Stelt u liever

zelf naar eigen wens uw reis samen?

Bijvoorbeeld een relaxte

Bezoek onze
vernieuwde website!

strandvakantie?

www.schonestreven.nl

Welkom bij

Stichting Het Schone Streven
HSS Azië Reizen
Voor u ligt de brochure met individuele reizen naar
Indonesië, Thailand, Vietnam, Cambodja, Sri Lanka
en China. Wij organiseren ook compleet verzorgde
groepsrondreizen en strandvakanties.
Een overzicht van ons complete reisaanbod kunt
u vinden op onze website www.hss-azie.nl.
Wilt u liever met z’n tweeën of met uw familie een
rondreis maken? Geef ons uw wensen door en dan
kunnen wij een reis geheel op maat voor u samenstellen.

Algemene informatie

Telefoon: (058) 213 77 06

Stichting Het Schone Streven (KvK 41131854) is aangesloten bij het SGR onder nummer: 2593.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen
onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn
vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de
overeengekomen tegenprestatie 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.

Voorreservering
Als de prijzen voor een bepaalde periode nog niet
bekend zijn gemaakt kunt u alvast een
vrijblijvende voorreservering doen.
Zodra de prijzen bekend zijn ontvangt
u van ons een offerte en kunt u uw
voorreservering binnen een week
omzetten in
een definitieve boeking.

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

Bezoekadres en openingstijden
Wilt u langskomen? Dan kunt u, het liefst
op afspraak zodat we tijd voor u vrij kunnen maken,
ons kantoor bezoeken aan de Zuidergrachtswal 5 te
Leeuwarden.

Het Schone Streven op Facebook
We hebben ook een eigen Facebook pagina
waar we regelmatig nieuwtjes op plaatsen:
www.facebook.com/hetschonestreven

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.

Een compleet overzicht van onze reizen kunt u ook terugvinden
op onze vernieuwde website: www.hss-azie.nl
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Indonesië

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. We bieden diverse individuele
rondreizen aan naar dit prachtige land.
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.
Godsdienst en taal
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.
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.
Flora en Fauna
De flora en fauna van Indonesië zijn
zeer divers. 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. 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 heel 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.

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°C en 32°C. In de
bergen kan het iets koeler zijn.

Tijdverschil
Het tijdverschil met Sumatra en
Java is in de zomer 5 uren later dan
in Nederland, het verschil met
Sulawesi, Bali en Lombok is 6 uren.
In de winter is het 6 en 7 uren later.

Vaccinaties
Hoewel vaccinaties in Indonesië
niet verplicht zijn, worden vaccinaties tegen DTP, Hepatitis A en
buiktyfus wel aanbevolen. Daarnaast
wordt voor bepaalde gebieden het
gebruik van malariatabletten
aanbevolen. Voor actuele informatie
adviseren we u om minimaal twee
maanden voor vertrek contact op
te nemen met uw huisarts,
Thuisvaccinatie.nl of de plaatselijke
GG&GD. Via onze website
www.hss-azie.nl kunt u bij
‘Links’ informatie vinden over
Thuisvaccinatie.nl.

Klimaat
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

Visum
Reizigers naar Indonesië dienen bij
binnenkomst een Visa-On-Arrival
aan te schaffen in de aankomsthal
van het vliegveld. Deze is 30 dagen
geldig. Bij een langer verblijf (max.
60 dagen) dient u online het visum
aan te vragen bij de Ambassade
van de Republiek Indonesië in
Den Haag. Heeft u hulp nodig bij
het aanvragen van uw visum kijkt
u dan op de volgende website:
www.visumcentrale.nl/
schonestreven.

Klimaattabel
Indonesië (Bali)

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Max. temperatuur

30

31

31

30

30

30

30

29

30

30

30

30

Zonuren per dag

8

9

8

7

9

9

9

9

9

8

7

6

Dagen met neerslag

16

11

13

15

6

4

3

9

2

10

8

16

Bovenstaand: het gemiddelde temperatuur weer (klimaat). Bronnen: Weeronline en klimaatinfo
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Highlights

Dieng Plateau

Gevel Taman Sari

4 dagen

Overnachtingen

Yogyakarta & Wonosobo
Dag 1 Yogyakarta – Wonosobo
Bij aankomst op de internationale luchthaven van
Yogyakarta wordt u opgevangen door uw reisleider en/
of chauffeur. 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. Na ontvangst op
de luchthaven maakt u een excursie naar 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.
Vervolgens brengt u een bezoek aan tempel Mendut
en de tempel 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 schitterend
drie meter hoog Boeddhabeeld en nog een aantal
bijzondere beelden. Samen met de Pawon tempel
vormt Mendut een integraal deel van het Borobudur
complex. Bedevaartgangers passeren deze tempels
alvorens ze de grote Borobudur beklimmen. De Pawon
tempel is opgedragen aan Kuvera, de boeddhistische
god van het geluk.

Dag 2 Wonosobo – Yogyakarta
Na het ontbijt bezoekt u het mysterieuze Dieng
Plateau. De tempels liggen verspreid over zes heuvels
van de zuidelijke helling Gunung Sindoro en Sumbing.
Deze tempels zijn de oudste Hindoe monumenten op
Java en lijken veel op tempels van de Prambanan, maar
dan op kleinere schaal. Als laatste bezoekt u vandaag
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1 nacht Wonosobo
2 nachten Yogyakarta

Gedhongkiwo om een leren poppenshow “Wayang
Kulit” te zien. Dit is een poppenshow volgens oud
Javaanse traditie.

Dag 3 Yogyakarta
Na het ontbijt brengt u een bezoek 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. Hierna gaat u
naar het waterkasteel Taman Sari. Taman Sari is een
voormalige Koninklijke tuin van het Sultanaat van
Yogyakarta en is gebouwd in de 18e eeuw. Taman Sari
had meerdere functies, zoals o.a. een rustgebied, een
meditatieruimte en een schuilplaats. Als u in Yogya
bent ontkomt u niet aan een bezoek aan een batikatelier. Hier worden verschillende batiks in klassieke en
moderne designs tentoongesteld. Daarnaast kunt u de
verschillende productieprocessen van batik bekijken.

Dag 4 Yogyakarta – Transfer luchthaven
De reis zit er weer op en vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht.

Highlights
• Borobudur
• Dieng Plateau
• Kraton Yogyakarta
• Waterkasteel Taman Sari

Prambanan

5 dagen

Kraton Solo

• Batik en zilverwerkplaatsen
• Kraton Yogyakarta
• Borobudur
• Bezoek aan de plaats Solo

Yogyakarta

Dag 1 Yogyakarta
Bij aankomst op de internationale luchthaven van
Yogyakarta wordt u opgevangen door uw reisleider en/
of chauffeur. 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. Na ontvangst op de luchthaven maakt u een
excursie naar een batikatelier waar verschillende batiks
in klassieke en moderne designs worden tentoongesteld.
Kota Gede is de zilverwijk van de stad waar zilversmeden
aan het werk zijn. Kasongan ligt ten zuiden van
Yogyakarta en is bekend door de pottenbakkerij en
aardewerk. Tegenwoordig zijn er ook een aantal
souvenir en kunstwinkels.

Dag 2 Yogyakarta
Na het ontbijt brengt u een bezoek 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. Hierna gaat u de beroemde tempel
de Borobudur bezoeken. De Borobudur is waarschijnlijk
gebouwd rond het einde van de zevende en het begin
van de achtste eeuw na Christus. Met een omtrek
van vijf kilometer en een steenoppervlakte van ruim
60.000 km2 is het complex tegelijkertijd ook 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 km.

Dag 3 Yogyakarta
Na het ontbijt vertrekt u naar Solo, voorheen Surakarta,
het oude culturele centrum van Java. In het centrum

Batik werkplaats
van Solo brengt u een
bezoek aan het Kraton
van Mangkunagara.
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). Op de terugweg naar
Yogyakarta stopt u bij de Prambanan tempel, het
grootste Hindoe-Javaanse tempelcomplex in Indonesië.
De Prambanan werd gebouwd rond 850 na Christus
en betekend ‘veel priesters’ die in de reliëfs worden
afgebeeld met een lange baard. De drie grootste
tempels zijn gewijd aan de belangrijkste hindoe
goden Shiva, Vishnu en Brahma.

Dag 4 Yogyakarta
Vandaag heeft u een vrije dag.
(Optioneel) Een excursie naar Imogiri.
Imogiri betekent heilige dodenstad en ligt 12 km van
Yogyakarta. Geopend op zondag en maandag van
10.00-13.00 uur en op vrijdag van 13.30-16.00 uur.
U moet minstens een half uur van tevoren aanwezig
zijn om de ceremonie mee te maken. Uit eerbied voor
de doden wordt er verwacht dat u Javaanse kleding
draagt (u kunt dit ter plaatse huren). De heilige dodenstad is zeer indrukwekkend. In Imogiri bevindt zich de
laatste rustplaats van sultan Agung van Mataram en
van de vorsten van Solo (Surakarta) en Yogyakarta.
De begraafplaats is via 365 traptreden te bereiken.
Bijna boven aangekomen ziet u een oude Javaanse
poort met vier grote vazen gevuld met heilig water.
Na de oude poort volgen er nog meer poorten en al
klimmend bereikt u het overdekte graf van sultan
Agung. Er is gelegenheid om het graf van binnen te
bewonderen, hier mogen geen foto’s genomen worden.
Het uitzicht vanaf de berg is prachtig.

Dag 5 Yogyakarta – Transfer luchthaven
De reis zit er weer op en
vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht.

Overnachtingen
4 nachten Yogyakarta

HSS Aziëreizen | individuele reizen 7

Overnachtingen

Presidentieel Paleis Bogor

2 nachten Bogor
3 nachten Bandung

6 dagen

Bogor & Bandung
Dag 1 Jakarta – Bogor
Bij aankomst op de internationale luchthaven SoekarnoHatta van Jakarta wordt u opgevangen door uw reisleider
en/of chauffeur. Vanaf de luchthaven vertrekt u naar
Bogor. Bogor ligt ongeveer 60 kilometer van Jakarta en
120 kilometer van Bandung. Vroeger stond de stad
bekend als ‘Buitenzorg’.

Dag 2 Bogor
Na het ontbijt gaat u naar de
beroemde Botanische tuim
Kebun Raya waar u onder
leiding van een plaatselijke
gids een rondleiding krijgt.
De tuin is ongeveer 120
hectare groot en huisvest
een grote collectie van
±15.000 soorten planten uit
de hele wereld. Vanuit de
Tangkuban Perahu
Botanische tuin heeft u zicht
op het Presidentieel Paleis. Het Presidentieel Paleis is
gebouwd in 1744 als een toevluchtsoord voor de
Nederlandse gouverneurs en werd later gebruikt door
de Britse regering. U bezoekt tevens het Safaripark
Taman Safari. Met de auto rijdt u door dit mooie park
en kunt u de dieren van dichtbij bekijken.

Dag 3 Bogor – Bandung
De lange bustocht van Bogor naar Bandung leidt over
de Puncak Pas met zijn uitgestrekte theeplantages.
Onderweg bezoekt u, indien geopend, de theeplantage
en fabriek Gunung Mas. Bandung is een stad met ruim
twee miljoen inwoners waarmee het de vierde grote
stad van Indonesië is. Ooit werd de stad het ‘Parijs van
Java’ 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.
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Optreden bij pak Ujo

Dag 4 Bandung
De ochtend is ter vrije besteding.
Facultatief kunt u in de ochtend een bezoek brengen
aan Kopi Aroma, een koffiefabriek uit 1930. Deze
koffiefabriek bevindt zich midden in het centrum van
Bandung en er wordt nog steeds op traditionele wijze
koffie verwerkt.
’s Middags woont u een voorstelling bij in de Angklungschool van Pak Ujo. Het programma begint met een
korte wajangpoppen 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 5 Bandung
Na het ontbijt rijdt u naar de kraterrand van de vulkaan
de Tangkuban Perahu wat letterlijk omgekeerde prauw
betekent. Het is een nog steeds actieve vulkaan
gelegen op zo’n 2000 meter. Voordat u bij de geisers
aankomst moet u eerst afdalen. De wandeling naar
beneden is ongeveer 2 kilometer en natuurlijk moet u
ook weer naar boven lopen. Deze tocht is wel vermoeiend omdat de traptreden heel ongelijk zijn. Goede
schoenen en een goede conditie heeft u wel nodig voor
deze excursie. We willen u er wel op attenderen dat
hier opdringerige verkopers zijn die u hun handelswaar
willen verkopen. Vervolgens gaat u naar de Ciater
warm-waterbronnen, waar u in het geneeskrachtige
water kunt baden. Het water is wel erg warm, tussen
de 39 en 42 graden.

Dag 6 Bandung – Transfer luchthaven
De reis zit er weer op en vandaag wordt u naar de
luchthaven van Bandung gebracht.

Highlights
• Puncak Pas
• Tangkuban Perahu
• Angklungschool Pak Ujo
• Ciater warmwaterbronnen

Zonsopkomst Borobudur

6 dagen

Centraal Java
Dag 1 Semarang
Bij aankomst op de luchthaven Achmad Yani van
Semarang wordt u opgevangen door uw reisleider en/
of chauffeur. U maakt een korte 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 voor de lunch
(op eigen rekening) naar Toko Oen, het oudste
restaurant van Indonesië dat al sinds 1936 gerund
word door de familie Oen. De inrichting heeft nog
dezelfde nostal-gische stijl als vroeger en ademt nog
altijd de sfeer van weleer. Aan de muren hangen foto’s
van bekende bezoekers, onder andere koningin Juliana
en Wieteke van Dort.

Dag 2 Semarang – Wonosobo
Na het ontbijt 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. Het gebouw is nu
gedeeltelijk gerenoveerd en er wordt hard aan gewerkt
om het in ere te herstellen. Hierna zet u uw reis voort
naar Wonosobo, een plaatsje dichtbij het Dieng plateau.

Dag 3 Wonosobo –Yogyakarta
Na het ontbijt bezoekt u het mysterieuze Dieng
Plateau. De tempels liggen verspreid over zes heuvels
van de zuidelijke helling Gunung Sindoro en Sumbing.
Deze tempels zijn de oudste Hindoe monumenten op
Java en lijken veel op tempels van de Prambanan, maar
dan op kleinere schaal. De dag wordt vervolgd met een
wandeling door Malioboro straat in Yogyakarta.

Overnachtingen
1 nacht Semarang
1 nacht Wonosobo
3 nachten Yogyakarta
1 nacht Solo

Highlights
• Lawang Sewu
• Zonsopkomst Borobudur
• Dieng Plateau
• Prambanan

Dag 4 Yogyakarta
Vandaag gaat u heel vroeg in de ochtend, rond vier uur,
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 gaat u eerst ontbijten.
Vervolgens zet u uw reis voort naar de tempel Mendut
en de tempel 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 onder-wees. In de tempel staat een schitterend
drie meter hoog Boeddhabeeld en nog een aantal
bijzondere beelden. Samen met de Pawon tempel
vormt Mendut een integraal deel van het Borobudur
complex.
Bedevaartgangers passeren deze tempels alvorens ze
de grote Borobudur beklimmen. De Pawon tempel is
opgedragen aan Kuvera, de boeddhistische god van het
geluk.
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Koepelkerk Semarang

Lawang Sewu

Dag 5 Yogyakarta

Dag 6 Solo

Na het ontbijt maakt u een excursie naar sigarenfabriek Taru Martani, gebouwd in 1918. De naam van
de sigarenfabriek Taru Martani, betekent zoiets als
‘een blad dat leven geeft’. Als u hier binnenstapt lijkt
het of de tijd heeft stilgestaan. De productie van de
verschillende typen sigaren wordt, net als vroeger,
nog steeds met de hand gedaan.
Vervolgens bezoekt u een batikatelier waar
verschillende batiks in klassieke en moderne
designs worden tentoongesteld. Kota Gede is de
zilverwijk van de stad waar 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 betekend ‘veel priesters’ die in de reliëfs worden
afgebeeld met een lange baard. De drie grootste
tempels zijn gewijd aan de belangrijkste hindoe goden
Shiva, Vishnu en Brahma. Laat in de middag bezoekt
u Alun-alun Kidul om met gesloten ogen door het
midden van twee Banyanbomen te lopen, ook wel
Masangin genoemd in het Javaans. Volgens het
Javaanse geloof word een wens in vervulling gebracht
als dit lukt.

Na het ontbijt vertrekt u voor een dagexcursie naar
Solo, voorheen Surakarta, het oude culturele centrum
van Java. Onderweg maakt u een stop bij het suikermuseum waarna u de fabriek van toenmalige KCM
(Klaten Cultuur Maatschappij) bezoekt. Daar wordt
nog steeds gewerkt met een machine uit 1893 van
de firma Stork uit Nederland. In het centrum van Solo
brengt u een bezoek aan het Kraton van Mangkunagara.
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 7

Solo – Transfer luchthaven Yogyakarta
De reis zit er weer op en vandaag wordt u naar de
luchthaven van Yogyakarta gebracht.

Tanah Lot

8 dagen

Museum
Sampoerna

Rondleiding Grote Tuin Kalibaru

Overnachtingen

Surabaya - Malang - Bali

1 nacht Surabaya
2 nachten Malang
1 nacht Kalibaru
3 nachten Seminyak

Dag 1 Surabaya
Na aankomst in Surabaya wordt u door uw gids en/of
chauffeur opgevangen die u naar uw hotel brengt.

Daarna moet u nog zo’n 145 kilometer rijden totdat u
bij het hotel aankomt.

Dag 2 Surabaya – Malang

Dag 6 Seminyak

Na het ontbijt brengt u een bezoek aan House of
Sampoerna (sigaretten fabriek). Hier kunt u met eigen
ogen zien dat de kreteksigaretten (kruidnagel) nog met
de hand gedraaid worden. ’s Middags gaat u via
Sidoarjo naar Malang. 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 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 naar beneden. Daar aangekomen
moet u nog een trap op van ± 250 treden naar de
kraterrand. Er hangt een intense zwavellucht en we
adviseren u een doekje of sjaaltje mee te nemen.
De krater is ± 10 kilometer breed, met diverse
vulkanen erin.

De ochtend is ter vrije besteding.
Begin van de middag gaat u naar de tempel Tanah Lot
die in de 16e eeuw is gebouwd op een rotsplateau in de
zee. Door zijn prachtige locatie en architectuur is het
één van de meest karakteristieke tempels van Bali.
Bij helder weer kunt u hier getuige zijn van de
zonsondergang wat mooie plaatjes oplevert.

Dag 3 Malang
Vandaag heeft u de dag ter vrije besteding.

Dag 4 Malang – Kalibaru

Dag 7 Seminyak

Na het ontbijt vertrekt u naar Kalibaru. Rond Kalibaru
liggen verschillende plantages. Het is een klein plaatsje
gelegen op de helling van de 300 meter hoge berg Raung.

Deze dag is ter vrije besteding.

Dag 5 Kalibaru – Seminyak (Bali)

De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht.

Na het ontbijt brengt u een bezoek aan de plantage
“Grote Tuin” waar u van de directrice uitleg krijgt over
de verschillende bomen, planten en kruiden zoals
koffiestruiken met zwarte en rode vruchten. Hier wordt
o.a. de “Robustakoffie”geteeld. Hierna vertrekt u naar
het hindoe eiland Bali. Met een veerboot maakt u de
oversteek naar Bali die ongeveer 40 minuten duurt.
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Dag 8

Seminyak – Luchthaven Denpassar

Highlights
• Bromo vulkaan
• Tempel Tanah Lot
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Theeplukster

Op weg naar Cangkuang

8 dagen

Dag 4

Garut - Kampung Naga - Pangandaran

West Java
Dag 1 Jakarta –Puncak
Bij aankomst op de internationale luchthaven SoekarnoHatta van Jakarta wordt u opgevangen door uw reisleider
en/of chauffeur. Vanaf de luchthaven vertrekt u naar
Bogor. Bogor ligt ongeveer 60 kilometer van Jakarta
en 120 kilometer van Bandung. Vroeger stond de
stad bekend als ‘Buitenzorg’. In Bogor bezoekt u de
beroemde Botanische tuin Kebun Raya waar u onder
leiding van een plaatselijke gids een rondleiding krijgt.
De tuin is ongeveer 120 hectare groot en huisvest een
grote collectie van ±15.000 soorten planten uit de hele
wereld. Vanuit de Botanische tuin heeft u zicht op het
Presidentieel Paleis.
Het Presidentieel Paleis is gebouwd in 1744 als een
toevluchtsoord voor de Nederlandse gouverneurs en
werd later gebruikt door de Britse regering. Hierna reist
u verder naar de Puncak Pas met zijn uitgestrekte
theeplantages en hier verblijft u één nacht in een hotel.

Dag 2 Puncak –Bandung
Na het ontbijt wordt u rond 07.00 uur opgehaald door
uw chauffeur voor een trekking in het Gede-Pangrango
National Park. Hier vindt u de ‘tweeling vulkanen’
Gunung Gede (2958 m) en Gunung Pangrango (3019 m).
Hierna reist u verder naar Bandung. Bandung is een
stad met ruim twee miljoen inwoners waarmee het
de vierde grote stad van Indonesië is.
Ooit werd de stad het ‘Parijs van Java’
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.
’s Middags woont u een voorstelling bij in de
Angklungschool van Pak Ujo.
Het programma begint met een korte
wajangpoppen voorstelling gevolgd door een
presentatie van het bamboe-instrument
‘de Angklung’ door een groep kinderen.
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Onderdeel van de presentatie is ook dat u zelf mee
mag doen met het maken van muziek op een angklung.

Dag 3 Bandung – Garut
Vandaag brengt u als eerste een bezoek aan Kopi
Aroma, een koffiefabriek uit 1930. Deze koffiefabriek
bevindt zich middenin het centrum van Bandung en er
wordt nog steeds op traditionele wijze koffie verwerkt.
Hierna verlaat u Bandung en vertrekt u naar Garut.
Onderweg brengt u een bezoek aan de Hindoe tempel
Cangkuang in het dorpje Leles Cangkuang. Deze kleine
tempel is de enige Hindoe tempel in West Java en de
tocht er naartoe is heel bijzonder. Na een rit met paard
en wagen (dokar) maakt u met een bamboe vlot de
oversteek naar het eiland waar het tempel Cangkuang
zich bevindt.
Hierna brengt u een kort bezoek aan de helling van de
berg Papandayan, waar u een prachtig uitzicht heeft
over diverse plantages, vooral theeplantages.
Na dit bezoek zet u uw reis voort naar Garut.
In de jaren dertig van de vorig eeuw was Garut een
geliefd bergoord mede door de aanwezigheid van een
treinstation. Het treinstation van Garut wordt genoemd
in het boek “De stille kracht” van Louis Couperus.

Op weg van Garut naar Pangandaran vindt u net buiten
Garut kampung Naga. Dit is een traditioneel dorpje
waar de mensen nog altijd volgens de oude Sundanese
tradities leven. De kampung is schitterend gelegen aan
een rivieroever. Via een steile trap kunt u het dorpje
bereiken. Rond de authentieke huizen ziet u de
rijstvelden en het heilige bos met de begraafplaatsen.
Hierna reist u verder naar Pangandaran.
Pangandaran is een vissersdorp en vormt de toegangspoort tot het schiereiland Cagar Alam Penanjung.
Op de punt hiervan ligt het natuurreservaat Cagar
Alam. Er leven wilde dieren zoals herten, buffels
(banteng), vliegende honden (kalong), stekelvarkens
en vooral veel brutale apen die gewend zijn om door
toeristen gevoerd te worden.

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.

Dag 8 Yogyakarta – Transfer luchthaven
De reis zit er weer op en vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht.

Dag 5 Pangandaran
Na het ontbijt maakt u de Green Canyon Tour van
ongeveer 3 uren. Met een eenvoudig motorbootje
gaat u over de rivier richting de canyon. Het landschap
onderweg is prachtig. De aanduiding ‘green’ is
ontleend aan de groene kleur van het rivierwater.
De middag is ter vrije besteding.

Dag 6 Pangandaran – Wonosobo
De lange tocht van Pangandaran naar Wonosobo duurt
ongeveer 6 uren en brengt u naar Midden Java, waarbij
u de grens passeert in het plaatsje Banjar.
In de avond maakt u een ritje rond het ‘Alun Alun’ het
centrale plein, de ontmoetingsplaats voor de lokale
bevolking.

Dag 7 Wonosobo –Yogyakarta
Na het ontbijt gaat u op weg naar de volgende en
laatste plaats Yogyakarta. Onderweg bezoekt u het
mysterieuze Dieng Plateau. De tempels liggen
verspreid over zes heuvels van de zuidelijke helling
Gunung Sindoro en Sumbing. Deze tempels zijn de
oudste Hindoe monumenten op Java en lijken veel op
tempels van de Prambanan, maar dan op kleinere
schaal. Hierna zet u de reis voort en maakt u een
excursie naar de beroemde tempel de Borobudur.

Overnachtingen
1 nacht Puncak Pas
1 nacht Bandung
1 nacht Garut

2 nachten Pangandaran
1 nacht Wonosobo
1 nacht Yogyakarta

Highlights
• Botanische Tuin Kebun Raya
• Trekking Gede-Pangrango National Park
• Green Canyon Tour
• Dieng Plateau
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Overnachtingen
1 nacht Jakarta
2 nachten Bandung
2 nachten Yogyakarta

2 nachten Malang
1 nacht Kalibaru
3 nachten Sanur

Highlights
• Angklungschool Pak Ujo
• Kraton Yogyakarta

12 dagen

Java-Bali
Dag 1 Jakarta
Bij aankomst in Jakarta wordt u door uw gids en/of
chauffeur opgevangen en naar uw hotel gebracht.
Jakarta behoort met circa 15 miljoen inwoners tot één
van de grootste steden ter wereld.

Dag 2 Jakarta – Bandung
Na het ontbijt maakt u een wandeling door het centrum
van het oude Batavia. De soms gerestaureerde, maar vaak
slecht onderhouden, koloniale gebouwen tonen de
grandeur van vroeger. Vanaf het Fatahillah plein loopt
u via de Hoenderpasserbrug naar de Uitkijk, een
Nederlandse uitkijktoren uit de 19e eeuw en naar fort
Culemborg. Via pasar Ikan, de oude vismarkt, loopt u
naar de oude haven ‘Sunda Kelapa’. Tegenwoordig is
Sunda Kelapa een visserswerf en een vertrekpunt om
naar andere eilanden te reizen. U wandelt hier over de
twee kilometer lange kade, waar iedere dag de houten
schoeners met veel mankracht worden gelost.
Als slot van de tocht loopt u via het scheepsvaartmuseum
Bahari, een klein museum ondergebracht in één van
de voormalige pakhuizen van de VOC, terug naar het
Fatahillah plein.
Na de lunch (op eigen gelegenheid) gaat u via de tolweg
van Jakarta naar Bandung. Bandung is een stad met
ongeveer twee miljoen inwoners waarmee het de vierde
grote stad van Indonesië is. Ooit werd de stad het ‘Parijs
van Java’ 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.

Dag 3 Bandung
Na het ontbijt rijdt u naar de kraterrand van de vulkaan de
Tangkuban Perahu wat letterlijk omgekeerde prauw
betekent. Het is een nog steeds actieve vulkaan gelegen
op zo’n 2000 meter. Voordat u bij de geisers aankomt
moet u eerst afdalen. De wandeling naar beneden is
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ongeveer 2 kilometer en natuurlijk moet u ook weer naar
boven lopen. Deze tocht is wel vermoeiend omdat de
traptreden heel ongelijk zijn. Goede schoenen en een
goede conditie heeft u wel nodig voor deze excursie.
U wordt begeleid door een plaatselijke gids die u ter
plaatse moet betalen. We willen u er wel op attenderen
dat hier opdringerige verkopers zijn die u hun handelswaar willen verkopen.
’s Middags kunt u een voorstelling bijwonen in de
Angklungschool van Pak Ujo. Het programma begint
met een korte Wajang-poppen 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 4 Bandung – Yogyakarta
Vandaag vertrekt u per trein van Bandung naar
Yogyakarta. Na aankomst in Yogyakarta wordt u naar
uw hotel 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 5 Yogyakarta
Na het ontbijt maakt u 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. Als u in Yogya bent ontkomt u niet aan een
bezoek aan een batikatelier. Hier worden verschillende
batiks in klassieke en moderne designs tentoongesteld.
Daarnaast kunt u de verschillende productieprocessen
van batik bekijken. Ook staat een bezoek aan leer- en
zilverwerkplaatsen op het programma. Facultatief:
’s Avonds is er gelegenheid om een diner en Ramayana-

• Bromo
• Tanah Lot

voorstelling mee te maken. Tijdens de Ramayanavoorstelling wordt er een legende uitgevoerd waarbij de
dansers prachtige kostuums dragen.

o.a. cactussen, orchideeën en ook koffiebomen en
mahoniebomen gekweekt. Aan het einde van de
wandeling bezoekt u een kooikarper kwekerij.

Dag 6 Yogyakarta – Malang

Dag 8 Malang – Kalibaru

Na het ontbijt vertrekt u naar Malang. Het is een lange rit
van ongeveer 300 kilometer, maar onderweg zal er
diverse keren worden gestopt. Malang is gelegen in de
provincie Oost-Java, ongeveer negentig kilometer ten
zuiden van Surabaya. Er wonen ongeveer 1 miljoen
mensen. 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.
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 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 naar beneden.
Daar aangekomen moet u nog een trap op van ± 250
treden naar de kraterrand. Er hangt een intense
zwavellucht en we adviseren u een doekje of sjaaltje
mee te nemen. 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
gelegen op de helling van de 300 meter hoge berg Raung.
U brengt een bezoek aan de plantage “Grote Tuin” waar u
van de directrice uitleg krijgt over de verschillende
bomen, planten en kruiden zoals koffiestruiken met
zwarte en rode vruchten. Hier wordt o.a. de “RobustaKoffie” geteeld. Na de rondleiding krijgt u een kopje
koffie/thee en wat lekkers aangeboden.

Dag 7 Malang

Vandaag heeft u de ochtend vrij.
Begin van de middag gaat u naar de tempel Tanah Lot die
in de 16e eeuw is gebouwd op een rotsplateau in de zee.
Door zijn prachtige locatie en architectuur is het één van
de meest karakteristieke tempels van Bali. Bij helder weer
kunt u hier getuige zijn van de zonsondergang wat mooie
plaatjes oplevert.

Na het ontbijt maakt u een stadstour door Batu. Batu is
een klein stadje 19 kilometer van Malang verwijderd.
Malang is gelegen op een hoogte van 445 meter en is een
stad met een Europese sfeer. Doordat het gelegen is op
een helling heeft Malang een koel klimaat. U brengt een
bezoek aan een Tahu (tofu) fabriek en hier kunt u zien
hoe ze op een primitieve manier tahu produceren.
Daarna gaat u naar de beroemde waterval Coban Rondo,
die 32 kilometer ten westen van Malang ligt.
Deze waterval is 85 meter hoog en is in een natuurpark
gelegen. Ook staat er een wandeling op het programma.
Eerst brengt u een bezoek aan een kampung waar de
bewoners de koeienstallen in het huis hebben.
Daarna wandelt u naar het bloemendorp, hier worden

Dag 9 Kalibaru – Sanur
Vandaag kunt u een kijkje nemen bij de school die de
Stichting heeft laten bouwen. Hier kunt u met eigen ogen
zien wat er met donaties en de 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. Daarna vertrekt u naar het hindoe eiland Bali.
Met een veerboot maakt u de oversteek naar Bali die
ongeveer 40 minuten duurt. Daarna moet u nog 145
kilometer rijden totdat u bij het hotel aankomt.

Dag 10 Sanur

Dag 11 Sanur
Vandaag is de dag ter vrije besteding.

Dag 12 Sanur – Transfer luchthaven Denpasar
De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht voor uw terugvlucht naar
Amsterdam.
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Overnachtingen

Highlights

1 nacht Jakarta
2 nachten Bandung
3 nachten Yogyakarta
2 nachten Surabaya
1 nacht Kalibaru
5 nachten Seminyak

• Puncak Pas
• Tangkuban Perahu
• Borobudur
•T
 reinreis van Yogyakarta
naar Surabaya

15 dagen

Java-Bali
Dag 1 Jakarta
Bij aankomst in Jakarta wordt u door een gids en/of
chauffeur opgevangen en naar uw hotel gebracht.
Jakarta behoort met circa 15 miljoen inwoners tot
één van de grootste steden ter wereld.

Dag 2 Jakarta – Bandung
De lange bustocht van Jakarta naar Bandung leidt over
de Puncak Pas met zijn uitgestrekte theeplantages.
Onderweg maakt u eerst een stop bij Sunda Kelapa de
oude haven van Jakarta. Tegenwoordig is Sunda Kelapa
een visserswerf waar iedere dag een aantal Buginese
schoeners (boten) uit Zuid-Sulawesi liggen aangemeerd.
Hierna bezoekt u de beroemde Botanische tuin Kebun
Raya Indonesia in Bogor waar u onder leiding van een
plaatselijke gids een rondleiding krijgt. De tuin is ongeveer
87 hectare groot en huisvest een grote collectie van
duizenden soorten planten uit de hele wereld. Indien
geopend wordt er een stop gemaakt bij de theeplantage
Gunung Mas. Bandung is een stad met ongeveer drie
miljoen inwoners waarmee het de vierde grote stad van
Indonesië is. Ooit werd de stad het ‘Parijs van Java’
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.

Dag 3 Bandung
Na het ontbijt rijdt u naar de kraterrand van de vulkaan
de Tangkuban Perahu wat letterlijk omgekeerde prauw
betekent. Het is een nog steeds actieve vulkaan gelegen
op zo’n 2000 meter. Voordat u bij de geisers aankomt
moet u eerst afdalen. De wandeling naar beneden is
ongeveer 2 kilometer en natuurlijk moet u ook weer naar
boven lopen. Deze tocht is wel vermoeiend omdat de
traptreden heel ongelijk zijn. Goede schoenen en een
goede conditie heeft u wel nodig voor deze excursie.
U wordt begeleid door een plaatselijke gids die u ter
plaatse moet betalen. We willen u er wel op attenderen
dat hier opdringerige verkopers zijn die u hun handels-

16 HSS Aziëreizen | individuele reizen

waar willen verkopen. ’s Middags kunt u een voorstelling bijwonen in de Angklungschool van Pak Ujo.
Het programma begint met een korte Wajang-poppen
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 4 Bandung – Yogyakarta
Vandaag vertrekt u per trein van Bandung naar
Yogyakarta. Na aankomst in Yogyakarta wordt u naar
uw hotel 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 5 Yogyakarta
Na het ontbijt maakt u een stadstoer per becak (fietstaxi)
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.
Als u in Yogya bent ontkomt u niet aan een bezoek aan
een batikatelier. Hier worden verschillende batiks in
klassieke en moderne designs tentoongesteld.
Daarnaast kunt u de verschillende productieprocessen
van batik bekijken. Ook staat een bezoek aan leer- en
zilverwerkplaatsen op het programma.

Dag 6 Yogyakarta
Vandaag heeft u een vrije dag.
Optioneel kunt u de beroemde tempel de Borobudur
bezoeken. De Borobudur is waarschijnlijk gebouwd rond
het einde van de zevende en het begin van de achtste
eeuw na Christus. Met een omtrek van vijf kilometer en
een steenoppervlakte van ruim 60.000 km2 is het
complex tegelijkertijd ook 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 km.

Dag 7 Yogyakarta – Surabaya
Vandaag vertrekt u per trein naar Surabaya.
Van Yogyakarta naar Surabaya reist u in ± 5 uur 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 8 Surabaya
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 kretek
sigaret kunt bekijken en verschillende tabaksoorten kan
vinden. Tevens kunt u zien hoe er op authentieke wijze
kretek-sigaretten met de hand worden gemaakt.

Dag 9 Surabaya – Kalibaru
Na het ontbijt vertrekt u naar Kalibaru. Rond Kalibaru
liggen verschillende plantages. Het is een klein plaatsje
gelegen op de helling van de 300 meter hoge berg Raung.

Dag 10 Kalibaru – Seminyak
Na het ontbijt kunt u een kijkje gaan nemen bij de school
die de Stichting in 1995 heeft laten bouwen. Hier kunt u
met eigen ogen zien wat er met donaties en de 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.
Daarna vertrekt naar het hindoe eiland Bali. Met een
veerboot maakt u de oversteek naar Bali die ongeveer
40 minuten duurt. Daarna moet u nog 145 kilometer
rijden totdat u bij het hotel aankomt.

