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Informatie over de reisonderdelen 

 
 
 

21 September 2014 t/m 15 Oktober 2014 
Groepsreis Java-Sulawesi 25 dagen Roots & Music 

 
Voor de vierde keer organiseren we de Roots & Music tour met Wouter Muller. 
 

De tour reist over Java (Jakarta-Bogor-Bandung-Garut-Baturraden-Yogya-Malang-
Surabaya) en door naar zuid Sulawesi (Makassar, Torajaland, Sengkang en Bira, waar 

we enkele dagen heerlijk nagenieten aan het strand. 
 
Natuurlijk weer een gezellige groepsreis met veel muzikale hoogtepunten! 

 
Deze reis is met gegarandeerd vertrek! 

 
Inclusief in de reissom:  
•Intercontinentale vluchten Amsterdam-Jakarta en 

Makassar-Jakarta-Amsterdam met Garuda Airlines.  
•Incl. alle luchthaven- en veiligheidsbelastingen 

•tour en alle in de reis genoemde transfers op basis van vervoer per luxe touringcar of 
minibussen 
•verblijf in genoemde middenklassehotels incl. ontbijt 

•diners in Jakarta (Tugu) en bij Stichting Tileng.  
•begeleiding door ervaren Engels- of Nederlandssprekende gids tijdens de tour op Java 

en Sulawesi 
 
21 sept: Vertrek vanaf Schiphol  

In de middag wordt u verwacht op Schiphol waar een van onze medewerkers u 
meehelpt met het inchecken. Uw vlucht met Garuda, de GA 89, vertrekt om 17.00 naar 

Jakarta. 
 

22 sept: Aankomst Jakarta  
Rond 11.40 uur arriveert u op de luchthaven van Jakarta. 
Uw chauffeur en gids staan bij het vliegveld gereed om u te verwelkomen. 

 
Deze middag staat er niets op het programma en kunt u rustig acclimatiseren en 

uitrusten van de lange vlucht. 
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23 sept: Jakarta city tour en een bijzonder diner  
Vandaag gaat u Jakarta verkennen middels een city tour. Wandelend verkennen we de 
oude stad, bezichtigen de haven Sunda Kelapa waar de fraaie houten pinsi-schoeners 

nog steeds gedeeltelijk met de hand worden beladen. De route loopt verder langs de 
oude VOC-gebouwen, vismarkt Pasar Ikan en het Fatahillahplein, waar we een bezoek 

brengen aan het Wayang museum. ’s Avonds gaan we (onder voorbehoud) naar Tugu, 
de bakermat van de keroncong muziek. Hier dineren we gezamenlijk en wonen we een 
concert bij van deze bijzondere muzikanten. 

 
24 sept: Van Jakarta naar Bogor  

Na het heerlijke ontbijt reizen we langs Depok door naar Bogor waar we de beroemde 
Plantentuin bezichtigen. 

In de middag komen we aan in het gezellige hotel en kunt u een van de leuke 
workshops volgen. 
 

25 sept: Via de Puncak pas naar Bandung  
Via de Puncak pas, waar we een theeplantage bezoeken, reizen we door naar het 

koelere Bandung. 
In de namiddag wederom een muzikaal hoogtepuntje, het bezoek aan de 
angklungschool van Pak Udjo. 

 
We logeren niet in Bandung zelf, maar in het koelere Lembang. 

 
26 sept: De bergen ten noorden van Bandung  
Deze dag verkennen we de bergen ten noorden van Bandung. De Tangkuban Perahu 

(omgekeerde boot) is adembenemend mooi, maar erg druk. De Prianger is ook een erg 
mooi wandelgebied. In overleg met uw gids bepalen we het definitieve programma voor 

deze dag. Aanrader is ook een wandeling naar het Dago theehuis. 
 
27 sept: de Papandayan  

Het Papandayan gebergte lig op ongeveer 60 kilometer van Bandung, bij het plaatsje 
Garut.  

 
De beklimming van de Papandayan is een stevige wandeling van 2 uur met als 
hoogtepunt Kawah Mas, de Gouden Krater, die haar naam dankt aan de gele zwavel die 

hier uit de vulkaan komt. 
 

We overnachten in een hotel in Cipanas. Het zwembad wordt gevoed met warm water 
van de vulkaan. 
 

28 sept: van Cipanas naar Baturraden  
Na het ontbijt vertrekken we naar Baturraden. Dit bergdorpje ligt op ca 700 meter 

boven de zeespiegel. De temperatuur is er aangenaam tussen de 20 en 25 graden 
Celcius.  
 

