
Indonesië
Adembenemende natuur, cultuur, heerlijk eten en schitterende stranden? Indonesië

heeft het!
 TERUG

Een vakantie naar de eilanden van Indonesië staat voor een vakantie met groene
rijstvelden, tempels, vulkanen, een nog authentieke cultuur en mooie stranden.

 
Rondreis door Indonesië

 
Het land is zeer geschikt voor het maken van een rondreis. De verschillende eilanden

zijn goed te combineren. Met name op Bali kun je terecht voor een relaxte zonvakantie.
Ook een familievakantie met kinderen is Indonesië een prima bestemming, vanwege de

hartelijke bevolking en de kindvriendelijke accommodaties. In Indonesië  is een grote
verscheidenheid aan accommodaties te vinden, van grote luxe hotelcomplexen tot

authentieke kleinschalige accommodaties.
 

Java en Bali
 

Op het eiland Java vind je de hoofdstad Jakarta, de wereldberoemde Borobudur, kun je
een spectaculaire  zonsopgang op de Bromovulkaan meemaken en de oude Nederlands

koloniale plaatsen gaan bezoeken. Als je het drukke Java achter je laat en naar het
oosten reist kom je aan op het paradijselijke Bali. Dit eiland heeft oogverblindende
groene rijstterrassen, prachtige tempelcomplexen en nog vele  ceremonies waar je

getuige van kunt zijn. De authentieke cultuur is nog alom aanwezig op Bali. Zo kun je
zomaar in een bijeenkomst op het strand terecht komen waar alle dorpsgenoten mooi

aangekleed, onder begeleiding van gamelan muziek een dienst houden. Ook bij de 
 tempelcomplexen zie je regelmatig ceremonies waar de prachtigste offers van bloemen,

fruit en wierook worden gebracht.
 

Het zuiden van Bali is met name geschikt voor een strandvakantie in plaatsen als Sanur,
Kuta, Legian, Seminyak en Nusa Dua met zijn grotere hotels en mooie witte strand. Maar
voor de actieve vakantieganger is er ook genoeg te doen. Ga raften op de Ayung rivier,

doe de pittige klim naar de top van een van de vulkanen of fiets vanaf de top naar
beneden. Tijdens deze tocht fiets je door groene rijstvelden en door kleine dorpjes waar

de kinderen je zwaaiend begroeten.



In het centrum vind je het kunstenaarsdorp Ubud. Hier kun je het paleis van de koning
van Ubud bezoeken. Rondom het paleis is de beroemde kunstmarkt en vind je vele

galerieën. Er heerst een relaxte sfeer met veel barretjes en restaurantjes die biologische
en organische producten serveren. Natuurlijk bezoek je hier ook het 'Apenbos'. Je

wandelt er tussen de brutale apen die er leven, dus pas goed op dat ze er niet vandoor
gaan met je flesje water of je zonnebril.

 
Verder naar het noorden wordt het steeds rustiger op Bali. Lovina aan de noordkust is
zeker ook een bezoek waard. Je kunt vroeg in de ochtend dolfijnen gaan spotten met
een boot vanaf het zwarte lavastrand. Een geweldige belevenis. Als je het echt rustige
Bali wilt ontdekken dan ga je vanaf het noorden naar de plaatsen Amed en Candidasa.
Hier tref je veel tempelcomplexen, dorpjes waar de tijd heeft stilgestaan en een aantal

mooie accommodaties.



Lombok en de Gili eilanden
 

Vanaf de oostkust vertrekken ook de boten naar het buureiland Lombok. Dit kleinere zusje van
Bali is minder toeristisch en hier vind je vooral veel ongerepte natuur en hagelwitte stranden. Je

kunt er heerlijk snorkelen en genieten van prachtige zonsondergangen op het strand. Vanaf
Lombok kun je ook de drie nog kleinere Gili eilanden bezoeken. Deze eilanden staan bekend om

mooie koraalriffen, kleurrijke tropische vissen en op de verlaten stranden krijg je een echt
Robinson Crusoe gevoel. En natuurlijk mag het heerlijke Indische eten ook niet vergeten worden.

Als Nederlander zul je versteld staan hoe heerlijk de Indische rijsttafel en saté smaakt, met de
voetjes op het strand. 

 
Kortom een vakantie naar Indonesië laat onvergetelijke indrukken achter. Je denkt er jaren later
nog met veel plezier aan terug! Maak een rondreis met een groep of kies voor een privéreis in

een comfortabele auto met chauffeur. Neem contact op met je persoonlijke reisadviseur om te
bespreken wat het beste bij jouw wensen aansluit.