Dag 11 Seminyak
Vandaag heeft u de ochtend vrij.
Begin van de middag brengt u een bezoek aan het Garuda
Wisnu Kencana Cultureel Park. Dit park ligt bovenop een
grote heuvel van waaruit u een prachtig uitzicht hebt over
Jimbaran en het zuiden van Bali. Het park is een soort van
bedevaartsoord geworden door de grote standbeelden
van de Hindoegod Vishnu en de grote vogel Garuda.
Het was de bedoeling om de Vishnu bijna 150 meter hoog
te maken al zittend op de grote vogel Garuda, maar het is
maar de vraag of het beeld ooit nog compleet zal worden.
De Pahrayangan Somaka Giri waterbron heeft water dat
rijk is aan mineralen en wordt als een klein wonder
beschouwt omdat het verder zeer droog is op de
kalkstenen heuvel.
Vervolgens brengt u een bezoek aan Pura Luhur Uluwatu.
Deze tempel is gebouwd op een 90 meter hoge klif boven
de Indische Oceaan en is gewijd aan de goden en geesten
van de oceaan en behoort tot de groep van heilige
staatstempels. Vanaf de top van de klif heeft u een
prachtig uitzicht. Net als veel andere Balinese tempels
lopen er bij de Pura Luhur Uluwatu een groot aantal apen
rond. Let u hier goed op uw spullen!
Daarna gaat u naar een voorstelling van de fascinerende
Kecak-dans, oftewel Apendans. Het koor, wat bestaat uit
ongeveer 100 mannen, zit in cirkels rondom een lamp en
begeleiden zelf de dans door steeds “tjak-a tjak-a” te
zingen. Tijdens de dans wordt het verhaal van Ramayana
uitgebeeld.

Dag 12-14 Seminyak
Vrije dagen.

Dag 15 Transfer luchthaven Denpasar
De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht voor uw terugvlucht naar Amsterdam.
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Overnachtingen

Highlights

4 nachten Yogyakarta
1 nacht Surabaya
2 nachten Makassar
3 nachten Rantepao
4 nachten Legian

• Prambanan tempel
• Tana Toraja
• Fort Rotterdam
• Tirta Empul

Dag 6 Surabaya – Makassar
U heeft de ochtend ter vrije besteding.
In de middag vertrekt u vanaf de luchthaven van Surabaya
met een binnenlandse vlucht naar Makassar. Op de
luchthaven van Makassar staat uw gids en/of chauffeur
u op te wachten.

Dag 7 Makassar – Rantepao
Sulawesi rotsgraven

15 dagen

Java-Sulawesi-Bali
Dag 1 Yogyakarta
Bij aankomst op de luchthaven van Yogyakarta wordt u
opgevangen door een gids en/of chauffeur. 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. 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 2 Yogyakarta
Na het ontbijt maakt u 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. Hierna bezoekt u het waterkasteel Taman Sari. Taman Sari is een voormalige
Koninklijke tuin van het Sultanaat van Yogyakarta en is
gebouwd in de 18e eeuw. Taman Sari had meerdere
functies, zoals o.a. een rustgebied, een meditatieruimte
en een schuilplaats.
’s Middags 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 goden Shiva, Vishnu
en Brahma.
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Dag 3 Yogyakarta
Na het ontbijt maakt u een excursie naar 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.
Vervolgens brengt u een bezoek aan de tempel Mendut
en de tempel 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 schitterend drie meter hoog
Boeddhabeeld en nog een aantal bijzondere beelden.
Samen met de Pawon tempel vormt Mendut een
integraal deel van het Borobudur complex.
Bedevaartgangers passeren deze tempels alvorens ze
de grote Borobudur beklimmen. De Pawon tempel is
opgedragen aan Kuvera, de boeddhistische god van het
geluk. In de middag brengt u een bezoek aan het plaatsje
Candirejo, een typisch Javaans dorp. U maakt hier een
ritje met een traditionele ‘Andong’ (paard en wagen).

Na het ontbijt staat er een lange tocht op het programma
naar Rantepao, gelegen in de bergen van Tana Toraja.
In dit gebied leven de Toraja, die bekend zijn vanwege
hun begrafenisrituelen en typische huizen. Tana Toraja is
bekend om zijn hoge bergen, lange bergwegen en
vergezichten boven op die bergen. Onderweg kunt u
genieten van de prachtige panorama’s. U maakt een
stop bij het kustplaatsje Paré Paré aan het strand.
Na de poortboog van Tana Toraja rijdt u een adembenemend landschap binnen van ruige, granieten
gesteenten met blauwe bergen. Tana Toraja is het
mooiste en wonderlijkste deel van het eiland Sulawesi.

Dag 8 Rantepao
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 u mag ook binnen kijken. Zo krijgt u
een indruk hoe de mensen hier gewoond hebben.
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 grot is afgesloten om roof te voorkomen.
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 4 Yogyakarta

Dag 9 Rantepao

Na het ontbijt brengt u per becak (fietstaxi) een bezoek
aan een batikatelier. Hier worden verschillende batiks in
klassieke en moderne designs tentoongesteld.
Daarnaast kunt u de verschillende productieprocessen
van batik bekijken.
De rest van de middag is ter vrije besteding.

Vrije dag, u kunt lekker ontspannen bij het hotel, vissen in
de rivier of op eigen gelegenheid het stadje verkennen.

Uw verblijf in Rantepao zit er op en na het ontbijt
vertrekt u voor de lange tocht terug naar Makassar.

Dag 5 Yogyakarta – Surabaya

Dag 11 Makassar – Legian (Bali)

Vandaag vertrekt u per trein naar Surabaya.
Van Yogyakarta naar Surabaya reist u in ± 5 uren door
wisselende landschappen. Van bergen tot uitgestrekte
vlaktes met hier en daar een boer die aan het werk is op
de sawa. Surabaya, de hoofstad 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.

Na het ontbijt start de stadstour door Makassar. U gaat
hier 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.

Dag 10 Rantepao – Makassar

In de haven liggen de typische Buginese pinisi’s
(schoeners), die men ook terugvindt in Sunda Kelapa te
Jakarta. Bij de haven wordt een korte fotostop gemaakt.
Begin van de middag vertrekt u met een binnenlandse
vlucht naar Bali, waar u in de avond aankomt. Bali, ook
wel het ‘Eiland der Goden’ genoemd, ligt op een korte
afstand van de oostkust van Java, gescheiden door een
smalle zeestraat. Met zijn 5600 vierkante kilometer is
Bali een klein eiland.
Waarschuwing! In verband met de sterke stroming en
hoge golven wordt het zwemmen in de zee bij Legian
afgeraden.

Dag 12 Legian
Na het ontbijt vertrekt u richting Ubud. Onderweg brengt
u een bezoek aan Goa Gajah, ook wel Olifantsgrot
genoemd. Deze tempel dateert uit de 10e eeuw en is in
1923 herontdekt. Via een gang van twaalf meter lang
komt u in een ruimte van drieënhalve meter breed en
twintig meter lang. In een nis staat een beschadigd beeld
van de olifantengod Ganesha. Daarna gaat u de kunstmarkt bezoeken waar zowel moderne hedendaagse als
de traditionele Indonesische en Balinese kunst te zien
en te koop is.
De laatste plaats die u vandaag bezoekt is één van de
belangrijkste tempels op Bali. De Tirta Empul is in 962 na
Christus gebouwd om de heilige geiser van Tampak
Siring. In 1969 is de tempel compleet gerestaureerd
waardoor alles er weer mooi en netjes uitziet. Het water
van Tirta Empul wordt als zeer heilig beschouwd vanwege
de magische, helende krachten die het water zou
bevatten. Al het water dat wordt gebruikt bij crematies
in Bali komt hier vandaan.

Dag 13 Legian
Begin van de middag gaat u een tour over het mooie
eiland Bali maken. De eerste tempel die u bezoekt ligt in
Mengwi, tot 1891 het centrum van een machtig koninkrijk.
De koningen worden nog steeds vereerd in deze staatstempel “Pura Taman Ayun”. De tempel heeft een
indrukwekkende poort met prachtige deuren en hij is
omringd door een gracht, gelegen in een mooi park.
Vervolgens gaat u naar de tweede tempel “Pura Tanah
Lot” uit de 16e eeuw, Tanah Lot is gebouwd op een
rotsplateau in de zee. Bij helder weer kunt u hier getuige
zijn van een mooie zons-ondergang wat mooie plaatjes
oplevert.

Dag 14 Legian
Vandaag is de dag ter vrije besteding.

Dag 15 Legian – Transfer luchthaven
De reis zit er weer op en vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht.
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Overnachtingen
2 nachten Bogor
2 nachten Bandung
2 nachten Garut
2 nachten Pangandaran
3 nachten Yogyakarta

1 nacht Sarangan
1 nacht Bromo
2 nachten Kalibaru
5 nachten Lovina
4 nachten Senggigi

Highlights
• Botanische tuin Kebun Raya
• Citytour Yogyakarta

Bromo

• Kraton in Solo
• Sasak-toer

Markt Lombok

25 dagen

Java-Bali-Lombok
Dag 1 Jakarta – Bogor
Bij aankomst in Jakarta wordt u door een gids en/of
chauffeur opgevangen en naar uw hotel in Bogor
gebracht. Bogor ligt ongeveer 60 kilometer van Jakarta
en 120 kilometer van Bandung. Vroeger stond de stad
bekend als ‘Buitenzorg’. De rest van de dag is ter vrije
besteding.

Dag 2 Bogor
Na het ontbijt gaat u naar de beroemde Botanische tuin
Kebun Raya waar u onder leiding van een plaatselijke gids
een rondleiding krijgt. De tuin is ongeveer 87 hectare
groot en huisvest een grote collectie van duizenden
soorten planten uit de hele wereld.
Facultatief: In de middag kunt u naar Curug Cigamea,
een waterval op zo’n dertig kilometer afstand van Bogor.
Vanaf de ingang is het zo’n vijftien minuten lopen naar
de watervallen.

Dag 5 Bandung – Garut

Dag 9 Pangandaran – Yogyakarta

Dag 12 Yogyakarta – Sarangan

Na het ontbijt vertrekt u naar Garut.
Onderweg bezoekt u het oude dorpje Naga waar de tijd
heeft stilgestaan. In het dorpje Naga gaat u wel 100 jaar
terug in de tijd. Met een bamboevlot maakt u de oversteek
naar het eiland Leles Cangkuang waar u een tempeltje
bezoekt. In het hotel komt het badwater en het zwembadwater rechtstreeks uit de vulkaan Papandayan.

Na het ontbijt staat er een lange tocht op het programma
naar de culturele hoofdstad van Java Yogyakarta.
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.

Na het ontbijt vertrekt u via Solo naar Sarangan.
Onderweg maakt u een stop bij het plaatsje Klaten
waar een suikerfabriek en museum bezocht kan worden.
In Solo bezoekt u het prachtige Kraton en een
antiekmarkt.

Dag 6 Garut

Dag 10 Yogyakarta

Na het ontbijt kunt u facultatief de vulkaan Papandayan
gaan beklimmen. Onderweg kunt u genieten van de
mooie sawa’s, watervallen en kleine dorpjes. De krater
zelf is in zijn geheel te bewandelen.

Na het ontbijt maakt u een stadstour door Yogyakarta
waarbij u een bezoek brengt aan het Kraton dat stamt uit
het jaar 1755 en het waterpaleis dat tussen 1758 en 1765
gebouwd is. Het Kraton ligt midden in de stad en biedt
niet alleen plaats aan de sultan en zijn familie, het bevat
ook vertrekken voor meditatie en plechtig-heden 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. Ook staat een
bezoek aan de vogeltjesmarkt op het programma.
‘s Middags kunt u gaan winkelen in de Malioboro Street,
het centrum van Yogyakarta waar alles gebeurt. Hier zijn
veel hotels, winkelcentra, straatverkopers en een aantal
regeringsgebouwen.

Dag 7 Garut – Pangandaran
Na het ontbijt vertrekt u naar de kustplaats Pangandaran.
Indien u op tijd aankomt in Pangandaran dan kunt u de
grote scholen vliegende honden over zien komen, die naar
hun nachtbomen gaan.

Dag 3 Bogor – Bandung
De lange tocht van Bogor naar Bandung leidt over de
Puncak Pas met zijn uitgestrekte theeplantages.
Onderweg bezoekt u, indien geopend, de theeplantage
Gunung Mas. Bandung is een stad met ongeveer twee
miljoen inwoners waarmee het de vierde grote stad van
Indonesië is. Ooit werd de stad het ‘Parijs van Java’
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.

Dag 11 Yogyakarta

Dag 4 Bandung
De ochtend is ter vrije besteding.
’s Middags woont u een voorstelling bij in de Angklungschool van Pak Ujo. Het programma begint met een korte
wajangpoppen 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.
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Botanische tuin

Dag 8 Pangandaran
Na het ontbijt kunt u facultatief een excursie maken,
“de Green Canyon Tour” van ongeveer 3 uren.
Met een eenvoudig motorbootje gaat u over de rivier
richting de canyon. Het landschap onderweg is prachtig.
De aanduiding ‘green’ is ontleend aan de groene kleur
van het rivierwater.

Na het ontbijt maakt u een excursie naar 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.
Daarna wordt er een fotostop gemaakt bij het Prambanan
tempelcomplex. Dit is de grootste hindoetempel in
Indonesië wat oorspronkelijk uit 244 tempels bestond.
Facultatief kunt u via het hotel een becaktour maken naar
de zilverstad Kota Gede om inkopen te doen of alleen
maar te kijken bij de zilversmederijen.

Dag 13 Sarangan – Bromo
Vandaag vertrekt u richting de Bromo waar u in een zeer
eenvoudig guesthouse verblijft.
Facultatief kunt u de zonsopgang over de Bromo vulkaan
meemaken. U vertrekt ± 3 uur in de morgen. Neemt u
voor deze excursie warme kleding mee, want de
temperatuur is rond het vriespunt.
Na 2,5 uur rijden 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 rijdt u weer naar beneden.
Daar aangekomen moet u nog een trap op van ± 250
treden naar de kraterrand. Er hangt een intense zwavellucht en we adviseren u een doekje of sjaaltje mee te
nemen. De krater is ± 10 kilometer breed, met diverse
vulkanen erin.

Dag 14 Bromo – Kalibaru
Na zonsopgang vertrekt u naar Kalibaru. Rond Kalibaru
liggen verschillende plantages. Het is een klein plaatsje
gelegen op de helling van de 300 meter hoge berg Raung.

Dag 15 Kalibaru
Vandaag kunt u facultatief naar Kawah IJen. De weg van
Kalibaru naar Kawah IJen gaat gedeeltelijk door prachtig
regen-woud. Kawah IJen is een spectaculaire vulkaan.
Het is een behoorlijke klim naar boven en vanaf de
kraterrand kunt u via een smal pad de krater in lopen naar
het turquoise water en zien hoe de zwavel uit de grond
komt. Het stinkt er behoorlijk en het water mag je
absoluut niet aan raken. De zwaveldragers lopen de
krater op en neer met zware zwavelbrokken.
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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. Vervolgens wordt er een koffiestop (niet
inbegrepen) gemaakt in een hoger gelegen restaurantje
waar u kunt genieten van de zonsondergang.

Dag 19 Lovina Vandaag heeft u een vrije dag.

Overnachtingen
2 nachten Samosir
1 nacht Medan

Tobameer

Highlights

Dag 20 Lovina
Lombok

Dag 16 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
wordt u naar uw hotel in Lovina gebracht. Typerend voor
deze plaats zijn het zwarte zand en de kalme zee.

Dag 17 Lovina
Vandaag brengt u een bezoek aan het vlinderpark en
vervolgens gaat u naar de tempel Pura Luhur Batukaru
die verborgen ligt in het regenwoud aan de voet van de
Batukaru berg. De tempel stamt uit de 11e eeuw toen de
Radjas van Tabanan nog in het gebied heersten.
Vervolgens gaat u richting het kleine dorpje Jatiluwih
waarvan de rijstvelden tot de mooiste van Indonesië
behoren. Jatiluwih ligt in het Tabanandistrict, ongeveer
twintig kilometer ten noorden van de stad Tabanan.
Het dorp ligt op een hoogte van 850 meter waardoor de
lucht relatief fris aanvoelt.
In de middag bezoekt u een vruchten- en bloemenmarkt
waarna gestopt wordt bij het Bratanmeer. 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.
Op weg naar het hotel komt u door een prachtig gebied
met mooie rijstvelden en passeert u het Balinese dorpje
Munduk gelegen op 700 meter hoogte.

Dag 18 Lovina
Na het ontbijt staat er facultatief een wandeltocht op het
programma waarvoor u goed ter been moet zijn. Tijdens
deze tocht gaat u door rijstvelden en plantages en u moet
veel traplopen. U komt langs de Aling-Aling waterval en u
kunt genieten van de mooie natuur.
Na de wandeling wordt er een bezoek gebracht aan de
markt in de vroegere hoofdstad van Bali ‘Singaraja’.
Een bezoek aan de traditionele markt staat wel garant
voor een culturele ervaring die u niet mag missen.
Er zitten uiteraard geen prijskaartjes op de producten en
het is de bedoeling dat u door te onderhandelen met de
verkoper de eindprijs van het product bepaalt.
Daarna gaat u weer terug naar het hotel. Rond half 4 in de
middag gaat u naar het enige boeddhistische klooster van
Bali de Brahma Vihara Ashrama.
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In de ochtend kunt u facultatief deelnemen aan een
dolfijntour. Om 6 uur in de ochtend gaat u met een kleine
prauw de zee op en kunt u terwijl u op zoek gaat naar de
dolfijnen, genieten van de opkomende zon. Na ongeveer
een uur varen bent u op de plaats waar de dolfijnen
gespot worden.

Dag 21 Lovina – Senggigi (Lombok)
Na het ontbijt verlaat u Bali en zal u per ferry de overtocht
naar Lombok maken. Lombok is heel wat minder
toeristisch dan 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. Dit groene landschap vormt een
opvallend contrast met het zuiden; daar dwong het harde
leven op de dorre gronden de Sasaks ertoe om hun
tradities te bewaren. De belangrijkste troef van Lombok
vormt zonder twijfel de prachtige ongerepte stranden.

Dag 22 Senggigi
Vandaag maakt u de traditionele Sasak-toer.
Deze dagtocht voert u naar het zuiden van Lombok.
De grootste etnische groep van Lombok is de Sasak,
ze vormen ongeveer 80 procent van de bevolking.
In Sukarara bezoekt u de traditionele weefindustrie.
Keramiek is een van de oudste ambachtstradities van
Indonesië. Oorspronkelijk was het maken van potten in
Lombok noodzakelijk om huishoudelijke goederen op te
slaan als rijst, water, zout en specerijen. Deze ambachtskunst is ontstaan in de dorpen Penujak, Banyumulek en
Masbagik. U brengt een bezoek aan het pottenbakkersdorp Penujak, het Sasakdorp Rambitan, het kustplaatsje
Kuta en de kust van Tanjung Ann, met prachtige witte
stranden en rotspartijen.

• Batakdorp Ambarita
• Simalungun King’s Palace
• Maimoon Paleis

4 dagen

Tobameer
Dag 1 Medan – Tobameer
Na aankomst op de internationale luchthaven van Medan
rijdt u via Pematang Siantar, het centrum van de rubberen palmolie naar Parapat. Parapat is gelegen aan het
Tobameer vanwaar u een 45 minuten durende boottocht
maakt naar het eiland Samosir.

Dag 2 Tobameer
U maakt vandaag een prachtige tocht rond het Tobameer.
Tijdens deze excursie brengt u een bezoek aan het
Batakdorp Ambarita met haar stenen stoelen (waarop de
dorpoudsten vergaderen) en aan Tomok waar u de 300
jaar oude koningssarcofagen van Koning Sidabutar kunt
bezichtigen. Tevens brengt u een bezoek aan Simanindo
waar dansvoorstellingen worden gehouden in traditionele
geweven batakkleding.

Dag 3 Tobameer – Medan

Dag 23 Senggigi Vandaag heeft u een vrije dag.

Na het ontbijt vertrekt u naar het vasteland.
Vanaf Parapat rijdt u richting Brastagi en onderweg maakt
u een stop bij het dorpje Karo Batak en het Simalungun
King’s Palace waar u kunt zien hoe een Batak koningsfamilie leefde. In Brastagi brengt u een bezoek aan een
lokale fruitmarkt. Vanuit Brastagi rijdt u via een weg door
de bergen vol panoramische uitzichten naar Medan.
Bij aankomst in Medan maakt u een korte stadsrondrit
waarbij u een bezoek brengt aan het Maimoon Paleis,
van de voormalige Sultan van Deli en aan de moskee
Al-Musham.

Dag 24 Senggigi Vandaag heeft u een vrije dag.

Dag 4 Medan – Transfer luchthaven

Dag 25 Senggigi – luchthaven Lombok
De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht voor uw terugvlucht.

De reis zit er weer op
en vandaag wordt u
na het uitchecken
naar de luchthaven
gebracht.

Overnachtingen

Highlights

1 nacht Bohorok
1 nacht Brastagi
2 nachten Samosir

• Orang-oetanreservaat
Bukit Lawang
• Sipiso Piso waterval
• Batakdorp Ambarita

5 dagen

Orang-Oetangreservaat
& Tobameer
Dag 1 Medan – Bohorok
Bij aankomst op de luchthaven van Medan wordt u
opgevangen door uw chauffeur en/of reisleider.
Vanuit Medan rijdt u naar Bohorok, deze tocht van
zo’n 5 uur leidt u langs palmolie en rubberplantages.

Dag 2 Bohorok – Brastagi
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan het beroemde
orang-oetangreservaat in Bukit Lawang. Onder leiding
van een gids wordt u de snelstromende Bohorokrivier
overgezet. Het reservaat, wat een voederplaats heeft, is
voor orang-oetangs die ooit in gevangenschap hebben
gezeten. Hier worden ze voorbereid op een zelfstandig
leven in hun oorspronkelijke leefomgeving.
De ontmoeting met de orang-oetangs is indrukwekkend.
Voor het gebruik van camera’s wordt er een bijdrage
gevraagd. Dit bedrag komt weer ten goede aan het park.
Na het voederen maakt u onder begeleiding van een gids
een tocht van 2 à 3 uren dieper de jungle in. Na het einde
van de jungletocht gaat u ”tuben” ofwel per binnenband
de rivier afzakken. Na dit bezoek rijdt u naar Brastagi en
hier brengt u een bezoek aan de lokale fruitmarkt.

Dag 3 Brastagi – Tobameer
Vandaag rijdt u via een prachtige route door de bergen
naar Parapat. Onderweg stopt u bij de Sipiso Piso
waterval en bij het, met houtsnijwerk versierde,
koningshuis Simalungun dat u ook van binnen kunt
bekijken. Vanuit Parapat maakt u de 45 minuten
durende boottocht naar het eiland Samosir.

Dag 4 Tobameer
U maakt vandaag een prachtige tocht om het Tobameer.
Tijdens deze excursie brengt u een bezoek aan het
Batakdorp Ambarita met haar stenen stoelen (waarop de
dorpsoudsten vergaderen) en aan Tomok waar u de 300
jaar oude koningssarcofagen van Koning Sidabutar kunt
bezichtigen. Tevens brengt u een bezoek aan Simanindo
waar dansvoorstellingen worden gehouden in traditionele,
geweven batakkleding.

Dag 5 Parapat – Medan
Vandaag rijdt u via Pematang Siantar naar Medan.
Pematang Siantar staat bekend als het centrum van
rubber en palmolie. Bij aankomst in Medan wordt
u naar de luchthaven gebracht..
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Overnachtingen

5 dagen

7 dagen

Orang-Oetangreservaat &
National park Tangkahan

Noord & West Sumatra
Dag 3 Tobameer

Dag 1 Medan – Bohorok

Dag 4 Tangkahan - Medan

Na aankomst op de luchthaven van Medan wordt u
opgevangen door uw chauffeur en/of reisleider.
Vanuit Medan rijdt u naar Bohorok, deze tocht van
zo’n 5 uur leidt u langs palmolie en rubberplantages.

Voordat u vertrekt naar Medan kunt u nog zwemmen in
de rivier of een jungle-tocht maken.
U neemt afscheid van een stukje puur natuur en de rit
naar Medan leidt u langs diverse kleine dorpjes.

Dag 2 Bohorok

Dag 5 Medan

U maakt vandaag een prachtige tocht rond het Tobameer.
Tijdens deze excursie brengt u een bezoek aan het
Batakdorp Ambarita met haar stenen stoelen (waarop de
dorpsoudsten vergarderen) en aan Tomok waar u de 300
jaar oude koningssarcofagen van Koning Sidabutar kunt
bezichtigen. Tevens brengt u een bezoek aan Simanindo
waar dansvoorstellingen worden gehouden in traditionele,
geweven batakkleding.

Na het ontbijt brengt u een bezoek aan het beroemde
orang-oetangreservaat in Bukit Lawang. Onder leiding
van een gids wordt u de snelstromende Bohorokrivier
overgezet. Het reservaat, wat een voederplaats heeft, is
voor orang-oetangs die ooit in gevangenschap hebben
gezeten. Hier worden ze voorbereid op een zelfstandig
leven in hun oorspronkelijke leefomgeving.
De ontmoeting met de orang-oetangs is indrukwekkend.
Voor het gebruik van camera’s wordt er een bijdrage
gevraagd. Dit bedrag komt weer ten goede aan het park.
Na het voederen maakt u onder begeleiding van een gids
een tocht van 2 à 3 uren dieper de jungle in. Na het einde
van de jungletocht gaat u ”tuben” ofwel per binnenband
de rivier afzakken.

De reis zit er weer op en vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht.

Dag 4 Tobameer – Padang Sidempuan

Dag 3 Bohorok – Tangkahan
Vanaf Bohorok rijden we in jeeps of per motorfiets naar
het natuurpark Tangkahan. Tangkahan is fascinerend
jungle gebied. Het maakt deel uit van het Nationale Park
Leuser. U gaat in een klein bootje over een rivier naar uw
accommodatie.
De accommodatie is heel eenvoudig, het heeft alleen
koud water en er is alleen elektriciteit van 18.00 tot
24.00 uur. Er is wel een ventilator en een klamboe.
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1 nacht Brastagi
2 nachten Toba meer
1 nacht Padang Sidempuan
2 nachten Bukittinggi

Overnachtingen
2 nachten Bohorok
1 nacht Tangkahan
1 nacht Medan

Highlights
• Orang-Oetanreservaat
• Natuurpark Tangkahan

Na het ontbijt vertrekt u naar het vasteland.
Vanaf Parapat rijdt u een stuk om het Tobameer naar de
plaats Padang Sidempuan. Onderweg is veel te zien, u
maakt een stop bij Lumban Binanga een traditioneel Adat
dorpje, een ananasplantage, het marktplaatsje Balige
waar de markthal is gebouwd in traditionele Tapanuli stijl,
Taruntung een klein plaatsje in de Silindung Vallei en de
hot spring (zwavelbronnen) bij Sipoholon.

Dag 6 Bukittinggi
Na het ontbijt start u met een dagexcursie in de
omgeving. U bezoekt de Big Tower “Jam Gadang”, de
kleurrijke Pasar Atas, de Sianok Canyon, Fort de Kock in
1825 gebouwd door de Nederlandsers en het dorp Pandai
Sikat, hier wonen een aantal houtsnijders en er worden in
dit dorp ook traditionele stoffen geweven. Tevens bezoekt
u het prachtige Minangkabouwse ‘Pagaruyung Paleis’ en
een koffiemolen in Sungai Tarab.

Dag 7

Bukittinggi – Transfer luchthaven Padang
Na het ontbijt verlaat u Bukittinggi om via de Anay Valley
naar Padang (de hoofdstad van West-Sumatra) te reizen.
Bij aankomst in Padang wordt u naar de luchthaven
gebracht.

Dag 5 Padang Sidempuan – Bukittinggi

Highlights

Na het ontbijt vertrekt u voor een lange, maar boeiende
tocht door tropisch berglandschap naar de plaats
Bukittinggi. Bukittinggi, wat “Hoge Berg” betekent ligt op
930 meter hoogte boven het karbouwengat (Ngarai
Canyon) en heeft een koel en zonnig klimaat.
Het is één van de mooiste steden van Sumatra.
Aan de ene kant van Bukittinggi verheft zich de 2891
meter hoge vulkaan Merapi en aan de andere kant de
hoge Singallang. U maakt diverse stops onderweg o.a. bij
de Aek Sijorni waterval, de mini botanische tuin en het
natuurreservaat Panti (waar nog steeds de Sumatraanse
tijgers leven). Ook passeert u vandaag de evenaar bij
Bonjol. Bonjol ligt 56 kilometer ten noorden van
Bukittinggi. Een streep over de weg en een monument
vormen de scheidingslijn tussen de noordelijke en
zuidelijke helft van de aardbol.

• Tobameer
• Bukittinggi
• Pagaruyung paleis
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Overnachtingen
3 nachten Pulau Weh
2 nachten Medan
1 nacht Brastagi
3 nachten Samosir
1 nacht Padang Sidempuan
2 nachten Bukittinggi

13 dagen

Dag 10 Tobameer – Padang Sidempuan

Sumatra en Pulau Weh
Dag 1 Bandah Aceh – Pulau Weh

Dag 7 Brastagi – Tobameer

Na aankomst in Bandah Aceh wordt u door een gids
en/of chauffeur opgevangen en reist u per ferry naar
Pulau Weh. Pulua Weh wordt ook wel Sabang genoemd,
omdat dit de grootste stad op het eiland is. Het is
tevens de meest westelijke stad van Indonesië.

Na het ontbijt rijdt u via een prachtige route naar het
hotel op het eiland Samosir en maakt u onderweg een
stop bij het batakdorp Dokan. Na een rit van 180 km
bereikt u de havenplaats Parapat aan het Tobameer.
Het Tobameer is al lang geleden ontstaan door een
enorme vulkaanuitbarsting en wordt omgeven door
berghellingen. Het is 80 km lang en 50 km breed en
heeft een diepte van 400 meter. Vanuit Parapat maakt
u met de boot de oversteek naar het eiland Samosir,
een boottocht van ca. 45 minuten. Het hotel waar u
verblijft ligt op het schiereiland “Tuk-Tuk”.
‘s Middags heeft u nog tijd om een wandeling over het
eiland te maken.

Dag 2 Pulau Weh
Na het ontbijt gaat u het eiland verkennen.

Dag 3 Pulau Weh
Vrije dag.

Dag 4 Pulau Weh – Medan
Vandaag reist u per ferry en binnenlandse vlucht naar
de luchthaven van Medan. Na aankomst wordt u door
een gids opgevangen en naar uw hotel gebracht.
Medan is de hoofdstad van de provincie Noord-Sumatra
en is de op 2 na grootste stad van Indonesië met
3 miljoen inwoners.

Dag 5 Medan
Na het ontbijt maakt u een stadsrondrit waarbij u
een bezoek brengt aan de moskee Al-Mashum, de
Boeddhistische tempel Vihara Gunung Timur en het
Maimoon Paleis van de voormalige Sultan van Deli.
De rest van de dag is ter vrije besteding.

Dag 6 Medan – Brastagi
Vanuit Medan rijdt u door de Karo-hooglanden naar
het hooggelegen, koele, rustieke bergoord Brastagi.
Bij aankomst in Brastagi bezoekt u een lokale fruitmarkt.
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Dag 8 Tobameer
Vandaag gaat u naar Simanindo waar u kunt kijken
naar de traditionele Batakdans. Op de terugweg stopt
u in Ambarita, een typisch Batakdorpje waarvan de
huisjes 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.

Dag 9 Tobameer
Excursie met de boot naar het kleine dorpje Tomok,
waar zich oude koningssarcofagen bevinden van
koning Sidabutar. Hij was de eerste koning die over het
dorp heeft geregeerd. Langs de kant staan kraampjes
waar u typische batak-souvenirs kunt kopen.
Hierna brengt u een bezoek aan de bewoners van
kampong Sigapiton, gelegen op de zuidpunt van
Samosir. U kunt hier rondlopen en kijken hoe de
mensen hier leven. Daarna vaart u langs de waterval
Binanga Lom.

Na het ontbijt vertrekt u naar het vasteland.
Vanaf Parapat rijdt u een stuk om het Tobameer naar
de plaats Padang Sidempuan. Onderweg is veel te zien,
u maakt een stop bij Lumban Binanga, een traditioneel
Adat dorpje, een ananasplantage, het marktplaatsje
Balige waar de markthal is gebouwd in traditionele
Tapanuli stijl, Tarutung, een klein plaatsje in de
Silindung Vallei en de hot spring (zwavelbronnen)
bij Sipoholon.

Dag 11 Padang Sidempuan – Bukittinggi

Dag 13 Bukittinggi – luchthaven Padang

Na het ontbijt vertrekt u voor een lange, maar boeiende
tocht door een tropisch berglandschap naar de plaats
Bukittinggi. Bukittinggi, wat “Hoge Berg” betekent
ligt op 930 meter hoogte boven het karbouwengat
(Ngarai Canyon) en heeft een koel en zonnig klimaat.
Het is één van de mooiste steden van Sumatra.
Aan de ene kant van Bukittinggi verheft zich de 2891
meter hoge vulkaan Merapi en aan de andere kant de
hoge Singallang. U maakt diverse stops onderweg o.a.
bij de Aek Sijorni waterval, de mini botanische tuin,
het Islamitisch centrum in Purba Baru Village en het
natuurreservaat Panti (waar nog steeds Sumatraanse
tijgers leven). Ook passeert u vandaag de evenaar
bij Bonjol. Bonjol ligt 56 kilometer ten noorden van
Bukittinggi. Een streep over de weg en een monument
vormen de scheidingslijn tussen de noordelijke en
zuidelijke helft van de aardbol.

De reis zit er alweer op. U verlaat Bukittinggi om via
de Anay Valley naar Padang (hoofdstad van
West-Sumatra) te reizen. Bij aankomst in Padang
wordt u naar de luchthaven gebracht

Highlights
• Pulau Weh
• Samosir
• Bonjol
• Bukittinggi

Dag 12 Bukittinggi
Na het ontbijt start u met een dagexcursie in de
omgeving van Bukittinggi. U bezoekt de Big Tower
“Jam Gadang”, de kleurrijke Pasar Atas, de Sianok
Canyon, Fort de Kock in 1825 gebouwd door de
Nederlanders, en het dorp Pandai Sikat, hier wonen
een aantal houtsnijders en er worden in dit dorp ook
traditionele stoffen geweven. Tevens bezoekt u het
prachtige Minang-kabouwse ‘Pagaruyung Paleis’
en een koffiemolen in Sungai Tarab.
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Overnachtingen
1 nacht Medan
1 nacht Bukit Lawang
1 nacht Brastagi
3 nachten Samosir
2 nachten Sipirok
3 nachten Bukittinggi
1 nacht Padang
2 nachten Cubadak
2 nachten Kersik Tuo

27 dagen

Sumatra Compleet
Dag 1 Medan
Na aankomst op de luchthaven in Medan staat een gids
en/of chauffeur u op te wachten. U wordt naar het hotel
gebracht. De rest van de dag kunt u alvast acclimatiseren
en een duik nemen in het zwembad van het hotel of u
kunt op eigen gelegenheid Medan verkennen.

Dag 2 Medan – Bukit Lawang
Na het ontbijt rijdt u naar Bukit Lawang.
De tocht, die u leidt langs palmolie- en rubberplantages,
duurt ongeveer 3 uren.
Bukit Lawang ligt aan de rand van het Nationale Park
Gunung Leuser waar het Orang Oetan Rehabilitatie
Centrum gevestigd is. U verblijft in eenvoudige cottages
gelegen aan de oever van de rivier de Bohorok, aan de
rand van de jungle. De kamers zijn eenvoudig maar
schoon en zijn allen voorzien van een klamboe.
Het hotel heeft geen warm water. U kunt hier volgens
de traditionele Indonesische manier baden door
gebruik te maken van de mandibak of douche.

Dag 3 Bukit Lawang – Brastagi
Na het ontbijt gaat u onder leiding van een plaatselijke
gids naar de voederplaats voor de Orang Oetans.
Het is een prachtig gezicht om de Orang Oetans uit
het bos naar het platform te zien komen. Meestal is dit
wel het geval maar het kan voorkomen dat, als er in de
jungle genoeg fruit te vinden is, ze niet naar de voederplaats toe komen.
Na het voederen gaat u onder
begeleiding van een gids 2 à 3
uren dieper de jungle in om nog
meer dieren in hun natuurlijke
omgeving te spotten.
Hierna kunt u met een binnenband de rivier afzakken (tuben),
een geweldige ervaring.
Na terugkomst in de lodge kunt u
zich opfrissen in de kamer waarna

28 HSS Aziëreizen | individuele reizen

2 nachten Bangko
2 nachten Bengkulu
1 nacht Pagar Alam
1 nacht Danua Ranau
1 nacht Bandar Lampung
2 nachten Way Kanan
1 nacht bandar Lampung

u vertrekt naar het hooggelegen (1300 m), koele bergoord Brastagi. Het dorpje wordt geflankeerd door twee
actieve vulkanen, Sinabung (2417 m) en Sibayak
(2172 m). Het is het thuisland van de Batak Karo, één van
de zes Batak stammen die in de provincie noord Sumatra
wonen.

