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Indonesia Bali - Java Adventure compact
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Bali-Java Adventure
compact

De lange vlucht wordt rijkelijk beloond met
deze actieve trip, die je beeld van Indonesië
zal overtreffen. De enorme contrasten tussen
de hectiek van de steden tot de rust en
adembenemende landschappen op het platteland
en de Bergen… Het aantal fotomomenten zal
je vanaf dag 1 onophoudelijk bezighouden, naast
de heerlijke geuren, het klimaat, de vriendelijke
bevolking en niet te vergeten de voortreffelijke
maaltijden…
Je zult de mooiste routes ontdekken, van
slingerende bergweggetjes tot de drukke
wegen in de steden. Cultuur en natuur zijn
hier in elkaar verweven, en de verschillende
godsdiensten gaan hier vreedzaam hand in hand.
Uiteraard bezoeken we bekende plekken
als de Borobodur, de Bromo Vulkaan, en de
bekende tempels, maar ook vele verrassende
onbekendere plaatsen.
Deze reis zal voor altijd in je geheugen gegrift
blijven, en waarschijnlijk houd je er nog vele
vrienden aan over.
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Ligging

Officieel de Republiek Indonesië (Indonesisch: Republik
Indonesia), is een land gelegen in Zuidoost-Azië. Het
land bestaat uit een archipel van 17.508 eilanden en
is daarmee ‘s werelds grootste eilandstaat. Het land
grenst direct aan Papoea-Nieuw-Guinea, Oost-Timor
en Maleisië. Andere landen die Indonesië omringen
zijn Singapore, Brunei, de Filipijnen en Australië.
De eilandstaat heeft een totale oppervlakte van
1.904.569 km². Met een populatie van 250 miljoen
inwoners is het qua inwoneraantal het op drie na
grootste land ter wereld en tevens het land met de
grootste moslimbevolking, hoewel de islam geen
staatsreligie is. Indonesië is een republiek met een
gekozen parlement en een president.
De vijf grootste eilanden zijn Java, Sumatra, Kalimantan,
Nieuw-Guinea en Celebes. De hoofdstad en grootste
stad is Jakarta op het eiland Java. Enkele grote steden
zijn Soerabaja (Java), Medan (Sumatra), Padang
(Sumatra), Bandung (Java) Jogjakarta (Java), Denpasar
(Bali). Het hoogste punt van het land is de bijna 4.900
meter hoge Puncak Jaya in de provincie Papoea.
Indonesië bevindt zich in drie verschillende tijdzones:
UTC+7, UTC+8 en UTC+9.

Geschiedenis

De Indonesische archipel is al zeer lang een belangrijke
handelsregio. Reeds in de 7e eeuw waren er
handelsroutes tussen het koninkrijk Srivijaya en China.
De geschiedenis van Indonesië is sterk beïnvloed
door sterke machten van buitenaf die werden
aangetrokken door de natuurlijke rijkdommen van
Indonesië. Onder invloed van India floreerden het
hindoeïsme en boeddhisme in de eerste eeuwen na
Christus. Islamitische handelaren brachten de islam
met zich mee en Europese machten bevochten elkaar
om de handelsmonopolies in de specerijenhandel
tijdens de tijd van de ontdekkingsreizigers. Uiteindelijk
werd het land gedurende drieënhalve eeuw een
Nederlandse kolonie. Indonesië verklaarde zich
onafhankelijk na de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien
is de geschiedenis van het land turbulent geweest en
wordt ze gekenmerkt door natuurrampen, corruptie,
afscheidingsbewegingen, democratisering en snelle
economische veranderingen.
De Indonesische eilanden laten een zeer gevarieerd
beeld zien wat betreft etniciteit, taal en godsdienst.
De Javanen zijn de grootste en politiek gezien
meest dominante etnische groepering. Als land
heeft Indonesië een gemeenschappelijke identiteit
verworven die vooral wordt gedefinieerd door
de nationale taal, een moslimmeerderheid en een
geschiedenis van kolonisatie en het verzet tegen die
kolonisatie. Het Indonesische motto luidt Bhinneka
Tunggal Ika (vrij vertaald; “Eenheid in diversiteit”).
Echter, sektarisch geweld en separatisme zijn aan de
orde van de dag en hebben tot bloedige confrontaties
geleid, die de economische en politieke stabiliteit
hebben ondermijnd.
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Geografie

