
JAWA 
                  

INFORMATOR PRAKTYCZNY 

Autor: 

www. magdalenaboczek.com 

kontakt@magdalenaboczek.com 



Jawa – Informacje praktyczne/ kontakt: kontakt@magdalenaboczek.com  2 

 

 

INFORMACJE PRAWNE 

 
Wszystkie treści oraz elementy graficzne umieszczone w tym e-booku są 

własnością www.magdalenaboczek.com.  

 

Kopiowanie zawartości e-booka lub jego części bez pisemnej zgody autora 

jest zabronione. E-book może być wykorzystany lub rozpowszechniany 

jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich 

wraz ze wskazaniem źródła informacji. Autor e-booka nie ponosi 

odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu  

o informacje zawarte w tym e-booku. 

 

© 2020 Magdalena Boczek – www.magdalenaboczek.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jawa – Informacje praktyczne/ kontakt: kontakt@magdalenaboczek.com  3 

 

 

WITAJ 

Mam na imię Magda i w 2018 roku 

postanowiłam dość nietypowo odwiedzić 
jedną z wysp należących do Indonezji, 

wyspę Jawę. 
 

Mimo, iż wyjazd do Indonezji na pierwszy 

rzut oka kojarzy się mało górsko, to jednak 

warto podkreślić, że w przeważającej 

części powierzchnia tego kraju wraz  

z przyległymi wyspami ma ukształtowanie głównie wulkanicznie. Co powoduje, że  

w Indonezji znajduje się ok. 500 wulkanów zarówno tych już wygasłych, jak i tych 

wciąż aktywnych sejsmicznie. Jednym z nich jest najpopularniejszy turystycznie wulkan 

położony na wyspie Jawa, wulkan Bromo i to właśnie o nim, ale nie tylko, postanowiłam 

przygotować przewodnik, który ułatwi także i Tobie zorganizowanie wyprawy na tą 
wyspę. Przede wszystkim pod katem górskim tego miejsca. 

 

W niniejszym informatorze dostaniesz prostą i przejrzystą „instrukcję” jak krok po 

kroku zorganizować cały wyjazd na wyspę Jawa. Dzięki zawartym informacjom 

przygotujesz plan wyjazdu, ogarniesz całą logistykę oraz opracujesz szczegółowy 

budżet. A wszystko bez stresu i tracenia czasu na poszukiwanie niezbędnych informacji 

w internecie. 

 

Gdybyś jednak miał/miała dodatkowe pytania dotyczące organizacji wyjazdu na wyspę 
Jawa możesz napisać do mnie na: kontakt@magdalenaboczek.com 

 

Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. 

 

Więcej o moich projektach i wyjazdach w góry wysokie i nie tylko przeczytasz na: 

www.magdalenaboczek.com 

 

Z górskimi pozdrowieniami, 

Magdalena Boczek 
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Jawa  

Jawa to wyspa położona w Azji Południowo – Wschodniej, należąca do Wielkich Wysp Sundajskich. 

Politycznie wyspa należy do Indonezji i to właśnie na niej znajduje się stolica tego kraju – Dżakarta. 

Jawa to wyspa pochodzenia wulkanicznego. Na jej powierzchni znajduje się ok. 120 wulkanów,  

z czego ponad 30 jest aktywnych sejsmicznie. Najpopularniejszym miejscem na Jawie pod względem 

wulkanicznym jest wielka kaldera Tengger o średnicy ponad 10 km, gdzie położone jest 5 wulkanów, 

w tym także wulkan Bromo o wysokości 2329 m n.p.m.  

Ile czasu planować na wyjazd? 

Aby odwiedzić na wyspie Jawa sam wulkan Bromo oraz dwie świątynie buddyjską Borobudur  

i hinduistyczną Prambanan wystarczy na wyjazd zarezerwować tydzień czasu. Wydłużając swój pobyt 

można zobaczyć więcej, odwiedzić dodatkowe miejsca na wyspie, w tym jawajskie plaże i dłużej 

wypocząć.  

Dojazd z Polski  

Samolot 

Do Indonezji, w tym także i na wyspę Jawa, nie latają samoloty bezpośrednio z Polski. Dlatego należy 

liczyć się podczas planowania podróży z międzylądowaniem w jednym z krajów europejskich lub 

azjatyckich. 

Na wyspie Jawa, jak i w całej Indonezji położone jest największe lotnisko kraju Bandara Soekarno-

Hatta, znajdujące się w mieście Tangerang. Lotnisko zajmuje powierzchnię 18 km2, poosiada  

2 terminale i obsługuje loty międzynarodowe oraz krajowe.   

