Eilandenrijk Indonesië
8.6

23 dagen v.a.

3.598,-

reissom 2-pk alleengebruik v.a. 4.298,-

Pluspunten
vluchten Singapore Airlines
2 binnenlandse vluchten
ruimbagage
treinreis Bandung – Yogyakarta
middenklassehotels
20x ontbijt en 19x lunch of diner
inclusief entreegelden
lokale gidsen tijdens excursies
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie

Bezienswaardigheden
Borobudur en Prambanan
leefgebied orang-oetans
Sunda Kelapa in Jakarta
Bandung en Malang
ereveld van Pandu
Batakdorpjes op Sumatra
Kraton-paleis in Yokyakarta
eiland Samosir en Tobameer
hindoetempelcomplex Panataran
kunstenaarsdorpen Ubud en Mas

Vertrekdatum 2023
• 26 september

Groepsgrootte
10-20 deelnemers

Exclusief
• fooien • optionele excursies

Reisleider Thomas: “Twee binnenlandse vluchten en alle
entreegelden zijn inbegrepen. Een mooi reisprogramma met
goed verzorgde maaltijden… dit is een zeer complete reis!”

Sumatra, Java en Bali
Indonesië is een groen eilandenrijk met overweldigende natuur, uitgestrekte
groene rijstvelden, een vriendelijke kleurrijke bevolking en lekker eten. Op het
grootste eiland Sumatra reist u voor een groot deel door de jungle. U bezoekt
het leefgebied van de orang-oetans in Bukit Lawang, waar u deze mensapen
met een beetje geluk in hun natuurlijke omgeving kunt aanschouwen: erg
indrukwekkend! Verder vaart u over het Tobameer en komt u in contact met de
vele Batak-volkeren die rondom het meer leven. In Bukkittingi komt u meer te
weten over de Minangkabau, een volk dat leeft volgens matriarchale cultuur.
Op Java ontdekt u sporen van ons koloniale verleden in Jakarta. Hier bezoekt
u ook de bekendste bezienswaardigheden van Indonesië: de best bewaarde
hindoetempel Prambanan en het boeddhistische bouwwerk Borobudur. U
verkent Yogyakarta in een becak, een fietstaxi. Natuurlijk bezoekt u hier ook
het paleis van de sultan. Tot slot wandelt u op het hindoeïstische Bali door
de rijstvelden en kunt u een duik nemen in de Indische Oceaan. Tijdens deze
schitterende reis geniet u van de overweldigende mix van culturen, religies
en natuurschoon. Tijdens de hele reis spelen de vriendelijke Indonesiërs een
hoofdrol: u zult overal met een brede glimlach ontvangen worden. Ga mee op
reis en ervaar de gastvrijheid en vriendelijkheid van het Indonesische volk!

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8
dag 9
dag 10
dag 11
dag 12

Vlucht Amsterdam – Indonesië
Verkenning Medan op Sumatra
Orang-oetans in Bukit Lawang
Naar het bergdorpje Brastagi
De Sipisopiso-watervallen en
naar Samosir
Bezoek Toba-Batak-dorpjes
Naar Dolok en Balige
Het land van de Minangkabau
Via Pandai Sikek naar
Batusangkar
Vlucht Padang – Jakarta
Nationaal museum en Sunda
Kelapa in Jakarta
Nederlandse ereveld Pandu

dag 13 Bandung en Tangkuban Prahu
dag 14 1e klas treinreis naar Yogyakarta
dag 15 Bezoek aan Borobudur en aan
Prambanan
dag 16 Yogyakarta, kraton en batik
dag 17 Javaanse markt in Solo en
naar Blitar
dag 18 Tempelcomplex Panataran en
Malang
dag 19 Bromo-vulkaan en vlucht naar
eiland Bali
dag 20 Kunstenaarsdorp Ubud
dag 21 Vrije dag op Bali
dag 22 Terugvlucht via Singapore
dag 23 Aankomst in Nederland

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123
Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