Dag 4 Brastagi – Samosir

Dag 6 Samosir

Na het ontbijt rijdt u via een prachtige route door de
bergen naar Parapat, waar u na een rit van 180 km
arriveert. 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 “Long house” was door de eeuwen heen de woonplaats van de koningen en hun vrouwen. Vanuit Parapat
maakt u de 45 minuten durende boottocht naar het
eiland Samosir. U verblijft de komende dagen op het
eiland Samosir aan het mooie Tobameer.
Het Tobameer is al lang geleden ontstaan door een
enorme vulkaanuitbarsting en wordt omgeven door
berghellingen. Het is 80 km lang en 50 km breed en
heeft een diepte van 400 meter. Het hotel waar u
verblijft, ligt op het schiereiland Tuk-Tuk. Het is in Tuk-Tuk
’s avonds erg gezellig wanneer de lokale jongeren, onder
begeleiding van gitaarspel, originele Batakliederen in
restaurants opvoeren.

Vrije dag.

Dag 5 Samosir

Dag 9 Sipirok – Bukittinggi

Vandaag staat een excursie met de boot naar het kleine
dorpje Tomok op het programma. Hier bevinden zich de
300 jaar oude koningssarcofagen van koning Sidabutar.
Hij was de eerste koning die over het dorp heeft geregeerd. Langs de kant staan kraampjes waar u typische
batak souvenirs kunt kopen. Hierna brengt u een bezoek
aan de bewoners van kampong Sigapiton, gelegen op het
zuidpunt van Samosir. U kunt hier rondlopen en kijken
hoe de mensen leven.
Daarna vaart u langs de waterval Binanga Lom.

Na het ontbijt vertrekt u voor een lange, maar boeiende
tocht door tropisch berglandschap naar de plaats
Bukittinggi. Bukittinggi, wat “Hoge Berg” betekent ligt
op 930 meter hoogte boven het karbouwengat
(Ngarai Canyon) en heeft een koel en zonnig klimaat.
Het is één van de mooiste steden van Sumatra.
Aan de ene kant van Bukittinggi verheft zich de 2891
meter hoge vulkaan Merapi en aan de andere kant de
hoge Singallang. Onderweg brengt u een bezoek aan
het paleis Istana Muara Tais. U maakt diverse stops
onderweg o.a. bij de Aek Sijorni waterval, de mini
botanische tuin van Sihepeng, het Islamitisch centrum

Dag 7 Samosir – Sipirok
’s Morgens na het ontbijt vertrekt u naar het vasteland.
Vanaf Parapat rijdt u een stuk om het Tobameer heen
naar de plaats Sipirok. U verblijft hier in een eenvoudig
hotel in de bergen.
Onderweg maakt u verschillende stops o.a. bij de markt
in Porsea, hot spring (zwavelbronnen) in Sipoholon en bij
het dorp Jangga Dolok. Het dorp Jangga Dolok is een
traditioneel Batakdorp, met prachtige tweepuntige
Batakhuizen. De twee punten op het dak staan symbool
voor de buffelhoorns.

Dag 8 Sipirok
In de ochtend bent u vrij om op eigen gelegenheid iets te
ondernemen. In de middag brengt u een bezoek aan het
weeshuis ‘Debora’ waar kinderen op worden gevangen in
de leeftijd van 10 tot 18 jaar. De Stichting heeft hier een
waterboor laten bouwen waardoor de mensen in het
weeshuis, maar ook uit het dorp, schoon en veilig water
kunnen gebruiken.

in Purba Baru Village en het Mandailing Batak dorp
van Usur Tolang. Ook passeert u vandaag de evenaar
bij Bonjol. Bonjol ligt 56 kilometer ten noorden van
Bukittinggi. Een streep over de weg en een monument
vormen de scheidingslijn tussen de noordelijke en
zuidelijke helft van de aardbol.

Dag 10 Bukittinggi
Na het ontbijt start u met een dagexcursie in de omgeving
van Bukittinggi. U bezoekt de klokkentoren die door de
bevolking Jam Gadang wordt genoemd. De top van de
toren is voorzien van het typische hoornvormige
minangkabau dak.
Vervolgens gaat u naar het dorp Pandai Sikat. Hier wonen
een aantal houtsnijders en er worden in dit dorp ook
traditionele stoffen geweven. In het stadje Batu Sangkar
bezoekt u een Minangkabauws huis en gaat u naar het
grootste kratermeer van West-Sumatra, het Singkarak
Meer. Na de lunch rijdt u terug naar het hotel en bezoekt
u, indien geopend, een koffiemolen in Sungai Tarab.

Dag 11 Bukittinggi
Vandaag staat er een dagexcursie naar de Harau valley op
het programma. Onderweg maakt u een stop bij een
lokale markt en hier worden de inkopen gedaan die nodig
zijn voor de kookles. Na uw bezoek aan de markt wordt u
per becak (fietstaxi) gebracht naar de kookles en deze
vindt plaats bij een lokale familie thuis. Na de kookles
maakt u een wandeling van ± 2 uren door de vallei.
U loopt langs de rijstvelden en tussen de gigantische
rotsen. De wandeling eindigt bij een waterval waar u een
heerlijk verfrissende duik kunt nemen voordat u teruggaat
naar Bukittinggi.
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Highlights
• Orang Oetan reservaat
• Harau valley
• Eiland Cubadak
• Kubu-stam
• Nationale park Way Kambas

Dag 12 Bukittinggi – Padang

Dag 16 Kersik Tuo

Vandaag reist u door naar Padang. Na aankomst maakt
u een stadstour waarbij u een bezoek brengt aan het
Provinciaal museum en Kampung Cina. Dit is een Chinese
wijk waar u nog vele oude koloniale gebouwen vindt.

Vandaag heeft u een vrije dag.
Facultatief: U kunt een trekking
maken naar Lake Gunung Tujuh.
Dit is een mysterieus meer van
960 hectare wat gelegen is op
1950 meter boven de zeespiegel.
Het meer maakt onderdeel uit van
het Kerinci Seblat Nationaal Park
en het gebied rondom het meer
staat bekend als het leefgebied
van vele diersoorten.

Dag 13 Padang – Cubadak
U vervolgt uw reis naar het paradijselijke eiland Cubadak.
Na een rit van twee uren komt u bij de haven vanwaar u
met een motorboot in 15 minuten naar het eiland wordt
gevaren. Op het eiland is het heerlijk vertoeven en de
liefhebber kan duiken en snorkelen boven de prachtige
koraaltuinen.

Dag 14 Cubadak
Vandaag heeft u een vrije dag.
Bij het verblijf op Cubadak is het volgende inbegrepen:
• Ontbijt, lunch en diner & thee, koffie en water
• Snorkeluitrusting
• Mogelijkheid tot een picknick op een van de naburige
eilandjes
• Kanoën en “fun”zeilen
• Trekking door het bos
Niet inbegrepen zijn:
• Duiken (duikuitrusting is te huur)
• Waterskiën en wakeboarden
• Frisdranken, espresso’s en alcoholische dranken
• Consumpties uit de minibar

Dag 15 Cubadak – Kersik Tuo
Vertrek per boot van het eiland Cubadak naar de haven
van Padang vanwaar u doorreist naar Kersik Tuo,
Onderweg stopt u bij de meren Diatas en Dibawah en
rijdt u langs verschillende traditionele Minangkabau
dorpjes. Ook stopt u om een bezoek te brengen aan
de waterval Telun Berasap en een theeplantage.
Het guesthouse waar u zult overnachten is eenvoudig
en het ontbijt is simpel. Omdat er geen restaurants
in de omgeving zijn kunnen de eventuele overige
maaltijden alleen worden genuttigd bij het guesthouse.
Alle maaltijden zullen door de familie worden bereid.
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Dag 17 Kersik Tuo – Bangko
Na het ontbijt gaat u naar Bangko.
Onderweg bezoekt u de Semurup Hot Springs en een
oude historische moskee. Vervolgens brengt u een
bezoek aan het heldere Lake Kerinci. Het hotel waar u
zult overnachten is eenvoudig en het ontbijt is eenvoudig.

Dag 18 Bangko
Vandaag staat er een bijzondere excursie op het
programma. U gaat kennismaken met de primitieve
Kubu-stam die leeft in de regenwouden van Midden
Sumatra.
Onder leiding van een lokale gids rijdt u naar de rand
van het Bukit Dua Belas Nationaal Park. Van hieruit
start uw trektocht door het regenwoud. De Kubu-stam
leiden een geïsoleerd nomadenbestaan, en leven van
wat de natuur hun biedt. Als er problemen zijn of
wanneer één van de stamleden is overleden, verlaat de
stam hun huidige leefgebied en trekken verder.
Dit wordt de Melangun genoemd.
Vanwege deze Melangun kan het zijn dat het programma iets moet worden aangepast. Voor het bezoek
wordt aangeraden om wat levensmiddelen mee te
nemen.
U kunt hierbij denken aan noodles, suiker en rijst. Ook
het meenemen van medicijnen of sigaretten worden op
prijs gesteld. Er kan desgewenst een bezoek worden
gebracht aan een lokale markt om wat inkopen te
doen.

Dag 19

Bangko – Bengkulu
Na het ontbijt rijdt u verder naar Bengkulu. De plaats
Bengkulu werd in 1685 gesticht door de Britten en is
gelegen aan de zuidelijke westkust van Sumatra.
Onderweg stopt u bij een rubberplantage, rijstvelden
en een lokale markt.

Dag 20 Bengkulu
Vandaag staat er een stadsrondrit op het programma.
U bezoekt het oude Fort Marlborough en het oude huis
van de voormalig president van Indonesië, Soekarno.
Vervolgens gaat u naar een lokale markt en Nala
Beach. De rest van de middag is ter vrije besteding.

Dag 21 Bengkulu – Pagar Alam
Na het ontbijt verlaat u de provincie Bengkulu en rijdt u
naar Pagar Alam. Tijdens de rit passeert u diverse
dorpen, en kunt u genieten van een prachtig uitzicht.
Het eenvoudige hotel waar u verblijft is gelegen aan de
voet van de berg Dempo met een enorme theeplantage
in de omgeving.

Dag 22 Pagar Alam – Danua Ranua
U vervolgt de reis naar Danua Ranua. Het is een
prachtige rit door de hooglanden en onderweg zal
regelmatig worden gestopt. Het hotel waar u zult
overnachten is eenvoudig en het ontbijt is simpel.

Dag 23

Danua Ranua – Bandar Lampung
Na het ontbijt reist u verder naar Bandar Lampung.
Bandar Lampung is gelegen in de zuidpunt van
Sumatra en bestaat in principe uit 2 steden, Tanjung
Karang op een heuvel in het noorden en Teluk Betung
in het zuiden van de baai. U overnacht in een hotel wat
een prachtig uitzicht biedt over Lampung Bay.

Dag 24 Bandar Lampung – Way Kanan
Vandaag reist u verder naar Way Kanan. De rest van de
dag is ter vrije besteding. U verblijft in een eenvoudige
lodge wat gelegen is in de jungle. Na 21:00 uur is er
geen stroom en er is geen restaurant aanwezig.
Het ontbijt en de overige maaltijden worden bereid
door de gids, al dan niet met uw hulp.
De ingrediënten voor het bereiden van de maaltijden
en drankjes zijn niet inbegrepen. Deze kunt u
onderweg zelf aanschaffen.

Dag 25 Way Kanan
Vandaag heeft u een vrije dag.
Facultatief: U kunt een boottocht over de rivier van het
Way Kanan Nationaal Park maken gevolgd door een
trektocht door de jungle. Dit is de ideale manier om de
flora en fauna te ontdekken.
Dag 26 Way Kanan –

Bandar Lampung

U reist terug naar Bandar Lampung.
Onderweg brengt u een bezoek aan
het kleinste Nationale Park van
Sumatra, Way Kambas.

Dag 27 Transfer luchthaven

Bandar Lampung

De reis zit er weer op en vandaag
wordt u naar de luchthaven
gebracht.
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9 dagen

Bali Ubud, Pemuteran, Lovina,
Candidasa, Sanur
Overnachtingen
2 nachten Ubud
2 nachten Pemuteran
1 nacht Lovina
1 nacht Candi Dasa
2 nachten Sanur

12 dagen

Dag 1 Denpasar – Ubud

Dag 6 Lovina – Candi Dasa

Na aankomst op de luchthaven van Denpasar wordt
u opgevangen door uw reisleider en/of chauffeur.
Vanaf de luchthaven vertrekt u naar Ubud.
De rest van de dag kunt u alvast acclimatiseren en
een duik nemen in het zwembad van het hotel.

Bali Legian, Pemuteran, Sanur

De ochtend is ter vrije besteding en kunt op uw gemak
het plaatsje Ubud verkennen. In de middag wordt u
opgehaald voor een excursie naar de tempel Pura Tanah
Lot uit de 16e eeuw. Tanah Lot is gebouwd op een
rotsplateau in de zee. Bij helder weer kunt u hier getuige
zijn van de zonsondergang wat mooie plaatjes oplevert.

In de ochtend kunt u facultatief deelnemen aan een
dolfijntour. Om 6 uur in de ochtend gaat u met een kleine
prauw de zee op en kunt u, terwijl u op zoek gaat naar de
dolfijnen, genieten van de opkomende zon. Als u terug
bent in het hotel gaat u eerst ontbijten. Daarna vertrekt u
naar Candi Dasa waarbij u onderweg de op de Penulisan
berg gelegen tempel Tegeh Koripan bezoekt.
Het tempelcomplex stamt uit de 11e eeuw en ligt op
1745 m hoogte. U zult veel trappen moeten lopen maar
dan kunt u wel genieten van een prachtig panorama.
U vervolgt de reis bergafwaarts waarbij u bij Kintamani
een schitterend uitzicht heeft over het vulkanische Batur
meer.

Dag 3 Ubud – Pemuteran

Dag 7 Candi Dasa – Sanur

Dag 3 Legian Vandaag heeft u een vrije dag.

Na het ontbijt brengt u eerst een bezoek aan Alas
Kedaton, een tempel gelegen in de Monkey Forest bij
Tabanan. Hierna zet u uw reis voort naar het plaatsje
Bedugul aan het Bratanmeer, waar u de water tempel
Pura Ulun Danu Bratan bezoekt. Via Munduk, waar u
een prachtige waterval en de mooiste rijstvelden van
Bali vindt, gaat u naar het einddoel van vandaag
Pemuteran. Pemuteran is een klein dorpje in het
noordwesten van Bali. Het plaatsje is vooral bekend
als een van de beste duik- en snorkellocaties van Bali.

Na het ontbijt vertrekt u naar Sanur.
Onderweg bezoekt u de bekende “Goa Lawah”-grot wat
“vleermuizengrot” betekent. De duizenden vleermuizen
kunt u zien hangen bij het bezoek aan de tempel. Daarna
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, bedoelt om mensen normen
en waarden bij te brengen en om overtreders angst in te
boezemen. Er wordt uitgebeeld welke straf ze in
de hel te wachten staat.

Dag 2 Ubud

Dag 4 Pemuteran
Deze dag is ter vrije besteding.
In Pemuteran kunt u vanaf het strand snorkelen of een
uitstapje maken naar het West-Bali National Park.

Dag 5 Pemuteran – Lovina
In de loop van de ochtend vertrekt u naar Lovina, een rit
van circa anderhalf uur. Onderweg brengt u een bezoek
aan de watmwaterbronnen 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.
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Dag 8 Sanur Deze dag is ter vrije besteding.
Dag 9 Sanur – Transfer luchthaven
De reis zit er weer op en vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht.

Highlights
• Tempel Pura Ulun danu Bratan
• Warmwaterbronnen van Banjar
• Boeddhistische klooster Brahma
Vihara Ashrama

Dag 1 Denpasar – Legian
Na aankomst op de luchthaven van Denpasar wordt u
naar het hotel in Legian gebracht. De rest van de dag
kunt u alvast acclimatiseren en een duik nemen in het
zwembad van het hotel.

Overnachtingen

Dag 2 Legian

Highlights

Vandaag heeft u een vrije dag en kunt u op eigen
gelegenheid het plaatsje Legian verkennen.

• Goa Gajah
• Tirta Empul
• Goa Lawah
• Klungkung

Dag 4 Seminyak – Pemuteran
Na het ontbijt vertrekt u naar Pemuteran, een klein
vissersdorp gelegen aan de noordwestkust van Bali.
Onderweg bezoekt u het kunstenaarsdorp Ubud.
In Ubud brengt u een bezoek aan de kunstmarkt
waar zowel moderne hedendaagse als traditionle
Indonesische en Balinese kunst te zien en te koop is.
Vervolgens brengt u een bezoek aan Goa Gajah, ook
wel Olifantsgrot genoemd. Deze tempel dateert uit de
10e eeuw en is in 1923 herontdekt. Via een gang van
twaalf meter lang komt u in een ruimte van drieënhalve
meter breed, twintig meter lang en net hoog genoeg
om te kunnen staan. In een nis staat een beschadigd
beeld van de olifantengod Ganesha.
De laatste plaats die u vandaag bezoekt voordat u
doorreist naar Pemuteran is één van de belangrijkste
tempels op Bali. De Tirta Empul is gebouwd om de
heilige geiser van Tampak Siring en is gebouwd in
962 na Christus. In 1969 is de tempel compleet
gerestaureerd waardoor alles er weer mooi en netjes
uitziet. Het water van Tirta Empul wordt als zeer
heilig beschouwd vanwege de magische, helende
krachten die het water zou bevatten.

Dag 5 en 6 Pemuteran
Vandaag heeft u een vrije dag.

3 nachten Legian
3 nachten Pemuteran
5 nachten Sanur

Dag 7 Pemuteran – Sanur
Na het ontbijt vertrekt u naar Sanur.
Onderweg bezoekt u de bekende “Goa Lawah”-grot
wat “vleermuizengrot” betekent. De duizenden
vleermuizen kunt u zien hangen bij het bezoek aan de
tempel.
Daarna gaat u in Klungkung een kijkje nemen bij Kerta
Gosa, de vroegere rechtsbank 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.
Er wordt uitgebeeld welke straf ze in de hel te wachten
staat.

Dag 8, 9, 10 en 11 Sanur
Vandaag heeft u een vrije dag,

Dag 12 Sanur – luchthaven
De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht voor uw terugvlucht naar
Amsterdam.
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Overnachtingen

Highlights

3 nachten Seminyak
3 nachten Ubud
3 nachten Lovina
4 nachten Sanur

14 dagen

Bali

Seminyak, Ubud, Lovina, Sanur
Dag 1 Denpasar – Seminyak
Na aankomst op de luchthaven van Denpasar wordt u
naar het hotel in Seminyak gebracht. De rest van de
dag kunt u alvast acclimatiseren en een duik nemen in
het zwembad van het hotel.

Dag 2 Seminyak
Vandaag heeft u een vrije dag en kunt u op eigen
gelegenheid het plaatsje Seminyak verkennen.
Dag 3 | Seminyak
De ochtend is ter vrije besteding.
In de middag gaat u een tour over het mooie eiland Bali
maken. De eerste tempel die u bezoekt ligt in Mengwi,
tot 1891 het centrum van een machtig koninkrijk.
De koningen worden nog steeds vereerd in deze
staatstempel “Pura Taman Ayun”. De tempel heeft
een indrukwekkende poort met prachtige deuren en hij
is omringd door een gracht, gelegen in een mooi park.
Vervolgens gaat u naar de tweede tempel “Pura Tanah
Lot” uit de 16e eeuw, Tanah Lot is gebouwd op een
rotsplateau in de zee. Bij helder weer kunt u hier
getuige zijn van de zonsondergang wat mooie plaatjes
oplevert.

Dag 4 Seminyak – Ubud
Na het ontbijt vertrekt u naar
Ubud. Onderweg bezoekt u het
dorpje Celuk wat bekend staat
om zijn goud- en zilversmeden.
U bezoekt hier de werkplaats
waarbij een medewerker vertelt
hoe de sieraden worden
gemaakt. Daarna heeft u
gelegenheid om in de winkel
sieraden te kopen. Hierna
bezoekt u een traditioneel
Balinees huis wat gebouwd is
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volgens de Balinese architectuur.
Het rijke culturele aanbod van
Ubud en de omliggende steden
blijkt uit de vele soorten
galerijen die je daar aantreft.
Batuan beschikt over een
galerij met schilderijen van
zowel Balinese kunstenaars als
ook van kunstenaars die uit andere delen van de
archipel en het buitenland afkomstig zijn.
U vervolgt de reis en in het dorpje Kemenuh bezoekt
u een werkplaats voor houtbewerking. Hier kunt u de
houtsnijders aan het werk zien en vervolgens kunt u
in de naast gelegen winkel een kijkje nemen.
Vervolgens brengt u een bezoek aan Goa Gajah, ook
wel Olifantsgrot genoemd. Deze tempel dateert uit de
10e eeuw en is in 1923 herontdekt. Via een gang van
twaalf meter lang komt u in een ruimte van drieënhalve
meter breed, twintig meter lang en net hoog genoeg
om te kunnen staan. In een nis staat een beschadigd
beeld van de olifantengod Ganesha.
De laatste plaats die u vandaag bezoekt is één van de
belangrijkste tempels op Bali. De Tirta Empul is
gebouwd om de heilige geiser van Tampak Siring en is
gebouwd in 962 na Christus. In 1969 is de tempel
compleet gerestaureerd waardoor alles er weer mooi
en netjes uitziet. Het water van Tirta Empul wordt als
zeer heilig beschouwd vanwege de magische, helende
krachten die het water zou bevatten.

Dag 5 Ubud
Na het ontbijt vertrekt u richting Kintamani.
Onderweg stopt u bij het dorpje Panelokan, hier heeft u
het beste uitzicht over het Baturmeer en de krater
Gunung Batur.
Vervolgens gaat u naar Pura Besakih die de grootste en
belangrijkste tempel van Bali is, ook wel de Moedertempel genoemd. Het tempelcomplex ligt op ongeveer
1.000 meter hoogte tegen de zuidelijke helling van de
heilige en nog steeds actieve Agung vulkaan.
Vanaf het tempelcomplex dat bestaat uit zo’n
22 tempels kijkt u uit over heel zuid-Bali.
Deze bijzondere tempel in combinatie met de vulkaan
op de achtergrond maken het een geweldige ervaring!

• Tempel Tanah Lot
• Tirta Empul
• Menjangan
• Blimbing

Daarna 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, bedoelt om mensen normen en waarden
bij te brengen en om overtreders angst in te boezemen.
Er wordt uitgebeeld welke straf ze in de hel te wachten
staat.

Dag 9 Lovina
Vandaag brengt u een bezoek aan het eiland Menjangan.
Menjangan is de beste plek om te snorkelen op Bali.
Menjangan is een eiland wat deel uitmaakt van het Bali
Barat National Park. U kunt facultatief een snorkeltrip
boeken en dan wordt u naar diverse locaties gebracht.
Zo kunt u snorkelen vanaf de boot en vervolgens
snorkelen vanaf het strand.

Dag 6 Ubud

Dag 10 Lovina – Sanur

Vandaag heeft u een vrije dag.

Na het ontbijt vertrekt u via Blimbing naar Sanur.
Blimbing ligt in een schitterend onbekend gebied:
ravijnen, dorpjes, de rijstvelden in dit gebied zijn
schitterend.

Dag 7 Ubud - Lovina
Na het ontbijt vertrekt u van Ubud naar Lovina.
Onderweg bezoekt u het vlinderpark en vervolgens
gaat u richting het kleine dorpje Jatiluwih waarvan
de rijstvelden tot de mooiste van Indonesië behoren.
Jatiluwih ligt in het Tabanandistrict ongeveer twintig
kilometer ten noorden van de stad Tabanan.
Het dorp ligt op een hoogte van 850 meter waardoor
de lucht relatief fris aanvoelt. In de middag bezoekt u
een vruchten- en bloemenmarkt waarna gestopt
wordt bij het Bratanmeer. 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. Op weg naar het hotel komt u door een
prachtig gebied met mooie rijstvelden en passeert u
het Balinese dorpje Munduk gelegen op 700 meter
hoogte.

Dag 11, 12 en 13 Sanur
Vandaag heeft u een vrije dag.

Dag 14

Sanur – Transfer luchthaven Denpasar
De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de luchthaven gebracht voor uw terugvlucht.

Dag 8 Lovina
In de ochtend kunt u facultatief deelnemen aan een
dolfijntour. Om 6 uur in de ochtend gaat u met een
kleine prauw de zee op en kunt u, terwijl u op zoek gaat
naar de dolfijnen, genieten van de opkomende zon.
Als u terug bent in het hotel gaat u eerst ontbijten.
De rest van de dag is ter vrije besteding.
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14 dagen

Bali

Ubud, Amed, Candi Dasa, Sanur
Dag 1 Denpasar – Ubud
Na aankomst op de luchthaven van Denpasar wordt
u naar het hotel in Ubud gebracht.

Dag 2 Ubud
Vandaag heeft u een vrije dag en kunt u op eigen
gelegenheid het plaatsje Ubud verkennen.

Dag 3 Ubud
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan Batubulan waar
u getuige bent van een prachtige dansshow van Barong
dansers. De dansen zijn gebaseerd op de Ramayana en
Mahabharata legenden, die al eeuwenlang overal in
Zuidoost-Azië meegaan. Na de voorstelling bezoekt u
een tempel in Mengwi, tot 1891 het centrum van een
machtig koninkrijk. De koningen worden nog steeds
vereerd in deze staatstempel “Pura Taman Ayun”.
De tempel heeft een indrukwekkende poort met
prachtige deuren en hij is omringd door een gracht,
gelegen in een park. Hierna gaat u naar de tempel
Tanah Lot die in de 16e eeuw is gebouwd op een
rotsplateau in de zee. Door zijn prachtige locatie en
architectuur is het één van de meest karakteristieke
tempels van Bali. Bij helder weer kunt u hier getuige
zijn van de zonsondergang wat mooie plaatjes
oplevert.

Dag 4 Ubud – Amed
Na het ontbijt vertrekt u naar Amed. Amed was ooit
een vissersdorpje, maar nu vooral bekend om zijn
duiklocaties en de traditionele zoutwinning.
De Jemeluk-baai, ten oosten van Amed is bekend om
de kleurrijke koraaltuinen en vele vissen.
Onderweg bezoekt u de Pura Meduwe Karang tempel,
die gewijd is aan Batan Meduwe Karang (God van de
grond). De tempel zorgt voor goddelijke bescherming
van gewassen en vruchtbare grond. Bij de ingang staan
drie rijen met Ramayana beelden.
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De tempel is ommuurd en versierd met zuilen.
Er zijn twee gespleten poorten en enkele paviljoenen.
Op het bovenste gedeelte bevindt zich het hoofdaltaar.
Op de zijkant hiervan staat een afbeelding van een
fietser, waarvan gedacht wordt dat het de Nederlandse
kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp is die in 1904 Bali per
fiets verkende. Vervolgens bezoekt u de Beji tempel die
gebouwd is in de 15e eeuw gelegen in Sangsit, vlakbij
Singaraja. Deze tempel is toegewijd aan de godin Dewi
Sri die de rijstvelden over heel Bali beschermt. Pura Beji
is bekend om zijn barong architectuur en gravures in de
roze zandsteen.

Dag 5 Amed
Vandaag heeft u een vrije dag

Dag 6 Amed – Candi Dasa
Na het ontbijt vertrekt u zuidwaarts richting Candi
Dasa. U doorkruist spectaculaire rijstvelden met
terrassen.

Dag 7 Candi Dasa
Vandaag heeft u een vrije dag.

Dag 8 Candi Dasa
Vandaag 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. Vervolgens gaat u naar
Pura Besakih die de grootste
en belangrijkste tempel van Bali
is, ook wel de Moeder-tempel
genoemd. Het tempelcomplex
ligt op ongeveer 1.000 meter
hoogte tegen de zuidelijke
helling van de heilige en nog
steeds actieve Agung vulkaan.

Vanaf het tempelcomplex dat bestaat uit zo’n
22 tempels kijkt u uit over heel Zuid-Bali.
Als laatste brengt u vandaag een bezoek aan het
waterpaleis van Amlapura genaamd Tirtagangga.
Het waterpaleis ligt aan de kust bij Ujung en tegen de
hellingen van de vulkaan Agung. Tirtagangga, oftewel
water van de Ganges, is in 1948 aangelegd voor een
Balinese Radja. De Radja heeft er maar 15 jaar plezier
van gehad, want in 1965 heeft een uitbarsting van de
vulkaan een groot deel van het park verwoest. De
watertuin is in 2003 weer gerestaureerd net als de
meeste beschadigde beelden.

Dag 9 Candi Dasa – Sanur

Overnachtingen

Highlights

3 nachten Ubud
2 nachten Amed
3 nachten Candi Dasa
5 nachten Sanur

• Pura Meduwe Karang
tempel
• Tenganan traditioneel
Balinees dorp
• Waterpaleis Tirtagangga
• Uluwatu

en de grote vogel Garuda. Het was de bedoeling om
de Vishnu bijna 150 meter hoog te maken al zittend
op de grote vogel Garuda, maar het is maar de vraag
of het beeld ooit nog compleet zal worden.
De Pahrayangan Somaka Giri waterbron heeft water
dat rijk is aan mineralen en wordt als een klein
wonder beschouwt omdat het verder zeer droog is
op de kalkstenen heuvel.
Vervolgens zet u de reis voort naar Pura Luhur
Uluwatu. De tempel is gebouwd op een 90 meter
hoge klif boven de Indische Oceaan en is gewijd aan
de goden en geesten van de oceaan en behoort tot
de groep van heilige staatstempels. Vanaf de top
van de klif heeft u een prachtig uitzicht. Net als veel
andere Balinese tempels lopen er bij de Pura Luhur
Uluwatu een groot aantal apen rond. Let u hier goed
op uw spullen! Daarna gaat u naar een voorstelling
van de fascinerende Kecak-dans, oftewel Apendans.
Het koor, wat bestaat uit ongeveer 100 mannen, zit
in cirkels rondom een lamp en begeleiden zelf de dans
door steeds “tjak-a tjak-a” te zingen. Tijdens de dans
wordt het verhaal van Ramayana uitgebeeld.

Dag 11 Sanur
Vandaag heeft u een vrije dag.

Dag 12 Sanur
Vandaag heeft u een vrije dag.

Dag 13 Sanur
Vandaag heeft u een vrije dag.

Na het ontbijt vertrekt u naar Sanur.

Dag 14 Sanur – Transfer luchthaven

Dag 10 Sanur

De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar
de luchthaven gebracht voor uw terugvlucht
naar Amsterdam.

Vandaag heeft u de ochtend ter vrije besteding.
In de middag brengt u een bezoek aan het Garuda
Wisnu Kencana Cultureel Park. Dit vrij nieuwe park ligt
boven op een grote heuvel van waaruit u een prachtig
uitzicht hebt over Jimbaran en het zuiden van Bali.
Het park is een soort van bedevaartsoord geworden
door de grote standbeelden van de Hindoegod Vishnu
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15 dagen

Bali-Lombok
Dag 1 Denpasar – Legian
Na aankomst op het vliegveld van Bali wordt u opgevangen
door een gids en/of chauffeur die u tijdens deze reis zal
begeleiden. U wordt naar het hotel in Legian 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 2 Legian
Vrije dag. Vandaag bent u in de gelegenheid om te gaan
shoppen in Kuta of u kunt heerlijk ontspannen aan het
strand of het zwembad.

Dag 3 Legian
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan Batubulan waar u
getuige bent van een prachtige dansshow van Barong
dansers. De dansen zijn gebaseerd op de Ramayana en
Mahabharata legenden, die al eeuwenlang overal in
Zuidoost Azië meegaan. De essentie van het verhaal gaat
over de tegenstellingen tussen goed en kwaad en hoe de
mensen die twee tegengestelde krachten in evenwicht
kunnen houden.
In de middag gaat u naar de tempel Tanah Lot die in de
16e eeuw is gebouwd op een rotsplateau in de zee.
Door zijn prachtige locatie en architectuur is het één van
de meest karakteristieke tempels van Bali. Bij helder weer
kunt u hier getuige zijn van de zonsondergang wat mooie
plaatjes oplevert.

Dag 4 Legian – Ubud
Na het ontbijt vertrekt u naar Ubud.
Onderweg brengt u een bezoek aan Goa Gajah, ook
wel Olifantsgrot genoemd. Deze tempel dateert uit de
10e eeuw en is in 1923 herontdekt. Via een gang van
twaalf meter lang komt u in een ruimte van drieënhalve
meter breed, twintig meter lang en net hoog genoeg om
te kunnen staan. In een nis staat een beschadigd beeld
van de olifantengod Ganesha. Tevens bezoekt u één van
de belangrijkste tempels op Bali. De Tirta Empul is in 962
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Overnachtingen

Highlights

3 nachten Legian
2 nachten Ubud
2 nachten Lovina
3 nachten Sanur
4 nachten Senggigi

• Tempel Tanah Lot
• Barong dans
• Rijstvelden van Jatiluwh
• Gili eilanden

na Christus gebouwd om de heilige geiser van Tampak
Siring. In 1969 is de tempel compleet gerestaureerd
waardoor alles er weer mooi en netjes uitziet.
Het water van Tirta Empul wordt als zeer heilig
beschouwd vanwege de magische, helende krachten
die het water zou bevatten.

De tempel dateert uit de 17e eeuw en is gewijd aan de
watergodin Dewi Danau. Op weg naar het hotel komt u
door een prachtig gebied met mooie rijstvelden en
passeert u het Balinese dorpje Munduk gelegen op
700 meter hoogte.

Dag 5 Ubud

In de ochtend maakt u een dolfijntour. Om 6 uur in de
ochtend gaat u met een kleine prauw de zee op en kunt u
terwijl u op zoek gaat naar de dolfijnen, genieten van de
opkomende zon. Als u terug bent in het hotel gaat u eerst
ontbijten. De rest van de dag is ter vrije besteding.

Vandaag heeft u de ochtend en begin van de middag ter
vrije besteding. U kunt op eigen gelegenheid Ubud
verkennen en o.a. een bezoek brengen aan het paleis
Puri Saren. Ondanks dat het nog steeds bewoond is, is het
grootste deel van het paleis toegankelijk. Tevens kunt u
een bezoek brengen aan de kunstmarkt waar zowel
moderne hedendaagse als traditionele Indonesische en
Balinese kunst te zien en te koop is. U kunt ook een
wandeling maken in het heilige apenbos. Het bos is
bevolkt door meer dan 150 grijze Balinese langstaart
makaken.
Behalve apen is het bos ook een bezoekje waard voor de
drie veertiende eeuwse tempels die hier staan.
Aan het eind van de middag staat er een wandeling op
het programma. U wordt met een auto buiten Ubud
gebracht en van hieruit maakt u een tocht langs de
rijstvelden.

Dag 6 Ubud – Lovina
Na het ontbijt vertrekt u naar Lovina gelegen in het
noorden van Bali. Typerend voor deze plaats zijn het
zwarte zand en de kalme zee. Onderweg bezoekt u het
vlinderpark en vervolgens gaat u naar de tempel Pura
Luhur Batukaru die verborgen ligt in het regenwoud aan
de voet van de Batukaru berg. De tempel stamt uit de 11e
eeuw toen de Radjas van Tabanan nog in het gebied
heersten.
Vervolgens gaat u richting het kleine dorpje Jatiluwih
waarvan de rijstvelden tot de mooiste van Indonesië
behoren. Jatiluwih ligt in het Tabanandistrict ongeveer
twintig kilometer ten noorden van de stad Tabanan.
Het dorp ligt op een hoogte van 850 meter waardoor de
lucht relatief fris aanvoelt. In de middag bezoekt u een
vruchten- en bloemenmarkt waarna gestopt wordt bij het
Bratanmeer. Op de rand van het Bratanmeer bij Bedugul
ligt het schitterende tempelcomplex Pura Ulun Danau.