Innym popularnym lotniskiem na Jawie obsługujących loty międzynarodowe jest lotnisko Juanda  

w mieście Surabaja. 

Ceny lotów na Jawę są bardzo zróżnicowane i rozpoczynają się od 2500 zł. 

Warto pokusić się o wylot na Jawę w mało turystycznym okresie (pora deszczowa), ponieważ promocje 

lotów bywają bardzo korzystne, a samą wyspę można zwiedzać przez cały rok. 

Transport na miejscu 

Samolot 

Transport lotniczy wewnątrz całej Indonezji, a przede wszystkim w obrębie poszczególnych wysp,  

jest bardzo popularny i dość tani. Jedną z linii obsługująca loty lokalne jest linia lotnicza Air Asia. 

Ceny kształtują się dość różnie, zarówno w zależności od rodzaju przewoźnika jak i trasy przelotu. 

Większość biletów lotniczych można zakupić przez internet lub w lokalnych biurach podróży. Przelot 

z Dżakarty do miejscowości Yoqyakarta kosztuje ok 300 zł. 
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Prom 

Obok lotów prom jest dość popularnym środkiem transportu w Indonezji. W szczególności jeśli 
planujemy przemieszczać się miedzy wyspami. Ponadto koszty przeprawy promowej są bardzo niskie. 

Koszt przejazdu promem wynosi ok. 3 USD. 

Autobus 

Przejazdy autobusem są bardzo tanie. Jednak ze względu na czas i koszty podróży zdecydowanie mniej 

opłacalne od przelotów lokalnych.  

Pociąg 

Pociągi są popularnym środkiem transportu na Jawie. Kolej jest bardzo dobrze rozwinięta i można nią 
dotrzeć do większości miast na wyspie. Składy są czyste. Często w wagonach zamontowana jest 

klimatyzacja. Na dłuższych trasach można zakupić kawę i coś do jedzenia.  

Dojazd pociągiem z Dżakarty do miejscowości Yoqyakarta kosztuje ok. 100 zł. Sama podróż trwa  

ok 8 godzin. 

Taksówka 

Taksówka to najdroższy środek transportu na Jawie. Koszt taksówki zależy od przebiegu trasy.  

Jeden kilometr jazdy kosztuje mniej niż pół dolara amerykańskiego. 

Motocykl i skuter 

Motocykle, a przede wszystkim skutery są popularnym środkiem transportu na Jawie i traktowane  

są jak taksówka. Istnieje możliwość wynajmu skuterów. 

Rowerowa riksza 

Rowerowa riksza, zwana potocznie „becak” to bardzo powszechny i tani środek transportu  

w większych miastach wyspy Jawa. Koszt jazdy za 1 km wynosi  ok. 2 zł.   

Nocleg 

Hotel/Hostel 

Na Jawie, jak i w całej Indonezji, sieć hoteli i hosteli jest bardzo dobrze rozwinięta.  

Ceny noclegu w całej Indonezji rozpoczynają się już od ok. 20 zł.  

Standard w hostelach jest dobry, jednak przy tak niskich cenach warto zapoznać się szczegółowo  

z ofertą noclegu. 
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Formalności 

Wiza 

Bez wizy obywatele polscy mogą wyjechać do Indonezji na 30 dni głównie w celach turystycznych. 

Po tym terminie nie ma możliwości ubiegania się o przedłużenie pobytu bez opuszczenia Indonezji.  

Szczegółowy wykaz warunków ubiegania się o wizy dłuższe niż 30 dni oraz wizy wielokrotnych 

należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

RP lub Ambasady Republiki Indonezji w Warszawie. 

Do Indonezji nie można wwozić i wywozić rzadkich gatunków lokalnej fauny i flory. Wątpliwości 

służb celnych może wzbudzić większa ilość lekarstw, jeśli nie mają one nazw międzynarodowych. Nie 

wolno wwozić, wywozić z Indonezji ani posiadać narkotyków - grożą za to surowe kary, łącznie z karą 
śmierci. 

Kwestie bezpieczeństwa 

Na co uważać 

Indonezja jest stosunkowo bezpiecznym krajem, ale tak jak wszędzie i w Indonezji zdarzają się drobne 

oszustwa i kradzieże.  

Indonezyjczycy mimo, że są trochę nachalni, to jednak nie są agresywni.  

Z uwagi na dominującą w Indonezji religię islamu kobiety powinny ubierać się w stosowane stroje 

zakrywające ramiona, dekolt i nogi, co nie powinno prowokować do ewentualnych spojrzeń i zaczepek. 

