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FIETSTOCHT BANDUNG EN YOGYAKARTA 

De steden Bandung en Yogyakarta lenen zich uitstekend voor een mooie fietstocht. 

Dari-Java heeft met haar lokale medewerkers een aantal zeer mooie fietstochten 

samengesteld. Samen met uw gezin of partner fietst u langs de rijstvelden, lokale 

dorpjes en kunt u genieten van een adembenemend uitzicht. U komt makkelijk in contact 

met de lokale bevolking. Tijdens de fietstocht bezoekt u bijv. musea, de oude 

Nederlandse woonwijken en nostalgische gebouwen. U beschikt over goede fietsen en er 

gaat een Engels - of Nederlandstalige gids mee. Onze fietstochten duren ca. 4 tot 5 uur, 

het tempo is rustig en we nemen voldoende pauze.  

 

De fietstochten zijn voor een ieder met een normale conditie goed te doen. We 

vertrekken al vroeg, ca. 7 of 8 uur, want dan is het lekker koel en is het leven van de 

lokale bevolking al volop in beweging. 

 

Reis van dag tot dag 

 

Fietsen in Bandung 

Bandung is de hoofdstad van West-Java, Indonesië. De wortels van de de stad dateren 

uit prehistorische tijden, toen prehistorische mensen leefden aan de Noordzijde van een 

oud meer. Enkele duizenden jaren geleden droogde het meer uit en vormde uiteindelijk 

de stad Bandung, gelegen tussen enkele bergen. De stad is gesitueerd op hoogland 

omgeven door spectaculaire heuvels en bergen. Hierdoor heeft de stad een koeler 

klimaat dan meeste andere Indonesische steden. De naam Bandung heeft haar 

oorsprong in de 15e eeuw als een gedeelte van de Hindu Pajajaran Koninkrijk. 

 

Art Deco. Bandung staat bekend om de hoogste concentratie art-deco gebouwen ter 

wereld. De stad heeft echter nog een aantal andere noemenswaardige 

bezienswaardigheden zoals een aantal interessante musea en de Gedung Merdeka. Dit 

koloniale gebouw zette Bandung in 1965 voor korte tijd in de spotlights tijdens de eerste 

Aziatisch-Afrikaanse conferentie. De architectuur van de stad Bandung is lang beïnvloed 

geweest door de Nederlandse Koloniale tijd. Het is een samensmelting van de Westerse 

en Oosterse culturen, wat ook wel het “Indo-Europese” cultuurgoed wordt genoemd. Ooit 

werd de stad het 'Parijs van Java' genoemd. Als je de imposante koloniale- en art-deco 

gebouwen ziet kun je je er wel iets bij voorstellen. 

 

Art Deco fietsprogramma - 0.5 dag (reiscode: DJ-FTB-01).  

De fietstocht begint bij het Savoy Homann of Preanger Hotel. Vanaf het centrum van de 

stad fietsen we naar Jalan Braga (vroeger de belangrijkste en duurste winkelstraat van 

Bandung). We fietsen langs koloniale gebouwen, kerken en scholen, langs Militaire 

kazernes en woonwijken. Tijdens de fietstocht stappen we even af om een Wayang Golek 

bedrijfje te bezoeken, een Aroma koffie fabriekje. Ook bezoeken we het Museum van de 

Asia Africa conferentie en het Geologisch Museum. Onze fietsttocht eindigt bij het 

Gedung Sate (Sate gebouw), wat nu het kantoor is van de gouverneur van West Java. 

 

Totaal duurt de fietstocht en de excursies ca. 4 á 5 uur. De fietstocht is inclusief fiets 

(Europese standaard) en helm. Er gaat een Nederlands -of Engelstalige gids mee en je 

krijgt van ons een flesje water mee en een natte handdoek. Heb je al de beschikking 

over een auto en chauffeur, dan rijdt deze met jullie mee. 
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Fietsen in Yogyakarta 

Yogyakarta is de culturele hoofdstad van Java. Dankzij de steun van de vorsten hebben 

de Javaanse kunstvormen zich met name in deze regio tot het hoge niveau van nu 

kunnen ontwikkelen. De sultan van Yogyakarta heeft een belangrijke rol in de 

onafhankelijkheidsstrijd gespeeld waardoor de stad nu een speciale status gekregen 

heeft als speciale regio. 

 

Tempel fietstocht Yogyakarta (reiscode DJ-FTY-01).  

Tijdens deze fietstocht bezoek je de Heilige Boeddhistische Pawon tempel, het grootste 

Boeddha standbeeld van Indonesië van de Mendut Tempel. Ook bezoeken we de Ngawen 

Tempel, we fietsen langs rijstvelden en rivieren, stenen sculpturen van de plaatselijke 

bevolking en de fietstocht eindigt bij het Sarawati Hotel. 

