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Dit boek is geschreven voor alle avonturiers die de droomhebben om de wereld te zien. Indonesië is bij uitstek geschiktom te backpacken of om wat luxer te reizen en te verblijven.Het is er zo relaxt en de mensen zijn vriendelijk, goedlachs enbehulpzaam. Indonesië bestaat uit ruim 17.500 eilanden metprachtige natuur en honderden vulkanen. Ieder eiland heeftzijn eigen culturele rituelen met bijbehorende tempels enreligieuze gebouwen. Het is het land waar kleuren en hectiekbij elkaar komen, maar tegelijkertijd zijn er unieke plekkenom helemaal zen te worden.Wij hopen dat dit boek je inspireert om door Indonesië tegaan reizen. Pak je backpack of koffer, boek een ticket en gahet avontuur aan! Ga alleen, met een partner, vriend,vriendin of neem je hele gezin mee. Kinderen zullen zoveelleren op reis en Indonesië is zó leuk voor kinderen om teontdekken en te verblijven. Reizen is een verrijking voor jepersoonlijke ontwikkeling en een onvergetelijke ervaringvoor je leven en voor de ontwikkeling van kinderen. Het doelvan dit boek is om je advies te geven over alles watsamenhangt met op reis gaan en we willen je kennis latenmaken met de Indonesische cultuur.We willen niet vergeten om onze vrienden te noemen die onskeer op keer inspireren met hun bijzondere reisverhalen endie geïnteresseerd zijn in onze belevenissen. Wat een gavetijd hadden we met vrienden en ouders die ons hebbenopgezocht tijdens onze reis. Die reis duurt inmiddels al bijnadrie jaar. We willen elkaar bedanken, omdat we al zulkefantastische jaren in Canada en Australië hebben gehad watheel bijzonder en waardevol is geweest. We genieten nuvolop van de unieke belevenissen in Zuidoost-Azië. We willentenslotte graag Elly bedanken voor de eindcontrole enfeedback van de proefdruk van dit splinternieuwe boek.Niemand had dit beter kunnen corrigeren dan jij!
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VoorwoordWe zijn in Indonesië met z’n tweeën! Het is voor ons devierde keer dat we in dit prachtige land zijn. Er valt zoveel inte ontdekken. We verwonderen ons over alle verschillendeeilanden en genieten van wat er op ons pad komt. Reizen zitin ons bloed en daarom ondernemen we dit avontuur. Dewereld ligt letterlijk aan onze voeten en dat voelt heel rijk. Naons avontuur van dertien maanden in Canada hebben we volenthousiasme een roadtrip gemaakt door het zuidwesten vanAmerika. Aansluitend op onze reis in Hawaï, Bali, Singaporeen Maleisië belandden we ‘Down Under’. In Australië hebbenwij rondgereisd en ook heel veel uren gewerkt om nog meermoois van de wereld te kunnen zien. Vandaar dat wij dekeuze hebben gemaakt om deze keer tachtig dagen achtereenin Indonesië door te brengen. We zijn eerst op het eiland Baligetrouwd wat echt een tropisch feest was met familie envrienden aan het strand. Daarna hebben wij diverse mooieplekken richting het oosten van Indonesië bezocht tot en metPapoea. We voelen ons één met de mensen, we begrijpen hetland steeds beter en integreren ons meer en meer in decultuur.Indonesië is een geweldig land om te ontdekken! Kijk maareens op de kaart welke eilanden hiertoe behoren. Het is hetop drie na grootste land ter wereld. In Indonesië zul jemerken dat alles erg goedkoop is en je prima ´low budget´kunt reizen. Bali staat vol met resorts en is gericht op hettoerisme. Als je verder naar het oosten reist, wordt het levenvan de mensen en de reis primitiever. We zijn gewendgeraakt aan hurktoiletten, beschimmelde kamers zonderwasbak en met kapotte douches of het douchen met eenschep uit een waterbak. We eten twee keer per dag rijst, mie,noodles, bakso of martabak. Niet alle mensen beheersen deEngelse taal en daarom word je uitgedaagd om je wensen
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met handen en voeten uit te leggen. We kunnen zelfs eenbeetje Indonesisch tellen en spreken doordat we hier zo langzijn. De mensen zijn heel vriendelijk en alle kinderen roepen´hé mister´ als we met onze scooters door de dorpjes rijdenen geven een ´high five´. We eten verse mango´s, twee voor€0.30, die we vers op straat kopen. Afdingen is hier aan deorde van de dag en we gebruiken dit als we een kamer in eenguesthouse of homestay willen en wanneer we een tripboeken of een scooter huren. Helaas zien we veel plekken diebezaaid zijn met plastic. Veel mensen hebben niet geleerdhoe ze dit zo min mogelijk kunnen gebruiken en wat ermee tedoen. Waar we op Java en Bali vaak rupiah betalen metafgeronde bedragen, krijg je verder naar het oosten viezeverkreukelde biljetten en