Należy szczególnie uważać podróżując w obszary Indonezji gdzie może wystąpić zagrożenie 

aktywnością wulkaniczną. Poza tym na niektórych terenach Indonezji może wystąpić zagrożenie 

atakiem terrorystycznym, które maja charakter krajowy i mogą się pojawić w wyniku starć z siłami 

rządowymi. 

Obok zagrożeń wynikających z aktywności wulkanicznej poszczególnych wysp Indonezji, kraj ten 

narażony jest na wystąpienie innych klęsk żywiołowych m.in. trzęsień ziemi i fal tsunami.  

Warto podczas planowania podróży i przemieszczaniu się po całej Indonezji wziąć pod uwagę 
powyższe informacje i na bieżąco monitorować sytuację w całym kraju jeszcze przed wyjazdem. 

Zdrowie 

Wybierając się do Indonezji nie ma obowiązku posiadania szczepień, jednak podobnie jak w przypadku 

innych krajów zaleca się profilaktyczne szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy, wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu A i B, duru brzusznemu oraz przeciwko wściekliźnie.  

Zaleca się picie wody butelkowanej i przegotowanej. Ponadto nie zaleca się jedzenia potraw surowych 

i niedogotowanych. 
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Na terenie Indonezji występuje ryzyko zachorowania na malarię lub dengę. Dlatego też zaleca się 
profilaktyczne przyjmowanie lekarstw antymalarycznych oraz zwracanie uwagi na dobre 

zabezpieczenia przeciw komarom. 

Osoby przeziębione, w szczególności z objawami choroby związanej z układem oddechowym, 

powinny dość ostrożnie podchodzić do kwestii przebywania w wyższych partiach gór, ze względu na 

możliwość wystąpienia objawów choroby wysokościowej. 

Pieniądze, internet i elektryczność 

Pieniądze 

Walutą Indonezji jest rupia indonezyjska (IDR – rupia indonezyjska). Na dzień przygotowania 

informatora koszt 1000 IDR = 0,27 PLN. 

 

W całej Indonezji mogą pojawić się problemy płaceniem w sklepach kartą płatnicza lub karta 

kredytową. W większych miastach Indonezji, głównie tych turystycznych, dostępne są bankomaty. 

 

Pieniądze można, i takie rozwiązanie polecam, wymieniać w autoryzowanych placówkach bankowych 

lub kantorach.  

Internet 

Na wyspie Jawa nie ma problemu z dostępem do sieci bezprzewodowej (wifi) w hostelach i hotelach.  

Telefon 

Nie ma problemu z połączeniem telefonicznym. Oczywiście koszty połączeń i przesyłanych 

wiadomości zależą od taryfy naszego operatora. Należy uważać z przesyłaniem danych, ponieważ taki 

koszt może być bardzo wysoki. 

Elektryczność 

Na terenie Indonezja napięcie wynosi 230 V, a spotkane wtyczki są typu G (europejskie i brytyjskie -

z trzema prostokątnymi bolcami). 

Klimat i pogoda 

Klimat 

Indonezja leży w strefie klimatu równikowego wilgotnego, natomiast przynależące do niej małe 

Wyspy Sundajskie charakteryzują się klimatem podrównikowym. W większości obszarów Indonezji 

nie występują pory roku. Temperatura utrzymuje się na stałym poziomie przez cały rok i wahają się 
między 25-27 °C na nizinach oraz 16-18°C na terenach górskich. Opady występują bez względu na 

okres w roku, ale są najintensywniejsze w porze deszczowej. 
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Sezon i pogoda 

Najlepszym okresem na zwiedzanie Indonezji, w szczególności wyspy Jawa, to pora sucha, czyli okres 

od kwietnia do października. Pogoda w tym okresie jest najlepsza i niemal z zerowymi opadami. 

Wybierając się do Indonezji na wyspę Jawa w porze deszczowej od października do kwietnia można 

za to spotkać niższe ceny oraz znacznie mniejszą liczbę turystów niż w porze suchej.  

Planując wyjazd do Indonezji należy wziąć pod uwagę okres występowania święta Ramadan. Ramadan 

to ruchome święto postu dla muzułmanów, które trwa miesiąc. Jest określane co roku według 

kalendarza muzułmańskiego. Święto Ramadan mimo, iż nie obowiązuje turystów „niemuzułmanów”, 

to jednak może być nieco uciążliwe, bowiem większość restauracji w tym okresie w ciągu dnia jest 

zamknięta. 

