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groepsreizen
Uitstekend verzorgde

Al 30 jaar de Azië specialist bij uitstek

Welkom bij

HSS Azië Reizen
Ervaar de full comfort service
van HSS Azië Reizen
Groepsreizen
HSS Azië Reizen is specialist in groepsreizen naar
Zuidoost-Azië. Onze groepsreizen zijn volledig
verzorgd: wij boeken uw vliegticket, verzorgen de
overnachtingen in comfortabele hotels op bijzondere
locaties, wij organiseren de excursies en verzorgen de
maaltijden. Onze Nederlands- en/of Engelssprekende
reisleiders kennen het land op hun duimpje en vertellen
u graag alles over hun land. Ze laten u kennismaken
met de lokale bevolking en dompelen u onder in de
verschillende culturen en gebruiken. Om het land van
uw bestemming goed te leren kennen, nemen we
tijdens onze groepsreizen de tijd om optimaal te
genieten van het prachtige Azië.
Individuele rondreis
Een individuele rondreis is ideaal wanneer u alleen, met
z’n tweeën of samen met familie of vrienden op reis wilt
gaan. HSS Azië Reizen is door de jarenlange ervaring
specialist in het organiseren van verre reizen naar Azië.
Een individuele rondreis kan speciaal voor u op maat
worden samengesteld. Of u nu een reis wilt maken
waarbij u op zoek gaat naar uw roots, de prachtige
tempels van Bali van dichtbij wilt bekijken of een
bezoekje wilt brengen aan de miljoenenstad Ho Chi Minh
City in Vietnam, alles is mogelijk. Wij kunnen voor u het
vliegticket, hotels, vervoer (met chauffeur) en excursies
organiseren. U geeft uw wensen aan en wij verzorgen
de rest, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw eigen
bijzondere rondreis. Vraag onze brochure met individuele
reizen aan om inspiratie op te doen. In de brochure
staan een aantal voorbeeldreizen die we kunnen
aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

Een betere wereld
Reizen met HSS Azië Reizen, Stichting Het Schone Streven,
is een reis voor velen. U beleeft niet alleen een onvergetelijke
reis, u steunt hiermee ook verschillende ontwikkelingsprojecten waar wij ons sterk voor maken.

Een compleet overzicht van onze reizen
kunt u ook terugvinden op onze website:

www.hssaziereizen.nl

Strandvakanties
Ontdek de mooiste strandvakanties naar Indonesië.
Brede hagelwitte zandstranden, azuurblauwe zeeën,
kabbelende golven, wuivende palmbomen en een
prachtige natuur. De adembenemende stranden in
Azië zijn één van de mooiste ter wereld. Speciaal voor
zonliefhebbers die even willen ontsnappen aan de
drukte van alledag en van zon, zee en strand willen
genieten, hebben wij de ideale strandvakanties.
En voor iedereen die toe is aan een heerlijke,
ontspannen strandvakantie bieden wij een
uitgebreide keuze aan bijzondere accommodaties.

Waarom zou u kiezen voor een reis met
HSS Azië Reizen?
Geheel verzorgde groepsrondreizen
Ruim aanbod individuele reizen
Gerenommeerde luchtvaartmaatschappijen
Comfortabele hotels
Natuur en cultuur
Aanbetaling is niet nodig
De vermelde excursies zijn bij de reissom
inbegrepen
Tijdens de groepsreizen wordt u begeleid
door Nederlands- of Engelstalige reisleiders
Onze opbrengsten worden besteed aan
diverse hulpverleningsprojecten.
Wilt u meer informatie dan kunt u ons bereiken
op telefoonnummer 058-2137706 of per
e-mail info@hssaziereizen.nl

Algemene informatie
Stichting Het Schone Streven (HSS Azië Reizen) (KvK 41131854) is aangesloten bij het
SGR onder nummer: 2593. U kunt dit controleren via www.sgr.nl.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen
onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat
zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de
overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer
omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Optie op een reis
Bent u geïnteresseerd in één van onze
rondreizen? Wacht dan niet te lang
met boeken. Indien u nog enige
bedenktijd wilt voordat u definitief een
reis boekt, dan kunt u een optie nemen voor een
periode van maximaal vijf werkdagen. U kunt een
optie plaatsen door telefonisch contact met ons
op te nemen. U hoeft geen aanbetaling te doen.
Wij versturen pas de factuur als een reis een
gegarandeerd vertrek heeft.

Bezoekadres en contactgegevens
Ons kantoor is gevestigd aan de
Zuidergrachtswal 5 te Leeuwarden.
Als u langs wilt komen dan kunt u ons bellen of
mailen om een afspraak te maken. We zijn te
bereiken op telefoonnummer 058-2137706 of per
email info@hssaziereizen.nl.

Alleen overland arrangement
Wilt u alleen het overland arrangement
boeken? In de prijsbijlage staat de prijs
vermeld exclusief het internationale
ticket.

Digitale nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws? Dan kunt u zich aanmelden voor onze
digitale nieuwsbrief via onze website
www.hssaziereizen.nl. U ontvangt dan het laatste
nieuws en aanbiedingen in uw email.

Voorboeking
Als de vertrekdata en prijzen voor een
bepaalde periode nog niet bekend zijn
gemaakt, kunt u toch alvast een
vrijblijvende voorboeking doen voor de
reis van uw keuze. Zodra alles definitief bekend is
krijgt u als eerste de mogelijkheid om de boeking
binnen 1 week definitief te maken. Deze voorboeking
is geheel vrijblijvend en uiteraard kosteloos.

Telefoon: (058) 213 77 06
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Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.

HSS op social media
Volg onze facebookpagina waar we regelmatig
nieuwtjes op plaatsen:
www.facebook.com/hetschonestreven

Inhoudsopgave
Algemene informatie

........................................
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Over de bestemming

Indonesië

Indonesië ligt in Zuidoost Azië
tussen het Aziatische vasteland en
Australië. Het land bestaat uit een
archipel van zo’n 17.508 eilanden
en is daarmee ‘s werelds grootste
eilandstaat. De totale oppervlakte
is zo’n 1.904.569 km2 en het is 51
maal zo groot als Nederland.
Bevolking
Met een populatie van bijna 249
miljoen inwoners is Indonesië qua
inwoneraantal het op drie na
grootste land ter wereld. Het is een
smeltkroes van etnische en culturele
groepen met elk hun eigen cultuur,
tradities, taal, godsdienst, muziek
en dansen.
De Islam neemt in Indonesië een
grote plaats in. Rond 90% van de
bevolking is Islamiet, de oproep van
één van de vele moskeeën voor het
vroege ochtendgebed is dan ook
overal te horen. Een gering aantal
mensen hangt het Christendom
aan, op Bali echter vindt het
Hindoeïsme vaste
voedingsbodem.
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Etiquette
Traditionele gewoontes spelen een
belangrijke rol in familie- en
gemeenschapsleven. Uw verblijf zal
aangenamer zijn als u de plaatselijke gewoontes probeert te
begrijpen. Een nuchter en gezond
verstand is een goede leidraad
aangezien er feitelijk niets is dat
afwijkt van algemeen geaccepteerde
codes van goed gedrag.
De handdruk is gebruikelijk voor
zowel mannen als vrouwen bij
kennismaking en groet, maar het
gebruik van de wijsvinger wordt als
onbeleefd beschouwd bij het
oproepen van iemand. Gebruik
altijd uw rechterhand als u iets
geeft of ontvangt.
Als u samen met anderen bent,
kruis dan niet uw benen, met de
ene knie over de andere. Dat wordt
als oneerbiedig beschouwd.
Indonesiërs beschouwen het hoofd
als het meest gerespecteerde
lichaamsdeel. Raak daarom nooit
iemands hoofd aan, zelfs al is het
vriendelijk bedoeld. Verschijn niet
in openbare gelegenheden zonder
shirt of met hele korte broeken.

Taal
Voor de meer dan 248 miljoen
inwoners is Bahasa Indonesia de
officiële taal. Nederlands wordt nog
slechts gesproken door sommige
oudere mensen die vroeger veelal
werkzaam waren in het ambtenarenapparaat. Engels en Japans zijn
sterk in opkomst vanwege de
internationale handelsbetrekkingen.
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Feestdagen
Indonesië kent veel feestdagen en het aantal lokale
feestdagen wisselt jaarlijks.
De Ramadan (vastenmaand) en het Suikerfeest/
Idul Fitri spelen in Indonesië een belangrijke rol.
Deze feestdagen kunnen invloed hebben op de
uitvoering van het programma. Het is in die periode
erg druk op de wegen en in de hotels omdat veel
mensen op familiebezoek/vakantie gaan. Daarnaast
kan het voorkomen dat kantoren, winkels en banken
gesloten zijn. Fabrieken en theeplantages zijn dan
helaas niet altijd operationeel.
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Voor de export zijn er de handelsgewassen zoals thee,
palmolie, koffie, tabak, peper, rubber en suiker.
De veehouderij is vrij bescheiden en bestaat uit geiten,
varkens, kippen en schapen. De visserij is zeer belangrijk voor Indonesië. Sommige bevolkingsgroepen zijn
hiervan geheel afhankelijk. In sommige streken van de
noordkust van Java kan men aparte visvijvers voor
zoetwatervis aantreffen. Er is verder weinig industrie in
Indonesië. De meeste, ± 70%, is geconcentreerd op
Java en bestaat voornamelijk uit kleine en middelgrote
bedrijven.
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Flora en Fauna
De flora en fauna van Indonesië zijn zeer divers. Naast
de vele palmsoorten kan men ook dieren als apen en
tijgers aantreffen. Ruim 2/3 van het land is bedekt met
tropisch oerwoud, maar helaas wordt ook dit oerwoud
bedreigd door onverantwoord kappen. Een groot deel
van de beroepsbevolking is in de landbouw werkzaam.
Er worden voedingsgewassen zoals rijst, cassave, maïs,
grondnoten, sojabonen, suiker e.d. verbouwd.
Rijst vindt men op de sawa’s oftewel rijstvelden, die in
bergachtig gebied trapsgewijs onder elkaar liggen.
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Tijdverschil
Het tijdverschil met Sumatra en
Java is in de zomer 5 uren later dan
in Nederland, het verschil met I
Sulawesi, Bali en Lombok is 6 uren.
In de winter is het 6 en 7 uren later.
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Een andere wisselde feestdag is Nyepi “de Dag van de
Stilte” op het eiland Bali. Op deze dag zijn alle winkels,
banken en andere instellingen gesloten en blijven de
lichten uit. Er wordt gemediteerd en gevast. Verder
wordt de toegang tot het eiland ontzegd, en kan het
niet worden bezocht per vliegtuig of boot. Van toeristen
wordt verwacht dat zij zich ingetogen gedragen en
binnen blijven in het hotel.
De avond voor Nyepi wordt op Bali Ogoh-Ogoh gevierd.
In optochten worden de goden aangeroepen. De reden
van Ogoh-Ogoh is de boze geesten weg te drijven.
De stilte en het niet gebruiken van lichten is om de boze
geesten, die toch nog overvliegen, in de waan te brengen
dat Bali er niet is. Ze kunnen dus niet op het eiland
komen, want wat je niet ziet en niet hoort, is er niet.
Klimaat
kans op
(zeer) warm
weer

kans op
langdurige
neerslag

zonzekerheid

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
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Indonesië ligt op de evenaar en heeft een tropisch
regenwoudklimaat. Indonesië kent een droge en een
natte moesson. Vanaf april tot oktober is er een droge
tijd. Ook in de droge tijd kan af en toe eens een
regenbuitje vallen. De natte tijd is van november tot
april. In deze maanden moet u rekening houden met
enkele tropische regenbuien. De buien vallen vooral in
de namiddag, de ochtenden zijn vaak zonnig en droog.
In de bergen kan het wat vaker tot een bui komen. De
zon schijnt volop in Indonesië. Maar het aantal zonuren
kan per regio heel erg verschillend zijn. De temperaturen
schommelen het hele jaar tussen de 25° en 32°
Celsius. In de bergen kan het iets koeler zijn.

De Bromo is de
bekendste vulkaan
op het eiland Java.
De vulkaan (2392 meter
hoog) ligt samen met
twee andere vulkanen
in een zandzee van 8
bij 10 kilometer.

Geldzaken
In Indonesië wordt betaald met de Rupiah. De koers is
aan hevige koersschommelingen onderhevig, maar het
is wellicht het meest makkelijk om tijdens uw rondreis
een omrekenkoers van Rp. 15.000 voor € 1,- te hanteren.
Wij adviseren u geld om te wisselen in Indonesië: geen
moeilijkheden, en een gunstige koers. Na aankomst op
het vliegveld zou u al een klein bedrag kunnen omwisselen. In de grote steden kunt u geld opnemen bij de
pinautomaten. De meeste creditcards kunnen worden
gebruikt in hotels en restaurants.

We bieden diverse reizen aan naar dit prachtige land
waarbij u kunt kiezen uit een combinatie van verschillende eilanden:

De diversiteit van Indonesië maakt het zo’n boeiende
en aantrekkelijke vakantiebestemming. Maar dit is nog
niet alles wat Indonesië te bieden heeft, wat dacht u
van de prachtige natuur van het land? Behalve de
groene rijstterrassen, vulkanen, tropische stranden,
ongerepte jungle en de prachtige onderwaterwereld
zijn het vooral ook de geuren, de sfeer en de vriendelijkheid van de mensen die het land zo bijzonder
maken.

Java is een belangrijk toeristisch eiland waar tal van
bezienswaardigheden de moeite van het bezoeken
waard zijn. Zoals de Botanische tuin in Bogor, waar
meer dan 15.000 verschillende plantensoorten
groeien. Het Borobudur tempelcomplex, het grootste
boeddhistische heiligdom ter wereld en daarom één
van de wereldwonderen. Het Prambanan tempelcomplex
is de grootste hindoetempel van Indonesië. Dit zijn
slechts een paar van de vele bezienswaardigheden.
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Over Java

Java is het belangrijkste eiland van Indonesië. Hier
bevindt zich tevens de dynamische hoofdstad Jakarta,
het economisch hart van Indonesië. Java is het
dichtstbevolkte eiland van Indonesië met ongeveer
65% van de totale bevolking.

Boven: rotsgraven in Rantepao.
Overledenen worden vaak een tijdje
(gebalsemd) ‘bewaard’ in of bij het huis van
de familie voor ze in speciale grotten worden
geplaatst die zich in steile rotswanden
bevinden. De doden worden omringd door
houten beeldjes ter bescherming.

Over Sumatra

Sumatra is het op één na grootste eiland van Indonesië.
Het eiland is ruig van landschap en kent ongerepte
regenwouden, vele vulkanen met kraters en kratermeren,
een diversiteit aan bevolkingsgroepen en stammen.
Zo kunt u hier kennismaken met de rijke cultuur van de
Batakkers.

De kust bij Lovina in het noorden van Bali kenmerkt
zich door de zwarte stranden van vulkanisch zand.
Maar het is vooral bekend vanwege de dolfijnen die in
de Bali zee zwemmen. Het achterland wordt gedomineerd door hoge bergen, waar rivieren diepe ravijnen
hebben uitgeslepen.

Qua bezienswaardigheden heeft Sumatra veel te
bieden. In het noorden van Sumatra ligt het prachtige
Tobameer en het eiland Samosir waarvan u met de
boot diverse excursies kunt maken. En in het Gunung
Leuser Nationaal Park kunt u een bezoek brengen aan
het Orang Utan Rehabilitation Centre. Cultuur vindt u
in de plaats Bukittinggi, het bergstadje is beroemd om
zijn klokkentoren Djam Gadang.

In centraal Bali vindt u het culturele centrum, Ubud.
Deze artistieke stad ligt tussen de prachtige groene
rijstvelden en ademt de Balinese cultuur. U vindt er
vele kunstnijverheidswinkels en galerieën.

Over Bali

Bali, ook wel het ‘Eiland der Goden’ genoemd is met
zijn 5600 km2 een klein eiland met veel mystiek. In
tegenstelling tot de rest van Indonesië is de overheersende godsdienst het Hindoeïsme. Het eiland telt dan
ook duizenden tempels. Van de grote Heilige Tempel te
Besakih tot de huistempeltjes in de dorpen. Er zijn
dikwijls tempelfeesten waar u, met een beetje geluk,
tijdens uw verblijf getuige van kunt zijn.
Op Bali is er veel afwisseling in het landschap en
daarmee is het eigenlijk Indonesië in het klein. Op een
oppervlakte die nauwelijks groter is dan onze provincie
Noord-Brabant, vindt u bergen, bossen, vulkanen,
ravijnen, schitterende stranden, tempels en rijstvelden
in alle schakeringen groen.

Zuid-Bali biedt u enkele prachtige badplaatsen
variërend van hip en bruisend tot authentiek en minder
uitbundig. Kuta en Sanur zijn de bekendste toeristische
badplaatsen.

Over Sulawesi

Sulawesi, vroeger bekend als Celebes, is het derde
grootste eiland van de Indonesische archipel. Het
landschap is werkelijk adembenemend met zijn hoge
bergen, vruchtbare dalen en meren.
Naast prachtig natuurschoon heeft Sulawesi ook qua
cultuur veel te bieden. De lokale bevolkingsgroepen
hebben een grote invloed gehad en de Toraja stam in
Tana Toraja (Centraal-Sulawesi) is de grootste bevolkingsgroep die haar traditionele gebruiken nog altijd
heeft behouden. De rotsgraven met de tau-tau poppen
in Rantepao is hiervan het meest bekende voorbeeld.
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Over Kleine Sunda Eilanden

Flores (Portugees voor bloemen) is een van de grootste
eilanden van de kleine Sunda-eilanden in Indonesië.
Het landschap van het eiland is zeer gevarieerd.
Van vulkanen tot bergbossen en van rijstvelden tot
kratermeren. Ook de liefhebbers van de onderwaterwereld kunnen op Flores hun hart ophalen. Rond het
eiland bevinden zich op diverse plaatsen prachtige
koraalriffen die zeer geschikt zijn om er te snorkelen of
te duiken.
De bekendste plaatsen van Flores zijn Maumere, Moni,
Ende, Ruteng, Bajawa en Labuhan Bajo. Eén van de
bekendste toeristische attracties op Flores is de vulkaan
Kelimutu. Hier bevinden zich drie kratermeren die
regelmatig van kleur veranderen.
Sumbawa is ook een van de kleine Sunda-eilanden.
Het eiland bestaat uit twee grote schiereilanden, die
door een landlengte van elkaar worden gescheiden,
en enkele omliggende kleine eilandjes. Het westelijke
schiereiland is Semawa en heeft als hoofdstad Sumbawa Besar, het oostelijke heet Bima en heeft als
hoofdstad Bima.
Het eiland is dunbevolkt met circa 1 miljoen inwoners.
Het landschap biedt door de hitte van de winden
vanuit het Australische
continent een droge en dorre
aanblik.
Een aantal hotels op de
kleine Sunda-eilanden zijn
eenvoudig te noemen, deze
beschikken niet over airconditioning en hebben alleen
koud water.
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Eén van de bekendste toeristische attracties op
Flores is de vulkaan Kelimutu, drie kratermeren
die regelmatig veranderen van kleur.

Over Lombok

Lombok is kleiner dan Bali maar nog niet zo toeristisch.
De oorspronkelijke bewoners zijn de Sasaks die het
grootste deel uitmaken van de bevolking. Zij hebben
hun eigen taal en cultuur.
Net als Bali heeft ook Lombok een afwisselend
landschap. Het grootste deel van het westen is groen,
terwijl het in het oosten en zuiden weer droog is.
De vulkaan Gunung Rinjani is het hoogste punt van
Lombok (3725 m). Rond deze nog steeds actieve
vulkaan ligt een natuurreservaat; hier zijn bossen met
talrijke plantensoorten, watervalletjes en warmwaterbronnen te vinden.
De belangrijkste troef van Lombok vormt zonder twijfel
de prachtige ongerepte stranden. Vooral de noordwestkust rond Senggigi is een populaire bestemming.
Voor deze kust liggen tevens enkele tropische eilandjes
zoals Gili Air en Gili Trawangan waar de liefhebbers
van snorkelen en duiken hun hart op kunnen halen.

Over Kalimantan

Borneo is het op twee na grootste eiland van de wereld.
Het eiland is opgedeeld in Maleisië, Indonesië en de
staat Brunei. Het centrale en zuidelijke deel behoort
tot Indonesië en heet Kalimantan. Het landschap is
bergachtig en een groot deel bestaat uit tropisch
regenwoud waar zeldzame dieren te zien zijn zoals
orang-oetans, neusapen, krokodillen, slangen en
honderden vogelsoorten.
Kalimantan wordt ook wel het eiland van de
duizend rivieren genoemd. Langs de rivieroevers in
het binnenland leven de oorspronkelijke bewoners,
de Dayak, een bevolkingsgroep met een oude en rijke
cultuur. Ze wonen met de hele familie in zogenoemde
longhouses en leven van de jacht, landbouw en visserij.
Tijdens een boottochtje kunt u zelf kennis maken met
de levensstijl van de inwoners.
Kalimantan is nog niet zo toeristisch waardoor de
accommodaties eenvoudig zijn. Bent u flexibel en
avontuurlijk ingesteld maar wel goed ter been dan
is dit de reis voor u.

Over Molukken

De Molukken is een eilandengroep in het oosten van
de Indonesische Archipel. Het bestaat uit ruim duizend
eilanden waarvan een groot gedeelte onbewoond is.
De bekendste eilanden zijn Ambon, Seram, Banda en
Saparua. De Molukken hebben een belangrijke rol in
de Nederlandse geschiedenis gespeeld door de
handel in specerijen zoals kaneel, peper, kruidnagel,
nootmuskaat etc. De natuur is hier prachtig zowel
aan land als in de wateren die de Molukken omringen.
Ambon is het meest bekende eiland met de gelijknamige hoofdstad.
Vogelliefhebbers komen ruimschoots aan hun trekken
tijdens een boottocht over de Salawai rivier in Seram.
Het toerisme staat nog in de kinderschoenen en
daarom is een flexibele en avontuurlijke instelling een
must. U krijgt er een prachtige reis door een bijzonder
en minder ontdekt gedeelte van Indonesië voor terug.
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Highlights

REIS 1

• Fietstocht op Bali
• Zonsopgang bij de Gunung
Kelimutu
• Meerdaagse boottocht Komodo
Nationaal Park
• Snorkelen bij de Gili eilanden

Kleine Sunda Eilanden
22-DAAGSE RONDREIS
Dag 1 Vertrek vanuit Amsterdam.
Dag 2 Op het vliegveld van Bali wordt u opgevangen
door een Nederlandssprekende reisleider die u tijdens
de reis zal begeleiden. Na aankomst in het hotel kunt u
zich opfrissen en uitrusten van de lange reis. De rest
van de dag is ter vrije besteding.
Dag 3 Vrije dag.
Vandaag bent u in de gelegenheid om te gaan shoppen
of op eigen gelegenheid het eiland Bali te verkennen.

