Sumatra, Åndernes Ø
Eventyr rejse til sydøstasiens tropiske paradis
Rundrejse med Dansk Rejseleder

SUMATRA EVENTYR

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: Bukit Lawang Cottage (M)

byer og over interimistisk byggede broer. Det er en barsk tur, vejene
er utrolig dårlige og kæmpe huller enorme vandpytter og kæmpesten
kan blokere for os. Det kræver en dygtig chauffør og det har vi. Til
gengæld er belønningen når vi endelig ankommer fantastisk. Vi starter med at indskrive os i det helt nye visitor center (bambus hus) og
derefter går vi ned til floden hvor en noget speciel færge venter os.
Vi bliver langsomt færget over floden og derefter går vi mod vores forholdsvis primitive bungalows. Nu er det tid til at slappe af og nyde den
fantastiske jungle. En svømmetur i floden under det enorme trætoppe
er en oplevelse helt udover det sædvanlige.

Dag 2 		
GUNUNG LEUSER NATIONALPARK
I bliver hentet på hotellet efter morgenmaden. Herfra spadserer I
langs Bohorokfloden mod Orangutang Rehabiliterings Centret. I krydser floden i en lille trækano, og står nu ved indgangen til Gunung Leuser 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 fortsætter
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. Resten af dagen til fri disposition. Overnatning:
Bukit Lawang Cottage (M)

Dag 7

Dag 3
GUNUNG LEUSER NATIONALPARK/Jungle trek.
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
I junglen.
Dag 5		
JUNGLEN - BUKIT LAWANG
I forlader junglen og tager tilbage til Bukit Lawang cottage. Resten af
dagen på egen hånd.

Kæmpetræ i Leuser nationalparken

Tangahan . I dag skal vi på elefant trek gennem junglen. Vi starter
med at vaske elefanterne i floden og nyder de fantastiske omgivelser… Om eftermiddagen retur til Bukit Lawang. Resten af dage til
egen disposition.
Dag 8		
BUKIT LAWANG-BRASTAGI
Efter morgenmad kører vi mod Brastagi i højlandet, her er det noget
køligere og faktisk behageligt efter jungle oplevelsen. Overnatning på
Novotel.
Afslapning ved floden i Tangahan natrionalparken

Dag 9		
BRASTAGI - LAKE TOBA
Morgenvækning kl. 06.00. Turen går til toppen af Sibyiak vulkanen,
hvor det er muligt, at komme helt tæt på et af naturens mest fantastiske syn. Her er sydende huller med den karakteristiske svovllugt,
forrevne vulkantinder og en fascinerende udsigt over disse gulgrønne
klippesider, hvor skyerne konstant svæver forbi, og skiftevis lukker
og åbner for udsynet. I er tilbage ved hotellet kl. 13.00, og kører der-

Dag 6		
BUKIT LAWANG-TANGAHAN		
Fra Bukit Lawang tager det ca. 2 ½ time med landrover til Tangahan
nationalparken. Turen går gennem oliepalme plantager små lands-
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efter direkte til Toba søen. Undervejs gøres ophold ved Sipiso–Piso
vandfaldet, der med sit fald på halvfjers meter er et fascinerende syn.
Herefter tager I færgen til Samosir. I sejler direkte til Carolina Cottage.
Et dejligt bungalow botel direkte til Toba søen. Overnatning: Carolina
Cottage.

Dag 10		
SAMOSIR
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 I oplever tradi-tionel Batak-dans. Herfra videre
til Ambarita, for at få historien om den gamle Batak kultur. Specielt
henrettelsen af tilfangetagne fjender er en både blodig og uhyggelig
beretning. Toba bataks var ikke notoriske kannibaler, men ved specielle lejligheder gik hele samfundet amok i en blodrus. Overnatning:
Carolina Cottage (M,)
Dag 11		
SAMOSIR-MEDAN
Vi tager fra Lake Toba til Medan for at flyve med Singapore Airlines
mod København..

Elefant i Tangahan national Parken

Dag 12
Ankomst københavn om morgnen.

Fakta:
Indonesien er et at sydøstasiens største lande med en
befolkning på næsten 200 millioner. Fra Sumatra til Irian
jaya strækker Indonesien sig ca 5000 kilometer og består af
ca 14000 øer hvoraf mange er ubeboede. Sumatra er en af
de mest varierede områder med både Kristne, animister og
muslimer.

Afrejse fra 21 juni 2019- 03 juli 2019
Afrejse med Swiss Airlines
Pris pr. person 16980 kr
Singelværelse tillæg: 3775 kr

Sprog: Indonesisk men alle forstår og taler engelsk.

Turleder: Adi Suharto / Christian Peulicke

Valuta: Indonesiske Rupia 1 dkr = 2000 Rupia.

Visum: Ja, købes ved ankomsten til Sumatra

Visum 30 dage ved ankomsten.

Depositum ved tilmelding 5500.- pr. person
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