Ludzie, kultura, zwyczaje, języki, kuchnia 

Język 

Mimo, iż na terenie Indonezji można porozumiewać się w języku indonezyjskich oraz w innych 

regionalnych językach  tj. jawajskim, sundajskim i balijskim, to Indonezyjczycy dość dobrze 

komunikują się w języku angielskim. W szczególności w dużych i turystycznych miejscach oraz m.in. 

w sklepach i hotelach. 

Kultura 

Indonezja jest krajem bardzo zróżnicowanym pod względem kulturowym. Wynika to przede 

wszystkim z wielości zamieszkujących ją narodowości. Jest tu bowiem ok. 300 grup etnicznych. 

Różnorodność kulturowa najlepiej odzwierciedla się w różnorodności religii i związanych z nią 
tradycji i świąt. Obszar Indonezji znajdował się niegdyś pod wpływami wielkich systemów religijnych 

Azji: hinduizmu, buddyzmu, islamu. 

 

Obecnie islam jest religia dominująca (87%) w Indonezji, a hinduizm zachował się jedynie na Bali. 

Buddyzm z kolei jest wyznaniem głównie mniejszości chińskiej. Druga po islamie religia Indonezji 

jest chrześcijaństwo.  

 

Mimo, iż religia dominująca w Indonezji jest islam, to nie ma on tak restrykcyjnego charakteru jak na 

przykład w Iranie. Zaleca się jednak przestrzeganie pewnych zachowań i przyjętych zasad ubioru  

w miejscach publicznych.  

Ludzie 

Indonezyjczycy to ludzie mili, życzliwi, pomocni i gościnni, ale należy oczywiście w tych kwestiach 

uważać. W szczególności w miejscach typowo turystycznych, gdzie nie koniecznie możemy zostać 
zaczepieni na ulicy, wyłącznie w celach handlowych.  
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Kuchnia 

Indonezja to kraj bardzo zróżnicowany i pod względem kulturowym i religijnym, co ma i swoje 

odzwierciedlenie również w lokalnej kuchni. Jednakże z uwagi na powszechny islam kuchnia jest 

bardziej tradycyjna i bardziej przypomina kuchnię arabska niż azjatycka. 

Kuchnia indonezyjska, a w szczególności jawajska oparta jest na ryżu. Poza tym jada się sporo mięsa 

i warzyw. Z mięs, ze względu na religię, spożywa się kurczaka, wołowinę, mięso z kaczek i kóz oraz 

ryby. Warzywa to przede wszystkim te strączkowe, kapusta, pomidory, ogórki, cebula i czosnek.  

Potrawy głównie są smażone i mocno pikantne z dodatkiem różnych odmian chili.  

Będąc na Jawie warto spróbować tempeh, który z wyglądu i smaku przypomina tofu. Są to 

sfermentowane nasiona soi, które ze względu na swoje właściwości odżywcze są wykorzystywane na 

zachodzie w kuchni wegetariańskiej, zastępując białko pochodzące z mięsa.  

Ponieważ Indonezja jest krajem muzułmańskich należy pamiętać o ograniczeniach w spożyciu 

alkoholu lub całkowitych zakazach jego spożycia w niektórych prowincjach kraju. W miejscach gdzie 

dostępny jest alkohol legalnie może on być słabo dostępny i bardzo drogi. 

Co warto zobaczyć? 

W niniejszym informatorze atrakcje turystyczne wyspy Jawa zostały ograniczone do dwóch miast jakie 

napotkamy na drodze wybierając się na jawajskie wulkany, w tym także wulkan Bromo: stolicy 

Dżakarta oraz miasta Yaguakarta. Ponadto będąc w tej części Indonezji nie można ominąć dwóch 

popularnych turystycznych miejsc, jakimi są buddyjska świątynia Borobudur oraz kompleks 

hinduistycznych świątyń Prambanan.    

Dżakarta 

Dżakarta to jedno z największych miast na świecie, liczące około 9 mln ludności. Najpopularniejszym 

miejscem turystycznym tego miasta jest olbrzymi Plac Merdeka Square, Plac Niepodległości, gdzie 

w samym jego centrum położony jest 100 metrowej wysokości monumentem Monas – National 

Monument. W Dżakarcie warto też odwiedzić Jakarta Old Town, czyli najstarszą część miasta 

sięgającą czasów holenderskiej kolonizacji. To tutaj znajduje się Plac Fatahillah z charakterystyczną 
niemal europejską zabudową. Dodatkową atrakcją Dżakarty niewątpliwie jest Meczet Istiqlal, 

największy meczet Azji południowo-wschodniej oraz Muzeum Narodowe historii Indonezji. 

