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ZUID SUMATRA; KERINCI SEBLAT & KUBU STAM 

14 DAGEN 

Tourcode: DJ-14D-SUM-15 

 

Dag  

1 Padang 

2 Padang – Kersik Tuo 

3 Kersik Tuo - Kerinci Seblat trekkingtocht 

4 Kerinci Seblat Trekking 

5 Kerinci Seblat National Park trekking – Kersik Tuo 

6 Kerinci – Bangko 

7 Bangko – Kubu Primitive Tribe 

8 Bangko – Bengkulu 

9 Bengkulu 

10 Bengkulu - Pagaralam 

11 Pagar - Alam-Lahat 

12 Lahat-Palembang 

13 Palembang 

14 Palembang 

 

Deze rondreis is inclusief: 

Hotelovernachtingen, auto met airco, chauffeur en Engelstalige gids, brandstofkosten, 

alle excursies, maaltijden als aangegeven, vergunningen, tent en camping 

benodigdheden, lokale gids, entreekosten, ontbijt. 

 

Exclusief: 

Luchthavenbelastingen, vliegtickets, verzekeringen, donaties en tips en uitgaven van 

persoonlijke aard. 

 

Hotels: 

Maninjau: Hotel Pasir Panjang Permai 

Sei Penuh: Paiman guesthouse  

Gunung Tujuh: tentovernachting  

Bangko: Permata Hotel  

Bengkulu: Horison Hotel 

Pagar Alam: Wisma Pemda  

Lahat: Bukit Selero Hotel  

Palembang: Swarna Dwipa Hotel 
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Reis van dag tot dag 

 

Dag 1. Padang.  

Na aankomst in Padang op de luchthaven Tabing, transfer naar uw hotel. In de middag 

bezoekt u het strand van Muara, een oud Chinese tempel en de gezellige markt. 

 

Dag 2. Padang – Kersik Tuo. 

Via Muara Labuh rijdt u naar Sungai Penuh. Onderweg stopt u bij de meren Diatas en 

Dibawah en rijdt u langs verschillende traditionele Minangkabau dorpjes. Verder deze dag 

stopt u om een bezoek te brengen aan de spectaculaire waterval Telun Berasap. Bij Kayu 

Aro passeert u prachtige theeplantages. U arriveert laat in de middag in Kersik Tuo, het 

gebied van Kerinci Seblat National Park, waar u geniet van een heerlijk diner. 

 

Dag 3. Kersik Tuo - Kerinci Seblat trekkingtocht. 

Aan de voet van de Gunung Tujuh begint uw trektocht en ontdekt u de mooie natuur van 

Kerinci Seblat National Park. Tijdens de trekking heeft u de gelegenheid om te genieten 

van het wild zoals vogels, slangen, herten, en andere diersoorten. U overnacht in een 

tent aan het Gunung Tujuh meer. Uw gids zal voor u de maaltijden klaarmaken. 

 

 

 

Dag 4. Kerinci Seblat Trekking. 

Na een stevig ontbijt vervolgt u de trekking om intensiever het oerwoudleven van Kerinci 

Seblat National Park te ervaren. Overnachting in een tent. Maaltijden worden door de 

gids verzorgd. 

 

Dag 5. Kerinci Seblat National Park trekking – Kersik Tuo. 

Uw laatste dag in Kerinci Seblat National Park. In de middag terug naar Kersik Tuo waar 

u overnacht. 

 

Dag 6. Kerinci – Bangko. 

In de morgen rijdt u via het tropische regenwoud en over door het dicht beboste Bukit 

Barisangebergte. U bezoekt het heldere Kerinci-meer en passeert u vele traditionele 

dorpen van de Kerinci bevolking. Een korte wandeling langs de Batang Masai rivier en 

geniet van de rustgevende omgeving. In de middag arriveert u in Bangko. 
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Dag 7. Bangko – Kubu Primitive Tribe. 

U rijdt naar Bukit Dua Belas National Park waar u door de oerwouden een trektocht 

maakt voor een kennismaking met de primitieve Kubustam. De Kubu’s leven in de 

ontoegankelijke regenwouden van Midden Sumatra. Zij leiden een nomadisch bestaan en 

beschouwen zichzelf als deel van het regenwoud. Zij leven van de jacht, visvangst en wat 

het woud hun biedt zoals bosvruchten, ratten, bladeren, vis en schaaldieren. 

 

 

 

 

Dag 8. Bangko – Bengkulu. 

Na het ontbijt vertrekt u naar Bengkulu in de provincie die dezelfde naam draagt. 

Onderweg zal een stop in het oerwoud gemaakt worden voor het bezichtigen van de 

Rafflesia bloem. Dit is alleen mogelijk wanneer deze in bloei staat. 
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Dag 9. Bengkulu. 

Vandaag maakt u een stadstour door Bengkulu. U bezoekt het oude fort Marlborough, 

het oude huis van Soekarno, het Soekarno museum, en de stranden van Panjang. 

 

Dag 10. Bengkulu - Pagaralam. 

U verlaat de provincie Bengkulu en rijdt naar Zuid Sumatra. Onderweg bezoekt u een 

lokale markt, dorpen van de pesemah bevolking met hun traditionele huizen waar 

Chinese en Maleise invloeden nog sterk aanwezig is. U passeert rubber- en 

kaneelplantages, afgewisseld door indrukwekkende rijstvelden. De dag eindigt in 

Pagaralam aan de voet van de Gunung Dempo. 

 

Dag 11. Pagar - Alam-Lahat. 

Voordat u naar Lahat reist, bezoekt u de eeuwen oude megalietstenen in Pagaralam. 

Daarna bezoekt u een plantage en theefabriek waar het proces van theeblaadje tot -

zakje te aanschouwen is. Als laatste volgt een bezoek aan de onbekende waterval Kayu 

Agung. In de middag aankomst in Lahat. 

 

Dag 12. Lahat-Palembang. 

Vroeg in de morgen verlaat u Lahat. Onderweg bezoekt u het olifanten trainingskamp in 

Bukit Selero. Hier worden zij getraind om zwaar werk te verrichten in de jungle 

waaronder het sjouwen van boomstammen. Via Muaraenim en Prabumulih, dat bekend 

staat om de olie in de tijd Hollandse periode, bereikt u uw laatste bestemming, 

Palembang. 

 

Dag 13. Palembang. 

Een vrije dag om inkopen te doen of heerlijk te relaxen aan het zwembad van het hotel. 

 

Dag 14. Palembang. 

Transfer naar de luchthaven Sultan Badaruddin voor uw volgende vlucht. 
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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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