Bijlage Java & Bali
Deze reis wordt door Kras en TUI gezamenlijk uitgevoerd.
Het uit 13.000 eilanden bestaande Indonesië is een betoverende reisbestemming. Tijdens deze reis ontdek je
twee van deze juweeltjes, namelijk Java en Bali. Historische stadjes, gifgroene sawa’s, vruchtbare plantages,
de imposante Borobudur en adembenemende vulkanen wisselen elkaar af. Kenmerkend voor Indonesië zijn
de traditionele dansers met hun rijk versierde kostuums en sierlijke bewegingen. De vaak religieuze dansen
zijn vandaag de dag nog steeds een echte kunst. Na de highlights van Java ga je, vele mooie reiservaringen
rijker, heerlijk ontspannen aan de stranden van Bali.
TREINRIT BANDUNG-YOGYAKARTA EN YOGYAKARTA-MALANG
De treinrit van Bandung naar Yogyakarta duurt ca. 8 uur (vertrek 07.20, aankomst 15.10 uur, tijden onder
voorbehoud). De treinrit van Yogyakarta naar Malang duurt ca. 8 uur (vertrek 07.30, aankomst 15.40, tijden onder
voorbehoud). Beide treinritten vinden plaats in Executive/Business Class compartimenten. Er wordt altijd
geprobeerd om de gehele groep zoveel mogelijk bij elkaar (in dezelfde compartimenten/coupés) te laten reizen,
echter dit is afhankelijk van de beschikbaarheid. Aan boord zijn toiletten en kan je drankjes, eten en snacks
verkrijgen. Je bagage wordt per bus naar Yogyakarta gebracht, dus alle spullen die je tijdens de treinrit nodig hebt
dien je in een aparte tas/rugzak mee te nemen.
BIJKOMENDE KOSTEN
Fooienpot
Tijdens deze reis zijn er heel veel mensen die voor je klaar staan; denk aan bijvoorbeeld lokale gidsen en
hotelpersoneel. Het is voor deze reis gebruikelijk dat alle reizigers aan het begin van de reis een fooienpot vullen
(ca. € 3,50 per persoon per dag). Heel handig, want zo hoef je zélf niet overal kleine fooien achter te laten, dit
regelt de reisleider voor de hele groep. De fooi voor reisleider en chauffeur wordt overigens niet uit deze
fooienpot gehaald; als je tevreden over hen bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven.
Namens hen hartelijk bedankt.
Entreegelden
Bij deze reis zijn alle entreegelden en verplichte lokale gidsen op Java inbegrepen. Dit is van toepassing op
onderstaande programma onderdelen:
- Stadstour Yogyakarta (incl. entree Sultan Palace, Taman Sari Water Castle en Fort Vredeburg)
- Bezoek aan Prambanan tempel en de Borobudur tempel
- Verplichte lokale gidsen tijdens bovenstaande excursies
Optionele excursies Java (ter plaatse te boeken en te betalen)
- dag 6: Ramayana dansvoorstelling incl. diner, ca. USD 50
- dag 9: Bromo Sunrise, ca USD 90 (o.b.v. 2 personen)
- dag 9: Dagexcursie Bromo The Sea Sand, ca. USD 67 (minimaal 4 personen)
Optionele excursies Bali
Vooraf bestaat de mogelijkheid om voor de vrije dagen op Bali een optioneel excursiepakket (inclusief vervoer en
entreegelden, exclusief lunch), met naar keuze 2 of uitsluitend bij rondreis met verlenging 5 excursies, bij te
boeken:
Pakket met 2 excursies:
- Barong dans – Kintamani (hele dag)
- Bezoek Ubud (halve dag)
Kosten per persoon: € 69/ € 79 – afhankelijk van de boekperiode.
Het is ook mogelijk dit pakket met privéchauffeur te boeken, tegen een meerprijs.

Pakket met 5 excursies: (alléén mogelijk indien je de rondreis met verlenging boekt!)
- Barong dans - Kintamani (hele dag)
- Bezoek Ubud (halve dag)
- Jatiluwih – Bedugul (hele dag)
- Tanah Lot (halve dag)
- Karangasem Oost-Bali (hele dag)
Kosten per persoon: € 199.
Het is ook mogelijk dit pakket met privéchauffeur te boeken, tegen een meerprijs.
Noot: de excursies op Bali worden uitgevoerd onder leiding van een Engelstalige gids. Bij een minimum deelname van
10 personen zullen de excursies uitgevoerd worden door een Nederlandstalige gids • Liever losse excursies boeken?
Meer informatie over mogelijkheden, prijzen en beschikbaarheid bij de host(ess) ter plaatse.
• Overige entreegelden, fooien en optionele excursies zijn bij de reisleider ter plaatse in Rupiah te betalen.
Mobiliteit
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede mobiliteit zijn
dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de touringcar kan de groep ook
niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met traplopen en je kunt zelfstandig of met een
beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d. stappen. Ben je
minder mobiel, dan kan deze rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige excursies aan je
voorbij moeten laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt voor rolstoel- en
rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je jouw situatie
toelichten, neem dan gerust contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je reisgezelschap is
belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar, houd je aan alle afspraken qua
verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom: maak er samen een fijne reis van!
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