Dag 4 Vandaag staat er een mooie fietstocht op het
programma. U wordt met de bus naar het startpunt
gebracht. Tijdens de fietstocht langs prachtige rijstvelden
ziet u de landarbeiders aan het werk. U fietst door
typisch Balinese dorpjes waar de meeste lokale
mensen nog op traditionele en ambachtelijke wijze
tegels maken. U bezoekt ook de Tanah Lot tempel die
gebouwd is op een rotsplateau in zee.
In de avond gaat u dineren in restaurant D’Roemah van
tv-kok Lonny Gerungan.

Dag 5 Bali - Moni
Vandaag vertrekt u na het ontbijt vanaf Den Pasar
met een binnenlandse vlucht naar Ende op het eiland
Flores. Na aankomst op de luchthaven wordt u naar
het hotel in Moni gebracht. Wat natuurschoon
betreft is Flores het mooiste eiland van Nusa Tenggara.
U overnacht in een eenvoudig resort.
Dag 6 Moni - Bajawa
‘s Morgens heel vroeg, ± half 5, gaat u naar Gunung
Kelimutu, waar u de zonsopgang bij de driekleuren
meren mee kunt maken. U rijdt met de bus eerst
een stuk naar boven tot aan een parkeerplaats.
Daar vandaan loopt u verder naar de top op 1600
meter. De wandeling begint met een aantal treden en
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vervolgens loopt u ±,5 uur op een redelijk aangelegd
pad. Via een lange trap van ongeveer 200 ongelijke
treden bereikt u de top. Zodra de zon opkomt heeft u
een prachtig uitzicht over de 3 meren. De kleur van de
meren en het feit dat ze slechts door lage kraterranden
van elkaar worden gescheiden maakt ze zo bijzonder.
De meren danken hun kleur aan opgeloste mineralen.
In de loop der jaren zijn de meren verschillende
keren van kleur verandert. U betaalt ter plaatse een
bijdrage voor het gebruik van een camera.
Hierna gaat u terug naar het hotel voor het ontbijt
waarna u verder reist naar de plaats Bajawa.
U overnacht in een eenvoudig hotel.

Dag 7
Het stadje Bajawa is gelegen in de meest traditionele
streek van Flores. In de ochtend brengt u een bezoek
aan twee dorpen, Bena en Luba, waar de mensen nog
volgens de oude tradities leven. Het dorp Bena is boven
op een heuvel gelegen en de verschillende gedeelten zijn
door trappen met elkaar verbonden. De hoogteverschillen worden hierdoor vrij goed opgevangen.
De rest van de dag is ter vrije besteding. U kunt een
bezoek brengen aan de lokale markt.

De Komodovaraan
De komodovaraan behoort tot de langste hagedissen ter
wereld en kan een lengte bereiken van meer dan drie
meter. Het prehistorische dier kan tot 150 kilo zwaar
worden en wordt daarom geclassificeerd als de grootste
nog levende hagedis ter wereld.
Het langste exemplaar dat is beschreven was 3,13
meter lang en woog 166 kilo inclusief eventuele
verzwolgen prooien.
(Bron: Wikipedia)

Dag 8 Bajawa - Ruteng
Vandaag vertrekt u na het ontbijt naar het marktstadje
Ruteng. Ruteng is de hoofdstad van het Manggaraigebied. Omdat de weg erg slecht, steil en bochtig is,
wordt het een lange reis. Onderweg wordt diverse
malen gestopt bij o.a. een Arakstokerij. Hier kunt u het
proces van het stoken van Arak bekijken. Nadat u uw
lunchpakket heeft genuttigd op het strand van Bondoro
rijdt u verder naar Ruteng. U zult laat in de middag in
uw hotel aankomen. U overnacht in een eenvoudig
hotel dat alleen over koud water beschikt.

Dag 9 Ruteng – Labuan Bajo
Na het ontbijt vertrekt u naar de havenstad Labuan
Bajo. Onderweg brengt u een bezoek aan kampung
Cancar van waaruit u de rijstvelden in de vorm van een
spinnenweb kunt bekijken. De kampung ligt op een
heuvel en is via een trap te bereiken.

Dag 10 Labuan Bajo –

Komodo (boot)
Vroeg in de ochtend gaat u
naar de haven waar de boot
ligt aangemeerd. Het is een
gemotoriseerde houten
Buginese Schoener, ook wel
bekend als de Phinisi.
De boot is 12 meter lang en 6 meter breed. Op het
bovenste dek staan banken met daar tussen een lange
tafel, hier kunt u gedurende het varen plaats nemen.
Aan boord bevindt zich een ruimte met daarin een
westers toilet, wasbak en een eenvoudige douche.
Met deze boot vaart u naar het eiland Rinca. Het eiland
Rinca, Komodo en Padar vormen samen het Komodo
Nationaal Park dat in 1980 is opgericht.
Direct na aankomst op Rinca maakt u onder leiding van
een ranger een mooie wandeling om de prehistorische
komodovaranen te bekijken. De dieren zijn hier in hun
natuurlijke omgeving en moeten zelf hun prooi zoeken.
Vandaag is er ook gelegenheid om te snorkelen,
vergeet niet uw snorkeluitrusting mee te nemen.
Later in de middag kunt u in de buurt van het eiland
Flores tijdens zonsondergang kijken naar duizenden
vliegende honden die opstijgen voor hun nachtelijke
tocht om voedsel te vinden. U overnacht aan boord
van de boot.

Dag 11 Vroeg in de ochtend vaart u naar het eiland
Komodo. Onder leiding van een ranger maakt u een
trekking naar Banunggulung.
De tocht voert door een spectaculair landschap
waarbij u veel bijzondere dieren en planten kunt zien.
Hierna gaat u met de boot op weg naar Pink Beach
waar u in het heldere water kunt snorkelen en genieten
van het mooie kleurrijke koraal en al het moois wat de
onderwaterwereld te bieden heeft. U overnacht aan
boord van de boot.
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Dag 12 Komodo - Bima
Vroeg in de ochtend vaart u naar de havenplaats Sape
op het eiland Sumbawa. Na aankomst in Sape rijdt u
meteen door naar uw hotel in Bima. U overnacht in
een eenvoudig hotel.

Dag 13

Bima – Sumbawa Besar
Na het ontbijt vertrekt u naar Sumbawa Besar, de
hoofdstad van het eiland. Het is een lange rit van zo’n
8 uren, maar onderweg zal er volop gelegenheid zijn
om foto’s te maken en een kijkje te nemen bij de
zoutpannen.
Het hotel waar u verblijft is alleen voorzien van koud
water. Het beschikt over een zwembad en heeft
uitzicht op zee. U kunt hier ook prima snorkelen.

Dag 14 Na het ontbijt staat er een wandeling door
het dorp Pemulung op het programma waar u ook
een bezoek brengt aan een kleuterschool.
Vervolgens brengt u een bezoek aan Bala Kuning,
het voormalige huis van de Sultan in Sumbawa Besar.
Tegenwoordig is van het huis een museum gemaakt
waar nog veel te zien is uit de Nederlandse tijd.
Tijdens een rondleiding kunt u o.a. kleding, sieraden en
vele foto’s bekijken. Hierna kunt u een wandeling
maken over de Pasar, de lokale markt. Vervolgens gaat
u terug naar het hotel. De rest van de middag is ter
vrije besteding.

Dag 15

Sumbawa Besar - Tetebatu
Na het vroege ontbijt vertrekt u via Alas naar de haven
Poto Tano waar u de veerboot neemt naar Lombok.
De overtocht duurt ongeveer 1,5 uur. Na aankomst
wordt u naar het hotel in Tetebatu gebracht. Lombok is
heel wat minder toeristisch dan het buureiland Bali en
heeft zijn woeste schoonheid weten te bewaren. Het
noordelijke gedeelte van het eiland wordt gekenmerkt
door de weelderige plantengroei op de vruchtbare
flanken van de heilige vulkaan Gunung Rinjani.
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Dag 16 Na het ontbijt gaat u een
wandeling naar de Tibu Topat
waterval maken. Deze wandeling
duurt 3 tot 4 uren en voert u door
een prachtige omgeving met
rijst- en tabaksvelden.
Dag 17 Tetebatu – Gili Trawangan
In de ochtend gaat u op weg naar het eiland Gili
Trawangan. Onderweg bezoekt u het weefdorp
Pringgasela waar u kunt zien hoe de vrouwen de
songkets op traditionele wijze weven.
Songket is zowel de naam voor de manier van weven
als de stof (zijde/katoen) en motief. Vervolgens rijdt u
naar het pottenbakkersdorp Masbagik, een dorp waar
nog op traditionele wijze aardewerk wordt gemaakt.
Vervolgens gaat u naar de haven voor de overtocht
naar Gili Trawangan.

Dag 18 Vrije dag.
Faculatief kunt u deelnemen aan de eilanden cruise
inclusief barbecue. U wordt om 14.30 uur bij uw hotel
opgehaald om te snorkelen bij verschillende eilanden.
In de buurt van Gili Meno bevindt zich “Turtle Point”,
waar u de kans heeft om te zwemmen met zeeschildpadden. Verken de riffen van Gili Air waar een enorme
verscheidenheid aan kleurrijke vissen te zien zijn.
Vervolgens kunt u tijdens de barbecue aan boord
genieten van de zonsondergang terwijl u terug vaart
naar Gili Trawangan.

Highlights

Dag 19 Gili Trawangan - Senggigi

REIS 2

Vandaag gaat u naar Senggigi, gelegen aan de
westkust van Lombok. Over een tiental kilometers
vindt u hier een aaneenschakeling van prachtige
baaien omzoomd door palmbomen.

Bali - Sulawesi

Dag 20 Vrije dag.

Dag 1

Facultatief kunt u deelnemen aan een tour naar
Banjerak Village.
U vertrekt vanaf het hotel naar Banjerak Village,
gelegen in het centrale deel van Lombok wat vooral
bestaat uit landbouwgebied. U wordt verwelkomd in
het dorp waar u kunt zien hoe de lokale jeugd Engelse
les krijgt wat goed is voor de ontwikkeling van de
dorpsbewoners. Daarna stapt u op de fiets voor een
mooie tocht van ongeveer 1 uur langs de rijstvelden.
U luncht op een mooie plek in een dorp waar u kunt
genieten van een traditionele maaltijd. De vrouwen
van het dorp zullen u laten zien hoe de lokale cakes en
snacks worden gemaakt.

Vertrek vanuit Amsterdam.

Dag 21 Vandaag vertrekt u weer naar Amsterdam.
Dag 22 Aankomst Amsterdam.

• Fietstocht op Bali
• Snorkelen bij Menjangan
eiland
• Fort Rotterdam in Makassar
• Theedrinken bij een lokale
familie op Sulawesi
• Boottocht over het
Tempemeer
• Ontdekken van het
leefgebied van de Toraja

19-DAAGSE RONDREIS

Dag 2 Na aankomst op het vliegveld van Bali wordt u
opgevangen door een Nederlands sprekende reisleider
die u tijdens deze reis zal begeleiden. U wordt naar
het hotel in Sanur gebracht. Nadat u de koffers heeft
uitgepakt kunt u zich even opfrissen en uitrusten van
de lange reis. De rest van de dag is ter vrije besteding.
Dag 3 Vandaag is ter vrije besteding.
In de avond dineert u in een restaurant waarbij u kunt
genieten van een Balinese dansvoorstelling.

Dag 4 Vandaag rijdt u naar het minder ontdekte en
meer authentieke oostelijke deel van Bali. Onderweg
wordt een stop gemaakt bij een belangrijke tempel,
Goa Lawah.
Deze mooie tempel ligt aan zee met een grot waar
vleermuizen in wonen. Vrijwel dagelijks komen er
families om in de tempel en aan het strand een
ceremonie te houden.
Vervolgens rijdt u naar het op de berghelling gelegen
dorp Tenganan. In dit ommuurde dorpje worden nog
eeuwenoude Bali Aga tradities gevolgd. Heel bijzonder
is de double ikat weeftechniek.
Na dit bezoek gaat u verder naar het door de koning
van Bali aangelegde waterpaleis Tirtagangga.
Op deze prachtige plek kunt u van de lunch genieten.
Daarna rijdt u naar het Taman Ujung waterpaleis,
een bijzonder fotogeniek plekje.
Hierna gaat u terug naar Sanur.
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Dag 5 Sanur - Pemuteran
Na het ontbijt vertrekt u via
Blimbing naar Pemuteran, een
klein vissersdorp gelegen aan de
noordwestkust van Bali. Bij
Blimbing ziet u prachtige rijstterrassen. Onder leiding van een lokale
gids maakt u een wandeling langs
de rijstterrassen en fruitbomen.
Na de lunch rijdt u via een kronkelige smalle weg
verder naar het noorden naar het dorpje Pemuteran.
Dag 6 Vandaag gaat u naar Menjangan eiland, de
beste snorkelplek van Bali. U wordt er met een boot
naartoe gebracht waarna u een duik kunt nemen in de
kristalheldere zee. Tijdens het snorkelen kunt u
genieten van de vele kleurrijke vissen en het wonderschone koraal. Na alle activiteiten kunt u uitrusten op
het strand waar u ook de lunch gebruikt. In de middag
gaat u met de boot terug naar de haven.
Dag 7 Pemuteran - Ubud
Na het ontbijt vertrekt u naar Ubud. Onderweg bezoekt
u op de rand van het Bratanmeer bij Bedugul het
schitterende tempelcomplex Pura Ulun Danu.
De tempel dateert uit de 17e eeuw en is gewijd
aan de watergodin Dewi Danu.

Dag 8 U gaat met de bus naar Kintamani waar het
startpunt is voor de fietstocht naar Ubud. Het merendeel van de tocht is bergafwaarts door typisch Balinese
dorpjes. Er worden onderweg meerdere stops gemaakt
zodat u kunt genieten van de mooie omgeving.
U luncht bij een lokale Balinese familie. Indien mogelijk
wordt een school bezocht.
Ook wordt er een stop gemaakt bij een koffieplantage.
Dag 9 Ubud - Makassar
U heeft de ochtend ter vrije besteding. In de middag
vertrekt u vanaf de luchthaven van Den Pasar met een
binnenlandse vlucht naar Makassar (Sulawesi). Op de
luchthaven staat uw gids u op te wachten en wordt u
naar het hotel gebracht.
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Dag 10 Vandaag maakt u een excursie naar het
indrukwekkende kalksteengebergte van Maros,
gelegen nabij het nationale park Bantimurung. Tijdens
deze excursie wandelt u via rijstvelden, kalksteenrotsen en kleine dorpjes naar een kleine grot met enkele
prehistorische rotstekeningen. Onderweg gaat u thee
drinken bij een lokale familie. Daarna vaart u met een
kano over een smalle rivier door een landschap van
kalksteenrotsen weer terug naar de hoofdweg waar de
bus staat te wachten die u terug zal brengen naar het
hotel.

Dag 11 Makassar - Bira

Dag 14 Sengkang - Rantepao

Vandaag reist u via de zuidkust naar het kustplaatsje
Bira. Onderweg passeert u zoutpannen en kunt u bij de
scheepswerf in Tanah Beru zien hoe de mensen nog op
traditionele wijze de Buginese schoeners bouwen.

Na het ontbijt gaat u een boottocht maken over het
Tempemeer. Vergeet u uw fotocamera niet want u kunt
hier foto’s maken van vogels, waterplanten en natuurlijk van de mooie omgeving. De bevolking leeft hier
hoofdzakelijk van de visvangst en woont in drijvende
huizen op het Tempemeer. Uiteraard brengt u ook een
bezoek aan één van deze huizen waar u thee met
gebakken banaan wordt aangeboden.
Vervolgens reist u naar Rantepao gelegen in de bergen
van Tana Toraja. In dit gebied leven de Toraja, die
bekend zijn vanwege hun begrafenisrituelen en
typische huizen.

Dag 12
Vrije dag. Optioneel kunt u met een lokale vissersboot
naar het eiland Liukang Lu varen waar u in het heldere
water kunt gaan snorkelen en genieten van het mooie
kleurrijke koraal en de vele vissen. Het eiland heeft een
paar kleine dorpjes waar u doorheen kunt wandelen en
contact kunt maken met de lokale bevolking.

Dag 15
Dag 13 Bira - Sengkang
Vandaag vertrekt u na het ontbijt naar de plaats
Sengkang, de hoofdstad van het district Wajo, waar
vele bewoners nog in traditionele paalwoningen
wonen. Onderweg zullen er diverse fotostops worden
gemaakt.
Na aankomst in Sengkang gaat u lunchen bij een lokale
familie thuis. Sengkang staat bekend om de zijde- en
weefindustrie. U kunt het proces van het maken van
zijden draden door middel van rupsen bekijken evenals
het maken van de zijden sarongs.

Na het ontbijt begint u aan een
dag vol met mooie excursies. U
bezoekt Kete Kesu, één van de
oudste traditionele dorpen in
Toraja, idyllisch gelegen in een zee
van rijstvelden. Hier staan de
mooie Tongkonan huizen keurig in
een rij en uiteraard mag u ook
binnen kijken. Kete Kesu is bekend
om de oude rijstschuren en de
houtbewerking. Ook bezoekt u Lemo waar u rijen van
de Tau-tau beelden en de hangende graven kunt
vinden. Tau-tau zijn houten poppen, die het evenbeeld
vormen van de doden.
Het is heel wonderlijk om de dodenpoppen in de steile
rotswanden over de weelderige landschappen te zien
staren.
De Toraja’s hebben een geheel eigen cultuur, die zich
uit in voorouderverering, een wonderlijke dodencultuur
en de fraaie beschilderde woningen met de hoge daken.

Dag 16
Vandaag heeft u een vrije dag, u kunt lekker ontspannen
bij het hotel of op eigen gelegenheid het stadje
Rantepao verkennen.
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Highlights

Dag 17 Rantepao - Makassar
Uw verblijf in Rantepao zit er
alweer op en na het ontbijt
vertrekt u naar Makassar.

Dag 18
Na het ontbijt maakt u een stadstour door Makassar.
U bezoekt het Fort Rotterdam wat rond 1600 werd
gebouwd. Fort Rotterdam herinnert aan de Nederlandse
koloniale tijd. Het is tegenwoordig een museum en
zeer de moeite waard om er rond te dwalen tussen
de massieve muren van het vroegere verdedigingsbolwerk. Restauratiewerkzaamheden hebben het fort
bijna weer geheel in de oorspronkelijke staat hersteld.
Daarna gaat u naar de Poatere haven waar de typische
Buginese pinisi’s (schoeners) liggen. Bij de haven wordt
een korte fotostop gemaakt.
In de middag wordt u naar de luchthaven gebracht
voor uw vlucht naar Amsterdam.

Dag 19 Aankomst Amsterdam.
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REIS 3

Java-Bali

• Bezoek aan
Sundanees dorp
• Zonsopkomst op
de Borobudur
• Beklimming van de
Kawah Ijen vulkaan
• Trekking National Park
op Bali
• Wandeling door
de rijstvelden

24-DAAGSE RONDREIS
Dag 1 Vertrek vanuit Amsterdam.
Dag 2 Bogor
Na aankomst in Jakarta wordt u door uw reisleider
opgevangen. U wordt met een bus naar het hotel in
Bogor gebracht.
Dag 3 Vandaag bezoekt u een traditioneel Sundanees
dorp, Kampung Budaya Sindang Barang.
Nadat de dorpelingen u hebben verwelkomd met het
spelen van muziek op een angklung, kunt u de
traditionele Sundanese huizen bekijken en een
wandeling maken langs de rijstvelden waarbij u
uitleg krijgt over het proces van het rijst verbouwen.
Als u niet bang bent voor vieze voeten kunt u
ook zelf ervaren hoe het is om rijst te planten.
Daarna brengt u een bezoek aan de
Sukarna Gong fabriek.

Dag 4 Bogor - Jakarta
Na het ontbijt vertrekt u naar de hoofdstad van Indonesië,
Jakarta. Jakarta behoort met ruim 10 miljoen inwoners
tot één van de grootste steden ter wereld. In het oude
centrum van Jakarta, het voormalig Nederlands
Batavia, gaat u naar het Fatahillah Plein waar u een
bezoek brengt aan het oude Stadhuis wat tegenwoordig
dienst doet als museum. Hier kunt u oude kaarten en
antieke meubelen uit de koloniale tijd bezichtigen.
Onder het museum ligt een ondergrondse gevangenis.
In de Nieuwe Nederlandse Kerk wordt een grote
collectie wajangpoppen tentoongesteld. Op de
binnenplaats ligt het graf van Gouverneur-generaal
Jan Pieterszoon Coen die in 1619 Batavia heeft gesticht.
In het voormalige Paleis van Justitie, wat stamt uit
1870, zit nu het Kunst en Keramiek museum.
Aan de noordkant van het plein staat een Portugees
kanon, het kanon der vruchtbaarheid, dat na de
verovering van Malakka in 1641 naar Batavia is
gebracht. De Portugese kerk werd in 1695
gebouwd en is daarmee de oudste in Jakarta.

Dag 6 Na het ontbijt maakt u een stadstour door
Semarang waarbij u een bezoek brengt aan de oude
stad Kota Lama, één van de weinige V.O.C. vestingen
die nog behouden zijn. In de Jalan Letjen Suprapto
(Heerenstraat) staat de oudste christelijke koepelkerk
Gereja Blenduk uit 1753.
Daarna gaat u naar Lawang Sewu, Javaans voor
duizend deuren, wat eens het hoofdkantoor van de
Nederlands Indische Maatschappij was. Het gebouwencomplex werd ontworpen en gebouwd door de
Nederlanders en bestaat uit verschillende gebouwen
en de torens kijken uit over de Tugu Muda rotonde,
voorheen het Wilhelminaplein. Het gebouw heeft een
indrukwekkende geschiedenis en het verhaal gaat dat
het er nog spookt in de kelders.
Vervolgens brengt u een bezoek aan Chinatown en de
Chinese Tay Kak Sie Tempel.

