Sumatra, Åndernes Ø
Tag med på en fantastisk rejse til Sumatras smukke natur og kultur.
Afslut rejsen på en af verdens smukkeste øer og dyk blandt fisk og koraller

Udsigt fra Jungle inn

Sumatra 		

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)

ind på Lumba Lumba Dive Resort.
Dag 7 -10		
PULAU WEH
Ophold på Lumba Lumba resort. Her er rig mulighed for at snorkle,
dykke blandt utrolig smukke fisk og koraller. Øen er ikke stor men der
er stadig gode muligheder for ture rundt på Pulau Weh,

Dag 2
GUNUNG LEUSER NATIONALPARK/Jungle trek.
I dag tager vi på tur i Junglen. . Junglen på Sumatra er stadig forholdsvis uberørt i dette område. Det betyder et rigt dyreliv og en utrolig
variation af planter og insekter… Her svinger Gibbon aber sig i trækronerne, og langsomt bevæger de fasinerende Orang Utan sig fra
træ til træ. Vi overnatter Iiet interimistisk telt og maden finder vi bl.a. i
junglen. (fuld kost )

Dag 10 PULAU WEH BANDA ACEH - MEDAN
Turen går fra jeres lille paradis med færgen til Banda Aceh ( ca 1
time ) og derfra med fly til Medan og videre med Jetstar airways til
Singapore.

Dag 3
LEUSER NATIONALPARKEN
I junglen. Vi udforsker junglen, bader i vandfald, og nyder det utrolig
varierede plante og dyreliv. Overnatning i Junglen
Dag 4
LEUSER PARK - BUKIT LAWANG
Efter et par oplevelsrige dage vandre vi langs floden tilbage til Bukit
Lawang og Jungle Inn. Undervejs er det muligt at bade i floderne, det
er rart med en kølig dukkert i varmen. Overnatning. Jungle Inn
Dag 5
BUKIT LAWANG - BRASTAGI -LAKE TOBA
I forlader junglen og kører sydpå mod Brastagi og Lake Toba Undervejs besøger I en landsby, og får et indblik i Karo Batak stammens
spændende kultur, hvor overtro og ritualer er en integreret del af dagligdagen i landsbyen. Der er også tid til at vandre på den aktive vulkan, Sinabung og derfra se ud over den enorme krater sø, lake Toba.
Ved ankomst til byen Parapat, sejler vi til øen Samosir der ligge midt i
Lake Toba. Overnatning på Carolina cottage ( m)
Dag 6
LAKE TOBA
I vågner op til en storslåede udsigt over Lake Toba Mens sceneriet
nydes, indtages morgenmaden på Carolina Cottage. Herfter tager vi
på udflugt på Samosir .Herfra videre til Ambarita, for at få historien om

På eventyr i flagermusgrotten

Pulau weh ( Sabang Island

den gamle Batak kultur. Specielt henrettelsen af tilfangetagne fjender
r en både blodig og uhyggelig beretning.: Carolina Cottage (M,)
Dag 7
SAMOSIR - MEDAN - BANDA ACEH - PULAU WEH
Efter morgenmad kører I mod Medan for at flyve til Banda Aceh og
derfra med færgen til Pulau Weh og Gapang Beach, hvor I checker

Afslapning ved floden i junglen
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Sumatra 		

Lake Toba

Pris pr. person 9235.Enkeltværelse tillæg 850 kr
Inkluderet:
Flybilletter fra Singapore til Medan t/r
Alle udflugter som beskrevet. Morgenmad, samt fuld kost på
jungle turen, hoteller, transport og indenrigsfly på Sumatra.
Ophold på Lumba Lumba resort er exklusiv morgenmad.
Turleder: Adi Suharto
Visum: nej

Sindshvilevej 9, kld th
2000 Frederiksberg
+45 33119922
info@adventuretrails.dk
Teknisk arrangør: Billetkontoret A/S

Batak hus ved Lake Toba

Gapang Beach. Pulau Weh
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