een unieke ervaring. Lunch in het guesthouse.
’s Namiddags verken je het zuiden van het dorp, wandel je langs en door de rijstvelden en
leert Gede je alle facetten van de rijstteelt kennen. De wandeling duurt ongeveer 2,5u.
Speciaal avondmaal in het guesthouse: een Balinese specialiteit: naar keuze bebek betutu (gestoomde
eend) of ayam betutu (gestoomde kip). (o,l,d)
Dag 16: Ababi – Candidasa: Stevige wandeling van ongeveer 5 à 7 uur door Balinese erfjes, langs
schitterende rijstvelden en prachtige uitzichtpunten. Je maakt kennis met de Balinese bevolking in de
dorpen en op de rijstvelden, je ontmoet lachende schoolkinderen, leert bij over de natuur en het dagelijks
leven van de Balinezen. Dan intrek in het schitterend gelegen Aquaria resort, een kleinschalig pareltje aan
de kust van Candidasa. (o)
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Dag 17: Vrije dag aan de kust te Candidasa.
Dag 18: Candidasa naar Ubud: Na het ontbijt vertrek naar Ubud, het culturele centrum van Bali. Bezoek
aan o.a. de Goa Lawah tempel en Klungkung waar de Nederlanders vroeger recht spraken. Intrek in het
Bunga Permai hotel, rustig gelegen 4km ten noorden van de stad. (o)
Dag 19: Vrije dag te Ubud. In de extra info vind je heel wat tips voor kleine uitstappen. Je kan desgewenst
wandelen van het hotel naar de stad via een mooie route, kaart wordt meegegeven. Ubud is niet alleen het
culturele hart van Bali, ook shoppingliefhebbers worden hier meer dan verwend! De kunst van het
‘tawarren’ (=afbieden) kan je oefenen op de markt van Ubud waar je een enorm aanbod handicrafts vindt!
Ook een kookcursus, een trektocht door de rijstvelden, enz. (o)
Dag 20: Ubud ceremonie: vandaag krijg je een uitzonderlijke ervaring voorgeschoteld: een Balinees
zuiveringsritueel. Een pemangku, een Balinese priester zal jullie voorbidden en de lokale gids zal jullie – in
het Nederlands – alles vertellen over de unieke Bali-hindoegodsdienst.
Vrije laatste namiddag te Ubud. ’s Avonds bijwonen van de kecakdans (de apendans), de meest
spectaculaire dans op Bali. (o)
Dag 21: Ubud naar Sanur: Vanuit Ubud naar het zuiden van Bali. Intrek in Gardenia guesthouse, op 5’
wandelen van het strand. Vrije namiddag. Het is heerlijk kuieren op de wandelboulevard langs het strand.
De sfeer is heel gemoedelijk. Je vindt er leuke souvenirs en kan je ook laten masseren op het strand. Van
snorkelen en andere watersporten kan je ook hier perfect genieten! (o)

Dag 22: Sanur: Vrije voormiddag te Sanur. In de vooravond naar de luchthaven voor de terugvlucht naar
België.
Dag 23: Vlucht: Aankomst te Brussel en einde van een onvergetelijke reis!
Prijs landarrangement op aanvraag: richtprijs +/ 1500€pp
Inbegrepen:
• 20 overnachtingen in kamer met ontbijt volgens programma
• Alle uitstappen en toegangsgelden zoals vermeld in het programma met waar vermeld een
plaatselijke gids
• Alle maaltijden zoals vermeld o = ontbijt, l = lunch, d = dinner
• Alle transport met airco privé-busje en chauffeur
• Jeep 4x4 voor bezoek Penanjakan Viewpoint en Ijenkrater
• Kosten chauffeur, zijn maaltijden en overnachtingen
• Empty run Lovina-Yogya
• Binnenlandse vlucht: Jakarta – Yogya met Garuda en (optioneel) Yogyakarta – Surabaya met
Wings/Lion Air
• Ferry Java - Bali
• Uitgebreid infopakket
Niet inbegrepen:
• Overige maaltijden en dranken, optionele uitstappen
• Persoonlijke uitgaven, fooien en visa-on-arrival (25 US$)
• Verzekering
• Internationale vluchten

PS. Wij verzorgen eveneens uw internationale vlucht indien gewenst.