Dag 5 Jakarta - Semarang
Na een vroeg ontbijt vertrekt u naar het Gambir
Jakarta treinstation waar u de trein neemt naar
Semarang. Tijdens de 6 uur durende treinreis
verandert het uitzicht voortdurend. In de
omgeving van Jakarta zijn er de sloppenwijken
maar dat verandert gaandeweg in rijstvelden,
bergen, palmbomen en zee. Het station van
Semarang ziet er bij aankomst indrukwekkend
uit, de koepel op het hoofdgebouw en de rode
dakpannen op de stationsvertrekken trekken al
van ver de aandacht.
Ten tijde van de V.O.C. was Semarang een belangrijke stad in het noorden van Java.
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Dag 7 Semarang - Ungaran
In de ochtend maakt u een excursie naar het oudste
hindoeïstische tempelcomplex van Midden Java,
Gedong Songo. Van de 9 tempels die er oorspronkelijk
waren zijn er 5 overgebleven. Van de andere 4 resten
alleen nog de funderingen. Deze kleine mooie tempels
dateren uit de periode van 730-780 na Christus en
liggen verspreid over zes heuvels bij de zuidwestelijke
flank van Gunung Ungaran. De tempels liggen telkens
tussen de 100 en 200 meter van elkaar af op een
prachtige locatie met schitterend uitzicht over de
bergen. De rest van de middag is ter vrije besteding.

Dag 8

Ungaran - Magelang
Na het ontbijt vertrekt u via een prachtige bergweg
naar Magelang. Onderweg brengt u een bezoek aan de
tempels Mendut en Pawon.
De Mendut tempel ligt op 3
kilometer afstand van de
Borobudur. De voorzijde van
de tempel is gericht naar
Benares (India), waar
Boeddha Gautama zijn vijf
discipelen voor de eerste
maal onderwees. In de
tempel staat een drie meter
hoog Boeddhabeeld en nog
een aantal bijzondere
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beelden. De Pawon tempel is opgedragen aan Kuvera,
de boeddhistische god van het geluk. Bedevaartgangers passeren deze tempels alvorens ze de Borobudur
beklimmen.

Dag 9 Magelang - Yogyakarta
(Optioneel) Vandaag kunt u heel vroeg in de ochtend
naar de Borobudur om de zonsopkomst mee te maken.
Het is het beste moment van de dag om prachtige
foto’s te maken van de tempel met uitzicht op het
berglandschap en de Merapi vulkaan.
De Borobudur is waarschijnlijk gebouwd rond het einde
van de 7e en het begin van de 8e eeuw na Christus.
Met een steenoppervlakte van ruim 60.000 km² is het
complex één van de grootste monumenten van de
wereld. De top is de Grote Stupa die 40 meter boven
de grond staat. De muren van de Borobudur zijn
gebeeldhouwd in bas-reliëfs en strekken zich uit over
een totale lengte van 5 kilometer. Hierna vertrekt u
naar Yogyakarta waar u het waterkasteel Taman Sari
bezoekt. Taman Sari is een voormalige Koninklijke tuin
van het Sultanaat van Yogyakarta en is gebouwd in de
18e eeuw.
Op weg naar Fort Vredeburg wordt er een stop
gemaakt bij het paleis Gedung Agung, één van de
zeven presidentiële paleizen in Indonesië. Fort Vredeburg is een overblijfsel uit de Nederlandse koloniale tijd
waar een museum van is gemaakt. De dag wordt
vervolgd met een wandeling door Malioboro straat.

Dag 10 Vandaag heeft u een vrije dag. U kunt
facultatief deelnemen aan een excursie waarbij u een
batikatelier bezoekt waar verschillende batiks in
klassieke en moderne designs worden tentoongesteld.
Ook gaat u naar de zilverwijk Kota Gede waar de
zilversmeden aan het werk zijn.
Hierna brengt u een bezoek aan de Prambanan tempel,
het grootste Hindoe-Javaanse tempelcomplex in
Indonesië. De Prambanan werd gebouwd rond 850 na
Christus en betekent ‘veel priesters’ die in de reliëfs
worden afgebeeld met een lange baard. De drie
grootste tempels zijn gewijd aan de belangrijkste
hindoe Shiva, Vishnu en Brahma.

Facultatief: Een hele populaire
tour is om Yogyakarta in de
avond te ervaren. U kunt
genieten van de stad zoals de
lokale bevolking dat doet. U
maakt een wandeling door
de straten van Yogyakarta.
Op het Alun-Alun Kidul plein komt de lokale bevolking
bij elkaar en komt het plein tot leven met kleurrijke en
helder verlichte trams en skelters die rond het park
rijden. Op het plein staan 2 grote bodhibomen. Volgens
een oude legende brengt het geluk en voorspoed als
het lukt om geblinddoekt tussen de 2 bomen door te
lopen. Het is moeilijker
dan het lijkt en stiekem spieken mag niet. Ook erg
vermakelijk om naar de mensen te kijken die een
poging wagen.

Dag 11 Yogyakarta - Solo
Na het ontbijt vertrekt u naar Solo, voorheen Surakarta,
het oude culturele centrum van Java. Onderweg brengt
een bezoek aan het dorpje Pedan dat bekend is om de
weefindustrie. U kunt hier zien hoe ze op traditionele
wijze de zogeheten ‘lurik’kleding maken. In het
centrum van Solo brengt u een bezoek aan het Kraton
van Mangkunagara waar nog afstammelingen wonen.
Er is ook een museum gevestigd waar een privéverzameling ligt van Mangkunegara IV. De collectie
bestaat uit antieke objecten, topengmaskers, juwelen,
oude Javaanse en Chinese munten, bronzen figuren en
een aantal prachtige krissen. Hierna kunt u op Pasar
Triwindu struinen tussen de leuke spulletjes en bezoekt
u de Pasar Gede (grote markt).

Dag 12 Solo - Surabaya

Vandaag reist u per trein in ± 4 uren naar Surabaya door
wisselende landschappen. Van bergen, tot uitgestrekte
vlaktes met hier en daar een boer die aan het werk is op
de sawa. Surabaya, de hoofdstad van Oost-Java, is na
Jakarta de grootste stad van Indonesië.
Door de strategische ligging is de stad een belangrijk
handelscentrum van tabak, suiker en koffie.

Dag 13 Na het ontbijt maakt u een historische
stadstour door Surabaya waarbij u een bezoek brengt
aan de haven Tanjung Perak. Het oude gedeelte, Kali
Mas, is al 600 jaar het aanmeerpunt voor de Buginese
schoeners. Vervolgens wordt er een stop gemaakt bij de
rode brug Jembatan Merah wat in 1945 een strategisch
punt was tijdens de strijd om Surabaya. Daarna bezoekt
u het indrukwekkende monument Tugu Pahlawan (Hero
Monument) dat gebouwd is ter ere van de gevallen
helden tijdens de onafhankelijksstrijd van Surabaya.
Ook een bezoek aan het House of Sampoerna staat op
het programma. Sampoerna is het sigarettenmerk van
Indonesië. Het negentiende-eeuwse gebouw herbergt
ook een museum waar u de geschiedenis van de
kreteksigaret kunt bekijken en verschillende tabaksoorten
kunt vinden. Tevens kunt u zien hoe er op authentieke
wijze kreteksigaretten met de hand worden gemaakt.
‘s Middags kunt u op eigen gelegenheid door de stad
wandelen.

Dag 14 Surabaya - Bromo
Vandaag vertrekt u naar het Tengger plateau. De
Bromo ligt met vijf andere vulkanen in
één grote krater en zij vormen samen het Tenggergebergte. Deze krater bestaat uit een zandvlakte van 8 bij
11 kilometer en doet aan als een maanlandschap. Als
het weer het toelaat zult u met de reisleider een
wandeling maken door dit gebied.
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Dag 15 Bromo - Kalibaru
In de vroege ochtend rond 4 uur kunt u de zonsopgang
over de Bromo vulkaan meemaken. Als de zon is
opgekomen verschijnt er een prachtig uitzicht over de
vulkanen. Hierna gaat u met jeeps naar beneden. Daar
aangekomen moet u nog een trap op van ± 250 treden
naar de kraterrand. De krater is
± 10 kilometer breed, met diverse vulkanen erin.
Na het ontbijt vertrekt u naar Kalibaru. Rond Kalibaru
liggen verschillende plantages. Het is een klein plaatsje
met uitzicht op de vulkaan Gunung Raung.

Dag 16 Vandaag kunt u een kijkje gaan nemen bij de
school die de Stichting heeft laten bouwen. Hier kunt u
met eigen ogen zien wat er met de donaties en
opbrengsten van de reizen wordt gedaan. U wordt
welkom geheten door de directrice die u een rondleiding
geeft. De kinderen hebben de leeftijd van 3 tot 6 jaar
oud, en zijn verdeeld in 6 klasjes. In de klassen wordt
u uit volle borst toegezongen.
Ook brengt u een bezoek aan de plantage Grote Tuin
waar u uitleg krijgt over de verschillende bomen,
planten en kruiden die daar verbouwd worden.
Na de rondleiding krijgt u een lunch aangeboden en
zullen de kinderen een mooie dans voor u opvoeren.
In de middag wordt er een wandeling van ca. 2 uren in
de omgeving van Kalibaru Cottages georganiseerd.
U loopt door landelijk gebied waar maïs, suikerriet en
rijst wordt verbouwd en u kunt zien hoe bakstenen en
dakpannen worden gemaakt.

Dag 17 Kalibaru - Pemuteran
Vandaag vertrekt u naar Bali naar het plaatsje Pemuteran.
Optioneel kunt u naar Kawah Ijen, een rustige maar
nog altijd actieve vulkaan waar zwavel wordt gewonnen.
Tijdens de 1,5 tot 2 uur durende wandeling naar boven
zult u vele zwaveldragers tegenkomen. Zodra u boven
bent heeft u vanaf de kraterrand op 2883 meter een
adembenemend uitzicht over het regenwoud en het
kratermeer.
Nadat u weer terug bent van de tocht maakt u met de
veerboot de oversteek naar Bali.
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Dag 18
Optioneel: Vroeg in de ochtend vertrekt u naar het
National Park Bali Barat voor een wandeling van 1 à
2 uur. Het Bali Barat National Park ligt in het westen
van Bali en vormt een tiende van het hele eiland.
Het park is bergachtig en bestaat voornamelijk uit
regenwouden, mangrovebossen, savannes en koraalriffen. Er zijn meer dan 200 soorten planten te vinden.
Een aantal van deze planten hebben een religieuze en
spirituele betekenis, zoals de banyanboom.
De rest van de dag is ter vrije besteding.

Dag 19 Pemuteran - Ubud

Dag 21 Ubud - Seminyak

Na het ontbijt vertrekt u naar Ubud. Onderweg bezoekt
u het bergdorp Munduk wat omringd is door adembenemende panorama’s en een prachtige 35 meter hoge
waterval. Daarna gaat u naar het plaatsje Bedugul aan
het Bratanmeer. Hier bezoekt u het tempelcomplex
Pura Ulun Danu. De tempel is prachtig gelegen aan
de rand van het kratermeer. Vervolgens bezoekt u de
staatstempel Pura Taman Ayun bij Mengwi, tot 1891
het centrum van een machtig koninkrijk. De tempel
heeft een indrukwekkende poort met prachtige deuren
en hij is omringd door een gracht, gelegen in een mooi
park met bomen en vijvers.

Na het ontbijt maakt u een culinaire wandeltocht.
Tijdens deze wandeling gaat u samen met de gids door
Ubud en proeft u diverse Balinese gerechten. Na deze
tour wordt u naar uw hotel in Seminyak gebracht.

Optioneel: In de middag, rond 16.30 uur, wordt u
opgehaald bij uw hotel voor een diner bij een lokale
familie thuis. De gastheer geeft u een rondleiding over
het terrein waar vaak meerdere families wonen.
De verschillende gebouwen binnen het terrein zijn
aangelegd volgens de Balinese architectuur, waar de
richting word bepaald door de locatie van de Heilige
berg Gunung Agung. De gastheer zal uitleggen wat
voor soort offers bij welk heiligdom worden geplaatst.
U krijgt het diner op Balinese stijl geserveerd, namelijk
zittend op de grond, en u kunt ervoor kiezen om met
uw handen te eten. Het eten wordt vers voor u gekookt
in de familiekeuken.

Dag 22 Een dag ter vrije besteding.
Om de reis op een speciale manier af te sluiten wordt
er voor de groep een afscheidsdiner georganiseerd in
restaurant D’Roemah van tv-kok Lonny Gerungan.

Dag 23 De reis zit er alweer op.
Vandaag vertrekt u weer naar Amsterdam.

Dag 24
Aankomst Amsterdam.

Dag 20 Na het ontbijt staat er een wandeling op
het programma. U wordt met een auto buiten Ubud
gebracht en van hieruit maakt u een prachtige wandeling
door de rijstvelden in de omgeving van Ubud. U loopt
over smalle paden en maakt kennis met de lokale
bevolking, die aan het werk is in de rijstvelden.
U zult versteld staan hoe moeilijk en tijdrovend het
is om rijst te verbouwen.
In de avond kunt u optioneel deelnemen aan een diner
in combinatie met een Balinese dansvoorstelling.
Met de muziek en dans worden oude hindoeverhalen
uitgebeeld.
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REIS 4

Sumatra - Java - Bali
26-DAAGSE RONDREIS
Dag 1 Vertrek vanuit Amsterdam.
Dag 2 Bij aankomst op de luchthaven van Medan
(Sumatra) wordt u door een reisleider/ster opgevangen.
Er staat een bus voor u klaar waarmee u naar het hotel
in Brastagi wordt gebracht.

Dag 3 Brastagi - Samosir
Na het ontbijt rijdt u via een prachtige route door de
bergen naar de havenplaats Parapat. Onderweg stopt u
bij het Karo Batakdorp van Dokan waar nog verschillende traditionele huizen staan. Er wordt ook een stop
gemaakt bij de Sipiso-piso waterval en bij het 200 jaar
oude dorp Pematang Purba. Bijzonder indrukwekkend
is het met prachtig houtsnijwerk versierde koningshuis
Simalungun dat u ook van binnen kunt bekijken. Het
“Longhouse” was door de eeuwen heen de woonplaats
van de koningen en hun vrouwen. Vanuit Parapat gaat
u met de boot naar het eiland Samosir in het Tobameer.
Het hotel waar u verblijft, ligt op het schiereiland
Tuk-Tuk.

Dag 4 Vandaag heeft u een
vrije dag en kunt u het eiland
gaan verkennen.
Tijdens het diner in het hotel
kunt u genieten van de vrolijke
traditionele Batakliederen.

Dag 5 Vandaag maakt u een boottocht rond het
eiland. U bezoekt eerst Ambarita, een typisch Batakdorpje waarvan de huizen versierd zijn met houtsnijwerk.
Op de binnenplaats staan stenen stoelen en tafels en
de tombe van een lokale vorst. Ook is er een oude
stenen offerplaats waar vroeger executies werden
uitgevoerd. In Simanindo gaat u kijken naar de traditionele Batakdans. In het dorpje Tomok bevinden zich de
300 jaar oude koningssarcofagen van koning Sidabutar.
Hij was de eerste koning die over het dorp heeft
geregeerd.
Dag 6 Samosir - Medan
Na het ontbijt vertrekt u met de boot naar Parapat.
Tijdens de rit naar Medan rijdt u langs het stadje
Pematang Siantar met uitzicht op oliepalm-, cacao- en
rubberplantages.
Dag 7 Medan - Bandung
Vandaag vertrekt u naar het vliegveld voor de binnenlandse vlucht naar Jakarta. Na aankomst wordt u met
de bus via de tolweg naar het hotel in Bandung gebracht.
Bandung is de vierde grote stad van Indonesië die ooit
het Parijs van Java werd genoemd. Deze reputatie
heeft de stad allang niet meer maar wanneer u de
imposante koloniale- en art-deco gebouwen ziet kunt
u zich er wel iets bij voorstellen.

Highlights
• Boottocht rond het eiland Samosir in
het Tobameer
• Het mysterieuze Dieng plateau en nabijgelegen
natuurpark
• Dagexcursie naar de Bromo vulkaan
• Bezoek plantage en school in Kalibaru
• Diner met Balinese dansvoorstelling
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Dag 8 Vandaag maakt u een stadstour door Bandung.
U brengt een bezoek aan het Geologisch Museum
waar u meer te weten kunt komen over de prehistorische
geschiedenis van Java. Hier bevindt zich een uitgebreide
verzameling van stenen, fossielen en kaarten waaronder
de fossiele overblijfselen van een vier meter grote
mammoet. Daarna gaat u naar het Museum Conferentie
Azië-Afrika, en als het geopend is bezoekt u het
overheidsgebouw Gedung Sate. Ook zult u het atelier
van een Wayang Golek ambachtsman bezoeken en
kunt u zien hoe de Wayang poppen met de hand
gemaakt worden.
Facultatief: ‘s Middags kunt u een
voorstelling bijwonen in de
Angklungschool van “Pak Ujo”.
Het programma begint met een
korte Wayangpoppen voorstelling
gevolgd door een presentatie van
het bamboe-instrument ‘de
angklung’ door een groep kinderen.
Onderdeel van de presentatie is
ook dat u zelf mee mag doen met
het maken van muziek op een
angklung.
Dag 9 Bandung - Wonosobo
Na een vroeg ontbijt vertrekt u naar het station voor
een 5 uur durende treinreis van Bandung naar Kroya.
Tijdens deze reis ziet u Java vanuit een geheel ander
perspectief. De treinreis gaat door dorpjes, rijstvelden,
heuvels en dalen. In Kroya staat de bus u op te
wachten en zet u uw reis voort naar Wonosobo.
Dag 10 Wonosobo - Semarang
In de vroege ochtend gaat u naar het mysterieuze
Dieng plateau. De tempels zijn verspreid over zes
heuvels van de zuidelijke helling van Gunung Sindoro
en Sumbing, ongeveer vijftig kilometer ten oosten van
het Diengplateau. Vlakbij ligt het Dieng natuurpark
met nog actieve zwavelbronnen en een meer met
verschillende kleuren waar verscheidene vogelsoorten
broeden. Na het ontbijt gaat u op weg naar de volgende
plaats Semarang.

Dag 11 Vandaag bezoekt u het tempelcomplex Sam
Po Kong dat is gewijd aan de Chinese moslimadmiraal
Zheng He. De tempel is gebouwd rond een grot en is
een bedevaartsoord voor zowel Chinezen als moslims.
Hierna maakt u een stadstour door Semarang waarbij
u een bezoek brengt aan de oude stad Kota Lama, één
van de weinige V.O.C. vestingen die nog behouden zijn.
In de Jalan Letjen Suprapto (Heerenstraat) staat de
oudste christelijke koepelkerk Gereja Blenduk uit 1753.
Daarna gaat u naar Lawang Sewu, Javaans voor duizend
deuren, wat eens het hoofdkantoor van de Nederlands
Indische Maatschappij was. Het gebouwencomplex
werd ontworpen en gebouwd door de Nederlanders en
bestaat uit verschillende gebouwen.
De torens kijken uit over de Tugu Muda rotonde,
voorheen het Wilhelminaplein. Het gebouw heeft een
indrukwekkende geschiedenis en het verhaal gaat dat
het er nog spookt in de kelders. Het gebouw is nu
gedeeltelijk gerenoveerd en er wordt hard gewerkt om
het in ere te herstellen.

Dag 12 Semarang - Yogyakarta
Vandaag vertrekt u naar Yogyakarta. Onderweg bezoekt
u de beroemde tempel de Borobudur. De Borobudur is
waarschijnlijk gebouwd rond het einde van de 7e en het
begin van de 8e eeuw na Christus. Met een steenoppervlakte van ruim 60.000 km² is het complex een van de
grootste monumenten van de wereld. De top is de Grote
Stupa die 40 meter boven de grond staat. De muren van
de Borobudur zijn gebeeldhouwd in bas-reliëfs en
strekken zich uit over een totale lengte van 5 kilometer.
Yogyakarta ligt in midden Java en was eeuwenlang een
koninkrijk en een belangrijk handelscentrum. In de
nauwe zijstraatjes zult u de ambachtslieden aantreffen,
die hier schitterend zilverwerk en batik maken.
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Dag 13 Na het ontbijt gaat u naar de oudste markt

Dag 15 Yogyakarta - Malang

van Yogyakarta ‘Pasar Beringharjo’. De geuren van
verse en gedroogde kruiden en specerijen, kretek,
koffiebonen en de wasgeur van batikstoffen komen u
tegemoet. Op de levendige overdekte markt gelegen
aan de winkelstraat Jalan Malioboro is van alles te
koop zoals batikkleding, handnijverheidsproducten,
Javaanse snacks en nog veel meer. Daarna bezoekt u
het Kraton dat stamt uit het jaar 1755. Het complex ligt
midden in de stad en biedt niet alleen plaats aan de
sultan en zijn familie, het bevat ook vertrekken voor
meditatie en plechtigheden en een schitterende
troonzaal. Het kraton (paleis) wordt door een drie
meter dikke muur omringd en vormt een stad op zich.
Vervolgens gaat u met een
becak naar een batikatelier
waar verschillende batiks in
klassieke en moderne designs
worden tentoongesteld. Ook
bezoekt u Kota Gede, de
zilverwijk van de stad waar
zilversmeden aan het werk zijn.

Vandaag vertrekt u via de tolweg naar Malang gelegen
in de provincie Oost-Java. Malang is een relatief koele
stad, omdat het hoog gelegen is, 339 tot 662 meter
boven zeeniveau. Het ligt ingesloten tussen twee
bergmassieven. In het westen de hoogste berg op
Java de Gunung Semeru (hoogte 3.680 meter) en
in het oosten de Bromo.

