8 - daagse Midden Sulawesie tour
De tour is te splitsen, te veranderen, te verlengen, wat u wilt.
Dit is een leidraad.
Dag 1

Vanuit Rantepao
Vanuit Rantepao rijden we in een volle dag naar Pendolo aan
het meer van Poso. Eenvoudig hotel aan het water
De weg is zo’n 300 km, maar vaak zijn er opstoppingen, zeker
in de regentijd.

Dag 2

Tentena
Van Pendolo naar Tentena. Overnachting te Tentena, uitzicht
op Danau Poso. Overnachting in hotel Pamona Indah of Hotel
Intim.
In de ochtend verkennen van Pendolo, bv de Bancea orchideeentuin en omstreeks het middag uur per boot naar de
overkant. Verkennen van Tentane, in de avond vleermuis of
Poso-aal eten in een van de vele warungs bij het haventje.

Dag 3

Bada Vallei
Van Tentena naar Bada Vallei. Overnachting bij Mama Ningsy, eenvoudig pension.
De jeep en gids wachten u op en u gaat via een schitterende waterval (Saluopa) naar de Bada vallei. In de droge tijd
betekent dat zo’n 5 uur hobbelen door een ongeschonden
natuur(op de weg na dan).

Dag 4

Van Bomba (Bada vallei) naar Doda, Besoa vallei.
Overnachting: bos
Met een lokale gids en een of twee dragers start de trekking
over de brede bergkam naar de Besoa vallei waar eveneens
magalieten worden aangetroffen, vooral immense vaten.
Overnachting in het bos. Totaal van 2 dagen lopen, niet heel
zwaar maar wel veel.

Dag 5

Besoavallei
Aankomen in de Besoavallei, overnachten in het plaatsje
Doda in een eenvoudige homestay.
Trekking..
Zie ook het draaiboek wat u ontvangt van ons.

Dag 6

Doda
Uitrusten en verkennen van de Besoavallei met z’n fraaie
millennium-oude beelden en vaten, maar ook bewondering
voor de eenvoudig houten huizen, uiterst netjes en effectief.
Beroemd is hier de Pokekea, een effen vlakte met tientallen
megalieten. Vaten inclusief bewerkte stenen deksels (200kg?)
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Dag 7

Van Doda met de auto naar Palu.
Overnachting in het comfortabele Swiss Bell hotel.
Een 8 durende rit naar de havenstad Palu, via de Napu vallei.
U kan ook gebracht worden naar Donggala, 1 uur gaans verder.

Dag 8

Transfer naar het vliegveld
Vanaf de luchthaven door naar volgende bestemming. Afhankelijk van het tijdstip van vertrek kunt u het museum van Palu
bezoeken.

De tour
Omvat:

- Vervoer daar waar vermeld
- Accommodatie in eenvoudige tweepersoonskamer, inclusief ontbijt tax en service.
- Genoemde gidsen, dragers
- Trekking, de begeleiding en overnachting inclusief de maaltijden
- Maaltijden te Doda en Bomba
- Uitgebreid Nederlandstalig informatie pakket, enige weken voor vertrek, achtergrond info, praktische
info, kopieën van plattegrondjes.
Exclusief: overige lunches, overige diners, fooien en entrees

Prijs in €

Contact Antarin svp
NB. Verlenging/verandering van Donggala ipv Palu goed mogelijk.
Route andersom ook mogelijk
Ipv trekking Bada-Besoa vallei kunt u ook de auto nemen via een andere route.(9 uur rijden)
Eigenlijk is alles bij ons mogelijk.
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