Reisplan: 230407 - 17-daagse Eclipsreis Papua

Unieke
groepsrondreis, minimaal 10
Voor de heer/mevrouw:
en maximaal 20 deelnemers
€3750 per persoon (2-pers. kamer)
In samenwerking met Eclipsreis.com
Activiteit

tel: 040 255 4182
gsm: 06 53 180736
info@indonesiatravel.nl

Datum: 10 december 2021
Versienummer:
Geldig tot:

Reisplan van dag tot dag

1 - Vertrek Amsterdam
Vertrek vanaf Amsterdam Schiphol

2 - Aankomst Jakarta; kort verblijf hotel bij vliegveld Jakarta
Aankomst in Jakarta in de ochtend. Je wordt opgevangen door een medewerker van
het hotel en gaat naar het hotel vlakbij het vliegveld.

3 - Vlucht naar Papua. Transfer en vrije middag
Vlucht naar Papua. Aankomst in de ochtend in Jayapura. Je wordt door de gids
opgehaald van het vliegveld. Transfer naar het hotel. Vrije middag.

4 - Stadstour Jayapura en bezoek Sentanimeer
Vandaag ga je met de gids en het busje op pad om diverse bezienswaardigheden in
Jayapura te bekijken, waaronder diverse gebouwen uit de Nederlandse tijd. 's Middags
maak je een boottocht op het Sentanimeer en bezoek je een van de eilandjes, waar ook
een vissersdorpje te vinden is.

5 - Vlucht van Jayapura naar Wamena. Transfer naar je hotel
In de ochtend vlieg je van Jayapura naar Wamena, de toegangspoort van de Baliem
Vallei. De gids wacht je op en brengt je naar het hotel in Wamena. In het hotel ontvang je
informatie over de bezienswaardigheden en de expeditie door de jungle.
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Activiteit
6 - Start meerdaagse expeditie in de Baliem Vallei.
Start driedaagse expeditie in de Baliem Vallei. De zwaarte wordt in overleg vastgesteld.
Indien gewenst kunt u ook in het hotel overnachten of in een guesthouse bij een van de
dorpjes

7 - Tweede dag van de expeditie in de Baliem Vallei
Tweede dag van de expeditie in de Baliem Vallei. Naarmate je verder af gaat kom je nog
meer stammen tegen die weinig of geen contact hebben met de moderne samenleving.
Je ziet traditionele dansen en kleding en je overnacht in een eenvoudige homestay.

8 - Terugkeer van de expeditie
Terugkeer van de expeditie.

9 - Transfer naar het vliegveld. Vlucht naar Jayapura en aansluitend rit naar Nimbokrang
Transfer naar het vliegveld in Wamena. Vlucht naar Jayapura. Aansluitend rijd je naar het
prachtige Nimbokrang Forest. Vrije namiddag aan de rand van de jungle

10 - Trekking Nimbokrang forest. Rit naar Jayapura
Vroeg in de ochtend maak je onder leiding van een lokale gids een trekking door het
bijzondere Nimbokrang forest. In de namiddag rijd je terug naar Jayapura

11 - Transfer en vlucht naar Biak
Transfer naar het vliegveld en aansluitend de vlucht naar Biak. Hier wacht de gids je op
en ga je naar het hotel, dat aan het strand ligt, niet ver van het vliegveld.

12 - Verkennen eclipslocaties
Vandaag ga je met de gids op pad om de beide eclipslocaties te bezoeken. Vervoer met
busjes en een boot
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Activiteit
13 - Boottocht naar Oost-Biak
Vandaag ga je met de boot naar het oostelijke deel van Biak, waar je prachtige duik- en
snorkellocaties aantreft. Lunch op het strand

14 - Eclipsdag
Vandaag ga je op tijd naar de eclipslocatie. De mensen uit het dorpje zorgen voor een
heerlijke lunch. De totaliteit is rond 13.45, begin van de middag

15 - Vlucht naar Jakarta en rit naar Bogor. Vrije namiddag
Aankomst in Jakarta. Hier word je opgevangen door onze gids en ga je naar het hotel in
Bogor. ' s Middags vrij maar de gids en het busje zijn beschikbaar om nog iets te
ondernemen.

16 - Bezoek botanische tuinen Bogor. Transfer naar de luchthaven en vlucht naar huis
In de ochtend bezoek je de indrukwekkende Botanische tuinen in Bogor. Na de lunch ga
je terug naar het hotel. 's Avonds is de transfer naar de luchthaven en vervolgens vlieg
je terug naar huis.