Dag 7 Lovina

Keramiek is een van de oudste ambachtstradities van
Indonesië. Oorspronkelijk was het maken van potten in
Lombok noodzakelijk om huishoudelijke goederen op te
slaan zoals rijst, water, zout en specerijen.
Deze ambachtskunst is ontstaan in de dorpen Penujak,
Banyumulek en Masbagik. U brengt een bezoek aan het
pottenbakkersdorp Penujak, het Sasakdorp Rambitan,
het kustplaatsje Kuta en de kust van Tanjung Ann,
met prachtige witte stranden en rotspartijen.

Dag 13 Senggigi
Vrije dag.

Dag 8 Lovina – Sanur

Dag 14 Senggigi

Na het ontbijt vertrekt u naar het hotel dat gelegen
is in Sanur. Onderweg stopt u bij de waterval Git-Git.
Op verzoek kan er gestopt worden bij houtsnijwerkateliers en zilversmeden.

Vandaag maakt u een dagtocht naar de prachtige
Gili-eilanden, waar u kunt zwemmen, snorkelen of duiken.
Gili betekent klein eilandje in het bahasa Sasak.
De drie Gili-eilandjes ten noord-westen van Lombok zijn
Gili Air, Gili Meno en Gili Trawangan. U brengt een bezoek
aan Gili Air, een plat eilandje vol met kleine huisjes en
hutjes. Op het eilandje kunt u ook een ritje met paard met
wagen maken. Ook bestaat de mogelijkheid om een halve
dagtocht te maken naar de bekende tempel Pura Lingsar
en naar het waterpaleis in Taman Narmada. De Pura
Lingsar tempel is gebouwd in 1714 en herbouwd in 1878,
als symbool van de harmonie en eenheid tussen de
Balinese Hindoes en Islamitische Sasak. Ongeveer elf
kilometer ten oosten van Mataram ligt Taman Narmada.
De naam is afgeleid van de heilige rivier in India. Taman
Narmada is gebouwd in 1727 door de Balinese koning
Anak Agung Gede Ngurah Karang Asem.
Het park dient als een recreatietuin en een plek waar
Shiva kan worden aanbeden.

Dag 9 Sanur Vrije dag.
Dag 10 Sanur Vrije dag.
Dag 11 Sanur – Senggigi (Lombok)
Na het ontbijt verlaat u Bali en zal u per vlucht de
overtocht naar Lombok maken. Lombok is heel wat
minder toeristisch dan 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. Dit groene landschap
vormt een opvallend contrast met het zuiden; daar dwong
het harde leven op de dorre gronden de Sasaks ertoe om
hun tradities te bewaren. De belangrijkste troef van
Lombok vormt zonder twijfel de prachtige ongerepte
stranden.

Dag 12 Senggigi

Dag 15 Senggigi – luchthaven
De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht voor uw terugvlucht.

Vandaag maakt u de traditionele Sasak-toer.
Deze dagtocht voert u naar het zuiden van Lombok.
De grootste etnische groep van Lombok is de Sasak,
ze vormen ongeveer 80 procent van de bevolking.
In Sukarara bezoekt u de traditionele weefindustrie.
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Overnachtingen

Highlights

Dag 9 Yogyakarta

3 nachten Tuban
1 nacht Kalibaru
2 nachten Malang
3 nachten Yogyakarta
3 nachten Pangandaran
3 nachten Bandung
2 nachten Jakarta

• Bromo vulkaan
• Borobudur
• Green Canyon Tour
• Oude Haven Sunda Kelapa

busjes naar beneden. Daar aangekomen gaat u op
paardjes, met begeleider, de Bromo-vulkaan op.
Daarna moet u nog een trap op van ± 250 treden naar
de kraterrand. Er hangt een intense zwavellucht en we
adviseren u een doekje of sjaaltje mee te nemen.
De krater is ± 10 kilometer breed, met diverse vulkanen
erin. De Bromo is de enige nog actieve vulkaan.

Na het ontbijt maakt u 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. Als u in Yogya bent
ontkomt u niet aan een bezoek aan een batikatelier. Hier
worden verschillende batiks in klassieke en moderne
designs tentoongesteld.
Daarnaast kunt u de verschillende productieprocessen
van batik bekijken. Ook staat een bezoek aan leer- en
zilverwerkplaatsen op het programma.
Facultatief: ’s Avonds is er gelegenheid om een diner en
Ramayanavoorstelling mee te maken. Tijdens de
Ramayanavoorstelling wordt er een legende uitgevoerd
waarbij de dansers prachtige kostuums dragen.

Dag 6 Malang

Dag 10 Yogyakarta – Pangandaran

Vandaag heeft u de ochtend ter vrije besteding.
In de middag maakt u een stadstour door Malang, die o.a.
voert langs de voormalige Ljen Boulevard en Nederlandse
buurten.

Na het ontbijt staat er een lange reisdag op het
programma naar de kustplaats Pangandaran.
Pangandaran is een vissersdorp en vormt de toegangspoort tot het schiereiland Cagar Alam Penanjung.

Dag 7 Malang – Yogyakarta

Dag 11 Pangandaran

Vandaag vertrekt u vroeg in de ochtend van Bali naar
Kalibaru (Java). Rond Kalibaru liggen verschillende
plantages. Het is een klein plaatsje gelegen op de
helling van de 300 meter hoge berg Raung.

Vandaag vertrekt u na het ontbijt naar Yogyakarta.
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 5 Kalibaru – Malang

Dag 8 Yogyakarta

Vandaag maakt u de Green Canyon Tour van ongeveer
3 uren. Met een eenvoudig motorbootje gaat u over de
rivier richting de canyon. Het landschap onderweg is
prachtig. De aanduiding ‘green’ is ontleend aan de
groene kleur van het rivierwater.
In de middag staat er een mooie excursie op het
programma. U gaat met een becak (fietstaxi) een
kampong bezoeken. Deze tour duurt ongeveer 4 uren.

Na het ontbijt vertrekt u naar Malang.
Malang is gelegen in de provincie Oost-Java, ongeveer
negentig kilometer ten zuiden van Surabaya. Er wonen
ongeveer 1 miljoen mensen. 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.
Onderweg brengt u een bezoek aan de plantage
“Grote Tuin” waar u van de directrice uitleg krijgt over
de verschillende bomen, planten en kruiden zoals
koffiestruiken met zwarte en rode vruchten.
Hier wordt o.a. de “Robustakoffie”geteeld. 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

Na het ontbijt maakt u een excursie
naar 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. Daarna bezoekt u het Prambanan tempelcomplex. Dit is de grootste hindoetempel in Indonesië
wat oorspronkelijk uit 244 tempels bestond.
‘s Middags kunt u, op eigen gelegenheid, gaan winkelen
in de Malioboro Street het centrum van Yogyakarta waar
alles gebeurt. Hier zijn veel hotels, winkelcentra,
straatverkopers en een aantal regeringsgebouwen.

18 dagen

Bali & Java
Dag 1 Bali – Tuban
Na aankomst op de luchthaven van Denpasar wordt u
door uw gids en/of chauffeur opgevangen die u naar uw
hotel brengt.

Dag 2 Tuban
Vandaag heeft u een vrije dag.

Dag 3 Tuban
Vandaag heeft u een vrije dag.

Dag 4 Tuban – Kalibaru
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Dag 12 Pangandara n
Deze dag is ter vrije besteding.

Dag 13 Pangandaran – Bandung

Deze tocht is wel vermoeiend omdat de traptreden heel
ongelijk zijn. Goede schoenen en een goede conditie heeft
u wel nodig voor deze excursie. U wordt begeleidt door
een plaatselijke gids. We willen u er wel op attenderen
dat hier opdringerige verkopers zijn die u hun handelswaar willen verkopen.
’s Middags kunt u een voorstelling bijwonen in de
Angklungschool van Pak Ujo. Het programma begint met
een korte wajangpoppen 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 15 Bandung
Deze dag is ter vrije besteding.

Dag 16 Bandung – Jakarta
De tocht van Bandung naar Jakarta gaat via de tolweg.
Jakarta is de bruisende hoofdstad van Indonesië.
In deze alsmaar groter wordende metropool wonen zo’n
15 miljoen mensen. Bij aankomst in Jakarta maakt u een
wandeling door het centrum van het oude Batavia.
De soms gerestaureerde, maar vaak slecht onderhouden,
koloniale gebouwen tonen de grandeur van vroeger.
Vanaf het Fatahillah plein loopt u via de Hoenderpasserbrug naar de Uitkijk, een Nederlandse uitkijktoren uit de
19e eeuw en naar fort Culemborg. Via pasar Ikan, de oude
vismarkt, loopt u naar de oude haven Sunda Kelapa.
Tegenwoordig is Sunda Kelapa een visserswerf en een
vertrekpunt om naar andere eilanden te reizen. U wandelt
hier over de twee kilometer lange kade, waar iedere dag
de houten schoeners met veel mankracht worden gelost.
Als slot van de tocht loopt u via het scheepsvaartmuseum
Bahari, een klein museum ondergebracht in één van de
voormalige pakhuizen van de VOC, terug naar het
Fatahillah plein.

Dag 17 Jakarta

Na het ontbijt vertrekt u naar Bandung. Bandung is een
stad met ongeveer twee miljoen inwoners waarmee het
de vierde grote stad van Indonesië is. Ooit werd de stad
het ‘Parijs van Java’ 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.

Na het ontbijt gaat u naar de beroemde Botanische tuin
Kebun Raya Indonesia in Bogor waar u onder leiding van
een plaatselijke gids een rondleiding krijgt. De tuin is
ongeveer 87 hectare groot en huisvest een grote collectie
van duizenden soorten planten uit de hele wereld. Tevens
maakt u een fotostop bij het paleis van de president dat
naast de botanische tuin gelegen is. ‘s Middags gaat u
naar een plaats waar wajangpoppen worden gemaakt.

Dag 14 Bandung

Dag 18

Na het ontbijt rijdt u naar de kraterrand van de vulkaan de
Tangkuban Perahu wat letterlijk omgekeerde prauw
betekent. Het is een nog steeds actieve vulkaan gelegen
op zo’n 2000 meter. Voordat u bij de geisers aankomt
moet u eerst afdalen. De wandeling naar beneden is
ongeveer 2 kilometer en natuurlijk moet u ook weer naar
boven lopen.

Jakarta – Luchthaven Soekarno-Hatta
De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht.
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Overnachtingen
2 nachten Ubud
4 nachten Lovina
2 nachten Maumere
1 nacht Ende
1 nacht Riung
1 nacht Bajawa
1 nacht Ruteng
1 nacht Labuan Bajo
3 nachten Sanur

Highlights
• Tampak Siring
• Jatiluwih
• Gunung Kelimutu
• Nationaal Park Pulau Tujuh Belas

17 dagen

Bali & Flores
Dag 1 Denpasar – Ubud
Na aankomst op het vliegveld van Denpasar wordt u
opgevangen door een gids en/of chauffeur die u tijdens
deze reis zal begeleiden. U wordt met airconditioned
vervoer naar het hotel in Ubud gebracht. Nadat u de
koffers heeft uitgepakt kunt u zich even opfrissen en
uitrusten van de reis. De rest van de dag is ter vrije
besteding.

Dag 2 Ubud
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan Goa Gajah, ook
wel Olifantsgrot genoemd. Deze tempel dateert uit de
10e eeuw en is in 1923 herontdekt. Via een gang van
twaalf meter lang komt u in een ruimte van drieënhalve
meter breed, twintig meter lang en net hoog genoeg om
te kunnen blijven staan. In een nis staat een beschadigd
beeld van de olifantengod Ganesha. Vervolgens bezoekt u
één van de belangrijkste tempels op Bali, de Tirta Empul.
Deze tempel is in 962 na Christus gebouwd om de heilige
geiser van Tampak Siring. In 1969 is de tempel compleet
gerestaureerd waardoor alles er weer mooi en netjes
uitziet. Het water van Tirta Empul wordt als zeer heilig
beschouwd vanwege de magische, helende krachten die
het water zou bevatten. Al het water dat wordt gebruikt
bij crematies in Bali komt hier vandaan.

Dag 3 Ubud – Lovina
Na het ontbijt vertrekt u naar Lovina gelegen in het
noorden van Bali. Typerend voor deze plaats zijn het
zwarte zand en de kalme zee. Onderweg bezoekt u de
tempel Pura Luhur Batukaru, die verborgen ligt in het
regenwoud aan de voet van de Batukaru berg. De tempel
stamt uit de 11e eeuw toen de Radjas van Tabanan nog in
het gebied heersten.
Vervolgens gaat u richting het kleine dorpje Jatiluwih
waarvan de rijstvelden tot de mooiste van Indonesië
behoren. Jatiluwih ligt in het Tabanandistrict ongeveer
twintig kilometer ten noorden van de stad Tabanan.
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Het dorp ligt op een hoogte van 850 meter waardoor de
lucht relatief fris aanvoelt. Ook wordt er gestopt bij het
Bratanmeer, 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. Op weg naar het hotel komt u
door een prachtig gebied met mooie rijstvelden en
passeert u het Balinese dorpje Munduk gelegen op
700 meter hoogte.

Dag 4 Singaraja – Lovina
Na het ontbijt staat er een wandeltocht op het programma.
Tijdens deze tocht gaat u door rijstvelden en plantages,
u moet veel traplopen. U komt langs de Aling-Aling
waterval en u kunt genieten van de mooie natuur.
Na de wandeling wordt er een bezoek gebracht aan de
markt in de vroegere hoofdstad van Bali ‘Singaraja’.
Een bezoek aan de traditionele markt staat garant voor
een culturele ervaring die u niet mag missen. Er zitten
uiteraard geen prijskaartjes op de producten en het is de
bedoeling dat u door te onderhandelen met de verkoper
de eindprijs van het product bepaalt. De rest van de dag
heeft u ter vrije besteding.

Dag 5 Lovina
Vandaag heeft u de dag ter vrije besteding.

Dag 6 Munduk – Gesing – Bedugul
Na het ontbijt maakt u een dagtocht met als hoogtepunten
de Heet waterbronnen “Air Panas”, de waterval van
Munduk, een gigantische heilige boom bij het dorpje
Gesing, de koele bergmeren Tambligan en de schitterende
Botanisch tuinen bij Bedugul.

Dag 7 Lovina – Denpasar – Maumere
Vandaag vertrekt u na het ontbijt van Denpasar met een
binnenlandse vlucht naar Maumere op het eiland Flores.
Flores is het mooiste eiland van de Nusa Tenggara.
Na aankomst op het vliegveld Waioti, wordt u naar uw
hotel gebracht. U overnacht hier in een eenvoudig resort,
alleen voorzien van koud water.

Dag 8 Watublapi – Bola
Na het ontbijt vertrekt u naar het authentieke dorpje
Watublapi waar door de vrouwen prachtige Ikat sarongs
worden gemaakt. U maakt, onder leiding van een lokale
gids, een wandeling van ongeveer twee uren naar het
dorp Bola. Tijdens deze wandeling kunt u genieten van de
omgeving dat vooral bekend staat vanwege de akkerbouw.

Dag 9 Maumere – Ende
Na het ontbijt vertrekt u naar Moni. Onderweg stopt u bij
een plaatselijke markt in Maumere waar volop verse
groenten en fruit worden verhandeld. U rijdt door naar
Ledalero waar u een bezoek brengt aan het antropologisch
museum Bikon Blewut. U kunt hier foto’s en vondsten van
aardewerk uit de tijd dat hier Nederlanders zaten
bekijken. U brengt ook een bezoek aan het weefdorpje
Sikka dat geldt als het centrum van de traditionele weverij
in deze streek. Na de koffiestop bij Paga Beach bezoekt u
het traditionele dorp Jopu. U verblijft in een eenvoudig
hotel waar airco niet nodig is omdat het klimaat zeer
aangenaam is.

Dag 10 Moni – Riung

‘s Morgens héél vroeg, ± half 5, gaat u naar Gunung
Kelimutu, waar u de zonsopgang bij de driekleuren meren
mee kunt maken. U gaat eerst een stuk met een busje
naar boven en daarna loopt u verder, ± een half uur, op
een goed aangelegd pad. Via een trap van ongeveer
200 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.
Het grootste meer heeft nu een turkooizen kleur, het
andere is donker bruin en het derde is zwart van kleur.
Na het ontbijt vertrekt u naar Riung.

Dag 11 Riung – Bajawa
Riung is een klein kustplaatsje wat bekend staat om zijn
prachtige koraaltuinen. Na het ontbijt maakt u per boot
een excursie naar het Nationaal Park Pulau Tujuh Belas
(Zeventien Eilanden) voor de kust van Riung. U kunt er
wat rondwandelen, genieten van een prachtig wit
zandstrand of snorkelen bij de koraalriffen voor de
eilanden. Aan de noordkust van Ontoloe, het grootste

eiland, verzamelen de grote, fruit etende vliegende
honden (kalongs) zich in de mangrovebomen. Laat in de
middag varen we terug naar Riung en daarna gaat u naar
de volgende plaats Bajawa. Onderweg brengt u nog een
bezoek aan de heetwaterbronnen bij Soa, waar u in het
water kunt baden.

Dag 12 Bajawa – Ruteng
Na het ontbijt staan er bezoeken aan diverse traditionele
dorpen op het programma. Zo bezoekt u een traditioneel
dorp van de Bajawastam waar u een Bajawanese dans
zult bijwonen gevold door een kort bamboe-fluitconcert.
Na dit bezoek rijdt u door naar het traditionele dorpje
Bena. Het dorp staat boven op een heuvel.
De verschillende gedeelten zijn door trappen met elkaar
verbonden. De hoogteverschillen worden hierdoor vrij
goed opgevangen. Onderweg maakt u nog een fotostop.
Hierna vertrekt u naar Ruteng. Omdat de weg erg slecht,
steil en bochtig is, wordt het een vrij lange reis. Onderweg
wordt er gestopt bij het Rana Mese Meer op de top van
het gebergte waar u mooie foto`s kunt maken van de
omgeving.

Dag 13 Ruteng – Labuhan Bajo
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan het traditionele
dorp van de Manggaraistam, Runtengpuu. Dit dorp staat
bekend om de vormgeving van de huizen. Vervolgens
vertrekt u naar de havenstad Labuhan Bajo. Onderweg
worden diverse stops gemaakt waaronder in Lembor en
Cancar waar u kunt genieten van prachtige panorama’s.

Dag 14 Labuhan Bajo – Denpasar – Sanur
Na het ontbijt heeft u vrije tijd, voordat u met een
binnenlandse vlucht vertrekt naar Bali. Na aankomst op
de luchthaven van Denpasar wordt u naar uw hotel in
Sanur gebracht.

Dag 15 en 16 Sanur
Vandaag heeft u de dag ter vrije besteding.

Dag 17 Sanur – Denpasar
De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht voor uw terugvlucht.
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Overnachtingen

24 dagen

Dag 5 Watublapi – Bola

Dag 1 Denpasar – Legian

Na het ontbijt vertrekt u naar het
authentieke dorpje Watublapi waar door
de vrouwen prachtige Ikat sarongs
worden gemaakt. U maakt, onder leiding
van een lokale gids, een wandeling van
ongeveer twee uren naar het dorp Bola.
Tijdens deze wandeling kunt u genieten
van de omgeving wat vooral bekend
staat vanwege de akkerbouw.

Sunda-eilanden
Bij aankomst op de luchthaven van Denpasar wordt u
door uw gids en/of chauffeur opgevangen en naar uw
hotel 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 2 Legian
Na het ontbijt maakt u een excursie naar Kintamani waar
u kunt genieten van het uitzicht op de vulkaan Gunung
Batur (1717 m). Op de rand van de krater van Gunung
Batur ligt de belangrijkste marktplaats van het noorden.
De rit naar Kintamani is schitterend en onderweg wordt
diverse malen gestopt o.a. bij een batikfabriek in Batubulan,
het zilverstadje Celuk Village en Mas Village, wat bekend
staat om het schitterende houtsnijwerk. Vervolgens
bezoekt u één van de belangrijkste tempels op Bali.
De Tirta Empul is gebouwd om de heilige geiser van
Tampak Siring in 962 na Christus. In 1969 is de tempel
compleet gerestaureerd waardoor alles er weer mooi en
netjes uitziet. Het water van Tirta Empul wordt als zeer
heilig beschouwd vanwege de magische, helende
krachten die het water zou bevatten.

Dag 3 Legian
Vandaag heeft u een vrije dag.

Dag 4 Denpasar – Maumere
Vandaag vertrekt u na het ontbijt vanaf Denpasar met
een binnenlandse vlucht naar Maumere op het eiland
Flores. Het is geen rechtstreekse vlucht, er zal een
tussenlanding worden gemaakt op het eiland Sumba.
Maumere is de praktische toegangspoort tot Flores.
Wat natuurschoon betreft is Flores het mooiste eiland
van Nusa Tenggara. U overnacht hier in een eenvoudig
resort, alleen voorzien van koud water.
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3 nachten Legian
2 nachten Maumere
1 nacht Ende
2 nachten Riung
2 nachten Bajawa
1 nacht Ruteng
1 nacht Labuan Bajo
3 nachten op een boot
1 nacht Bima
2 nachten Sumbawa
2 nachten Tete Batu
3 nachten Senggigi

Dag 6 Maumere – Ende

Dag 8 Riung

Dag 11 Bajawa – Ruteng

Riung is een klein kustplaatsje wat bekend staat om
zijn prachtige koraaltuinen. Na het ontbijt kunt u een
facultatieve excursie maken naar het Nationaal Park Pulau
Tujuh Belas (Zeventien Eilanden) voor de kust van Riung.
Met vissersbootjes vaart u eerst naar de noordkust van
Ontoloe, het grootste eiland. Hier verzamelen de grote
fruitetende vliegende honden (kalongs) zich in de
mangrovebomen.Vervolgens vaart u naar het eiland
Rutong. Hier kunt wat rondwandelen, genieten van het
witte zandstrand of snorkelen bij de koraalriffen voor
het eiland.

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 Arak-stokerij. Hier kunt u het proces
van het stoken van Arak bekijken. Hierna rijdt u verder
naar Ruteng. U zult pas laat in de middag in uw hotel
aankomen. Het hotel is alleen voorzien van een mandibak
en koud water.

Na het ontbijt vertrekt u naar Ende. Onderweg stopt u
bij een plaatselijke markt in Maumere waar volop verse
groenten en fruit worden verhandeld.
U rijdt door naar Ledalero waar u een bezoek brengt aan
het antropologisch museum Bikon Blewut. U kunt hier
foto’s en vondsten van aardewerk uit de tijd dat hier
Nederlanders zaten bekijken. U brengt ook een bezoek
aan het weefdorpje Sikka dat geldt als het centrum van
de traditionele weverij in deze streek. U verblijft in een
zeer eenvoudig hotel waar airco niet nodig is omdat
het klimaat zeer aangenaam is.

Na het ontbijt vertrekt u naar de volgende plaats Bajawa.
Een prachtige plek met hoge uitkijkposten waarop u de
vele eilandjes voor de kust ziet liggen. Onderweg kunt u
een bezoek brengen aan een school en maakt u een stop
bij de warmwaterbronnen van Soa.
Het water is zo’n 40 graden en glashelder. De bronnen
zouden geneeskrachtig zijn. Na aankomst in het stadje
Bajawa kunt u een wandeling maken waarbij u de lokale
markt kunt bezoeken.

Dag 7 Moni – Riung

Dag 10 Bajawa

‘s Morgens héél 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 en parkeerplaats. Daar vandaan loopt u
verder naar de top op 1600 meter. De wandeling begint
met een aantal treden en vervolgens loopt u ± een half
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. Het grootste meer heeft nu een turkooizen
kleur, het andere is donker bruin en het derde is zwart
van kleur. Sinds mei 2009 veranderen de kleuren van de
meren. Na het ontbijt vertrekt u naar Riung, een deel van
de weg is slecht. U overnacht in een eenvoudig hotel dat
alleen over koud water beschikt. En er is alleen stroom
van 18:00 tot 06:00 uur.

Dag 9 Riung – Bajawa

Het stadje Bajawa is gelegen in de meest traditionele
streek van Flores. In de ochtend brengt u een bezoek aan
twee dorpen, waaronder Bena, waar men 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. In de middag kunt
u een facultatieve excursie maken naar Kampung Boloji.
Hier zullen de bewoners voor u de Ketèk dans en de Jaì
dans opvoeren.

Dag 12 Ruteng – Labuhan Bajo
Na het ontbijt vertrekt u naar de havenstad Labuhan Bajo.
Onderweg brengt u een bezoek aan kampung Cancar van
waaruit u het gelijknamige Cancar kunt bekijken, rijstvelden
in de vorm van een spinnenweb. De kampung is op een
heuvel gelegen. De klim naar boven, en later ook weer
beneden, is erg steil en er is geen pad aangelegd.

Dag 13 Labuhan Bajo – Komodo eilanden
Vroeg in de ochtend gaat u naar de haven waar de boot
ligt aangemeerd. U zeilt naar de Bidadari eiland waar u
heerlijk kunt ontspannen en snorkelen. In de avond vaart
u naar de Komodo eilanden en voor de nacht meert u aan
in de baai.
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Dag 14 Komodo eilanden – Rinca eiland

Dag 18 Sumbawa Besar

In de ochtend maakt u onder leiding van een ranger
een mooie wandeling om, met een beetje geluk, de
prehistorische komodovaranen te bekijken.
De dieren zijn hier in hun natuurlijke omgeving en
moeten zelf hun prooi zoeken. Het Komodo Nationaal
Park is nu nog onderdeel van een samenwerkingsverband
van o.a. de autoriteiten van het park, Pt. PNK en de
regering van Manggarai Barat. De bedoeling is dat het
park zich in de toekomst op financieel gebied zelf moet
kunnen onderhouden. Vandaar dat er een verplichte
bijdrage in het leven is geroepen en zal worden gebruikt
om de natuur te beschermen. Hierna gaat u naar het
strand bij Pantai Merah (Rode strand), waar u fantastisch
kunt snorkelen. In de namiddag vervolgt u uw reis naar
Rinca eiland.

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. U krijgt een rondleiding en kunt o.a.
kleding, sieraden en vele foto’s bekijken. Begin van de
middag 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 Rinca eiland – Sabolo eiland
Na het ontbijt maakt u een trekking op het eiland Rinca,
waar u onderweg hagedissen, buffels, apen en wilde
paarden tegen kunt komen. Daarna vaart u naar het
eiland Sabolo, waar u tijd heeft om te snorkelen en
’s avonds te genieten van de mooie zonsondergang.
’s Avonds wordt er op het strand gebarbecued.

Dag 16 Sabolo eiland – Bima
Vandaag vertrekt u vroeg in de ochtend met de boot naar
Tanjung Bendera waar u kunt zwemmen en snorkelen.
Vervolgens is het nog 4 uren varen naar de havenplaats
Sape op het eiland Sumbawa. Bij aankomst in Sape rijdt
u meteen door naar uw hotel in Bima.

Dag 17 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.
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Dag 19 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 in
de haven wordt u naar uw 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. Dit groene
landschap vormt een opvallend contrast met het zuiden;
daar dwong het harde leven op de dorre gronden de
Sasaks ertoe om hun tradities te bewaren.

lijke goederen op te slaan
als rijst, water, zout en
specerijen.
Deze ambachtskunst is
ontstaan in het pottenbakkersdorp Penakak wat u
zult gaan bezoeken.
Vervolgens rijdt u naar het kustplaatsje Kuta en de
kust van Tanjung Ann, met prachtige witte stranden en
rotspartijen. De grootste etnische groep van Lombok is
de Sasak, ze vormen ongeveer 80 procent van de
bevolking. Daarom staat er ook een bezoek aan het
traditionele Sasakdorp Sade op het programma.

Dag 22 Senggigi Vrije dag.
Dag 23 Senggigi Vrije dag.

Highlights
• Kintamani
• Kampung Cancar
• Komodo Nationaal Park
• Kembang Kuning waterval

Dag 24 Senggigi – luchthaven Lombok
De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht voor uw terugvlucht.

Dag 20 Tetebatu
Vrije dag. Na het ontbijt kunt u facultatief een wandeling
naar de Jeruk Manis of Kembang Kuning waterval maken.
Deze wandeling duurt 3 tot 4 uren en voert u door een
prachtige omgeving met rijst- en tabaksvelden.

Dag 21 Tetebatu – Senggigi
Na het ontbijt reist u naar Senggigi. Senggigi heeft één
van de mooiste stranden van Lombok gelegen aan de
westkust van het eiland. Over een tiental kilometers
vindt u hier een aaneenschakeling van prachtige baaien
omzoomd door palmbomen. Onderweg maakt u een
traditionele Sasak-tour. Deze dagtocht voert u naar
het zuiden van Lombok. In Pringgasela bezoekt u de
traditionele weefindustrie. Keramiek is een van de oudste
ambachtstradities van Indonesië. Oorspronkelijk was het
maken van potten in Lombok noodzakelijk om huishoude-
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Over de
bestemming

Vietnam

Overnachtingen
2 nachten Hanoi
1 nacht Halong Bay
1 x nachttrein
1 nacht Hue
3 nachten Hoi An
1 nacht Can Tho
4 nachten Ho Chi Minh City

Vietnam ligt in Zuidoost Azië en 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. Enkele plaatsen die een bezoek meer dan waard zijn: 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.
Bevolking
Vietnam telt ruim 80 miljoen
inwoners. Het grootste deel van de
bevolking woont op het platteland
en is werkzaam in de landbouw.
De grootste steden zijn Saigon,
Hanoi en Haiphong met respectievelijk 6 miljoen, 3,8 miljoen en
1,4 miljoen inwoners. Over het
algemeen zijn de Vietnamezen zeer
vriendelijk en gastvrij en buitenlanders worden vaak met grote nieuwsgierigheid en hartelijkheid begroet.
Godsdienst en taal
Vietnam is een socialistisch land.
Sinds de grondwetswijziging in
1980 heerst er godsdienstvrijheid
en mogen burgers elke religie
aanhangen die ze willen.
Het merendeel van de bevolking is
boeddhistisch, een minderheid is
katholiek, protestants of aanhanger
van een sekte.
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.
Flora en Fauna
Vietnam is onder te verdelen in drie
delen namelijk de Mekongdelta in
het Zuiden, de Centrale Hooglanden
in het midden en de hooglanden in
het Noorden. Deze afwisseling in
landschap in combinatie met de
complexe weersomstandigheden
zorgen ook voor een zeer gevarieerde natuur. U vindt er loofbossen
met mangroven, tropische regenwouden, dennenbossen, stukjes
savanne en veel landbouw.
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En met maar liefst 275 zoogdieren
leven er in Vietnam ook vele
diersoorten. De meest bekende
hiervan zijn de olifanten, neushoorns,
apen, tijgers, buffels, otters,
krokodillen, de vele soorten
zoetwatervissen en maar liefst zo’n
800 verschillende vogelsoorten.

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.
De grafiek met klimaatgegevens
geldt voor de hoofdstad Hanoi en
kan, vanwege de grote klimaatverschillen, niet gezien worden als
een gemiddelde voor Vietnam.

Tijdverschil
Het tijdverschil met Vietnam is
in de zomer 5 uur en in de winter
6 uur later dan in Nederland.

Vaccinaties
Hoewel vaccinaties in Vietnam niet
verplicht zijn, worden vaccinaties
tegen DTP, Hepatitis A en soms
buiktyfus wel aanbevolen.
Daarnaast wordt voor bepaalde
gebieden het gebruik van malariatabletten aanbevolen. Voor actuele
informatie adviseren we u om
minimaal twee maanden voor
vertrek contact op te nemen met
uw huisarts, Thuisvaccinatie.nl of
de plaatselijke GG&GD.
Via onze website
www.schonestreven.nl kunt u bij
‘Links’ informatie vinden over
Thuisvaccinatie.nl.

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.
Over het algemeen kan worden
gesteld dat de temperaturen
variëren tussen de 20°C en de
35ºC. In het zuiden tot ongeveer
centraal Vietnam heerst een
subtropisch klimaat. In de maanden
van 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

14 dagen

Compact Vietnam

druipsteenformaties, u zult tijdens de boottocht dan ook
één van de mooiste grotten bezoeken. In de avond kunt u
als u geluk heeft vele sterren zien vanaf het dek, terwijl de
boot in de baai voor anker ligt.

Dag 1 Hanoi

Dag 4 Halong Bay – Hue

Na aankomst op de luchthaven in Hanoi treft u buiten
uw Vietnamese Engelstalige gids en/of chauffeur.
Met airconditioned vervoer wordt u naar het hotel in
Hanoi gebracht. Onderweg ziet u de Long Bien brug.
In de middag brengt u een bezoek aan de Tempel van de
Literatuur. Deze tempel stamt 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. U maakt een fietstocht van een uur
door “Old Quarter” en u zult een voorstelling van het
beroemde Vietnamese waterpoppentheater meemaken.

In de ochtend heeft u tijd om te zwemmen of foto’s te
maken van het prachtige uitzicht. U vaart langs vele
mooie rotseilanden. Hierna is het tijd om terug te varen
naar de kust. Na aankomst rijdt u terug naar Hanoi waar u
even wat tijd heeft om rond te wandelen in het centrum
van de stad. Vervolgens gaat u naar het station om de
nachttrein naar Hue te halen.

Dag 2 Hanoi
U bezoekt vandaag het Mausoleum waar het lichaam van
Ho Chi Minh opgebaard ligt. Op dit terrein vindt u ook de
huizen die Ho Chi Minh bewoond heeft nadat hij de
president van Noord Vietnam werd. In dit complex
bevindt zich ook de 1 Pilaar Pagode dat stamt uit de
11e eeuw, één van de oudste gebouwen van de stad.
Ook bezoekt u 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.

Visum
Reizigers die naar Vietnam reizen
dienen, ná ontvangst van de
papieren die wij omstreeks 6 weken
voor vertrek toesturen, een visum
voor 30 dagen aan te vragen bij de
Embassy of the Socialist Republic
of Vietnam in Den Haag.

Dag 3 Hanoi – Halong Bay

Onderstaand: het gemiddelde temperatuur weer (klimaat).
Bronnen: Weeronline en klimaatinfo

Klimaattabel
Vietnam (Hanoi)

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Max. temperatuur

17

20

23

27

32

33

33

32

31

27

24

20

Zonuren per dag

3

2

2

4

6

6

6

6

6

5

5

4

Dagen met neerslag

11

12

15

14

12

12

16

17

14

11

8

5

Na het ontbijt vertrekt u met een shuttlebus naar Halong
Bay, een rit van ongeveer 3,5 uur. 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. Recentelijk is de baai van Halong, met een
oppervlakte van 1553 km2 en ca. 3000 eilandjes, uitgeroepen
tot een van de mooiste baaien van de wereld. U vaart
door de golf van Tonkin langs de diverse eilandjes in dit
gebied. Een aantal eilandjes kennen grotten met fraaie

Dag 5 Hue
Hue is de keizerlijke stad van Vietnam en omdat vele
bezienswaardigheden via de Perfume rivier bereikbaar
zijn, is een boottocht de ideale manier om de stad te
verkennen. Per boot 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 gaat u naar een World Heritage site,
t.w. het Citadel, de Keizerlijke stad en de Verboden
Keizerlijke (Paarse) Stad. Hier werd tijdens het
Tet offensief van 1968 zwaar gevochten tussen de
Amerikanen en de Viet Cong strijders. In de middag
brengt u een bezoek aan de graven van de keizers
Tu Duc en Khai Dinh.

Dag 6 Hue – Hoi An
Na het ontbijt gaat u naar Lang Co Beach om te kijken
naar een prachtige zonsopkomst. Vervolgens reist u via
de Hai Van pas, ook wel wolkenpas genoemd, naar
Danang. Hier bezoekt u het Cham museum. Dit museum
is in 1905 gesticht door de Fransen en de mooiste
beelden van de machtige antieke Cham cultuur worden
hier veilig bewaard en tentoongesteld. Vervolgens gaat
u naar 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 Cham torens zwaar
beschadigd. Een bezoek aan deze bijzondere historische
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Overnachtingen
1 nacht Hanoi
3 nachten nachttrein
1 nacht Sapa
1 nacht Halong Bay
1 nacht Hue
4 nachten Hoi An
3 nachten Ho Chi Minh City
1 nacht Can Tho

Highlights
• Halong Bay
• Perfume rivier
• Mekong Delta
• Cu Chi tunnels

plaats is zeker de moeite waard. De huidige restanten van
de Cham torens liggen in een mooie vallei tussen het
heuvellandschap. Na dit bezoek vervolgt u de reis naar
Hoi An.

Dag 7 Hoi An
Vandaag gaat u naar Quang Ngai en bezoekt u 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 8 Hoi An
Hoi An is een heerlijk toeristenplaatsje en is inmiddels
opgenomen door de UNESCO als één van de vijf World
Heritage sites in Vietnam. In de ochtend maakt u een
korte stadstour met o.a. een bezoek aan de Japanse
overdekte brug, één van de Chinese gemeenschapshallen, het historisch museum en van één van de
voorname Koopmanshuizen.