 

Fietstocht langs de dorpjes van Borobudur (reiscode DJ-FTY-02).  

Tijdens deze fietstocht ervaar je het landelijke plattelandsleven van de lokale bevolking. 

We bezoeken tofu fabriekjes, een bamboebos en kunstwerken gemaakt van bamboe. Je 

zult versteld staan van het adembenemende uitzicht van de natuur om je heen. We 

fietsen langs traditionele Javaanse dorpjes met hun eigen bouwstijl. 

 

De fietstochten in Yogya en omgeving zijn inclusief Nederlands -of Engelstalige gids, fiets 

en helm, flesje water, excursies en bezienswaardigheden, entreekosten. 
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1. Wie is Dari-Java 

Dari-Java is een kleinschalig reisbureau met een eigen lokale vestiging in Bandung. We hebben eigen chauffeurs en gidsen in 

dienst, en betrekken deze niet, zoals de overige organisaties van een groot touringcarbedrijf die chauffeurs en auto’s 

beschikbaar stelt. Wij kennen onze chauffeurs persoonlijk en zoeken voor onze gasten de chauffeur en/of een gids die het beste 

past. Onze chauffeurs en gidsen willen maar één ding; u het naar de zin maken! Ook zijn ze trots op hun werk en doen ze niets 

liever. Wij krijgen regelmatig een sms –of whatsapp bericht van onze chauffeurs zodra ze weer thuis zijn van een rondreis met 

gasten; “wanneer komen mijn volgende gasten, ik wil weer op pad!”. 

Bij Dari-Java kiezen we ervoor om zoveel mogelijk zelf de contacten te onderhouden met de plaatselijke contacten te Indonesië. 

Hotelreserveringen, medewerkers, chauffeurs en gidsen (die we allen persoonlijk kennen), dus korte lijnen en bij ons is zeer 

veel mogelijk. Alles is zeer persoonlijk en lokaal. We werken ook samen met lokale kleinschalige reisbureaus die nog het beste 

met hun gasten voor hebben. We komen al meer dan 15 jaar in Indonesië en kennen alle lokale bezienswaardigheden, hotels 

en excursies die we aanbieden, we zijn hier overal geweest. Ook krijgen we hulp en ideeën van onze familie en vrienden uit 

Indonesië, zo blijven we iedere keer als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Op deze manier Dari-Java biedt net dat 

beetje meer waar de grotere organisaties niet komen. Onze reizen zijn persoonlijker, avontuurlijker en lokaler. 

Een reis met Dari-Java leert je het land en de gebruiken goed kennen, daarnaast zie je uiteraard alle kleinere en belangrijkste 

bezienswaardigheden. Onze chauffeurs weten van de “rondreis op maat en de filosofie hierachter” en zijn creatief onderweg, en 

gaan niet alleen maar van A naar B. 

2. Rondreis op maat  

Wist u dat Dari-Java een van de eerste (of misschien wel de eerste) reisbureau in Nederland was met het concept ”rondreis op 

maat”? Wij organiseren vanaf het begin geen standaard reizen, maar reizen naar uw eigen wensen en ideeën. Elke rondreis die 

wij organiseren is uniek en mede door u bepaalt. Op onze website staan veel reizen beschreven, maar deze dienen meer als 

voorbeeld. Je kunt datgene wat je interesseert of leuk lijkt aan ons doorgeven, dan maken wij voor jou een reisvoorstel. Heb je 

wensen en ideeën die niet op onze website staan, mail of bel ons gerust! Samen met onze lokale contacten gaan we voor jou 

aan het werk om dit te realiseren. 

3. Lokale bevolking 

Door onze vele lokale contacten kun je ook overnachten bij lokale families, zo leer je het echte leven pas echt kennen! Dit kan 

bijv. bij de familie van Sifa Silvana (mede-eigenaar Dari-Java), bij tante Yeti in Bandung. Onze gasten zijn hier altijd lyrisch 

over! Ook kun je hier een kookles of taalcursus Indonesisch volgen. Een wandeling door de lokale straten trekken altijd veel 

bekijks! De mooiste fietstochten starten vanuit het huis van tante Yeti en leidt je langs oude Hollandse koloniale huizen en 

gebouwen. Mede dankzij onze familie en contacten in Indonesië kunnen we dit realiseren. 

4. Wij bezoeken zelf de excursies en bezienswaardigheden 

Alle excursies, bezienswaardigheden, hotels ter plaatse hebben we zelf bezocht en onderzocht, we komen er immers ook zelf 

vandaan. Mede door onze bezoeken en hulp van onze eigen lokale medewerkers en chauffeurs kunnen we u tijdens de rondreis 

de speciale plekjes laten zien waar de grote organisaties niet komen.  
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