munten. Er heerst zo´n ontspannensfeer en de mensen zijn bereid direct te helpen als je ergensstopt. We vinden het geweldig om dit land te ontdekken!In dit boek hopen wij jou te inspireren om er enkele weken ofmisschien zelfs wel een aantal maanden tussenuit te gaannaar dit fantastische land. Het land met geweldige strandenen de mogelijkheden om te snorkelen en te duiken, zoals opBali, Lombok met Gili, Flores, Sulawesi, Papoea en deMolukken. Er zijn veel vulkanen om te beklimmen, zoals debekende ´Rinjani´ op Lombok en de ´Bromo´ vulkaan op Java.De sportievelingen kunnen surfen op Sumatra, Bali,Sumbawa, Sumba, Timor en Papoea. Volg een yogaretreat opBali om te ontspannen en waan je in de Boeddhistischegewoontes. Huur een scooter op Flores om te ultieme vrijheidte ervaren. Bekijk orang oetans in het wild in de jungle vanKalimantan en Sumatra. Ontdek de Nederlandse invloeden inPapoea en op de Molukken. Precies dezelfde reis beleven, datkan nooit iemand ons nadoen. De reis wordt een succes doorjezelf, door de mensen die je ontmoet op je pad, door deomstandigheden, ervaringen, gebeurtenissen en verrassingendie op je weg komen. Soms moet je op het juiste moment op
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de juiste plaats zijn. Het is altijd goed om je gezonde verstanddaarbij te blijven gebruiken. In dit boek kom je allerleionderwerpen tegen die samenhangen met een korte of langeperiode op reis gaan. Denk hierbij aan de voorbereidingenwat betreft het regelen van je reis en eventuele hulp van eenreisorganisatie, je visumaanvraag, informatie betreffende jepaspoort, het boeken van vliegtickets, het vinden van eengeschikte (aanvullende) reisverzekering, het opstellen vaneen reischecklist en andere praktische tips die je kunnenhelpen om zaken thuis goed af te ronden voordat je vertrekt.Je leest informatie over Indonesië, zoals hoe je je verblijf kuntregelen bij aankomst. Over hoe je vrijwilligerswerk kuntvinden, een geschikt vervoersmiddel om mee te reizen, hoe jeeenvoudig in je levensonderhoud kunt voorzien op eenmanier die niet al te veel van je budget vraagt. Je leest hoe jeje reis laat slagen met kinderen, over kenmerken engewoonten van verschillende eilanden en nog veel meer. Weschrijven voornamelijk over onze eigen ervaringengecombineerd met goede tips die we onderweg hebbengeleerd. Waar we informatie uit andere bronnen gebruiken,zullen wij de naam of referentie van die bron weergeven indit boek. We geven informatie en leuke tips overbezienswaardigheden op de bekende grotere eilanden. Ditboek is echter geen reisgids die details van a tot z beschrijft.Hiervoor raden we je aan om de Lonely Planet Indonesia tekopen, Frommer´s travel guide Indonesia, Inside guideIndonesië, reisgids Cultuur Bewust Indonesië of de ANWBwereldreisgids Indonesië. We eindigen dit boek door deervaring van andere reizigers met hun kijk op Indonesië metjou te delen.Na het lezen van dit praktische handboek ben je klaar om opavontuur te gaan in Indonesië. Neem je reisdagboek enfotocamera mee om alle mooie momenten vast te leggen!Heel veel leesplezier en reisinspiratie toegewenst.
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VisumaanvraagEr zijn verschillende manieren om als reiziger een toeristen-visum aan te vragen en de lengte van het visum verschilt van30 dagen tot 60 dagen. Zorg dat je paspoort nog zes maandengeldig is bij terugkomst in Nederland. Neem een bewijs meevan een retourticket naar Indonesië of een ander vliegticketom te laten zien dat je het land weer gaat verlaten.De meest eenvoudige manier is om een 30 dagen visum aante vragen, nadat je op een Indonesisch vliegveld bentgearriveerd. Hier is geen geen visumkantoor voor nodig enhet kost je niet zoveel tijd en ook geen geld om je te latenhelpen door een organisatie. Het visum zelf kost sinds 2015geen geld meer. Wanneer je uit het vliegtuig stapt, kom jevanzelf terecht bij de hokjes van de immigratie. Volg deborden ‘Visa on Arrival’. Je krijgt een toeristenvisum bijaankomst, dat hoef je niet in Nederland te regelen! Dit visumheeft een ´single entry´ wat betekent dat je het land één keerin gaat en het is niet meer geldig als je Indonesië verlaat. Ditvisum kun je eenvoudig krijgen bij negenentwintigluchthavens in Indonesië. Kijk voor meer informatie opwww.visa4indonesia.nl.Wil je graag een 60 dagen toeristenvisum, dan kun je dit inNederland al regelen. Indien je paspoort vernieuwd moetworden, vraag deze dan eerst aan bij je gemeente voordat jehet visum gaat aanvragen bij de Indonesische ambassade.Welke stappen je moet doorlopen voor het aanvragen van dittoeristenvisum vind je op de eerdergenoemde website. Jeleest hier ook de openingstijden en ophaaltijden van deambassade. Houd er rekening mee dat de ambassadegesloten is op zowel Nederlandse als Indonesischefeestdagen. Het duurt vijf werkdagen voordat het visumwordt afgegeven. Het aanvragen van dit visum kost geld. Een60 dagen visum kun je ook aanvragen op het moment dat je
