
Travel beyond imagination...

Sumatra, Åndernes Ø
Eventyr rejse til Sumatra’s jungle og den smukke korel ø Pulau Weh
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Dag 1  ANKOMST MEDAN
Ved ankomsten til Medan, hovedstaden på Sumatra, bliver I mødt 
af jeres guide i lufthavnen, og kører de 3½ time til Bukit Lawang ved 
Gunung Leuser Nationalpark. Efter indkvartering i jeres bungalows 
har i eftermiddagen på egen hånd. 
Overnatning:Jungle inn(M) 

Dag 2  GUNUNG LEUSER NATIONALPARK
I bliver hentet på hotellet efter morgenmaden. Herfra spadserer I 
langs Bohorokfloden mod Orangutang Rehabiliterings Centret. I kryd-
ser floden i en lille trækano, og står nu ved indgangen til Gunung Leu-
ser Nationalpark. Efter en 20 minutters gang op gennem regnskoven 
kommer I til en lille lysning, hvorfra de unge orangutang bliver fodret 
to gange dagligt. Det er vel overflødigt at sige at man fascineres over 
de skønne primater. Efter jeres besøg i orangutang centret fortsæt-
ter I over til det lille hotel Jungle Inn, hvor I får serveret en lækker 
frugtsalat. Derefter går turen til flagermusgrotten. Turen til grotten er 
udfordrende uden at være uoverkommelig. Det er vigtigt at medbringe 
en lygte og godt fodtøj.Derefter tager vi på opdagelse i junglen et par 
timer. Overnatning:Jungle inn(M)

Dag 3  BUKIT LAWANG-JUNGLE TREKKING
I dag tager vi på tur i Junglen. Det er muligt at overnatte i Junglen hvis 
I har lyst. Men det er også muligt at tage tilbage til Hotellet og tage 
en tur tilbage til junglen dagen efter… Vi har umiddelbart arrangeret 
en jungletur med overnatning, men kan som sagt ændres. Junglen på 
Sumatra er stadig forholdsvis uberørt , i hvert fald i dette område. Det 
betyder et rigt dyreliv og en utrolig variation af planter og insekter… 
Vi overnatter (eventuelt) I et interimistisk telt og maden finder vi bl.a. 
i junglen.

Dag 4  LEUSER NATIONALPARKEN
Vi nyder junglens lyde og tager på opdagelse omkring lejren, Her er 
der mulighed for at se Gibbon aber, varaner og måske den noget sky 
Næsehornsfugl, Vi er tilbage i lejern hen på eftermiddagen hvor der 

venter  frisklavet te eller kaffe. Vi overnatter i junglen.

Dag 5  LEUSER NATIONALPARKEN
Efter morgenmad tager vi tilbage mod vores bungalow, vi vandre langs 
floderne og tager evt, en dukkert undervejs i det krystalklare vand.

Orang utan

Elefanter i Tangahan nationalparken



Dag 6  BUKIT LAWANG-MEDAN-BANDA ACEH
Vi forlader Leuser nationalparken og kører  til Medan og flyver til Ban-
da Aceh hvor vi overnatter inden vi tager båden til Pulau Weh.

Dag 7  PULAU WEH
Om morgnen tager vi med færgen til Sabang. Ved ankomsten direkte 
til havnen hvor vi tager færgen til Sabang ( Pulau  Weh og derfra 
videre til Gapang Beach og Lumba Lumba resort.

Dag 7 - 11 PULAU WEH

Pulau weh er berømt for sin fine dykning. Sigtbarheden og det va-
rierede marine liv tiltrækker hvert år dykkere fra hele verden. Så de 
næste dage bliver der rig mulighed for at opleve havet og dyrelivet 
omkring øen. Lumba Lumba resort har ingen restaurant, derfor er der 
ikke måltider inkluderet. Men der findes et par gode lokale restauran-
ter lige ved siden af. 

Dag 11  PULAU WEH - MEDAN
I forlader jeres lille paradis ø og tager båden mod Banda Aceh. Herfra 
fly til Medan for at flyve mod København eller videre på eventyr.

Op på elefanten !

Lumba Lumba resort Pulau Weh

Lumba Lumba resort Pulau weh

“But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing 
pleasure and praising pain was born and I will give you a complete 
account of the system, and expound the actual teachings of the great 
explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one 
Lumba Lumba resort / Pulau Weh

Pris pr. person :   6250 kr. inc. jungle og Pulau weh
Pris pr. person  :  2380 kr. kun jungle (Leuser nationalpark) 

Turleder: Adi Suharto
Visum: Ja, ved ankomsten 25 usd ( 20 eur)
Sygeafbestillingsforsikring 1162.-

Inkluderet:  Fuld kost i junglen o Guide, hoteller og transport 
samt uflugter og indenrigs flybilletter.

Det er muligt at leje alt dykkerudstyr på Lumba Lumba resort  
Pulau weh. 

Ikke inkluderet: oversøisk flybillet
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Strand på Pulau Weh, Nord Sumatra