De tocht neemt, inclusief mooie stops onderweg, al snel 8 uur in beslag. 
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29 sept: Een wandeling, massage en een feestelijk diner  

Vandaag neemt Santos, de lokale gids, u mee op een prachtige wandeling door de 
natuur bij Baturraden.  
Natuurlijk komen we langs de Pancoran Tuju, 7 warmwaterbronnen die uit de berg 

tevoorschijn komen. Laat u verwennen met een lokale pijit, een massage met 
geneeskrachtige modder van de vulkaan. 

 
Op het einde van de dag gebruikt u samen met medewerkers van de stichting Tileng en 
een aantal inwoners van het dorp een muzikaal diner. 

 
30 sept: van Baturraden naar de Borobudur  

Na het ontbijt bezoeken we een paar scholen die door de stichting Tileng worden 
ondersteund. De enthousiaste leerlingen zingen graag samen met u oud Hollandsche 

liedjes. 
 
We vervolgen de mooie weg naar de Borobudur. 

 
1 okt: Borobudur  

In de vroege morgen bezoekt u naar de Borobudur, de grootste Boeddhistisch tempel 
van de wereld. 
Een ervaren lokale gids legt u de geschiedenis en betekenis uit van dit onlangs 

gerestaureerde wereldwonder. 
Na de Borobudur vertrekken we naar Yogyakarta. 

's Middags bezoekt u de Kraton, het paleis van de Sultan, in het hartje van de stad. 
De citytour voert verder langs het Waterpaleis, de vogeltjesmarkt Pasar Burung, een 
batikatelier en de zilversmeden van Kota Gedé. 

 
2 okt: Yogyakarta Vrije dag  

Yogyakarta heeft nog zoveel moois om te bekijken, het zwembad bij het hotel ligt er 
echter ook uitnodigend bij... 
Aan u de keuze hoe u deze dag gebruikt. 

 
3 okt: van Yogyakarta naar Malang  

Eigenlijk begint deze treinreis de vorige avond. Om half twaalf reist u met de Malabar 
Express door de nacht naar Malang. 
Iets na zeven uur in de ochtend komt u aan op het station van Malang.  

Na het ontbijt gaan we per becak op ontdekkingstocht door het mooie Malang. In de 
bergenbuurt staan nog heel veel huizen uit de Nederlandse periode. Ook de oude 

Kathedraal is nog vrijwel geheel in tact.  
De lunch gebruiken we in het nostalgische restaurant Toko Oen. 
 

4 okt: van Malang langs nostalgie naar Surabaya  
Na het ontbijt rijden we via de nostalgische plaatsen Batu, Selekta en Tretes naar 

Surabaya. De plaatsen onderweg waren in het verleden geliefde weekend- en 
vakantieverblijven. 
 

In Surabaya bezoeken we de erebegraafplaats Kembang Kuning en als er nog voldoende 
tijd over is maken we de Surabaya citytour. 
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5 okt: van Java naar Sulawesi  
Aan het begin van de middag vliegt u van Surabaya naar Makassar, de hoofdstad van 
zuid Sulawesi. De rest van de middag in Makassar is vrij te besteden. 

Overnachting in het Aston hotel. 
 

6 okt: Makasar city tour en naar Tanah Toraja  
We maken een korte rit door de stad en bezoeken het oude Fort Rotterdam, de vismarkt 
en vissershave, de oude haven waar nog steeds de houten Boegineze schoeners 

aanmeren om hun lading te lossen en te laden. 
 

Daarna een lange en mooie rit voor de boeg. Langs pittoreske Bugineze dorpjes rijden 
we naar de bergen. We stoppen voor de lunch in Pare Pare en rijden dan weer door naar 

Puncak Lakawan. Hier nuttigen we wat en genieten van het uitzicht op de 'Erotische 
berg". 
In de namiddag komen we aan in Torajaland en nemen onze intrek in het hotel. 

 
7 okt: Tanah Toraja  

Na het ontbijt de gehele dag op ontdekking door het Toraja land. We bezoeken vandaag 
onder andere Lemo waar de rijen Tau Tau poppen nog op de balkons voor de graven 
staan.  

Daarna naar Suaya en omgeving waar we een bezoek brengen aan de Koningsgraven en 
proberen we achter het geheim te komen van de babyboom. Vervolgens stoppen we bij 

Londa waar de doden nog met groots ceremonieel worden bijgezet en het authentieke 
Toraja dorp Kete Kesu. Niet alleen bekend vanwege zijn mooie Tongkonans maar ook 
vanwege zijn kleurrijk houtsnijwerk. 