Yogyakarta 

Niegdyś stolica Indonezji, dzisiaj stanowi jedno z głównych punktów podróży w drodze na jawajskie 

wulkany. Miasto Yogyakarta leży u podnóża czynnego wulkanu Merapi. Największym zabytkiem tego 

miasta jest Pałac Sułtański Keraton z XVIII w. Ten dość spory kompleks pałacowy składa się  
z komnat ceremonialnych, sali tronowej, meczetu, pawilonów dla gości. Ponadto znajduje się tutaj 

rozległy ogród, a cały kompleks jest otoczony murem. Część z tych atrakcji turystycznych jest 

udostępniona do zwiedzania.  
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Warto też odwiedzić niedaleko położony pałac na wodzie – Taman Sari, czyli ulubione miejsce 

wypoczynku Sułtana i jego żon. Niegdyś budowla ta stanowiła letnią rezydencję z dala od miasta.  

W pobliżu miasta Yogyakarta znajdują się dwa z najważniejszych indonezyjskich zabytków: 

hinduistyczna świątynia Prambanan oraz buddyjska świątynia Borobudur.  

Świątynia Borobudur 

Buddyjska świątynia w pobliżu miasta Maglang, położona na obszarze porośniętym dżunglą. 
Świątynia ta powstała na przełomie VIII i IX w. n.e. i jest poświęcona bóstwu Śiwie. Świątynia 

Borobudur to jeden z największych obiektów kultu buddyjskiego na świecie. 

Od 1991 r. świątynia została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Świątynia Borobudur ma piramidalną konstrukcję, która odzwierciedla buddyjską wizję świata.  

Na czterobocznych tarasach umieszczone są reliefy przedstawiające sceny z życia Buddy oraz stupy, 

wewnątrz których umieszczono figury Buddy. Cała świątynia ma 35 m wysokości. 

Do Świątyni Borobudur można dostać się na własną rękę publicznym transportem, albo korzystając  

ze  zorganizowanej wycieczki z jednym z lokalnych biur turystycznych w mieście Yogyakarta. 

Świątynia położona jest ok. 40 km od Yogyakarty. Przejazd autobusem nie zabiera więcej czasu,  

niż 1,5 godziny. 

Bilet wstępu kosztuje ok. 250 tys. rupii indonezyjskich. 

Kompleks Świątyń Prambanan 

Hinduistyczny zespół świątyń, położonych 17 km od miasta Yogyakarta i wybudowany w IX wieku. 

Świątynia była poświęcona hinduistycznej trójcy bogów: Brahmie, Wiszu i Śiwie. 

Świątynia Prambanan została opuszczona ok. IX w n.e. najprawdopodobniej na skutek wybuchu 

wulkanu. Ponownie została odkryta w 1811 roku przez Brytyjczyków. 

Od 1991 roku świątynia Prambanan została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Większość z 237 pierwotnych świątyń całego kompleksu Prambanan dzisiaj jest zniszczonych przez 

liczne trzęsienia ziemi w tym regionie. Te świątynie, które udało się odrestaurować posiadają bogato 

zdobione płaskorzeźby i posągi przedstawiające wyobrażenia hinduskich bóstw. 

Największa świątynia o 47 metrowej wysokości jest zarazem najpiękniejszą świątynią poświęconą 
bóstwu Śiwie. Otaczają ją równie efektywne budowle poświęcone bóstwom Wiszu oraz Brahmie. 

Do kompleksu świątyń Prambanan można się dostać na własną rękę publicznym transportem, albo 

korzystając ze zorganizowanej wycieczki z miasta Yogyakarta. Popularnym rozwiązaniem jest 

wykupienie wycieczki obejmującej w swoim programie zwiedzanie zarówno świątyni Prambanan  

jak i Borobudur. 

Bilet wstępu kosztuje ok. 250 tys. rupii indonezyjskich. 
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Atrakcje górskie na wyspie Jawa 

Jawa jest wyspą głównie wulkanicznego pochodzenia. Znajduje się na niej pasmo górskie, tworzące 

grzbiet rozciągający się ze wschodu na zachód. Pasmo to tworzą stożki wulkaniczne, które dawniej 

były aktywne i ukształtowały dzisiejszą wyspę Jawa. 

Na wyspie Jawa znajduje się ok 120 wulkanów z czego ponad 30 uznaje się za aktywne, więc to idealne 

miejsce dla miłośników górskich wędrówek. Część z wulkanów można oglądać z bliska bez większego 

wysiłku, inne z nich są bardziej wymagające trekkingowo.  