Dag 9 Hoi An – Ho Chi Minh City
Vandaag is de ochtend en begin van de middag ter
vrije besteding. U heeft de mogelijkheid om naar het
strand te gaan of een fiets te huren voor een mooie
fietstocht door de omgeving. In de namiddag wordt u
naar de luchthaven van Danang gebracht voor de
binnenlandse vlucht naar Ho Chi Minh City, het
vroegere Saigon.

Dag 10 Ho Chi Minh City – Can Tho
Vandaag vertrekt u vroeg in de ochtend naar de Mekong
Delta. U reist naar My Tho voor een boottocht. Als eerste
bezoekt u “Turtle Island” waar u kunt genieten van verse
tropische vruchten onder het genot van lokale folkmuziek.
Vervolgens gaat u naar de Bee Farm waar u de honingthee en enkele lokale zoetigheden kunt proeven.
Na dit bezoek maakt u een kort tochtje in een roeiboot die
u naar de grote boot brengt. Deze boot brengt u naar
Phoenix eiland waar u zult lunchen. In de middag vaart u
terug naar de haven en vertrekt u per bus naar het hotel in
Can Tho wat de grootste plaats is in de Mekong Delta.
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Dag 11 Can Tho – Ho Chi Minh City
Na het ontbijt bezoekt u per boot de drijvende markt in de
omgeving van Can Tho. Het is hier een drukte van komen
en gaan van handelaren die vele soorten groente en fruit
per boot verhandelen. Het grootste gedeelte hiervan is
voor de verhandeling in Ho Chi Minh City bestemd. In de
middag gaat u terug naar Ho Chi Minh City.

Dag 12 Ho Chi Minh City
Vandaag staat een dagexcursie op het programma.
U gaat naar Tay Ninh, alwaar zich de Cao Dai hoofdtempel bevindt. De Cao Dai tempels zijn erg kleurrijk
en rijkelijk versierd. Caodisme is een Vietnamees
geloof wat ontstaan is in 1926. Het is een mengeling
van Oosterse en Westerse religies. In het Caodisme
zijn de 3 Chinese religies Boeddhisme, Taoïsme en
Confucianisme vermengd met Christelijke, Hindoeïstische
en Animistische elementen. We zullen proberen de
dienst van 12 uur mee te maken. Hierna gaat u de
Cu Chi tunnels 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. Als eerste krijgt u uitleg
aan de hand van een kaart van het district, waar u de
doorsnede van een stukje tunnelstelsel kunt zien.
Na de documentaire film betreed u het terrein waar u
uitleg krijgt over o.a. boobytraps, gebruikte kamers
en de Hoang Cam keuken. Het is mogelijk om met
e lokale gids zelf een klein stukje door de tunnels
af te leggen.

Dag 13 Ho Chi Minh City
Deze dag is ter vrije besteding.
U kunt op eigen gelegenheid Ho Chi Minh City
ontdekken.

Dag 14

Ho Chi Minh City – luchthaven
De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht voor uw terugvlucht.

16 dagen

Vietnam
Dag 1 Hanoi
Na aankomst op de luchthaven in Hanoi treft u buiten
uw Vietnamese Engelstalige gids. Met airconditioned
vervoer wordt u naar het hotel in Hanoi gebracht.
De rest van de dag is ter vrije besteding.

Dag 2 Hanoi – nachttrein Lao Cai
U bezoekt vandaag het Mausoleum complex waar het
lichaam van Ho Chi Minh opgebaard ligt. Op dit terrein
vindt u ook de huizen die Ho Chi Minh bewoond heeft
nadat hij de president van Noord Vietnam werd. In dit
complex bevindt zich ook de 1 Pilaar Pagode dat stamt uit
de 11e eeuw, één van de oudste gebouwen van de stad.
Ook bezoekt u de tempel van de literatuur. Deze tempels
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.
Vervolgens maakt u een fietstocht van een uur door
“Old Quarter”. In de avond gaat u naar het station om
de nachttrein naar Lao Cai te halen.

Dag 3 Lao Cai – Sapa
Nadat u ’s ochtends vroeg met de trein in Lao Cai bent
aangekomen gaat u naar Sapa waar u eerst gaat ontbijten.
Vervolgens heeft u tijd om het stadje te verkennen.
Sapa is één van de voormalige Franse bergstations in
Vietnam. De ligging van Sapa is prachtig tegen het dal van
de Fansipan, Vietnams hoogste berg met een hoogte van
3.143 meter. In de middag maakt u een wandeltocht naar
Cat Cat village. Deze wandeling voert u via vele trappen
naar de beneden gelegen waterval. In het verleden
gebruikten de Fransen deze waterval om elektriciteit op te
wekken. 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.

Dag 4 Bac Ha – Hanoi
Na het ontbijt gaat u naar
Bac Ha waar u de markt van
Can Cau bezoekt. Deze markt
is nog een echte lokale markt
van voornamelijk de Flower
H’Mong groepering met hun verschillende kleurrijke
klederdrachten en wordt gehouden in de buitenlucht in
het hooggebergte. In de middag maakt u een wandeling
van ongeveer 2 uren naar Ban Pho.
Tijdens deze wandeling bezoekt u het huis van de heer
Ho, een lid van de Flower H’Mong stam. Vervolgens rijdt u
naar Lao Cai om de nachttrein naar Hanoi te halen.

Dag 5 Hanoi – Halong Bay
U komt vroeg in de ochtend aan in Hanoi. Na aankomst
bezoekt u de bloemenmarkt en gaat u ontbijten.
Vervolgens vertrekt u naar Halong Bay, een rit van
ongeveer 3,5 uur. 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. Recentelijk
werd de baai van Halong, met een oppervlakte van
1553 km2 en ca. 3000 eilandjes, uitgeroepen tot een
van de mooiste baaien van de wereld. U vaart langs vele
mooie rotseilanden.
Na de lunch bezoekt u de mysterieuze Thien Canh grot en
heeft u de gelegenheid om te zwemmen of de baai verder
te verkennen per kajak. In de avond kunt u als u geluk
heeft vele sterren zien vanaf het dek, terwijl de boot voor
anker ligt.

Dag 6

Halong Bay – Hanoi – nachttrein naar Hue
Na het ontbijt aan boord brengt u per roeiboot een
bezoek aan het vissersdorp Vong Vieng. Hier maakt u
kennis met de lokale bevolking, bezoekt u de drijvende
school en viskwekerijen. De liefhebber kan nog even een
duik nemen in het midden van de baai.
Na dit bezoek gaat u weer aan boord van de boot en vaart
u terug naar de haven van Halong Bay.
Na aankomst rijdt u naar Hanoi waar u, na het diner
(op eigen gelegenheid), naar het station gaat om de
nachttrein naar Hue te halen.
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Dag 7 Hue

Dag 12 Hoi An – Ho Chi Minh City

Hue is de keizerlijke stad van Vietnam en omdat vele
bezienswaardigheden via de Perfume rivier bereikbaar
zijn, is een boottocht de ideale manier om de stad te
verkennen. Per boot 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 gaat u naar een World Heritage site, t.w. het
Citadel, de Keizerlijke stad en de Verboden Keizerlijke
(Paarse) Stad. Hier werd tijdens het Tet offensief van
1968 zwaar gevochten tussen de Amerikanen en de
Viet Cong strijders. In de middag brengt u een bezoek
aan de graven van de keizers Tu Duc en Khai Dinh.

Na het ontbijt gaat u naar de luchthaven van Danang voor
uw binnenlandse vlucht naar Ho Chi Minh City (Saigon).
Na aankomst bezoekt u de Cu Chi tunnels. 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. Als eerste krijgt
u ter plaatse uitleg aan de hand van een kaart van het
district, waar u de doorsnede van een stukje tunnelstelsel
kunt zien. Na de documentaire film betreed u het terrein
waar u uitleg krijgt over o.a. boobytraps, gebruikte kamers
en de Hoang Cam keuken. Het is mogelijk om met de
lokale gids zelf een klein stukje door de tunnels af te
leggen. Vervolgens gaat u naar het centrum van Ho Chi
Mih City waar u een bezoek brengt aan de Notre Dame
kerk en het oude Postkantoor welke beide een mooi
voorbeeld zijn van de Franse koloniale architectuur.

Dag 8 Hue – Hoi An
Na het ontbijt vertrek u naar Danang. Onderweg stopt u
bij Lang Co Beach om te kijken naar een prachtige
zonsopkomst. Lang Co Beach trekt bezoekers door de
wilde schoonheid met wit zand en de blauwe zee.
Aangekomen in Danang bezoekt u het Cham museum.
Dit museum is in 1905 gesticht door de Fransen en de
mooiste beelden van de machtige antieke Cham cultuur
worden hier veilig bewaard en tentoongesteld.
Na dit bezoek vervolgt u de reis via de schilderachtige
Hai Van pas, ook wel wolkenpas genoemd, naar Hoi An.

Dag 9 Hoi An
Vandaag kunt u per fiets het dagelijks leven in het
voormalige 16e eeuwse havenplaatsje Hoi An ervaren.
U fietst eerst naar het huis van een ambachtsman in de
oude straten van Hoi An. Hier kunt u zien hoe een
lantaarn wordt gemaakt en u krijgt de gelegenheid om
zelf ook één te maken, welke u natuurlijk kunt bewaren
als souvenir. In de middag fietst u naar Tra Que Vegetable
Village. Hier ervaart u hoe het is om te leven en werken
met de lokale boeren in dit dorp. U krijgt een rondleiding
door de biologische groenten- en kruidentuinen en tijdens
deze rondleiding hoeft u niet alleen te kijken en te leren,
maar u mag ook meehelpen. Ter afsluiting van dit bezoek
krijgt u een kruidenvoetmassage. Gevolgd door een
kookworkshop waar u lokale gerechten maakt zoals:
Tam Huu Spring Roll, Banh Xeo of de lokale pannenkoek.
Vervolgens fietst u terug naar uw hotel.

Dag 10 Hoi An

Vrije dag.

Vandaag vertrekt u naar de Mekong Delta. U reist naar
My Tho voor een boottocht. Als eerste bezoekt u “Turtle
Island” waar u kunt genieten van verse tropische vruchten
onder het genot van lokale folkmuziek. Vervolgens gaat u
naar de Bee farm waar u de honingthee en enkele lokale
zoetigheden kunt proeven. Na dit bezoek maakt u een
kort tochtje in een roeiboot die u naar de grote boot
brengt. Deze boot brengt u naar Phoenix eiland waar u
zult lunchen. Na de lunch vaart u terug naar de haven en
vertrekt u naar het hotel in Can Tho wat de grootste
plaats is in de Mekong Delta.

Dag 14 Can Tho – Ho Chi Minh City
Na het ontbijt bezoekt u per boot de drijvende markt in de
omgeving van Can Tho. Het is hier een drukte van komen
en gaan van handelaren die vele soorten groente en fruit
per boot verhandelen. Het grootste gedeelte hiervan is
voor de verhandeling in Ho Chi Minh City bestemd. In de
middag gaat u terug naar Ho Chi Minh City.

Dag 15 Ho Chi Minh City
Na het ontbijt maakt u een korte stadstour waarbij u
een bezoek brengt aan The Reunification Palace en het
War Remnants Museum.
De middag is ter vrije besteding.

Dag 16

Vrije dag. U kunt genieten van het verblijf aan het strand
of op eigen gelegenheid het stadje Hoi An verder
verkennen. Hoi An is een heerlijk toeristenplaatsje en is
inmiddels opgenomen door de UNESCO als één van de
vijf World Heritage sites in Vietnam.

Dag 11 Hoi An

Dag 13 Ho Chi Minh City – Can Tho

Ho Chi Minh City – luchthaven
De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht voor uw terugvlucht.

Highlights
• Markt van Can Cau
• Halong Bay
• Mekong Delta
• Drijvende markt Can Tho
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Over de
bestemming

Cambodja

Cambodja biedt een grote verscheidenheid aan cultuur, natuur en indrukwekkende bezienswaardigheden. Daarnaast kent het, evenals buurland Vietnam, een turbulente geschiedenis.
Cambodja is vooral bekend vanwege de legendarische tempels van Angkor Wat, maar heeft
natuurlijk nog veel meer te bieden. Zo kunt u in de hoofdstad Phnom Penh stilstaan bij de
periode dat Pol Pot en de Rode Khmer met harde hand hebben geregeerd door een bezoek te
brengen aan de indrukwekkende ‘Killing Fields’. Een boottocht over het Tonle Sap Meer
behoort ook tot de mogelijkheden. En een bezoek aan de lokale markt waar insecten verhandeld worden is ook
een bijzondere ervaring. Bent u ook benieuwd naar deze delicatesse?
Bevolking
Cambodja telt ruim 11 miljoen inwoners. Ongeveer 90%
van de bevolking is Khmervolk wat op het platteland
woont en leeft van rijst en vis.
Godsdienst en taal
Vrijwel alle inwoners van Cambodja zijn aanhanger van
het Boeddhisme. De waarden en normen van deze
levensovertuiging liggen dan ook diep verankerd in het
dagelijks leven. De belangrijkste algemene gedragtip is
dan ook dat u zich voortdurend bewust moet blijven dat
u te gast bent in een ander werelddeel met een cultuur
waar men trots op is.
De officiële taal is het Khmer.
U kunt maar zeer mondjesmaat met Engels terecht.
Flora en Fauna
Cambodja beschikt over een uiteenlopende plantengroei
en het land is dichtbebost. Zo zijn er mangrovebossen
aan de kust en regenwouden op de hooggelegen
plateaus en berghellingen.
Het is een bijzonder gezicht om de bomen te zien die
met hun wortels boven de grond om de legendarische
tempels van Angkor Wat kronkelen.
Omdat de jungle niet goed toegankelijk is zult u van de
dieren niet veel zien. Desalniettemin leven er tijgers,
luipaarden, olifanten, krokodillen en apen. Cambodja
kent een brede variatie aan vogelsoorten, waaronder de
zeldzame groene ekster en neushoornvogel.
Tijdverschil
Het tijdverschil met Cambodja is in de zomer 5 uur en in
de winter 6 uur later dan in Nederland.

Klimaat
Cambodja is het hele jaar door te bezoeken. Het land
kent een tropisch klimaat met drie seizoenen.
Het droge seizoen van november tot maart met een
gemiddelde temperatuur van 20 tot 28°C.
Het warme seizoen duurt van maart tot begin juni
waarbij de gemiddelde temperatuur op kan lopen van
28 tot 35°C. Het regenseizoen loopt van eind mei tot en
met oktober. Over het algemeen geldt dat u er in deze
periode rekening mee moet houden dat er af en toe een
tropische bui kan vallen.
De onderstaande grafiek met klimaatgegevens geldt
voor de hoofdstad Phnom Penh en kan niet gezien
worden als een gemiddelde voor Cambodja.
Vaccinaties
Hoewel vaccinaties in Cambodja niet verplicht zijn,
worden vaccinaties tegen DTP, Hepatitis A en soms
buiktyfus wel aanbevolen. Daarnaast wordt voor
bepaalde gebieden het gebruik van malariatabletten
aanbevolen. Voor actuele informatie adviseren we u om
minimaal twee maanden voor vertrek contact op te
nemen met uw huisarts, Thuisvaccinatie.nl of de
plaatselijke GG&GD. Via onze website
www.schonestreven.nl kunt u bij ‘Links’ informatie
vinden over Thuisvaccinatie.nl.
Visum
Voor een bezoek aan Cambodja geldt een visumplicht.
Reizigers kunnen bij binnenkomst een visum aanschaffen, dit geldt zowel voor de grens met Thailand en
Vietnam als voor het vliegveld.
Het visum is 30 dagen geldig. En naast de gebruikelijke
grensdocumenten moet u voor het verkrijgen van het
visum ook twee pasfoto’s bij u hebben.

Klimaattabel Cambodja
(Phnom Penh)

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Max. temperatuur

32

32

34

35

34

33

32

32

31

31

30

30

Zonuren per dag

9

9

8

8

7

6

5

5

5

6

8

9

Dagen met neerslag

1

2

4

7

15

16

17

17

19

17

9

6

Bovenstaand: het gemiddelde temperatuur weer (klimaat). Bronnen: Weeronline en klimaatinfo
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Overnachtingen
3 nachten Phnom Penh
3 nachten Siem Raep

Dag 4 Phnom Penh – Siem Raep

Highlights

7 dagen

• S tadstour Phnom Penh
per tuk-tuk
• Killing Fields
• F ietstocht langs Angkor
Wat & Angkor Thom
• Tonlé Sap-meer

Cambodja
Dag 1 Phnom Penh
Na aankomst op de luchthaven in Phnom Penh treft u
buiten uw gids en/of chauffeur. Met airconditioned
vervoer wordt u naar het hotel gebracht. De rest van de
dag is ter vrije besteding.

Dag 2 Phnom Penh
Vandaag maakt u een stadstour met een tuk-tuk door
Phnom Penh. U bezoekt het Koninklijke paleis wat in 1913
gebouwd is en een prachtig voorbeeld is van de typische
Khmer architectuur. Het paleis is nog steeds in gebruik
door de Koninklijke familie, maar een deel is te bezichtigen door het publiek. Vooral de Wat Preah Keo, ook wel
Zilveren Pagode genoemd, is indrukwekkend. Deze wordt
zo genoemd omdat de vloer bestaat uit ruim 5000 tegels
van zilver. Daarnaast staan er vele Boeddhabeelden,
waaronder een beeld van massief goud, ingelegd met
meer dan 2000 edelstenen.
Ook staat u tijdens deze stadstour stil bij het verleden van
Cambodja. Zo bezoekt u het Tuol Sleng Museum en de
Killing Fields. Het Tuol Sleng Museum is hier na de
bevrijding van Phnom Penh in 1979 gevestigd en was een
voormalige school die in 1975 werd overgenomen door de
Rode Khmer voor gebruik door de speciale veiligheidsdienst
van Pol Pot. Het gebouw werd gebruikt als gevangenis en
martelkamer. Vele duizenden Cambodjaanse burgers
zijn hier gemarteld en later ter dood gebracht in de Killing
Fields. Om u als bezoeker een idee te geven van de daden
die op de Killing Fields plaats hebben gevonden is er een
monument geplaatst welke is opgebouwd uit schedels.
Dit monument staat voor de duizenden slachtoffers welke
zijn gevallen tijdens gedwongen werkzaamheden of
geëxecuteerd zijn.

Vandaag vervolgt u uw reis naar Siem Reap.
Onderweg rijdt u door een vlak landschap met vele
rijstvelden. U stopt bij een lokale markt waar insecten
verhandeld worden die een delicatesse zijn in Cambodja. De specialiteit van deze markt is de gefrituurde
Tarantula spin. Verder zal er gestopt worden bij een
brug die meer dan 1000 jaar geleden door de Khmer is
aangelegd. De brug verkeerd in een goede staat en
wordt nog steeds gebruikt. Siem Reap is een bruisende
stad gelegen bij de legendarische tempels van Angkor.

Dag 5 Angkor
Deze dag staat in het teken van het grootste en meest
indrukwekkende religieuze bouwwerk ter wereld, het
tempelcomplex van Angkor. Angkor is de naam van de
oude hoofdstad van het Khmerrijk waar Khmervorsten in
een periode van 600 jaar vele tempels hebben gebouwd
in de dichte jungle van Cambodja. Met uitzondering van
Angkor Wat waren alle tempels overwoekerd door de
jungle. Het tempelcomplex van Angkor telt meer dan 30
hoofdcomplexen met tempels, baden en beelden. Een
deel ervan ligt nog steeds verscholen in de oerwouden.
U bezoekt vandaag per fiets het tempelcomplex Angkor
Thom. Dit complex is in de 12e eeuw gebouwd om de
overwinning op het rijk Champa te eren. Het herbergt
zowel Hindoeïstische als Boeddhistische tempels en het
300 meter lange olifantenterras van de Lepra Koning.
Uiteraard brengt u ook per fiets een bezoek aan het
wereldberoemde tempelcomplex Angkor Wat.
Dit complex is in de 11e eeuw gebouwd en met een tempel
van maar liefst 65 meter hoog de grootste in de wereld.
Angkor Wat staat sinds 1992 op de werelderfgoedlijst van
UNESCO.

Dag 6 Siem Raep
Vandaag heeft u een vrije dag waarin u in de gelegenheid
wordt gesteld om zelf nog enkele tempelcomplexen te
bezoeken. U kunt er ook voor kiezen om facultatief een
mooie boottocht te maken over het grootste meer van
Cambodja, Tonlé Sap. Het Tonlé Sap-meer is bijzonder te
noemen vanwege de wisselende stromingen. Tijdens het
regenseizoen kan de Mekong Rivier, welke in verbinding
staat met het Tonlé Sap-meer, de hoeveelheid water niet
aan waardoor het meer twee keer zo groot wordt. In de
droge periode stroomt dit water weer terug naar de
Mekong Rivier. Door deze stroming leven de mensen aan
de oevers in huizen op palen. Daarnaast kent het gebied
vele Vietnamese drijvende huizen. Tijdens de boottocht
kunt u genieten van het dagelijks leven langs de oevers.

Dag 3 Phnom Penh

Dag 7 Siem Raep – luchthaven

Vandaag is ter vrije besteding.

De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht voor uw terugvlucht.
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Overnachtingen

12 dagen

Cambodja - Zuid Vietnam

2 nachten Siem Raep
2 nachten Phnom Penh
1 nacht Chau Doc
1 nacht Can Tho
1 nacht Mekong Rivier
4 nachten Ho Chi Minh City

Dag 1 Siem Raep
Na aankomst op de luchthaven van Siem Raep treft u
buiten uw gids en/of chauffeur. Met airconditioned
vervoer wordt u naar uw hotel gebracht.
De rest van de dag is ter vrije besteding.

Dag 2 Siem Raep
Deze dag staat in het teken van het grootste en meest
indrukwekkende religieuze bouwwerk ter wereld, het
tempelcomplex van Angkor. Angkor is de naam van de
oude hoofdstad van het Khmerrijk waar Khmervorsten
in een periode van 600 jaar vele tempels hebben
gebouwd in de dichte jungle van Cambodja.
Met uitzondering van Angkor Wat waren alle tempels
overwoekerd door de jungle. Het tempelcomplex van
Angkor telt meer dan 30 hoofdcomplexen met
tempels, baden en beelden. Een deel ervan ligt nog
steeds verscholen in de oerwouden.
U bezoekt vandaag tempelcomplex Angkor Thom.
Dit complex is in de 12e eeuw gebouwd om de
overwinning op het rijk Champa te eren. Het herbergt
zowel Hindoeïstische als Boeddhistische tempels en
het 300 meter lange olifantenterras van de Lepra
Koning. Uiteraard brengt u ook een bezoek aan het
wereldberoemde tempelcomplex Angkor Wat.
Dit complex is in de 11e eeuw gebouwd en met een
tempel van maar liefst 65 meter hoog de grootste in
de wereld. Angkor Wat staat sinds 1992 op de
werelderfgoedlijst van UNESCO.

Dag 3 Siem Raep – Phnom Penh
De ochtend heeft u ter vrije besteding. Facultatief kunt
u een mooie boottocht maken over het grootste meer
van Cambodja, Tonlé Sap. Het Tonlé Sap-meer is
bijzonder te noemen vanwege de wisselende stromingen. Tijdens het regenseizoen kan de Mekong Rivier,
welke in verbinding staat met het Tonlé Sap-meer, de
hoeveel- heid water niet aan waardoor het meer twee
keer zo groot wordt. In de droge periode stroomt dit

water weer terug naar de Mekong Rivier. Door deze
stroming leven de mensen aan de oevers in huizen op
palen. Daarnaast kent het gebied vele Vietnamese
drijvende huizen. Tijdens de boottocht kunt u genieten
van het dagelijks leven langs de oevers. In de middag
vertrekt u naar de sfeervolle hoofdstad van Cambodja,
Phnom Penh.

Dag 4 Phnom Penh
Vandaag maakt u een stadstour door Phnom Penh.
U bezoekt het Koninklijke paleis wat in 1913 gebouwd
is en een prachtig voorbeeld is van de typische Khmer
architectuur. Het paleis is nog steeds in gebruik door
de Koninklijke familie, maar een deel is te bezichtigen
door het publiek. Vooral de Wat Preah Keo, ook wel
Zilveren Pagode genoemd, is indrukwekkend.
Deze wordt zo genoemd omdat de vloer bestaat uit
ruim 5000 tegels van zilver. Daarnaast staan er vele
Boeddhabeelden, waaronder een beeld van massief
goud, ingelegd met meer dan 2000 edelstenen.
Ook staat u tijdens deze stadstour stil bij het verleden
van Cambodja. Zo bezoekt u het Tuol Sleng Museum
en de Killing Fields. Het Tuol Sleng Museum is hier na
de bevrijding van Phnom Penh in 1979 gevestigd en
was een voormalige school die in 1975 werd overgenomen door de Rode Khmer voor gebruik door de
speciale veiligheidsdienst van Pol Pot. Het gebouw
werd gebruikt als gevangenis en martelkamer.
Vele duizenden Cambodjaanse burgers zijn hier
gemarteld en later ter dood gebracht in de Killing
Fields. Om u als bezoeker een idee te geven van de
daden die op de Killing Fields plaats hebben gevonden
is er een monument geplaatst welke is opgebouwd uit
schedels. Dit monument staat voor de duizenden
slachtoffers welke zijn gevallen tijdens gedwongen
werkzaamheden of geëxecuteerd zijn.
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Overnachtingen
1 nacht Hue
3 nachten Hoi An
1 nacht Qui Nhon
1 nacht Pleiku
1 nacht Lak Meer
2 nachten Dalat

Dag 5 Phnom Penh – Chau Doc
Vandaag is de ochtend ter vrije besteding. In de
middag wordt u naar de haven gebracht en vanaf hier
gaat u met de snelle boot naar Chau Doc (Vietnam).

Dag 6 Chau Doc – Can Tho
Na het ontbijt vertrekt u naar Can Tho wat de grootste
plaats is in de Mekong Delta. Onderweg brengt u een
bezoek aan het Tra Su Cajuput Forest. Het is de habitat
voor vele kolonies watervogels, vleermuizen en zeer
zeldzame bedreigde reptielen.

Dag 7 Can Tho
De ochtend is ter vrije besteding. Eind van de ochtend
wordt u naar de haven gebracht waar u zult inschepen
op een mooie comfortabele boot, waar u 1 nacht op
zult verblijven. Na een verfrissend welkomstdrankje
wordt u rond geleid aan boord en naar uw hut
gebracht. Tijdens de lunch (inclusief) begint de boot te
varen. Leun achterover en kijk naar het fantastische
landschap en het dagelijks leven op en rond de
Mekong. In de middag kunt u van boord voor een
begeleide wandeling door een dorp en de omliggende
boomgaarden en rijstvelden.
Hierna gaat u terug aan boord en kunt u op het dek
genieten van de zonsondergang. De dag wordt
afgesloten met een heerlijk diner (inclusief) aan boord.

Dag 8 Can Tho – Ho Chi Minh City
Rond 6.30 uur begint de boot weer te varen en kunt u
genieten van de zonsopgang. Onder het genot van een
ontbijt kunt u langs de oever zien hoe exotische
vruchten wordt gedroogd en kijken naar de bouw van
houten schepen. Na het ontbijt stapt u over op een
klein bootje die u naar de drijvende markt van Cai Be of
Cai Rang brengt. Het is hier een drukte van komen en
gaan van handelaren die vele soorten groente en fruit
per boot verhandelen. Na de lunch wordt u naar uw
hotel in Ho Chi Minh City gebracht.

Dag 9 Ho Chi Minh City
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
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2 nachten Mui Ne
2 nachten Ho Chi Minh City
1 nacht Can Tho
2 nachten Phu Quoc
2 nachten Phnom Penh
3 nachten Siem Raep

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.
De middag bent u vrij om op eigen gelegenheid de stad
nog wat meer te verkennen.

22 dagen

Vietnam - Cambodja

Facultatief kunt u deelnemen aan een fietsexcursie
inclusief boottocht onder begeleiding van een lokale
gids waarbij u het dagelijks leven in Hoi An en op het
platteland van dichtbij kunt bewonderen.

Dag 10 Ho Chi Minh City

Dag 1 Danang – Hue

Dag 4 Hoi An

Na aankomst op de luchthaven van Danang wordt u
naar Hue gereden. Hue is de keizerlijke hoofdstad van
de laatste keizerlijke dynasty, de Nguyen dynastie, die
van 1802 tot 1945 over Vietnam geregeerd heeft.
In de middag brengt u een bezoek aan het Citadel, de
Keizerlijke stad en de Verboden Keizerlijke (Paarse)
Stad. Hier werd tijdens het Tet offensief van 1968
zwaar gevochten tussen de Amerikanen en de Viet
Cong strijders.

Vandaag heeft u een vrije dag.
Als u van cultuur houdt dan kunt u een bezoek gaan
brengen aan het voormalig religieus, cultureel centrum
van het Cham Koninkrijk, My Son. Als gevolg van de
bombardementen door de Amerikanen zijn vele
Chamtorens zwaar beschadigd, maar een bezoek aan
deze bijzondere historische plaats is zeker de moeite
waard.

Dag 2 Hue – Hoi An

Na het ontbijt reist u naar de kustplaats Qui Nhon.
Onderweg 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. U krijgt hier een oude Nederlandse documentairefilm te zien. Daarna kunt u het museum
bezoeken en het buitenterrein bezichtigen.
Daarna vervolgt u de weg naar Qui Nhon waarbij
onderweg een vissersbotenwerf wordt bezocht.

Vandaag staat een dagexcursie op het programma.
U gaat 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.
Hierna gaat u de Cu Chi tunnels 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.

Dag 11 Ho Chi Minh City
Vandaag is de dag ter vrije besteding.

Dag 12 Ho Chi Minh City – luchthaven
De reis zit er weer op en vandaag wordt u naar de
luchthaven van Ho Chi Minh City gebracht.

Highlights
• Angkor Thom
• Tuol Sleng Museum
• Tra Su Cajuput Forest
• Cruise Mekong Rivier met 1 overnachting op de boot

In de ochtend maakt u een korte boottocht over de
Perfume rivier. U bezoekt de Tien 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 gaat u per auto naar de tombe Van Tu Duc.
Tu Duc was de langst regerende keizer van de Nguyen
dynastie, en heeft misschien wel de mooiste keizerlijke
tombe bij Hue laten bouwen. Na dit bezoek reist
u via de Hai Van pas, ook wel wolkenpas genoemd,
naar Danang. In de middag bezoekt u het Chammuseum.
Het museum is in 1905 gesticht door de Fransen en
de mooiste beelden van de machtige antieke Cham
cultuur worden hier veilig bewaard en tentoongesteld.
U vervolgt de reis naar Hoi An. Onderweg brengt u nog
een bezoek aan een marmer werkplaats.

Dag 3 Hoi An
Hoi An is een toeristenplaatsje dat is opgenomen door
de UNESCO als één van de vijf World Heritage sites in
Vietnam. U maakt vandaag een stadswandeling door
dit 15e eeuwse stadje waarbij u o.a. een bezoek brengt
aan één van de Koopmanshuizen, een huis van een
Chinese handelaar en de karakteristieke Japanse brug.
De middag is ter vrije besteding. U kunt het plaatsje
zelf verder gaan verkennen, maar u heeft ook de
mogelijkheid om naar het strand te gaan.

Dag 5 Hoi An – Qui Nhon

Dag 6 Qui Nhon – Pleiku
Vandaag vervolgt u de reis door de Centrale Hooglanden
naar de plaats Pleiku. Onderweg stopt u op de An Khe
Pas waar u bij helder weer een prachtig uitzicht over de
omgeving heeft.
Vervolgens maakt u onder begeleiding van een lokale
gids een mooie wandeltocht door een paar dorpjes van
de Bahnar stam, dit is één van de 54 etnische stammen
die Vietnam rijk is.

Dag 7 Pleiku – Lak-meer
Na het ontbijt rijdt u door een mooi berglandschap
naar het Lak-meer. Het meer is prachtig gelegen en is
omgeven door beboste bergen. Tijdens de reis kunt u
genieten van prachtige uitzichten over de vele koffie-,
peper- en rubberplantages. Er wordt ook een bezoek
gebracht aan een rubber- en peperplantage.
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Highlights

Dag 8 Lak-meer – Dalat
Vandaag vertrekt u vroeg in de ochtend naar de plaats
Dalat. Deze rit voert u door een onbekend stuk van de
Centrale Hooglanden. Dalat ligt op 1500 meter hoogte
en was van oorsprong een kuuroord voor de Fransen.
U kunt de Franse invloeden terugvinden in de vele
fraaie villa’s die de kolonialen er destijds hebben
gebouwd.
In de middag maakt u een korte stadsrondrit waarbij u
een bezoek brengt aan het zomerpaleis van keizer Bao
Dai, de laatste keizer van de Nguyen dynastie.
Vervolgens bezoekt u het fantasiehotel Crazy House.
Een hotel waarvan de stijl vaak wordt vergeleken met
het werk van Gaudi. Hier zult u van de ene verbazing in
de andere vallen. Tot slot zult u de zogenaamde “Valley
of Love” bezoeken. Op deze plek laten pas getrouwde
Vietnamese stellen zich graag vereeuwigen op de foto.

Dag 9 Dalat
Na het ontbijt gaat u per trein naar het nabijgelegen
dorpje Trai Mat. Het is een kort tochtje over de
spoorlijn van slechts 12 kilometer, maar de weg er
naartoe voert u langs vele landbouwterrassen en
kassen waar o.a. bloemen en aardbeien verbouwd
worden. In Trai Mat bezoekt u de prachtig gedecoreerde
pagode Linh Phuoc. In de pagode staat een 49 meter
lang drakenbeeld welke gemaakt is van maar liefst
12.000 bierflesjes en een Boeddhabeeld met 1000
ogen. Na dit bezoek gaat u per auto naar één van de
vele mooie watervallen in de omgeving.
De middag is ter vrije besteding.

Dag 10 Dalat – Mui Ne
Vandaag reist u verder naar de kustplaats Mui Ne.
U rijdt door enkele mooie bergpassen en als het weer
het toelaat kunt u onderweg nog een korte wandeling
maken en stoppen bij enkele mooie uitzichtpunten.
U vervolgt uw reis en komt in een droog gebied wat
ook wel ‘de Sahara van Vietnam’ wordt genoemd.
U bezoekt de witte zandduinen die bij de Vietnamezen
bekend staan als Bao Trang (wit meer).
Daarna bezoekt u de rode zandduinen die karakteristiek
zijn voor de omgeving van Mui Ne.

Dag 11 Mui Ne
Vandaag heeft u een vrije dag.

Dag 12 Mui Ne – Ho Chi Minh City
Vandaag vertrekt u naar de grootste stad van Vietnam,
Ho Chi Minh City, het vroegere Saigon. In de middag
staat er een stadstour op het programma. U bezoekt
eerst de Tien Hau Pagode in Chinatown. Deze prachtige
pagode is gewijd aan de godin van de zee.
Daarna bezoekt u het oorlogsmuseum waar u een
goede indruk krijgt van de impact en verwoestingen
van zowel de Franse als de Amerikaanse oorlog.
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• Angkor Thom
• Tuol Sleng Museum
• Tra Su Cajuput Forest
• Cruise Mekong Rivier met
1 overnachting op de boot

Vervolgens wordt er een korte fotostop gemaakt bij het
Reunificatie paleis en bezoekt u het postkantoor en de
kathedraal welke beide een mooi voorbeeld zijn van de
Franse koloniale architectuur. Na het stadhuis wordt de
stadstour afgesloten met een bezoek aan een grote
overdekte markt in het centrum van de stad.

Dag 13 Ho Chi Minh City
Na het ontbijt bezoekt u de Cu Chi tunnels. 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. Dit tunnelcomplex heeft een omvang van zo’n 250 km en is
aangelegd rond 1948. Ter plaatse krijgt u een kaart van
het district te zien waar u de doorsnede van een stukje
tunnelstelsel kunt zien. Na de documentairefilm
betreed u het terrein waar u uitleg krijgt over o.a.
boobytraps, gebruikte kamers en de Hoang Cam
keuken. Het is ook mogelijk om zelf met de lokale gids
een klein stukje door de tunnels af te leggen.
De middag is verder ter vrije besteding.

Dag 14

Ho Chi Minh City – Can Tho
Vandaag vertrekt u vroeg in de ochtend naar de
Mekong Delta. U reist naar Cai Be voor een boottocht
op de Mekong Rivier. De Mekong is met zijn 5000 km
één van de langste rivieren ter wereld. Op het water en
langs de kant ziet u veel bedrijvig-heid. Onderweg
bezoekt u een kokosfabriek. Ook maakt u met een
roeiboot nog een tochtje door de zijkanalen van de
Mekong Rivier. Per auto vertrekt u naar het hotel in
Can Tho.

