EXOTISCH NATUUR, CULTUUR EN AVONTUUR SUMATRA
14 DAGEN
Tourcode: DJ-14D-SUM-14
Dag
1 Medan - Bukit Lawang
2 Trekking - Bukit Lawang
3 Bukit Lawang - Brastagi
4 Brastagi - trekkingtocht of beklimmen Sibayak vulkaan
5 Brastagi - Samosir
6 Trekking of motortocht Samosir
7 Samosir - vrije dag
8 Samosir - Sipirok
9 Sipirok - Bukittingi
10 Trekkingtocht naar Sianok vulkaan - Bukittingi
11 Bukittingi - Minangkabau tour
12 Bukittingi - trekkingtocht Puncak Lawang naar Maninjau
13 Maninjau - vrije dag
14 Maninjau - Padang
Deze rondreis is inclusief:
Hotelovernachtingen, auto met airco, chauffeur en Engelstalige gids, brandstofkosten,
alle excursies, entreekosten, ontbijt, vergunning Sinabung vulkaan.
Exclusief:
Luchthavenbelastingen, vliegtickets, verzekeringen, donaties en tips en uitgaven van
persoonlijke aard.
Hotels:
Bukit Lawang: Bukit Lawang Cottage
Samosir: Silintong Hotel / Tabo Cottages
Sipirok: Torsibohi Hotel
Bukittingi: Hotel Pusako
Maninjau: Hotel Pasir Panjang Permai
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Bijzonderheden:
Bij 2 tot 3 personen maak je gebruik van een motor van Tangkahan naar Bukit Lawang.
Bij maximaal 6 personen ga je met een Jeep van Tangkahan naar Bukit Lawang.
Bij 6 personen of meer maak je gebruik van de veerboot van Tangkahan naar Bukit
Lawang.
Reis van dag tot dag
Dag 1. Medan - Bukit Lawang.
Na aankomst op de luchthaven Polonia staat uw gids en chauffeur op u te wachten voor
een transfer naar uw hotel. Nadat u bent ingecheckt in uw hotel maakt u een stadstour
naar het paleis van de Sultan, de grote moskee Raya en het oude centrum van Medan
(Kesawan Area). Hierna rijden we door naar Bukit Lawang en onderweg stoppen we bij
rubber –en palmolie plantages. Bij aankomst Bukit Lawang inchecken in het hotel.
Dag 2. Trekking - Bukit Lawang.
Na het ontbijt maakt u een tocht naar het oerwoud voor een jungletrek naar de
voederplaats van de Orang Utans. Dat gebeurt onder andere door een rivier over te
steken per traditionele kano. Hierna vervolgt u een drie uur durende trekking in het
Leuser National Park om de Orang Utans te zien in hun eigen omgeving. Er zijn diverse
apen, zoals de langstaart makaak, zwarte gibbon, hagedissen en andere dieren. Na
terugkomst in het hotel, de rest van de dag vrij.

Dag 3. Bukit Lawang - Brastagi.
Vandaag rijdt u naar Brastagi met een stop bij de Sembahe rivier. U bezoekt de
onbekende Sukulikap waterval. We rijden langs Sibolangi en bij aankomst te Bukittinggi
bekijken we het Lhumbini Park met zijn duplicaat van de Swhedagon Pagoda. Verder
naar een fruitmarkt en Gundaling Hill.
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Dag 4. Brastagi - trekkingtocht of beklimmen Sibayak vulkaan.
Vroeg in de ochtend beklimt u de Sibayak vulkaan om vanaf de top te kunnen genieten
van het prachtige uitzicht. Na het verkennen van de Sibayak vulkaan gaat u terug naar
het hotel waar u de rest van de dag ter vrije beschikking heeft. Voor de “niet klimmers”
is er de mogelijkheid een wandeling te maken door dorpen en landerijen waar u het
dagelijks leven van de Batak Karo meemaakt tijdens het verbouwen van groenten, rijst
of het plukken van fruit tijdens de oogsttijd.