 
8 okt: Tanah Toraja  

Wederom de gehele dag op ontdekking door het Toraja land.  
We bezoeken vandaag het hoger gelegen Batutumonga vanwaar we een prachtig uitzicht 
hebben Rantepao en vallei. Een prachtige omgeving voor het maken van een stevige 

wandeling door de prachtige rijstvelden en dwars door het dagelijkse Toraja leven. We 
kunnen de wandeling zo lang mogelijk maken als we maar willen. Uiteraard is de bus 

beschikbaar voor degene die niet wil wandelen. 
 
9 okt: Tanah Toraja  

Er is veel te beleven in het Toraja land. Wie weet wordt er één dezer dagen een 
ceremonie gehouden die we kunnen bezoeken of wordt de wekelijkse grote veemarkt 

gehouden waar de karbouwen en varkens worden verhandeld. Op de markt kunnen we 
ook al de specerijen zien die dit vruchtbare gebied herbergt. Toraja koffie, vanille, 
nootmuskaat, cacao, kruidnagel en vele vruchten worden hier in manden als een 

kleurrijk geheel door de lokale bewoners van Toraja aangeboden. 
 

10 okt: van Rantepao naar het Tempe meer  
Na het ontbijt vertrek naar Sengkang, een klein plaatsje gelegen in het centrum van het 
voormalige Bugineze Koningkrijk.  

In de middag een tocht op het Tempe meer. Het Tempemeer is een ondiep meer. Bij 
langdurige droogte valt het meer droog. Met een gemotoriseerde boot gaan we (als het 
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kan) het meer op om te zien hoe de vissers op hun drijvende dorpen wonen. 

Overnachting in Sengkang 
 
11 okt: van Sengkang naar Bira: blauwe zee en wit strand  

We ruilen cultuur in voor het parelwitte strand van Bira. 
Onderweg, in Watampone bezoeken we het museum van Andi Mapasissi om zijn collectie 

van de voormalige Bugineze Koningen te bewonderen. 
In de middag komen we aan in Bira en kunnen we genieten van de zee.  
Het is prachtig snorkelen bij de kleine eilandje voor de kust. 

 
12 en 13 okt: Relaxen aan het strand  

Deze dagen is er geen programma. U kunt heerlijk relaxen of een snorkeluitje maken. 
 

14 okt: Pulang kampung  
Na lunchtijd wordt u opgehaald voor de reis terug naar Nederland. 
Uw Garuda vlucht vertrekt om 20:15 en komt om 21:35 in Jakarta aan. 

Daar vertrekt de vlucht naar Amsterdam om 00:40 en landt om ongeveer 09:40 op 
Schiphol. 

 
15 okt: aankomst Schiphol  
Deze ochtend arriveert u iets voor 10 uur op Schiphol. 

Het einde van een heerlijke reis, vol mooie momenten! 
 

Exclusief:  
Visumkosten $ 35 (ca 25 euro), lokale luchthavenbelasting, optionele excursies, overige 
maaltijden, fooien en uitgaven van persoonlijke aard, reis- en annuleringsverzekeringen.  

Boekingskosten: € 25,00 en Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking. 
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Uw Accommodaties: 
 

Santika Premiere Jakarta - Jakarta - Jakarta 

 
Hotel Santika Premiere ligt in de wijk Slipi, West Jakarta. 
Het vriendelijke personeel zal alles doen om uw verblijf in dit hotel zo 

aangenaam mogelijk te maken. 
 

Alle kamers beschikken over AC, tv, telefoon, badkamer met douche, 
bad en haardroger, bureau, koffie-en theezetfaciliteiten, minibar en 

kluisje, 
 
Aantal kamers: 273 

 
Faciliteiten: 

Zwembad, fitness ruimte, spa, tennisveld, shopping arcade, 24 uurs 
room service en dokter service, meerdere restaurants, bar en laundry 
service. 

 

 
Kampoeng Wisata Cinangneng - Bogor - Bogor 

 

Het kleinschalige guesthouse Kampoeng Wisata Cinangneng ligt op 
korte afstand van Bogor. Het telt slechts 10 kamers, waarvan één 
familiekamer.  

Het guesthouse past helemaal in de stijl van Merapi: er zijn volop 
mogelijkheden om in contact te komen met de lokale bevolking in de 

kampong. Het guesthouse neemt u graag mee op wandeling door het 
dorp. 
 