Większość wulkanów położonych jest na wschodzie wyspy Jawa, gdzie znajduje się także najwyższy 

szczyt Indonezji wulkan Semeru o wysokości 3676 m n.p.m.. Znajduje się tutaj także najaktywniejszy 

wulkan wyspy Jawa i całego kraju wulkan Merapi o wysokości 2968 m n.p.m. oraz najpopularniejszy 

pod względem turystycznym szczyt wyspy, wulkan Bromo o wysokości 2392 m n.p.m. 

Poniżej przedstawiam listę najpopularniejszych wulkanów wyspy Jawa dostępnych turystycznie. 

Wulkan Bromo (2392 m n.p.m.) 

Wulkan Bromo to pozostałość kaldery zniszczonej podczas erupcji wulkanu wiele lat temu, ale  

ze względu na swoje położenie i sąsiedztwo z innymi wulkanami robi niesamowite wrażenie. 

Wulkan Bromo położony jest w centralnej części ogromnej kaldery wulkany Tengger o ponad 10 km 

średnicy, który wypełniony jest szarym wulkanicznym piaskiem. 

Wulkan położony w Parku Narodowym Bromo – Tengger – Semeru na wyspie Jawa. Park ten jest 

największą i najbardziej popularną atrakcją turystyczną całej Indonezji.  

Cały park obejmuje swoją powierzchnią wspomnianą już wcześniej ogromną kalderę wulkanu 

Tangger, wewnątrz którego znajdują się trzy młodsze wulkany: wulkan Bromo – 2392 m n.p.m., 

wulkan Batok – 2440 m n.p.m. oraz wulkan Kursi – 2581 m n.p.m. Z daleka natomiast widoczny jest 

wciąż aktywny wulkan Semeru. 

Aby zobaczyć wulkan Bromo można wybrać się na wycieczkę samodzielnie lub korzystając z usług 

lokalnych biur podróży. 

W tym celu należy z Yogyakarty lub z miasta Surabaya dostać się pociągiem do miejscowości 

Probolinggo, a następnie już prywatnym transportem bezpośrednio do wioski Cemoro Lawang. 

Można też skorzystać z transportu autobusowego z miasta Yogyakarta do wioski Cemoro Lawang,  

ale należy liczyć się z tym, że podróż takim transportem jest długa i może zająć od 10 do nawet  

13 godzin. 

Natomiast przejazd z Probolinggo do wioski Cemoro Lawang zajmuje 1,5 godziny. 

Cemoro Lawang to wioska położona na krawędzi krateru Tengger i stanowi popularną bazę wypadową 
na wulkan Bromo. Jest tutaj dość spory wybór hoteli, restauracji oraz agencji turystycznych, które 

chętnie organizują przejazd autem terenowym do punktu widokowego i pod sam wulkan Bromo. 
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W praktyce większość turystów przyjeżdża do Cemero Lawang wieczorem, gdzie w dostępnych 

hotelach nocuje, aby jeszcze przed wschodem słońca wyruszyć w stronę wulkanu Bromo. 

Pierwszym punktem wyjazdu jest wejście na taras widokowy położony na szczycie góry Penanjakan 

na wysokość 2770 m n.p.m. Szczyt ten stanowi krawędź krateru Tengger i rozciąga się z niego piękny 

widok na całą kalderę z wulkanem Bromo i  pozostałymi wulkanami, w szczególności o wschodzie 

słońca. 

Najszybszym sposobem dostania się do punktu widokowego i na samo dno krateru pod wulkanem 

Bromo jest wynajęcie samochodu terenowego w lokalnej agencji turystycznej. 

Samo wejście na wulkan Bromo nie jest trudne technicznie i sprowadza się jedynie do przejścia 133 m 

w pionie. Na sam wierzchołek prowadzą 253 betonowe stopnie, które trzeba pokonać na własnych 

nogach. Będąc już na samym szczycie można podziwiać wydobywający się z wnętrza krateru dym 

oraz poczuć zapach wulkanicznych gazów o charakterystycznym siarkowym zapachu. Sam krater 

wulkanu Bromo można obejść dookoła wąską ścieżką zabezpieczoną barierką. 

U podnóża wulkanu Bromo znajduje się hinduistyczna świątynia Pura Luhur Poten. 

Cena wyjazdu na wulkan Bromo z lokalną agencją turystyczną to ok. 360 tys. rupii indonezyjskich. 

