
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROMEN 
Indonesië 



Begeleide rondreis Indonesië 

19 dagen 

Vertrekdatum: 15 september 2023 
 

PROGRAMMA 

Dag 1: Brussel - Jakarta 

Vertrek uit Brussel naar Jakarta. 

 

Dag 2: Jakarta 

Aankomst in Jakarta. Transfer naar het hotel. Hotel FM7 Resort. (A) 

 

Dag 3: Jakarta - Tanjung Puting N.P. 

Vlucht naar Pangkalan Bun op Kalimantan. Rit naar Kumai, vanwaar we per boot de Sekonyer-rivier 

opvaren, langs een uitgestrekte wildernis waar nipah-palmen weerspiegeld worden in het inktzwarte water 

van de rivier. Na enkele uren bereiken we het Tanjung Puting Nationaal Park, een der meest toegankelijke 

parken van Kalimantan. Met een oppervlakte van meer dan 400.000 hectare is het vooral bekend als habitat 

van de orang-oetans. Hotel Rimba Ecolodge. (O-M-A) 

 

Dag 4: Tanjung Puting N.P. 

Een ganse dag wordt uitgetrokken voor een verkenning van het Nationaal Park, dat voornamelijk bestaat uit 

moeraswouden. Onze boot is dan ook de ideale manier om het park te doorkruisen. Midden in deze 

uitgestrektheid komen we op een aantal plaatsen, waar verweesde of verwaarloosde orang-oetans terug 

voorbereid worden op een leven in de natuur. Met wat geluk zien we ook populaties in het wild levende 

dieren. We brengen ook een bezoekje aan het Leakey-kamp, ooit het centrum van alle activiteit rond orang-

oetans in het park. (O-M-A) 

 

Dag 5: Tanjung Puting N.P. - Jimbaran 

Na het ontbijt varen we terug naar Kumai vanwaar we verder rijden naar de luchthaven. Vlucht naar 

Denpasar, via Surabaya. Hotel Anja Jimbaran. (O-A) 

 

Dag 6: Jimbaran - Rua 

Vlucht naar Tambolaka op het eiland Sumba. Sumba was lange tijd geïsoleerd van de rest van Indonesië, 

waardoor de oude cultuur er vrij goed bewaard bleef. Verspreid over het eiland met z’n prachtige stranden 

liggen authentieke dorpjes met typische puntdakhuizen, gebouwd rond de graven van de voorouders. Een 

deel van de Sumbanezen is nog steeds animistisch en belijdt het Marapu-geloof, waarbij de voorouders 

centraal staan. In de namiddag wisselen we een bezoek aan de dorpjes Manola en Waileo af met een kijkje 

bij de Waikelo Sawah-waterval, die vaak door de Sumbanezen gebruikt wordt als wasplaats. Verder naar 

ons hotel, gelegen aan het witte zandstrand van Rua. Hotel Rua Beach Resort. (O-M-A) 

 

Dag 7: Rua 

De dag begint met een korte wandeling naar de Lapopu-waterval, schitterend gelegen in een prachtige 

groen junglelandschap. In de dorpen Waigalli en Waiwuang snuiven we terug wat cultuur op en vervolgens 

maken we een wandeling over het mooie strand van Kerewei. In de namiddag verkennen we het district van 

Anakalang, bekend om z'n dorpjes met megalithische graftombes. (O-M-A) 

 

 

 



Dag 8: Rua - Mananga Aba 

Bezoek aan Ratenggaro, ongetwijfeld een der mooiste dorpen van het eiland, niet alleen omwille van de 

extreem hoge puntdaken die er de 11 traditionele huizen sieren, maar ook door z’n ligging aan een prachtig 

strand. Een droomplek voor fotografen! We houden ook halt in het dorp Bukambani, bij het pittoreske 

strand van Pero en bij de al even fotogenieke Weekuri-lagune. Doorrit naar het strand van Mananga Aba 

waar we vandaag logeren. Hotel Mario. (O-M-A) 

 

Dag 9: Mananga Aba - Moni 

In het vissersplaatsje Kateweli zien we vandaag hoe de lokale Buginese bevolking zout produceert. Verder 

naar Tambolaka waar we een kijkje nemen in het Sumba Museum. Na de lunch nemen we de vlucht naar 

Maumere, op het eiland Flores. Rit naar Moni met onderweg een aantal fotostops. Hotel Kelimutu Ecolodge. 

