
A L A M A N D A  V I L L A S ,   

P O O L  &  A D V E N T U R E  

OVERWINTEREN  
Heeft U Wel eens  gedacht aan ? 
Goedkoop overwinteren ,in Jogjakarta, Indonesie. 
Heerlijk hier is het altijd zomer voor  50 € per dag ! 
Voor 2 personen incl.   
 

Ontbijt, Lunch, onbeperkt water, frisdrank, koffie, thee,  
op uw kamer,  maar ook bij ons in de huiskamer, of aan het   
zwembad, en natuurlijk gezellig aan de keukentafel. 
Enkele keren per week uitstapjes, in de prachtige omgeving  

van Jogjakarta, met onze luxe auto’s, fietsen, E bikes. 
 

Voor het avond-eten, geven we u alle vrijheid,  
om te genieten wat uw voorkeur heeft! 
Naar keuze ‘s avonds genieten,  
van onze eigen keuken, dineren aan de keukentafel,  
midden tussen onze rijstvelden voor 3,50 € p.p.  

 Onze 7 villa’s  gelegen tussen de rijstvelden.   
1 km van de Jogjakarta City Mall, 15 minuten van hartje Jogjakarta. 
Maar ook vanuit uw villa gelijk in het prachtige rustige platteland. 
 

 Waar het altijd hele jaar door zomer is. 
met 28 – 30 Celsius overdag en 23-25 Celsius nachts. 
Door onze open ligging altijd een heerlijke koele bries! 
  
  

Met het Alamanda team, maak U echt iets leuks van je winter! 
U heeft Uw eigen zeer ruime villa, 
maar U  kunt ook gebruikmaken van onze woonkamer, 
de grote keuken, in onze zeer koele koloniale stijl gebouwde huis. 
 

We bieden U namelijk een thuis, en bij ons thuis bent U nooit alleen. 
Deel uw dagen in zoals u dat wilt, met heerlijk lezen, wandelen,  
fietsen, TV kijken,,(ook NL) of  meegaan onze  excursies  
en activiteiten, waar U gratis en vrijblijvend aan kunt deelnemen. 
(zo vaak u wilt en naar uw eigen keuze en inbreng) 

Of  u gaat gezellig uit eten in een van de 1001 restaurantjes, 
bij ons in de buurt  of  in Jogjakarta stad.  
(uiteraard zorgen wij voor het vervoer van en naar Uw “uit eten” restaurant)  

Haast iedere 100 meter kunt u in dit heerlijke land, ‘s avonds eten; 
van gezellig langs de weg, kleine warungs  of een van de vele food-markets,  
waar een ieder kan kiezen van een andere type keuken. 
Maar ook  een grote keuze uit een luxere manier van uit eten   
en toch altijd heel goedkoop! (luxe uit eten is ongeveer 5 euro p.p.) 

En als u eens zelf wilt koken, wel onze  openlucht keuken midden in de rijst-
velden, staat tot uw beschikking.  (we vinden het gezellig om samen met u te koken! 
Wij u Indonesisch, u ons Nederlands! :-) 

We Like You to Feel Home at Our Villas 
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 Alamanda Villa’s heeft  dagelijks gezellige gasten vanuit de hele wereld, 
dus u ontmoet altijd weer nieuwe vrienden, tijdens het ontbijt, het gezellige kopje 
koffie op het terras van ons huis, of onderweg tijdens onze excursies.  
  
 

Elke week gratis activiteiten 
Afwisselend nemen we u graag meerdere keren een dagje (of korter)  

mee op avontuur in de omgeving, of nodigen we u uit ons te vergezellen naar  
de lokale markt om inkopen te doen voor onze (uw) avond eten. 
  

Onze Fietsen, E-bikes, Lichte motors, Auto’s 
staan tot uw beschikking. Zodat u wanneer u maar wilt,  
zelf of samen met onze staf een uitje kunt maken in de omgeving. 
We liggen in de groenstrook, dus het platteland is onze achtertuin., 
Ver weg van de drukte en heerlijk landelijk! 
  

Jogjakarta heeft 87 museums , 
dus keuze genoeg, maar ook meer dan 100 kunstgaleries.  Er is een kunst-
academie in Jogjakarta, dus iedere dag wel een uitvoering  ergens in de stad!  
  