Indonesië ligt in een geologisch actieve regio. Voor de
kust van Sumatra via Java tot voorbij de Molukken
loopt een subductie-zone van de Soenda-breuklijn
waar de Australische plaat onder de Eurazische plaat
schuift. Dit veroorzaakt aardbevingen met vloedgolven
en vulkanisme. De Toba, de Tambora en de Krakatau
behoren tot de grootste en gevaarlijkste vulkanen
op Aarde. Wegens het vulkanisme is op de meeste
eilanden de vruchtbaarheid van de bodem zeer hoog
wat samen met de hoge temperaturen en overvloedige
hoeveelheid neerslag een hoge landbouwopbrengst
en een hoge bevolkingsdichtheid mogelijk maakt.
Indonesië heeft grote natuurgebieden en ‘s werelds
op een na grootste biodiversiteit. Het land is rijk
aan natuurlijke rijkdommen, al blijft armoede een
belangrijk kenmerk van het huidige Indonesië.

Klimaat

Indonesië heeft een tropisch klimaat. De gemiddelde
jaartemperatuur ligt in het gehele land rond de 30
graden Celsius. Afhankelijk van de moesson kennen
de meeste delen van het land een regentijd en een
droge periode; alleen op Sumatra en Kalimantan is de
neerslag over het gehele jaar vrij gelijkmatig verdeeld.
In december, januari en februari regent het tussen
Zuid-Sumatra en Oost-Timor.

Verkeer

In Indonesië wordt links gereden. Maak je geen zorgen,
het went snel. Het verkeer wordt gedomineerd door
toeterende brommertjes die kris kras door elkaar
rijden, vooral op de drukkere eilanden als Java en het
zuiden van Bali.

Wetenswaardigheden
Geld

Het betaalmiddel van Indonesië is de Rupiah. Er is
muntgeld in omloop maar er wordt vooral betaald
met biljetten. Omgerekend is de waarde van €1,= in
Rupiah: ± 14.500,=. Even kunt u zich miljonair voelen!

Woorden

Hallo		
Goedendag
Welkom		
Ik heet ...
Tot ziens
Dag		
Ja		
Nee		
Alstublieft
Bedankt		
Hoe gaat het?
Goed, dank u
Het gaat wel
Eetsmakelijk
Proost		
Rekening

Halo
Selamat siang
Selamat datang
Nama saya …
Sampai jumpa
Da
Ya
Tidak
Silahkan
Terima kasih
Apa kabar?
Baik, terima kasih
Baik, baik saja
Selamat Makan
Toos
Rekening
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Java – Bali adventure
compact
16 dagen **

Het prachtige Indonesië is veel meer dan een zonnige
tropische bestemming. Het land biedt de uitgelezen
kans om alle geneugten van het leven te ervaren.
Indrukwekkende motorroutes, een schat aan cultuur,
overweldigende natuur, heerlijk eten, lekker weer en
een zeer vriendelijke bevolking. Deze combinatie-reis
over Java en Bali gaat uitsluitend over verharde wegen,
door kleine dorpjes, hooggebergte, langs azuurblauwe
zee, rijstvelden en vulkanen om het pure Indonesië te
ontdekken.We starten op Bali (Sanur), en rijden onder
andere naar Gunung (bergen) Agung, Kukusan, Kelud,
Tretes, Batur, Kawa Ijen, Bromo, en meer….
Tijdens deze trip bezoeken we tenminste: Margarana
monument, Mausoleum van president Soekarno
(de 1e president van het onafhankelijke Indonesië)
, grotten van Goa Gong, Tempels Borobudur en
Prambanan, nationaal park vulkaan Bromo met 4x4
tour, zonsopgang op 2.600 meter hoogte en dolfijnen
spotten.
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Dag 1
Vertrek

Vandaag vlieg je naar Bali om een onvergetelijke
ervaring op een motor door Indonesië mee te maken.

Dag 2

Aankomst Legian (Bali)

Bij aankomst op de luchthaven van Bali word je
opgewacht door een van onze begeleiders. Met een
taxi word je vervolgens naar je hotel in het toeristische,
maar gezellige Legian gebracht. Hier kunt je uitrusten
van de reis, of een duik in het zwembad of zee nemen.

