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OOST KALIMANTAN WILDLIFE - 7 DAGEN 

Tourcode: DJ-7D-KAL06 

 
Inleiding 

 
Dag 

1 Balikpapan - Sagatta 

2 Sangatta - Kutai National Park 
3 Kutai Reserve - Muara Wahau 

4 Muara Wahau - Wehea regenwoud 
5 Wehea - Miau Baru - Berau - Derawan eiland 

6 Derawan - Sanglaki eiland 

7 Sanglaki - Derawan eiland – Berau 
 

Deze rondreis is inclusief: 
- transport van luchthaven Balikpapan naar Sangatta 

- motorkano transfer Sangatta rivier naar Kutai Nationaal Park 

- met Jeep naar Wehea Reserve, transfer naar Berau 
- oversteek naar Derawan 

- omgeving ontdekken Derawan, Sangalaki en Kakaban eilanden 
- transfer naar Berau luchthaven 

- 1x overnachting Kutai Sangatta, 1x overnachting Jungle Lodge Kutai NP, 1x overnachting Muara 
Wahau, 1x overnachting Jungle Lodge Wehea, 2x overnachting Sari Lodge Derawan 

- maaltijden/dranken, ontbijt, lunch en diner, water, thee en koffie 

- Engelssprekende gids 
- donaties, entreekosten, vergunningen 

 
Exclusief: 

- internationale en binnenlandse vluchten van en naar Balikpapan, Kalimantan 

- luchthavenbelastingen 
- verzekeringen 

- duik/snorkel benodigdheden 
- Dayak ceremonie 

- softdrinks en alcoholische dranken 
- uitgaven/kosten niet genoemd in programma 

- persoonlijke uitgaven, verzekeringen etc.. 

 
Hotels: 

- Kutai Sangatta Aircon Room 
- Jungle Lodge Kutai NP 

- Muara Wahau Guesthouse 

- Jungle Lodge Wehea 
- Sari Lodge Derawan 
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Reis van dag tot dag 
 

Dag 1. Balikpapan - Sagatta. 
Bij aankomst op de luchthaven van Balikpapan ontmoet je de gids voor de rondreis. Je hebt nu een 

transfer naar Sangatta. Inchecken en overnachting in eenvoudig hotel. 
 

Dag 2. Sangatta - Kutai National Park. 

Vroeg in de morgen met een motorkano stroomopwaarts via de Sangatta rivier naar de Jungle van het 
Kutai Nationaal Park. Bij aankomst bij het Prefab Orangutan Research station, starten we direct met 

een jungletrekking in het park. We gaan de Orang Oetans zoeken, welke wilde dieren zijn. Lunch 
onderweg en diner in het Prefab Research station. In de late namiddag een extra trekking waarbij we 

op zoek gaan naar de wilde dieren. Je ervaart de schoonheid van de flora en fauna van het 

regenwoud. Diner en overnachting in Kutai Jungle Lodge. 
 

 

 
Dag 3. Kutai Reserve - Muara Wahau. 

Na het ontbijt maken we een laatste trekking door het Kutai Nationaal Park, om een laatste glimp op 

te vangen van de Jungle. Dit doen we voordat we verder gaan naar Muara Wahau. We hebben lunch 
onderweg en we bezoeken de Long Ear Dayak Kenyah bij de oude Longhouse in het Miau Baru dorp. 

Er is een mogelijkheid om een voorstelling van de Dayaks te zien (op aanvraag). 
 

Dag 4. Muara Wahau - Wehea regenwoud. 

We bezoeken het tropische woud van Wehea welke meer dan 38000 hectare beslaat. Er is een grote 
verscheidenheid van flora en fauna, met ca. 60 soorten tropische regenwoud bomen. Meer dan 100 

soorten wildlife kan hier worden gevonden. Orang Utans, herten en vele vogels. 
 

Dag 5. Wehea - Miau Baru - Berau - Derawan eiland. 
Na ontbijt een transfer naar Berau en onderweg brengen we een kort bezoek aan het Miau Baru 

Dayak Kenyah dorp. Mogelijkheid tot zien en ontmoeten van een oude longhouse en de Long Ear 

Dayak vrouwen. Overland verder naar Berau haven waar we met de boot naar Derawa eiland varen. 
Inchecken in Lodge en lunch. In de namiddag mogelijkheid tot snorkelen of bezoeken van Derawan 

dorpen. 
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Dag 6. Derawan - Sanglaki eiland. 