Indonesie is ook het land van heerlijke massage 
Geniet je van een relaxte massage voor 7 €  voor 90 min.  
(kan in uw eigen huisje of buiten de deur) 
 

Verder zijn de mogelijkheden onbeperkt in de cultuur stad Jogjakarta 
Batik cursus, schilderen, pottenbakken, dansen, enz enz  
We helpen u graag met het leren van de Indonesische taal  als u dat leuk vind. 
  

Extra service 
Natuurlijk bent U thuis, maar je bent ook op vakantie in een vreemd land! 
Dus maken we het verblijf zo gemakkelijk mogelijk, met onze lokale kennis. 
Zelf ben ik ook Nederlander, die hier al meer dan 25 jaar mijn “thuis” heeft. 
Ik kan u dus altijd als dat nodig is in uw eigen taal bijstaan, 
of  helpen met vragen of problemen, zodat U er niet alleen voor staat. 
 

We wonen buiten, en toch is de Jogjakarta City mall op 1 km afstand  
waar je alles kunt kopen, (hypermarket soort AH).  Wij brengen  en halen u graag. 
Vlakbij is ook een Super Indo (en echtwaar is eigendom van AH Nederland!) 
 

De stadsbus stop op 500  meter van ons huis, (0,20 cent) 

zodat Jogja aan uw voeten ligt. (voor hen die graag  zelfstandig er op uit gaan) 
 

Het academisch ziekenhuis, is 800 meter van ons huis, 
dus ook voor een ongelukje of medische zorg is absoluut geen probleem. 
  

Ontbijten doen we gezellig op het terras van ons restaurant Alamanda, 
of op uw eigen terras, waar u ook  de lunch kunt u gebruiken. 
 

Het Avond eten  
De ervaring het  afgelopen jaren heeft geleerd dat men graag, ook zelf 
Op pad wil gaan om de Indonesische of andere keukens te ervaren. 
Wij bieden u dan ook alle vrijheid, in de keuze van uw avond eten! 
Gezellig en makkelijk ‘s avonds, bij ons aan de gezellige family tafel  
op het terras buiten van ons restaurant. 

genieten van het menu van de dag. 3,50 € p.p.  (uiteraard houden we rekening met uw voorkeuren!)   
 

Sommige gasten, willen ook graag, wel eens een avondje stappen. 
Ondanks dat Jogjakarta misschien niet die naam heeft, brengen (of nemen) we u graag mee  
op kroegentocht, van allerlei slag hebben we hier in Jogjakarta!  
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Bijna altijd zon 
Jogjakarta heeft het hele jaar door zon! 
Een heerlijk idee om de Hollandse winters te kunnen vergeten. 
Ook in wat we regentijd noemen, hebben we meer dan 90% Zon 
Meestal als het regent eind van de dag voor 30 tot 60 minuten. 
U kunt hier echt iedere dag, gebruik maken van het zwembad! 
 

En voor de kosten hoeft u het niet te laten! 
 Compleet overwinter verblijf voor 2 personen   
voor rond de  € 1.500 per maand, zo goed als all inn. 
inclusief accommodatie, half-pension, gratis wasserij,  
schoonmaak, gebruik vervoermiddelen, fitness,  
ons zout-water zwembad en activiteiten, onze butlerservice  :-) enz enz enz. 
 

Uw Joglo/ Villa, wordt dagelijks bijgehouden,  
2 x per week uw beddengoed verschoont, (of vaker op verzoek) 
handdoeken wanneer u maar wilt. 
De villa's zijn volledig ingericht en voorzien van o.a. , 
Smart T.V. en zeer hoogsnelheid  WIFI. 
 

We hebben diverse villa keuzes, (zie volgende pagina’s) 
 

Rekent U eens uit wat u thuis kwijt bent aan eten,  
elektra en uitgaan,  dan krijgt u haast geld toe! 
 

Onze goedkope overwinter aanbieding,  gelden  voor de  
periode oktober tot en met mei, bij minimaal 1 maand verblijf. 
   

Geïnteresseerd?  
Zend ons een E-mail, en kom genieten in uw eigen villa in Jogjakarta. 
Onze gasten van 2019, komen allemaal weer terug in 2022 
en we brengen u graag met hen in contact om te weten wat u kunt verwachten. 
We hebben slechts 7 Villa’s met ieder 2 gasten , dus onze maximale  
bezetting is 14 gasten, dus Heel ! Heel !  veel Privacy. 
  

