Dag 1: Internationale vlucht naar Jakarta.
Dag 2: Aankomst te Jakarta en vlucht naar Yogya: Aankomst te Jakarta. Na de immigratie- en douaneformaliteiten
binnenlandse vlucht naar Yogyakarta met Garuda. Onthaal op de luchthaven en transfer naar het hotel van jullie
keuze, centraal gelegen in de populaire Prawirotaman toeristenwijk.
Vlucht met Garuda GAXXX -vertrek Jakarta XX.XX – aankomst Yogyakarta XX.XX
Dag 3: Yogya stadstour – alun-alun tour: Na het ontbijt verkennen jullie met een lokale gids in de typische becak
(fietstaxi) de cultuurstad Yogya. Je brengt eerst een bezoek aan 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 kuieren jullie doorheen Pasar Beringharjo op Jalan Malioboro, het hart van Yogya met typische
marktkraampjes en een kleurig en bont spektakel! Tot slot zie je het batikproces, sinds 2009 opgenomen in het
UNESCO werelderfgoed. Lunch bij ViaVia reiscafé. Vrije namiddag om te bekomen van de jetlag: jullie krijgen 1u
traditionele Javaanse massage aangeboden. ‘s Avonds ontdek je met een lokale gids of je innerlijk zuiver bent op het
alun-alun selatan (het zuiderplein) met de heilige waringinbomen en kan je ook zien hoe de lokale jeugd zich vermaakt.
(o,l)

Vogelkooien te koop

becak

waterpaleis

Dag 4: Kampung – Prambanan: 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. Buiten een kleine lokale
markt – de gids leert je verschillende soorten fruit en groenten kennen - bezoek je eveneens - volgens de activiteiten
ter plaatse - 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. In de namiddag bezoek aan de hindoeistische Prambanan tempel. Je krijgt
een papieren gids mee. Liever gedetailleerde uitleg? Je kan aan de ingang van de tempel een lokale gids boeken
(optioneel). (o)

Dag 5: Rafting en Borobudur: Na het ontbijt richting Borobudur waar je op de Elo-rivier eerst een rafting (klasse II,
ideaal voor families) doet door het schitterende Javaanse landschap. Lunch inbegrepen. Na de lunch bezoek aan de
schitterende Borobudurtempel, het grootste boeddhistische monument ter wereld. Je krijgt een papieren gids mee.
Liever gedetailleerde uitleg? Je kan aan de ingang van de tempel een lokale gids boeken (optioneel).Terug naar Yogya
en overnachting. (o,l)
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Dag 6: Van Yogya naar Bromo: Transfer van Yogya naar Bromo, voor een groot deel via de nieuwe tolweg vanuit Solo.
Reistijd is daarmee teruggebracht van ong. 12u naar ong. 7u30. Bij aankomst te Bromo i ntrek in het eenvoudige maar
schitterend gelegen Lava View Hotel aan de rand van de caldera met o.a. de Bromo-vulkaan. (o)

Bromo-vulkaan

Ijen-krater: zwaveldrager en zicht op het meer

Dag 7: Bromo – Ketapang: Vroeg uit de veren (vertrek 3u). Per jeep bereiken jullie het uitzichtpunt Mount Penanjakan
waar je na de zonsopgang sowieso van een prachtig vergezicht geniet. Dan rijd je terug tot aan de hindoetempel om
van daaruit te voet of met een bergpaardje (optioneel) tot aan de Bromo te wandelen/rijden. Je wandelt daarna terug
tot aan de jeep die jullie terug naar het hotel brengt waar een welverdiend ontbijt wacht. Door naar Ketapang, 237
km en – afhankelijk van de verkeersdrukte 6 tot 8u rijden. Verblijf in het aan zee gelegen Ketapang Indah Hotel. (o)
Dag 8: Ketapang - Ijen - Lovina: We maken ons klaar voor een sensationeel slot: de beklimming naar de Ijen krater.
Laatste maal vroeg uit de veren (vertrek 4.00) 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. Na de
lunch verder met de wagen tot de haven van 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 dan naar Lovina. Intrek in hotel van jullie keuze (zie verder).
(o,l)