Dag 3

(Briefing) Legian – Banyuwangi

Na het ontbijt wordt in de briefing besproken wat
belangrijk is voor deze motorreis. Met name het
deelnemen aan het verkeer zal uitvoerig besproken
worden. Als de motoren gestart zijn rijden we eerst
richting Marga waar een oorlogsmonument ligt. Dit
monument herinnert de Slag tussen de Nederlanders
en Balinese guerrilla’s.
Via kleine binnenweggetjes en door diverse Hindoe
kampongs (dorpjes) rijden we naar de kustweg om
vervolgens met de ferry de oversteek van 1 uur te
maken naar Java.

Dag 4

Banyuwangi – Lumajang

We slaan al snel van de doorgaande weg af en gaan
door kampongs en uitgestrekte rijstvelden rijden. Na
de lunch rijden we al slingerend over diverse heuvels
met veel bochten en vergezichten naar het plaatsje
Lumajang.

Dag 5

Lumajang – Blitar

Vandaag mooie bergpassen lang de voet van de
berg Semeru (3676m). Heerlijk toeren over goed
begaanbare wegen met geweldige vergezichten.
In Blitar ligt het mausoleum en museum van Soekarno,
de eerste president van onafhankelijk Indonesië.

Dag 6

Blitar – Pacitan

De etappe van vandaag is een indrukwekkende rit
over bergpassen, kleine weggetjes en vergezichten
over de kustlijn van Oost Java. We verlaten al snel
de doorgaande weg om het echte binnenland te
verkennen. De hele dag zal je genieten van de rust,
de natuur en de lokale bevolking. Voor de lunch gaan
we naar het rustige Panggul Beach waar je heerlijk
kunt relaxen aan het strand. Als we weer bijgekomen
zijn vervolgen we de mooie kustweg richting onze
bestemming waar ook de mogelijkheid is om te
relaxen aan het strand.
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Dag 7

Pacitan – Jogjakarta

Begin van de route gaat richting Goa Gong, dit is één
van de mooiste en indrukwekkendste grotten van Java.
Vervolgens rijden we door de Wanagama Forest en
later via het zuidelijke deel richting Jogja. Het landschap
in deze regio is divers en de slingerende weggetjes
over de diverse heuvels geven een mooie dagroute.
Het hotel ligt in de gemoedelijke toeristische wijk
Prawirotaman. Hier overnachten wij in een hotel met
zwembad en gratis internetcafé.
Het bekende café Viavia ligt op loopafstand en Jl.
Malioboro alsmede de Keraton (paleis van de sultan)
kun je per becak (fietstaxi) of per motor bezoeken.

Dag 8

Jogjakarta (Borobudur)

We blijven twee nachten in hetzelfde hotel, waardoor
je eventueel je kleren kunt laten wassen bij een
van de vele wasserettes in de buurt. Na het ontbijt
rijden we naar de bekende boeddhistische tempel
Borobudur die gebouwd is tussen 778 en 856. Je
krijgt een uitgebreide rondleiding met een gids om dit
majestueuze bouwwerk beter te leren kennen. In de
namiddag ben je weer in Jogja en kun je de dag indelen
zoals je verder wilt. Leuke optie is om het paleis van de
sultan en omgeving met Becak (fietstaxi) te verkennen.

Dag 9

Jogjakarta – Sarangan

In de ochtend rijden we eerst naar de hindoeïstische
tempel de Prambanan waar je een rondleiding
krijgt met gids. Vervolgens rijden we via secundaire
weggetjes richting de berg Kukusan met haar lange
en deels steile aanloop naar de top van 2298 meter.
Vervolgens dalen we een beetje af om af te slaan naar
ons hotel dat mooi uitzicht heeft op de vallei.

Dag 10

Sarangan – Batu

We dalen verder af richting Madiun en gaan via de
doorgaande weg naar Pare. Vervolgens gaan we
weer de bergen in en slingeren met vele bochten en
uitzichten op vele rijstvelden naar Batu. Dit plaatsje ligt
op hoogte en heeft mooi uitzicht op diverse bergen en
valleien.
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Dag 11

Batu – Bromo

Wederom wordt deze dag gekenmerkt door diverse
beklimmingen van de bergen Arjuno en de Bromo. De
laatste berg doen we zelfs twee maal, 1 keer vanuit het
westen en 1 keer vanuit het noorden.We overnachten
op 2300 meter dicht bij de vulkaan de Bromo.

