go Indonesia
Terug naar jouw roots!

22 daagse Indonesie reis 15 juli – 6 aug 2017

Wayang kulit (schaduw poppen spel) uit Indonesië.
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Vertrek vanaf uw huis op zaterdag 15 juli 2017
Uw reis gaat beginnen!
U dient in ieder geval uw paspoort (geldig tot 6 maanden na uw terugkomst te
Nederland), eventueel medicijnenpaspoort en elektronisch ticket bij u te hebben
wanneer u incheckt.
Uw heeft zelf uw heen- en terugreis (vlucht) geregeld met de Etihad airlines.

Schiphol
Voor internationale vluchten is het beter om ruim op tijd aanwezig te zijn op Schiphol
(Schiphol Klantenservice 0900-0141), gezien de van vooraf al verwachte lange
wachttijden. Wij adviseren de trein of taxi Linsen airportservice (026-364 00 00 / 026321 00 00). Verder zijn er goede en bewaakte parkeer mogelijkheden op Schiphol
zelf (Schiphol Holiday Valet Parking) zie www.schiphol.nl.
Schiphol heeft speciale stop- en parkeerplaatsen aangelegd voor de snelle
wegbrengers en de uitzwaaiers.
•
•
•

De tijd die u nodig hebt om te parkeren
De inchecktijd voor de passagiers
Eventuele extra tijd om te winkelen

Uitzwaaien
Als iemand u wilt uitzwaaien en hier even de tijd voor wilt nemen, dan kunnen zij het
beste parkeren in Schiphol Terminal Parking. Men parkeert in P1 of P2, op ongeveer
twee minuten loopafstand van de incheckbalie. Men betaalt per 12 minuten EUR 1.
U vindt Schiphol Terminal Parking door de borden “Parkeren Schiphol Centrum, P1
en P2” te volgen.
Het adres voor uw navigatiesysteem is “Ceintuurbaan Zuid, Schiphol,
Haarlemmermeer”.
Afzetten
Als men u alleen even wilt afzetten, kan dat voor de deur. Vanaf de afslag 'Schiphol'
(op de A4) volgt u de borden 'Vertrekhal'. U komt dan op de weg die vóór de drie
vertrekhallen langs loopt. Hier staat op borden aangegeven welke
luchtvaartmaatschappij zich in welke vertrekhal bevindt. Op deze weg mag alleen
worden gestopt om passagiers te laten uitstappen en bagage uit te laden. U kunt hier
niet parkeren. Het adres voor uw navigatiesysteem is “Vertrekpassage, Schiphol".
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Parkeerverbod
Op de vertrek- en aankomstpassage van de luchthaven geldt een parkeerverbod.

Visum Indonesië
Vanaf 10 juni 2015 heeft u als Nederlander geen visum bij aankomst (visa on Arrival)
meer nodig bij een verblijf korter dan 30 dagen in Indonesië.

Bagage
U kunt met de luchtvaartmaatschappij Etihad voor uw reis naar Indonesië de
volgende bagage meenemen:
•
•

•

Checked in bagage (deze geeft u af tijdens het inchecken voor de vlucht bij de
balie): deze mag maximaal 23 kg wegen.
Handbagage: Naast uw handbagage mag u slechts één persoonlijk item
meenemen. Een persoonlijk item is meestal een lichte portemonnee,
wandelstok, camera-tas, speelgoed of voedselflessen voor uw kinderen of een
deken.
Uw laptop zal als onderdeel van uw handbagage worden gezien. Bij het reizen
met uw camera tas mag de tas alleen uw camera bevatten met een lens en
benodigde accessoires - zoals een lader. Voor beveiligingsdoeleinden mag uw
camera tas geen andere artikelen bevatten (bijv. Een extra set kleding,
voedingsartikelen of andere persoonlijke artikelen) en mag niet meer dan 5 kg
bedragen.

Voorbeelden van andere items die worden beschouwd als persoonlijke items:
•
•
•
•
•
•

Reis accessoires (zoals dekens, wraps en leg-rests)
Kinderwagen, kinderbed of stoel-booster
Zuigelingenvoeding en toiletartikelen
Documenthouder of koffertje
Paraplu's of wandelstokken
verrekijker

Wij raden aan om een makkelijk te dragen of verrijdbare koffer mee te nemen als
grote bagage. Voor iets moeilijker begaanbaar terrein in Indonesie is er altijd wel hulp
welke voor je een klein bedrag (5.000 tot 10.000 Rp) zal willen helpen.

Regels voor handbagage
Voor alle vliegtuigpassagiers, die vertrekken van – of overstappen op een luchthaven
binnen de Europese Unie (EU), gelden regels voor wat meegenomen mag worden in
de handbagage. Zo is het meenemen van gevaarlijke stoffen en voorwerpen die een
gevaar kunnen vormen voor de passagiers, bemanning of de veiligheid van het
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vliegtuig niet toegestaan. Andere artikelen, zoals vloeistoffen en gels, mogen alleen
onder bepaalde voorwaarden mee genomen worden in de handbagage.
Verboden handbagage
Sommige artikelen zijn verboden om als handbagage in het vliegtuig mee te nemen.
Deze zijn vermeld in een Lijst Verboden Goederen Handbagage die is opgesteld
door de EU. Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen. De beveiligingsmedewerker
behoudt altijd het recht om alsnog vanwege veiligheidsredenen een artikel te
weigeren.
Vloeistoffen en gels
Wilt u uw eigen shampoo meenemen als handbagage? Of heeft u uw lenzenvloeistof
nodig in het vliegtuig? Vloeistoffen en gels kunnen alleen in uw handbagage mee
onder de volgende voorwaarden:
Vloeistoffen en gels zitten in verpakkingen van maximaal 100 ml (zie voor de
volledige voorwaarden de regels voor handbagage).
Verpakte vloeistoffen en gels zitten in één doorzichtig en hersluitbaar plastic zakje
van maximaal één liter.
Elk persoon reist met maximaal één plastic 1-literzakje.
Medicijnen, dieetvoeding en babyvoeding, aantoonbaar nodig tijdens de reis, zijn
toegestaan.
Voor transfer passagiers die overstappen op Schiphol geldt dat zij hun taxfree
aankopen, gedaan op de luchthaven van vertrek of in het vliegtuig, mee mogen
nemen op hun transfervlucht, mits deze op Schiphol zijn gecontroleerd en
goedgekeurd. De vloeistoffen moeten apart worden aangeboden in de originele
verzegelde tas met daarin ook de bon. Dit geldt voor alle passagiers die vertrekken
van, of overstappen op, een luchthaven binnen de Europese Unie. Neemt u
vloeistoffen, gels of spuitbussen mee of koopt u deze vóór het inchecken en heeft u
deze niet nodig aan boord? Dan adviseren wij u deze in uw ruimbagage te stoppen.
Alles wat u op Schiphol na de paspoortcontrole heeft gekocht, mag met u
meevliegen. U kunt uw aankopen gewoon meenemen als handbagage. Wel gelden
speciale regels voor vloeibare stoffen.
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Aankomst te Jakarta (luchthaven CKG) op zondag 16 juli 2017
U komt aan op zondag 16 juli met vlucht EY0474 om 15:00 lokale tijd (Jakarta).
Voordat u de douane bent gepasseerd en u uw bagage heeft opgehaald bent u
ongeveer 45 minuten kwijt.