17 - Aankomst Amsterdam
Aankomst in de loop van de ochtend/middag in Amsterdam.

Dgn Beschrijving

Overzicht van de hotels

1

Hotel 1 - Hotel fm7 - Jakarta
Hotel fm7 is een comfortabel hotel met alle denkbare voorzieningen, dicht bij de
luchthaven. www.fm7hotel.com

2

Hotel 2 - Hotel Swiss Bell - Jayapura
Mooi hotel in het centrum van Jayapura.- www.swiss-belhotel.com/en-gb/swissbelhotel-papua

Blz. 3 van 5

Dgn Beschrijving
1

Hotel 3 - Hotel Baliem Pilamo - Jayawijaya
Centraal gelegen hotel met goede voorzieningen en schone kamers.

2

Hotel 4 - Overnachting in de jungle
Avontuurlijke trekking in de Baliemvallei. Overnachting in een hutje in de jungle.

1

Hotel 5 - Hotel Baliem Pilamo - Jayawijaya
Centraal gelegen hotel met goede voorzieningen en schone kamers.

2

Hotel 6 - Overnachting aan de rand van de jungle
Je overnacht in een guesthouse bij de toegang naar het Nimbokrang NP. De
maaltijden zijn inbegrepen

4

Hotel 7 - Asana Hotel - Biak
Mooi hotel met zwembad, aan het zuidstrand, vlak bij het vliegveld https://
www.asanahotels.com/hotel/detail/asana_biak_papua

1

Hotel 8 - Hotel Mirah - Bogor
Inclusief airco en zwembad - http://www.mirahhotelbogor.com/

✅
Toelichting
Toelichting
Reissom op basis van tweepersoonskamer. De volgende activiteiten zijn inbegrepen in de reissom
vlucht met Garuda naar Jayapura en terug van Biak
alle genoemde binnenlandse vluchten. De vlucht naar de Baliem vallei is met een lokale airline (geen Garudavlucht
beschikbaar)
dagkamer bij het vliegveld in Jakarta tijdens de heenreis
alle transfers van en naar het vliegveld
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✅
stadstour Jayapura
bezoek en boottocht Sentanimeer
meerdaagse expeditie met begeleiding door een ervaren lokale gidsen in de Baliemvallei
tijdens de expeditie in de Baliem vallei mock war (stammengevecht)
tijdens de trekking in Nimbokrang Forest vogelspotten (namiddag en vroege ochtend)
boottocht (Island tour) Biak, inclusief lunch
2 eclipslocaties, incl. boot voor
lunch en diner op de eclipsdag
Entry Permit voor Baliemvallei en overige gebieden op Papua
expeditie Baliemvallei en trekking Nimbokrang op basis van volpension
bezoek botanische tuinen en Istana Bogor, West-Java
Dit excursiepakket vertegenwoordigt een waarde van ca. 800 euro. Indien u een reis boekt zonder excursies en boekt die
vervolgens tijdens de reis er bij, bent u altijd duurder uit.
De volgende kosten zijn niet inbegrepen in de reissom:
❏ kosten van overige maaltijden en drankjes
❏ kosten van optionele excursie en niet genoemde excursies
❏ uitgaven van persoonlijke aard
❏ vaccinaties; raadpleeg de GGD, uw huisarts of de Reisdokter
Omdat u kiest voor een individuele reis, kunnen we het programma op allerlei manieren aanpassen. Zonder tussenkomst
van touroperators en agenten sturen we direct onze eigen gidsen aan. Hierdoor zijn we flexibel en zijn de prijzen van
deze individuele reizen niet hoger dan vergelijkbare reizen met een grote groep. We zijn gewend om de reizen persoonlijk
door te spreken, met de landkaart op tafel. U komt naar ons of wij naar u, net zo het uitkomt. U kunt de reis helemaal naar
eigen wens en inzicht indelen. De reissom kan verlaagd worden door voor minder begeleiding te kiezen
Wij hopen u hiermee een aantrekkelijk voorstel gedaan te hebben en zijn benieuwd naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Willem Linders,
Indonesia Travel

Voor informatie neem contact op met:
Willem Linders
info@indonesiatravel.nl
tel: 040 2554182
gsm: 06 53 180736

Subtotaal

€ 3.750,00

Toeslagen

€ 0,00

Reissom per persoon

€ 3.750,00

Uitbreidingsopties:
1. 6 dagen Raja Ampat €975
2. 6 dagen Bali €850
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