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Heenreis: van Yogyakarta via Jepara naar Karimunjawa  

Terugreis: van Karimunjawa via Jepara en Semarang naar Jakarta, Bandung, Wonosobo, 

  Yogyakarta, Solo, Surabaya of Denpasar (Bali) 

 

Dag 1: Autorit van Yogyakarta via Semarang naar Jepara (duurt totaal ongeveer 7,5 uur), 

Overnachting in het Jepara Beach Hotel. 

Dag 2:  Vertrek om 4:30 uur ’s morgens uit het Jepara Beach Hotel. Transfer per taxi of auto van het 

hotel. Aankomst om 5:00 uur in de haven van Jepara. Overtocht van Jepara naar Karimunjawa om 

7:00 uur (veerboot). Voor de overtocht met de fastboat gelden andere vertrektijden (zie 

vaarschema). 

 

Een alternatief is om met de nachtbus van Yogyakarta naar Jepara te reizen. De nachtbus komt om 

ongeveer 4:30 uur bij de haven van Jepara aan. De busrit duurt ongeveer 7 uur. 

 

Dag 3: Karimunjawa 

Dag 4: Overtocht van Karimunjawa naar Jepara. Overnachting in het Jepara Beach Hotel. 

Dag 5: Autorit van Jepara naar Semarang (duurt ongeveer 3 uur). Bezoek Simpang Lima (o.a. Java 

Super Mall). 

Dag 6: Semarang. Bezoek Gedung Lawang Sewu, Kota Lama, Toko Oen en Kampung Pecinan. 

Dag 7: Dagtocht Dieng Plateau. 

Dag 8: Autorit van Semarang naar Yogyakarta (duurt ongeveer 5 uur) eventueel met tussenstop bij 

het Ambarawa spoorwegmuseum, Solo (duurt ongeveer 4 uur) eventueel met tussenstop bij 

Sangiran, Surabaya (duurt ongeveer 8 uur) of Wonosobo (duurt ongeveer 3,5 uur). 

Ook is het mogelijk om vanuit Semarang de trein naar Jakarta, Bandung, Solo of Surabaya te nemen. 

Verder is het mogelijk een vlucht met Garuda Indonesia naar Denpasar te nemen (duurt ongeveer 1,5 

uur). 

 

N.B. de boot naar Karimunjawa vaart in principe volgens een vast schema. Elke ochtend wordt, 

afhankelijk van de weersomstandigheden, besloten of de boot de overtocht zal kunnen maken. Bij 

slechte weersomstandigheden of bijvoorbeeld hoge golven zal de boot niet uitvaren. Het is dus 

belangrijk bij het plannen van uw reis, hiermee rekening te houden en goede afspraken met de 

accommodatie op de Karimunjawa eilanden en/of Jepara te maken. 

 