Naar uw hotel Fave Wahid Hasyim
Nadat u de Indonesische douane bent gepasseerd en u uw bagage heeft opgehaald
wordt u in de aankomsthal bij het naar buiten gaan opgewacht door onze chauffeur.
Deze zal een voor u herkenbaar bordje met daarop uw naam goed zichtbaar bij zich
dragen. Mocht u de chauffeur niet vinden neem dan contact o met ons (mobiele)
alarmnummer +6281803609076 of +6285239717649. U kunt in de aankomsthal ook
al pinnen. Vraag aan uw chauffeur waar deze pinautomaten zich precies bevinden
(pinautomaten in Indonesië heten ATM). Zie voor gebruik van de pinautomaten
verderop in deze beschrijving van uw reis.
Uw chauffeur brengt u naar het Fave Wahid Hasyim hotel alwaar u eerst incheckt.
Laat u zich door het hotel adviseren over de mogelijkheden om ’s avonds uit te gaan
want in een stad als Jakarta is er altijd wel wat te doen. Wat wellicht leuk is om het
contrast tussen de metropool Jakarta en de landelijke gebieden welke u straks gaat
zien te laten ervaren is het bezoek aan een van de grote, moderne winkelcentra in de
stad zoals Plaza Indonesia
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Uw rondreis door Java en Bali
Algemeen:
Voor deze reis beschikt u over een privé auto met chauffeur. Over de vertrektijden
vanaf uw hotel naar een volgende bestemming (of excursie), de lunch en andere
stops langs de weg kunt u communiceren met uw chauffeur. Hij kent vaak de leuke
restaurantjes en interessante stops langs de route. De chauffeur zorgt zelf voor zijn
ontbijt, lunch en avondeten. U reist met een (basis) Engels sprekende chauffeur. De
transfer van en naar de luchthavens en treinstation worden meestal geregeld door
uw hotel en zijn uiteraard inclusief in deze reis.
Dag 2: maandag 17 juli 2017
Jakarta - Bogor
Maaltijden: Ontbijt
Welkom in Indonesië! Zie het land zoals het nu is, maar ga ook terug in de tijd en zie
de geschiedenis van de VOC en Nederlands-Indië! Jakarta is veruit de grootste stad
in Indonesië en kan een beetje overweldigend zijn voor sommigen, maar als je kijkt
voorbij het zware verkeer en wolkenkrabbers dan heeft Jakarta nog steeds veel
charme. Vandaag begint u met een stadstour en bezoekt Sunda Kelapa, de
voormalige haven van Batavia is zeker een bezoek waard, nabij bezoekt u het
Fatahillah Museum/plein en het café Batavia. Ook brengen jullie in de ochtend een
bezoek aan het Taman Mini Indonesia (dit park laat u Indonesie en al zijn provincies
met de vele verschillende etnische groepen, kunst en cultuur in het klein zien). In de
middag gaat de reis via de moderne snelweg verder naar Bogor (Buitenzorg). Hier
checkt u in uw hotel Happy Valley.
Bogor:
Interessant om de Botanische Tuinen (Kebun Raya) en Buitenzorg te bezoeken (wat
u de volgende dag ook doet). Een bezoek aan Kebun Raya duurt over het algemeen
ongeveer 1,5 uur. Ze openen om 08.00 uur. Er is een toegangsprijs en u heeft de
mogelijkheid om een gids te gebruiken (controleer of het bijgevoegd is of niet in het
programma). Istana Bogor (Buitenzorg) ligt in de noordwestelijke hoek van de tuinen
(niet open voor publiek). Taman Safari Indonesië in Cisarua Bogor, het eerste safari
park in Indonesië. Het Safari Park biedt bussen een rondleiding door het park.
Wanneer u moe of honger bent, kunt u stoppen in het pretparkgebied. Hier zijn
diverse restaurants, food courts en kantines in de buurt. Op de weg van Bogor naar
Bandung reist u over de befaamde Puncak pas welke bekend is om zijn
theeplantages. De kronkelende Puncak pas biedt mooie uitzichten en goede foto
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momenten! Het is leuk om de lunch te genieten in het restaurant van Rindu Alam.
Bespreek dit alstublieft met uw chauffeur.
Dag 3: dinsdag 18 juli 2017
Bogor - Bandung
Maaltijden: ontbijt
In de ochtend bezoekt u de botanische tuinen van Bogor (Buitenzorg). In de vroege
middag reist vandaag verder vanuit Bogor naar Bandung via de Puncak Pas. In
Bandung verblijft u in het Sukajadi hotel. Bij aankomst te Bandung kunt u met de
chauffeur overleggen wat u deze avond wilt doen. Het hotel bevindt zich op
loopafstand van Paris Van Java, het grootste openluchtwinkelcentrum van Bandung.
Het hotel heeft tropische tuinen. Het heeft een buitenzwembad en een 24uursrestaurant. Vraagt u ook de receptie van het hotel over mogelijkheden voor een
goed restaurant (onze tips: restaurant Kampung Daun met traditionele Indonesische
keuken en sfeer, restaurant Braga Permai met westerse keuken en een vleugje
koloniaal verleden en restaurant The Valley met zowel een lokale als internationale
keuken en een mooi uitzicht over het bergachtig landschap). De chauffeur zal ook
met u afspreken hoe laat hij u beiden morgen zal ophalen vanuit het hotel.
Bandung:
Bandung, hier komen jullie roots vandaan. Deze bruisende stad is vooral bekend om
de mode en werd vroeger al het Parijs van Java genoemd met zijn centrum nabij en
langs de Braga weg. Het is leuk om Bandung en omgeving te verkennen. Loop door
de drukke en kleine groente- en fruitmarkt in Lembang. Bandung is de hoofdstad
van west Java en haar bijnaam is de bloemenstad (Kota Kembang). Bandung is de
informele hoofdstad van de Soendanezen, die in West-Java de dominante
bevolkingsgroep vormen. In de stad wordt naast het Indonesisch ook Soendanees
gesproken.Volgens een inscriptie bij het Bandung "0" kilometerpunt is de stad
gesticht door Herman Willem Daendels, van 1808-1811 gouverneur-generaal, ten
tijde van het bouwen van de brug over de Ci Kapundung aan de Grote Postweg. In
1894 werd de spoorlijn uit Batavia via Buitenzorg doorgetrokken naar Bandung en
begon de groei van het toenmalige dorp, waar toen nog slechts enkele grotere
huizen stonden; het huis van de resident aan de alun alun, van de Nederlandse
assistent-resident, enkele huizen aan de Grote Postweg, en de moskee. In de jaren
tussen 1920 en 1940 is de stad als tuinstad aangelegd, met veel groene lanen en
parken. Aangezien hier een relatief groot aandeel Nederlanders woonden met een
goed inkomen, zijn er veel vrijstaande gebouwen neergezet in de voor die tijd
moderne stijl van Frank Lloyd Wright.De stad is nog steeds bekend om de redelijk
goed onderhouden art deco-bebouwing en lanen. Bekende gebouwen, ontworpen
door Nederlands-Indische architecten als Henri Maclaine Pont, Albert Aalbers en
Charles P. Wolff Schoemaker zijn het Gedung Saté (voormalige Departement van
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Verkeer en Waterstaat), Hotel Savoy Homann, Grand Hotel Preanger, het
Postkantoor aan de voormalige Grote Postweg, het Jaarbeursgebouw, Villa Isola en
het ITB (vroeger de Technische Hogeschool Bandoeng). Vanuit de gemeente wordt
een actief beleid gevoerd om de stad voor sloop te behoeden en de erfenis te
restaureren. Op het centrale plein (de alun alun) kon echter politiek gezien in 2004,
niet voorkomen worden dat daar de moskee enorm werd uitgebreid met onder
andere twee hoge minaretten.
.
Dag 4: woensdag 19 juli 2017
Bandung
Maaltijden: Ontbijt
In de ochtend bent u vrij. Tevens zal de gids voor de Urbanbung Legend Trail u ‘s
morgens u in het hotel bezoeken om voor vanavond af te spreken voor de
Urbanbung Legend Trail (zie verderop). Mocht u al vroeg o willen gaan dan kunt
uiteraard vragen of de receptie van het hotel de afspraak voor vanavond voor u
regelt met de gids.
‘s Middags bezoekt u het Saung Pak Udjo muziekspektakel (inclusief in deze reis)
welke om 15:30 uur begint. Het Saung Pak Udjo muziekspektakel is zeer de moeite
waard en u gaat o.a. samen met de kinderen van de school een Angklun bespelen.
Bespreek met uw chauffeur bij terugkomst in uw hotel of hij u nog van dienst kan zijn.
’s Avonds gaat u mee met uw gids voor de Urbanbung Legend Trail! Deze wandeling
brengt u langs legendarische koloniale gebouwen en artefacten welke volgens de
legendes geesten of andere paranormale krachten bezitten. Laat u vervoeren door
de stille kracht….

