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

Aankomst in Maumere, transfer naar Seaworld Cottages
Genieten van de zee, het hotel is aan het strand.
Blijf je een dag langer, dan is een bezoek aan een buginees
paaldorp mogelijk. Of ga naar Giliting Beach of naar het dorp
Watublapi in de bergen (ikat).

Dag 2

Van Maumere naar Moni
Even na Maumere is een bezoek aan museum Bikon Blewut
aan te raden. Verder bevat de bergachtige route naar Moni
een excursie naar Jopu waar ikats worden gemaakt van de
hoogste kwaliteit. Eveneens zijn hier adat-huizen te bewonderen. Ook te Sikka, een miniplaatsje maar met een indrukwekkende kerk, is het de moeite waard om te stoppen. We
arriveren dan in de late namiddag.
Overnachten in Kelimuti Ecolodge, fraai uitzicht op de omringende bergen.

Dag 3

Van Moni naar Bajawa
In de zeer vroege morgen met een lokale gids naar de vulkaan
Kelimutu met zijn drie meren die allen een andere kleur hebben. Adembenemend als de eerste zonnestralen de omgeving verlichten.
Daarna door naar het in de bergen gelegen Bajawa.
Onderweg is er in Ende een strandwandeling mogelijk. Verder
prachtige rijstterrassen.
Overnachten in Bajawa.

Dag 4

Bajawa
Wandeling/trekking olv een gids in het Langgagebied. Bezoek
aan kleine dorpjes met adathuizen. Fraaie uitzichten op de
Sawu zee. In de middag de mogelijkheid om naar de warmwaterbronnen van Soa te gaan.

Dag 5

Van Bajawa naar Ruteng
Het landschap van Flores is prachtig en groen. U ziet dit optimaal vandaag. Onderweg stoppen bij Aimere (arakproduktie),
meertje van Rana Mese, lokale lunch, stadstour in Ruteng en
een bezoek aan Kampung Puu (traditioneel Manggarai huis).
Logies bij Missiepost, eenvoudig doch schoon.
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Dag 6

Van Ruteng naar Labuanbajo (havenstad)
In de ochtend staat een lokale wandeling op het programma,
met als doel de prachtige rijstterrassen te bewonderen. Een
gids gaat mee. Verder is het een prachtige rit naar Labuanbajo, oorspronkelijk een vissersdorp waar tegenwoordig het
toerisme snel toeneemt. Het is namelijk het beste vertrekpunt
voor een bezoek aan de eilanden Komodo of Rinca, beide
onderdeel van het Komodo National Park.
Einde autohuur.
Overnachting in Golo Hilltop.(foto) Tegen bijbetaling is het
luxere Labuanbajo Ecolodge beschikbaar.

Dag 7

Labuanbajo
Deze dag begint vroeg en is gereserveerd om de komodovaranen te bekijken. Vervoer met een eenvoudig bootje naar
het eiland Rinca, onderdeel van het Komodo Nationaal Park.
Hier, met een deskundige gids, maken we een trekking van
een paar uur. Dikke kans op een ontmoeting met deze prehistorische monsters. Op de terugweg lunch aan boord.
Snorkelen bij een van de prachtige eilandjes staat ook op het
programma.
Zonsondergang ervaren bij Waecicu Beach? Grotten van
Batu Cermin bekijken? Ander mooi punt: Puncak Cinta. 5 km
verwijderd van Labuanbajo.
Brommertje huren ca 7 euro per dag.

Dag 8

Transfer naar het vliegveld
Wij verzorgen een transfer naar de luchthaven. Vandaar
vliegen naar Denpasar.

De tour
Omvat:

Airconditioned busje met chauffeur + de gidsen zoals vermeld in het programma.
Accommodatie in een goed middenklasse hotel/guesthouse in een tweepersoonskamer, inclusief ontbijt
tax en service.
Genoemde excursies
Boottocht (en excursie) naar Rinca incl lunch.
Transfer bij aankomst en vertrek.
Exclusief: lunches, diners, persoonlijke uitgaven, drankjes, fooien en entrees.

Prijs in €

2 personen: 550,- pp
4 personen: 410,- pp
6 personen: 375,- pp
Vliegretour: tussen de 240,- / 295,- pp
NB: Verlengingen eenvoudig te regelen. Zie ook onze 5-daagse boottour naar Rinca en Komodo.
Eigenlijk is alles bij ons mogelijk.
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