strand van Lovina voor zonsondergang

het boeddhistische klooster van Banjar

de warmwaterbronnen

Dag 9: Lovina: Vrije dag aan de kust. Lovina is een zeer gemoedelijke badplaats, zelfs in het hoogseizoen. Lovina is ook
een zeer goede plaats om te snorkelen en/of te duiken. Inclusief is een tocht per typische prauw om dolfijnen te
spotten OF te snorkelen! (o)
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Dag 10: Lovina – twin lakes trekking - Ubud : Mooie daguitstap op Bali. De gids pikt jullie op en brengt jullie naar het
vertrekpunt van de trekking. Eerst wandel je door een stuk regenwoud voor de ontdekking van het Buyan- en
Tamblinganmeer. Onderweg zien jullie misschien wel enkele makaken die jullie komen begroeten. Met een typische
kano vaar je naar Tamblingan dorp. Na een heerlijke drie-gangen lunch met zicht op het meer. Op weg naar Ubud
bezoek aan de schitterende Ulun Danu tempel aan het Bratanmeer en verder naar dé cultuurstad van Bali, Ubud.
Intrek in het hotel van jullie keuze (zie verder). (o,l)

Dag 11: Ubud – mountainbiketocht: Na het ontbijt naar Kintamani. Mountainbiketocht in internationaal gezelschap
‘downhill’ door het heerlijke Balinese landschap met onderweg bezoek aan o.a. een Balinees compound, een schooltje
(indien schooldag),…. Lunch inbegrepen. Tegen ong. 14.30/15.00 terug in het hotel. Vrije namiddag. (o,l)

Dag 12: Ubud – Goa Gajah – Tirta Empul - Lunch – Gunung Kawi – Tegalalang - Ubud: Een eerste stop is de Goa Gajah
of olifantengrot. Daarna naar de heilige bron van Tirta Empul waar je desgewenst mee kan baden met de lokalen om
je te zuiveren. Na de lunch in een lokaal restaurant naar Gunung Kawi voor een bezoek aan de heiige koningsgraven.
Tenslotte op de terugweg naar Ubud bezoek aan de schitterende rijstterrassen van Tegalalang. (o,l)
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Dag 13: Ubud: Vrije dag. 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! Je kan ook een van de vele dansvoorstellingen
bijwonen die zo typisch zijn voor Ubud of een extra dagtour bijboeken. (o)
Dag 14: Ubud naar Candidasa: Met privé-vervoer brengt men je naar Oost-Bali. Met stops voor een bezoek aan
Klungkung (oud gerechtshof) en de vleermuizengrot van Goa Lawah bereik je de badplaats Candidasa. Intrek in het
schitterend gelegen Aquaria Eco Resort. Korter bij zee kan je moeilijk verblijven. (o,l,d)
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Dag 15: Candidasa: verkenning Oost-Bali: Vandaag verken je met de wagen en je chauffeur/gids de omgeving en
bezoek je één van de mooiere tempels van Bali, de Pura Luhur Lempuyang, die bijna letterlijk tot de hemel reikt.
Eveneens bezoek je de gerestaureerde waterpaleizen van Ujung en Tirtagangga. Je ziet ook de mooie kust van Amed
waar je desgewenst nogmaals kan snorkelen. Hier wordt ook aan zoutwinning gedaan op traditionele wijze. (o,l)
Dag 16: Candidasa: Vrije dag aan de kust. Inbegrepen: een uur heerlijke Balinese massage en een candle-lightdinner
aan zee ter afsluiting van jullie verblijf hier. (o,d)
Dag 17: Candidasa naar de zuidkust: Transfer van het oosten van Bali naar de gekozen badplaats in het zuiden. Intrek
in het hotel van jullie keuze (zie verder).(o)
Dag 18 en 19: Zuidkust: Vrije dagen aan de kust. We geven je tips mee met de beste (eet-) adresjes om ook deze
dagen boeiend door te brengen. (o)
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Dag 20: Candidasa/Sanur – Denpasar: Vrije voormiddag. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar
België. (o)

Dag 21: Terugvlucht en huis: Aankomst te Brussel en einde van een fantastische reis.

Inbegrepen:

-

18 overnachtingen in de vermelde hotels en kamertypes met ontbijt
Alle uitstappen met toegangsgelden volgens programma
Privé-transport met chauffeur(s) tijdens de volledige rondreis (m.u.v. mountainbiketour)
Maaltijden volgens programma (o = ontbijt, l = lunch, d = diner)
Binnenlandse vlucht met Garuda van Jakarta naar Yogyakarta
incl. 20 kg ruimbagage + 7 kg handbagage
Jeep 4X4 voor Bromo - Ijen-uitstap en toegang Nationaal Park Bromo en Ijen
Kosten ferry Ketapang – Gilimanuk en ‘empty run’
Uitgebreid infopakket

Niet inbegrepen:

-

Internationale vlucht en reisverzekering
Overige maaltijden, dranken en optionele uitstappen
Persoonlijke uitgaven