Dag 5: donderdag 20 juli 2017
Bandung – Sumedang
Maaltijden: Ontbijt
Vandaag reist u in de ochtend vanuit Bandung naar het 2 a 3 uur verder gelegen
Sumedang waar onze roots vandaan komen en onze familie u graag verwelkomt.
Vanuit Bandung reist u over de drukke en smalle verkeersader langzaam en al
slingerend omhoog naar het koelere Sumedang. Deze weg is ooit door generaalgouverneur Deandels en met behulp van de lokale bevolking onder druk aangelegd
en is ook bekend onder de naam “de Grote Postweg / Jalan Pos Besar”)..
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Sumedang
Sumedang is niet de meest voor de hand liggende bestemming tijdens je reis door
Indonesië. Toch heeft deze plaats een rijke cultuur en geschiedenis. Sumedang, dat
35 kilometer ten noordoosten van Bandung ligt, wordt misschien pas over een paar
jaar ontdekt door meer toeristen, dus ben je op zoek naar authentiek Indonesië dan
is dit misschien wat voor je. Sumedang staat vooral bekend om de tofu, die hier door
een Chinese immigrant gemaakt werd. De tofu werd door de Chinees in eerste
instantie alleen voor eigen gebruik gemaakt. Maar vanaf het moment dat hij het
verkocht aan de buren werd het langzaam steeds bekender. Sumedang is de stad
waar onze eigen roots vandaan komen. Om deze reden hebben wij nu dan ook
Sumedang voor het eerst sinds het bestaan van go Indonesia in uw programma
ogenomen.
Onze familie zijn afstammelingen van koningen en prinsen van Sumedang welke in
de 12e eeuw de hoofdstad was van een groot koninkrijk. De familie is daarom dan
ook bekend met de eeuwen oude adat (gewoonten) en spiritualiteit en willen
Sumedang dan ook graag op de “toeristische” kaart zetten. Er is geen vastomlijnd
programma maar de familie bespreekt dit met u naar aanleiding van uw wensen (wat
wilt u graag weten over uw Sundanese roots? Mijn neven Daniel en Widy spreken
beide goed Engels en mijn tante Majo Nederlands. Mijn neef Widy is voorzitter van
Rukun Wargi Sumedang (de stichting welke de belangen van de adellijke familie en
gebouwen e.d. behartigt).
Nadat u bent ingecheckt in het hotel Puri Mutiara zal onze neef Widy en/of Daniel u
verwelkomen in het hotel. Een aantal zaken welke u (kunt) gaat doen:
-

-

Bezoek aan het paleis van de familie de kraton van Sumedang.
Naar de lokale (ochtend) markt en inkopen doen voor nasi Kuning
Het gezamenlijk bereiden op de traditionele manier van Nasi Kuning en eten
natuurlijk
Bezoek aan de Tangkuban Perahu (vulkaan) en de warmwater bronnen van
Ciater..
Bezoek oud Nederlands fort gunung Kunci
Bijwonen pencak silat training (indien deze daar toe bereid zijn aangezien dit
een zeer besloten groep is)
Laat u “lezen” door mijn neef Widy. Widy is zeer onderlegd in de “stille kracht”
en helt o.a. vooraanstaande politici en overheidsdienaren met hun
beslissingen.
Bezoek aan een tahu fabriek (in eigendom van de familie).

U verblijft in het centraal gelegen Puri Mutiara hotel op basis van een Superior Room,
1 Double room inclusief ontbijt.
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Dag 6: Vrijdag 21 juli 2017
Sumedang
De familie weet uiteraard van uw komst en zijn erg blij met uw komst. U bent de
eersten welke deze bijzondere plaats gaan bezoeken. Daarnaast zijn zij verheugd
dat u net als zij een Nederlands-Indische achtergrond heeft. Zij zijn dan ook
verheugd u uit te leggen wat het betekent om Sundanese roots te hebben. Er zijn
vele dingen (zie boven) welk u kunt gaan doen en in overleg met mijn neven kunt u
dan keuzes maken. U zult uw eigen wagen en chauffeur gebruiken waarbij eventueel
een van mijn neven meerijdt voor tekst en uitleg aan uw chauffeur.
Ik twijfel er geen moment aan dat hun kundigheid (zij hebben ervaring met toeristen)
u een onvergetelijke ervaring m.b.t. uw roots zullen geven.