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met een 30 dagen visum in Indonesië bent. Op internet vindtje een overzicht van visumkantoren over de eilanden vanIndonesië verspreid, waar je terecht kunt en wat de kostenzijn. Lees ook hoe vaak je een visum kunt verlengen. Wil jemeer dan 60 dagen in Indonesië reizen, dan zul je creatiefmoeten zijn met je reisdagen. Ga bijvoorbeeld eerst 30 dagennaar het land, boek dan een ticket naar bijvoorbeeld Maleisiëof Vietnam om rond te reizen en kom daarna weer terug opeen 60 dagen visum in Indonesië dat je in een ander land bijde Indonesische ambassade hebt aangevraagd en gekregen.Ben je geïnteresseerd in een 3-6 maanden visum, een sociaalcultureel visum genoemd, een multiple entry visum, eenverblijfsvergunning voor senioren of een ander type visum,dan raden wij je aan om advies te vragen aan experts op ditgebied. Check voor informatie de volgende websites:www.indonesie.nlwww.visumdienst.com,www.visa4indonesia.nlwww.visum.nl/indonesie-visum

Duiken in het paradijs, Fam island trip – Raja Ampat
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Zelfstandig of met een organisatie op reisPer jaar gaan er honderden Nederlandse jongeren, gezinnenen ouderen naar Indonesië voor vakantie, om te reizen envrijwilligerswerk te doen. Je kent vast wel iemand uit jeomgeving die er is geweest. Indonesië hoort bij Zuidoost-Aziëen je kunt het combineren met een bezoek aan anderelanden. Als je de Indonesische eilanden met elkaar vergelijkt,lijkt het net of je iedere keer in een ander land bent, zoveelzijdig is het. Van Amsterdam naar Jakarta is veertien uurvliegen en van Amsterdam naar Denpasar is vijftien uurvliegen met een directe vlucht. Op de eilanden Java en Balikun je lekker uitrusten en bijkomen van de lange vluchtvoordat je verder gaat reizen. Daarnaast is het een leuke kansom meerdere eilanden te bekijken en de cultuur op tesnuiven als je de tijd hebt. Indonesië is een veilig land omalleen in te reizen. Bovendien kom je overal andere reizigerstegen om bij aan te sluiten en mee op te trekken. En als jealleen wilt zijn, dan trek je je eigen plan en reis je gewoonnaar je volgende bestemming. Het voordeel van alleen reizenis dat het lekker rustig is, je hoeft met niemand rekening tehouden, je plant je eigen programma. Het nadeel is dat dekosten soms duurder uitvallen met betrekking tot kamers entaxiprijzen. Daar tegenover staat, dat je altijd met je gezelligezelf op pad bent en kan doen wat je wilt. Je leert creatief tezijn met je budget en om de gezelligheid van andere reizigersop te zoeken wanneer jij daar behoefte aan hebt.
Met een reisorganisatie naar IndonesiëHet is heel gemakkelijk om alleen naar Indonesië toe te gaanof met iemand anders samen. Wanneer je dit boek hebtgelezen, ben je klaar om het avontuur aan te gaan. Voor wiesamen met anderen naar Indonesië wil gaan, is het ideaal omcontact te zoeken met Nederlandse reisorganisaties diegroepsreizen aanbieden. De pakketten zijn vaak veelzijdig en
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sommige delen van een reis kun je zelf samenstellen. Devoordelen van een groepsreis zijn dat de organisatie voor joueen vliegticket regelt en je vaak de afspraak kunt maken datje de einddatum één keer kosteloos mag wijzigen.Er zijn ongetwijfeld organisaties zijn die jou graag willenbegeleiden met de bestemmingen die je in Indonesië wiltaandoen. Neem eens een kijkje op de website van RiksjaIndonesië, Sawadee Reizen, TUI, Koning Aap, Kilroy Travels,Beter Uit Reizen, 333TRAVEL, Bali Travel, De Jong Intra, FOX,Kras reizen, PANGEA Travel en Van Verre reizen. Wij hebbenhier geen ervaring mee, omdat we zelf onze reis altijd boekenen samenstellen. Het is de moeite waard om op internet tebekijken in welke fasen deze organisaties jou tegemoetkunnen komen in je reisplannen. Op de website vanColumbus Reismagazine is veel informatie over dit land tevinden en handige reistips. Wil je rond de wereld reizen enIndonesië als een stop in je pakket plannen? Vraag danvrijblijvend een offerte voor een ´round the world ticket´ aanvia het worldticketcenter op www.wtc.nl.

Ontdek de natuur rondom het bergachtige Moni - Flores