(O-M-A) 

 

Dag 10: Moni - Riung 

Voor dag en dauw gaan we per wagen de flanken van de Kelimutu-vulkaan op. We maken een wandeling 

van ong. 45 min. naar de driekleurige kratermeren van de vulkaan. Na het ontbijt rijden we via Ende naar 

Riung, een slaperig vissersdorpje aan de noordkust. Onderweg houden we halt bij de rijstterrassen van 

Detusoko en in Nangapanda, een zwart lavastrand bekend om zijn turkooiskleurige keien. We passeren een 

aantal primitieve vissersdorpjes. Na het weelderig groene en bergachtige binnenland is het contrast met de 

omgeving van Riung groot: droge savanne, bezaaid met een paar lappen landbouwgrond, palmbomen, laag 

struikgewas en rode aarde. Hotel Cafe del Mar. (O-M-A) 

 

Dag 11: Riung 

De tocht per traditionele vissersboot door het maritiem natuurreservaat van de 17 Eilanden is een 

hoogtepunt van een bezoek aan Flores. Vanuit Riung varen we naar Ontoloe, het eiland van de ‘vliegende 

vossen’, de grootste vleermuizensoort ter wereld. Daarna biedt een wandeling naar een heuveltop op het 

eiland Rutong een spectaculair uitzicht over de omgeving: eilandjes, afgezoomd met hagelwitte stranden en 

kristalheldere water. Nadien kunnen we snorkelen tussen de koralen en kleurrijke visjes. (O-M-A) 

 

Dag 12: Riung - Bajawa 

Rit van Riung naar Bajawa. Onderweg maken we kennis met de Ngadacultuur tijdens bezoeken aan enkele 

traditionele dorpen. Een eerste halte is voorzien in het dorpje Tutu Bada. In de loop van de namiddag 

bezoeken we Bena en Luba, twee van de mooiste Ngada-dorpen van de regio. Verder naar Bajawa. Hotel JJ 

Virgo. (O-M-A) 

 

Dag 13: Bajawa - Ruteng 

Rit naar Ruteng. Onderweg houden we halt bij een lagere school en op het strand van Aimere, waar we een 

lokale arak-distilleerderij bezoeken. Arak is een belangrijk onderdeel van de cultuur van Flores. Geen 

belangrijke gebeurtenis, ritueel of ceremonie vindt plaats zonder arak. In Ruteng nemen we een kijkje in het 

stadscentrum en zien er de verrassende kathedraal. We rijden ook nog even naar het traditionele dorpje 

Puu. Hotel Spring Hill Bungalows. (O-M-A) 

 

Dag 14: Ruteng - Komodo-cruise 

Een rit van ongeveer vier uur, met onderweg een mooie stop bij de fotogenieke, spinnenwebvormige 

rijstterrassen van Cancar, brengt ons naar Labuanbajo aan de westkust van Flores, waar we ’s middags 

inschepen op een heel eenvoudige traditionele houten boot (met gedeeld sanitair) voor een driedaagse 

cruise in het Komodo Nationaal Park. De natuurlijke rijkdom van dit park is overweldigend en ligt zowel 

boven als onder water. Via het eiland Kelor, waar we kunnen zwemmen, varen we door naar het eiland 

Kalong, waar we aan boord van ons schip de nacht doorbrengen. (O-M-A) 

Opmerking: Op de boot kan geen éénpersoonskamer gegarandeerd worden. 