Dag 7: Zaterdag 22 juli 2017
Sumedang – Pangandaran
Maaltijden: Ontbijt
Na afscheid te hebben genomen van Sumedang en onze familie reist u vandaag
richting de zuidkust van west Java. Onderweg stopt u onder meer bij de traditionele
west Javaanse dorp (Kampung) Naga.
Pangandaran:
Pangandaran is een kustplaats gelegen in het regentschap Ciamis, West-Java,
Indonesië en is gelegen aan de zuidelijke kust van Java. De stranden worden als een
van de beste in Java beschouwd en zijn prima geschikt om te surfen.
Er is een lokaal geloof, dat wanneer men groene kleding draagt in de omgeving, dit
de Javaanse godin van de zuidelijke zee Loro Kidul (of Roro Kidul) boos maakt, en
ongeluk zal brengen.
Pangandaran Green Canyon
De Green Canyon in Pangandaran is een deel van de Cijulang rivier die door een
grottenstelsel loopt en waarbij aan weerszijde de rotspartijen prachtig begroeid zijn.
De met groen beklede rotsen zijn een goed voorbeeld van de natuurschoon die
midden-Java herbergt. Het adembenemende uitzicht dat u passeert als u met een
bootje de rivier afvaart en de spectaculaire watervallen die u tegenkomt, maken de
Green Canyon zeker de moeite waard. Aan het einde van uw boottocht kunt u een
duik nemen in het groene water. De tocht over de Cijulang rivier voert u ook voorbij
diverse dorpjes. Het is zeker de moeite waard om de Green Canyon in Pangandaran
te bezoeken.

11
go Indonesia, Veenwortelstraat 107 6841KL Arnhem KvK 61291811 SNS NL09SNSB0902344242
tel. 026-3219588 / mobiel 06-44137031 / info@go-indonesia.nl / www.go-indonesia.nl

go Indonesia
Terug naar jouw roots!

U verblijft in het Nyiur Indah Resort Hotel Standard op basis van een Twin room
inclusief ontbijt.

Dag 8: Zondag 23 juli 2017
Pangandaran
Maaltijden: Ontbijt
Vrije dag. Vraag bij de receptie van het hotel over de mogelijkheden om de Green
Canyon met eigen auto en chauffeur te bezoeken. Dit is zeker de moeite waard. Je
vaart met een lange smalle en overdekte prauw met een indrukwekkende
buitenboordmotor de rivier af naar de Green Canyon.

Dag 9: Maandag 24 juli 2017
Pangandaran - Yogyakarta
Maaltijden: Ontbijt
Vandaag een lange maar indrukwekkende en afwisselende reisdag. U kunt naar
believen onderweg stops maken en de chauffeur is bekend met de mooiste lekjes. U
komt in de namiddag aan in de culturele hoofdstad van Java, Yogyakarta.
U verblijft in het Duta Guest House op basis van een Twin room inclusief ontbijt.
.
Dag 10 en 11: Dinsdag 25 en Woensdag 26 juli 2017
Yogyakarta
Maaltijden: Ontbijt en lunch
Vandaag bezoekt u met eigen auto en chauffeur het traditionele Javaanse dorp
Candirejo waarna u de nabij gelegen Borobudur bezoekt. Overleg met uw chauffeur
wat de beste tijd en volgorde van bezoek is om deze dag tour aan te vangen. Het is
beter om of heel vroeg of later in de middag de Borobudur te bezoeken.
Wanneer u aankomt in Kampung Candirejo wordt u verwelkomd door uw lokale
Engels sprekende gids en krijgt eerst uitleg over het project. U rijdt met de fiets door
landelijke weggetjes en plantages. U ziet hoe de lokale bevolking oogst en lomboks
droogt (seizoensgebonden), cassave kroepoek maakt en andere ambachten zoals
het bewerken van bamboe / pandanus. U bezoekt een lokaal huis om samen met de
altijd nieuwsgierige kinderen les te krijgen in traditionele Gamelan. Geniet van een
heerlijke Javaanse lunch in een Rumah Pendopo.
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Voor dit bezoek aan Candirejo kunt u het best het volgende meenemen:
Kleding welke uw schouders en knieën bedekt (dit om de lokale bevolking te
respecteren). Camera, Zonnebrandcrème, comfortabele schoenen / sandalen.
Na afloop (of al ’s morgens) bezoeken jullie de wereldberoemde Borobudur (entree is
niet inbegrepen en ook is er de mogelijkheid om een Nederlandse sprekende gids te
huren).Mochten jullie ’s avonds nog energie hebben dan is een bezoek aan het
Ramayana ballet een aanrader, vraag bij de hotelreceptie over de mogelijkheden.
Dag 12: Donderdag 27 juli 2017
Yogyakarta - Malang
Maaltijden: Ontbijt
Vandaag reist u per trein. De trein heet KA (Kereta Api) Malioboro Ekspres en
vertrekt van het station van Yogya om 07.45 ’s ochtends en komt om 15.43 ’s
middags aan in Malang. U wordt bij het hotel om 06.30 uur afgehaald. Het hotel
regelt deze transfer voor u, dus alsjeblieft, controleer dit bij de receptie de nacht
voordat u vertrekt. Vraag ook of zij voor het ontbijt een ontbijt box willen maken zodat
u deze in de trein kunt gebruiken. De transfer naar het treinstation is ongeveer 30
minuten rijden.
Vandaag reist u per trein per Executive Class met airco naar Malang. Deze
schitterende treinreis laat u het Indonesische landschap zien zoals dat vroeger in
schoolboekjes en op prentplaten werd getoond. Vulkanen, sawa’s (rijstvelden) en
kleine dorpjes (Kampongs) glijden langs u heen.
Het kan fris zijn in de trein door de airconditioning en we raden u aan om een trui of
iets dergelijks mee te nemen. Normaal gesproken zijn er een restaurant en toiletten
aan boord. De keuze van eten en drinken zijn beperkt aan boord en u zou kunnen
overwegen om een aantal snacks en drankjes zelf mee te nemen.
Notitie:
** Dezelfde chauffeur en auto zal u ook de rest van de reis begeleiden, u kunt hem
uw grote bagage geven die u niet op de trein hoeft mee te nemen. Pak alstublieft de
avond van te voren deze grote bagage al in en geef deze aan uw chauffeur en breng
alleen een kleine tas mee met uw waardevolle spullen en de dingen die u nodig heeft
tijdens de treinrit.
** De treinroute start in Yogyakarta en Malang is de eindbestemming. De trein zal op
verschillende stations langs de weg stoppen, u kunt uitstappen maar loop niet naar
buiten het station. Middels een signaal wordt aangegeven dat de trein weer verder
rijdt.
** Normaal gesproken krijgt u het echte ticket van uw chauffeur. Zo niet, neem dan
contact met ons op in ons noodnummer!
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** Om veiligheidsredenen, zorg ervoor dat u weg blijft van de open deuren wanneer
de trein beweegt, om te voorkomen dat u valt. Wij adviseren tevens om toiletpapier of
tissues mee te brengen voor het toilet. Bij aankomst te Malang wordt u opgewacht
door dezelfde chauffeur met een bord met uw namen daarop welke u naar uw hotel
brengt. U overnacht in Enny’s guesthouse op basis van een Twin AC room inclusief
ontbijt.