Alle kamers hebben AC, TV, eigen badkamer en terrasje. 
 

Aantal kamers: 10  
 
Het guesthouse beschikt ook over een zwembad, tuin, restaurant, 

roomservice en wasserij. 

 

 

Villa Venetys - Lembang - Lembang 

 
Op ongeveer 30 minuten rijden van Bandung ligt Hotel Villa Venety’s. 
Het hotel ligt in de bergen. Vanuit het restaurant en het terras kijkt u 

uit op de vulkaan Tangkuban Prahu (de omgekeerde boot). Kortom, 
een schitterend panorama!   

Lembang heeft een aangename temperatuur die schommelt tussen de 
22 en 26 graden. In de nacht koelt het iets af. Dus geen verwarming 
nodig noch airco. 

Villa Venety's is gebouwd in een nieuwe Indonesische stijl. Er heerst 
een huiselijke Indische sfeer en het heeft een geweldige kokkin, 

vriendelijk personeel en goede service.  
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Het hotel is zeer geschikt voor gezelschappen, dus ook voor groepen 

zoals families en vrienden. 
 
Alle kamers zijn uitgerust met een tweepersoonsbed of twee 

eenpersoonsbedden en hebben een ruime badkamer met warm en 
koud water.  

 
Aantal kamers: 11 
 

Faciliteiten: 
Zwembad, bar, restaurant (Javaanse, Soedanese en Europese keuken), 

BBQ, kinderbedje en oppasservice, speelruimte voor kinderen, internet 
en kluis. 

Op aanvraag regelt het hotel vervoer, een golfarrangement, speciale 
gerechten etc. 
 

Sumber Alam Kampung - Garut - Garut 

 
Dit cottage-resort is gelegen in het hoogland van Cipanas in een 

prachtige omgeving met uitzicht op de bergen en palmbomen. 
De in Sundanese stijl opgetrokken houten cottages staan letterlijk in 
een visvijver en zijn voorzien van een warmwaterbad met zwavelrijk 

bronwater afkomstig van de vulkaan Gunung Guntur. 
Vanuit uw cottage kunt u mooie wandelingen maken naar de 

watervallen rondom het resort of met de auto een excursie maken naar 
een van de vulkanen. 
 

Alle cottages zijn uitgerust met badkamer, TV, waterkoker, minibar, 
warmwaterbad en privé-terras. 

 
Aantal cottages: 70 
 

Faciliteiten: Restaurant met Indonesische, Chinese en Westerse 
keuken, koffie shop, natuurlijk warmwaterzwembad, speelterrein, 

roomservice, wasservice, en Wifi(niet overal). 

 

 
Queen Garden - Baturaden 

 

Het enigszins gedateerde Queen Garden hotel ligt op een prachtige 
locatie in het bergachtige gebied van Baturraden. 

De kamers zijn netjes, ruim en schoon. 
 
Aantal kamers: 60 

 
Alle kamers zijn comfortabel ingericht en voorzien van badkamer met 

bad of douche, televisie, telefoon, wifi, koelkastje en balkon. 
 
Het hotel beschikt over een zwembad, een tennisbaan, een groot 
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restaurant, een coffeeshop waar u terecht kunt voor een hapje en een 

drankje, roomservice en wasservice. 
 
Manohara - Borobudur - Borobudur 

 

Het Manohara hotel is het enige hotel gelegen op het terrein van de 
Borobudur. 

U loopt in een korte wandeling naar het tempelcomplex toe via het 
buitenrestaurant. 
Er worden Sunrise wandelingen georganiseerd door het hotel zodat u 

de zon bij het tempelcomplex ziet opgaan. 
De kamers van het hotel bevinden zich alle op de begane grond. 

 
Aantal kamers: 35 

 
Alle eenvoudige kamers beschikken over AC, badkamer, TV, telefoon, 
minibar, koffie en thee faciliteiten, Wifi en terras. 

 
Faciliteiten: welkomstdrankje, gratis entree Borobudur, kluisjes bij de 

receptie, café, restaurant, Indonesisch, Amerikaans en Continentaal 
ontbijtbuffet, roomservice, stomerij en wasservice, Wifi en fietsverhuur. 

 

 

Duta Garden - Yogyakarta 

 
Comfortabel familiehotel met zeer goede service op kleine afstand van 

het centrum. 
Alle ruime kamers beschikken over airconditioning, eigen badkamer en 
terras met tuinzicht. 