Dag 15 Can Tho – Phu Quoc
Na het ontbijt bezoekt u per boot de drijvende markt in
de omgeving van Can Tho. Het is hier een komen en
gaan van handelaren die vele soorten groente en fruit
per boot verhandelen. Het grootste gedeelte hiervan is
bestemd voor de winkels en markten in Ho Chi Minh
City. Na de boottocht rijdt u naar de havenplaats Rach
Gia aan de zuidkust waar u de boot neemt naar het
prachtige eiland Phu Quoc. Phu Quoc wordt ook wel
het Smaragd eiland genoemd vanwege de natuurlijke
schatten die op het eiland te vinden zijn. De stranden
behoren tot de mooiste van Vietnam maar ook het
ongerepte binnenland is prachtig om te zien.

Dag 16 Phu Quoc
Vandaag heeft u een vrije dag waarbij u het eiland op
eigen gelegenheid kunt gaan verkennen.

Dag 17 Phu Quoc – Phnom Penh
Na het ontbijt vaart u terug naar het vaste land van
Vietnam. Na aankomst in het plaatsje Ha Tien rijdt u
naar de grens tussen Vietnam en Cambodja.
Vervolgens rijdt u naar de sfeervolle hoofdstad van
Cambodja, Phnom Penh.

Dag 18 Phnom Penh
Vandaag maakt u een stadstour door Phnom Penh.
U bezoekt het Koninklijke paleis wat in 1913 gebouwd
is en een prachtig voorbeeld is van de typische Khmer
architectuur. Het paleis is nog steeds in gebruik door
de Koninklijke familie, maar een deel is te bezichtigen
door het publiek. Vooral de Wat Preah Keo, ook wel
Zilveren Pagode genoemd, is indrukwekkend.
Deze wordt zo genoemd omdat de vloer bestaat uit
ruim 5000 tegels van zilver. Daarnaast staan er vele
Boeddhabeelden, waaronder een beeld van massief
goud, ingelegd met meer dan 2000 edelstenen.
Ook staat u tijdens deze stadstour stil bij het verleden
van Cambodja. Zo bezoekt u het Tuol Sleng Museum
en de Killing Fields. Het Tuol Sleng Museum is hier
na de bevrijding van Phnom Penh in 1979 gevestigd
en was een voormalige school die in 1975 werd
overgenomen door de Rode Khmer voor gebruik
door de speciale veiligheidsdienst van Pol Pot.
Het gebouw werd gebruikt als gevangenis en martelkamer. Vele duizenden Cambodjaanse burgers zijn hier
gemarteld en later ter dood gebracht in de Killing
Fields. Om u als bezoeker een idee te geven van de
daden die op de Killing Fields plaats hebben gevonden
is er een monument geplaatst welke is opgebouwd uit
schedels. Dit monument staat voor de duizenden
slachtoffers welke zijn gevallen tijdens gedwongen
werkzaamheden of geëxecuteerd zijn.
Dag 19 | Siem Raep
Vandaag vervolgt u uw reis naar Siem Raep.
Onderweg rijdt u door een vlak landschap met vele
rijstvelden. U stopt bij een lokale markt waar insecten
verhandeld worden die een delicatesse zijn in Cambodja. De specialiteit van deze markt is de gefrituurde
Tarantula spin. Verder zal er gestopt worden bij
een brug die meer dan 1000 jaar geleden door de

Khmer is aangelegd. De brug verkeerd in een goede
staat en wordt nog steeds gebruikt. Siem Reap is een
bruisende stad gelegen bij de legendarische tempels
van Angkor.
Dag 20 | Siem Raep
Deze dag staat in het teken van het grootste en meest
indrukwekkende religieuze bouwwerk ter wereld, het
tempelcomplex van Angkor. Angkor is de naam van de
oude hoofdstad van het Khmerrijk waar Khmervorsten
in een periode van 600 jaar vele tempels hebben
gebouwd in de dichte jungle van Cambodja.
Met uitzondering van Angkor Wat waren alle tempels
overwoekerd door de jungle. Het tempel-complex van
Angkor telt meer dan 30 hoofdcomplexen met
tempels, baden en beelden. Een deel ervan ligt nog
steeds verscholen in de oerwouden.
U bezoekt vandaag tempelcomplex Angkor Thom. Dit
complex is in de 12e eeuw
gebouwd om de overwinning op het rijk Champa te
eren. Het herbergt zowel
Hindoeïstische als Boeddhistische tempels en het 300
meter lange olifantenterras van
de Lepra Koning. Uiteraard brengt u ook een bezoek
aan het wereldberoemde tempel-complex Angkor Wat.
Dit complex is in de 11e eeuw gebouwd en met een
tempel van maar liefst 65 meter hoog de grootste in de
wereld. Angkor Wat staat sinds 1992 op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Dag 21 Siem Raep
Vandaag heeft u een vrije dag waarin u in de
gelegenheid wordt gesteld om zelf nog enkele
tempelcomplexen te bezoeken.
U kunt er ook voor kiezen om facultatief een mooie
boottocht te maken over het grootste meer van
Cambodja, Tonlé Sap.

Dag 22 Siem Raep – luchthaven
De reis zit er weer op en vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht.
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12 dagen

ZuidVietnam - Cambodja
Dag 1 Ho Chi Minh City
Na aankomst op de luchthaven in Ho Chi Minh City
(Saigon) treft u buiten uw gids en/of chauffeur.
Met airconditioned vervoer wordt u naar het hotel in
Ho Chi Minh City gebracht.
De rest van de dag is ter vrije besteding.

Dag 2 Ho Chi Minh City
Vandaag staat een dagexcursie op het programma.
U gaat 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. Hierna gaat u de Cu Chi tunnels
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.

Dag 3 Ho Chi Minh City
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.
De middag bent u vrij om op eigen gelegenheid de stad
nog wat meer te verkennen.

Dag 4 Ho Chi Minh City – Can Tho
Na het ontbijt vertrekt u voor een ontspannen
boottocht op de Mekong Rivier in de plaats Ben Tre.
In de middag vertrekt u naar het hotel in Can Tho
wat de grootste plaats is in de Mekong Delta.
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Overnachtingen

Highlights

3 nachten Ho Chi Minh City
1 nacht Can Tho
1 nacht Chau Doc
3 nachten Phnom Penh
3 nachten Siem Raep

• Cao Dai tempel
• Boottocht Mekong Rivier
• Killing Fields
• Tempelcomplex Angkor

Dag 5 Can Tho – Chau Doc

Dag 8 Phnom Penh

Dag 11 Siem Raep

Na het ontbijt bezoekt u per boot de drijvende markt in
de omgeving van Can Tho. Het is hier een drukte van
komen en gaan van handelaren die vele soorten
groente en fruit per boot verhandelen. Hierna vertrekt
u naar de plaats Chau Doc, een kleine stad in de
Mekong Delta. Optioneel kunt u in de middag een
bezoek brengen aan Tra Su Cajuput Forest.

Vandaag is de dag ter vrije besteding.

Vandaag heeft u een vrije dag waarin u in de
gelegenheid wordt gesteld om zelf nog enkele
tempelcomplexen te bezoeken. U kunt de tempelcomplexen bezoeken door bijvoorbeeld een fiets te
huren bij het hotel. U kunt er ook voor kiezen om
facultatief een mooie boottocht te maken over het
grootste meer van Cambodja, Tonlé Sap. Het Tonlé
Sapmeer is bijzonder te noemen vanwege de
wisselende stromingen.
Tijdens het regenseizoen kan de Mekong Rivier, welke
in verbinding staat met het Tonlé Sapmeer, de hoeveelheid water niet aan waardoor het meer twee keer zo
groot wordt. In de droge periode stroomt dit water
weer terug naar de Mekong Rivier. Door deze stroming
leven de mensen aan de oevers in huizen op palen.
Daarnaast kent het gebied vele Vietnamese drijvende
huizen.
Tijdens de boottocht kunt u genieten van het
dagelijks leven langs de oevers.

Dag 6 Chau Doc – Phnom Penh
Vroeg in de ochtend word u naar de haven van Chau
Doc gebracht waar u de snelle boot neemt naar de
sfeervolle hoofdstad van Cambodja, Phnom Penh.
Bij aankomst in Phnom Penh wordt u door middel
van een transfer naar uw hotel gebracht.

Dag 7 Phnom Penh
Vandaag maakt u een stadstour door Phnom Penh.
U bezoekt het Koninklijke paleis wat in 1913 gebouwd
is en een prachtig voorbeeld is van de typische Khmer
architectuur. Het paleis is nog steeds in gebruik door
de Koninklijke familie, maar een deel is te bezichtigen
door het publiek. Vooral de Wat Preah Keo, ook wel
Zilveren Pagode genoemd, is indrukwekkend.
Deze wordt zo genoemd omdat de vloer bestaat uit
ruim 5000 tegels van zilver. Daarnaast staan er vele
Boeddhabeelden, waaronder een beeld van massief
goud, ingelegd met meer dan 2000 edelstenen.
Ook staat u tijdens deze stadstour stil bij het verleden
van Cambodja. Zo bezoekt u het Tuol Sleng Museum
en de Killing Fields. Het Tuol Sleng Museum is hier na
de bevrijding van Phnom Penh in 1979 gevestigd en
was een voormalige school die in 1975 werd overgenomen door de Rode Khmer voor gebruik door de
speciale veiligheidsdienst van Pol Pot. Het gebouw
werd gebruikt als gevangenis en martelkamer.
Vele duizenden Cambodjaanse burgers zijn hier
gemarteld en later ter dood gebracht in de Killing
Fields. Om u als bezoeker een idee te geven van de
daden die op de Killing Fields plaats hebben gevonden
is er een monument geplaatst welke is opgebouwd uit
schedels. Dit monument staat voor de duizenden
slachtoffers welke zijn gevallen tijdens gedwongen
werkzaamheden of geëxecuteerd zijn.

Dag 9 Phnom Penh – Siem Raep
Vandaag vervolgt u uw reis naar Siem Reap.
Onderweg rijdt u door een vlak landschap met vele
rijstvelden. U stopt bij een lokale markt waar insecten
verhandeld worden die een delicatesse zijn in Cambodja.
De specialiteit van deze markt is de gefrituurde
Tarantula spin. Verder zal er gestopt worden bij een
brug die meer dan 1000 jaar geleden door de Khmer is
aangelegd. De brug verkeerd in een goede staat en
wordt nog steeds gebruikt. Siem Reap is een bruisende
stad gelegen bij de legendarische tempels van Angkor.

Dag 10 Siem Raep
Deze dag staat in het teken van het grootste en meest
indrukwekkende religieuze bouwwerk ter wereld, het
tempelcomplex van Angkor. Angkor is de naam van de
oude hoofdstad van het Khmerrijk waar Khmervorsten
in een periode van 600 jaar vele tempels hebben
gebouwd in de dichte jungle van Cambodja.
Met uitzondering van Angkor Wat waren alle tempels
overwoekerd door de jungle. Het tempelcomplex van
Angkor telt meer dan 30 hoofdcomplexen met
tempels, baden en beelden. Een deel ervan ligt nog
steeds verscholen in de oerwouden. U bezoekt
vandaag tempelcomplex Angkor Thom. Dit complex is
in de 12e eeuw gebouwd om de overwinning op het rijk
Champa te eren. Het herbergt zowel Hindoeïstische
als Boeddhistische tempels en het 300 meter lange
olifantenterras van de Lepra Koning.
Uiteraard brengt u ook een bezoek aan het wereldberoemde tempelcomplex Angkor Wat. Dit complex is
in de 11e eeuw gebouwd en met een tempel van maar
liefst 65 meter hoog de grootste in de wereld.
Angkor Wat staat sinds 1992 op de werelderfgoedlijst
van UNESCO.

Dag 12 Siem Raep De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar de luchthaven gebracht voor uw terugvlucht.
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Over de
bestemming

Maleisië

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

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, met ieder hun eigen cultuur.
Daarnaast wonen er nog kleinere groepen Arabieren,
Europeanen, en Singhalezen.
De staatsgodsdienst is de islam. Daarnaast vindt u er
ook het Boeddhisme, het Hindoeïsme en het Christendom.
Godsdienst
Hoewel de islam de officiële godsdienst van Maleisië is,
heeft iedere maatschappelijke groepering het grondwettelijke recht om zijn eigen godsdienst te belijden. Vrijwel
alle belangrijke religies ter wereld zijn in Maleisië
vertegenwoordigd. Ruim de helft van de bevolking
(55 procent) volgt de islam. Daarnaast zijn er aanhangers
van het boeddhisme (19 procent), christendom en
hindoeïsme (beide 7 procent).
Taal
De officiële taal in Maleisië is Bahasa Malaysia. U kunt
tijdens uw reis door Maleisië echter ook goed met
Engels terecht.
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. De bekendste natuurgebieden zijn Cameron
Highlands, Taman Negara en Borneo.
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 leefgeKlimaattabel Maleisië
bied in een van de rijkste natuurgebieden in de wereld.
Max. temperatuur

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

Overnachtingen

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. De neerslag is hier anders van
aard. De regenval manifesteert zich vooral in de vorm
van buien die aan het einde van de dag en ‘s nachts
vallen, vaak in combinatie met onweer.
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.

12 dagen

3 nachten Penang
2 nachten Kuantan
1 nacht Kota Bahru
2 nachten Malakka
1 nacht Kuala Terengganu 2 nachten Kuala Lumpur

Dag 1 Penang

Dag 5 Kota Bahru – Kuala Terengganu

Na aankomst in Penang wordt u opgevangen door een
Engels sprekende gids/chauffeur, die u gedurende uw
verblijf in Maleisië zal begeleiden. U wordt met een
airconditioned bus opgehaald en aansluitend gaat u
lunchen in China Town. Na de lunch krijgt u kort de
gelegenheid om China Town op eigen gelegenheid te
verkennen. Vervolgens wordt u naar uw hotel gebracht
en heeft u de rest van de middag ter vrije besteding.
In de avond is er een welkomstdiner.

Een goede manier om een stad te leren kennen is het
bezoeken van een markt. U bezoekt de Siti Khadijah
markt die vernoemd is naar de ondernemende vrouw
van de profeet Mohammed. Deze markt wordt door
vrouwen gerund en er worden voornamelijk verse
producten verkocht zoals vis, groente en fruit.
Hierna vertrekt u naar de volgende verblijfplaats
Kuala Terengganu.

Dag 2 Penang

Onderweg van Kuala Terengganu naar Kuantan
bezoekt u Pulau Duyong, bekend om zijn traditionele
scheepswerven. U kunt hier zien hoe er van generatie
op generatie boten worden gebouwd zonder bouwtekening. Vervolgens brengt u een bezoek aan het Islamic
Civilization Park gemarkeerd door 23 prachtige
miniaturen van beroemde monumenten zoals de
Alhambra Citadel van Spanje en de Taj Mahal in India.
Bij een fabriekje kunt u een gerecht proeven wat
favoriet is bij de lokale bevolking ‘Lemang’, kleefrijst
gekookt in kokosmelk en gestoomd in een bamboekoker. Bij een weverij worden op ambachtelijke manier
door vrouwelijke dorpelingen tassen en matten
gemaakt van Mengkuang bladeren. Het is interessant
om te zien hoe ze iets moois kunnen maken van de
stugge bladeren.

Maleisië

Na het ontbijt maakt u de Hill & Temple Tour.
Tijdens deze tour bezoekt u de grootste Boeddhistische
Tempel van Zuidoost Azië, Kek Lok Si, waar u een mix
van Chinese, Thaise en Birmese bouwstijlen kunt zien.
Vervolgens brengt u een bezoek aan Penang Hill waar
u met een kabeltrein naar de top gaat van de 833 meter
hoge berg. Geniet van het prachtige uitzicht over het
eiland en het vaste land. In de avond maakt u met een
fietstaxi een ritje door de smalle straatjes van Georgetown waar u langs historische plaatsen rijdt zoals de
Kapitan Keling Moskee, St. George’s Church, de
Chinese Kamer van Koophandel, Star Publication
House en Kuan Yin Teng Tempel. Na de tocht stopt u
bij het Red Garden Food Paradise, een populaire plaats
voor zowel de lokale bevolking als de toeristen. Hier
vindt u niet alleen de beste lokale gerechten, maar ook
internationale gerechten.

Vaccinaties
Hoewel vaccinaties in Maleisië niet verplicht zijn,
worden vaccinaties tegen DTP, Hepatitis A en B wel
aanbevolen. Daarnaast wordt voor bepaalde gebieden
het gebruik van malariatabletten aanbevolen. Voor
actuele informatie adviseren we u om minimaal twee
maanden voor vertrek contact op te nemen met uw
huisarts, Thuisvaccinatie.nl of de plaatselijke GG&GD.
Via onze website www.schonestreven.nl kunt u bij
‘Links’ informatie vinden over Thuisvaccinatie.nl.
Visum
Reist u naar Maleisië dan heeft u een visum nodig.
Bij een reis korter dan 30 dagen kunt u op het vliegveld
gratis een Visum-On-Arrival aanschaffen.

Dag 6 Kuala Terengganu – Kuantan

Dag 7 Kuantan Vandaag is ter vrije besteding.

Dag 3 Penang Vandaag is ter vrije besteding.
Dag 4 Penang – Kota Bahru

jan
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mrt
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mei
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okt
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dec
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34

34

34

32

32
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31

31

32

32

Zonuren per dag

8

8

8

8

7

6

6

6

6

6

6

7

Dagen met neerslag

8

6

8

13

18

16

17

19

21

22

20

15

Vandaag vertrekt u na het ontbijt naar Kota Bahru,
een afstand van ± 375 km over de East-West Highway.
De route gaat door tropisch regenwoud en langs het
grootste kunstmatige Temenggor meer wat omgeven is
door een diversiteit aan flora en fauna. Na aankomst in
het hotel is de rest van de dag ter vrije besteding.

Highlights
• Hill & Temple Tour
• Siti Khadijah markt
• Het voormalige Nederlandse
Stadhuys
• Batu Caves

Bovenstaand: het gemiddelde temperatuur weer (klimaat). Bronnen: Weeronline en klimaatinfo
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Dag 8 Kuantan – Malakka
Na het ontbijt vertrekt u naar de historische stad
Malakka gelegen aan de zuidwestkust. Sinds 2008
staat Malakka op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
U maakt een wandeling door dit fascinerende gebied
waarbij u de St. Peter’s Church bezoekt, de oudste kerk
in Maleisië die nog steeds in gebruik is. Bewonder de
beroemde poort van Port De Santiago en wandel door
de ruïnes van St. Paul’s Church. Hierna bezoekt u het
Rode Plein die zo genoemd is vanwege de zalmroze
gebouwen. Hier staat de roodwitte kerk Christ Church,
oorspronkelijk een Nederlands Hervormde Kerk, en
daar vlakbij het voormalige Nederlandse Stadhuys.
Vervolgens gaat u naar de boeddhistische tempel
Cheng Hoon Teng, een van de oudste nog
functionerende tempels.

Dag 9 Malakka Vandaag is ter vrije besteding.
Dag 10 Malakka – Kuala Lumpur
Na het ontbijt vertrekt u naar de bruisende stad Kuala
Lumpur. Onderweg brengt u een bezoek aan de stad
Putrajaya, bekend om zijn architectonische bouwwerken.
Putrajaya is het administratieve centrum van de
federale regering van Maleisië.

Dag 11 Kuala Lumpur
Na het ontbijt maakt u een excursie in de omgeving
rondom Kuala Lumpur. U rijdt door Maleisische dorpen
en maakt een stop bij ’s werelds grootste en meest
gerenommeerde tinfabriek de Royal Selangor, wat
bekend staat om hun bijzondere vakmanschap.
Hierna brengt u een bezoek aan een batikfabriekje.
Als laatste staat er een bezoek aan de kleurrijke Batu
Caves op het programma. Om bij de ingang van de
tempel te komen moet u eerst 272 treden beklimmen
maar het is absoluut de moeite waard. Door de
lichtinval ziet de grot er schitterend uit en krijgt het
geheel iets magisch. De tempel is gedecoreerd met
wandschilderingen en veel beelden van hindoegoden.
De rest van de middag is ter vrije besteding.
’s Avonds gaat u de bruisende hoofdstad verkennen
door te dwalen door de smalle straatjes van Chinatown
waar op de avondmarkt van alles te koop is. In Petaling
Street zijn eetwagentjes die traditionele ma chi
(kleefrijst met pinda’s) verkopen. Proeft u ook eens de
Sweet patato bal, een knapperig warme zoete aardappel,
een heerlijke lekkernij. Vervolgens bezoekt u de
Chinese Guan Di Tempel en de Indiase Tempel Sri
Maha Mariamman. Als laatste plaats brengt u een
bezoek aan Jalan Alor, een straatje met diverse
eetstalletjes waar u uw eigen noodle gerecht kunt
samenstellen.

Dag 12 Kuala Lumpur – Transfer luchthaven
Vandaag vertrekt u naar het vliegveld voor de vlucht
naar huis.
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14 dagen

SingaporeMaleisië

2 nachten Singapore
1 nacht Malakka
2 nachten Kuala Lumpur
2 nachten Cameron Highlands
3 nachten Penang
3 nachten Langkawi

Dag 1 Singapore
Op het vliegveld van Singapore wordt u opgevangen
door een Engels sprekende gids/chauffeur. U wordt
met een airconditioned bus opgehaald en aansluitend
gaat u lunchen in Little India. Na de lunch krijgt u kort
de gelegenheid om Little India op eigen gelegenheid te
verkennen.
Vervolgens wordt u naar uw hotel gebracht en heeft u
de rest van de middag ter vrije besteding. In de avond
is er een welkomstdiner in een restaurant.

Dag 2 Singapore
Vandaag gaat u Singapore ontdekken. U kunt zelf zien
hoe Singapore is getransformeerd van een slaperig
vissersdorp naar een wereldstad. U begint met een
tochtje op een traditionele boot naar het Merlion Park
waar u het Merlion (half vis/half leeuw) standbeeld
kunt bekijken. U heeft hier een prachtig uitzicht over de
Marina Bay. Hierna gaat u naar het Civic District waar
u tijdens het wandelen over de boulevards de historische
gebouwen kunt bekijken. Vervolgens gaat u naar
Orchard Road, een chique winkelstraat in het centrum
van de stad.
Tot slot brengt u een bezoek aan het National Orchid
Garden. Hier kunt u wel 60.000 planten en orchideeën
bekijken.

Dag 3 Singapore – Malakka
In de ochtend vertrekt u richting Johor Bahru, waar u
op een andere bus moet overstappen die u naar
Maleisië, Malakka zal brengen. Op de grens van
Singapore naar Maleisië moet u twee keer uitstappen
om de nodige stempels te halen bij het immigratie- en
douanekantoor. Omdat de bagage in- en uitgeladen
moet worden is het handig als u een koffer op wielen
meeneemt. Sinds 2008 staat Malakka op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. U maakt een wandeling door

dit fascinerende gebied waarbij u de St. Peter’s Church
bezoekt, de oudste kerk in Maleisië die nog steeds in
gebruik is. Bewonder de beroemde poort van Port De
Santiago en wandel door de ruïnes van St. Paul’s Church.
Hierna bezoekt u het Rode Plein die zo genoemd is
vanwege de zalmroze gebouwen. Hier staat de
roodwitte kerk Christ Church, oorspronkelijk een
Nederlands Hervormde Kerk, en daar vlakbij het
voormalige Nederlandse Stadhuys.
Na de lunch brengt u een bezoek aan de Cheng Hoon
Teng Tempel, een van de weinige plaatsen waar de drie
pijlers van de Chinese spiritualiteit, het Taoïsme, het
Boeddhisme en het Confucianisme onder één dak te
vinden zijn.

Dag 4 Malakka – Kuala Lumpur
Na het ontbijt vertrekt u naar de bruisende stad Kuala
Lumpur. Onderweg brengt u een bezoek aan de stad
Putrajaya, bekend om zijn architectonische bouwwerken.
Putrajaya is het administratieve centrum van de
federale regering van Maleisië.

Dag 5 Kuala Lumpur
De ochtend is ter vrije besteding.
Voor de lunch wordt u opgehaald en naar een restaurant
gebracht waar u uit diverse gerechten kunt kiezen;
Maleisisch, Chinees, Indiaas of Westers.
Hierna bezoekt u de Petronas Twin Towers. Ze steken
met hun 88 verdiepingen en 452 meter boven de
Skyline van Kuala Lumpur uit. Dit architectonische
wonder, welke geïnspireerd werd door de vijf pijlers van
de Islam, is het centrum van het ultra moderne Kuala
Lumpur. U gaat met de lift omhoog tot de brug die de
beide torens met elkaar verbindt.

Dag 6 Kuala Lumpur – Cameron Highlands
Na het ontbijt vertrekt u via de Noord-Zuid Highway
naar het gebergte van de Cameron Highlands.
De Cameron Highlands zijn grotendeels begroeid met
thee- en groenteplantages. Onderweg stopt u bij de
Lata Iskandar waterval. Het water stroomt hier van
grote hoogte ruisend naar beneden. De route gaat
verder via een kronkelweg met meer dan zeshonderd
bochten waarbij u kunt genieten van steeds mooier
wordende vergezichten. Zo is de rit naar de Cameron
Highlands al een belevenis op zich. Lunch onderweg.

Dag 7 Cameron Highlands
In de ochtend rijdt u met een Land Rover naar de
Gunung Brinchang, de hoogste berg in de omgeving.
ij helder weer heeft u tijdens de rit een adembenemend
uitzicht op de omliggende theeplantages.
Vervolgens brengt u een bezoek aan de theeplantage
Boh Tea Factory. U krijgt een rondleiding waarna u zelf
de thee kunt gaan proeven. Na de lunch brengt u een
bezoek aan een vlindertuin, een insectenboerderij, een
fruit- en bloemenmarkt, een aardbeienboerderij en de
Boeddhistische tempel Sam Poh. De rest van de dag is
ter vrije besteding.

Dag 8 Cameron Highlands – Penang
Vandaag vertrekt u na het ontbijt naar Penang, een rit
langs bossen, rubber- en palmolieplantages. Het eiland
Penang is een deelstaat aan de westkust van het
schiereiland. Het is één van de bekendste vakantiebestemmingen. Niet alleen Georgetown, een stad met
een rijke historie is bekend, maar ook het lange strand
van Batu Ferringhi met zijn mooie hotels en zijn
vergezichten op zee. In 1786 richtten de Britten hier
hun eerste handelspost in het Verre Oosten op.
Tegenwoordig hebben Penang en de hoofdstad
Georgetown een zeer levendig centrum met een unieke
mix van culturen uit het Oosten en Westen.
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Highlights
• Merlion Park
• Rode Plein
• Sam Poh Tong
• Pulau Payar Marine Park

Overnachtingen

Het eiland is door een 13,5 km lange brug met het
vasteland verbonden. Het is één van de langste
bruggen in Azië. Onderweg bezoekt u de grottempel
Sam Poh Tong met zijn enorme Boeddhabeelden.
Na de lunch komt u langs het goed onderhouden Royal
Town Kangsar, het oude en nieuwe paleis van de Sultan
van Perak. Vervolgens bezoekt u de Ubudiah Moskee
en het Istana Kayangan (het Koninklijk museum).
Diner is voor eigen rekening.

Dag 9 Penang
Na het ontbijt maakt u de Hill & Temple Tour.
Tijdens deze tour bezoekt u de grootste Boeddhistische
Tempel van Zuidoost Azië, Kek Lok Si, waar u een mix
van Chinese, Thaise en Birmese bouwstijlen kunt zien.
Vervolgens brengt u een bezoek aan Penang Hill waar
u met een kabeltrein naar de top gaat van de 833
meter hoge berg. Geniet van het prachtige uitzicht over
het eiland en het vasteland. In de avond maakt u met
een fietstaxi een ritje door de smalle straatjes van
Georgetown waar u langs historische plaatsen rijdt
zoals de Kapitan Keling Moskee, St. George’s Church,
de Chinese Kamer van Koophandel, Star Publication
House en Kuan Yin Teng Tempel. Na de tocht stopt u
bij het Red Garden Food Paradise, een populaire plaats
voor zowel de lokale bevolking als de toeristen.
Hier vindt u niet alleen de beste lokale gerechten,
maar ook internationale gerechten.

Dag 10 Penang
Vandaag is de dag ter vrije besteding

Dag 11 Penang - Langkawi
In de loop van de ochtend vertrekt u naar de
luchthaven voor de vlucht naar Langkawi.
Daar aangekomen staat de plaatselijke gids
u op te wachten. Na het inchecken in het
hotel is de rest van de dag ter vrije
besteding. U kunt heerlijk ontspannen bij het
hotel of een wandeling maken door het
omliggende natuurgebied.
Lunch en diner is voor eigen rekening.
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Dag 12 Langkawi

16 dagen

Na een vroeg ontbijt vertrekt u naar het Pulau Payar
Marine Park voor een heerlijke dag zonnebaden,
snorkelen en zwemmen. Het Pulau Payar Marine Park
ligt ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Langkawi en
bestaat uit vier kleine eilandjes.

Dag 1 Kuching

Dag 13 Langkawi
Na het ontbijt maakt u een boottocht door de
mangrovebossen van Langkawi. U vaart door het
leefgebied van de apen, ijsvogels en varanen.
U maakt een stop bij de Bat Cave, waar duizenden
vleermuizen aan het plafond hangen.
Hierna bezoekt u een viskwekerij waar u zelf de
pijlstaartroggen kunt voeren. Met een beetje geluk
kunt u de White Head adelaar in het water zien duiken
om zijn voedsel te vangen. Op het eind van deze tocht
kunt u nog even genieten van de mooie witte stranden
van Tanjung Rhu Beach. Voordat u teruggaat naar het
hotel wordt u in de gelegenheid gesteld om op eigen
kosten te lunchen bij het Floating Fish Farm Restaurant.

Dag 14 Langkawi – Transfer luchthaven
Vandaag vertrekt u naar het vliegveld voor de vlucht
naar huis.

Borneo

4 nachten Kuching
2 nachten Batang Ai
6 nachten Kota Kinabalu
2 nachten Sukau
1 nacht Sandakan

Na aankomst op de luchthaven van Kuala Lumpur
neemt u de aansluitende vlucht naar Kuching, Sarawak.
Bij aankomst wordt u opgevangen door een Engelssprekende gids/chauffeur en wordt u met een
airconditioned vervoer naar het hotel gebracht.
De rest van de dag bent u vrij. Diner in het hotel.

Dag 2 Kuching
Na het ontbijt staat er een bezoek aan Sarawak
Cultural Village op het programma.
Het Sarawak Cultural Village is 7 ha groot en bestaat
uit zeven representatieve inheemse stammen: namelijk
de longhouses van de Bidayuh, Iban en Orang Ulu,
een hut van de Penan, een prachtig traditioneel houten
huis van de Melanau (het enige in zijn soort dat nog
bestaat), een Maleis huis en een Chinese boerderij.
Elke etnische groep is vertegenwoordigd door handwerklieden die hun vaardigheden demonstreren.
Bij de ingang krijgt u een paspoort dat bij ieder
longhouse wordt afgestempeld. Er worden demonstraties
gegeven over weven, rijst malen, blaaspijpen maken,
blaaspijp schieten, muziek maken, enz. U gaat ook een
culturele show bekijken die bestaat uit een aantal
dansen. Deze show duurt ongeveer 45 minuten.
De rest van de middag heeft u vrij. Lunch in een
restaurant in Cultural Village, diner in het hotel.

Dag 3 Kuching
Na het ontbijt vertrekt u met de bus waarna u na
ongeveer 45 minuten rijden aankomt in het vissersdorp
Kampung Bako. Hier stapt u over op een boot en
vertrekt u voor een 30 minuten durende boottocht
naar het oudste en kleinste natuurpark van Sarawak:
het Bako National Park. Tijdens de boottocht komt u
langs schitterende Nipah palmen- en mangrovebossen.
Bij laag water kan het zijn dat u nog een stukje door het
water moet lopen om de kant te bereiken.

Na aankomst in het park krijgt u informatie over de
bijzondere flora en fauna.
Onder leiding van een lokale gids maakt u een trekking
over één van de prachtige wandelroutes. De tocht gaat
door de dichtbegroeide jungle, over boomwortels,
heuvel op en af. Onderweg kunt u waarschijnlijk
neusapen, slangen, varanen en makaken zien.
Tip: draag dichte wandelschoenen met profiel.
Het pad leidt door de bossen met wilde fruitbomen en
langs een smalle richel waar de zeldzame neusapen
vaak komen eten. Het pad komt uit bij een smal beekje
die verdwijnt in de indrukwekkende mangrovebossen.
Bij laag water is het mogelijk door de mangrovebossen
terug te wandelen naar het hoofdgebouw.
We adviseren u een rugzak met o.a. water en een
handdoekje mee te nemen. Voor deze wandeltocht
moet u goed ter been zijn. Reizigers die minder goed
ter been zijn of geen zin hebben om de volledige
wandeltocht te maken kunnen een klein stukje mee
lopen over de mangrovepaden en vervolgens weer
terug wandelen naar het hoofdgebouw dat midden in
het park ligt. Hier zijn verschillende dieren te zien zoals
baardzwijnen en makaken. Na terugkomst krijgt u een
lunchpakket aangeboden. In de middag gaat u weer
terug naar het hotel in Kuching.

Dag 4 Kuching – Batang Ai
In de morgen verlaat u het hotel en gaat u op weg naar
Batang Ai. We adviseren u een reistas in te pakken
voor 2 dagen. U komt door het groene gebied met
regenwouden, peper-, rubber- en palmolieplantages.
Onderweg wordt er gestopt bij het Semenggoh Orang
Oetan rehabilitatie centrum, waar u misschien de
mogelijkheid krijgt om een Orang Oetan van dichtbij te
zien. Als er in de jungle genoeg fruit te vinden is komen
ze niet naar de voederplaats. Lunch onderweg. Voordat
u in het hotel aankomt gaat u eerst met een boot de
oversteek maken naar het hotel wat gelegen is in het
midden van het stuwmeer van Batang Ai. Het hotel is
in longhouse stijl gebouwd en wordt omgeven door
regenwouden. Het hotel organiseert dagelijks (gratis)
excursies, zoals wandelingen over het eiland onder
leiding van een ervaren gids. Diner in het hotel.
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Highlights

Dag 5 Batang Ai
Na het ontbijt vaart u met een
longtailboot over de rivier Engkari
naar de Mengkak Longhouse om
de oorspronkelijke bevolking de
Iban te bezoeken. Hier maakt u
kennis met de leefgewoonten van
deze bevolkingsgroep. De Iban
demonstreren hoe ze vroeger
met blaaspijpen op dieren
jaagden. Het is gebruikelijk om
namens de groep iets mee te
nemen en daarom zal de gids
samen met u een doos met levensmiddelen
samenstellen. Lunch onderweg in een lokaalrestaurant.
Diner in het hotel.

Dag 6 Batang Ai – Kuching
Na het ontbijt gaat u weer terug naar Kuching.
Lunch onderweg in een eenvoudig restaurant.
Na aankomst is de rest van de middag ter vrije
besteding.

Dag 7 Kunching – Kota Kinabalu
Vroeg in de ochtend vertrekt u naar de luchthaven voor
de binnenlandse vlucht naar Kota Kinabalu (Sabah).
Na aankomst wordt u naar het hotel gebracht.
De rest van de dag is ter vrije besteding.

Dag 8 Kota Kinabalu
Na het ontbijt gaat u met een boot naar het Marine
Ecology Research Center (MERC), gelegen aan de rand
van het Tunku Abdul Rahman Park. Het Tunku Abdul
Rahman Park is 49 vierkante kilometer groot en
bestaat uit vijf eilanden en koraalriffen. MERC ligt op
het eiland Pulau Gaya, het grootste eiland van het park.
MERC is in 2007 opgericht als een leer- en educatiecentrum waar informatie wordt verstrekt over de
schoonheid van de onderwaterwereld en is voornamelijk gericht op natuurbehoud. MERC werkt er hard aan
om de riffen te herstellen en ze gezond te houden.
Na de lunch keert u terug naar uw hotel en is de rest
van de middag ter vrije besteding.