Malang:
Malang heeft een koele temperatuur en veel oude koloniale gebouwen. U kunt een
drankje drinken in de beroemde "Toko Oen". En 's avonds wordt het centrale plein'
Alun Alun 'erg levendig met eetstalletjes en mensen. Overleg met uw chauffeur wat u
’s avonds wilt doen.

Dag 13: Vrijdag 28 juli 2017
Malang - Bromo
Maaltijden: Ontbijt
Vandaag gaat u naar het Bromo Tengger Semeru Nationaal Park. U rijdt in 1 uur
naar het op de helling van de Tengger caldera gelegen dorpje Tumpang. Hier stapt u
over in uw jeep (Toyota Landcruiser) welke u naar uw hotel Café Lava gelegen op de
Tengger caldera kraterrand met uitzicht over de Bromo vulkaankegel. De chauffeur
brengt uw bagage naar het hotel. Neem in ieder geval een truitje en/of regenjas mee
voor in de jeep.
Gezien de korte rit kunt u eerst in de ochtend een stadstour Malang doen met uw
chauffeur (deze is ermee bekend) om o.a. de Jalan Ijen, het stadscentrum en toko
Oen (geniet hier van de lunch) te zien en te bezoeken. Overleg in ieder geval met uw
chauffeur.
De Bromo is de bekendste vulkaan op het eiland Java, Indonesië. De berg is met
2392 meter zeker niet de hoogste berg van de regio, maar de ligging is wel zeer
bijzonder. De vulkaan ligt samen met twee andere vulkanen in een zandzee van 8 bij
10 kilometer. De Bromo maakt deel uit van het Tenggermassief en is gelegen in het
Nationaal Park Bromo Tengger Semeru dat in Oost-Java ligt. Een populaire activiteit
is de zonsopgang bekijken vanaf de rand van de krater van de Bromo, midden in het
betoverende maanachtig landschap. De wandeling start midden in de nacht, vanaf
een hotel in de buurt van de krater. Na ongeveer één uur lopen bereikt men via een
trap de krater.
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Dag 14: Zaterdag 29 juli 2017
Bromo - Kalibaru
Maaltijden: Ontbijt
Vandaag bezoekt u eerst het uitzichtspunt over de Bromo vulkaan en keert daarna
eerst terug naar uw hotel voor het ontbijt om daarna uw reis te vervolgen naar de
Kalibaru op oost Java.
Voor deze jeep excursie is geen voucher nodig.
Vertrektijd: 04.00 uur
De jeepchauffeur ontmoet u bij het hotel om u naar het gezichtspunt van de Bromo te
brengen om de spectaculaire zonsopgang te zien. De jeep rit duurt ongeveer 45
minuten. Aangezien het erg druk kan zijn onthoud dan de kleur en kenteken van uw
jeep. Breng warme kleding (o.a. lange broek en sokken) mee omdat het erg koud kan
zijn! U kunt ook een jas huren bij het hotel. Na de jeep rit kunt u per paard (niet
inbegrepen) of te voet naar de rand van de Bromo gaan. Het laatste gedeelte is per
trap. Wandelen op de kraterrand is gevaarlijk, dus wees voorzichtig. Na uw Bromo
avontuur keert u terug naar uw hotel voor ontbijt voordat u doorgaat naar de
volgende bestemming. U verblijft de volgende 2 nachten in het Villa Kendi Pool View
hotel op basis van een Twin room met ontbijt.

Dag 15: Zondag 30 juli 2017
Bromo - Kalibaru
Maaltijden: Ontbijt
Vrije dag. U kunt u hier een plantage wandeling maken en u kunt een gids
organiseren via de receptie van het hotel. Als u het dorp bezoekt, draag alstublieft
enigszins bedekende kleding. Wij raden u aan om deze tour aan het einde van de
dag (rond 3.30 uur) te doen als de temperatuur afkoelt en iedereen voor hun huis zit.
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Dag 16: Maandag 31 juli 2017
Kalibaru – Pemuteran (Bali)
Maaltijden: Ontbijt
De reis gaat vandaag naar het uiterste oostelijke puntje van Java en per ferry naar
het godeneiland Bali! Vanuit Kalibaru rijdt u in een 2,5 uur naar de havenplaats
Banyungwangi. U rijdt er per auto en uw chauffeur vervolgens de ferry op. Eenmaal
aan boord kunt u de auto verlaten en naar het hoger gelegen uitkijk dek lopen. De
tocht duurt ca. 1:45 uur.
Vervolgens rijdt u langs de oostkust van Bali naar uw hotel The Sari Bungalows en
verblijft hier op basis van een Deluxe Suite AC Twin room inclusief ontbijt. U neemt
hier afscheid van uw chauffeur en auto aangezien hij verder op in Bali niet mag
opereren zodat zij geen werk van de lokale Balinese bevolking wegnemen.

Dag 17: Dinsdag 1 augustus 2017
Pemuteran
Maaltijden: Ontbijt
Vrije dag. Pemuteran is een klein stadje aan de baai van Pemuteran, in Noord-Bali.
Het ligt aan de Bali-zee, in een idyllisch landschap met negen bergen. Het ligt aan
het grootste gebied van ondiepe koraalriffen van Bali. Het serene strand van
Pemuteran is ver weg van de drukte in het zuiden van Bali. Een perfecte plek voor
liefhebbers van natuurlijke schoonheid en rust.
Dag 18: Woensdag 2 augustus 2017
Pemuteran - Ubud
Maaltijden: Ontbijt
U wordt vandaag om 09.00 uur opgehaald om naar Ubud te reizen. Deze transfer
brengt u onderweg naar Kintamani en Gunung Kawi. De transfer wordt geregeld door
'Alit Suka Duka Transport'. De chauffeur spreekt basis Engels en de transfer is
inclusief stops. Bespreek alstublieft uw belangen met de chauffeur, zodat hij de
rondleiding kan aanpassen naar uw wensen. Mocht u om wat voor reden dan ook de
chauffeur niet vinden neem dan gerust contact op met ons mobiele alarmnummer
+6281803609076 of +6285239717649.
U verblijft in Nick's Pension op basis van een standard AC Twin Room Inclusief
ontbijt.
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Ubud:
Ubud is een plaats in het centrum van het eiland Bali, Indonesië en wordt beschouwd
als cultureel centrum van het eiland. Ubud heeft een bevolking van ongeveer 8000
mensen. Het toerisme in Ubud ontwikkelde zich in 1930 onder de vorst Tjokorde
Gede Agung Sukawati (1910-1978) die Ubud's eerste hotel startte. In 1936 begon hij
met A.A. Sobrat, Gusti Nyoman Lempad, Walter Spies en Rudolf Bonnet de Pita
Maha schildersorganisatie. Ze maakten van Ubud het 'cultureel hart van Bali'. Waar
Ubud vroeger vooral bezocht werd door backpackers, is het nu populair bij
literatoren, kunstverzamelaars en connaisseur. Ubud staat bekend om de traditionele
hindoe-cultuur.
De hoofdstraat van Ubud is de Jalan Raya Ubud met vele winkels (vooral kunst),
cafés, restaurants, hotels en het Puri Scharren Agung paleis. Laatstgenoemde is een
grote trekpleister voor toeristen met optredens van diverse Balinese dansgroepen.
Ook de markt (pasar) is altijd druk. In de omgeving van Ubud bevinden zich prachtige
rijstvelden. Bekend is het museum Puri Lucia, bestaande uit 3 gebouwen met
moderne en traditionele Balinese kunst. Ook bekend is het Apenwoud (Monkeyforest) met de beroemde Apengrot, een oud Hindoestaans tempelcomplex dat
tegenwoordig wordt bewoond door een grote kolonie van meer dan 200 makaakapen.