Dag 14 Vandaag heeft u een
vrije dag maar de reisleider
biedt u de volgende facultatieve
excursies aan:
Facultatief 1: Een bezoek aan de Prambanan tempel, het
grootste Hindoe-Javaanse tempelcomplex in Indonesië.
De Prambanan werd gebouwd rond 850 na Christus en
betekent ‘veel priesters’ die in de reliëfs worden
afgebeeld met een lange baard. De drie grootste
tempels zijn gewijd aan de belangrijkste hindoe Shiva,
Vishnu en Brahma.
Facultatief 2: Een fietstocht in de omgeving van
tempelcomplex de Prambanan. U kunt fietsend de
omgeving verkennen en genieten van het mooie
landschap en de bedrijvigheid op de rijstvelden. U kunt
ook zien hoe de lokale bevolking leeft en er zal diverse
keren worden gestopt bij huizen waar bijvoorbeeld
tahu, tempé en kroepoek wordt gemaakt.
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Dag 16 Vandaag staat er een dagexcursie op het
programma naar de Bromo vulkaan. Deze excursie
start vanaf het plaatsje Tumpang aan de zuidkant van
de Bromo. De Bromo ligt met vijf andere vulkanen in
één grote krater en zij vormen samen het Tenggergebergte. Deze krater bestaat uit een zandvlakte van
8 bij 11 kilometer en doet aan als een maanlandschap.
U rijdt met jeeps door de Tengger zandzee. Bij de
Bromo moet u een trap op van ± 250 treden naar de
kraterrand. Het bijzondere van deze excursie is om bij
daglicht door het landschap te rijden en zonder
honderden andere toeristen op de kraterrand te staan.
Tevens brengt u een bezoek aan de Pelangi waterval
(regenboog waterval) en de Jago tempel.
Dag 17 Malang - Kalibaru
Na het ontbijt vertrekt u naar Kalibaru. Rond Kalibaru
liggen verschillende plantages. Het is een klein plaatsje
met uitzicht op de vulkaan Gunung Raung.

Dag 18 Vandaag kunt u een
kijkje gaan nemen bij de school
die de Stichting heeft laten
bouwen. Hier kunt u met eigen
ogen zien wat er met de donaties
en opbrengsten van de reizen
wordt gedaan. U wordt welkom
geheten door de directrice die
u een rondleiding geeft.
De kinderen hebben de leeftijd
van 3 tot 6 jaar oud, en zijn
verdeeld in 6 klasjes. In de klassen wordt u uit volle
borst toegezongen.
Ook brengt u een bezoek aan de plantage “Grote Tuin”
waar u uitleg krijgt over de verschillende bomen,
planten en kruiden zoals koffiestruiken met zwarte en
rode vruchten. Na de rondleiding krijgt u een lunch
aangeboden en zullen de kinderen een mooie dans
voor u opvoeren.

Dag 19 Kalibaru - Lovina
Na het ontbijt vertrekt u vroeg in de ochtend naar het
Hindoe-eiland Bali. Met een veerboot maakt u de
oversteek naar Bali die ongeveer 40 minuten duurt.
Daarna gaat u naar het hotel in Lovina, gelegen in het
noorden van Bali.

Dag 20 Lovina - Ubud
In de vroege ochtend kunt u facultatief deelnemen aan
een dolfijnentocht. Voor zonsopgang gaat u met een
traditioneel vissersbootje de zee op en kunt u genieten
van de opkomende zon. In de baai bij Lovina zijn bijna
dagelijks dolfijnen te zien dus de kans is vrij groot dat u
ze tegenkomt.
Na het ontbijt vertrekt u naar het hotel dat gelegen is in
Ubud. Onderweg stopt u bij de waterval Git-Git en
bezoekt u een vruchten- en bloemenmarkt. Op de rand
van het Bratanmeer bij Bedugul ligt het schitterende
tempelcomplex Pura Ulun Danu. De tempel dateert uit
de 17e eeuw en is gewijd aan de watergodin Dewi Danu.

Dag 21 Vandaag bezoekt u één van de belangrijkste

Het water van Tirta Empul wordt als zeer heilig
beschouwd vanwege de magische, helende krachten
die het water zou bevatten.
Na dit bezoek gaat u naar Kintamani waar u kunt
genieten van het uitzicht op de vulkaan Gunung Batur
(1717 m). Tevens komt u langs de marktplaats van het
noorden, deze is gelegen op de rand van de krater van
Gunung Batur. Vervolgens bezoekt u de tempel Pura
Kehen, één van de mooiste tempels van Bali.
De uitgehouwen reliëfs in deze tempel zijn bijzonder
mooi. Als laatste bezoekt u het traditionele dorp
Penglipuran gelegen aan een indrukwekkend bamboebos. U heeft hier de gelegenheid om rond te lopen en
te zien hoe de families leven. De bewoners leven nog
steeds volgens de oude gebruiken van het eiland.
Optioneel: In de middag, rond 16.30 uur, wordt u
opgehaald bij uw hotel voor een diner bij een lokale
familie thuis. De gastheer geeft u een rondleiding
over het terrein waar vaak meerdere families wonen.
De verschillende gebouwen binnen het terrein zijn
aangelegd volgens de Balinese architectuur, waar de
richting word bepaald door de locatie van de Heilige
berg Gunung Agung. De gastheer zal uitleggen wat
voor soort offers bij welk heiligdom worden geplaatst.
U krijgt het diner op Balinese stijl geserveerd, namelijk
zittend op de grond, en u kunt ervoor kiezen om met
uw handen te eten. Het eten wordt vers voor u gekookt
in de familiekeuken.

Dag 22 Ubud - Sanur
In de ochtend vertrekt u naar
Sanur, gelegen in het
zuidoosten van Bali.
Onderweg gaat u een batik
workshop bijwonen. U leert
alles over de geschiedenis
en het proces van batik
schilderen met hete was.
Daarna is het uw beurt om
een kunstwerk te maken wat
een blijvende herinnering zal
zijn aan uw reis.

tempels op Bali. De Tirta Empul is in 962 na Christus
gebouwd om de heilige geiser van Tampak Siring.
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Dag 23 Vrije dag.
Facultatief: In de
vroege ochtend
wordt u bij uw hotel
opgehaald voor een
fietstocht van een
halve dag in de
omgeving van
Sanur. U fietst langs de kust, rijstvelden en gaat naar
een lokale markt vol met exotische Indonesische
producten waar u kunt proeven van het heerlijke
Balinese eten. U wordt begeleid door een professionele
gids en koffie, ontbijt en een brunch zijn inbegrepen.

Dag 24 Vrije dag.
Er zijn facultatieve excursie beschikbaar.
Tijdens het diner kunt u genieten van een Balinese
dansvoorstelling.

Dag 25 De reis zit er alweer op. Vandaag vertrekt u
weer naar Amsterdam.
Dag 26 Aankomst Amsterdam.

REIS 5

Molukken
18-DAAGSE RONDREIS
Dag 1 Vertrek vanuit Amsterdam.
Dag 2
Na aankomst op de luchthaven in Jakarta wordt u via
een transfer naar het hotel gebracht.

Dag 3 In de ochtend vertrekt u via een binnenlandse
vlucht naar Ambon waar u door een gids wordt
opgevangen. Er staat een bus klaar waarmee u naar
het hotel wordt gebracht. Ambon-stad is de hoofdstad
van de Molukken en ligt op het gelijknamige eiland.
Ambon-eiland bestaat uit twee schiereilanden die met
elkaar worden verbonden door een smalle strook land,
met daartussen de mooie baai van Ambon. Met ruim
300.000 inwoners is Ambon het drukbevolkste eiland
van de Molukken.

Dag 4 Vandaag gaat u het noorden en oosten van het
eiland verkennen. Via een mooie route rijdt u naar het
noorden en stopt u bij het dorp Hila waar u het goed
bewaarde fort Amsterdam bezoekt. Fort Amsterdam
werd gebouwd in 1637 door de VOC. Vanaf fort
Amsterdam maakt u een wandeling door het dorp naar
de oude Immanuel kerk, die in 1780 werd gebouwd en
sindsdien verschillende keren is gerestaureerd.
Vervolgens gaat u naar de oude moskee Wapaue uit
1414, bij de bouw van deze moskee is er geen enkele
spijker of schroef gebruikt. U vervolgt uw weg langs de
noordkust naar het strand van Liang. Op de weg terug
naar Ambon stopt u bij het plaatsje Waai waar heilige
alen leven. U kunt zien hoe ze door de bewoners
worden gevoerd en als u dat wilt mag u de glibberige
alen zelf ook aanraken. Daarna gaat u richting
kampong Tulehu waar warmwaterbronnen liggen.
Het water is erg warm omdat het afkomstig is van
een vulkaan.
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Highlights

Dag 5 Na het ontbijt gaat u de stad Ambon
verkennen. Als eerste gaat u naar het centrum waar
bij Karang Panjang de monumenten ter nagedachtenis
aan de vrijheidsstrijders uit de koloniale tijd staan, van
Pattimura en Martha Christina. In de vroege 19e eeuw
vocht Martha Christina Tiahahu aan de zijde van haar
vader tegen de onderdrukking van de Nederlandse
kolonisten. Vanaf dit punt heeft u een prachtig uitzicht
over de baai van Ambon.
Hierna gaat u naar een rotsformatie genaamd Pintu
Kota, dat letterlijk ‘deur van de stad’ betekent.
Hierna gaat u naar het strand van Namalatu waar u
uitzicht heeft over de prachtige blauwe zee.
Vervolgens gaat u naar het traditionele dorpje Soya.
Hier bezoekt u een oud kerkje, traditionele huizen en
het huis van de koning. Als laatste maakt u een
wandeling door Ambon-stad.

Dag 7

• Bezoek aan Fort Amsterdam
• Snorkelen bij een onbewoond
eiland
• Boottocht op de Salawairivier
• Bezoek aan traditionele dorpjes

Vrije dag.
Optioneel: U kunt
met een boot de
overtocht maken
naar het eiland Nusa Laut of de lokale markt van
Saparua bezoeken waar u kunt zien hoe de traditionele
Molukse maaltijden worden klaar gemaakt.

Dag 8 Saparua - Mahu
In de ochtend wordt uw bagage verzameld zodat deze
klaar staat als u terug komt van de excursie naar het
eiland Molana.
U gaat naar de haven waar u met de boot naar het
eiland Molana vaart. Een onbewoond eiland met wit
strand, azuurblauwe zee en een gastenverblijf. U kunt
hier ontspannen, zonnebaden, snorkelen en genieten
van de natuurlijke omgeving. Na de lunch op het eiland
vaart u terug naar Saparua en wordt u naar het
noordelijk gelegen plaatsje Mahu gebracht.
Dag 9 Na het ontbijt gaat u naar het pottenbakkersdorp Ouw waar u kennis maakt met het traditionele
pottenbakken. Hier worden schalen op de hand
gemaakt en gebakken in open vuur. Daarna gaat u naar
het dorp Tuhaha en hier krijgt u o.a. een demonstratie
over hoe Sago wordt gewonnen. Sago is een zetmeelproduct dat uit het merg van verschillende boomsoorten
komt. Sago vormt het belangrijkste voedsel voor de
bevolking. Als laatste gaat u naar Itawaka om te
snorkelen (neem uw eigen snorkeluitrusting mee).

Dag 6 Ambon - Saparua
Na het ontbijt wordt u naar de haven gebracht waar u
met de snelle veerboot naar het eiland Saparua vaart.
Saparua is een vrij klein eiland met smaragdgroene
heuvels en is onderdeel van Centraal Molukken.
Na aankomst in de haven wordt u met lokaal transport
naar uw hotel gebracht. In de middag bezoekt u Fort
Duurstede en het bijbehorende museum. Het Fort is in
goede staat en ligt centraal op het eiland met een heel
mooi uitzicht over Saparua en het eiland Nusa Laut.

Dag 10 Mahu - Seram
Vandaag wordt u naar de
haven gebracht en vaart u
naar Seram. Het eiland Seram
wordt ook wel Nusa Ina of
moedereiland genoemd.
Seram is het grootste eiland
van de Molukken.
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Dag 11 Na het ontbijt vertrekt u per boot naar Batu

Dag 13 Vandaag heeft u een vrije dag.

Supun, een prachtige plek om te snorkelen (neem uw
eigen snorkeluitrusting mee). Een picknicklunch wordt
u aangeboden op het strand en in de loop van de
middag gaat u weer terug naar het hotel.

Dag 14 Seram - Ambon
Vandaag wordt u naar de haven gebracht en
gaat u met de ferry terug naar Ambon.
Na aankomst in de haven van Ambon wordt u
naar het hotel gebracht.

Dag 12 Vandaag gaat u een boottocht maken op de
Salawairivier. De natuur is hier ongerept en er is een
grote kans op het spotten van inheemse vogels,
vlinders en zoogdieren. Misschien ziet u ook krokodillen
aan de waterkant liggen. Tijdens de boottocht kunt u
aan de rivieroever de lokale bevolking bezig zien met
de productie van Sago. In de middag bent u vrij om er
zelf op uit te gaan.
Misschien wilt u nog
meer zien van de
prachtige onderwaterwereld of het dorpje
gaan verkennen.
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Dag 15 & 16 Vrije dagen.
Dag 17
De reis zit er alweer op.
Vandaag vertrekt u weer naar Amsterdam.

Dag 18 Aankomst
Amsterdam.

Highlights
• Drijvende markt in Banjarmasin
• Ontmoeting met de Dayaks
• Trekking door het regenwoud
• Overnachting in een Tongkonan huis

REIS 6

Kalimantan - Sulawesi
- Bali
21-DAAGSE RONDREIS
Dag 1 Vertrek vanuit Amsterdam.
Dag 2
Na aankomst op de luchthaven van Banjarmasin in
Kalimantan wordt u door een gids opgevangen.
Er staat een bus klaar waarmee u naar het hotel wordt
gebracht. Banjarmasin is de provinciehoofdstad van
Zuid-Kalimantan. De stad staat bekend om zijn
kleurrijke drijvende markten die gehouden worden op
de grachten die overal door de stad heen lopen.

Dag 3 Banjarmasin - Loksado
Als de zon opkomt bezoekt u
de drijvende markt van Lok
Bintan aan de Martapura River.
U stapt in een traditionele
Klotok-boot die bijna voor de
deur van het hotel klaar ligt.
Na een half uurtje varen komt
u bij de markt en ziet u hoe
allerlei soorten fruit en groenten worden verhandeld.
Daarna keert u terug naar uw
hotel om te ontbijten waarna u
uitcheckt en de reis voortzet naar Loksado.
Deze plaats ligt op ongeveer 5 uur rijden ten
noordoosten van Banjarmasin. Onderweg maakt u
een stop bij het dorp Cempaka waar de lokale
bevolking op traditionele wijze edelstenen en diamanten
delven. Vervolgens rijdt u naar de Meratus bergen
waar u een prachtig uitzicht heeft over de groene
jungle.

Tevens bezoekt u het pittoreske dorpje Pandak Daun,
een op palen gebouwd moerasdorp waar u de buffelboeren aan het werk ziet en kunt aanschouwen hoe de
waterbuffels baden in de modder.
Voordat u doorreist kunt u genieten van de zonsondergang boven het moeraswaterland.

Dag 4
Na het ontbijt gaat u naar de voet van de Meratus
berg waar de trekking van 4 tot 6 uren door het
regenwoud begint. U passeert diverse dorpen van de
Dayaks. U loopt door het regenwoud, over heuvels,
langs plantages en watervallen en over hangende
bamboebruggen. De lokale gids legt de levensstijl uit
van de Dayaks die met hele families in een longhouse
wonen.
De Dayaks staan bekend om hun authentieke cultuur
en rituelen en hun verleden als koppensnellers. In de
middag loopt u via een andere route weer terug naar
de lodge in Loksado waar u kunt genieten van de
mooie omgeving.

Dag 5 Loksado - Muara Komam
Na een vroeg ontbijt staat er alweer een nieuw
avontuur te wachten. U vaart stroomafwaarts met
een bamboevlot over de Amandit rivier dwars door
het prachtige tropische regenwoud. De tocht eindigt
in Muara Hariang, waar u wordt opgewacht door een
chauffeur die u tijdens een rit van ongeveer 6 uren
naar het hotel in Muara Komam zal brengen.
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Dag 6 Muara
Komam - Samboja
Vandaag wordt u
naar de oevers van
de Kandilo rivier
gebracht waar u aan
boord gaat van een
gemotoriseerde
kano. Tijdens de
tocht door het
Karstgebergte kunt
u genieten van
prachtige kalksteenformaties en grotten en met een
beetje geluk kunt u neusapen spotten. Daarna staat er
een lange maar interessante rit van ongeveer 8 uren
naar Samboja op het programma.
U verblijft in een lodge van de Borneo Orang Utan
Survival Foundation die hun gasten graag alles
vertellen over wat ze allemaal doen om het bos en de
bedreigde diersoorten te verzorgen en te behouden.
Dag 7
Na het ontbijt maakt u onder begeleiding een wandeling
van 3-4 uren door het gebied. Omdat het leefgebied
van de orang oetans door de houtkap tot een minimum
is beperkt zijn er kunstmatige eilanden aangelegd. Er is
veel aandacht voor het aanplanten van nieuwe bomen
zodat de dieren weer vrij kunnen leven.
In de middag wordt u naar de Black River gebracht voor
een gemotoriseerde kanotocht door de mangrovebossen
van Balikpapan Bay waar u dieren in het wild kunt
spotten, zoals de neusapen, hagedissen en vogels.
In de late namiddag gaat u weer terug naar de lodge.

Dag 8 Samboja - Makassar
Na het ontbijt heeft u in de ochtend nog tijd om de
orang oetans te observeren voordat u Samboja verlaat.
In de middag wordt u naar het vliegveld van Balikpapan
gebracht voor de vlucht naar Makassar, de hoofdstad
van Zuid-Sulawesi. In Makassar staat de gids u op te
wachten die u naar het hotel zal brengen.
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Dag 9
Na het ontbijt start de citytour door Makassar. U gaat
hier o.a. naar Fort Rotterdam wat rond 1600 werd
gebouwd. Fort Rotterdam herinnert aan de Nederlandse
koloniale tijd. Het is tegenwoordig een museum en
zeer de moeite waard om er rond te dwalen tussen de
massieve muren van het vroegere verdedigingsbolwerk.
Restauratiewerkzaamheden hebben het fort bijna weer
geheel in de oorspronkelijke staat hersteld. Makassar
heeft de belangrijkste haven van Sulawesi, Paotere,
waar de typische Buginese pinisi’s (schoeners) liggen.
U heeft tijd om hier rond te lopen en de vismarkt te
bezoeken. ‘s Avonds kunt u op eigen gelegenheid naar
de avondmarkt op Losari Beach wandelen waar de
verschillende
kraampjes heerlijke
lokale gerechten
verkopen.

Dag 10 Makassar

- Rantepao
Na het ontbijt staat
er een lange
bustocht van
ongeveer 11 uren op
het programma
naar Rantepao wat
gelegen is in de bergen van Tana Toraja. Onderweg
kunt u genieten van de prachtige panorama’s en wordt
er gestopt in het dorp Pangkep waar u kunt zien hoe de
traditionele koekjes genaamd ‘Dange’ worden gemaakt
van kleefrijst en kokosnoot. Bij het kleine kustplaatsje
Paré Paré kunt u even de benen strekken en op eigen
gelegenheid gaan lunchen. Hierna vervolgd u de reis
naar het binnenland waar u in de avond aankomt in
Rantepao. In dit gebied leven de Toraja, die bekend zijn
vanwege hun begrafenisrituelen en typische huizen.

Dag 11
Na het ontbijt begint u aan een
dag vol met mooie excursies
om de omgeving van Rantepao
te verkennen. U bezoekt Lemo
village waar u de Tau-tau
beelden en de hangende graven
kunt vinden. Tau-tau zijn
houten poppen die het evenbeeld vormen van de doden.
Het is heel wonderlijk om de
dodenpoppen in de steile
rotswanden over de weelderige landschappen te zien
staren. Vervolgens gaat u naar de begraafplaats van
King Suaya wat op een heuvel ligt. Het volgende
bezoek is aan het dorpje Londa waar doodskisten met
touwen en stokken worden opgehangen aan de rand
van de afgrond. Als laatste bezoekt u Kete Kesu, één
van de oudste traditionele dorpen in Toraja, idyllisch
gelegen in een zee van rijstvelden. Hier staan de mooie
Tongkonan huizen keurig in een rij. Hier mag u ook
binnen een kijkje gaan nemen. Zo krijgt u een indruk
hoe de mensen hier gewoond hebben.

Dag 13 Limbong - Rantepao
Nadat de haan heeft gekraait krijgt u een eenvoudig
ontbijt. U neemt afscheid van het gastgezin en begint
aan de wandeling, van ongeveer 5 uren, terug naar
Rantepao. Onderweg komt u weer door diverse Toraja
dorpen waarbij u nog meer te weten kunt komen over
de lokale gebruiken van de bewoners.
Als u het eindpunt van de wandeling heeft bereikt staat
de bus u op te wachten om u terug te rijden naar het
hotel. De rest van de dag is ter vrije besteding.

Dag 12 Rantepao – Limbong
Pak uw rugzak in voor de start van een tweedaagse
trektocht in het land van de Toraja. Met de bus wordt u
naar het dorpje Salu gebracht waar de trekking begint.
Vandaag maakt u een trekking van ongeveer 6 uren
door een uniek deel van Toraja land langs rijstvelden,
cacao- en koffieplantages. U steekt rivieren over door
middel van een bamboebrug en loopt langs talloze
rotsgraven. In de traditionele dorpen kunt u een
thee- koffiestop maken of de lunch gebruiken.
In de late namiddag komt u aan in het dorp Limbong
waar u zult overnachten bij een gastgezin in een
Tongkonan huis. ‘s Avonds wordt u een traditioneel
pa’piong manuk diner aangeboden, dit is een kip
gerecht gekookt in bamboestokken met groenten en rijst.

Dag 14 Rantepao - Sengkang
Uw verblijf in Rantepao zit er alweer op en na het
ontbijt vertrekt u door een schilderachtig landschap
naar de plaats Sengkang. Sengkang is de hoofdstad
van het district Wajo, waar vele bewoners nog in
traditionele paalwoningen wonen. Onderweg zullen er
korte fotostops worden gemaakt.
Na aankomst in Sengkang kunt u inchecken in het
hotel. ’s Middags maakt u per longtailboot een tocht
over het Tempemeer. Tijdens de tocht kunt u genieten
van de watervogels, waterplanten en de mooie
omgeving. De bevolking leeft hier hoofdzakelijk van
de visvangst en woont in drijvende huizen op het
Tempemeer.
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Uiteraard brengt u ook een bezoek aan één van deze
huizen. Als het waterpeil laag is vanwege een lange tijd
van droogte dan is het niet mogelijk om de boottocht
door te laten gaan.

