JAGOTRAVEL
WANDELSPORTREIZEN
JOGYAKARTA HERITAGE WALK
JOGYAKARTA (INDONESIË)
REISDATUM
Wandelreis Indonesië
Dinsdag 10 t/m vrijdag 20 november 2020

REISSCHEMA
DINSDAG 10 NOVEMBER : AMSTERDAM – JOGYAKARTA
Vertrek met Qatar Airways via Doha naar Jakarta en aansluitend binnenlandse vlucht naar
Jogyakarta.

WOENSDAG 11 NOVEMBER : JOGYAKARTA
Aankomst in Jogyakarta aan het einde van de ochtend. Transfer naar het hotel Inna Garuda in
het centrum van Jogyakarta. Overnachting op basis van logies met ontbijt.

DONDERDAG 12 NOVEMBER : JOGYAKARTA
Vrije dag in Jogyakarta. In de middag stadswandeling met een lokale gids door Jogyakarta.

VRIJDAG 13 NOVEMBER : JOGYAKARTA
Deelname aan de Friendshipwalk. In de middag deelname aan de Opningsceremonie . Aansluitend wordt
er op vrijdagavond wordt er een welcomeparty (incl. dinerbuffet) voor de buitenlandse deelnemers
georganiseerd waarvoor u natuurlijk een uitnodiging krijgt. Lunch voor eigen rekening. Transport naar
start Friendshipwalk en naar welcomeparty inbegrepen.

ZATERDAG 14 + ZONDAG 15 NOVEMBER : HERITAGEWALK JOGYAKARTA
Deelname aan de Tweedaagse Heritagewalk in Jogyakarta. Twee dagen lang wandelen in de mooie
omgeving van Jogyakarta. Afstand ca. 10 of 20 km per dag. Lunch en diner voor eigen rekening.
Op zaterdag wordt er gewandeld in de omgeving van het Prambanan tempelcomplex en op zondag is de
wandeling vanaf de Imogiri Heritage site. Beide dagen is de start om 07.00 uur. U heeft een vroeg
ontbijt in het hotel. De vertrektijd naar de startplaats wordt later bekend gemaakt. Onderweg zijn
er iedere 2,5 km rustplaatsen met fruit, water, snacks etc. U bent in de loop van de middag weer terug
in het hotel. Na afloop van de wandeldagen krijgt u een medaille en een T-shirt. Op zaterdagavond
Friendshippparty en op zondagavond is er een Farewellparty voor de buitenlandse deelnemers..
Transport naar de startplaats en de party’s is inbegrepen. Lunch op beide dagen voor eigen rekening.

MAANDAG 16 NOVEMBER : JOGYAKARTA
Dagvullende excursie naar de wereldberoemde Borobodur Tempels, een UNESCO-werelderfgoed. We
maken hier de (hopelijk) prachtige zonsopgang mee en bezoeken natuurlijk het fascinerende
tempelcomplex. Vervolgens gaat het verder naar het Dieng hoogplateau waar we diverse tempels en
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bezienswaardigheden bezoeken. Ontbijt is vandaag bij de Borobodur tempel. Lunch onderweg op het
Diengplateau. Tijdens de excursie is het transport, alle entreegelden, ontbijt en lokale begeleiding
inbegrepen. Lunch en diner voor eigen rekening.

DINSDAG 17 NOVEMBER : JOGYAKARTA – JAKARTA
Met de expresstrein dwars over Java naar Jakarta. Aankomst in Jakarta omstreeks 15.30 uur.
Transfer per taxi naar uw hotel in de binnenstad van Jakarta. In Jakarta onderdak in hotel Ibis
Jakarta Tamarin. De rest van de dag ter vrije besteding. Ontbijt, transfer naar/van het station en
treinticket zijn inbegrepen. Lunch en diner voor eigen rekening.

WOENSDAG 18 NOVEMBER : JAKARTA
Vandaag maakt u een wandeling door Jakarta. Onder begeleiding van een lokale gids maken we een
dagvullende wandeltocht (ca. 5 uur wandelen) door Jakarta waarbij we diverse markten bezoeken, een
poppentheater bezoeken en natuurlijk het oude Batavia. Tijdens de wandeltocht zijn alle
transportkosten, entreegelden, begeleiding en lunch inbegrepen. Diner voor eigen rekening.

