Reisvoorbeeld: AVONTUURLIJK SUMATRA 9D/8N
Dag 1: Medan: Aankomst te Medan. Verwelkoming op de luchthaven en naar het hotel Garuda
Plaza.
Dag 2: Medan naar Lake Toba: Medan City tour: ontdek de verschillende godsdiensten die
vreedzaam naast elkaar bestaan. Bezoek aan de Al-Matshun Moskee, het Maimoon Paleis, een
Hindoe- en Boeddhisttempel. Na de lunch (exclusief) in een lokaal restaurant rijden we verder naar
Lake Toba. Vanuit Parapat met de motorboot naar Samosireiland. Intrek in het Toba Village Inn
hotel, schitterend gelegen aan het meer waar je heerlijk kan zwemmen!
Dag 3: Samosir Vandaag heb je een vrij programma en is de auto en gids tot je beschikking. Zo kan je
bijvoorbeeld naar Simanindo rijden waar je desgewenst de traditionele Batakdansen bij kunt wonen.
Ook kan je ervoor kiezen om heerlijk te genieten in Tuk-Tuk aan het meer of maak een wandeling, je
kunt ook gaan zwemmen, lezen, of kennis maken met de plaatselijke bevolking… keuze te over!
Overnachting Toba Village Inn hotel.
Dag 4: Samosir: Vandaag ga je met een plaatselijke Engelssprekende gids een halve dag fietsen door
het overweldigende landschap. Je bezoekt de traditionele dorpen van Ambarita waar vroeger recht
werd gesproken en Tomok met het graf van één van de raja’s van de Sidabutarfamilie. Overnachting
Toba Village Inn hotel.
Dag 5: Lake Toba naar Berastagi: Met de passagiersferry terug naar Parapat waar de chauffeur jullie
opwacht voor de rit naar Berastagi. Stops onderweg te Simarjarunjung (panoramisch zicht op het
Toba Meer), het koninklijk paleis van de Simalungun Batak te Pematang Purba, de Sipiso-Piso
waterval en een traditioneel Karo Batakdorp. Bij aankomst in Berastagi bezoek aan de kleurrijke
fruit-, groenten- en bloemenmarkt. Overnachting Danau Toba Cottages.
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Dag 6: Berastagi naar Bukit Lawang: Na het ontbijt volgt een korte rit per wagen vooraleer je naar de
top van de Sibayak-vulkaan klimt: een boeiende tocht door tropische vegetatie en langs dampende
zwavelbronnen. De tocht terug is een stevige wandeling. Na de trekking kan je heerlijk nagenieten in
de warmwaterbaden te Raja Berneh, met een heilzame werking voor de huid. We rijden verder naar
Bukit Lawang en maken een stop bij Anna Maria Velangkanne Katholieke kerk. Bukit Lawang ligt
aan de rand van het Gunung Leuser National Park en gekend als rehabilitatiecentrum voor orang
utans. Intrek in de schitterend gelegen Bukit Lawang ecolodge.
Dag 7 en 8: Bukit Lawang, jungle trekking: Na een korte wandeling langs de Bohorokrivier betreed je
het Gunung Leuser Nationaal park. Na een stop bij de voederplaats voor de orang utans begint een
driedaagse trektocht door de jungle in het Gunung Leuser Park met een plaatselijke Engelssprekende
ervaren junglegids. Ontdek de fauna en flora van het regenwoud. Misschien kan je een orang utan,

makaken, wilde varkens en/of de ‘Malayan Sun’ beer in het wild spotten. Tussen gigantische
bomen, klimmend en dalend, bereik je de kampplaats waar de tenten opgeslagen worden. Je zal
versteld staan van – gezien de primitieve omstandigheden - het lekkere eten dat je voorgeschoteld
krijgt, bereid door de assistent-gids.
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Dag 9: Bukit Lawang: tubing en naar Medan: Vandaag ga je tubend in ongeveer een uur terug naar
Bukit Lawang. Je zit relax op samengebonden grote banden en ontdekt zo van op het water het
leven in het regenwoud. Na de middag brengen we je naar het vliegveld voor je binnenlandse
vlucht naar je volgende bestemming in Indonesië of internationale vlucht.
Prijzen op aanvraag: richtprijs +/- 850€ pp
Inbegrepen:
 Accommodatie volgens programma in kamer met ontbijt
 Transfer luchthaven - Medan en Bukit Lawang – luchthaven
 Privé-wagen met chauffeur
 Privé-gids gedurende de rondreis (EN-sprekend)
 Ferry Prapat-Samosir-Prapat
 Uitstappen volgens programma
 Fietstocht op Samosir
 3d/2n jungle trekking, inclusief gids, materiaal, tubing en alle maaltijden
Niet inbegrepen:
 Dranken en overige maaltijden
 Toegangsgelden en donaties/fooien
 Wij verzorgen desgewenst eveneens uw internationale en plaatselijke vluchten!

SELAMAT DATANG DI SUMATRA!
WELKOM IN SUMATRA!

