Reisvoorbeeld - SUMATRA OVERLAND 12D/11N:
van Medan tot Padang
Dag 1: Medan: Aankomst te Medan. Verwelkoming op de luchthaven en transfer naar hotel
Garuda Plaza.
Dag 2: Medan naar Bukit Lawang: Medan City tour: ontdek de verschillende godsdiensten
die vreedzaam naast elkaar bestaan. Bezoek aan de Al-Matshun Moskee, het Maimoon
Paleis en een Hindoe- en Boeddhisttempel. Na de lunch in een lokaal restaurant te Binjai via
rubber- en oliepalmplantages naar Bukit Lawang. Gelegen aan de rand van het regenwoud
intrek in een schitterend gelegen ecolodge Bukit Lawang.
Dag 3: Bukit Lawang: Na een korte wandeling langs de Bohorokrivier betreed je het Gunung
Leuser Nationaal park. Hier volgt een ong. drie uur durende wandeling door het park met
stop bij de voederplaats voor de orang utans. Na de lunch vrije namiddag om te genieten
van de heerlijke natuur! Overnachting ecolodge Bukit Lawang
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Dag 4: Bukit Lawang naar Berastagi: Vandaag rijden we naar Berastagi via de Anna Maria
Velangkanne Katholieke kerk. Berastagi is gelegen in de heuvels en staat bekend voor zijn
heerlijk fruit en prachtige bloemen. Bij aankomst in Berastagi bezoek aan de kleurrijke fruit-,
groenten- en bloemenmarkt. Overnachting Danau Toba Cottages.
Dag 5: Berastagi naar Lake Toba: 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. Na de wandeling kan je heerlijk nagenieten in de
warmwaterbaden te Raja Berneh, heilzaam voor de huid. Daarna naar het Toba meer met
stops onderweg in een traditioneel Karo Batakdorp, de Sipiso-Piso waterval en het
koninklijk paleis van de Simalungun Batak te Pematang Purba. Vanuit Parapat met de
motorboot naar Samosireiland. Intrek in hotel Toba Village Inn, schitterend gelegen aan het
meer waar je heerlijk kan zwemmen!
Dag 6: 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.
Dag 7: 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.
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Dag 8: Samosir naar Padang Sidempuan: Met de passagiersferry terug naar Parapat waar de
chauffeur jullie opwacht voor de rit naar Padang Sidempuan. Onderweg bezoek je o.a. een
ananasplantage, de markt te Balige, een traditioneel dorp te Jangga Dolok en de
spectaculaire warmwaterbronnen te Sipoholon. Lunch in Tarutung. Late namiddag
aankomst te Padang Sidempuan, de hoofdstad van Zuid-Tapanuli.
Overnachting in Hotel Torsibohi.
Dag 9: Padang Sidempuan naar Bukittinggi: Vandaag de langste rit van deze overland. We
rijden naar Bukittinggi, het culturele centrum van de Minangkabau, vooral gekend van hun
matriarchaal familiesysteem (eigendommen – land en huizen – gaan over van vrouw tot
vrouw). Het zijn tevens goede boeren en zeer vaardige handwerkslieden, getuige het
schitterende houtsnijwerk. Stops te Aek Sijornih waar de waterval zich tussen duizenden
palmbomen slingert en aan de kruidentuin waar je o.a. de vanilleboom, de peperboom,
kaneel en andere kruiden vindt. Na de lunch zet je de weg verder met nog een stop te Bonjol
waar je de evenaar kruist. Aankomst te Bukittinggi tegen de avond.
Overnachting in Hotel Royal Denai.
Dag 10: Minangkabauland: Kennismaking met het schitterende Minangkabau land.
Panoramische fotostops, traditioneel koffie maken, traditionele lunch (exclusief)(proef van
liefst 15 typische Minangkabau gerechten opgediend op kleine schoteltjes, het ene al wat
‘heter’ dan het andere…), bezoek aan het Pagaruyung Paleis: een zeer gevarieerde en
boeiende dagtocht! Na aankomst in het hotel kan je desgewenst nog op eigen houtje de
markt van Bukittinggi en Fort Vredeburg verkennen, beiden op wandelafstand. Op vrijdag en
zaterdag is er een opvoering van de traditionele Minangkabau dansen (optioneel).
Overnachting in Hotel Royal Denai.
Dag 11: Bukittinggi naar Maninjau: In de ochtend maak je een prachtige maar inspannende
wandeling van ongeveer 4 uur door de Sianok Kloof (Buffalo Hole). Je loopt langs Kota
Gadang, een dorp gekend voor zijn zilverwerk, mooi gelegen tussen de rijstvelden. De grote
houten huizen van het dorp zijn zeer mooi en een bezoek waard. Lunch inclusief. Na de

lunch rijden we verder naar het Maninjaumeer na een stop met panoramisch uitzicht op het
meer en een bezoek aan een traditionele suikerwerkplaats, als ze open en werkzaam zijn!
Via 44 haarspeldbochten bereik je de oevers van het Maninjaumeer waar het zicht met het
uur kan veranderen en voor een boeiend spektakel zorgt. Het zicht vanuit de kamers in het
eenvoudige hotel is een droom! Hier kan je rustig alle indrukken van het indrukwekkende
Sumatra verwerken! Overnachting in Hotel Pasir Panjang.
Dag 12: Maninjau naar Padang: Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Padang voor
ofwel de binnenlandse vlucht naar je volgende bestemming in Indonesië, ofwel je
internationale vlucht. Einde van het arrangement.
Prijzen per persoon vanaf : richtprijs +/- 1050€ pp
Inbegrepen:
 Accommodatie volgens programma in kamer met ontbijt
 Transfer luchthaven - Medan en Maninjau – luchthaven Padang
 Privé-wagen met chauffeur, kosten wagen en chauffeur en ‘empty-run’
 Privé-gids gedurende de rondreis (EN-sprekend)
 Ferry Prapat-Samosir-Prapat
 Uitstappen volgens programma
 Fietstocht op Samosir
 Korte jungle trekking in Bukit Lawang
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!