 

Dag 15: Komodo-cruise 

We zetten koers naar het eiland Rinca. Hier gaan we op zoek naar de Komodo- of reuzenvaranen die er 

reeds miljoenen jaren leven. Met een maximale lengte van drie meter en een gewicht tot 150 kg lijken deze 



prehistorische reptielen regelrecht uit Jurassic Park geplukt. Begeleid door een ranger wandelen we van 

Loh Buaya naar Wae Waso, door het typische droge woud. Vervolgens varen we verder naar het eiland 

Padar, waar we een fikse trekking maken naar een uitkijkpunt met sublieme uitzichten op het eiland en de 

omringende eilanden. We beleven hier ook de zonsondergang. Overnachting aan boord. (O-M-A) 

 

Dag 16: Komodo-cruise - Labuanbajo 

In de vroege ochtend varen we naar het Komodo-eiland, waar we veel kans hebben om varanen te spotten. 

Na dit bezoek varen we terug naar Flores. Onderweg houden we nog halt bij het zogenaamde ‘Roze Strand’ 

van Komodo-eiland. Het strand dankt z’n roze kleur aan de massa’s piepkleine stukjes rood koraal, die 

afgebroken zijn van de koraalriffen vlak voor het strand. Er is even tijd om te snorkelen en te genieten van 

de bijzonder mooie onderwaterwereld. In de latere namiddag komen we terug aan in Labuanbajo. Hotel 

Bintang Flores. (O-M-A) 

 

Dag 17: Labuanbajo - Sanur 

Rustige voormiddag. Vlucht naar Denpasar en transfer naar Sanur. Na aankomst in het hotel is er wat vrije 

tijd. Ideaal om over het kilometerslange wandelpad langs het strand te slenteren en de fotogenieke jukungs, 

de traditionele Balinese vissersboten, te bekijken. Hotel Griya Santrian. (O-A) 

 

Dag 18: Sanur - Brussel 

Vrije dag om van het zwembad te genieten of om op zoek te gaan naar souvenirs. Terugvlucht naar 

Brussel. (O) 

 

Dag 19: Brussel 

Aankomst in Brussel 

 

 

 
 *Om het aantal bezoekers drastisch terug te dringen overweegt de Indonesische overheid om het bezoek   

   aan de eilanden Komodo en Padar fors duurder te maken (€ 200 à € 250 per persoon). Indien de  

   prijsverhoging doorgevoerd wordt dan dienen wij deze toeslag door te rekenen. 

 

De meeste Dromen-reizen zijn toegankelijk voor reizigers met een normale fysieke conditie. Een paar 

programma’s zijn echter – om uiteenlopende redenen - avontuurlijker te noemen. Soms reizen we (deels) 

met terreinwagens omdat het wegennetwerk niet al te best is. Dit betekent dat reizigers tegen een stootje 

(of een putje) moeten kunnen en dat korte trajecten toch lang kunnen duren. Soms trekken we door 

onherbergzame of weinig toeristische gebieden waar de accommodatie en eetgelegenheden eenvoudig tot 

zeer eenvoudig zijn. In een aantal programma’s zijn wandelingen voorzien die ietsje zwaarder zijn dan 

gewoonlijk. Voor velen maakt dit de reis net speciaal, maar sommigen voelen zich hier misschien minder 

goed bij. Reizen aangeduid met een jeep-symbool zijn daarom enkel geschikt voor doorwinterde reizigers 

met een positieve ingesteldheid die beperkter comfort weten te relativeren. Aarzel niet ons te contacteren 

als u  hierover vragen zou hebben. 

 

Concreet voor deze reis: Op de minder toeristische eilanden zijn de hotels vaak eenvoudig maar correct en 

dikwijls charmant. Tijdens de cruise naar het Komodo Nationaal Park wordt een eenvoudige lokale boot 

gebruikt met basiscomfort en gedeeld sanitair. 



INBEGREPEN IN DE PRIJZEN 

 

In het programma vermelde vluchten 

Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 november 2022 

Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt 

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal) 

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten 

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids 

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen 

Transport ter plaatse 

Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers 

 

 

 

NIET INBEGREPEN 

 

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering 

Vrijblijvende fooi voor reisleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare ꟾ Tel: +32 (0)50/38.68.19  ꟾ   info@dromen.be 

Ond.nr BE 0673.319.065 