Dag 9 Kota Kinabalu – Sukau
Heel vroeg in de ochtend gaat u met een binnenlandse
vlucht van Kota Kinabalu
naar Sandakan.
Na aankomst op Sandakan
gaat u naar het Sepilok
Orang Oetan Rehabilitatiecentrum. Hier worden
verweesde en verwilderde
Orang Oetans opgevangen
en voorbereid om weer in het
wild te leven. Voor het
gebruik van camera’s wordt
er een bijdrage gevraagd.
Dit bedrag komt weer ten
goede aan het park.
Hierna is het nog 2,5 uur rijden langs oliepalmplantages
naar Sukau. Na de lunch is er in de middag een
riviercruise door het leefgebied van de beroemde
neusapen en kunt u onderweg genieten van de
prachtige flora en fauna. Diner in het hotel.

• Sarawak Cultural Village
• Bako National Park
• Semenggoh Orang Oetan rehabilitatiecentrum
• Sepilok Orang Oetan rehabilitatiecentrum

Als het weer het toelaat maakt u een korte jungletocht
en ervaart u de wildernis van Borneo alvorens terug te
keren naar het hotel voor uw ontbijt.
Lunch en diner in het hotel.

Dag 11 Sukau – Sandakan

Dag 14 Kota Kinabalu

Na het ontbijt vertrekt u naar Sandakan.
Op de terugweg brengt u een bezoek aan de
Gomantong grotten waar heel veel vogelnestjes
(voor in de soep) vandaan komen. Er leven in deze
grotten miljoenen zwaluwen, kakkerlakken en
vleermuizen. Voor het gebruik van een foto- en/of
filmcamera wordt er een bijdrage gevraagd.
Na de lunch maakt u een korte stadstour door
Sandakan.

Na het ontbijt staat er een dagexcursie naar het
Kinabalu Nationaal Park op het programma, hier
komen planten voor uit bijna alle floragebieden ter
wereld. Het park ligt aan de voet van de 4101 meter
hoge Mount Kinabalu en kent meer dan 1000 soorten
orchideeën en ook ‘s werelds grootste bloem, de
beroemde en zeldzaam
geziene Rafflesia met een
doorsnee van meer dan één
meter. Lunch onderweg.

Dag 12 Sandakan – Kota Kinabalu
Na een vroeg ontbijt vertrekt u naar het vliegveld voor
de binnenlandse vlucht naar Kota Kinabalu.
Na aankomst in Kota Kinabalu maakt u een stadstour
waarbij een bezoek wordt gebracht aan de Sabah State
Moskee, een Chinese tempel en het Sabah Museum.
De middag is ter vrije besteding.

Dag 13 Kota Kinabalu
Na het ontbijt maakt u per boot een korte oversteek
naar het tropische eiland Pulau Manukan, waar u kunt
zwemmen, snorkelen en duiken in het heldere blauwe
water waarin honderden gekleurde vissen zwemmen.
U luncht op het eiland.
Om 15.00 uur gaat u weer
terug naar het hotel.

Dag 15

Kota Kinabalu
Een dag ter vrije besteding.
Heerlijk ontspannen aan het
strand of zwembad om alle
opgedane ervaringen rustig
de revue te laten passeren.

Dag 16

Kota Kinabalu – Transfer luchthaven
Vandaag vertrekt u naar het vliegveld voor de vlucht
naar huis.

Dag 10 Sukau
Voor het ontbijt staat er een riviercruise op de rivier
Kinabatangan en Kelenanap Ox-Bow meer op het
programma. Naast de verschillende apen kunt u ook
allerlei soorten varanen en slangen tegenkomen.
Als u het treft kunt u zelfs wilde Orang Oetans en
Aziatische olifanten tegenkomen.
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Over de bestemming

Sri Lanka
Sri Lanka is een schitterend tropisch eiland wat gelegen is op slechts 48 kilometer van India. 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.

Overnachtingen

Sri Lanka,
yoga & meditatie
11 dagen

Bevolking
Sri Lanka heeft ongeveer 18 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. De inwoners van Sri Lanka zijn erg
gastvrij, vriendelijk en behulpzaam.

Tevens zijn er 425 vogelsoorten, waarvan ongeveer
250 inheemse en is Sri Lanka een paradijs voor
vogelliefhebbers.
Tijdverschil
Het tijdverschil met Sri Lanka is in de zomer 3½ uur later
en in de winter 4½ uur later dan in Nederland.

Godsdienst
Sri Lanka heeft een multireligieuze samenleving met
verschillende grote religies. De belangrijkste godsdienst
in Sri Lanka is het Theravada boeddhisme.
Ongeveer 69% van de bevolking in Sri Lanka is
boeddhist, 15% is hindoe (vooral Tamils), 6% is
christen en 7% is moslim.

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.

De officiële talen zijn het Singalees en het Tamil.
Met Engels kunt u vrijwel overal terecht.
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 kustlijn vindt
u uitgestrekte stranden, rotsachtige kliffen en
wuivende palmenbossen.

Vaccinaties
Hoewel vaccinaties in Sri Lanka niet verplicht zijn,
worden vaccinaties tegen DTP, Hepatitis A en soms
buiktyfus wel aanbevolen. Daarnaast wordt voor
bepaalde gebieden het gebruik van malariatabletten
aanbevolen. Voor actuele informatie adviseren we u
om minimaal twee maanden voor vertrek contact op
te nemen met uw huisarts, Thuisvaccinatie.nl of de
plaatselijke GG&GD. Via onze website
www.schonestreven.nl kunt u bij ‘Links’ informatie
vinden over Thuisvaccinatie.nl.

U vindt op het eiland een rijke verscheidenheid aan
bloemen, planten, bomen en dieren. Zo telt Sri Lanka
maar liefst 3000 inheemse plantensoorten. En omdat
het klimaat er zeer gunstig is voor allerlei soorten
kruiden zijn er veel specerijentuinen.

Visum
Voor een bezoek aan Sri Lanka moet voor vertrek,
online, een visum worden aangevraagd. Heeft u hulp
nodig bij het aanvragen van uw visum kijkt u dan op de
volgende website: www.visumcentrale.nl/schonestreven

In Sri Lanka leven diverse dieren zoals de olifant,
luipaard, waterbuffel, wild zwijn, apen, krokodillen,
vlinders, varanen, tal van hagedissen, stekelvarkens en
vleermuizen.
Klimaattabel Sri Lanka
(Colombo)

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Max. temperatuur

31

31

32

32

31

30

30

30

30

30

30

30

Zonuren per dag

8

9

9

8

7

7

7

7

6

7

7

7

Dagen met neerslag

5

4

7

11

10

10

8

8

10

14

14

11

Dag 1 Colombo – Gonaduwa
Na aankomst op de luchthaven Katunayake
Bandaranayake International (Colombo) wordt u
ontvangen door een Engelstalige lokale vertegenwoordiger. U wordt naar het resort in Gonaduwa gebracht.
Het resort ligt aan de rand van het Bolgoda meer in
een omgeving met een ongerepte en tropische sfeer.
In de avond maakt u een boottocht over het Bolgoda
meer. Het meer heeft een oppervlakte van 347 vierkante
meter en is het grootste, natuurlijke meer in Sri Lanka.

Dag 2 Gonaduwa
Vandaag staat u vroeg op, voor zonopgang.
Na een kopje thee, krijgt u een yogales in het Resort.
Yoga en meditatie geven de beste resultaten wanneer
deze gedaan worden in de vroege uurtjes van de
ochtend. De yogalessen worden gegeven door ervaren
docenten. Yogalessen zorgen ervoor dat de kern van
uw spieren zal verfijnen en die zijn van vitaal belang
voor een goede houding en sterke botten. Dit resulteert
in een slank en gedefinieerd lichaam. Uw yogales
begint om 06:30 uur en duurt ongeveer een uur.
U leert de basisprincipes van yoga. Hierna heeft u een
half uurtje pauze. Om 08:00 uur krijgt u een inleiding
tot meditatie en een korte les over hoe u moet mediteren.
Na uw yoga- en meditatieles gaat u ontbijten.
In de middag maakt u een drie uur durende fietstocht
naar een dorp aan het Bolgoda meer. De inwoners van
Sri Lanka zijn erg gastvrij en trots op hun land en
cultuur. De huizen zijn traditioneel en elk dorp wordt
veelal bewoond door hele familiegeneraties.
En het dorpsleven is fascinerend en zeer gezellig.

Dag 3 Gonaduwa
Na het vroege ontbijt krijgt u wederom een yoga- en
meditatieles. In de middag gaat u naar de plaats
Kalutara wat gelegen is aan de monding van de Kalu
Ganga (zwarte rivier). U brengt hier een bezoek aan

3 nachten Gonaduwa
2 nachten Kandy
2 nachten Dambulla
2 nachten Gonaduwa
1 nacht Colombo

het karakteristieke
herkenningspunt van
de stad, de Kalutara
Bodhi. Dit is een
Boeddhistische tempel
met een grote witte
dagoba en wordt ook wel Gangatilaka Vihara genoemd.
De tempel is in de jaren 60 gebouwd op de plek waar
vroeger het Nederlandse Fort van Kalutara stond en
heeft vele muurtekeningen die het leven van Boeddha
laten zien.

Dag 4 Gonaduwa – Kandy
U begint ook deze dag met een yoga- en meditatieles.
Vervolgens vertrekt u 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.
Kandy staat tegenwoordig bekend als het centrum van
de traditionele cultuur.

Dag 5 Kandy
In de ochtend 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.
Voor het betreden van de tempel dient u kleding te
dragen die uw knieën en schouders bedekken, ook mag
u de tempel alleen blootsvoets betreden.
Vervolgens gaat u naar het Nilambe Meditatie Centrum,
aan de rand van Kandy. Dit centrum is gelegen in een
prachtige omgeving boven een theeplantage en staat
bekend als één van de beste meditatiecentra van Sri
Lanka. De leraar van het Meditatie Centrum benadrukt
de aspecten van de boeddhistische traditie met de
nadruk op metta (liefdevolle vriendelijkheid) en
mindfulness in het dagelijks leven. In de middag brengt
u een bezoek aan de botanische tuin Peradeniya.

Bovenstaand: het gemiddelde temperatuur weer (klimaat). Bronnen: Weeronline en klimaatinfo
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In de 14e eeuw zijn de tuinen aangelegd voor de koning
en werd in 1821 door de Engelsen tot botanische tuin
omgevormd. De tuinen worden zeer goed onderhouden
en het gebied is zo’n 67 ha groot. Er zijn ongeveer
5500 soorten planten en bloemen te bewonderen, heel
veel oude bomen, een kruidentuin en een orchideeënhuis, kortom een plaats waar u heerlijk kunt wandelen.
Na dit bezoek maakt u een stadstour door Kandy.
En u sluit de dag af met een bezoek aan de traditionele
dansuitvoering van de Kandydansers. De prachtig
uitgedoste dansers beelden een reeks van ceremoniën
uit op ritmische muziek en gezang.

Dag 6 Kandy – Dambulla
Na ontbijt vertrekt u naar Dambulla.
Onderweg bezoekt u in Matale een tuin waar allerlei
specerijen zoals peper, kaneel, kruidnagelen, cacao etc.
worden verbouwd. Nadat u bent ingecheckt in uw hotel
gaat u 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.
Goede schoenen/sandalen zijn aan te bevelen.

Dag 7 Dambulla
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan de Gouden
Tempel van Dambulla. Dit is een complex van
historische tempels 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
Boeddhistische muurschilderingen met een oppervlakte
van maar liefst 2100 vierkante meter, een 15 meter
lange liggende Boeddha en 157 levensgrote beelden
van Boeddha’s en goden. In de middag maakt u een
jeepsafari in het Minneriya National Park. Het Minneriya
National park heeft een oppervlakte van 8889 ha en de
thuisbasis van wilde olifanten, herten, vele watervogels
en met een beetje geluk ziet u wellicht ook sambars en
luipaarden. Verder is het park bekend vanwege de
Minneriya Tank, een waterreservoir waar vooral tijdens
het droge seizoen wilde olifanten komen baden.
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Overnachtingen

Dag 8 Dambulla – Gonaduwa

1 nacht Negombo
2 nachten Polonnaruwa
2 nachten Kandy
2 nachten Nuwara Eliya
2 nachten Tissamaharama
3 nachten Hikkaduwa
1 nacht Negombo

Vandaag vertrekt u weer naar Gonaduwa, een rit van
ongeveer vijf uren. Na het inchecken is de rest van de
dag ter vrije besteding. U zou een wandeling kunnen
maken langs het Bolgoda meer. In de avond zou u een
meditatieles kunnen volgen.

Dag 9 Gonaduwa
Vandaag staat u vroeg op voor uw yoga- en meditatieles.
Hierna gaat u ontbijten en heeft u de middag ter vrije
besteding. In de vroege avond maakt u een boottocht
over het Bolgoda meer. Vanwege de vele mangrove in
het meer is er een diversiteit aan vissoorten zoals de
Barramundi, Travilly en Barracuda’s. Tijdens deze
boottocht kunt u zien hoe de lokale vissers te werk
gaan. Ze hanteren nog een primitieve techniek om
garnalen te vangen, genaamd “Ja-Kotuwa”. Het zijn
bamboeverdelers die in het midden van het meer
worden geplaatst als val en ‘s nachts verlicht worden
door middel van olielampen.

Dag 10 Gonaduwa – Colombo
Na het ontbijt gaat u naar Colombo. Aan het begin van
de middag 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 ziet u de levendige markten en
bazaars. En u bezoekt het Nationaal Museum met een
mooie collectie antiek en kunst uit Sri Lanka. Tot slot
kunt u een bezoek brengen aan zowel een Boeddhistische
als een Hindoetempel.

Dag 11 Colombo – Luchthaven
De reis zit er weer op, vandaag wordt u naar de
luchthaven gebracht.

Highlights
• Yoga en meditatie lessen
• Leeuwenrots
• Gouden Tempel van Dambulla
• Jeepsafari

14 dagen

Sri Lanka
Dag 1 Colombo – Negombo
Na aankomst op het Katunayake Bandaranayake
International vliegveld staat de gids en/of chauffeur
u hier 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 inchecken 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 2 Negombo – Polonnaruwa
Vroeg in de ochtend staat er een prachtige 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 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.

Dag 3 Polonnaruwa
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. Goede schoenen/sandalen zijn aan te bevelen.
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.
Hierna brengt u een bezoek aan 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 4 Polonnaruwa – Kandy
Vandaag vertrekt u na het ontbijt naar de culturele
hoofdstad van Sri Lanka, Kandy. Onderweg bezoekt u
in Matale een tuin waar allerlei specerijen zoals peper,
kaneel, kruidnagelen, cacao etc. worden verbouwd.
De oude koningsstad Kandy is één van de belangrijkste
toeristische trekpleisters en is prachtig gelegen in een
groen heuvellandschap. Kandy staat tegenwoordig
bekend als het centrum van de traditionele cultuur.
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.
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Dag 7 Nuwara Eliya

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 5 Kandy
In de ochtend brengt u een bezoek aan de botanische
tuin Peradeniya. In de 14e eeuw zijn de tuinen
aangelegd voor de koning en werd in 1821 door de
Engelsen tot botanische tuin omgevormd. De tuinen
worden zeer goed onderhouden en het gebied is zo’n
67 ha groot.
Er zijn ongeveer 5500 soorten planten en bloemen te
bewonderen, heel veel oude bomen, een kruidentuin en
een orchideeënhuis, kortom een plaats waar u heerlijk
kunt wandelen. In de middag maakt u per tuk-tuk een
stadstour door Kandy.

Dag 6 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.

Vandaag heeft u een vrije dag maar er zijn diverse
facultatieve excursies beschikbaar. De chauffeur/gids
zal de mogelijkheden (en kosten) 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. Voor deze wandeling heeft u een goede conditie
nodig. Draagt u goede wandelschoenen en neemt u
regenkleding mee.

Dag 8 Nuwara Eliya – Tissamaharamaya
Vandaag vertrekt u door de bergen naar de plaats
Tissamaharama de uitvalsbasis voor een bezoek aan
de nabij gelegen nationale parken Bundala en Yala.
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 9

Tissamaharamaya
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 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.
De rest van de middag heeft u vrij.

Highlights
• Olifantenweeshuis in Pinnawela
• Leeuwenrots
• Tempel van de tand, Dalada Maligawa
• Yala National Park

Dag 10

Tissamaharama – Hikkaduwa
Na het ontbijt vertrekt u naar de kustplaats Hikkaduwa.
Tijdens de rit kunt u de paalvissers bewonderen die
vanaf een paal hun hengel in het water uitgooien.
Dit levert mooie plaatjes op. Het is ge-bruikelijk om
hier een kleine bijdrage te geven. 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 de
wandeling langs de brede muren van het fort heeft u
een prachtig uitzicht over het plaatsje en de zee.

Dag 13 Hikkaduwa – Negombo
Vandaag vertrekt u na het ontbijt naar Negombo.
U heeft de dag ter vrije besteding in dit visserdorp.
U kunt relaxen bij het hotel of souvenirs kopen in de
hoofdstraat. Negombo is gelegen op een half uur rijden
van de luchthaven.

Dag 14

Negombo – luchthaven Colombo
Vandaag vertrekt u naar het vliegveld voor de vlucht
naar huis.

Dag 11 Hikkaduwa
Vandaag is de dag ter vrije besteding.

Dag 12 Hikkaduwa
Vandaag is de dag ter vrije besteding.
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China

Over de
bestemming

Overnachtingen
4 nachten Beijing
1 nacht nachttrein
2 nachten Pingyao
3 nachten Xi’an
1 nacht Guilin
2 nachten Yangshuo
3 nachten Shanghai

China is een immens groot, maar zeer fascinerend land met vele contrasten.
Tijdens een reis door China wordt u deelgenoot gemaakt van de ruim 4000 jaar oude
geschiedenis, eeuwenoude cultuur en de mooie natuur. Geniet van de levendigheid van
het straatleven en van de prachtige monumenten zoals de Chinese Muur en de Verboden
Stad in Beijing, het Terracotta Leger in Xi’an, het prachtige karstgebergte in Guilin en in het oosten de mooie
tuinen in Suzhou en de stad Shanghai dat meer inwoners heeft dan Nederland. Laat u verbazen en verrassen
door dit veelzijdige land.
Bevolking
China heeft ongeveer 1,3 miljard inwoners, dit is maar
liefst een vijfde van de wereldbevolking. Hierdoor is
China ook het land van de miljoenensteden met bijbehorende drukte. Naast de Han Chinezen die 92% van de
bevolking uitmaken, zijn er ook nog zo’n 56 verschillende
minderheden die vooral aan de grenzen wonen.
Godsdienst en taal
Doordat er in China zo veel mensen wonen zijn er ook
verschillende soorten geloven. De drie grootste godsdienstige stromingen in China zijn het Boeddhisme,
het Confucianisme en het Taoïsme.
In China worden meerdere talen gesproken. De meest
gesproken taal is het Mandarijn Chinees en op lokale
schaal wordt ook Kantonees gesproken. Daarnaast kunt
u met Engels steeds beter terecht.
Flora en Fauna
Dankzij de verschillende klimaatzones die China kent is
het een land met een verscheidenheid aan flora en fauna.
Zo wordt het landschap in het noorden gedomineerd
door woestijnen. Het contrast met het midden is groot,
dit is een mix van rijstvelden, theeplantages en prachtige
subtropische bebossing afgewisseld met gebergte, zoals
het adembenemende Karstgebergte bij Guilin.
Omdat China een overbevolkt land is zijn de natuurgebieden geïsoleerd geraakt. U zult van de dieren dan ook
niet veel zien, maar toch kent China nog altijd diverse
diersoorten. De meest bekende is natuurlijk de reuzenpanda. Verder zijn er onder andere olifanten, tijgers,
apen en diverse vogelsoorten.
Tijdverschil
Het tijdverschil met China is in de zomer 6 uur en in
de winter 7 uur later dan in Nederland.
Klimaat
China heeft te maken met vele
contrasten voor wat betreft het
weer en het klimaat. Als we een
simpele verdeling toepassen
dan kent het binnenland en

noordelijk gedeelte van China koude, droge winters.
De temperaturen liggen doorgaans rond de 10°C, maar
een wind uit het noorden doet het nog kouder aanvoelen.
In het voorjaar gaat de temperatuur geleidelijk omhoog
en is het overdag gemiddeld tussen de 20°C tot 25°C.
De warmste maanden zijn juli en augustus de temperatuur loopt op tot 30°C of meer met daarbij een hoge
vochtigheid. In het najaar zakt de temperatuur weer met
in september een gemiddelde dagtemperatuur rond de
25°C. De avonden kunnen echter koeler worden.
In oktober begint de temperatuur te dalen naar
overdag rond de 19°C en ‘s nachts rond de 10°C.

17 dagen

China

Dag 1 Beijing (L)
Na aankomst op de luchthaven van Beijing treft u
buiten de gids en chauffeur die u naar het hotel in
Beijing zal brengen. Aangezien de kamers in het hotel
pas om 14.00 uur betrokken kunnen worden gaat u
eerst naar het Zomerpaleis dat sinds 1925 opengesteld
is voor publiek. Het complex is ruim 300 ha groot en
was vroeger het buitenverblijf van de keizers. Het
bestaat uit veel gebouwen, prachtige tuinen en een
met de hand uitgegraven meer. Het is een groot park
waar veel Chinezen hun vrije tijd doorbrengen.

Het zuiden van China kent minder grote temperatuurverschillen. De zomers zijn iets warmer dan in de
noordelijke helft. Daarnaast valt er in de maanden juni,
juli en augustus de meeste regen. De tropische buien
zijn vaak verfrissend te noemen en vallen vooral in de
namiddag, de ochtenden zijn vaak zonnig en droog.

Dag 2 Beijing (L)
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan de Lama
Tempel dat in 1744 in gebruik werd genomen als
klooster. Het voormalige paleis van de Eeuwigdurende
Harmonie is volgens velen één van de mooiste en rijkst
gedecoreerde Tibetaanse tempels buiten Tibet.Ook
bezoekt u vandaag de Tempel van de Hemel.
Hier werd vroeger door de keizer aan het begin van het
jaar een ceremonie gehouden om de oogstgoden
gunstig te stemmen. Het park waarin de tempelhallen
liggen wordt door veel Chinezen gebruikt om tai-ji te
beoefenen maar u kunt ook westerse dansen en
ritmische gymnastiek te zien krijgen.

De grafiek met klimaatgegevens geldt voor de hoofdstad
Beijing en kan, vanwege de grote klimaatverschillen, niet
gezien worden als een gemiddelde voor China.
Vaccinaties
Hoewel vaccinaties in China niet verplicht zijn, worden
vaccinaties tegen DTP, Hepatitis A en soms buiktyfus
wel aanbevolen. Daarnaast wordt voor bepaalde
gebieden het gebruik van malariatabletten aanbevolen.
Voor actuele informatie adviseren we u om minimaal
twee maanden voor vertrek contact op te nemen met
uw huisarts, Thuisvaccinatie.nl of de plaatselijke
GG&GD. Via onze website www.schonestreven.nl kunt
u bij ‘Links’ informatie vinden over Thuisvaccinatie.nl.

Dag 3 Beijing (L)

Visum
Reizigers die naar China reizen dienen, ná ontvangst van
de papieren die wij omstreeks 6 weken voor vertrek
toesturen, een visum aan te vragen. Kijkt u op de
volgende website: www.visumcentrale.nl/schonestreven

Klimaattabel China
(Beijing)

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Max. temperatuur

2

4

11

20

27

31

31

30

26

19

10

3

Zonuren per dag

7

7

8

8

9

9

7

7

8

7

6

6

Dagen met neerslag

2

3

4

5

6

9

14

12

7

6

5

2

Na het ontbijt vertrekt u naar één van de zeven
wereldwonderen, de Chinese Muur. Het is het grootste
bouwwerk ter wereld met een lengte van ongeveer
8400 km. Het eerste deel van de muur werd gemaakt
in 200 voor Christus in de Quing-dynastie. De Chinese
muur is gebouwd als verdedigingsmuur tegen vijandige
legers uit het noorden. Het eerste stuk muur is
gemaakt van verhogingen van aarde en leem, daarna
gingen ze steen gebruiken en werden er sein- en
wachttorens gemaakt. Uiteraard heeft u de tijd om zelf
een wandeling te maken op dit immense bouwwerk.

Dag 4 Beijing (L)
Na het ontbijt bezoekt u
Tian’anmen Square, de
Verboden Stad. De Verboden
Stad was de plaats van
waaruit de 24 Chinese
keizers van de Ming- en de
Quing-dynastie hun rijk
bestuurden. De stad werd
gebouwd tussen 1406 en 1420.
U kunt hier het grootste museum ter wereld bezoeken
en ronddwalen door de vele paleizen, paviljoenen en
tuinen. Aan de overkant ligt het Plein van de Hemelse
Vrede waar het Mausoleum staat waar Mao Zedong
sinds 1997 opgebaard ligt. In de avond kunt u optioneel
de voorstelling “The Legend of Kung Fu” bijwonen in
het Red Theater. Deze voorstelling, waarin Kung Fu,
acrobatiek, dans en muziek voorkomt, vertelt in ca. 70
minuten het verhaal van een jongen die graag Kung Fu
master wil worden.

Dag 5 Beijing – Pingyao
Vandaag heeft u de ochtend ter vrije besteding. In de
loop van de middag vertrekt u naar het station voor de
nachttrein naar Pingyao, waar u de volgende ochtend
aankomt. De treinreis van Beijing naar Pingyao duurt
zo’n 12,5 uur.

Dag 6 Pingyao
In de ochtend komt u aan in het traditioneel Chinese
stadje Pingyao. U verblijft in Pingyao in een eenvoudig
guesthouse midden in het centrum. Het centrum is
niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, u dient
daarom zelf uw koffer mee te nemen naar het
guesthouse (± 80 meter).

Dag 7 Pingyao (L)
In de ochtend staat er een tour door Pingyao op het
programma. Pingyao is een goed bewaard gebleven
traditionele stad en staat sinds 1997 op de werelderfgoedlijst van Unesco. U waant zich in vervlogen tijden
met alleen maar authentieke huizen en kleine winkeltjes.
Het oude stadje was ooit het centrum van handel en
het was de eerste stad die een bankkantoor had.

Bovenstaand: het gemiddelde temperatuur weer (klimaat). Bronnen: Weeronline en klimaatinfo
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Tijdens de tour loopt u een eind over de stadsmuren
die het stadje omringt waarbij u een prachtig uitzicht
heeft over de oude stad. Daarna bezoekt u het
allereerste bankgebouw (Rishengshang) van China
en het oudste gerechtsgebouw.

Dag 8 Pingyao – Xi’an
Vandaag wordt u naar het treinstation van Pingyao
gebracht voor de treinreis naar de plaats Xi’an.
De trein (D2533) vertrekt om 12:20 uur en zal rond
15:56 uur in Xi’an arriveren. Na aankomst in Xi’an gaat
u meteen naar het hotel. Xi’an is de hoofdstad van de
provincie Shaanxi en de vroegere hoofdstad van China.

Dag 9 Xi’an (L)
In de ochtend gaat u naar het opgravingsgebied van
één van de bekendste bezienswaardigheden:
het Terracottaleger. U bekijkt eerst een film waarin het
ontstaan van het Terracottaleger wordt uitgelegd.
Daarna bezoekt u het museum dat toegang biedt tot
een groot deel van de beelden. Het terracottaleger
werd in 1974 ontdekt door boeren die een put aan het
graven waren. Na verder graven kwamen er duizenden
soldaten, paarden en strijdwagens tevoorschijn.
Het leger maakte deel uit van het mausoleum van
keizer Qin Shi Huang en was bedoeld als beschermleger die de keizer vergezelde in zijn onsterfelijkheid.
Het leger bleek in volle paraatheid te zijn opgesteld,
met staande infanteristen, knielende boogschutters
en wagenmenners met strijdwagens. De figuren zijn
zeer gedetailleerd gemaakt, elk met verschillende
gelaatstrekken, kapsels en gezichtsuitdrukkingen.
Helaas zijn tijdens de boerenopstand veel beelden
door brand en instorting verwoest.
De rest van de middag is ter vrije besteding.

Dag 10 Xi’an (L)
Vandaag maakt u een stadstour door Xi’an waarbij u
de oudste en best bewaarde stadsmuur van China gaat
bezoeken.
De Stadsmuren en Stadspoorten van Xi’an zijn meer
dan 14 kilometer lang. Het is ook mogelijk om ter
plaatse fietsen te huren. U heeft een prachtig uitzicht
over de oude stad en u bezoekt de historische klokken-
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en drumtoren. In het centrum ligt de Moskee Qingzhen
Dasi, met een oppervlakte van 12000 vierkante meter
de grootste moskee van China. Deze moskee is anders
dan andere moskees want het is een typisch Chinees
gebouw met enkele Arabische invloeden.
Het complex kent vier binnenplaatsen. Vanuit de
moskee loopt u de moslimwijk in waar een markt is
waar u voor weinig geld souvenirs kunt kopen.
Verder zijn er in de smalle straatjes diverse
eetstalletjes en winkeltjes waar u zich kunt vermaken.
Vanavond kunt u optioneel een dinershow meemaken
in het Shaanxi Grand Opera House. Voorafgaand aan
de show krijgt u een buffetdiner geserveerd waarna
u kunt genieten van een zang-, muziek- en
dansvoorstelling met hofvermaak uit de Tangdynastie.
De kostuums zijn prachtig en de professionele decors
doen denken aan het China van lang geleden.

Dag 11

Xi’an – Guillin (L)
Vandaag gaat u per
binnenlandse vlucht van
Xi’an naar de plaats Guilin
(± 1 uur en 45 minuten).
Guilin ligt in het zuiden aan
de Li rivier. Het prachtige
landschap wordt gevormd
door het karakteristieke
karstgebergte.
Na aankomst bezoekt u de
Rieten Fluit Grot. Deze grot
is ongeveer 240 meter lang, 18 meter hoog en 93
meter breed. Door de aangepaste verlichting kunt u
de stalagmieten en stalactieten goed bekijken.

Dag 12 Guilin – Yangshuo (L)
In de ochtend rijdt u naar de Zhujiang werf (± 40
minuten) waar u op een boot stapt voor een boottocht
van ± 4 uren over de Li-rivier naar de plaats Yangshuo.
Tijdens de boottocht kunt u genieten van een adembenemend panorama. Het karstgebergte waar u
doorheen vaart wordt omringd door rijstvelden,
waterbuffels en vissers. De lunch wordt aan boord
geserveerd. Na aankomst in Yangshuo gaat u naar het
hotel wat erg leuk gelegen is in het centrum waar
diverse goede restaurants te vinden zijn.

Dag 13 Yangshuo
De ochtend is ter vrije besteding.
In de middag maakt u een mooie tocht op een
bamboevlot door het prachtige karstgebergte.
Soms ziet u vissers met behulp van aalscholvers vissen
vangen. In de avond kunt u facultatief naar een
openlucht voorstelling.
De Li-rivier is het podium en met het Karstgebergte als
decor en zo’n 600 artiesten in kleurrijke kleding zult u
uw ogen uitkijken.

Dag 14 Yangshuo – Shanghai
Vandaag rijdt de bus terug naar Guilin waar u op het
vliegtuig stapt naar Shanghai. We willen u er wel op
wijzen dat de veiligheidsmaatregelen op dit vliegveld
zeer streng zijn. Het is absoluut verboden om
aanstekers, lucifers en vloeistoffen in de handbagage
mee te nemen! Deze voorwerpen zullen door de
douane in beslag worden genomen.
Na aankomst rijdt u meteen door naar het hotel.

Optioneel is het mogelijk om in de avond de show
“ERA - Intersection of Time” bij te wonen.
Acrobaten, kostuums, muziek, dans, multimedia en
mooie verlichting behoren tot de vaste onderdelen van
deze show.

Dag 16 Shanghai
Vandaag heeft u een vrije dag. U kunt deze dag
benutten om op eigen gelegenheid de stad te
verkennen en de laatste inkopen te doen.

Dag 17

Shanghai – transfer luchthaven
De reis zit erop. Vandaag wordt u naar het vliegveld
gebracht voor uw vlucht naar Amsterdam.

Highlights
• Chinese muur
• Verboden stad
• Traditoneel Chinese stadje Pingyao
• Xi’an: Terracota Leger
• Boottocht Li rivier

Dag 15 Shanghai (L)
In de ochtend vertrekt u naar het “oude” gedeelte van
Shanghai waar u een bezoek brengt aan de klassieke
Yuyuan Tuin die centraal gelegen is in Shanghai.
Deze tuin is in het midden van de jaren 1500 gebouwd
tijdens de Ming-dynastie. Hierna heeft u gelegenheid
om te gaan winkelen in de naast gelegen Yuyuan
Bazaar waar u Chinese souvenirs kunt kopen.
Vergeet u vooral niet om af te dingen!
De rest van de middag is ter vrije besteding.
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In de middag brengt u een bezoek aan de Huayankloosters die in het centrum van de stad staan.
Het klooster bestaat uit 2 delen en doet tegenwoordig
dienst als regionaal museum. De kloosterbibliotheek
die in 1038 werd gebouwd heeft de tand des tijds goed
doorstaan en is nog authentiek. In dit complex kunt u
behalve de mooie Boeddhabeelden ook prachtige
fresco’s bewonderen.

Overnachtingen

20 dagen

China

Dag 1 Beijing
Na aankomst op de luchthaven van Beijing treft u
buiten de gids en chauffeur die u naar het hotel in
Beijing zullen brengen.

Dag 2 Beijing (L)
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan de Lama
Tempel dat in 1744 in gebruik werd genomen als
klooster. Het voormalige paleis van de Eeuwigdurende
Harmonie is volgens velen één van de mooiste en rijkst
gedecoreerde Tibetaanse tempels buiten Tibet.
Ook bezoekt u vandaag de Tempel van de Hemel.
Hier werd vroeger door de keizer aan het begin van het
jaar een ceremonie gehouden om de oogstgoden
gunstig te stemmen. Het park waarin de tempelhallen
liggen wordt door veel Chinezen gebruikt om tai-ji te
beoefenen maar u kunt ook westerse dansen en
ritmische gymnastiek te zien krijgen.

Dag 3 Beijing (L)
Na het ontbijt vertrekt u naar één van de zeven
wereldwonderen, de Chinese Muur. Het is het grootste
bouwwerk ter wereld met een lengte van ongeveer
8400 km. Het eerste deel van de muur werd gemaakt
in 200 voor Christus in de Qin-dynastie. De Chinese
muur is gebouwd als verdedigingsmuur tegen vijandige
legers uit het noorden. Het eerste stuk muur is
gemaakt van verhogingen van aarde en leem, daarna
gingen ze steen gebruiken en werden er sein- en
wachttorens gemaakt. Uiteraard heeft u de tijd om zelf
een wandeling te maken op dit immense bouwwerk.

Dag 4 Beijing (L)
Na het ontbijt bezoekt u Tian’anmen Square, de
Verboden Stad. De Verboden Stad was de plaats van
waaruit de 24 Chinese keizers van de Ming- en de
Quing-dynastie hun rijk bestuurden. De stad werd
gebouwd tussen 1406 en 1420. U kunt hier het
grootste museum ter wereld bezoeken en ronddwalen
door de vele paleizen, paviljoenen en tuinen.
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5 nachten Beijing
2 nachten Datong
4 nachten Pingyao
4 nachten Xi’an
4 nachten Chengdu

Aan de overkant ligt het
Plein van de Hemelse
Vrede waar het
Mausoleum staat waar
Mao Zedong sinds 1997
opgebaard ligt.
In de avond kunt u optioneel de voorstelling
“The Legend of Kung Fu” bijwonen in het Red Theater.
Deze voorstelling, waarin Kung Fu, acrobatiek, dans en
muziek voorkomt, vertelt in ca. 70 minuten het verhaal
van een jongen die graag Kung Fu master wil worden.

Dag 5 Beijing (L)
Vandaag bezoekt u het Zomerpaleis dat sinds 1925
opengesteld is voor publiek. Het complex is ruim
300 ha groot en was vroeger het buitenverblijf van
de keizers. Het bestaat uit veel gebouwen, prachtige
tuinen en een met de hand uitgegraven meer.
Het is een groot park waar veel Chinezen hun vrije tijd
doorbrengen.
In de namiddag bezoekt u de Hutongs (smalle steegjes)
van Beijing. U kunt hier zien hoe de mensen vroeger
hebben geleefd en nu nog leven. U gaat eerst met de
auto naar de Hutongs. Daarna maakt u een ritje met
de riksja door de Hutongs.

Dag 6 Beijing – Datong
Vrije ochtend.
In de middag vertrekt u naar het station voor de
treinreis van 6 uren door het prachtige landschap naar
de plaats Datong.
Tijdens de rit komen verkopers met fruit en drankjes
langs. Na aankomst in Datong wordt u naar het hotel
gebracht.