Vroeg in de morgen met een vissersboot naar Sangalaki eiland, welke de hoofdstad van de Manta 
roggen wordt genoemd. Veel exotische vissen zijn hier te vinden, zoals Mantas, Napoleons, Purple Sea 

horses en niet te vergeten de Coral Sea garden welke nog steeds intact is. In de avond kunnen we 

naar Turtle Bay gaan. 
 

Dag 7. Sanglaki - Derawan eiland - Berau. 
Na ontbijt een boottocht met een vissersboot naar Berau. Transfer naar de luchthaven voor je 

volgende bestemming. 
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1. Wie is Dari-Java 

Dari-Java is een kleinschalig reisbureau met een eigen lokale vestiging in Bandung. We hebben eigen chauffeurs en gidsen in 

dienst, en betrekken deze niet, zoals de overige organisaties van een groot touringcarbedrijf die chauffeurs en auto’s 

beschikbaar stelt. Wij kennen onze chauffeurs persoonlijk en zoeken voor onze gasten de chauffeur en/of een gids die het beste 

past. Onze chauffeurs en gidsen willen maar één ding; u het naar de zin maken! Ook zijn ze trots op hun werk en doen ze niets 

liever. Wij krijgen regelmatig een sms –of whatsapp bericht van onze chauffeurs zodra ze weer thuis zijn van een rondreis met 

gasten; “wanneer komen mijn volgende gasten, ik wil weer op pad!”. 

Bij Dari-Java kiezen we ervoor om zoveel mogelijk zelf de contacten te onderhouden met de plaatselijke contacten te Indonesië. 

Hotelreserveringen, medewerkers, chauffeurs en gidsen (die we allen persoonlijk kennen), dus korte lijnen en bij ons is zeer 

veel mogelijk. Alles is zeer persoonlijk en lokaal. We werken ook samen met lokale kleinschalige reisbureaus die nog het beste 

met hun gasten voor hebben. We komen al meer dan 15 jaar in Indonesië en kennen alle lokale bezienswaardigheden, hotels 

en excursies die we aanbieden, we zijn hier overal geweest. Ook krijgen we hulp en ideeën van onze familie en vrienden uit 

Indonesië, zo blijven we iedere keer als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Op deze manier Dari-Java biedt net dat 

beetje meer waar de grotere organisaties niet komen. Onze reizen zijn persoonlijker, avontuurlijker en lokaler. 

Een reis met Dari-Java leert je het land en de gebruiken goed kennen, daarnaast zie je uiteraard alle kleinere en belangrijkste 

bezienswaardigheden. Onze chauffeurs weten van de “rondreis op maat en de filosofie hierachter” en zijn creatief onderweg, en 

gaan niet alleen maar van A naar B. 

2. Rondreis op maat  

Wist u dat Dari-Java een van de eerste (of misschien wel de eerste) reisbureau in Nederland was met het concept ”rondreis op 

maat”? Wij organiseren vanaf het begin geen standaard reizen, maar reizen naar uw eigen wensen en ideeën. Elke rondreis die 

wij organiseren is uniek en mede door u bepaalt. Op onze website staan veel reizen beschreven, maar deze dienen meer als 

voorbeeld. Je kunt datgene wat je interesseert of leuk lijkt aan ons doorgeven, dan maken wij voor jou een reisvoorstel. Heb je 

wensen en ideeën die niet op onze website staan, mail of bel ons gerust! Samen met onze lokale contacten gaan we voor jou 

aan het werk om dit te realiseren. 

3. Lokale bevolking 

Door onze vele lokale contacten kun je ook overnachten bij lokale families, zo leer je het echte leven pas echt kennen! Dit kan 

bijv. bij de familie van Sifa Silvana (mede-eigenaar Dari-Java), bij tante Yeti in Bandung. Onze gasten zijn hier altijd lyrisch 

over! Ook kun je hier een kookles of taalcursus Indonesisch volgen. Een wandeling door de lokale straten trekken altijd veel 

bekijks! De mooiste fietstochten starten vanuit het huis van tante Yeti en leidt je langs oude Hollandse koloniale huizen en 

gebouwen. Mede dankzij onze familie en contacten in Indonesië kunnen we dit realiseren. 

4. Wij bezoeken zelf de excursies en bezienswaardigheden 

Alle excursies, bezienswaardigheden, hotels ter plaatse hebben we zelf bezocht en onderzocht, we komen er immers ook zelf 

vandaan. Mede door onze bezoeken en hulp van onze eigen lokale medewerkers en chauffeurs kunnen we u tijdens de rondreis 

de speciale plekjes laten zien waar de grote organisaties niet komen.  
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