 
Faciliteiten: 

Zwembad, vergaderruimte, laundry service, communicatie centre en 24 
uurs receptie. 

 

 

Graha Cakra - Malang - Malang 

 
Het Graha Cakra ligt op 20 minuten lopen van het centrum van Malang 

en is gebouwd in de jaren 30 door een Nederlandse architect. 
Tijdens een grote renovatie is er speciaal op gelet om de authentieke 
koloniale stijl te behouden en is er een extra vleugel bij gebouwd om 

comfortabele kamers voor de gasten te realiseren. 
 

Alle comfortabele stijlvolle kamers beschikken over AC, telefoon, tv, 
badkamer en balkon of terras. 
 

Aantal kamers: 52 
 

Faciliteiten: 
Zwembad, restaurant (Indonesische, Chinese en Westerse keuken), 
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bar, lift, laundry service, room service, wifi in openbare ruimtes. 

 
Majapahit Hotel - Surabaya - Surabaya 

 
Het voormalige Oranje hotel, gebouwd in 1910, is het tophotel in 

Surabaya. Het straalt nog steeds dezelfde klasse van weleer uit. Een 
klassiek symbool van nationale trots waar geschiedenis is verweven 

met romantiek en elegantie. De koloniale architectuur, de tot in de 
puntjes onderhouden tuinen met fonteinen en doorkijkjes in combinatie 
met het hedendaags comfort maken uw verblijf hier uniek. In de luxe 

suites vindt men zelfs nog met goud bedekte kranen! 
 

Alle kamers hebben een prachtig interieur, AC, telefoon, tv, badkamer, 
koffie-en theezetfaciliteiten, kluisje, wifi en een terras met uitzicht op 

de tuin. 
 
Aantal kamers: 143 

 
Faciliteiten: 

Meerdere restaurants (Aziatische, westerse keuken en visrestaurant) 
winkels, bar/café (jazz muziek, DJ en bands), zwembad, spa, yoga, 
aerobics, gym, tennisbaan, wasserij/stomerij, room service, 

vergaderfaciliteiten, kapsalon, invalidenfaciliteiten, kinderopvang en 
geweldig personeel. 

 

 
Aston - Makassar - Makassar 

 
Het Aston hotel in Makassar bevindt zich in het centrum van Makassar 

met een prachtig uitzicht over de stad en de zee. Het ligt op 
loopafstand van het strand Pantai Losari, de gezellige boulevard en de 

eetstalletjes. 
Het hotel telt 177 kamers, waarvan wij de Superior rooms (32 m2) van 
harte kunnen aanbevelen. 

Alle kamers beschikken over kluisje, internet, koffie&thee faciliteiten, 
minibar en tv. 

 
 

Luta resort Toraja - Rante Pao 

 
Het Luta resort ligt in het kleine centrum van Rantepao. Het hotel 
beschikt over een zwembad en spa. Het restaurant kijkt uit over de 

rivier.  
 

Op loopafstand liggen leuke lokale restaurantjes zoals het Mambo 
restaurant.  
Ook op loopafstand ligt de dagelijkse kleurrijke markt.  

 
40 kamers in verdiepingen gebouwd rondom een kleine tropische tuin 
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BBC Hotel - Sengkang - Sengkang 

 
Het BBC hotel in Sengkang is de beste keus in het stadje. 
Het telt 11 standaard, 7 superior en 10 deluxe kamers, waarvan de 

laatste de beste keuze zijn. 

 
 
Anda Beach hotel Bira - Bira 

 

Het gloednieuwe Anda Beach resort ligt aan het einde van de straat in 
Bira aan het hagelwitte strand. 

Alle 8 kamers, behalve de 3 familiekamers  hebben beachview, airco, 
en douche met warm water. 
 

Het heerlijke restaurant is gevestigd in een oude Buginese schoener. 
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Bestemmingsinformatie 

 

  
Indonesië 

  
 
Landinformatie Indonesië  
Indonesië is behalve een ontwikkelingsland, terecht een populaire 

vakantiebestemming. Het ruim 17.000 eilanden tellend land is rijk aan 
cultuur en natuur, de temperaturen zijn over het algemeen tropisch 

warm en er zijn volop avontuurlijke en sportieve mogelijkheden. 
Daarnaast zijn er talrijke zonnige witte stranden die uitnodigen tot 
heerlijk relaxed luieren. 

 

 
Religie  

Indonesië is het grootste moslimland van de wereld, ongeveer 80% 
van de bevolking is islam georiënteerd. 
 