Dag 19: Donderdag 3 augustus 2017
Ubud
Maaltijden: Ontbijt
Vrije dag. Er is veel te doen in en rond om Ubud zoals een mooie fietstocht, massage
of shoppen voor kunst en kleding in het centrum. Het hotel helpt jullie graag bij
eventuele vragen.

Dag 20: Vrijdag 4 augustus 2017
Ubud - Sanur
Maaltijden: Ontbijt
U wordt om 12:00 opgehaald om naar Sanur te worden gebracht. Dit is een non-stop
transfer en wordt verzorgd door Wahana Dewata transport. Mocht u om wat voor
reden dan ook de chauffeur niet vinden neem dan gerust contact op met ons mobiele
alarmnummer +6281803609076 of +6285239717649.
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Dag 21: Zaterdag 5 augustus 2017
Sanur
Maaltijden: Ontbijt
Vrije dag.
Sanur:
Als u een dag in Sanur heeft, moet u vroeg wakker worden en een wandeling maken
langs het wandelpad dat ongeveer 7 kilometer lang over het strand van Sanur strekt.
Het is een ideale manier om de dag zonder de drukte van auto's of motorfietsen te
starten, en als je naar de noordkant en over de Indische Oceaan kijkt, zie je de
reusachtige conische vorm van de vulkaan Gunung Agung Bali. Sanur biedt een
strandervaring zonder het gedoe en drukte van enkele andere ontwikkelde
strandbestemmingen van het eiland. Er zijn een aantal tempels die u onderweg de
strandwandeling tegenkomt en een aantal geweldige warungs om ikan bakar te
proberen.
Houdt u van de charme van vervlogen tijden bezoek dan het huis van Le Mayeur, de
flamboyante Belgische kunstenaar die Sanur tot zijn tehuis maakte in de jaren 50.
Zijn schildercollectie is een beetje vervaagd maar de melancholie van zijn huis heeft
de charme van tijd doorstaan.
In de namiddag kunt naar Jalan Tamblingan gaan voor wat koffie in het Batu Jimbar
café voor een eclectische sfeer met zowel de lokale bevolking als de bezoekers. Het
is een geweldige plek om zich te mengen en te genieten van een kopje koffie of een
tropische sap.
Na zonsondergang kunt u naar de pasar Sindhu gaan. De avondmarkt opent om zes
uur 's avonds. De vele stalletjes verkopen o.a. saté, bakso en vele jamu ’s. Het eten
is heerlijk en goedkoop, kies gewoon de plaats met de waar de meeste mensen
zitten en je bent in voor een traktatie.
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Dag 22: Zondag 6 augustus 2017
Sanur - Amsterdam
Maaltijden: Ontbijt
Tja, helaas, deze reis komt teneinde. U keert weer terug naar Nederland. U wordt om
10:00 ’s ochtends opgehaald vanuit uw hotel om naar de nabijgelegen Ngurah Rai
internationale luchthaven te worden gebracht om uw vlucht met Etihad airlines
(vluchtnummer EY2716) met vertrek om 12:55 lokale tijd aan te vangen. U komt dan
maandag 7 augustus te Amsterdam aan.

Wij wensen u een behouden terugreis. Selamat Jalan!

Andere belangrijke informatie
Geldzaken
In Indonesië kent men de rupiah (IDR) afgekort tot Rp. De koers bedraagt om het
moment van het afdrukken van dit draaiboek 1 € = 15.243 Rp (u kunt ook andersom
rekenen met 10.000 Rp = ongeveer €0,66). De rupiah is verdeeld in biljetten van
100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5000, 2000 en 1000 rupiah. Al deze biljetten zijn
verschillend van kleur maar het biljet van 100.000 Rp lijkt enigszins op dat van
10.000 Rp, let daar goed op! Daarnaast zijn er nog munten van 1000, 500, 200, 100
en zelfs kleiner formaat. Deze kunt u gebruiken voor donaties en toilet e.d.
De beste methoden om uw geld vanuit Nederland in Indonesië te gebruiken zijn:
1. Middels uw eigen Nederlandse bankpas. Deze dient dan wel geactiveerd te zijn voor
het buitenland (buiten Europa). Dit kunt u bij uw eigen bank laten doen. In de grote
steden, vooral in Jakarta, zijn naast de Indonesische banken ook veel internationale
banken aanwezig, zoals HSBC en Citibank. Daarnaast heeft de Rabobank
verschillende kantoren en geldautomaten in Indonesië. Met uw Nederlandse bankpas
bent u echter niet afhankelijk van deze buitenlandse banken. Bankpassen van de
grote Nederlandse banken zijn allemaal voorzien van het Maestro-logo, en dus kunt
u bij elke geldautomaat met datzelfde logo geld pinnen.
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Dit is het Maestro logo (deze vindt u op uw bankpas en op de pinautomaten welke u
kunt gebruiken).
De grootste banken in Indonesië zijn BRI, BNI, BCA en Mandiri. De eerste drie van
deze hebben elk een Maestro-logo en daar kan dus gepind worden. Bank Mandiri
werkt niet met Maestro maar met Visa en daar werken de meeste Nederlandse
bankpassen dus niet. De andere drie banken kunnen op Java en Bali en in de
grotere steden op de andere eilanden overal gevonden worden. Een geldautomaat
heet in Indonesië ATM. Dat is de afkorting voor automated teller machine, maar de
afkorting wordt niet op z’n Engels uitgesproken. De uitspraak van ATM is in het
Indonesisch hetzelfde als in het Nederlands.
Alle geldautomaten hebben een taalkeuze, en er kan dus altijd met een Engelstalige
instructie gepind worden. Er zijn een paar dingen die anders zijn dan in Nederland,
en waar u dus op moet letten. In het Engelstalige menu wordt gevraagd van welk
soort rekening u geld wilt pinnen (checking- of savings account), kiest u voor savings
account. Een opvallend verschil is dat de bankpas meestal pas als laatste weer uit de
automaat komt, dus ná het geld. Omdat dit in Nederland andersom is moet u dus niet
uit gewoonte na het aannemen van je geld bij de automaat weglopen. De
geldautomaten hebben elk een maximumbedrag dat per transactie wordt uitgekeerd.
Meestal is dit anderhalf of twee miljoen rupiah (€94 – €125). Aan het einde van de
transactie vraagt de automaat meestal of je nog een transactie wilt doen, en zo kun
je dus wel twee of drie keer dat bedrag opnemen. Het probleem daarbij is wel dat het
om een nieuwe transactie gaat, en je dus opnieuw transactiekosten moet betalen
(afhankelijk van uw bank en rekening). Vooral automaten van BRI hebben nog wel
eens een maximum van maar een miljoen rupiah per transactie.
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Uit elke automaat komen biljetten van óf honderdduizend óf vijftigduizend rupiah.
Meestal zit er een sticker op die aangeeft welke biljetten de automaat uitgeeft. Zelfs
100.000 rupiah is maar iets meer dan zes euro, dus voor grote betalingen is het
handig bij een automaat met ‘honderdduizendjes’ te pinnen, anders wordt de
portemonnee erg dik.
2.