Wulkan Semeru (3676 m n.p.m.) 

To najwyższy wulkan i szczyt na wyspie Jawa oraz trzeci szczyt pod względem wysokości w całej 

Indonezji. Jest też jednym z najaktywniejszych wulkanów w tym regionie świata. 

Wulkan Semeru położony jest w Parku Narodowym Bromo – Tengger – Semeru, a jego wysokość 
sięga 3676 m n.p.m.  

Wejście na wulkan Semeru zajmuje ok. dwa dni. Należy jednak pamiętać, że dostępność wulkanu 

uzależnione jest od jego aktualnej aktywności wulkanicznej. 

Trekking na wulkan Semeru rozpoczyna się w wiosce Ranupani (2200 m n.p.m.), gdzie można 

wypożyczyć także niezbędny sprzęt campingowy. 

Base camp Kalimati położony jest na wysokości 2700 m n.p.m. i prowadzi do niego najpierw krótki 

leśny odcinek do jeziora Ranu Kumbolo, a następnie szlak przez krajobraz typowo sawannowy. 

Przejście odcinka do obozu głównego trwa ok. 6 godzin. W base camp można rozbić obóz  

i przenocować. Dla osób pragnących zostać w górach dłużej, istnieje możliwość wydłużenia trekkingu 

o jeden dzień i przenocowania nad jeziorem Ranu Kumbolo (2400 m n.p.m.). 

Podejście na szczyt Semeru początkowo łagodne, z czasem zamienia się w bardziej uciążliwą 
wspinaczkę. Po drodze na szczyt Semeru mijamy drugi base camp Arcopodo położony na wysokości 

2912 m n.p.m. To równie dobre miejsce na nocleg, ponadto skraca o godzinę podejście na szczyt, które 

z obozu Kalimat zajmuje ok. 4 godziny. 

W drodze zejściowej należy się liczyć  dość długim i czasochłonnym zejściem, sięgającym nawet  

8 godzin. Stąd warto rozważyć nocleg w drodze powrotnej np. nad jeziorem Ranu Kumbolo,  

w szczególności, ze względu na niezwykle atrakcyjne krajobrazy i całą okolicę. 
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Wulkan Anak Krakatau (813 m n.p.m.) 

To aktywny wulkan, którzy wynurzył się z oceanu w 1927 roku w miejscu starego, nieistniejącego już 
wulkanu Krakatau.  

Wulkan Anak Krakatau położony jest pomiędzy wyspą Jawą, a Sumatrą. Wulkan położony jest  

w Parku Narodowy Ujung Kulon. 

Wulkan Anak Krakataut ze względu na swoją dużą aktywność rośnie 5 metrów rocznie. 

Lokalne biura turystyczne organizują trekking na wulkan Anak Krakatau. Przy słabszej aktywności 

wulkanu nie tylko można wejść na samą wyspę, na której położony jest wulkan, ale także zdarzają się 
okazje umożliwiające wejście nawet na sam szczyt wulkanu. Niestety najczęściej wulkan można 

obserwować z łodzi oddalonej o niego o kilka kilometrów. 

Istnieje też możliwość podziwiania wulkanu Anak Krakatau z sąsiedniej wyspy Rakata, gdzie również 
znajduje się wulkan o takiej samej nazwie, Rakata (820 m n.p.m.). Wspinaczka na wulkan Rakata nie 

jest najprostsza i może zająć nawet 5 godzin. 

Na wulkan Anak Krakatau można się wybrać z jednym z lokalnych biur lub organizując wyjazd 

samodzielnie, wynajmując łódź rybacką z pobliskich miejscowości na wyspie Jawa. 

Wulkan Merapi (2911 m n.p.m.) 

Najaktywniejszy wulkan całej Indonezji. To także jeden z popularnych celów trekkingowych 

wycieczek na wyspie Jawa. 

Wulkan Merapi znajduje się w odległości ok. 2 godzin drogi od miasta Yogyakarta.  

Trasa wejściowa na wulkan Merapi zajmuje ok. 4 godziny.  

Należy pamiętać, że wspinaczka na szczyt jest uzależniona od jego aktualnej aktywności wulkanicznej. 

Wulkan Tangkuban Perahu (1830 m n.p.m.) 

Aktywny wulkan położony 30 km na północ od miasta Bandung na wyspie Jawa.  

Wulkan Tangkuban Perahu ma wysokość 1830 m n.p.m. i posiada pięć kraterów z czego 3 z nich 

uznawane są za aktywne.  