Dag 15 Sengkang - Ubud
Na het ontbijt gaat u naar Maros voor een wandeling
van ongeveer 1,5 uur langs rijstvelden omringd door
kalksteenformaties tot u bij een klein dorpje aankomt.
Hier krijgt u thee en een snack aangeboden waarna u
weer verder gaat naar een grot met enkele prehistorische
rotstekeningen die bijna 40.000 jaar oud zijn.
Hierna loopt u naar de rivier waar u in een kano stapt
voor een tocht over de Puteh rivier waar u nog één
keer kunt genieten van de adembenemende kalksteenformaties. Vervolgens wordt u naar de luchthaven van
Makassar gebracht voor de vlucht naar Bali.
Op de luchthaven van Den Pasar staat de gids u op te
wachten en wordt u naar het hotel in Ubud gebracht.
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Dag 16
Vandaag heeft u een vrije dag.
U kunt op eigen gelegenheid Ubud gaan verkennen of
heerlijk ontspannen aan het zwembad.
Wilt u er op uit dan hebben we voor u de volgende
facultatieve excursie beschikbaar: Raften op de Ayung
Rivier. U wordt ’s ochtends opgehaald bij het hotel en
naar het startpunt gebracht. U krijgt een veiligheidshelm en zwemvest en na een korte instructie gaat u
beginnen aan de tocht van 10 km onder begeleiding
van een professionele gids. Beleef een uniek en
onvergetelijk avontuur door stroomversnellingen,
langs adembenemende watervallen en geniet van het
prachtige landschap tijdens de tocht.
Lunch en diner zijn voor eigen rekening.

Dag 17
Bali is een waar paradijs, een plaats vol mysterieuze
spiritualiteit. Vandaag maakt u kennis met deze
Balinese spiritualiteit, beginnend met het maken van
offers, Canang genaamd. Deze offers zullen naar de
beroemde Tirta Empul-watertempel worden gebracht
om toestemming van de goden te vragen om binnen te
komen. Tirta Empul is in 962 na Christus gebouwd om
de heilige geiser van Tampak Siring. Het water van
Tirta Empul wordt als zeer heilig beschouwd vanwege
de magische, helende krachten die het water zou
bevatten. Bij de tempel dient u gekleed te zijn in
Balinese tempelkleding.
De gids zal u uitleg geven over de offers en over
het gebed voordat u het heilige bad binnengaat om u
zelf te reinigen.
Vervolgens bezoekt u Gunung Kawi, een tempelcomlex
uit de 11e eeuw. Deze tempel bestaat uit tien altaren die
zijn uitgehouwen in een massieve rotswand.

De inkepingen waar de altaren staan zijn wel 7 meter
hoog. Een lange tijd werd gedacht dat het grafmonumenten waren maar de laatste jaren is duidelijk
geworden dat het is gebouwd ter ere van de Koninklijke
familie die het in die periode voor het zeggen hadden.
Hierna rijdt u naar Kintamani gelegen aan de voet van
de Batur vulkaan waar u tijdens de lunch van het
prachtige uitzicht kunt genieten.
Hierna gaat u terug naar het hotel en heeft u de rest
van de dag ter vrije besteding.

Dag 19 Vrije dag.
Dag 20 De reis zit er alweer op.
Vandaag vertrekt u weer naar Amsterdam.

Dag 21 Aankomst Amsterdam.

Dag 18 Ubud - Sanur
Vandaag vertrekt u naar Sanur. Onderweg bezoekt u
de “Goa Lawah”-grot wat “vleermuizengrot” betekent.
De duizenden vleermuizen kunt u zien hangen bij het
bezoek aan de tempel. Vervolgens brengt u een bezoek
aan Tenganan een traditioneel Balinees dorp dat
gelegen is aan de voet van de berg Gunung Agung.
De bewoners leven voor een belangrijk deel nog
volgens de oude regels die stammen uit de periode
voordat het hindoeïsme de dominerende religie van
Bali werd. Dit is het enige dorp in Indonesië waar men
de dubbele Ikat techniek beheerst. Ikat is een weeftechniek waarbij draden worden gebruikt waarop van
tevoren al het patroon is geverfd. De productie van een
sarong kan maanden duren.
Tevens gaat u naar het waterpaleis van Amlapura
genaamd Tirtagangga. Het waterpaleis ligt tegen de
hellingen van de vulkaan Agung. Tirtagangga, oftewel
water van de Ganges, is in 1948 aangelegd voor een
Balinese Radja.
Na de lunch gaat u naar Taman Ujung, een bijzonder
fraai waterpaleis.
Tenslotte gaat u naar het hotel in Sanur.
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REIS 7

Bali
16-DAAGSE RONDREIS
Dag 1 Vertrek vanuit Amsterdam.
Dag 2 Ubud
Op het vliegveld van Bali wordt u opgevangen door
een Nederlandssprekende reisleider, die u op Bali zal
begeleiden. U wordt met een busje naar het hotel in
Ubud gebracht. Nadat u de koffers heeft uitgepakt
kunt u zich opfrissen en uitrusten van de lange reis.
De rest van de dag is ter vrije besteding.

Dag 3 Vandaag maakt u kennis met de Balinese
spiritualiteit, beginnend bij de beroemde Tirta Empul
watertempel. Tirta Empul is in 962 na Christus
gebouwd om de heilige geiser van Tampak Siring.
Het water van Tirta Empul wordt als zeer heilig
beschouwd vanwege de magische, helende
krachten die het water zou bevatten.
Bij de tempel dient u gekleed te zijn in Balinese
tempelkleding. De gids zal u uitleg geven over de
offers en het gebed voordat u het water in gaat om
u te reinigen. Vervolgens gaat u naar het prachtige
Gunung Kawi uit de 11e eeuw. Centraal staan de 10
beelden die uit de wand van de berg gehouwen zijn.
De 7 meter hoge beelden zijn gebouwd ter ere van
Koning Anak Wungsu. Om bij de beelden te komen
moet u langs een steile trap van 371 treden naar
beneden lopen. Onderweg heeft u een prachtig
uitzicht over de vallei en de rijstvelden. Na al deze
indrukken gaat u lunchen op een prachtige plek tussen de rijstvelden en bij de klaslokalen van stichting
Yayasan Widya Guna. Hier wordt u geleerd hoe u
offers kunt maken, Canang genaamd. Deze offers
zullen naar de tempels worden gebracht waar om
toestemming van de goden word gevraagd om het
tempelcomplex te betreden. Daarna gaat u terug
naar het hotel en heeft u de rest van de dag ter vrije
besteding.
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Dag 4 Na het ontbijt gaat u in Klungkung een kijkje
nemen bij Kerta Gosa, de vroegere rechtbank van
justitie. Kerta Gosa stamt uit de 17e eeuw en werd
gebruikt voor de administratie van de traditionele
justitie door een raad van wijze mannen. Het in
Balinese stijl gebouwde prachtstuk bezit unieke
plafondschilderingen. Er staan een aantal afschrikwekkende taferelen uitgebeeld, bedoeld om mensen
normen en waarden bij te brengen en om overtreders
angst in te boezemen.
Vervolgens gaat u naar Pura Besakih, de grootste en
belangrijkste tempel van Bali, ook wel de Moedertempel
genoemd. Het tempelcomplex ligt op ongeveer
1.000 meter hoogte tegen de zuidelijke helling van
de vulkaan Gunung Agung. Hierna gaat u naar het
waterpaleis van Amlapura genaamd Tirtagangga.
Tirtagangga, oftewel water van de Ganges, is in 1948
aangelegd voor een Balinese Radja. Als laatste brengt u
een bezoek aan Tenganan een traditioneel Balinees
dorp. De bewoners leven voor een belangrijk deel nog
volgens de oude tradities die stammen uit de periode
voordat het hindoeïsme de dominerende religie van
Bali werd. Dit is het enige dorp in Indonesië waar
men de dubbele Ikat techniek beheerst. Ikat is een
weeftechniek waarbij draden worden gebruikt waarop
van tevoren al het patroon is geverfd.

Highlights
• Reinigingsceremonie
• Fietstocht door de rijstvelden
• Snorkelen bij Menjangan eiland
• Diner bij een Balinese familie thuis
• Trekking naar een waterval

Dag 5 Vrije dag. U kunt zich aanmelden voor één
van de volgende ochtendexcursies:
Facultatief 1: Een fietstocht ten noorden van Ubud.
In de ochtend wordt u opgehaald bij het hotel en
wordt u naar het startpunt van de fietstocht gereden.
De route gaat deels bergafwaarts wat u gelegenheid
geeft om te genieten van de omgeving. Tijdens de
fietstocht langs prachtige rijstvelden ziet u de
landarbeiders aan het werk. Er wordt een stop
gemaakt bij een Balinees dorp waar u meer te weten
komt over het dagelijks leven van de Balinezen. U stopt
onderweg bij een tempel en een markt. De lunch
wordt op de Balinese manier geserveerd, zittend op
de grond. Hierna wordt u teruggebracht naar het hotel.
Facultatief 2: Balinese kookles.
U gaat al vroeg in de ochtend naar een lokale markt,
het is een fijne manier om kennis te maken met de
cultuur en levensstijl van de lokale bevolking. De kok
zal u tijdens de rondleiding alles vertellen over de
lokale gebruiken, de verschillende smaken en u de
geheimen vertellen hoe u de beste en verste ingrediënten koopt. De kookles wordt gegeven in het Engels.
U krijgt uw eigen kookstation en keukengerei om alle
gerechten te bereiden. De kok zal demonstreren hoe
u de gerechten kunt bereiden.
In de middag, rond
16.30 uur, wordt
u opgehaald bij
uw hotel voor een
diner bij een Balinese familie thuis.
De gastheer geeft
u een rondleiding
over het terrein
waar vaak meerdere
families wonen.

De verschillende gebouwen binnen het terrein zijn
aangelegd volgens de Balinese architectuur, waar de
richting wordt bepaald door de locatie van de Heilige
berg Gunung Agung. Hij zal uitleggen wat voor soort
offers bij welk heiligdom worden geplaatst. U krijgt
het diner op Balinese stijl geserveerd, namelijk zittend op de grond, en u kunt ervoor kiezen om met uw
handen te eten. Het eten wordt vers voor u gekookt
in de familiekeuken.

Dag 6 Ubud – Munduk
Na het ontbijt vertrekt u naar Munduk wat gelegen is
in het noorden van Bali. Onderweg maakt u een stop
bij het dorp Jatiluwih waarvan de rijstvelden tot de
mooiste van Indonesië behoren. Het dorp ligt op een
hoogte van 850 meter waardoor de lucht relatief fris
aanvoelt. De omgeving van Jatiluwih gaat u op een
elektrische fiets verkennen, de gids zal u onderweg
van alles vertellen en er
zullen uiteraard diverse fotostops worden gemaakt.
Op de rand van het Bratanmeer bij Bedugul ligt het
schitterende tempelcomplex Pura Ulun Danau.
De tempel dateert uit de 17e eeuw en is gewijd aan
de watergodin Dewi Danau. Vervolgens wordt u
naar uw hotel in Munduk gebracht.

Dag 7 Vandaag heeft u een vrije dag.

Facultatief: Munduk waterval trekking.
Tijdens deze tocht bezoekt u enkele mooie watervallen in de omgeving van Munduk. Bij sommige
watervallen is het mogelijk om te zwemmen, de gids
zal u daarover informeren. Aan het einde van de tour
wordt u teruggebracht naar het hotel.
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Pura Tanah Lot
Bij laag water kan deze Balinese tempel worden
bezocht via een zanddam van zo’n twintig meter lang.
De toegang is beperkt tot de eerste vijf meter van het
mini eilandje.
Op het toegankelijke deel is een ‘grot’ met een magische
bron. Alhoewel de tempel in de zee ligt, komt er zoet
water uit deze bron.

Dag 8

Munduk – Pemuteran
Na het ontbijt vertrekt u
naar Pemuteran, een klein
vissersdorp gelegen aan
de noordwestkust van Bali.
Onderweg brengt u een
bezoek aan de warmwaterbronnen van Banjar en het
enige boeddhistische klooster van Bali de Brahma
Vihara Ashrama. Het klooster ligt ongeveer tien kilometer ten zuidwesten van Lovina, is gebouwd op een
heuvel en biedt een prachtig uitzicht over het land en
het water. Het klooster is in 1970 gebouwd en wordt
ook wel de kleine Borobudur genoemd.

Dag 9 Vandaag heeft u de ochtend ter vrije
besteding. In de middag wordt u opgehaald bij het
hotel door een gids die u zal begeleiden tijdens het
snorkelen bij Menjangan eiland. Hier kunt u genieten
van de spectaculaire onderwaterwereld vol prachtige
koralen en vissen.

Dag 10 Vandaag heeft u een vrije dag.

Facultatief: Wandeling door het Bali Barat National
Park.
Vroeg in de in de ochtend vertrekt u naar het National
Park Bali Barat voor een wandeling van ongeveer
2 uren. Het Bali Barat National Park ligt in het westen
van Bali en beslaat een tiende van het hele eiland.
Het park is bergachtig en bestaat voornamelijk uit
regenwouden, mangrovebossen, savannes en
koraalriffen. Er zijn meer dan 200 soorten planten
te vinden. Een aantal van deze planten hebben
een religieuze en spirituele betekenis, zoals de
banyanboom.

Dag 11 Pemuteran – Sanur
Na het ontbijt vertrekt u naar Sanur. Onderweg bezoekt u de prachtige rijstvelden van Pupuan gelegen
in het westelijke deel van Bali. Vervolgens gaat u naar
de tempel “Pura Tanah Lot” uit de 16e eeuw. Tanah Lot
is gebouwd op een rotsplateau in de zee. U zult de
tempel overdag bezoeken en daarna doorreizen naar
uw hotel in Sanur.
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Dag 12 Vandaag heeft u een vrije dag.
U kunt deelnemen aan de volgende excursie:
Facultatief: Zegeningceremonie.
U wordt van het hotel opgehaald en naar het dorp
Keramas gebracht. U gaat naar het Keramas Sacred
River Resort dat gebouwd is langs een rivier gevormd
door 11 natuurlijke bronnen. Eén bron staat op het
terrein van het Resort en staat in verband met een
oude tempel. Een perfecte plaats om een Balinese
zuivering- en zegeningceremonie te ervaren.
Tijdens de ceremonie draagt u een sarong en sjerp.
U leert hoe u offermandjes kunt maken. De priester
zal de ceremonie leiden en u reinigen door middel
van 4 soorten bronwater en u daarna zegenen.
Daarna gaat u naar de tempel om te bidden.
Vanavond gaat u de lokale nachtmarkt van Sanur verkennen. Hier kunt u allerlei lekkernijen uitproberen.

Dag 13 Vandaag heeft u een vrije dag.

Facultatief: Traditionele Balinese massage.
Geniet van een 1 uur durende traditionele Balinese
massage met als doel om lichaam en geest te
ontspannen door gebruik te maken van traditionele
technieken en muziek en aroma’s te combineren om
de zintuigen te stimuleren.

Dag 14 Vandaag heeft u een vrije dag.
Dag 15 Vandaag vertrekt u weer naar Amsterdam.
Dag 16 Aankomst Amsterdam.

REIS 8

Java - Bali
17-DAAGSE RONDREIS
Dag 1 Vertrek vanuit Amsterdam.
Dag 2 Yogyakarta
Na aankomst op de luchthaven van Yogyakarta wordt
u door een reisleider/ster opgevangen en met de bus
naar het hotel in Yogyakarta gebracht. Yogyakarta
ligt in midden Java en heeft een hele hoop te bieden.
Eeuwenlang was Yogyakarta een koninkrijk en een
belangrijk handelscentrum. In de nauwe zijstraatjes
zult u de ambachtslieden aantreffen, die hier schitterend zilverwerk en batik maken.

Dag 3 Na het ontbijt maakt u met een fietstaxi
(Becak) een stadstour door Yogyakarta, waarbij u een
bezoek brengt aan het Kraton dat stamt uit het jaar
1755. Het complex ligt midden in de stad en biedt
niet alleen plaats aan de sultan en zijn familie, het
bevat ook vertrekken voor meditatie en plechtigheden
en een schitterende troonzaal. Het kraton (paleis)
wordt door een drie meter dikke muur omringd en
vormt een stad op zich. Minstens twee maal per
week vinden hier traditionele gamelanconcerten
plaats. U bezoekt ook het nabij gelegen waterpaleis
Taman Sari. Taman Sari is de voormalige Koninklijke
tuin van het Sultanaat van Yogyakarta en is gebouwd
in de 18e eeuw. Hierna brengt u een bezoek aan de
Prambanan tempel, het grootste Hindoe-Javaanse
tempelcomplex in Indonesië. De Prambanan werd
gebouwd rond 850 na Christus en betekent ‘veel
priesters’ die in de reliëfs worden afgebeeld met een
lange baard. De drie grootste tempels
zijn gewijd aan de belangrijkste hindoe Shiva, Vishnu en Brahma.

Optioneel: Avond excursie “Funway to live like a local”.
Een hele populaire tour is om Yogyakarta in de avond
te ervaren met een lokale gids. U kunt genieten van
de stad zoals de lokale bevolking dat doet. U maakt
een wandeling door de straten van Yogyakarta. Op
het Alun-Alun Kidul plein komt de lokale bevolking
bij elkaar en komt het plein tot leven met kleurrijke en
helder verlichte trams en skelters die rond het park
rijden. Op het plein staan 2 grote bodhibomen.
Volgens een oude legende brengt het geluk en
voorspoed als het lukt om geblinddoekt tussen de
2 bomen door te lopen. Het is moeilijker dan het lijkt
en stiekem spieken mag niet. Ook erg vermakelijk om
naar de mensen te kijken die een poging wagen.

Dag 4 Vandaag na het ontbijt brengt u een bezoek
aan het sfeervolle plaatsje Candiredjo. Dit typisch
Javaanse dorp ligt een paar kilometer van de
Borobudur. De bewoners hebben een duurzaam
toerismeproject ontwikkeld waar het dorpsleven
onder de aandacht wordt gebracht. U maakt een
tochtje met paard en wagen (andong) langs
plantages. Er wordt onderweg regelmatig gestopt
om de dagelijkse bezigheden van de lokale bevolking
te bekijken. Tevens maakt u een wandeling door het
dorp waarbij u kennis kunt maken met de vriendelijke
dorpsbewoners.
Vervolgens bezoekt u de beroemde tempel de
Borobudur. De Borobudur is waarschijnlijk gebouwd
rond het einde van de 7e en het begin van de 8e eeuw
na Christus. Met een steenoppervlakte van ruim
60.000 km2 is het complex een van de grootste
monumenten van de wereld. De top is de Grote Stupa die 40 meter boven de grond staat.
De muren van de Borobudur zijn gebeeldhouwd in
bas-reliëfs en strekken zich uit over een totale lengte
van 5 kilometer.
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Dag 5 Vrije dag.

Optioneel: Engelstalige Batik workshop. In plaats van
alleen kennis te maken met batik door een bezoek
aan een batikfabriek kunt u ook leren om zelf batik
te maken. De plaats waar de batikworkshop wordt
gegeven ligt op 5 minuten lopen van het hotel.
Hier leert u de basisprincipes van het batikken en
maakt u uw eigen batik doek.

Dag 6 Yogyakarta – Malang
Vandaag vertrekt u via de tolweg naar Malang gelegen
in Oost-Java. Malang is een relatief koele stad, omdat
het hoog gelegen is, 339 tot 662 meter boven zeeniveau
en het ligt ingesloten tussen twee bergmassieven.
In het westen de hoogste berg op Java, de Gunung
Semeru (hoogte 3.680 meter), en in het oosten
de Bromo.

Dag 7 Vandaag gaat u de stad Malang verkennen
met lokaal transport, de Angkot. Vanaf het hotel
gaat u naar de voormalige Kajoetangan straat, een
historische straat waar koloniale gebouwen uit de
Nederlandse tijd staan. U gaat naar Kampung
Kajoetangan waar u kunt zien hoe de lokale
bewoners leven.
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Daarna loopt u naar het stadspark ‘Alun-Alun’ waar
u vele historische gebouwen kunt bewonderen, zoals
de Jami Moskee, de Immanuel-kerk, het Pelangi hotel
en het postkantoor. Tevens passeert u de Chinese
tempel Eng Ang Kiong en bezoekt u de traditionele
markt van Kebalen. Via de spoorweg loopt u naar
Kampung Jodipan waar zowel de huizen als de brug
in allerlei felle kleuren zijn geschilderd. Hierna gaat u
naar Toko Oen, een populaire ijssalon in koloniale tijd
en nog steeds een bekend restaurant. De rest van de
dag is vrij maar u kunt Malang op eigen gelegenheid
verder gaan verkennen of u kunt met de Angkot of
ander lokaal vervoer terug gaan naar het hotel.
Facultatief kunt u de zonsopgang over de Bromo
vulkaan meemaken. U vertrekt rond middernacht.
Neemt u voor deze excursie warme kleding mee,
want de temperatuur is rond het vriespunt.
Na 2,5 uur rijden met kleine busjes door de bergen,
gaat u op weg naar boven voor de zonsopgang.
Als de zon is opgekomen verschijnt er een prachtig
uitzicht over de vulkanen. Hierna gaat u weer met
de busjes naar beneden. Daar aangekomen loopt u
een trap op van ± 250 treden naar de kraterrand van
de Bromo. De krater is ± 10 kilometer breed, met
diverse vulkanen erin. Na het bezoek aan de Bromo
gaat u richting de Savannah. Dit gebied staat bekend
als de Teletubbie Hills vanwege de gelijkenis met de
omgeving van de gelijknamige kinderserie.
Vervolgens rijdt u door het dorp Ngadas naar een
waterval gelegen in de jungle tussen twee gigantische
kliffen, genaamd Pelangi (regenboog) waterval.
Op de weg terug naar Malang maakt u onderweg
een stop bij de Jago tempel. De tempel stamt uit de
13e eeuw en vertegenwoordigd een vorm van het
tantrische boeddhisme.