Over het algemeen beleven de Indonesiërs hun geloof net zoals de 
Nederlanders hun christelijk geloof. Wel gaan ze vaker naar de moskee 

dan wij doen. De oproep om naar de moskee is wel veel meer aanwezig 
dan onze kerkklokken; rond vijf uur 's morgens kunt u wakker 

schrikken van een in onze oren onbarmhartige oproep. 
De moskeeën roepen dagelijks vijf keer op tot het gebed. 
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Buiten Bali leven de Indonesiërs over het algemeen zeer preuts. 

Meisjes en dames die gaan zwemmen zul je niet in bikini tegenkomen, 
maar in korte (of lange) broek en een t-shirt. 
 

Gedurende de vastenperiode Ramadan wordt er tussen zonsopgang en 
-ondergang gevast. Het getuigt dan van respect wanneer u in die tijd 

op straat niet eet, drinkt of rookt. 
 
Na de vastenperiode volgt Idhul Fitri, het Suikerfeest. In deze tijd 

bezoeken miljoenen Indonesiërs hun familie op het "platte" land en is 
het enorm druk op de wegen, in de trein en door de lokale mensen die 

de drukte willen ontvluchten, ook in de hotels op Bali. In deze tijd 
kunnen hotels hun prijzen ook meer dan verdubbelen. 

 
Klimaat  
Indonesië is zo groot, dat je niet kunt volstaan met een 

klimaatbeschrijving voor het hele land. 
 

Over het algemeen kan wel worden gezegd dat het een tropisch land is 
met een hoge luchtvochtigheid. De temperatuur ligt over het algemeen 
rond de 30 graden. 

 
Tussen oktober en maart is de kans op tropische regenbuien het 

grootst op Sumatra, Java, Sulawesi, Kalimantan, Bali en Lombok. Vaak 
is het na een uur weer droog en klaart het weer op. 

 

 

Prijzen  
De muntsoort in Indonesië is de roepia (IDR). De koers is het laatste 

jaar fors gedevalueerd. U wisselt 1 euro om in tussen 15.000 en 
16.000 roepia (dec 2014). 
 

Het minimum loon bedraagt ongeveer 4 euro per dag. Een kilo rijst 
kost in Indonesië ongeveer 1 euro. 

 
gegevens oktober 2013 

 

 

Bijzondere dagen  
2014 

17 aug: Onafhankelijkheidsdag 
5 okt: Idul Adha (Offerfeest) 
25 okt:  Islamitisch Nieuwjaar 
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Java 
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Java, Indonesie  

Java is met zo’n 115 miljoen inwoners het dichtstbevolkte eiland van 
Indonesië. De hoofdstad Jakarta (Oude stad, Chinese wijk, Taman Mini 
Indonesia, shoppen en nog veel meer) telt ruim 10 miljoen inwoners en 

is vaak het beginpunt van uw reis over Java. Een vaak bereisde route 
loopt van Jakarta via Bogor (Plantentuin) en Puncak-pas (thee) naar 

Bandung (vulkaan, cultuur). Dan volgt een lange weg, eventueel via 
Pangandaran (natuur, boottocht) naar Yogyakarta (Kraton, Borobudur, 

Ramayana ballet, Prambanan) waar 3 nachten eigenlijk nóg te kort 
zijn. Langs Solo (Kraton) gaat de reis door naar Malang (nostalgie, 
Bromo vulkaan) en Kalibaru (plantages, vulkaan, schildpadden). Op 

een half uur rijden ligt dan de ferry te wachten om u naar Bali over te 
zetten. 

 

 
 
Jakarta  

Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, dankt zijn naam aan de 
islamitische generaal Falatehan van het sultanaat Demak. In 1527 

verdreef Falatehan de Portugezen uit Sunda Kelapa waarna hij de stad 
omdoopte tot Jaya Karta, nu Jakarta. 
Jakarta beschikt over een aantal bezienswaardigheden die je eigenlijk 

wel gezien moet hebben als je de stad hebt bezocht. De meeste 
daarvan hebben associaties met het verleden zoals het 

onafhankelijkheids plein Medan Merdeka en het plein Taman Fatahillah. 
Medan Merdeka, het Onafhankelijkheidsplein, ligt in het centrum van 
Jakarta. Het plein is aan elke zijde omgeven door brede boulevards en 

regeringsgebouwen. In het midden van het plein kun je het Nationale 
Monument vinden, het belangrijkste orientatiepunt van Indonesie. Het 

Nationale Museum, het oudste museum van Indonesie, ligt aan de 
westzijde van het plein. De grootste moskee van Zuidoost-Azie, Mesjid 
Istiqlal, ligt aan de oostzijde van jalan Medan Merdeka Utara.  