Dag 5. Brastagi - Samosir.
Na het ontbijt rijdt u naar Parapat voor de oversteek naar het eiland Samosir, gelegen in
het Tobameer. Onderweg bezoekt u de Sipisopiso waterval, Rumah Bolon oftewel Long
House, dit is het oude paleis van de Batak koningen van Simalungun. Voor een prachtig
uitzicht over het Tobameer gaat u naar Simarjarunjung. Per veerpont steekt u de
wateren van het Tobameer over naar uw hotel op Samosir.
Dag 6. Trekking of motortocht Samosir.
Vandaag verkent u het gebied van de Tobabatak bevolking per brommer. De rit gaat
naar de top van de Samosir heuvel waar u geniet van een prachtig uitzicht over het
Sidahoni meer, waar verschillende Batak dorpen, scholen, weverijen en ander activiteiten
bezocht worden.
Dag 7. Samosir - vrije dag.
Vandaag is vrij te besteden om heerlijk te relaxen, zwemmen, zonnebaden of een
wandelingen te maken door het dorp.
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Dag 8. Samosir - Sipirok.
Na het ontbijt gaat u terug naar Parapat om vandaar uit naar Sipirok te rijden. Onderweg
wordt o.a. gestopt bij een ananas-, kruidnagel- en koffieplantage. In Balige Sigur-gur
bezoekt u de lokale markt en in Sipoholon de heetwaterbronnen. Voordat u aankomst in
Sipirok maakt u een wandeling langs de oever van de Sarulla rivier en de prachtige
terrasvormige rijstvelden.
Dag 9. Sipirok - Bukittingi.
Bij het verlaten van Sipirok passeert u het regenwoud van Rimba Panti waar een stop
wordt gemaakt om de apen te aanschouwen bij het plukken van kokosnoten en een
bezoek aan de tuinen waar peper, vanille, mint en kaneel verbouwd worden. In Bonjol
passeert u de evenaar. In de na middag aankomst in Bukittinggi, de stad van
Minangkabau.
Dag 10. Trekkingtocht naar Sianok vulkaan - Bukittingi.
Na ontbijt rijden we naar de Sianok Canyon en beginnen we met de trekkingtocht in de
Cayon met het verkennen van de rivier, jungle en rijstvelden. U vervolgt de trekking naar
Koto Gadang. Een dorp dat bekend staat om zijn zilverwerk. Aangekomen in Koto
Gadang wordt u door de chauffeur terug gebracht naar Bukittinggi.
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Dag 11. Bukittingi - Minangkabau tour.
Vandaag rijden we via Tabek Patah naar Batu Sangkar, onderweg stoppen we bij RaoRao om een traditioneel Minangkabau dorp te bezoeken. Hier kun je het koffiemalen zien.
We rijden naar Pagaruyung om de Palace of Minangkabau Kingdom te bezoeken. Via
Padang Panjang rijdt u terug naar Bukittinggi om in Pandai Sikat, huisvlijt van weverij en
houtsnijwerk te bezichtigen.
Dag 12. Bukittingi - trekkingtocht Puncak Lawang naar Maninjau.
Na het ontbijt rijdt u naar Puncak Lawang. Onderweg stoppen we bij Koto Gadang om de
zilverwerken te zien. Puncak Lawang is tevens de plaats waar uw trektocht naar Maninjau
begint. U loopt door de oerwouden van Lawang neerwaarts naar het Maninjau-meer. U
zult genieten van een heerlijke kopje koffie bij een origineel koffiehuis in de jungle.

Dag 13. Maninjau - vrije dag.
Vandaag heeft u de gelegenheid om te zwemmen in het Maninjau-meer, te wandelen of
te fietsen in de omgeving van het meer voor uw laatste overnachting van deze reis.
Dag 14. Maninjau - Padang.
Na het ontbijt, vertrek via Pariaman naar Padang. U stopt bij de stranden van Artha,
gelegen aan de Indische Oceaan. Daarna volgt uw transfer naar de luchthaven voor de
vlucht naar uw 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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