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Op verzoek van de belangstellenden volgen hier meer details over het programma. Dit onder voorbehoud
omdat de afspraken met de plaatselijke contacten pas op het laatste moment definitief gemaakt kunnen
worden.
Programma
Op 8 mei komen we aan in Jakarta, West-Java. Van die dinsdagmiddag tot en met vrijdag 11 mei zullen we
in de hoofdstad een gevuld studieprogramma hebben met onder andere bezoeken aan het ministerie,
lokale overheid, ziekenhuisleiding en functionarissen van de zorgverzekering. Voor de ontspanning
tussendoor zal er ook ruimte zijn voor sightseeing en rondstruinen op een lokale markt. Ook willen we een
culturele voorstelling bezoeken (zoals Javaanse dans of gamelanmuziek). In het kader van de spoedeisende
hulp zal er ruimschoots gelegenheid zijn om de verkeerssituatie in Jakarta te observeren.
Zaterdag 12 mei gaan we richting Jogjakarta op Midden-Java. We nemen de trein zodat we maximaal
kunnen genieten van de schoonheid van het Javaanse binnenland met zijn sawa’s.
In Jogjakarta moeten we vanaf maandag weer aan de bak, met onder andere bezoeken aan een puskesmas
(eerstelijns gezondheidscentrum), wellicht een lokaal ziekenhuis en de universiteit. Jogjakarta is bekend
vanwege de (boeddhistische) Borobudur en de (hindoeïstische) Prambanan tempel, beiden
indrukwekkende bouwwerken. Niet dat deze ons zullen doen vergeten dat in Indonesië (en zeker Java) de
Islam de boventoon voert. Vanaf Jogjakarta vliegen we terug naar Jakarta, waar woensdagavond 16 mei het
vliegtuig naar Amsterdam vertrekt. Of waar voor sommigen een toeristische vervolgreis begint.

Slapen, eten, gaan en spelen
We zullen verblijven in 4-sterren hotels. Voor het transport binnen Jakarta en Jogjakarta wordt een bus
gehuurd. De reizen van Jakarta naar Jogjakarta (trein) en terug (vliegtuig) zijn in de prijs inbegrepen. Zo ook
bovengenoemde excursies die voor de hele groep worden georganiseerd.
Als er individuele excursiewensen zijn, kan daarover worden overlegd, maar er zal in het reisschema zelf
niet veel ruimte zijn voor extra activiteiten. Wel natuurlijk voor mensen die aansluitend op de studiereis
langer in Indonesië willen blijven.
De maaltijden (inclusief drank en fooi) worden door de organisatie afgerekend. Waarschijnlijk zullen er zo’n
twee-drie vrije avonden zijn waar ieder op eigen houtje uit eten gaat en dan dus wel zelf betaalt. Ook de
drankjes ’s avonds in de lobby betaalt ieder voor zich. En dit geldt ook voor massages (daar hebben we
ervaring mee).
Het meeste zakgeld zal opgaan aan souvenirs. Indonesië heeft een divers aanbod aan handicrafts.
Daarheen en terug
Iedereen koopt zelf zijn vliegticket retour Amsterdam-Jakarta.
Tip: hoe eerder hoe goedkoper. Op dit moment is de prijs nog rond de €600.
De vlucht van keuze is met Garuda:
Heen GA89
vertrek A’dam 7 mei 16:45 u
Terug GA88
vertrek Jakarta 16 mei 20:30 u

aankomst Jakarta 8 mei 11:40 u
aankomst A’dam 17 mei 08:30 u

Afwijken van deze vluchten is in overleg met de reisleiding mogelijk.