Dag 8 Malang - Ubud

Dag 11 Vrije dag. U kunt zich aanmelden voor één

Vandaag wordt u naar de luchthaven van Surabaya
gebracht voor de binnenlandse vlucht naar Bali.
Na aankomst op de luchthaven van Den Pasar wordt
u met de bus naar het hotel in Ubud gebracht.

van de volgende excursies.
Facultatief 1: Raften op de Ayung Rivier. U wordt in de
ochtend opgehaald bij het hotel en naar het startpunt
bij de Ayung Rivier gebracht. Voordat u begint met
raften wordt u uitgerust met een veiligheidshelm en
zwemvest. Na een korte instructie kunt u van start
en wordt u tijdens de 10 km tocht begeleidt door een
professioneel opgeleide gids. Beleef een unieke en
onvergetelijke reis langs adembenemende watervallen
en geniet van het prachtige landschap tijdens dit
rafting avontuur.
Facultatief 2: Een fietstocht ten noorden van Ubud.
Vandaag wordt u tussen 8.15 en 9.30 uur opgehaald
bij het hotel en wordt u naar het startpunt van uw
fietstocht in Tampaksiring gereden. De route gaat
deels bergafwaarts, wat u gelegenheid biedt om
te genieten van de omgeving die voornamelijk uit
rijstvelden bestaat. U stopt bij een dorpstempel,
waar de gids uitleg geeft over de tempels in Bali.
De route gaat ook door de rijstvelden. Er wordt een
stop gemaakt bij een Balinese dorp waar u meer te
weten komt over de traditionele architectuur en het
dagelijkse leven van de Balinezen. De volgende stop
is bij een 11e-eeuwse tempel, een charmante locatie.
Deze plaats wordt gebruikt voor zuiveringsceremonies
en meditatie. Vanaf hier fietst u naar het drukkere
dorpscentrum waar u de markt bezoekt. En na een
laatste 2 km fietsen arriveert u bij een gastgezin,
die u zal verwelkomen met een zelfgemaakte lunch.
De lunch wordt op de Balinese manier geserveerd,
waarbij u op de grond zit.
Hierna gaat u terug naar het hotel.

Dag 9 In de ochtend staat er een wandeling op
het programma in de omgeving van Ubud. U loopt
over smalle paden met uitzicht over de prachtige
rijstvelden, langs een waterval en door een bos.
U maakt kennis met de lokale bevolking, die aan het
werk is in de rijstvelden. De wandeling duurt ongeveer
2,5 uur waarna u luncht bij een familie thuis.
Optioneel: ’s Middag kunt u deelnemen aan een Balinese kookles.
De chef-kok zal u uitleg geven
over Balinese kruiden en u krijgt
gelegenheid om een authentiek
Balinees gerecht te koken. De
Balinese kookcursus die we aanbieden is volledig in het Engels.
U krijgt uw eigen kookstation en
keukengerei om alle gerechten
te bereiden. De chef-kok en zijn
assistent hebben een uitgebreide kennis van typisch Balinese
ingrediënten en zij zullen demonstreren hoe u de
gerechten kunt bereiden.

Dag 10 Na het ontbijt maakt u een dagtocht over
het eiland. Als eerste maakt u een stop bij het dorpje
Jatiluwih waarvan de rijstvelden tot de mooiste van
Indonesië behoren. Het dorp ligt op een hoogte van
850 meter waardoor het relatief fris aanvoelt.
De omgeving van Jatiluwih gaat u op een elektrische
fiets verkennen. De gids zal u onderweg van alles
vertellen en er zullen uiteraard diverse fotostops
worden gemaakt. Daarna gaat u naar het plaatsje
Bedugul aan het Bratanmeer. Hier bezoekt u het
tempelcomplex Pura Ulun Danu. De tempel is
prachtig gelegen aan de rand van het kratermeer.
Vervolgens gaat u naar de tempel Tanah Lot uit de
16e eeuw. Tanah Lot is gebouwd op een rotsplateau
in de zee.
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Facultatief 3: Workshop Balinese Gamelan muziek
en Balinese dans.
Tijdens deze workshop leert u alles over de geschiedenis van de gamelan, het gebruik van de gamelan
en u krijgt een demonstratie door professionele
gamelan-muzikanten. U wordt in de gelegenheid
gesteld om het instrument zelf te bespelen.
Hierna wordt u uitleg gegeven over de Balinese dans
en de bijhorende rituelen. Twee van de beroemdste
dansers op Bali zullen u de specifieke bewegingen en
stappen demonstreren. Hierna kunt u zelf de dans
oefenen. Vrouwen zullen enkele kenmerken van de
Panyembrahma welkomstdans leren, en de mannen
de basisbewegingen van de Baris krijgersdans.

Dag 12 Ubud - Sanur
Na het ontbijt vertrekt u naar Sanur.
Vanavond gaat u met een gids de lokale
avondmarkt van Sanur verkennen.
De gids weet precies waar u lekker kunt eten.

Dag 13 Vrije dag.

Facultatief: Uluwatu tempel, Kecak dans en diner in
een visrestaurant.
Rond 14.00 uur wordt u opgehaald en gaat u naar de
Uluwatu tempel.
De Uluwatu tempel ligt op de hoge rotsen aan de
westkust van het schiereiland Nusa Dua. Hier kunt u
genieten van de zonsondergang. Na de zonsondergang
gaat u naar een voorstelling van de fascinerende
Kecak-dans, oftewel Apendans. Het koor, wat bestaat
uit 100 mannen, zit in cirkels rondom een lamp en
begeleidt zelf de dans door steeds “tjak-a tjak-a” te
zingen. Tijdens de dans wordt het verhaal van
Ramayana uitgebeeld.
Na afloop van de Kecak-dans kunt u in Jimbaran
genieten van een diner in een visrestaurant.

Dag 14: Vrije dag.

Facultatief: Dagexcursie naar Nusa Penida.
Nusa Penida is een prachtig en ongerept eiland en
(nog) vrij van massatoerisme.
U wordt om 07.30 uur bij uw hotel opgehaald en naar
de haven van Sanur gebracht. U gaat per speedboot
naar Nusa Penida. U gaat de hoogtepunten van de
zuidwestkust verkennen. Als eerste gaat u naar
Broken Beach en Angel’s Billabong, een ondiepe
rotsachtige plek waar de zee door de kliffen stroomt.
Daarna gaat u naar het meest gefotografeerde
uitzichtpunt in Nusa Penida, de Kelingking klif.
De laatste stop is op Crystal Beach met wit zandstrand en kristalhelder water. Hier kunt u veilig
zwemmen en snorkelen voordat u per speedboot
terug gaat naar Sanur.

Dag 15 Vrije dag.
Dag 16 De reis zit er alweer op. Vandaag vertrekt u
weer naar Amsterdam.

Dag 17 Aankomst Amsterdam.
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Deze 7-daagse Sumatra reis is
te boeken vóór de 17-daagse
Java-Bali reis.

REIS 8B

Sumatra

Dag 4 Tobameer – Brastagi
Vandaag verlaat u het eiland en gaat u met de
boot naar Parapat waar u de bus neemt naar het
hooggelegen, koele, rustieke bergoord Brastagi.

7-DAAGSE PRÉTOUR
Dag 1 Medan - Tobameer
Op het vliegveld van Medan wordt u opgevangen door
een Nederlandssprekende reisleider die u op Sumatra
zal begeleiden. Vanuit Medan rijdt u via een prachtige
route door de bergen naar Parapat. Vanuit Parapat
maakt u de 45 minuten durende boottocht naar het
eiland Samosir.

Dag 2
Vandaag maakt u een prachtige tocht rond het
Tobameer per fiets en per boot. Als eerste vaart u
naar het dorp Simanindo, waar de traditionele Batak
volksdans wordt uitgevoerd door de dorpsbewoners.
U bezoekt een museum gebouwd in de unieke
Batak bouwstijl. Vervolgens gaat u met de fiets naar
Ambarita, een typisch Batakdorpje waarvan de huizen
versierd zijn met houtsnijwerk. Op de binnenplaats
staan stenen stoelen en tafels en de tombe van een
lokale vorst. Ook is er een oude stenen offerplaats
waar vroeger executies werden uitgevoerd.
Vanaf Ambarita gaat u per boot naar het dorp Tomok,
in het dorpje Tomok bevinden zich de 300 jaar oude
koningssarcofagen van koning Sidabutar. Hij was de
eerste koning die over het dorp heeft geregeerd.
Vanuit Tomok gaat u terug naar het hotel. Aan u de
keus of u dit per boot of per fiets wilt doen.

Dag 3
Vandaag heeft u een vrije dag en kunt u zelf het eiland
gaan verkennen.
Facultatief: Vandaag kunt u deelnemen aan een
kookles. U wordt ’s ochtends vroeg bij uw hotel
opgehaald waarna u naar de lokale markt gaat om de
ingrediënten voor de kookles te kopen.
Tijdens de kookles leert u de basisprincipes van de
Indonesische keuken en bereidt u, als het goed is,
een heerlijke maaltijd voor uzelf.

Dag 5 Brastagi – Bohorok
Na het ontbijt rijdt u naar Bohorok. Bohorok ligt aan de
rand van het Nationale Park Gunung Leuser. Dit is één
van de grootste nationale parken ter wereld, met meer
dan 800.000 hectare van ongerepte regenwoud. Het is
de thuisbasis van de Orang Oetans, gibbons, olifanten,
Sumatraanse- neushoorn en tijger.
Dag 6 Bohorok – Medan
Onder leiding van een plaatselijke gids maakt u een
trekking om Orang Oetans in het wild te spotten.
Tijdens de trekking gaat u dieper de jungle in en kunt u
naast de Orang Oetans nog meer dieren in hun
natuurlijke omgeving spotten.
Na de trekking vertrekt u naar Medan.
Dag 7 Medan
Vandaag wordt u naar het vliegveld Kualanamu
International Airport gebracht voor de vlucht naar
uw volgende bestemming.
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Over de bestemming

Vietnam
Vietnam is een prachtig land
gelegen in Zuidoost Azië. De
officiële naam luidt: Cong Hao Xa
Hoi Chu Nghia Viet Nam. Het land
biedt een grote verscheidenheid
aan cultuur, natuur en kent een
turbulente geschiedenis. De totale
oppervlakte van Vietnam bedraagt
ongeveer 330.500 km2 en daarmee
is het ruim 9 maal zo groot als
Nederland.

Tijdens de rondreis Vietnam
Compleet staan de volgende
bezienswaardigheden op het
programma:
Een boottocht door de Mekong
Delta; de drijvende markt in
Can Tho; een bezoek aan de Cu
Chi tunnels, een gigantisch
ondergronds tunnelcomplex dat
tijdens de Vietnam oorlog
diende als schuilplaats; Halong
Bay dat is uitgeroepen tot één
van de mooiste baaien van de
wereld met ca. 2000 eilandjes
en grotten met zeer fraaie
druipsteenformaties.
Om deel te nemen aan deze
reis moet u over een goede
fysieke conditie beschikken.
Bevolking
Vietnam telt ruim 91 miljoen
inwoners. Het grootste deel woont
op het platteland en is werkzaam in
de landbouw. De grootste steden
zijn Saigon, Hanoi en Haiphong met
respectievelijk 7,5 miljoen, 6,5
miljoen en 1,8 miljoen inwoners.
Vietnam is een socialistisch land.
Sinds de grondwetswijziging in
1980 heerst er godsdienstvrijheid
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en mogen burgers elke religie
aanhangen. Het merendeel van de
bevolking is boeddhistisch, een
minderheid is katholiek, protestant
of aanhanger van een sekte.
Over het algemeen zijn de Vietnamezen zeer vriendelijk en gastvrij
en buitenlanders worden vaak met
grote nieuwsgierigheid en hartelijkheid begroet. Besef echter voortdurend dat u te gast bent in een ander
werelddeel met andere omgangsvormen en beleefdheidregels.

Taal
De officiële taal is het Vietnamees, een mix van Mon
Khmer, Thai en Chinees. Over het algemeen wordt er
in de grote steden redelijk Engels gesproken en
vanwege het Franse koloniale verleden spreken de
oudere Vietnamezen goed Frans.
Klimaat
Vietnam heeft door de
ligging te maken met
complexe weersomstandigheden en kent door de
langgerektheid vele
verschillende klimaatzones.
Er is dan ook geen sprake
van een goede of een
slechte reisperiode. Vaak is
een bepaalde regio wat
koeler of vochtiger, terwijl
het dan aan de kust weer droog is en een gemiddelde
dagtemperatuur van 25°C heeft.

In de berggebieden heerst een gematigd klimaat en
hier ligt de temperatuur het gehele jaar lager dan in de
lager gelegen gebieden.
In het zuiden van het land heerst een tropisch klimaat
met een gemiddelde temperatuur van 27°C. De
maanden maart tot mei zijn het warmst met temperaturen die kunnen oplopen tot 35°C. Van mei tot
oktober is het in het zuiden warm, vochtig weer. In de
regenperiode valt er regelmatig een bui. In de maanden
november tot en met februari schijnt over het algemeen
de meeste zon, valt de minste regen en blijven de
temperaturen rond de 30°C.
De onderstaande grafiek met klimaatgegevens geldt
voor de hoofdstad Hanoi en kan, vanwege de grote
klimaatverschillen, niet gezien worden als een gemiddelde voor Vietnam.

Over het algemeen kan worden gesteld dat de temperaturen variëren tussen de 20° en de 35°C. In het
zuiden tot ongeveer centraal Vietnam heerst een
subtropisch klimaat. In de maanden april tot en met
oktober schommelt de temperatuur rond de 30°C en
valt de meeste regen. Vaak impliceert dit een tropische
regenbui van een uur, waarna de zon weer doorbreekt
en het land weer heerlijk fris ruikt en de vegetatie
rondom schitterend is. In de maanden oktober t/m
februari kan het in het noorden koud zijn met een
gemiddelde temperatuur van zo’n 10°C of lager.
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Eén van de meest belangrijke feestdagen in Vietnam is
het Vietnamese Nieuwjaar,
het Tet festival. Met Tet
wordt het nieuwe jaar voor
de Vietnamezen gevierd en
het wordt gevierd tijdens de
eerste volle maan van het
nieuwe jaar. Het verschilt
daarom per jaar van datum,
maar meestal valt het rond
eind januari/begin februari.

Dong Ha

Hue

p

Feestdagen
Feestdagen in Vietnam zijn op twee manieren verdeeld.
Zo liggen wettelijke feestdagen vast volgens onze
kalender. Er zijn echter ook voorouder- en tempelfeesten
deze gaan volgens de maandkalender.

30

Sa

Ban Don

o

am

Phan Rang

Chau Doc

Ca Mau
Peninsula

Ca Mau

uang

L

Thrung Luong

Lao Bao

i Mat

Kho Khao I.

Dong Hoi

29

P la

e ri m

Samui Island

Surin
Tai I.

Phra Thong I.

Ba Don

hi

D

n
Mu

L

m
La

ya
Chao Phra

Te n a s s

a g o
A r c h ip e l

Surin Nua I.

Elektriciteit
Surat Thani
Over het algemeen bedraagt de voltage in de hotels
Nakhon Si Thammarat
220 V-wisselstroom. Een wereldstekker kan uitkomst
geven, zeker als u veel stroom gebruikt om uw apparatuur op te laden.

C

Z a mi

Chanthaburi

Lanbi I.

Phangan Island

O

aw

N

Chang Island

Tao Island

g

B a n g h ia n g

P l a t e a u

Saganthit I.

Bentinck I.

m

th ar

M o s c o s I.

M e r g u i

Pr a

ia n

Savannakhét

K h o r a t

Battambang

Myeik
Geldzaken
De Vietnamese munteenheid is de Dong (VND).
Gulf
De waarde van de Dong is ongeveer 25.000 Dong voor
€ 1,-, deze koers is echter sterk aan verandering
of
onderhevig. De actuele koers kunt u bekijken op
Thailand
www.oanda.com.

Ha Tinh
Ky Anh

Ch

N oi

Lam Pao Res.

Mali I.

Rayong

Co

n

Bangfai

Khon Kaen

Ch i
am

Yai

Si
Nakarin Res.

a

m

H a ung

Bung
Boraphet

Duc
Tho

28

ko

Udon
Thani

Ubolratna Res.

Chi Bon
Dam

ng

g

uang
uai L

Yo

Pin
g

a di

Me

Bhumiphol
Dam

VIENTIANE

Dien Chau

n

Ve

Ca

VIANGCHAN

K

P ing

ng

Con Cuong

2286

H a i x ia

Tinh Gia

Thai
Hoa

Tuong
Duong

n

Li

g
kon

Siri Kit Dam

Met maar liefst 275 zoogSukhothai
dieren leven er in Vietnam
Thaton
YANGONook vele diersoorten. De
Phitsanulok
RANGOON
Mawlamyine
bekendste hiervan zijn de
Kyaikkami
Gulf of
apen,
Martaban olifanten, neushoorns,
Nakhon Sawan
tijgers, buffels,Totters,
H A I Nakhon
L A
krokodillen, de vele soorten Ratchasima
zoetwatervissen en maar
Dawei
liefst zo’n 800 verschillende
Nonthaburi
KRUNG THEP
vogelsoorten.Ratchaburi Thonburi BANGKOK

Zadetkyi I.

ou
Qiongzh

Sam Son

Hieu

A

W an g

un

P a wn

Ne

Cha e m

2820
Phou Bia

Nan

Letsôk-aw I.

Leizhou
Bandao

23

24

Thuong Xuan

Ang Nam
Ngum

Ka
da
nI
.

Archipielago

22

60

61
Ca Mau Cape

Nam Can

59

el
t a

ng

La o

m

Sitton g

Mô

m

2565
Doi Inthanon

Khao Laem
Res.

21

25

Ba Thuoc

18

Hung Yen

Donghai Dao

Weizhou
Dao

Fai Tsi Long

Ma

Kha n

Bago

15

13

20

Anpu
Gang

Tien Yen

Ha Nam

Ma

Xa

B

Dinh Lap

14

16

Moc Chau

S al w e en

10

17

11

Song Ma

Tha

That Khe

Bac Can

Tuyen
Quang

Yen Bai

Tuan Giao

Dien Bien
/Phu/

Te

Kalegauk I.

g

m

2907

Bilugyun I.

an

Viet Quang

Ho
3143
Fan Si Pan ng

Loi

Moyingyi Res.

Z uo J i

Ga

g
Pan

Inle L.

Ha Quang

2419

on

itnge
My

M ek

g

Tra Cu

Soc Trang

Vinh Chau

Bac Lieu

M
50

D

Ya

Ma

n

g

o

o
ek

Con Son Island

Een groot deel van de winkels en markten zijn gesloten,
maar daar staat tegenover dat de straten prachtig
versierd zijn met bloemen, decoraties en lampjes.
Het Tet feest staat in het teken van de familie en geluk,
dus veel mensen gaan op familie-bezoek en daardoor
kan het erg druk zijn op de wegen en in de hotels.
Tijdens feestdagen kan het voorkomen dat overheidskantoren, postkantoren, banken en sommige winkels
gesloten zijn.
Reisleiding
Op de luchthaven ontmoet u uw Nederlandssprekende
reisleider/-ster en lokale Engelssprekende Vietnamese
gids, die u gaan begeleiden.

Spartly

Highlights

REIS 9

Vietnam
30-DAAGSE RONDREIS
Dag 1 Vertrek vanuit Amsterdam.
Dag 2 Na aankomst op de luchthaven in Ho Chi Minh
City (Saigon) treft u buiten uw Vietnamese Engelstalige gids en Nederlands sprekende reisleider. Met een
airconditioned bus wordt u naar het hotel gebracht in
Ben Tre wat gelegen is in de Mekong Delta.
Dag 3 Ben Tre - Can Tho
Na het ontbijt vertrekt u voor een ontspannen boottocht op de Mekong Rivier. Na de lunch vertrekt u met
de bus naar het hotel in Can Tho wat de grootste
plaats is in de Mekong Delta.

Dag 4 Can Tho - Ho Chi Minh City
Na het ontbijt zult u per boot de drijvende markt in de
omgeving van Can Tho bezoeken. Het is hier een
drukte van komen en gaan van handelaren die vele
soorten groente en fruit per boot verhandelen.
Na de lunch vertrekt u naar de grootste stad van
Vietnam, Ho Chi Minh City.

• Boottocht op de
Mekong rivier
• Bezoek aan Cu Chi tunnels
• Can Cau markt in Bac Ha
• Overnachting op een boot in
Halong Bay

Dag 5 Na het ontbijt staat een
stadstour op het programma
met bezoek aan het park voor
het “Hotel de Ville”, het
standbeeld van Ome Ho, het
postkantoor en de Notre Dame
kerk. Ook een bezoek aan de Chinese wijk Cholon met
bezichtiging van de Thien Hau Pagode en de Binh Tay
groothandelsmarkt mag niet ontbreken. Na de lunch
bent u vrij om op eigen gelegenheid de stad nog wat
meer te verkennen.
Dag 6 Vandaag staat een
dagexcursie op het programma.
U start vroeg om de Cu Chi
tunnels te bezoeken. Het district
Cu Chi was tijdens de Vietnamoorlog een bolwerk van verzet
van de Viet Cong strijders, die
jarenlang aan het ingenieuze
tunnelstelsel hebben gewerkt.
Het is mogelijk om met de lokale
gids zelf een klein stukje door de
tunnels af te leggen.

Hierna gaat u de reis voortzetten naar Tay Ninh, alwaar
zich de Cao Dai hoofdtempel bevindt. De Cao Dai
tempels zijn erg kleurrijk en rijkelijk versierd. We zullen
proberen de dienst van 12 uur mee te maken.
Na de lunch rijdt u terug naar het hotel.

Dag 7 Ho Chi Minh City - Mui Ne
Vandaag reist u verder naar de kustplaats Mui Ne.
Onderweg kunt u genieten van een prachtig wisselend
landschap. Bij een drakenvruchtplantage wordt gestopt
zodat u kunt zien hoe de drakenvrucht (een soort
cactusvrucht) wordt verbouwd.
In de middag maakt u een rondrit door het gebied wat
ook wel een stukje Sahara in Vietnam wordt genoemd.
U bezoekt de witte en rode zandduinen die karakteristiek
zijn voor de omgeving van Mui Ne.

Dag 8 Vrije dag.
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Dag 9 Mui Ne - Nha Trang
Vandaag verlaat u Mui Ne om verder te reizen langs de
kust van Vietnam. Het reisdoel is de ca. 247 km verder
gelegen kustplaats Nha Trang. Onderweg wordt
diverse malen gestopt, o.a.bij de fraaie Po Klong Garai
Chamtorens uit de eind 13e/begin 14e eeuw in Phan
Rang. En de Long Son Pagode met het enorme beeld
van de Liggende Boeddha en de 14 meter hoge witte
Boeddha op de heuvel.
Dag 10 Vandaag gaat u een boottocht maken langs
een paar eilandjes. Er is gelegenheid om vanaf de boot
te zwemmen en/of te snorkelen in de Zuid Chinese
Zee. Tijdens de boottocht zult u een bezoek brengen
aan het zeeaquarium op het Tri Nguyen eiland met een
mooie verzameling van zeevissen, koralen en zeeschildpadden. Het is ondergebracht in een cementen
galjoenschip. In de namiddag heeft u gelegenheid om
zelf Nha Trang te verkennen.