Podczas wizyty można zejść do wnętrza krateru lub obejść go dookoła. Taka wycieczka trwa około 

dwóch godzin, ale ze względu na piękne widoki na pobliską okolicę, może być nie lada atrakcją. 

W jednym z kraterów można podziwiać gejzery z wydobywającą się z wnętrza ziemi gorącą wodą. 
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Pozostałe atrakcje górskie na wyspie Jawa 

Dieng Plateau 

Płaskowyż pochodzenia wulkanicznego, stanowiący gigantyczną kalderę pradawnego wulkanu.  

Główną atrakcją tego miejsca jest trekking wśród wzgórz, pól ryżowych, wiosek, jezior, gorących 

źródeł, kraterów aktywnych wulkanów oraz świątyń hinduistycznych VIII wieku.   

Wulkan Gede i wulkan Pangrango 

Park Narodowy, gdzie znajdują się oba wulkany, mimo iż jest popularną atrakcją turystyczną 
miejscowej ludności, rzadko jest odwiedzany przez innych turystów. 

Na terenie parku znajdują się dwa wspomniane już wyżej wulkany: wulkan Gede (2958 m n.p.m.) oraz 

wulkan Pangrango (3019 m n.p.m.), połączone ze sobą przełęczą na wysokości ok. 2400 m n.p.m. 

W samym parku oprócz wulkanów można podziwiać wodospady, jeziora i gorące źródła oraz 

popularne na wyspie Jawa plantacje herbaty. 

Wulkan Kawah Ijen 

Aktywny wulkan znajdujący się wewnątrz szerokiej na 20 km kaldery pradawnego wulkanu Ijen.  

Krater wulkanu Kawah Ijen wypełniony jest kwaśnym jeziorem o turkusowym kolorze. Niemal 

kilometrowej średnicy krater stanowi największe jezioro tego typu na świecie. 

Główną atrakcją tego miejsca jest aktywna eksploatacja siarki bezpośrednio z wydobywających się  
z wnętrza wulkanu gazów siarkowych, zamienianych po schłodzeniu w ciecz, a następnie w wyniku 

stężenia posiadających postać jaskrawo żółtych bloków. 

Trekking na wulkan Kawah Ijen rozpoczyna się od wejścia na krawędź wulkanu na wysokość 2400 m 

n.p.m., a następnie schodzi się na dno krateru, tą samą drogą co robotnicy pracują przy wydobyciu 

siarki.  

Należy uważać na wszędzie wydobywające się toksyczne opary siarki, które oprócz nieprzyjemnego 

zapachu mogą drażnić oczy i układ oddechowy. 

Informacje dodatkowe 

Plaże na Jawie 

Osoby, które bardzo chcą skorzystać z plażowania na wyspie Jawa mogą wybrać się na plażę  
w miejscowości  Pangandaran. Plaża ma kilkadziesiąt kilometrów długości, lekko brunatny piasek 

pochodzenia wulkanicznego, a ze względu na występujące wysokie fale jest idealnym miejscem dla 

surferów. 

Miłośnikom nurkowania i snorkowania przypadnie do gustu archipelag Karimunjawa.  

To 27 niewielkich wysepek położonych 100 km na północ od wyspy Jawa. Całość stanowi Morski 
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Park Narodowy Karimujawa. Niemal każda z wysp oferuje piaszczyste plaże, dżunglę oraz świetne 

miejsca nurkowe. To tutaj znajduje się jedna z najpiękniejszych i najbogatszych w podwodne życie raf 

koralowych Indonezji.  

Co warto kupić 

Przede wszystkim biżuterię, w tym przede wszystkim tradycyjne bransoletki i wisiorki. Popularnym 

suwenirem są także przedmioty drewniane, w tym tradycyjne indonezyjskie figurki i lalki, misy, figurki 

zwierząt  oraz maski. Warto też zainteresować się aromatycznymi kadzidełkami i wszelkimi olejkami. 

Przydatne adresy i strony internetowe 

Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie 

Kontakt: 

ul. Estońska 3/5, 03-903 Warszawa 

tel: +48 (22) 617 51 08 

      +48 (22) 617 51 79 

https://kemlu.go.id/warsaw/lc 

Polecane strony internetowe 

Więcej informacji praktycznych o Indonezji 

http://borobudurpark.com/ 
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Spotkajmy się online 
 

 

 

 

 

 www.magdalenaboczek.com 

 

 

 

 

Facebook - Magdalena Boczek 

 

 

 

 

Twitter - @geotramper 

 

 

 

 

Instagram - @geotramper 

  

 

 

 

You Tube - Magdalena Boczek 

 