Reis en verblijf; 
Uiteraard helpen wij u graag met het voorbereiden van de reis, 
U kunt rechtstreeks goedkoop met KLM vliegen naar Jakarta, 
Of direct op Singapore en dan direct door naar Jogjakarta,  
Ook via Kuala Lumpur is er een zeer goede direct vlucht.! 
Vanaf Jakarta is het naar Jogjakarta maar 1 uurtje vliegen  
Vanaf Singapore is het 2 uurtje en vanaf Kuala Lumpur is het 2,5 uur. 
Alle direct naar  de zeer ruime  nieuwe luchthaven. (waar wij u ophalen) 
  

U kunt eenvoudig een 60 dagen visum krijgen (wij helpen u daar graag mee! die 
u hier telkens met 30 dagen kunt verlengen tot maximaal  180 dagen !  

We Like You to Feel Home at Our Villas 

https://lacasita.com/nl/vakantiehuis-met-zwembad


We Like You to Feel Home at Our Villas 

Onze Superior Bungalow 
(zijn er 2 naast elkaar ook prettig samen met 2 vrienden) 
 

40 m²   per villa en een gezamenlijk terras van  45 m²  terras,  
  met lekkere stoelen, uw eigen ligbedden en een aparte  
  Eet (kaart) tafels. 
             Natuurlijk prachtig vrij uitzicht, over de omgeving met   
  rijstvelden, rietsuikerplantages, de vulkanen Merapi &  Merbabu 
  Een comfortabel  180 x 200 cm bed,  (of 2 eenpersoons bedden!) 
  Zitbank voor de Tv,  Kledingkasten, Make up tafel,   
  Bed leeslampjes, 32 inch flatscreen Smart TV . 
  Uiteraard zeer hoge snelheid glasvezel WIFI 
  (kunt u heerlijk uitzending gemist kijken, op tijden dat het u uitkomt) 

  Uw zeer ruime badkamer, verhoogd toilet, een heerlijk Douche,  
  met krachtig warm en koud water, dus van alle gemakken voorzien. 
 

  De Villa’s zijn erg koel door de bouwvorm,  
  En geluid vriendelijk gemaakt,  
  zodat u binnen heerlijk slaapt bij 30 decibel! 
  Uiteraard is er ook AIRCO en een plafond Fan aanwezig. 
   

  U heeft een normale grote koelkast, met vriesvak. 
  Een 19 liter mineraalwater gallon staat in uw kamer. 
  Natuurlijk een waterkoker, met thee en koffie.  
  (lust u een biertje of wijntje dan zorgen we daar graag voor,  
     gewoon tegen winkel prijzen!) 
   

  Iedere dag, een heerlijk Westers of Indonesisch ontbijt naar wens. 
  Op uw terras of gezellig op het terras bij ons aan huis! 
  De lunch en avondeten gaan dagelijks in Overleg met u. 
   . 

Dat allemaal voor slecht 50 € per dag voor 2 personen. 
(incl. belastingen enz. natuurlijk, eerlijk duurt het langst!)  
 

Incl. dus Ontbijt, Lunch, Uw wasgoed, niet alcohol Drankjes, Tours in de omgeving,  
een Wagen met chauffeur die u Brengt en Haalt waarheen u graag wilt. 
Natuurlijk incl. badjas voor ons zwembad  

OVERWINTEREN Info 



Onze zeer ruime Java Joglo,  

natuurlijk prachtig vrij uitzicht, over de omgeving, rijstvelden  
en de Merapi vulkaan recht voor U 

 

50 m²   Deze zeer prive Java Joglo met ruim terras  20m², comfortabele stoelen  

  om lekker te genieten van het uitzicht, uw boek te lezen enz,  
  2 ligbedden (of ligstoelen naar keuze) op uw terras.  
  Een tafel met stoelen voor ontbijt/lunch. 
 

  In u villa een en een aparte Eet (kaart) tafel 90 x 90 cm,    
  Een 2 persoons  zitbank, veel kast en ophang ruimte, Bed leeslampjes,  
             Groot comfortabel  200 x 200 cm bed,  (of 2 eenpersoonsbedden!) 
  32 inch flatscreen Smart Tv, (met internet/ netflix, BVN, uitzending gemist ,enz. ) 

  Uiteraard zeer hoge snelheid glasvezel WIFI 
  Uw zeer ruime badkamer, met Douche, heerlijk krachtig warm  
  en koud water, en alle gemakken die u daar nodig heeft. (verhoogt WC) 
 

  De Joglo is erg koel door de bouwvorm, en geluids vriendelijk gemaakt,  
  zodat u binnen heerlijk slaapt bij 30 decibel! 
  Uiteraard is er ook AIRCO en een plafond Fan aanwezig. 
   