Dag 13 Pleiku - Quy Nhon
Vandaag zet u de reis voort en
gaat u de Centrale Hooglanden
verlaten. Het reisdoel is de
kustplaats Quy Nhon.
Onderweg bezoekt u het
gebied van De K’ Tu. Dit is het
gebied waar een Bahnar
groepering leeft. Daar zult u
onder begeleiding van de extra lokale gids een
wandeling maken door een dorpje waar nog veel
traditionele gebruiken te zien zijn.
Tevens kunt u het bijzondere Rong huis (dorpsgemeenschapshuizen) bezichtigen. Na de picknicklunch wordt
de reis vervolgt via de Mang Yang en de An Khe pas.
Tijdens deze rit komt u langs het gebied van Tay Son,
waar in de 18e eeuw de rebellie is gestart. Hier is de
eerste keizer van Vietnam uit voortgekomen.

Dag 11

Nha Trang - Buon Ma Thuot
Vandaag gaat u de reis
voortzetten naar het
volgende reisdoel Buon Ma
Thuot. U zult de Phoenixpas
opgaan, waar u nog de
gevolgen kunt zien van de
chemicaliën (ontbladeringsmiddel Agent Orange) die
tijdens de Vietnamoorlog
werden uitgestrooid. Voordat u in Buon Ma Thuot
aankomt zult u eerst naar het Lac meer gaan, om het
Buon Jun dorp te bezoeken.

Dag 12 Buon Ma Thuot - Pleiku
U vervolgt uw reis door de Centrale Hooglanden naar
de plaats Pleiku.
Nadat de extra lokale gids van Pleiku en de vergunningen zijn opgehaald, zult u het gebied van Plei Phung
bezichtigen. Hier kunt u, als het weer het toelaat, een
wandeling maken door een dorpje waar nog veel
traditionele gebruiken te zien zijn. Het gebied van Plei
Phung is het gebied waar de Garai groepering leeft.
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Dag 14 Quy Nhon - Hoi An
Vandaag gaat uw reis verder langs de kuststrook
van Vietnam naar het voormalige 16e eeuwse
havenplaatsje Hoi An.

Onderweg is er veel te zien en daarom kunnen er,
wanneer de situatie dit toelaat, diverse fotostops
gemaakt worden. Na de lunch brengt u een bezoek aan
My Lai, de herdenkingsplaats van de slachting die de
Amerikanen op 16 maart 1968 hebben aangericht
onder de lokale bevolking waarbij 504 mensen om het
leven zijn gekomen.

Dag 15 Hoi An is een heerlijk toeristenplaatsje en is
inmiddels opgenomen door de UNESCO als 1 van de 5
World Heritage sites in Vietnam. In de ochtend zult u
een korte stadstoer maken, met o.a. een bezoek aan de
Japanse overdekte brug, één van de Chinese gemeenschapshallen, het historisch museum en aan één van
de voorname Koopmanshuizen. Na de lunch bent u vrij
om zelf het plaatsje te verkennen.

Dag 16 Vandaag heeft u
een vrije dag en kunt u Hoi
An zelf verder te verkennen.
In de ochtend kunt u
optioneel een bezoek
brengen aan My Son, een
World Heritage site. My Son
was het voormalig religieus,
cultureel centrum van het
Cham Koninkrijk en was in
gebruik van de 4e tot en met
de 13e eeuw. Als gevolg van
de bombardementen door de Amerikanen zijn vele
Chamtorens zwaar beschadigd. Een bezoek aan deze
bijzondere historische plaats is zeker de moeite waard.
Dag 17 Hoi An - Hue
Vandaag gaat u weer vroeg op pad om door te reizen
naar Hue, de keizerlijke stad van Vietnam.
Onderweg kunt u een kijkje gaan nemen bij één van
de grote werkplaatsen waar marmer verwerkt wordt
tot prachtige sculpturen.
Daarna brengt u een bezoek aan de Marble Mountains
welke bestaan uit 5 bergtoppen. Wij bieden u, afhankelijk
van het weer, de gelegenheid om de Waterberg op te
gaan met fraaie uitzichten. Er is een tempel aanwezig
waar Boeddha en Confusius zijn ondergebracht.

In Danang zult u het bijzondere
Chammuseum bezoeken waar
u sculpturen uit verschillende
Cham-perioden kunt bekijken.
En in de plaats Hue zult u de 3e
World Heritage site bezoeken,
t.w. de Citadel, Keizerlijke stad
en Verboden Keizerlijke (Paarse) Stad. Hier werd
tijdens het Tet offensief van 1968 zwaar gevochten
tussen de Amerikanen en de Viet Cong strijders.

Dag 18 Na het ontbijt gaat u met een dubbele
drakenboot varen over de Perfume rivier en brengt u
een bezoek aan de Thien Mu Pagode met de bijzondere
21 meter hoge Phuoc Duyen toren uit 1844, de 2 ton
zware bronzen bel uit 1710 en het fraaie complex van
de Dai Hung tempel.
Vervolgens vaart u langs het prachtige landschap
rondom Hue naar de locatie van het grafcomplex van
keizer Minh Mang, de 2e keizer uit de laatste Nguyen
dynastie. U bezoekt het grafcomplex wat zeer bijzonder
van constructie is. Na de bezichtiging gaat u met de
bus terug naar Hue. De middag bent u vrij om zelf de
plaats Hue te verkennen.

HSS Aziëreizen | groepsreizen 49

Dag 19 Hue - Dong Hoi

Dag 23 Hanoi - Lao Cai

Vandaag zult u vroeg op pad gaan. U brengt een kort
bezoek aan de Truong Son militaire begraafplaats, waar
de militairen begraven zijn die gesneuveld zijn op het
Ho Chi Minh pad. Vervolgens bezoekt u de bijzondere
Phong Nha grotten, de meest recentelijk opgenomen
World Heritage site in Vietnam. Eenmaal aangekomen
bij de grotten zult u met bootjes en te voet de grotten
bezichtigen met prachtige
stalactieten, stalagmieten en
andere druipsteenformaties.
Na de picknicklunch reist u door
naar de plaats Dong Hoi.

Na het ontbijt vertrekt u naar Lao Cai, een rit van
ongeveer 5 uren. Na aankomst heeft u de middag ter
vrije besteding.
Omdat we in het noordwesten met een kleinere bus
moeten reizen en u niet al uw bagage mee kunt nemen,
adviseren we u een weekendtas in te pakken voor
4 dagen. Uw koffer wordt veilig opgeslagen in het
hotel in Hanoi.

Dag 20 Dong Hoi - Tam Coc
Vandaag vertrekt u naar Tam Coc.
Het is een lange reisdag maar de
uitzichten onderweg over het
fraaie Karstgebergte zijn heel
bijzonder.

Dag 24 Lao Cai - Sapa
Na het ontbijt rijdt u naar Bac Ha en bezoekt u de
markt van Can Cau. De markt van Can Cau is nog
een echte lokale markt van voornamelijk de Flower
H’Mong groepering met hun verschillende kleurrijke
klederdrachten.

Dag 21 Tam Coc - Hanoi
Vandaag vertrekt u naar Hanoi. In de ochtend gaat u
een boottocht maken door de Tam Coc grotten die
gelegen zijn in het Karstgebergte. Hierna rijdt u door
naar Hanoi.

Dag 22 Na het ontbijt maakt u een korte stadstour
door Hanoi. U bezoekt eerst het Mausoleum complex
van Ho Chi Minh waar het lichaam van Ho Chi Minh
opgebaard ligt. In dit complex bevindt zich ook de
1 Pilaar Pagode dat stamt uit de 11e eeuw, één van de
oudste gebouwen van de stad. Vervolgens rijdt u naar
de Tempel van de Literatuur. Deze tempel stamt
eveneens uit de 11e eeuw. Hier werd de eerste universiteit
van Vietnam gevestigd en tot het
einde van de 18de eeuw is het als
zodanig in gebruik gebleven.
Daarna rijdt u naar het Hoa Kiem
meer in het centrum van de stad.
Hier bevindt zich de kleine Ngoc
Son tempel waar enkele legendes
over bestaan.
De middag is ter vrije besteding.
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Na dit bezoek gaat u terug naar Bac Ha en is het, mits
de tijd en het weer dit toelaten, mogelijk om een
wandeling van ongeveer 2 uren te maken naar Ban Pho.
Tijdens deze wandeling bezoekt u het huis van de heer
Ho, een lid van de Flower H’Mong stam.
Hierna gaat u verder naar Sapa.

Dag 25 Vrije dag.
Optioneel heeft u de mogelijkheid om onder leiding
van een lokale gids een wandeling te maken naar Ta
Van. Deze mooie wandeling voert u langs een prachtig
diep dal met vele rijstterrassen. U komt onderweg
leden van de bergstammen tegen zoals de Black
H’Mong en de Ziay. Het doorgaan van deze wandeling
is afhankelijk van het weer.
Dag 26 Sapa - Hanoi
Na het ontbijt zult u een wandeltocht maken naar Cat
Cat village. Deze wandeling voert u via vele trappen
naar de beneden gelegen waterval. Aan het einde van
de wandeling kunt u ervoor kiezen om weer naar boven
terug te wandelen of gebruik te maken van een
motorfietstaxi (op eigen kosten). Bij regen of mist kan
deze wandeling niet doorgaan. Na de lunch reist u
terug naar Hanoi.

Dag 27 Hanoi - Halong Bay
Na het ontbijt gaat u met de bus naar Halong Bay.
Na aankomst zult u inschepen op een mooie
comfortabele boot, waar u 1
nacht op zult verblijven.
U vaart door Halong Bay
wat in 1994 door de
UNESCO werd opgenomen
als World Heritage site,
voor u alweer de 5e site die
u bezoekt. Een aantal
eilandjes in de golf van
Tonkin kennen grotten met
fraaie druipsteenformaties,
u zult tijdens de boottocht
dan ook één van de mooiste grotten bezoeken.
Gedurende de boottocht zult u ook het eiland Ti Top
aandoen, alwaar president Ho Chi Minh besprekingen
heeft gevoerd. U dient voor deze overnachting op een
boot in Halong Bay een tas te pakken.

Dag 28 Halong Bay - Hanoi
In de ochtend vaart u door
het prachtige karstgebergte
terug naar de haven.
Na de lunch aan boord gaat
u met de bus naar Hanoi.
U heeft de rest van de
middag ter vrije besteding.
Dag 29 In de ochtend
wordt u naar de luchthaven
gebracht voor de terugvlucht naar Nederland.

Dag 30 Aankomst Amsterdam.

HSS Aziëreizen | groepsreizen 51

Over de bestemming

Sri Lanka

Sri Lanka is een schitterend
tropisch eiland wat gelegen is op
slechts 48 kilometer van India.
De totale oppervlakte van het land
is 65.610 km2. Van noord naar zuid
meet Sri Lanka 433 kilometer en
van oost naar west 225 kilometer.
Geen enkel ander land ter wereld
kent zulke mooie bijnamen als Sri
Lanka, zoals “De parel van de
Oceaan”, “De traan van India”,
“De tuin van Boeddha” of “Gezegend
eiland”. Ook Sri Lanka, de huidige
officiële naam, heeft een mooie
betekenis namelijk: ‘beeldschoon
land’. Allemaal namen die samenvatten wat Sri Lanka zo kenmerkt.
Een prachtige, weelderige natuur
en een enorme hoeveelheid aan
bezienswaardigheden.

52 HSS Aziëreizen | groepsreizen

Deze rondreis door het betoverende
Sri Lanka bevat dan ook vele
hoogtepunten. Zoals een bezoek
aan het olifantenweeshuis, de
Tempel van de Tand van Boeddha,
de Leeuwenrots, de ruïnes van
Polonnaruwa, een trekking door het
Nationaal Park Horton Plains, een
jeepsafari waarbij u o.a. olifanten
kunt zien en een boottocht over
een rivier, kortom een reis met
prachtige excursies en aan het eind
heerlijk uitrusten aan het strand.
Bevolking
Sri Lanka heeft ongeveer 21 miljoen
inwoners. De belangrijkste bevolkingsgroepen zijn de Singalezen en
Tamils, bijna 70% is Singalees en
17% is Tamil. Daarnaast zijn er nog
een behoorlijk aantal minderheidsgroepen.

Taal
De officiële talen zijn het Singalees
en het Tamil. Met Engels kunt u
vrijwel overal terecht.

De inwoners van Sri Lanka zijn erg
gastvrij, vriendelijk en behulpzaam.
Besef echter voortdurend dat u te
gast bent in een ander werelddeel
met andere omgangsvormen en
beleefdheidregels. Bezoekt u één
van de vele tempels, houdt u dan
rekening met de bevolking en
gedraagt u zich respectvol bij de
boedhabeelden.

Klimaat
Sri Lanka kent een tropisch klimaat
met een temperatuur die varieert
tussen de 25° en 30° C. In het
hoger gelegen binnenland (Kandy
en vooral Nuwara Eliya) is het iets
koeler. Hier kunt u op dagtemperaturen van 16-24°C rekenen, terwijl
de temperatuur ‘s nachts rond de
10°C schommelt.

Sri Lanka kent twee natte moessons: van mei tot september in het zuidwesten en van oktober tot januari in het
noordoosten met in de regel een korte tropische bui.

Flora en Fauna
Sri Lanka is een eiland met een zeer gevarieerd
landschap. De twee hoge bergen Adams Peak (2243
m) en Pidurutalagala (2524 m)
worden omgeven door tropische
laagvlakten. En aan de grillige
Tijdverschil
kustlijn vindt u uitgestrekte
Het tijdverschil met Sri Lanka is in de
stranden, rotsachtige kliffen en
zomer 3,5 uur later en in de winter 4,5
wuivende palmenbossen.
uur later dan in Nederland.
U vindt op het eiland een rijke
verscheidenheid aan bloemen,
planten, bomen en dieren. Zo telt
Feestdagen
Sri Lanka maar liefst 3000 inheemse plantensoorten.
Sri Lanka telt jaarlijks zo’n dertig officiële feestdagen
En omdat het klimaat er zeer gunstig is voor allerlei
zoals National Day (4 februari), Dag van de Arbeid
soorten kruiden zijn er veel specerijentuinen met o.a.
(1 mei), en National Heroes Day (22 mei).
nootmuskaat, peper, kaneel, kardamon, vanille, peper,
kruidnagels, kerrie, mosterdzaad, citronella en aloë vera.
Boeddhisten vieren iedere
In Sri Lanka leven diverse dieren zoals de olifant,
volle maan de zogenaamde
luipaard, waterbuffel, wild zwijn, apen, krokodillen,
Poya day. De Poya-dagen
vlinders, varanen, tal van hagedissen, stekelvarkens en
vallen elke maand op een
vleermuizen. Tevens zijn er 425 vogelsoorten, waarvan ander tijdstip en hebben te
ongeveer 250 inheemse en is Sri Lanka een paradijs
maken met de stand van de
voor vogelliefhebbers.
maan.

Geldzaken
De munteenheid is de Srilankaanse Rupee (LKR) en de
koers is ± 150 voor € 1,-. De actuele koers kunt u bekijken
op www.oanda.com. Hieronder een tabel: LKR – Euro*
400 LKR
2.000 LKR
4.000 LKR
10.000 LKR

=
=
=
=

€ 2,€ 10,€ 20,€ 50,-

* Koersbedragen bij benadering en aan koersschommelingen onderhevig

Elektriciteit
De netspanning in Sri Lanka is 220 volt. Voor Sri Lanka
heeft u wereldstekker type D nodig, deze zijn 3-polig.

De meest belangrijke
feestdag in Sri Lanka is
echter Perahera in Kandy,
die jaarlijks gevierd wordt in
juli/augustus. Ongeveer 10
dagen en avonden duurt deze spectaculaire Perahera,
een relikwie van Boeddha wordt hierbij op de rug van
een olifant aan de mensen getoond.
Dansers laten diverse soorten dansen zien en de
dansers worden gevolgd door drummers die voor
opzwepende ritmes zorgen. Op de laatste avond zijn
er ook ‘vuurzwaaiers’ en is er een immense stoet van
olifanten in kleurrijk uitgedoste outfit.
Reisleiding
Op de luchthaven ontmoet u uw Nederlandssprekende
reisleider/-ster die u gaat begeleiden door Sri Lanka.
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REIS 10

Sri Lanka
21-DAAGSE RONDREIS
Dag 1 Vertrek vanuit Amsterdam.
Dag 2
Na aankomst op het vliegveld staat de Nederlandstalige
reisleider u op te wachten. Het vliegveld ligt ongeveer
35 kilometer ten noorden van Colombo. Met een bus
vertrekt u naar het vissersdorp
Negombo waar u incheckt in het
hotel. Na het ontbijt kunt u even
uitrusten van de lange reis. In de
middag maakt u een wandeling
door de hoofdstraat waarbij u
een kerk bezoekt en een Hindoe
tempel. Daarna gaat u een leuke
boottocht maken door de
mangrove.

Dag 5 In de ochtend gaat u met een tuk tuk een
stadstour door Anuradhapura maken waarbij u de
paleisruïnes, tempels en andere bijzondere bezienswaardigheden zoals het Sri Maha Bodhi heiligdom, de
heilige Bo-boom en de enorme dagoba’s gaat bezoeken.
Optioneel: In de middag kunt u de plaats Mihintale
bezoeken. Mihintale ligt ca. 11 km ten noordoosten van
Anuradhapura in een groen heuvellandschap. Het is
een heilige plaats en één van de belangrijkste
bedevaartplaatsen voor de Singalese Boeddhisten in
Sri Lanka. U kunt via 3 trappen en 1840 treden de top
beklimmen waar u tempels en Boeddhabeelden ziet
staan waaronder een indrukwekkend grote Boeddha.
Het uitzicht is adembenemend mooi.
Dag 6 Anuradhapura - Trincomalee
Vandaag vertrekt u naar de oostkust van het eiland
richting de plaats Trincomalee. Een rit die ongeveer
2,5 uur duurt. U verblijft in een hotel aan het strand bij
Nilaveli waar u kunt relaxen, snorkelen, en zwemmen.
Nilaveli is een prachtige badplaats met mooie ongerepte
stranden. De rest van de dag is ter vrije besteding.

Dag 3 Na het ontbijt maakt u
een stadstour door Colombo
met eerst een bezoek aan de noordelijk gelegen wijk
‘Het Fort’ wat tegenwoordig het commerciële centrum
is. Hier staan grote kantoorgebouwen, het World Trade
Center, winkelcentra, de Klokkentoren en de Anglicaanse
St. Peters Kerk. Ook de invloed van de Nederlanders is
terug te zien in de Wolvendael kerk. In de wijk Pettah
wordt een markt bezocht waar naast groente en fruit
ook vis en kruiden te koop worden aangeboden.

Dag 4 Negombo - Anuradhapura
Na het ontbijt vertrekt u naar de oudste stad en de
eerste hoofdstad van het eiland Anuradhapura, een rit
van ongeveer 5 uren.
Volgens de legende is de stad in 437 voor Christus
gesticht door koning Anuradha.
Het is de belangrijkste en meest uitgestrekte
historische stad van Sri Lanka.
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Dag 7 Voor de kust van Nilaveli ligt Pigeon Island, een
tropisch eilandje waar u kunt snorkelen. Het eiland is
tevens een broedplaats voor vele trekvogels.
Vandaag kunt u optioneel een excursie maken naar
Pigeon Island.

Dag 8

Trincomalee - Giritale
Vandaag vertrekt u naar
Giritale.
Onderweg bezoekt u de
ruïnes van Polonnaruwa.
Polonnaruwa was in de 11e en
de 12e eeuw de hoofdstad
van het land. Onder koning Parakramabahu kende de
stad de grootste groei. Hij bouwde een enorm waterreservoir en gaf opdracht tot het bouwen van kloosters,
tempels, paleizen, zwembaden en Boeddhistische
beelden. Van Polonnaruwa zelf resten alleen nog de
ruïnes maar u krijgt een goed beeld van de grootsheid
van dit oude Koninklijke complex.
Het hoogtepunt zijn de vier uit de rots van Gal Vihara
gehouwen Boeddhabeelden. Naast de 14 meter
liggende Boeddha staat een andere Boeddha van
7 meter en twee zittende Boeddha’s. De stad raakte na
de 14e eeuw in verval en werd pas in de 19e eeuw (her)
ontdekt door Britse archeologen.

Dag 9 Optioneel: Na het ontbijt gaat u al heel vroeg
in de ochtend naar Sigiriya voor de beklimming van de
Leeuwenrots die ongeveer 200 meter hoog is.
De Leeuwenrots stamt uit de 5e eeuw en was het
bolwerk van Koning Kasyapa die bovenop de rots zijn
paleis en fort bouwde. Van het complex zijn de
restanten van de muren en een aantal waterreservoirs
bewaard gebleven. Via een aantal trappen en een
wenteltrap bereikt u halverwege de schilderingen
(fresco’s) van vrouwenfiguren, de zogenaamde
Hemelse Maagden. Daarna gaat u verder tot u op het
platform aankomt waar de gigantische leeuwenpoten
zich bevinden. Van daaruit klimt u via smalle steile
trappen naar de top waar de klim wordt beloond met
een prachtig uitzicht over de omgeving van Sigiriya.
Voor deze excursie dient u goed ter been te zijn.
Voor diegenen die niet de trappen op willen/kunnen,
bestaat er de mogelijkheid om een bezoek te brengen
aan het museum wat dichtbij de Leeuwenrots ligt.

Het museum gaat om
8 uur ‘s ochtends open.
Daarna wordt er thee/
koffie gedronken in het
Sigirya Rest House en
wacht u tot iedereen
terug is van de klim.
De rest van de dag is
ter vrije besteding.

