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Sommige gebieden (o.a. Baliem vallei, Manokwari en Kaimana) in Papua zijn
drooggelegd. Wilt u toch van een alcoholische versnapering genieten, dan
dient u zelf een flesje sterke drank in uw koffer mee te nemen. Officieel is
dat verboden, maar controles zijn er niet voor toeristen.
Het is gebruikelijk dat u sigaretten (kretek) uitdeelt bij bezoek aan stammen
in de Baliemvallei. Vraag uw gids naar de gewoontes (meestal 1 sigaret per
persoon waarmee u in contact komt). U kunt het ook helemaal aan de gids
overlaten.
Indien u in de Baliemvallei foto’s wilt maken van de lokale bevolking bij
attracties, dan wordt een financiële bijdrage verwacht. Geef niet meer dan
5.000 of 10.000 voor enkele foto’s
In Wamena kon je in 2010 geen geld pinnen. Neem vanuit Jayapura (of
andere stad) voldoende rupia’s mee. Met 500.000 per persoon per dag komt
u ruim uit.
Behalve de algemeen geldende voorzorgsmaatregelen die voor ndonesië
gelden (raadpleeg uw huisarts of de GG&GD) geldt Papua als een malaria
risicogebied. Deet en malariatabletten worden absoluut aangeraden.
Op de luchthaven is het een chaos bij de incheckbali naar de Baliemvallei.
Wij hebben voor u standaard luchthavenassistentie geregeld die voor u
incheckt. U kunt boven in het restaurant wachten tot onze medewerker
gereed is.
Een deel van de oorspronkelijke Papua bevolking streeft naar een
onafhankelijk Papua. De regering en het leger treden af en toe hard op
tegen protesten. Op het hijsen van de verboden Papuavlag staat een
celstraf. Soms zijn er protesten, met name in Timika en Jayapura. Over het
algemeen merkt u daar weinig van. De kans is groter dat u een krakersrel in
Amsterdam meemaakt dan een betoging in Papua.
Het tijdverschil met Jakarta bedraagt 2 uur, Papua loopt 2 uur voor op
Jakarta en 7 uur met Nederland (8 uur tijdens de Nederlandse zomertijd)
In sommige gebieden in Papua (o.a. Baliem vallei, Agats, Asmat, Kaimana)
moet u zich registreren middels een zogenaamde Surat Jalan. Uw gids
verzorgt dit direct voor u bij aankomst. U dient 2 kopieën van uw paspoort
mee te nemen en 2 pasfoto’s. Om de aanvraag te versoepelen vragen wij u
om deze bij uw boekingsbevestiging mee te sturen, zodat e.e.a. van te voren
geregeld wordt
Voor binnenlandse vluchten binnen Papua zijn we aangewezen op
maatschappijen die vaak niet worden toegelaten tot het Europees
luchtruim. Dat wil zeker niet zeggen dat deze onveilig zijn. De
maatschappijen hebben geen behoefte aan toelating tot Europa omdat ze
uitsluitend korte afstanden vliegen. Daar waar mogelijk maken wij gebruik
van Garuda airllines en Batavia Air, die wel worden toegelaten, maar ook
maken we gebruik van Trigana Air (Baliemvallei), Express Air (een zeer
goede en betrouwbare maatschappij die een prima netwerk op Papua
verzorgen) en Wings of Lion Air.
Op vluchten met Trigana Air en Wings Air geldt een maximum gewicht van
15 kg. Overgewicht dient u ter plaatse bij te betalen (ca. € 2,50 per kg)