Bezoek ook Taman Mini waar u Indonesie in het klein kunt bekijken,de 
oude haven Sunda Kelapa, de chinese wijk Glodok of het Fatahillah 

plein als u tijd heeft. 
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Bogor  
Bogor (Buitenzorg)50 km ten zuiden van Jakarta is het meest bekend 
om de Botanische plantentuin. 

Door de vele regen die hier valt is het aangenaam koel en groeit de 
vegetatie welig. 

In de Botanische tuinen kunt u een wandeling maken in het park waar 
vele plantensoorten groeien en kunt u een orchideeënkas bezoeken. 
Helaas is het onderhoud tegenwoordig minimaal waardoor bijvoorbeeld 

het oude Nederlandse kerkhofje er een beetje triest bijstaat. 
Bij Bogor ligt ook het Taman Safari Indonesia, een groot safaripark 

waar u o.a de Sumatraanse tijger nog in het echt kunt zien. 
Ook liggen de watervallen Cibeureum op korte afstand van Bogor. 

Vanuit Bogor kunt u via de snelweg of de Puncak pas naar Bandung 
reizen. 
Via de Puncakpas reist u via theeplantages en prachtige natuur 

uitzichten naar Bandung. 

 

 

Lembang  
Lembang, vernoemd naar een grassoort, is gelegen aan de voet van de 
Tangkuban Perahu. 

Het is vooral bekend door de fruitteelt en de fruitmarkt. 
Loop door de markt en ruik de heerlijke geuren van he rijpe fruit, laat 

uw chauffeur uw favoriete fruitsoort voor u kopen, daar ze toeristen 
aanmerkelijk hogere prijzen laten betalen. 
Bezoek ook vooral het straatje met ijs en milkshakes afkomstig van de 

Friese koeien. 

 

 

Baturaden  
Baturaden is een rustpunt tijdens uw reis op Java. 
Gelegen aan de voet van de vulkaan Gunung Slamet heeft dit dorp 

alles voor mooie wandelingen door de groene natuur. 
Bezoek het Loka Wisata baturaden park met hotsprings, draaimolen en 

botanische tuinen. 

 

 
Borobudur  

De Borobudur is een beroemd tempelcomplex, gebouwd in de negende 
eeuw. Gelegen op een kleine heuvel in de buurt van Yogyakarta en 

omringd door andere tempels en vulkanen. Het complex is 47 meter 
hoog en is opgebouwd uit negen verschillende 'etages'. Laat u 
verrassen door dit indrukwekkende bouwwerk en probeert u zich in te 

beelden hoe dit eeuwen geleden is geconstrueerd. 

 

 

Yogyakarta  
Yogyakarta is het culturele centrum van java, de ziel van het eiland. 
Daarnaast is het ook een van de gezelligste en meest bezienswaardige 

steden van Indonesië. Mede door het ommuurde koninklijke paleis, 
Kraton, wat al een stadje op zich is.  

 



 
 

Reisvoorstel voor: De heer JP Stoltenborgh      
 

                                           Merapi Tour & Travel 

 
Merapi Tour & Travel - Prinses Irenestraat 58 - 6611 BK Overasselt KvK: 1607 6123  SGR: 3356  
w: www.merapi.nl   e:info@merapi.nl    t:088-81 11 999    f:024-622 2719  
Datum reisvoorstel 9-8-2014 Pagina 17 van 20 
 

De huidige sultan woont nog immer op dit paleiscomplex. 

Het Waterpaleis, dat alleen s'morgens is te bezoeken ligt hier dichtbij. 
Niet ver van Yogyakarta ligt de Borobudur, de wereldberoemde 
boeddhistische stupa uit de 8e en 9e eeuw.  

De nabijgelegen Prambanantempel doet niet voor de Borobudur onder. 
Voor het winkelen kunt u terecht op de Marlioboro straat met in de 

omgeving lekkere restaurantjes. 
Breng ook een bezoek aan de vogeltjesmarkt Pasar Burung of ga naar 
het zilverstadje Kota Gede. 

In de avond kunt u een voorstelling van het Ramayana ballet bijwonen. 
 