Highlights
• Boottocht door de mangrove
• Ruïnes van Polonnaruwa
• Het olifantenweeshuis in
Pinnawela
• Tempel van de tand in Kandy
• Jeepsafari door Yala
Nationaal Park

Dag 10 Giritale - Kandy
Vandaag vertrekt u na het ontbijt naar de culturele
hoofdstad van Sri Lanka, Kandy. De oude koningsstad
Kandy is één van de belangrijkste toeristische
trekpleisters en is prachtig gelegen in een groen
heuvellandschap.
Onderweg brengt u een bezoek aan de historische
tempels van Dambulla die ook op de lijst van werelderfgoederen staan. Dambulla bestaat uit een serie
tempels daterend uit de 1e eeuw voor Christus,
gebouwd in rotsformaties op de top van de 125 meter
hoge berg. De klim via de vele trappen is zwaar maar is
zeker de moeite waard. In de vijf heilige grotten, ook
wel Raja Maha Vihara genoemd, bevinden zich behalve
fresco’s, ook een 15 meter lange liggende Boeddha en
150 levensgrote beelden van Boeddha’s en goden.
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Dag 11 In de ochtend staat er een excursie naar
het beroemde olifantenweeshuis in Pinnawela op
het programma. Hier worden olifanten opgevangen
die ziek zijn of verstoten door hun moeder. Het is een
prachtig gezicht om de kudde te zien baden in de rivier.
Na het baden kunt u zien hoe de jongen met de fles
worden gevoed.
Hierna gaat u terug
naar het hotel.
In de middag gaat u
naar één van de
grootste trekpleisters
in Kandy, de Tempel
van de tand, Dalada
Maligawa. Hier wordt
de heilige tand van
Boeddha bewaard.
De tempel stamt uit
1603 en ligt midden in
de stad aan de oever
van een meer. Als bezoeker krijgt u de tand zelf niet te
zien want deze is veilig opgeborgen in 7 gouden in
elkaar passende kistjes. Het wordt bewaard in een
reliekkamer op de bovenste verdieping van de Inner
Tempel. Alleen het buitenste kistje wordt drie keer
per dag aan pelgrims en toeristen getoond.
Daarna gaat u een traditionele dansuitvoering
meemaken van de Kandydansers. De prachtig uitgedoste dansers beelden een reeks van ceremoniën uit
op ritmische muziek en gezang.

Dag 12 Vandaag heeft u de ochtend en het begin van
de middag vrij.
Optioneel kunt u deelnemen aan een kookles. U gaat
samen met een lokale gids in een tuk tuk naar de markt
waar u uitleg krijgt over de verschillende soorten
groenten en fruit. Samen met de kok gaat u een
complete maaltijd bereiden in een traditionele keuken
met behulp van oude gereedschappen zoals de
kokosschraper, de traditionele vijzel en stamper,
de maalsteen en gekruide kleipotten.
Na de lunch gaat u terug naar het hotel.
In de middag maakt u per tuk tuk een stadstour door
Kandy.

Dag 13 Kandy - Nuwara Eliya
Na het ontbijt vertrekt u van Kandy naar Nuwara Eliya.
Omdat Nuwara Eliya op een hoogte van ongeveer 1889
meter gelegen is kan het er ’s avonds koud zijn. Het is
nog duidelijk te zien dat het vroeger een Britse kolonie
was aan de bouwstijlen van de huizen en hotels.
Onderweg kunt u genieten van de schitterende
uitzichten over de uitgestrekte theeplantages. Er wordt een bezoek gebracht aan een
theefabriek waar u het proces van theeblaadjes naar
thee kunt zien en natuurlijk kunt u hier zelf ook een
kop thee proeven.
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Dag 14 Vandaag heeft u een vrije dag maar er zijn
diverse facultatieve excursies beschikbaar. De reisleider
zal de mogelijkheden aan u doorgeven. Een aanrader
voor natuurliefhebbers is een bezoek aan het Nationale
Park Horton Plains. Tijdens de ± 3 uur durende wandeling
over de hoogvlakte door een landschap van grasland,
afgewisseld met bos en bergpieken, kunt u waarschijnlijk
herten, apen en hagedissen zien. Het uitzicht vanaf
World’s End, waaronder de afgrond ruim 1600 meter
lager ligt, is bij helder weer werkelijk adembenemend.
Via bospaden komt u bij de mooie waterval Baker’s Fall.

Dag 15 Nuwara Eliya - Tissamaharama
Vandaag vertrekt u door de bergen naar de plaats
Tissamaharama. We zullen proberen dit met de trein
te doen maar het is onder voorbehoud van het aantal
beschikbare zitplaatsen! Tissamaharama is de uitvalsbasis voor een bezoek aan de nabij gelegen nationale
parken Bundala en Yala.

natuurlijke omgeving te zien. Het is het leefgebied van
meer dan 130 verschillende diersoorten.
Tijdens de safari kunt u met een beetje geluk beren,
waterbuffels, herten, wilde zwijnen, varanen, apen,
krokodillen en vele vogelsoorten spotten. De kans om
een luipaard te zien is klein maar aanwezig.
Na de jeepsafari gaat u terug naar het hotel.
In de namiddag kunt u optioneel een jeepsafari
maken door Bundala nationaal park.Dit park is favoriet
onder de vogelliefhebbers want er zitten ongeveer
150 verschillende soorten vogels. Daarnaast zijn er
olifanten, krokodillen, apen en andere dieren te vinden.

Dag 17 Tissamaharama - Hikkaduwa
Na het ontbijt vertrekt u naar de kustplaats Hikkaduwa.
Tijdens de rit kunt u de paalvissers bekijken die vanaf
een paal hun hengel in het water uitgooien. Dit levert
mooie plaatjes op.
Onderweg naar Hikkaduwa komt u door de oude
vestingstad Galle, een havenplaats waar de Verenigde
Oost-Indische Compagnie in 1663 een fort bouwde.
Tijdens een stadswandeling kunt u zelf zien dat het
Hollandse verleden nog duidelijk aanwezig is en is het
niet moeilijk om een voorstelling te maken hoe het
koloniale leven hier ooit geweest is. Enkele straatnamen
zijn zelfs nog in het Nederlands. Een bezoek aan de
Nederlandse Hervormde Kerk is zeker de moeite waard
evenals de Groote Kerk en het bastion Utrecht. Tijdens
een wandeling langs de brede muren van het fort heeft
u een prachtig uitzicht over het plaatsje en de zee.

Dag 18 Vrije dag. Optioneel kunt u een boottocht
maken over de Madu Ganga (rivier) waar diverse
vogels en varanen te zien zijn.
U kunt zich ook lekker in de watten laten leggen in de
Spa en een heerlijke Ayurveda massage proberen.

Dag 19 Deze dag is ter vrije besteding.
Dag 16 Vandaag gaat u vroeg in de ochtend naar
Yala National Park. In een open jeep gaat u een safari
maken door het grootste natuurpark van Sri Lanka.
Het is de beste plaats om wilde olifanten in hun

Dag 20 Vandaag wordt u naar de luchthaven
gebracht voor de terugvlucht naar Nederland.

Dag 21 Aankomst Amsterdam.
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Over de bestemming

Maleisië
Maleisië is gelegen in het hart van
zuidoost Azië en bestaat uit twee
delen. Het schiereiland WestMaleisië, gelegen tussen Thailand
en Singapore, en Oost-Maleisië
(Borneo), gelegen in de ZuidChinese Zee met de twee deelstaten
Sabah en Sarawak.

Borneo is met een oppervlakte van
ongeveer 744.108 km2 het op twee
na grootste eiland van de wereld.
Het eiland vormt dan ook zo’n 60%
van het landoppervlak. Het eiland is
voor het grootste gedeelte bergachtig, vooral in de noordelijke en
centrale gebieden.

West-Maleisië vormt zo’n 40% van
het totale landoppervlak en biedt
een grote diversiteit. Zo kunt u de
geschiedenis ontdekken in koloniale
plaatsen of de indrukwekkende
natuurgebieden bezoeken.

De natuur overheerst op Borneo,
met tropische regenwouden, brede
rivieren, zeldzame orang oetans,
neushoornvogels en een uitzonderlijke verscheidenheid aan bloemen
en planten. Dit maakt Borneo tot
een geweldige bestemming voor
natuurliefhebbers maar ook voor
avonturiers.

De eeuwenoude cultuur met vele
sporen van Portugese, Nederlandse
en Britse aanwezigheid, gekoppeld
aan een adembenemende natuur
en tropische stranden, maken
Maleisië tot een zeer aantrekkelijke
vakantiebestemming.

Bevolking
Maleisië telt ongeveer 27 miljoen
inwoners, waarvan zo’n 85% in
West-Maleisië woont. De overige
15% woont in Sabah en Sarawak.
De samenleving is multicultureel en
multiraciaal. Er zijn drie grote
Aziatische culturen vertegenwoordigd, Maleiers, Chinezen en Indiërs.
De staatsgodsdienst is de islam.
Daarnaast vindt u er ook het
Boeddhisme, het Hindoeïsme en
het Christendom.
Taal
De officiële taal in Maleisië is
Bahasa Malaysia. U kunt tijdens uw
reis door Maleisië echter ook goed
met Engels terecht.
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Flora en fauna
Het tropische regenwoud beslaat
een groot deel van het land (ruim
55%) en heeft een zeer grote
diversiteit aan flora en fauna. Dit is
dan ook de grootste schat van het
land. U treft in Maleisië meer dan
8000 verschillende planten- en
boomsoorten aan, waaronder 200
palmsoorten en meer dan 1000
soorten orchideeën. Verder kent
Maleisië 600 soorten vogels en
meer dan 200 diersoorten.
Zo komen in Maleisië o.a. olifanten,
tijgers, panters, luipaarden, apen,
neushoorns,
honingberen
en tapirs voor.
Borneo is
bekend om de
uitgestrekte
jungles, hier
kunt u het
beste naartoe
als u mooie
planten en
dieren wilt
zien. De Aziatische olifant, de
dwergolifant, de Sumatraanse
neushoorn en de orang oetan
hebben hier hun leefgebied in een
van de rijkste natuurgebieden in de
wereld.

Tijdverschil
Het tijdsverschil met Maleisië is in
de zomer 6 uren in de winter 7 uur
later dan in Nederland.

Feestdagen
Omdat er in Maleisië veel
verschillende volkeren en
godsdiensten voorkomen zijn er ook veel feestdagen.
Er zijn een aantal feestdagen die altijd op dezelfde dag
van het jaar vallen, bijvoorbeeld: de verjaardag van de
Koning en de dag van Maleisië op 16 september.
Daarnaast zijn er feestdagen waarvan de datum op
onze kalender per jaar verschilt, zoals Hari Raya Puasa
(het einde van de Ramadan), Vesak-dag en het
Chinees Nieuwjaar, deze viering duurt 15 dagen en
wordt afgesloten met een groot feest.
De Ramadan speelt in Maleisië een belangrijke rol.
Dit is de negende maand van de Islamitische kalender
en is een maand van vasten. Omdat de Islamitische
kalender samenvalt met de maanstanden wisselt het
begin van de Ramadan jaarlijks. De Ramadan kan
invloed hebben op de uitvoering van het programma.
Het is in die periode erg druk op de wegen en in de
hotels omdat veel mensen op familiebezoek/vakantie
gaan. Daarnaast kan het voorkomen dat kantoren,
winkels en banken gesloten zijn.
Elektriciteit
Over het algemeen bedraagt de voltage in de hotels
220-240 volt en worden er stekkers met drie pennen
gebruikt. Het is verstandig om een wereldstekker mee
te nemen voor het opladen van uw apparatuur.

Klimaat
Maleisië heeft een tropisch
regenwoudklimaat met
gedurende het hele jaar een temperatuur die schommelt tussen 20°C en 30°C. Alleen in hoger gelegen
gebieden als de Cameron Highlands en het Kinabalu
National Park op Borneo kan het koeler zijn.

Het klimaat op het schiereiland Maleisië wordt beheerst
door een noordoost- en zuidwest moesson. Het oostelijk
deel van het schiereiland Maleisië kent een noordoost
moesson die ongeveer heerst vanaf november tot en
met maart. Tijdens deze moesson kan er dagelijks een
grote hoeveelheid neerslag vallen, met name in oktober,
november en december. Het westelijke deel van het
schiereiland kent een zuidwest moesson die heerst van
mei tot en met oktober.
Het klimaat op Borneo is het hele jaar door warm en
vochtig. De moessonperiode is van november tot
maart, maar de regenbuien zijn veel korter dan bij het
oostelijk deel van het schiereiland Maleisië.
Onderstaande info is een gemiddelde indicatie voor
het schiereiland West-Maleisië.
kans op
(zeer) warm
weer

kans op
langdurige
neerslag

zonzekerheid

januari
februari
maart
april

Geldzaken
In Maleisië wordt betaald met de Ringgit (MYR).
De waarde van de Ringgit is ongeveer 4,50
Ringgit voor € 1,Deze koers is echter sterk aan verandering
onderhevig. De actuele koers kunt u bekijken op
www.oanda.com.

mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
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REIS 11

Maleisië
18-DAAGSE RONDREIS
Dag 1 Vertrek vanuit Amsterdam.
Dag 2 Kuala Lumpur
Na aankomst op het vliegveld van Kuala Lumpur wordt
u door een Engels sprekende gids opgevangen en naar
het centraal gelegen hotel gebracht. De rest van de dag
is ter vrije besteding. In de avond gaat u naar een
lokaal restaurant voor een welkomstdiner.
Dag 3
Na het ontbijt gaat u tijdens een stadstour het oude en
het moderne Kuala Lumpur verkennen.
Om te beginnen gaat u naar de Batu Caves die
15 kilometer ten noorden van Kuala Lumpur liggen.
Het eerste wat u ziet is het 42 meter hoge gouden
standbeeld van Lord Murugan. Daarnaast ziet u de trap
met de 272 traptreden die u naar de grotten brengen.
Er lopen veel apen rond die uit zijn op voedsel, dit kunt
u kopen in één van de winkeltjes.
De grotten zijn in 1892 ontdekt en
400 meter lang en 100 meter
hoog. Het is de heilige plaats van
de Hindoes in Maleisië. Boven
aangekomen kunt u genieten van
het mooie uitzicht over de stad.
De bekendste grot is de Temple
Cave vanwege de Hindoetempels
die binnen te vinden zijn. Hierna
gaat u naar het stadscentrum
waar u de Indiase tempel
Sri Maha Mariamman bezoekt en
een wandeling maakt door
Chinatown, een bijzondere en leuke wijk met overal
kraampjes en eettentjes. En tot slot gaat u naar het
Merdeka plein dat omringd is met koloniale gebouwen.
De rest van de dag bent u vrij om er zelf op uit te gaan.
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Dag 4
Vandaag heeft
u een vrije dag.
Facultatief kunt
u deelnemen
aan een
authentieke
Maleisische
kookles van ± 6 uren. Na het ontbijt gaat u naar een
lokale markt om inkopen te doen waarna er een
3-gangenlunch wordt bereid, bestaande uit een
voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Maleisisch eten
is een combinatie van verschillende culturen, voornamelijk Maleis, Chinees, Indiaas, Nyonya en Mamak.
Na de kookles kunt u genieten van uw eigen bereide
maaltijd waarna u terug wordt gebracht naar uw hotel.

Dag 5 Kuala Lumpur - Penang
Vandaag vertrekt u na het ontbijt naar Penang. Het
eiland Penang is een deelstaat aan de westkust van het
schiereiland en wordt ook wel de Parel van de Oriënt
genoemd. Het is één van de toeristische bestemmingen
in Maleisië. Het eiland is door een 13,5 km lange brug
met het vasteland verbonden. Het is één van de
langste bruggen in Azië. De hoofdstad George Town is
een prachtige stad met een rijke historie. Het is een
bruisende stad met winkelcentra, restaurantjes en
barretjes. In 1786 richtten de Britten hier hun eerste
handelspost in het Verre Oosten op.
Het hotel waar u verblijft is centraal gelegen en heeft
een zwembad op de bovenste verdieping. De rest van
de dag is ter vrije besteding.
Dag 6
Na het ontbijt gaat u met een trishaw (fietstaxi) de
historische stad George Town verkennen. Vanuit het
hotel wordt u naar het startpunt Tanjung City Marina
gebracht. U brengt eerst een bezoek aan de Clan
Jetties, dit is een compleet dorp op palen boven het
water waar Chinese immigranten in de 19e eeuw zich
vestigden. Ook bezoekt u een Clan huis zoals de Cheah
Kongsi, en u komt bij de Hock Teik Cheng Sin Tempel
alles te weten over de geheime sociëteit van Penang.

Highlights
• Stadstour door Kuala Lumpur
• Met een trishaw Penang
verkennen
• Theeplantages van Cameron
Highlands
• Trekking in Taman Negara
• Snorkelen bij Tioman eiland
U rijdt verder door de nauwe
steegjes en straten naar de
Lebuh Aceh street waar één
van de oudste moskeeën van Penang staat, de Acheen
Street Moskee.

het midden van het schiereiland. In de avond maakt u
kennis met de gids die u meeneemt tijdens een
wandeling over een junglepad. U gaat naar een plaats
waar u met een beetje geluk nachtdieren kunt observeren.

Een bezoek aan Penang is pas echt compleet als u het
lokale eten heeft geproefd. Er worden verschillende
stops gemaakt bij lokale stalletjes. Zo kunt u onderweg
genieten van een vroege lunch bij een Chinees
eetstalletje. Na deze tour wordt u teruggebracht
naar uw hotel en bent u vrij om er op eigen
gelegenheid op uit te gaan.

Na het ontbijt gaat u onder leiding van een gids een
wandeling maken naar de voet van de Teresek Hill.
Hier kunt u genieten van het schitterende uitzicht over
het regenwoud. Van hieruit gaat u verder het nationale
park in. Taman Negara heeft een prachtige flora, er zijn
heel veel verschillende planten te bewonderen, maar
ook vogels, insecten en reptielen. Bij helder weer kunt
u Mount Tahan zien liggen, de hoogste berg op het
schiereiland Maleisië.
Hierna loopt u terug naar het resort en is de rest van
de dag ter vrije besteding.

Dag 7 Penang - Cameron Highlands
Vandaag vertrekt u naar de Cameron Highlands,
gelegen op 1542 meter boven de zeespiegel. Door de
hoge ligging is het er koeler dan in de rest van Maleisië.
De hooglandvlakte is vernoemd naar William Cameron,
een Britse expeditieleider. Door het perfecte klimaat
zijn de omstandigheden gunstig om er thee te
verbouwen. Het gebied wordt dan ook gekenmerkt
door uitgestrekte theeplantages. Naarmate u hoger de
hooglanden in gaat, wordt de weg bochtiger en heeft u
een prachtig uitzicht op de regenwouden en plantages.
Na aankomst bent u vrij om de omgeving te verkennen
of te genieten van thee met scones.

Dag 10

Dag 11 Taman Negara - Kuantan
Vandaag vertrekt u naar Kuantan, een plaatsje aan
de oostkust van het Maleisische schiereiland.
Na aankomst checkt u in in het hotel en kunt u de
rest van de dag genieten op het nabijgelegen strand
of bij het zwembad.

Dag 8
In de ochtend rijdt u per Land Rover naar
de Gunung Brinchang, de hoogste berg in de omgeving.
Bij helder weer heeft u tijdens de rit een adembenemend uitzicht op de omliggende theeplantages.
Onderweg bezoekt u ‘Mossy Forest’, een prachtig bos
waarbij een gids u alles zal vertellen over de bijzondere
planten die er te vinden zijn.
Vervolgens brengt u een bezoek aan de theeplantage
Boh Tea Factory. U krijgt een rondleiding met uitgebreide
uitleg over thee waarna u zelf de thee kunt gaan proeven.

Dag 9 Cameron Highlands - Taman Negara
Na het ontbijt vertrekt u naar Taman Negara, het
oudste en grootste Nationale Park van Maleisië met
een oppervlakte van 4343 km2. Taman Negara ligt in
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Dag 12

Kuantan - Tioman
Na het ontbijt wordt u
naar de haven van
Mersing gebracht en vanaf hier neemt u de veerboot
naar Tioman eiland. Tioman is een prachtig tropisch
eiland met een dichte jungle. Alleen tussen de dorpjes
en langs de kust lopen paden en wegen. Het eiland
wordt omringd door kraakhelder zeewater en er zijn
diverse activiteiten zoals snorkelen en duiken, een
trekking maken via de ruige junglepaden of ontspannen
op de prachtige stranden.

Dag 13
Vandaag heeft u een vrije dag en kunt u het eiland op
eigen gelegenheid gaan verkennen.

Dag 14
Vandaag heeft u nog een dag om te genieten
van dit tropische paradijs met witte stranden
en heldere azuurblauwe zee.

u de rest van de dag vrij.
Malakka is een prachtige historische stad die sinds
2008 op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat.
De stad heeft diverse mooie bezienswaardigheden
die de eeuwenoude geschiedenis van de stad duidelijk
weergeeft. Nederland heeft in het verleden een flinke
stempel gedrukt op het stadje.

Dag 16
Vandaag maakt u een tocht door de stad Malakka.
U bezoekt historische bezienswaardigheden zoals
Porta de Santiago, een fort gebouwd door de
Portugezen in 1511 ook bekend als A Famosa, en
de ruïnes van de St. Paul’s Kerk dat gebouwd is in
het jaar 1521.
U gaat ook naar het beroemde Rode Plein waar een
Nederlandse gouverneur het Stadhuys liet bouwen.
Hiernaast staat de Christ Church waar u ook duidelijk
de Nederlandse bouwstijl in terug ziet komen.
Tevens bezoekt u Harmony Street, waar u op steenworp afstand van elkaar de Cheng Hoon Teng tempel,
de Kampung Keling Moskee en de Sri Poyatha Moorthi
Hindu-tempel vindt. Een passende weergave van de
3 belangrijkste culturen van Maleisië die naast elkaar
bestaan.
Een reis naar Malakka is niet compleet zonder een
wandeling te maken door Jonker Street met zijn
felgekleurde winkels en verkopers aan beide kanten
van de weg die hun waren verkopen. Er zijn kunstgaleries, antiekwinkels, souvenirwinkels en diverse
restaurantjes en eettentjes waar u voor weinig geld
lekker kunt eten. Vooral de Chicken Rice ball is erg
populair evenals Popiah en de zoete kajang gebakjes.

Dag 17
Dag 15 Tioman - Malakka
Vandaag heeft u na het ontbijt nog even tijd om te
genieten van het mooie eiland voordat u per veerboot
terug gaat naar Mersing. Vanaf hier reist u door naar
Malakka. Na aankomst checkt u in in het hotel en bent

62 HSS Aziëreizen | groepsreizen

Na het ontbijt vertrekt u naar de luchthaven van
Kuala Lumpur voor de terugreis naar Amsterdam.

Dag 18
Aankomst Amsterdam.

Bezoek onze website!

www.hssaziereizen.nl