Geldwisselkantoren
Neemt u in ieder geval wat euro’s in contanten mee. In toeristische gebieden (vooral
op Bali) zijn heel veel geldwisselkantoren. Zolang uw bankpas werkt is het echter
voordeliger om rechtstreeks te pinnen. Ook gaan er veel verhalen rond over
sjoemelende geldwisselaars. Het is wel handig om voor de zekerheid baargeld
(euro’s) als extra veiligheidsmaatregel bij u te hebben. Bewaar dit geld goed! In uw
beiden pensions zijn kluisjes op de kamer aanwezig. U mag maximaal 10.000 euro
aan contanten uitvoeren vanuit Nederland.

3.

Creditcard (o.a. Mastercard, Visa en American Express).
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Gezondheid
Indonesië is een tropisch land en daarom loopt u meer risico om ziek te worden dan
thuis. Dit komt omdat er meer bacteriën aanwezig zijn in een tropisch klimaat. Een
tropisch klimaat vormt met zijn vochtige warmte een goede voedingsbodem voor
ziekteverwekkers. Hoewel het risico op ziekten niet moet worden overdreven en
zeker niet uw reisplezier in de weg zou moeten staan, is het aan te raden om u goed
voor te bereiden en ook ter plekke bewust om te gaan met gezondheidsrisico’s.
Voordat u vertrekt kunt u al een aantal voorzorgsmaatregelen treffen; die bespreken
we eerst. Vervolgens belichten we wat u ter plekke kunt doen om gezond te blijven
en tenslotte geven we aandacht aan zaken waarop u na thuiskomst kunt letten.
Gezondheidsmaatregelen voor vertrek
Zorg dat u voor vertrek contact opneemt met een medische instantie die verstand
van zaken heeft, zoals uw huisarts, een ziekenhuis of in grote steden de GGD. Wat
daarbij van belang is, is dat de instelling waartoe u zich wendt (bijvoorbeeld GGD,
huisarts of ziekenhuis), aangesloten is bij het Landelijk Coördinatiecentrum
Reizigersadvisering (LCR). Deze organisatie zorgt dat de aangesloten instellingen
up-to-date zijn op het gebied van vaccinaties en ziektepreventie voor de tropen.
Als u medicijnen gebruikt, neem dan een medicijnen paspoort mee en een extra
voorraadje.
.
Na aankomst in Indonesië kunt u last krijgen van een jetlag. Dit is een ontregeling
van uw biologisch klok (onder andere het ritme van slapen en wakker zijn) dat
veroorzaakt wordt door het vliegen over meer dan drie tijdszones. De eerste dagen
na de vlucht zal uw lichaam zich wennen aan het nieuwe bioritme waardoor u moe
en suf kunt zijn. Het is aan te raden om in het vliegtuig weinig koffie en alcohol te
drinken en na aankomst de eerste twee à drie dagen niet te veel van uzelf te vergen.

Diarree
Verandering van ritme, klimaat en voedsel (vooral pittig eten) kunnen uw darmen op
hol doen slaan. Zo lang dit alleen gaat om dunne ontlasting zonder bijverschijnselen
kunt u het beste gewoon rustig aan doen en zorgen genoeg drinken binnen te
krijgen. U kunt eventueel wat in water opgelost ORS (Oral Rehydration Salts) of een
glas water met daarin een schep suiker en zout innemen om te zorgen dat u niet
uitdroogt. Mocht de diarree langer dan twee dagen aanhouden of er zijn
bijverschijnselen als koorts, bloed in de ontlasting of andere zaken, neem dan
contact op met een arts, zodat via een laboratoriumtest gekeken kan worden wat er
aan de hand is. Drink alleen water en dranken uit een afgesloten/gesealde fles of uit
blik of dranken die gekookt zijn zoals thee of koffie. Ook met blokjes ijs in uw
drankjes kunt u het beste oppassen. Fruitsap is alleen veilig als er geen water is
toegevoegd. Voedsel, vooral vlees en vis, moet goed gekookt, gestoofd of
doorbakken zijn. Westerse salades, zoals bij salad bars in dure hotels gebruikelijk
zijn, zijn in dit licht over het algemeen af te raden.
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Huidverzorging
Neem wondjes in de tropen serieus: houd ze in de gaten en doe er iets
desinfecterend op en eventueel voor overdag een pleister. Krab muggenbulten niet
open. Was of desinfecteer uw handen na toiletbezoek en bijt liever geen nagels.
De zon is krachtig op de evenaar, ook als er bewolking is. Smeer daarom altijd een
hoge factor zonnebrandcrème op de blootstaande huid, ook in het regenseizoen. Als
u gevoelig bent voor huidirritatie is het beter om katoenen of linnen kleding te dragen,
dat broeit niet snel. U kunt eventueel uzelf na het ochtendtoilet inpoeieren ter
voorkoming van broeien (prickly heat).
Zonnesteek
Voorkom een zonnesteek door een hoofddeksel en eventueel een zonnebril te
dragen. Zorg dat u altijd een fles water bij u heeft, zeker als u de natuur in gaat en
niet snel aan drinkwater kunt komen. Vermoed u een zonnesteek (word je licht in het
hoofd of krijg je hoofdpijn): drink wat, ga lekker in de schaduw zitten en blijf daar als
het mogelijk is.
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In geval van Nood
Mocht er onverhoopt iets met u gebeuren waarvoor u direct hulp nodig heeft dan kunt
u het best bellen naar het alarmnummer van uw verzekering. Zij zijn hierin getraind
en zullen van een afstand al uw directe noodzakelijke hulp voor u regelen.
Daarnaast heeft het ministerie van buitenlandse zaken een nieuw nummer welke u
24 uur per week kunt bereiken: +31 247-247-247
Maak van uw paspoort en andere belangrijke documenten een digitale kopie en
bewaar deze op een veilige plek (in de cloud).
Belangrijke telefoonnummers/gegevens/adressen:
Noteer hier zelf uw:
Verzekering Alarmnummer: …………………………………………………………….
•
•
•