  U heeft een normale grote koelkast, met vriesvak. 
  Een 19 liter mineraalwater gallon staat in uw kamer. 
  Natuurlijk een waterkoker, met thee en koffie.  
  (lust u een biertje of wijntje dan zorgen we daar graag voor!) 
   

  Iedere dag, een heerlijk Westers of Indonesisch ontbijt naar wens. 
  Op uw terras of gezellig , op het terras van ons huis! 
  Ook de lunch is inbegrepen, voor diner bij ons gezellig thuis of aan de  
  keukentafel heerlijk in de openlucht, vragen we 2,50 € p.p. Extra.  
  Uiteraard  overleggen we dagelijks  het menu met u. 
 

  Badjassen, badlakens enz. ontbreken natuurlijk niet.  
  Onze hometrainers, staan ook tot uw beschikking, en nog veel meer!! 
 

Dat allemaal voor slecht 60,00 € per dag voor 2 personen. 
Incl.  Ontbijt, Lunch, Uw Wasgoed,  niet alcohol drankjes, Tours in de omgeving, 
een wagen met chauffeur die u brengt en haalt waarheen u graag wilt. 
(incl. belastingen  natuurlijk, eerlijk duurt het langst!)  
 

In de Joglo kunnen we een extra  bed plaatsen tegen een kleine meerprijs! 

OVERWINTEREN Info 

Foto door gast gemaakt in maart 2020  
vanaf dir terras 
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Onze  100m² grote “Family poolside Joglo”  
2 Complete ruime woon/slaap kamers, beide van alle gemakken voorzien,  
Beide een eigen ingang,  eigen badkamer, koelkast ,TV, diner tafel enz enz 
Maar wel een groot gezamenlijk terras en om de hoek is het zwembad. 
Met 50 m² terras met ligbedden, ligstoelen, grote tafel, met 4 stoelen. 
 

Ideale  als u samen met 2 goede vrienden, de winter wilt doorbrengen,  
‘s avond gezellig een drankje, misschien een kaartje leggen  
 

Maar wel ieder zijn eigen vrijheid, en geheel onafhankelijke kamer. 
 

natuurlijk prachtig vrij uitzicht, over de omgeving,  
rijstvelden en de merapi vulkaan recht voor U 

 

Deze Family Joglo met 2 complete prive ingerichte kamers,  
gebaseerd op iedere kamer 2 personen,  
voor slecht 110,00 € per dag  voor 2 x 2 personen. 
Incl. alles wat we ook voor de Java Joglo aanbieden en de Superior Bungalow.  
Ontbijt, Lunch, Uw Wasgoed,  niet alcohol drankjes, Tours in de omgeving, een wagen met chauf-
feur die u brengt en haalt waar heen u graag wilt.  (incl. belastingen enzo natuurlijk!)  
 

In 2019 hadden we diverse gasten die met vrienden kwamen, 
dan is het prettig, om bij elkaar te zitten maar toch heel prive! 

Bent U met 3/4  personen,  
Of 2  personen die graag ieder een eigen slaapkamer hebben 
dan kunnen wij u onze Java Merapi view Joglo  
met een  extra  slaap- en badkamer aanbieden. 
voor  de dag prijs van  80,00  met  3 personen.  
Incl. alles wat we ook voor de Java Joglo aanbieden en de Superior Bungalow.  
Ontbijt, Lunch, Uw Wasgoed,  niet alcohol drankjes, Tours in de omgeving, een wagen met chauffeur 
 die u brengt en haalt waarheen u graag wilt.  (incl. belastingen enzo natuurlijk!)  
 

Deze Joglo heeft een grote hoofd kamer gelijk de Java Joglo voor 2 personen,  
en een extra kamer met 1 of 2 persons bed(den) , eigen badkamer, buro en kast 
ruimte,  TV ,  met een eigen buiten deur en terras, maar ook een binnendeur. 
 

We sturen u graag enige foto’s van deze Joglo, met extra kamer voor 1 person. 
Die gelijk is als de Joglo voor 2 personen met het beroemde mooi uitzicht. 
 

Onze  family joglo ideaal voor  vrienden couples 

OVERWINTEREN Info 