Dag 7 Datong (L)
In de ochtend bezoekt u eerst de oude Boeddhistische
Yungang grotten die zijn uitgehouwen in de zuidwand
van het Wuzhoe Shangebergte. Over een lengte van
bijna een kilometer zijn 252 grotten uitgehouwen die
meer dan 51.000 Boeddhabeelden en beeldjes
bevatten, in grootte variërend van enkele centimeters
tot wel 18 meter. Het oudste gedeelte kwam tot stand
tussen 460 en 525 onder de Noordelijke Weidynastie.

niet allemaal gevonden. Er zijn veel bochten en tunnels
die in verschillende richtingen gaan.
Het werd grotendeels gebruikt tijdens de Sui-dynastie
voor de bescherming tegen de Tang invasie.

Dag 11 Pingyao
Vandaag kunt u Pingyao op eigen gelegenheid verder
gaan verkennen.

Dag 8 Datong – Pingyao (L)

Dag 12 Pingyao – Xi’an

Na het ontbijt vervolgt u de reis naar Pingyao waarbij u
onderweg een bezoek brengt aan het bijzondere
Hangende Klooster in Hunyuan. Het hangende klooster
is gebouwd in 491 en hangt er al meer dan 1500 jaar.
Het klooster hangt zo’n 50 meter boven de grond maar
is stevig bevestigd in de uitgehakte rotswand.
De verschillende hallen en paviljoens zijn met elkaar
verbonden door smalle gangen en steile trappen en
overdekte corridors. In de Hal van de Drie Religies
staan beelden van zowel Confucianistische,
Boeddhistische als Taoïstische goden naast elkaar.
In de middag brengt u een bezoek aan de in 1056
gebouwde Yingxian Pagode. Deze van hout gemaakte
pagode is 67 meter hoog en bij de bouw zijn geen
spijkers gebruikt. U verblijft in Pingyao in een eenvoudig
guesthouse midden in het centrum. Het centrum is
niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, u dient
daarom zelf uw koffer mee te nemen naar het
guesthouse (± 80 meter).

Vandaag wordt u naar het treinstation van Pingyao
gebracht voor de treinreis naar de plaats Xi’an. De trein
(D2533) vertrekt om 12:20 uur en zal rond 15:56 uur in
Xi’an arriveren. Na aankomst in Xi’an gaat u meteen
naar het hotel. Xi’an is de hoofdstad van de provincie
Shaanxi en de vroegere hoofdstad van China.

Dag 9 Pingyao (L)
In de ochtend staat er een tour door Pingyao op het
programma. Pingyao is een goed bewaard gebleven
traditionele stad en staat sinds 1997 op de werelderfgoedlijst van Unesco. U waant zich in vervlogen tijden
met alleen maar authentieke huizen en kleine winkeltjes.
Het oude stadje was ooit het centrum van handel en
het was de eerste stad die een bankkantoor had.
Tijdens de tour loopt u een eind over de stadsmuren
die het stadje omringt waarbij u een prachtig uitzicht
heeft over de oude stad. Daarna bezoekt u het
allereerste bankgebouw (Rishengshang) van China en
het oudste gerechtsgebouw.

Dag 10 Pingyao (L)
Vandaag maakt u een dagtocht naar Wang Family
Courtyard. Het complex van de familie Wang ligt op
ongeveer een uur rijden van Pingyao. Het is heel
indrukwekkend om te zien hoe de welvarende familie
hier vroeger heeft geleefd. De binnenplaatsen en
loopbruggen die de verbindingen maken zijn erg mooi.
Laat u verrassen door de oude Chinese architectuur en
ga mee terug naar de geschiedenis van deze plek.
Vervolgens gaat u naar Zhangbi Castle, dat werd
gebouwd in het begin van de 7e eeuw. Het is vooral
bekend om de ondergrondse tunnels die meer dan
1000 jaar geleden onder het kasteel werden gebouwd.
De tunnels werden pas ontdekt in 1994 en ze zijn nog

Dag 13 Xi’an (L)
In de ochtend gaat u naar het opgravinggebied van
één van de bekendste bezienswaardigheden:
het Terracottaleger.
U bekijkt eerst een film waarin het ontstaan van het
Terracottaleger wordt uitgelegd. Daarna bezoekt u het
museum dat toegang biedt tot een groot deel van de
beelden. Het terracottaleger werd in 1974 ontdekt door
boeren die een put aan het graven waren. Na verder
graven kwamen er duizenden soldaten, paarden en
strijdwagens tevoorschijn. Het leger maakte deel uit
van het mausoleum van keizer Qin Shi Huang en was
bedoeld als beschermleger die de keizer vergezelde in
zijn onsterfelijkheid. Het leger bleek in volle paraatheid
te zijn opgesteld, met staande infanteristen, knielende
boogschutters en wagenmenners met strijdwagens.
De figuren zijn zeer gedetailleerd gemaakt, elk met
verschillende gelaatstrekken, kapsels en gezichtsuitdrukkingen. Helaas zijn tijdens de boerenopstand veel
beelden door brand en instorting verwoest.
De rest van de middag is ter vrije besteding.

Dag 14 Xi’an (L)
Vandaag maakt u een stadstour door Xi’an waarbij u
de oudste en best bewaarde stadsmuur van China gaat
bezoeken.
De Stadsmuren en Stadspoorten van Xi’an zijn meer
dan 14 kilometer lang. Het is ook mogelijk om ter
plaatse fietsen te huren. U heeft een prachtig uitzicht
over de oude stad en u bezoekt de historische klokkenen drumtoren. In het centrum ligt de Moskee Qingzhen
Dasi, met een oppervlakte van 12000 vierkante meter
de grootste moskee van China. Deze moskee is anders
dan andere moskees want het is een typisch Chinees
gebouw met enkele Arabische invloeden. Het complex
kent vier binnenplaatsen. Vanuit de moskee loopt u de
moslimwijk in waar een markt is waar u voor weinig
geld souvenirs kunt kopen. Verder zijn er in de smalle
straatjes diverse eetstalletjes en winkeltjes waar u zich
kunt vermaken.
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Highlights
• Lama Tempel
• Chinese muur
• Hangende klooster
in Hunyuan
• Xi’an: Terracotta leger
• Chengdu: Reuzenpanda

Dag 15 Xi’an (L)
Vandaag kunt u een bezoek brengen aan de Pagode
van de Grote Wilde Gans die op loopafstand ligt van
het hotel. De pagode is gebouwd in 648 na Christus en
bestaat uit 7 verdiepingen die toegankelijk zijn voor
bezoekers.
De middag is ter vrije besteding.
Vanavond kunt u optioneel een dinershow meemaken
in het Shaanxi Grand Opera House. Voorafgaand aan
de show krijgt u een buffetdiner geserveerd waarna u
kunt genieten van een zang-, muziek- en dansvoorstelling met hofvermaak uit de Tangdynastie.
De kostuums zijn prachtig en de professionele decors
doen denken aan het China van lang geleden.

Dag 16 Xi’an – Chengdu
In de loop van de ochtend vertrekt u naar de luchthaven
voor uw vlucht naar Chengdu. Na aankomst transfer
naar uw hotel. Chengdu heeft een lange geschiedenis,
waarvan de sporen nog op vele plaatsen in de stad zijn
terug te vinden. De Jinjiang River die de stad in twee
delen splijt, was een gedeelte van de Zijderoute
waarover het waardevolle Chinese zijde werd vervoerd
naar Centraal-Azië en verder door naar Europa.
Chengdu is een charmante stad met, voor Chinese
begrippen, veel bomen en bloemen.

Dag 17 Chengdu (L)
Na het ontbijt gaat u het bekendste dier van China
bezoeken, de Reuzenpanda. China is het enige land
waar dit met uitsterven bedreigde dier nog in het wild
te vinden is. Aangezien er slechts nog enkele panda’s
in het wild leven, is de kans op een wilde panda
spotten zeer klein. Om er zeker van te zijn dat u er een
ziet, bekijkt u ze in Chengdu’s Giant Panda Breeding
Research Base, een zeer succesvol opvangcentrum.
De grootste hobby van de panda is slapen: ze zijn
alleen ’s morgens actief wanneer ze te eten krijgen.
Om 10.00 uur is het voedertijd.
De middag is ter vrije besteding in Chengdu.
Breng bijvoorbeeld op eigen gelegenheid een bezoek
aan Qingyang Gong, een authentieke Taoïstische
tempel buiten het centrum gelegen. De tempel is
gebouwd en ingericht naar de criteria van de Yin en
Yang filosofie. Of maak een wandeling door Narrow &
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Broad Alley, historische
steegjes met de mooiste
courtyards en huisjes. In deze
steegjes hebben bekende
Chinezen vroeger gewoond.

Dag 18 Chengdu (L)

Vandaag rijdt u naar het
zuidelijker gelegen Leshan,
bekend om het grootste
steengehouwen Boeddhabeeld
ter wereld. Leshan ligt op de kruising van de drie
Minjiang, Dadu en Qingyi rivieren.
De Chinese monnik Haithong had bedacht dat de
Grote Boeddha van Leshan de rivieren kalmte kon
bieden, zodat de schepen gemakkelijk konden passeren.
Door het vele gesteente dat tijdens de bouw in de rivier
terecht is gekomen, is de rivier van koers veranderd en
kalmer geworden. Hoewel op een andere manier dan
oorspronkelijk bedacht, is Haithongs plan toch
geslaagd. U vaart de rivier op om de reusachtige
Boeddha vanuit een ander perspectief te bekijken.

Dag 19 Chengdu
Vandaag heeft u een vrije dag. Wenst u zich graag
onder de lokale bevolking te mengen, slentert u dan
eens door het Volkspark. Ouderen die in de vroege
ochtend Tai Chi beoefenen of samen dansen op
Chinese of Westerse muziek. Het theehuis dat in het
park staat, is er één met ouderwetse charme. Naar
goed oud gebruik kunt u hier naast het nuttigen van
een heerlijke thee, ook grondig uw oren schoon laten
maken. Een ervaring die u niet snel zal vergeten.
Winkelen is een van de beste manieren om Chengdu te
ontdekken. De Qing Shi Qiao-markt in het stadscentrum
is één van de meest bruisende plekjes van de stad,
waar kooplui van alles en nog wat verkopen, van
cactussen tot vis. Traditionele Chengdu producten
kunnen worden gekocht in het Chengdu Shu Brocade
Instituut (brokaatfabriek) en de Chengdu Lacquer-wares
Factory (lakwerkfabriek).

Dag 20

Chengdu – transfer luchthaven
De reis zit erop. Vandaag wordt u naar het vliegveld
gebracht voor uw vlucht naar Amsterdam.

Over de bestemming

Thailand
Thailand is een koninkrijk in Zuidoost Azië en grenst aan Maleisië, Cambodja, Laos
en Myanmar. Tijdens een reis door Thailand kunt u kennismaken met de diversiteit
van dit prachtige land. Het heeft een schitterende natuur met bergen, rivieren,
regenwouden en rijstvelden gelegen in groene valleien. In de hooggelegen gebieden
kunt u kennismaken met het bijzondere Longnek bergvolk. Verder staat Thailand bekend om de vele indrukwekkende tempels en ruïnes en het zuiden om de prachtige stranden waar u heerlijk kunt snorkelen en duiken.
Het is dan ook één van de populairste verre bestemmingen onder de Nederlanders.
Bevolking
In Thailand wonen 69,5 miljoen mensen, waarvan zo’n
8 miljoen in de hoofdstad Bangkok. De bevolking in
Thailand is erg vriendelijk, behulpzaam en gemakkelijk
in de omgang. Het is dan ook geen toeval dat Thailand
vaak het ‘land van de glimlach’ wordt genoemd.

Klimaat
Door het aangename klimaat kunt u Thailand het hele
jaar door bezoeken. Thailand kent in principe drie
seizoenen, zomer, winter en regenseizoen, maar het
weer verschilt ook per regio. Het koelste wordt het in
de wintermaanden in de bergen in het noorden, de
temperaturen kunnen daar dalen tot rond de tien graden
‘s nachts. Overdag stijgt de temperatuur weer naar bijna
tropische waardes. Langs de kusten en in Bangkok is het
vrijwel dagelijks 30°C. Van mei t/m oktober is de natte
moesson. In deze maanden moet u rekening houden
met enkele tropische regenbuien. De buien duren
meestal niet lang waarna de zon er weer door komt.
Kijkt u op Weeronline voor meer informatie.

Godsdienst en taal
Thailand is een boeddhistisch land. Het boeddhisme is
meer een levenswijze dan een geloof. Ruim 94% van de
Thai is Boeddhist. Samen met de monarchie is het
Boeddhisme de belangrijkste bindende kracht binnen de
Thaise samenleving het speelt een belangrijke rol in het
leven van de Thai en komt op diverse manieren naar
voren in het dagelijks leven.

Vaccinaties
Hoewel vaccinaties in Thailand niet verplicht zijn,
worden vaccinaties tegen DTP, Hepatitis A en soms
buiktyfus wel aanbevolen. Daarnaast wordt voor
bepaalde gebieden het gebruik van malariatabletten
aanbevolen. Voor actuele informatie adviseren we u
om minimaal twee maanden voor vertrek contact op
te nemen met uw huisarts, Thuisvaccinatie.nl of de
plaatselijke GG&GD. Via onze website
www.schonestreven.nl kunt u bij ‘Links’ informatie
vinden over Thuisvaccinatie.nl.

De officiële voertaal is het Thai. In de hotels en de
internationale restaurants kunt u met Engels terecht.
Mensen die niet in de toeristische industrie werkzaam
zijn, spreken nauwelijks Engels.
Flora en Fauna
In Thailand komen veel verschillende dieren en planten
voor. Dit komt onder andere doordat Thailand een
redelijk langgerekt land is en omdat er veel hoogteverschil is. Er zijn op dit moment 102 nationale parken,
waaronder 19 zeereservaten. Het noorden en noordoosten zijn bergachtig en begroeid met teakwouden,
esdoorns en rijstvelden. Het centrale laagland is het
centrum van de rijstteelt. En in het weelderig begroeide
zuiden van Thailand vindt u langs de kust veel mangrovebossen met garnalenkwekerijen. Daarnaast liggen voor
de kust in het zuiden natuurlijk de eilandjes met
paradijselijke stranden. Deze overvloed aan vegetatie
zorgt voor een grote hoeveelheid wilde dieren zoals:
tijgers, olifanten, neushoorns, beren, apen, tapirs,
herten, gibbons, luipaarden en niet te vergeten de
duizenden soorten kevers,
vlinders, vogels en vissen.
Klimaattabel China

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Max. temperatuur

2

4

11

20

27

31

31

30

26

19

10

3

Zonuren per dag

7

7

8

8

9

9

7

7

8

7

6

6

Dagen met neerslag

2

3

4

5

6

9

14

12

7

6

5

2

(Beijing)

Tijdverschil
Het tijdverschil met Thailand
is 5 uren later in de zomertijd
en 6 uren in de wintertijd.

Visum
Alleen bij een verblijf langer dan 30 dagen dient u een
visum aan te vragen. Tot een verblijf van 30 dagen
heeft u alleen een geldig paspoort nodig.
Bij binnenkomst hoeft u alleen een arrivalcard in te
vullen. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van
uw visum kijkt u dan op de volgende website:
www.visumcentrale.nl/schonestreven

Bovenstaand: het gemiddelde temperatuur weer (klimaat). Bronnen: Weeronline en klimaatinfo
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Overnachtingen
4 nachten Bangkok

Highlights
• Dinercruise over de Chao Praya rivier
• Fietstocht Bangkok
• Ayutthaya
• Bang Pa-In Zomerpaleis

Overnachtingen

Thailand,
ontdek Bangkok
5 dagen

Dag 1 Bangkok (D)
Na aankomst op de luchthaven van Bangkok wordt u
opgevangen door een
Engelssprekende gids en/of
chauffeur, die u gedurende
de reis zal begeleiden.
U wordt naar het hotel in
Bangkok gebracht.
In de avond maakt u een
romantische dinercruise op
een typische Thaise Wan
Fah-boot. De cruise voert u over de Chao Praya rivier.
Tijdens het diner kunt u niet alleen genieten van de
Thaise keuken, maar ook van Thaise muziek en dans.

Dag 2 Bangkok (L)
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan het Jim
Thompson Huis. Dit traditionele en charmante Thaise
huis bestaat uit een zestal teakhuizen op palen en is
één van de beste musea van Thailand. De Amerikaanse
Jim Thompson verhuisde na de Tweede Wereldoorlog
naar Thailand en heeft de Thaise zijde-industrie nieuw
leven in geblazen. Hij werd een beroemdheid en
groeide uit tot een mythe toen hij in 1967 tijdens een
trektocht in de Cameron Highlands (Maleisië)
verdween.
Naast ondernemer was Jim Thompson ook een
enthousiaste verzamelaar van antiek en kunst. In zijn
voormalige woonhuis, dat sinds zijn verdwijning
eigendom is van Thailand, is een museum ingericht
met zijn schitterende collectie. U luncht in een lokaal
restaurant. Na de lunch maakt u een fietstocht.
U begint de tocht in het hart van Chinatown met de
smalle, bochtige straatjes. Door alle geluiden en
geuren komen uw zintuigen tot leven.
Vervolgens steekt u de Chao Praya rivier over in een
klassieke longtailboot.
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U vaart door de kanalen en zult ervaren waarom
Bangkok ook wel het Venetië van het Oosten wordt
genoemd. U ziet de klassieke houten paalwoningen,
moeders die kleding wassen en de gezelligheid van
kinderen die de verfrissing van het water zoeken.
Na deze boottocht fietst u door een rustige, landelijke
omgeving waar u geniet van de vergeten rijstvelden
van de stad. Na dit landelijke uitstapje gaat u weer
terug naar het even boeiende Chinatown.

Dag 3 Bangkok (L)
Vandaag gaat u eerst naar de voormalig tweede
hoofdstad van Siam, Ayutthaya. Ayutthaya werd door
de Birmezen in het jaar 1767 bijna geheel vernietigd
wat resulteerde in de instorting van het Koninkrijk.
U bekijkt de oude stadsruïnes en bezoekt de tempels
Wat Chai Wattanaram, Wat Phramongkol Bophit,
Wat Phra Srisanphet en de Wat Yai Chaimongkol.
Na de lunch onderweg brengt u een bezoek aan het
Bang Pa-In Zomerpaleis. Het paleis is gelegen aan de
oevers van de Chao Praya rivier in de wijk Bang Pa-In.
Het paleis dateert uit de 17e eeuw en bestaat uit
meerdere gebouwen en bouwstijlen zoals de Thaise,
Chinese en Victoriaanse, wat het geheel een unieke
uitstraling geeft. De paleistuinen bieden een grote
variatie aan bloemen en planten.Tegenwoordig doet
het paleis vooral dienst als zomerresidentie voor de
Koninklijke familie. Het paleis is deels toegankelijk voor
het publiek. Na dit bezoek gaat u terug naar Bangkok.

Dag 4 Bangkok
Vandaag heeft u een vrije dag. Er zijn facultatieve
excursies beschikbaar. De gids kan u hierbij helpen.

Dag 5 Bangkok
De reis zit er alweer op, vandaag wordt u naar
de luchthaven gebracht voor uw terugvlucht.

12 dagen

Thailand
Dag 1 Bangkok
Bij aankomst op het vliegveld van Bangkok wordt u
opgevangen door een Engelssprekende gids en/of
chauffeur. Er staat airconditioned vervoer voor u klaar
die u naar het hotel in Bangkok brengt. De rest van de
dag is ter vrije besteding. ’s Avonds is er een romantische
welkomst dinercruise op de Chao Praya rivier.

Dag 2 Bangkok

2 nachten Bangkok
1 x nachttrein Bangkok - Surat Thani
3 nachten Krabi
2 nachten Phi Phi Island
3 nachten Phuket

Dag 7

Krabi – Phi Phi Island
Vanochtend wordt u naar de haven van Krabi gebracht.
Vanaf hier gaat u met een shuttle boot naar het eiland
Phi Phi. Bij aankomst op het eiland wordt u opgevangen
door een vertegenwoordiger van het hotel.
Hij begeleidt u lopend naar het hotel.
De rest van de dag heeft u ter vrije besteding.

Na het ontbijt maakt u een excursie naar drie diverse
tempels. Als eerste bezoekt u de Wat Traimit tempel
met de 3 meter hoog massief gouden Boeddhabeeld.
Vervolgens brengt u een bezoek aan de Wat Pho
Tempel de oudste tempel van Bangkok met daarin de
46 meter lange liggende Boeddha. Als laatste bezoekt
u het Grote Koninklijk Paleis met de Wat Phra Keao,
een tempel met daarin de Emerald Boeddha. Aansluitend maakt u een Khlong (grachten) tour met een
longtailboot. Onderweg maakt u een stop bij een
traditionele Thaise poppenkast en passeert u de
Wat Arun tempel. Lunch onderweg.
De rest van de dag heeft u ter vrije besteding.

Dag 11 Phuket Vrije dag.

Dag 3 Bangkok – Surat Thani

Dag 12 Transfer

Vrije dag.
In de avond vertrekt u met de nachttrein van Bangkok
naar Surat Thani.

Dag 4 Surat Thani – Krabi
Bij aankomst op het treinstation van Surat Thani wordt
u opgevangen door uw chauffeur, die u naar het hotel
in Krabi brengt.

Dag 5 Krabi
Vandaag heeft u de dag ter vrije besteding.

Dag 6 Krabi Vrije dag.

Dag 8 Phi Phi Island
Vrije dag.

Dag 9 Phi Phi Island – Phuket
In de morgen vertrekt u per shuttle ferry van Phi Phi
naar Phuket. In de haven van Phuket wordt u opgevangen
door de gids en/of chauffeur. Er staat vervoer voor u
klaar die u naar het hotel brengen.

Dag 10 Phuket Vrije dag.

luchthaven Phuket
De reis zit er alweer op. Middels
een transfer wordt u naar de
luchthaven Phuket gebracht.

Highlights
• Dinercruise op de
Chao Praya rivier
• Strandvakantie Krabi
• Strandvakantie Phi Phi Island
• Strandvakantie Phuket
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Overnachtingen

13 dagen

Thailand

Dag 1 Bangkok
Bij aankomst op het vliegveld van Bangkok wordt u
opgevangen door een Engelssprekende gids en/of
chauffeur. Er staat airconditioned vervoer voor u klaar
die u naar het hotel in Bangkok brengt.
De rest van de dag is ter vrije besteding.
’s Avonds is er een romantische welkomst dinercruise
op de Chao Praya rivier.

Dag 2 Bangkok
Vandaag gaat u verschillende tempels bekijken.
Als eerste bezoekt u de Wat Traimit tempel met als
belangrijkste attractie de 3 meter hoge en massief
gouden Boeddhabeeld. Vervolgens brengt u een
bezoek aan de Wat Pho Tempel
de oudste en grootste tempel van
Bangkok. Als laatste bezoekt u
het immense terrein waar het
Koninklijk Paleis staat. Hier staat
ook de Wat Phra Keaw, de tempel
van de Smaragdgroene Boeddha.
Aansluitend stapt u op een
traditionele longtailboot en vaart
u door de klongs, de kanalen van
Bangkok.
De rest van de dag is ter vrije
besteding.

Dag 3 Bangkok – Kanchanaburi
Vroeg in de ochtend vertrekt u naar Kanchanaburi.
U gaat naar Ratchaburi waar u met een longtailboot
naar Damnoen Saduak, de drijvende markt gaat.
Aangekomen in Kanchanaburi bezoekt u het oorlogskerkhof van de geallieerde krijgsgevangenen die tijdens
de bouw van de Birmaspoorlijn in W.O. II omkwamen.
Vervolgens brengt u een bezoek aan het oorlogsmuseum
en de beroemde brug over de rivier Kwai.
Als laatste maakt u vanaf het stationnetje River Kwai
Bridge met de trein een ritje over de Birmaspoorlijn.
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2 nachten Bangkok
1 nacht Kanchanaburi
3 nachten Chiang Mai
2 nachten Chiang Rai
4 nachten Hua Hin

Dag 4 Kanchanaburi – Chiang Mai
Vandaag brengt u een bezoek aan de voormalige
hoofdstad van Thailand, Ayutthaya. In 1767 werd
Ayutthaya aangevallen en verwoest door de Birmezen
en kwam er een eind aan dit koninkrijk. Eeuwenoude
tempels en paleizen liggen verspreid in de omgeving
van Ayutthaya. Een van de meest belangrijke is de
Wat Phra Sri Sanphet.
De rest van de dag is ter vrije besteding.
In de avond vertrekt u per nachttrein van Ayutthaya
naar Chiang Mai.

Dag 5 Chiang Mai
Na aankomst op het treinstation in Chiang Mai gaat u
eerst ontbijten. Na het ontbijt brengt u een bezoek aan
de Wat Phrathat Doi Suthep, deze tempel ligt op een
berg met een prachtig uitzicht over Chiang Mai. Er zijn
twee manieren om het tempelcomplex te bereiken, via
een trap (309 treden) of met een lift.
De rest van de dag is ter vrije besteding.

Hierna maakt u kennis met
de beruchte Gouden
Driehoek. U maakt met een
longtail boot een boottocht
over de rivier de Mekong.
Ook brengt u een bezoekje aan het bescheiden, maar
interessante opiummuseum in Sop Ruak. Het plaatsje
Mae Sai, aan de grens met Birma is vandaag de laatste
plaats die we bezoeken. In de hoofdstraat van Mae Sai
verkopen Birmese kooplui hun koopwaar.

Dag 10-13 Hua Hin
Vrije dag.

Dag 14 Transfer

luchthaven Hua Hin

De reis zit er alweer op.
Middels een transfer wordt
u naar de luchthaven
Hua Hin gebracht.

Dag 9 Chiang Rai – Hua Hin
Na het ontbijt vertrekt u per binnenlandse vlucht van
Chiang Rai naar Bangkok. Bij aankomst op de luchthaven
van Bangkok staat de gids u op te wachten, om u naar
het kustplaatsje Hua Hin te brengen.

Highlights
• Damnoen Saduak, de drijvende markt
• Ayutthaya
• Wat Rong Kun
• Gouden Driehoek

Dag 6 Chiang Mai Vrije dag.
Dag 7 Chiang Mai – Chiang Rai
Na het ontbijt vertrekt u naar Chiang Rai.
Na aankomst bezoekt u de Wat Rong Kun, ook bekend
als de Witte tempel. Daarna brengt u een bezoek aan
Mae Fah Luang Art & Cultural Park, waar u diverse
kunstwerken uit de Lanna en Thai cultuur kunt bezichtigen.

Dag 8 Chiang Rai
Vandaag begint u met een bezoek aan de Akha en
Yao bergstam. Thailand huisvest verschillende etnische
minderheden, beter bekend als de ‘hilltribes’ (bergstammen). De bergstammen hebben allemaal hun
eigen identiteit, klederdracht, cultuur, religie en taal.
Vervolgens rijdt u naar Chiang Saen, een stad aan de
oevers van de Mekong. Verspreid over de stad bevinden
zich ruïnes van het Chiang Saen Koninkrijk uit 1325.
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Overnachtingen

22 dagen

Thailand

Dag 1 Bangkok
Via Singapore vliegt u naar Bangkok waar u op het
vliegveld wordt opgevangen door een Nederlandssprekende Thaise gids/chauffeur. U wordt met een
airconditioned bus opgehaald en naar het hotel
gebracht. De middag is ter vrije besteding.
In de avond gaat u naar de pier waar u aan boord gaat
van de Wan Fah. Op deze prachtige boot kunt u
genieten van een welkomstdiner op de Chao Praya
rivier onder het genot van Thaise dans en muziek.

Dag 2 Bangkok
Vandaag gaat u verschillende tempels bekijken.
Als eerste bezoekt u de Wat Traimit tempel met als
belangrijkste attractie het 3 meter hoge gouden
Boeddhabeeld. Vervolgens brengt u een bezoek aan
de Wat Pho Tempel de oudste en grootste tempel van
Bangkok. Hier vindt u het 46 meter lange en 15 meter
hoge vergulde beeld van een liggende Boeddha.
Als laatste bezoekt u het Koninklijk Paleis staat.
Hier staat ook de Wat Phra Keaw, de tempel van de
Smaragdgroene Boeddha. Aansluitend stapt u op een
traditionele longtailboot en vaart u door de klongs,
de kanalen van Bangkok.
De rest van de dag is ter vrije besteding.

Dag 3 Bangkok – Kanchanaburi

2 nachten Bangkok
2 nachten Kanchanaburi
1 nacht Ayutthaya
2 nachten Sukhothai
2 nachten Chiang Rai
4 nachten Chiang Mai
1 nacht Pai
2 nachten Mae Hong Son
4 nachten Phuket

Aangekomen in Kanchanaburi
bezoekt u het oorlogskerkhof
van de geallieerde krijgsgevangenen die tijdens de bouw van
de Birmaspoorlijn in W.O. II
omkwamen. Vervolgens brengt
u een bezoek aan het oorlogsmuseum en de beroemde brug
over de rivier Kwai.

Dag 4 Kanchanaburi
Vandaag maakt u vanaf het
station River Kwai Bridge met
de trein een ritje over de
beruchte Birma dodenspoorlijn. Aansluitend bezoekt u
het indrukwekkende Hell Fire Pass Memorial Museum
dat op een integere manier over de geschiedenis van
de spoorlijn vertelt. De pass is in 1943 aangelegd door
krijgsgevangenen en is berucht omdat velen hier zijn
gestorven.
In de middag gaat u naar het Erawan National Park.
Dit park heeft een oppervlakte van 550 km2 en heeft
de mooiste watervallen van Thailand.

Dag 5 Kanchanaburi – Ayutthaya

Dag 9 Chiang Rai

Vandaag vertrekt u naar de voormalige hoofdstad van
Thailand, Ayutthaya. In 1767 werd Ayutthaya aangevallen
en verwoest door de Birmezen en kwam er een eind
aan dit koninkrijk. Eeuwenoude tempels en paleizen
liggen verspreid in de omgeving van Ayutthaya.
Een van de meest belangrijke is de Wat Phra Sri
Sanphet. Hier bekijkt u de oude stadsruïnes.

Vandaag begint u met een bezoek aan de Akha en Yao
bergstam. Thailand huisvest verschillende etnische
minderheden, beter bekend als de ‘hilltribes’
(bergstammen). De bergstammen hebben allemaal
hun eigen identiteit, klederdracht, cultuur, religie en
taal.
Vervolgens rijdt u naar Chiang Saen, een stad aan de
oevers van de Mekong. Verspreid over de stad bevinden
zich ruïnes van het Chiang Saen Koninkrijk uit 1325.
Hierna maakt u kennis met de beruchte Gouden
Driehoek. U maakt met een longtail boot een boottocht
over de rivier de Mekong. Ook brengt u een bezoekje
aan het bescheiden, maar interessante opiummuseum
in Sop Ruak. Het plaatsje Mae Sai, aan de grens met
Birma is vandaag de laatste plaats die u bezoekt.
In de hoofdstraat van Mae Sai verkopen Birmese
kooplui hun koopwaar.

Dag 6 Ayutthaya – Sukhothai
Na het ontbijt rijdt u naar Lop Buri waar u een bezoek
brengt aan de Khmer-tempel Phra Prang Sam Yot,
van oorsprong een Hindoe heiligdom gebouwd in de
13e eeuw. Vervolgens bezoekt u de apentempel
San Phra Kan. Hierna reist u verder naar Phitsanulok.
Deze stad is vooral bekend door de tempel Wat Phra Si
Rattana Mahathat waar één van de bekendste
Boeddhabeelden staat. In een Boeddha gieterij,
Buddha Casting Factory, worden bronzen Boeddhabeelden nog op traditionale wijze gegoten.
Na de lunch vervolgt u uw reis naar Sukhothai.

Dag 7 Sukhothai
Vandaag staat er een mooie excursie op het programma.
Met een saleng, een gemotoriseerde fietstaxi, gaat u
het Thaise platteland bezoeken en het dorpsleven
ervaren. De tocht gaat door lokale dorpjes en er wordt
onderweg regelmatig gestopt op interessante plaatsen.
Zo bezoekt u een werkplaats waar manden wordt
gemaakt en indien mogelijk kunt u een houten Thais
huis bezichtigen. Uiteraard gaat u ook naar het
Sukhothai Historical Park, een UNESCO Werelderfgoed
met prachtige tuinen, ruïnes, Boeddhabeelden en
monumenten.

Dag 8 Sukhothai – Chiang Rai
Na het ontbijt rijdt u naar Lampang. Hier gaat u een rit
met paard en wagen maken waarbij u de bekende
tempels Wat Phra That Lampang Luang en Wat Pra
Kaew Don Tao bezoekt. Na de lunch reist u verder naar
Chiang Rai.

Vroeg in de ochtend vertrekt u naar Kanchanaburi.
U gaat naar Ratchaburi waar u met een longtailboot
naar Damnoen Saduak, de drijvende markt gaat.
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Highlights
• Erawan National Park
• Wat Phra Si Rattana Mahathat
• Long Neck bergvolk
• Ob Luang National Park

Dag 10 Chiang Rai – Chiang Mai
Na het ontbijt bezoekt u enkele bijzondere bezienswaardigheden van Chiang Rai. Zo brengt u een bezoek
aan Wat Rong Kun, ook wel bekend als de Witte
tempel. Daarna bezoekt u Mae Fah Luang Art &
Cultural Park, waar u diverse kunstwerken uit de Lanna
en Thai cultuur kunt bezichtigen.
Na de lunch vertrekt u naar Chiang Mai.

Dag 11 Chiang Mai
Na het ontbijt brengt u een bezoek aan de Wat
Phrathat Doi Suthep, deze tempel ligt op een berg
met een prachtig uitzicht over Chiang Mai.
De rest van de dag is ter vrije besteding.

Dag 12 Chiang Mai
Vandaag is ter vrije besteding.

Dag 13 Chiang Mai – Pai
Vandaag rijdt u via een prachtige route door de bergen
naar Pai. U rijdt door een prachtig natuurgebied
waarbij u onderweg stopt bij een lokale markt en de
Pong Duet heetwaterbronnen. Na de lunch in een
lokaal restaurant bezoekt u de tempel Wat Nam Hoo,
een van oorsprong oud klooster. Vlakbij Pai bezoekt u
het dorpje Ban Santichon, voornamelijk bewoond door
gevluchte Yunnanese Chinezen. De huizen zijn
gebouwd in de typische Chinese stijl.

Dag 14 Pai – Mae Hong Son
Vandaag rijdt u verder naar Mae Hong Son.
Onderweg stopt u bij de Tham Pla visgrot.
De bijzondere trekpleister hier is een diepe holle grot
vol met duizenden Phluang vissen.
Vervolgens gaat u naar de Lod Grotten waar de beek
Nam Lod doorheen stroomt. Het is fascinerend om te
zien hoe het water van de ingang tot de uitgang van de
grot 500 meter omlaag stroomt. Vervolgens brengt u
een bezoek aan de Lahu en Lisu bergstammen.
Na de lunch in een lokaal restaurant reist u verder na
Mae Hong Son en stopt u onderweg bij de bekende spa
van Pu Klon. Hierna kunt u nog 3 verschillende tempels
gaan ontdekken, de Wat Chong Klang, Wat Chong
Kam en de Wat Phrathat Doi Kong Mu.
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Dag 15 Mae Hong Son
Na het ontbijt staat er deze morgen een indrukwekkend
bezoek gepland aan het Long Neck bergvolk. Met een
boot vaart u over de Pai rivier waarna u aankomt bij de
giraffe vrouwen, oftewel de Karen lange nekkenstam.
Na de lunch in een lokaal restaurant rijdt u naar Mae
La Noi om de Kaew Komol grot te bezoeken.
Vervolgens gaat u naar het district Mae Sariang,
gelegen in een vallei en omringd door bergen en
bossen.

Dag 16 Mae Hong Son – Chiang Mai
Voor het ontbijt maakt u een wandeling naar de
dichtstbijzijnde lokale markt. Na het ontbijt bezoekt u
het Mae Sariang Museum. In dit kleine museum geeft
men enige uitleg over de gewoontes en gebruiken van
de bewoners in dit gebied. Na de lunch in een lokaal
restaurant rijdt u terug naar Chiang Mai met onderweg
een stop in het Ob Luang National Park, door de Thaise
bevolking ook wel de Grand Canyon genoemd.

Dag 17 Chiang Mai – Phuket
In de loop van de dag vertrekt u per binnenlandse
vlucht naar Phuket.

Dag 18-21 Phuket
Vrije dagen.

Dag 22 Transfer luchthaven Phuket
De reis zit er alweer op. Middels een transfer wordt u
naar de luchthaven Phuket gebracht.
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