Verzekeringspolisnummer: ……………………………………………
Burgerservicenummer: .………………………………………………..
Paspoortnummer: .………………………………………………………

Gegevens huisarts:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Gegevens thuisblijvers:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Nederlandse Ambassade in Jakarta
Adres: Jalan HR Rasuna Said Kav.S-3
Jakarta 12950 Indonesië
Telefoon (+62) 21-5248200

Nederlands Honorair Consulaat in Bali
dhr. A. Purwa Honorair Consul
Adres: Jalan Raya Kuta No. 127
Denpasar, Bali Indonesië
Telefoon (+62) 361 761502

Daarnaast kunt u ten alle tijden onze lokale agent Khiri te Indonesie bereiken op:
(+62) 81803609076 of (+62) 85239717649
Voor minder dringende zaken kunt u go Indonesia in Nederland bereiken op:
(+31) 64413701 of (+31) 263219588
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Souvenirs
Er is in Indonesië veel te koop! Met een verbazingwekkend snel tempo worden
warenhuizen en winkelcentra gebouwd. Hier kunt u tegen vastgestelde prijzen
allerhande luxe waren en souvenirs kopen variërend van houtsnijwerken, batik,
gouden en zilveren voorwerpen, sieraden, wajangpoppen en nog veel meer.
Op markten en in kleine winkeltjes onderweg is ook van alles te koop, maar hier is
het wel belangrijk dat u gaat afdingen (tawar).
Afdingen (tawar) is een sport en gaat met veel show gepaard. Begin met de helft van
de vraagprijs om daarna op ongeveer 40% onder de vraagprijs te eindigen.
Kijk voor meer informatie over het invoeren van souvenirs op de website van de
Douane.

Telefoon, internet en post
Neem gerust uw Nederlandse mobiele telefoon mee. Al belt u zelf niet u bent dan wel
voor familie (Indonesië en Nederland) en anderen welke uw Nederlandse nummer
kennen bereikbaar. Vraag voor de zekerheid uw telefoonaanbieder of dit klopt. In de
grote steden kunt u bij postkantoren en hotelrecepties via de satelliettelefoon
rechtstreeks telefoneren of faxen met Nederland. Houdt u er rekening mee dat de
hotelreceptie een behoorlijk bedrag extra rekent voor bemiddelingskosten. Voor
gebruik van uw GSM tijdens uw verblijf dient uw inlichtingen in te winnen bij uw
provider over de mogelijkheden en vooral: de kosten! De landentoegangscode voor
Nederland is 0031 of +31 gevolgd door (bellen naar een vast nummer) het kengetal
zonder de eerste nul en dan het abonneenummer. Belt naar mobiel dan wordt ook de
eerste nul wegelaten (dus 0644137031 wordt 0031644137031). Ook kunt overwegen
een Indonesische SIM aan te schaffen, vraag uw chauffeur naar de mogelijkheden.
Postzegels koopt u op het postkantoor. Post voor het buitenland kunt u het beste
afgeven bij het postkantoor of bij hotelrecepties. Gebruikt u nooit de brievenbussen
op straat! Ansichtkaarten en brieven zijn per luchtpost tussen de 6 dagen en 2 weken
onderweg.
Ook kunt u voor uw reis een Indonesische SIM kaart aanschaffen, vraag uw
chauffeur waar u deze kunt aanschaffen.

Tijdsverschil
Indonesië is ingedeeld in drie verschillende tijdzones. Op Java en Sumatra is het vijf
uur later dan in Nederland. Op Bali en Lombok is het tijdverschil zes uur. In de
wintertijd komt er nog een uur bij. Dus in uw geval is het op Java (Jakarta) 6 uur later
en in Bali 7 uur later dan in Nederland.

25
go Indonesia, Veenwortelstraat 107 6841KL Arnhem KvK 61291811 SNS NL09SNSB0902344242
tel. 026-3219588 / mobiel 06-44137031 / info@go-indonesia.nl / www.go-indonesia.nl

go Indonesia
Terug naar jouw roots!

Tips en fooien
In Indonesië doet men alles voor u met een glimlach, maar er wordt altijd gerekend
op een tip als u bijv. een foto maakt van een rijstplukster, als men u helpt bij het
oversteken of als men uw koffer in uw kamer heeft afgeleverd. Het is aan te raden
om een aantal briefjes van 1000 Rupiah bij u te dragen, zodat u altijd iets kleins bij
de hand heeft. In de hotels en restaurants wordt de tip al op de rekening verwerkt, u
hoeft dus niet nog extra te geven!

Veiligheid
Zoals in ieder land dient u ook in Indonesië goed op te letten op uw bagage. Zeker
wanneer u ronddoolt in smalle steegjes, drukke winkelstraten en op stations moet u
extra op uw spullen passen. Uw paspoort, uw geld en cheques kunt u het beste
opbergen in een kluisje op de kamer van uw pension. Vraag om instructies aan een
van de medewerkers van het pension en guesthouse. U zult zelf wel een pincode
moeten opgeven en onthouden maar dat is in ieder geval beter dan het continu bij u
te dragen. Waardevolle sieraden kunt u het beste thuislaten.

Vervoer
Om u te laten vervoeren in Jakarta en in Bali kunt u het best gebruik maken van
taxi’s van de maatschappij Blue Bird. Deze taxi’s zijn veilig en zullen u niet
bedonderen. U kunt het best het personeel van uw pension vragen er een voor u
organiseren. De taxi’s zijn te herkennen aan hun blauwe kleur.

Blue Bird taxi’s.
U kunt deze taxi’s ook vinden op speciale taxi standplaatsen of gewoon aanhouden
langs de kant van de weg. De lamp bovenop de taxi brandt als hij al iemand vervoert.
Als richtlijn geldt dat bij de start van uw reis de meter begint met Rp 7,000 (€ 0,43) en
omhoog klimt met Rp 3,600 (€ 0,23) voor elke 1/10 van een kilometer; wilt u de taxi
op u laten wachten dan kost dat is Rp 42,000/uur (€ 2,63) per uur.
Voor eventuele dagtrips vanuit uw guesthouse te Sanur is vervoer (auto of minibus)
al inbegrepen in de prijs.
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