DONDERDAG 19 NOVEMBER : JAKARTA
Vandaag een laatste dag in Jakarta. Excursie per minibus door Jakarta. In de loop van de
woensdagavond transfer naar de luchthaven voor de vlucht met Emirates naar Amsterdam.

VRIJDAG 20 NOVEMBER : JAKARTA – AMSTERDAM
Aankomst in Amsterdam vroeg in de middag.

REISSOM
De reissom voor deze reis is per persoon :
1.
11-daagse reis naar Indonesië
Éénpersoonskamertoeslag

€ 1721
€ 296

In de genoemde reissom is inbegrepen :
• alle vluchten in economy class incl. luchthavenbelastingen incl. 20 kg bagage
• alle transfers, behalve lokaal vervoer ter plaatse. Voor vervoer van/naar de startplaats wordt
altijd gezorgd. Vervoer tijdens de beschreven excursies is inbegrepen.
• diverse excursies incl. entreegelden zoals omschreven in de reisbeschrijving. alle
overnachtingen op basis van tweepersoonskamers met ontbijt
diner of party op de in de
reisbeschrijving genoemde dagen.
• inschrijfgeld wandeltochten incl. diploma of herinnering
• nederlandse reisbegeleiding
• uitgebreid informatiepakket
Niet in de reissom inbegrepen is :
• overige maaltijden
• lokaal transport, behalve tijdens de excursies
• persoonlijke uitgaven.
• verzekeringen
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De reissom hier genoemd is op basis van het goedkoopste vliegticket (basisprijs EUR 650)
beschikbaar op 15 januari 2020 Hoe langer u wacht met boeken hoe groter de kans is dat
er een toeslag voor het vliegticket is (die kan oplopen tot meer dan € 500 per persoon).
De reissom is verder gebaseerd op de prijzen en wisselkoersen zoals die bij ons bekend
waren op 15 januari 2020. Bij prijsverhogingen of wijziging van tarieven, wisselkoersen en
(luchthaven)belastingen kunnen wij deze verhoging tot 1 maand voor vertrek aan u
doorrekenen.
U kunt deze reis ook combineren met de reis naar Korea/Japan en Taiwan. Van
deze combinatiereis is een aparte reisbeschrijving beschikbaar.
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AANMELDINGSFORMULIER INDONESIË
Hierbij meldt ondergetekende zich aan voor de volgende JAGOTRAVELreis :
(graag met volledige voornaam en getrouwde vrouwen met meisjesnaam
invullen)
Let op dat u de namen hieronder precies zo invult als op uw
paspoort/identiteitskaart vermeld, Indien dit verschillend is kan u bij
vliegtickets problemen ondervinden bij de incheck. Eventuele extra kosten
zijn dan voor eigen rekening!
Reiziger 1
naam en voornaam
:
: ─── / ─── / ───
Reiziger 2
naam en voornaam
:
: ─── / ─── / ───
correspondentieadres
postcode
woonplaats
telefoon
email

O Dhr / O Mevr ──────

───────────────────geboortedatum

O Dhr / O Mevr ──────

───────────────────geboortedatum

:
:
:
:
:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────
─────────────────────────────────────────────

aanmelding
O voor de reis naar Indonesië van 10 t/m 20 november 2020
accommodatie
O standaard hotels (zie reisbeschrijving)
Wat voor kamer wilt u hebben
0 ik wil graag een 1-persoonskamer
O ik wil graag een tweepersoonskamer samen met .......................
verzekering
O ik wil graag een reisverzekering
O met geneeskundige kosten
O met geld/cheques dekking
O met ongevallendekking
O ik wil een doorlopende (jaar rond) reis- en annuleringsverzekering
afstand
....... km
deelname
Ik neem voor de ...e maal aan deze wandeltocht deel.
Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de reisvoorwaarden van
JAGOTRAVEL. Ik maak na ontvangst van de faktuur/bevestiging een bedrag van
EUR 1000 over op de bankrekening van JAGOTRAVEL.
Denkt u eraan dat voor iedere boeking (ongeacht aantal personen en aantal
reizen per boeking) een bedrag van EUR 10 aan administratiekosten wordt
berekend.
datum
: ────────────────────────────────
handtekening : ────────────────────────────────
Opsturen aan :
JAGOTRAVEL, Raadhuisstraat 7, 5171 CP
Kaatsheuvel
of email naar info@jagotravel.nl
of meld u telefonisch aan via 06/28737174
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