Dag 12

Bromo – Banyuwangi

Wie interesse heeft kan om 3.30 in de morgen met
een 4×4 landcruiser de zonsopgang bekijken op 2.800
meter hoogte, en vervolgens na een klim van 251
treden vanaf de rand de krater de vulkaan de Bromo
in te kijken.
Na het ontbijt, rond 8 uur dalen we weer af richting
het noorden om via de kustweg richting de volgende
vulkaan te rijden, de Kawa Ijen. We melden ons bij
de ingang van het reservaat om vervolgens door de
plantage langs de vulkaan Kawah Ijen te rijden om
daarna weer af te dalen naar Banyuwangi waar we
overnachten.

Dag 13

Banyuwangi – Lovina (Bali)

Vandaag nemen we weer de ferry naar Bali. We rijden
via de kustweg richting Papuan om hier via bergachtig
gebied en groot opgezette rijstterrassen naar het
noorden richting Lovina te rijden.

Dag 14

Lovina – Legian

Wie zin heeft kan met zonsopgang in een vissersbootje
dolfijnen gaan spotten.
Na het ontbijt rijden we via de berg Gunung Agung en
vele kleine dorpjes met hun tradities naar Legian.

Dag 15
Vertrek

De koffers moeten helaas weer ingepakt worden voor
vertrek. Je wordt door onze begeleiders van naar het
vliegveld gebracht.

Dag 16

Aankomst thuis
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Reisdata en prijzen

Alle actuele informatie over prijzen en vertrekdata
vind je op onze website www.motoradventure4life.
com Voor eventuele vragen over mogelijkheden voor
andere vertrekdata kunt u contact met ons opnemen.

Inbegrepen

Tijdens de reis zijn deze onderdelen inbegrepen:
•
Vliegticket Amsterdam – Bali retour
•
Transfer luchthaven Bali
•
Hotel overnachtingen inclusief ontbijt
•
Huurmotor
•
Benzine
•
Parkeergelden
•
Ferry overtocht Bali – Java retour
•
Entree Margarana oorlogsmonument
•
Entree mausoleum 1ste president Soekarno
•
Entree grotten Goa Gong
•
Entree en gids tempel Borobudur
•
Entree en gids tempel Prambanan
•
Entree nationaal park Bromo
•
4x4 tour Bromo
•
Nederlandse reisleiding
•
Vanaf 8 rijders volgauto

Niet inbegrepen

Deze onderdelen zijn niet inbegrepen in de reis:
•
•
•
•
•

Overige maaltijden en dranken
Afwijkende huurmotor
Eigen excursies / attracties / entreebewijzen
Eventuele inentingen (raadpleeg uw dokter
of GGD)
Internationaal rijbewijs (verkrijgbaar bij
ANWB-winkels, ca. € 19,-)

MOTOR ADVENTURE 4 LIFE

Motor Adventure 4 Life biedt avontuurlijke reizen op
afwijkende plaatsen, met een bomvol programma qua
cultuur en natuur, en altijd een enorme dosis plezier.
- Voor iedere rijder, met of zonder ervaring, in elke
leeftijd.
- Voor iedereen die geen spijt wil krijgen van de
dingen die hij/zij “altijd al wilde, maar nooit gedaan
heeft”.
- Voor de dromer die zijn/haar droom nu waar kan
maken……
Ons doel is om je terug te laten keren met de prachtige
herinnering aan een onvergetelijke reis met verlegde
grenzen, “pijn in je rug van het rijden, pijn in je hoofd
van alle indrukken, pijn in je buik van het lachen, en een
rugzak vol verhalen voor op iedere verjaardag”.
Motor Adventure 4 Life is een initiatief van Coen
Hoogendijk en Evert Leideman.

Motor Adventure 4 Life

Diezerkade 3
8021 CW Zwolle
+31 (0)38 - 455 70 39
info@motoradventure4life.com
www.motoradventure4life.com
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