 
Surabaya  

Surabaya is vernoemd naar een haai, Sura, en een krokodil, Baya, die 
in de rivier Kalimas (de Gouden Rivier) zouden hebben gevochten. 
Beide overleefden het gevecht niet, en de plek waar zij stierven is het 

centrum van Surabaya.  
De haven is de op 1 na grootste haven van Indonesië, alleen Jakarta 

heeft een grotere haven. 
De oude haven is leuk om te bezoeken als u er via de kleurige wijken 
naar toe rijd. 

Tegenwoordig is Surabaya een echte handelsstad met vooral veel grote 
kantoorgebouwen en shoppingmalls. 

De oude gebouwen zoals het oude postkantoor staan er nog steeds, 
maar zijn wel enigszins verwaarloosd. 
De dierentuin van Surabaya is ook zeker een bezoekje waard! 
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Sulawesi 
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Sulawesi  
Sulawesi, het voormalige Celebes, is vooral bekend door de Toraja 

stammen. Gelegen in Centraal Sulawesi leven de Toraja’s, een 
bevolking met vele gebruiken die nog dichtbij het traditionele 

animistische geloof staan. Rond het stadje Rantepao liggen enkele 
traditionele dorpen waar de Toraja cultuur volop doorleeft. De 
hoofdstad van Zuid-West Sulawesi is Makassar met onder andere het 

voormalige Fort Rotterdam. Vanuit de haven Paotere vertrekken nog 
steeds de traditionele houten Bugineze schoeners.  Vanuit Makassar 

starten de trips naar Torajaland.  
 
In Centraal Sulawesi vinden we het Poso meer met een prachtige 

natuur en weer een geheel andere cultuur dan zuid of noord Sulawesi. 
Duiken en snorkelen kan bij de Togian eilanden en Donggala aan de 

westkust. 
 
In het Noorden ligt de kustplaats Manado. Hier vinden we ook het grote 

Bunaken Manado Tua Marine park. Duiken bij de prachtige koraalriffen 
en trekking of wandelen in het Tangkok Batuangus Reserve zijn de 

hoogtepunten. 
 

Wie door Sulawesi reist moet rekening houden met vaak lange 
reistijden en (soms zeer) eenvoudige 

 

 

Makassar  
Makassar (Makasar) is de hoofdstad van de provincie Zuid-Celebes 

(Sulawesi Selatan) op het eiland Celebes. Ook was het de naam van 
een gouvernement van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), 
en daarna, onder Nederlands overheidsbewind, van een afdeling, in het 

zuidoosten van Celebes. De stad kreeg in 1971, in de tijd van president 
Soeharto, de naam Ujung Pandang, maar werd onder president 

Bacharuddin Jusuf Habibie in 1999 weer Makassar. Met ruim 1 miljoen 
inwoners is Makassar een van de grootste steden van Indonesië. De 
stad kent een aanzienlijke gemeenschap van Chinese Indonesiërs. Zij 
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hebben hier vele winkels en tempels gebouwd. 

 

 
Geschiedenis  
Op 18 november 1667 sloot de VOC na lange strijd een compromis met 

de plaatselijke sultan in de vorm van het Verdrag van Bongaja. Daarin 
werd onder meer bepaald dat de VOC handel mocht drijven in dat 

gebied. 
  
Onder leiding van Cornelis Speelman werd het Fort Rotterdam 

gebouwd, dat muren van twee meter breed en zeven meter hoog had. 
Er werd vooral gehandeld in specerijen, hout en katoen. Deze vesting is 

bewaard gebleven en vormt tegenwoordig een van de belangrijkste 
toeristische bezienswaardigheden van de stad. 

  
In de omgeving van de stad werd onder meer makassarolie 
geproduceerd, welriekende plantaardige olie (vervaardigd uit vruchten 

van de koesambi- of kesambi-boom (Schleichera trijuga)), die eind 
18de, begin 19de eeuw gebruikt werd om het kapsel in vorm te 

houden. Deze olie gaf haar naam aan de antimakassar. 

 

 
Rantepao Torajaland  

Rantepao is de 'hoofdstad' van Torajaland. Dit is het vertrekpunt van al 
uw excursies naar de Torajadorpen en de bergen.  

 
Bira, Sulawesi  
Bira is een typisch Buginees kustdropje. Het heeft prachtige spierwitte 

stranden, waar u alle ruimte heeft. Het 'centrum' telt een aantal leuke 
warungs (winkeltjes) en gezellige restaurantjes. Het dorp Tanah Biru 

staat bekend om de scheepsbouwers die de kunst van het bouwen van 
de Bugineze schoeners beheersen. 

 

 

 
 

 


