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5 daagse Noord Sumatra Jungle  tour

De tour is te splitsen, te veranderen, te verlengen, wat u wilt. 
Dit is een leidraad.

Tangkahan

Aankomst in Medan. U wordt van het vliegveld opgehaald en 
dan, desgewenst via Medan, door naar Tangkahan aan het 
randje van het Gunung Leuser park. Wildernis aan de rivier. 
Eenvoudige lodges.

Dag 1

Dag 2 Tangkahan

Deze dag kunt u besteden in de omgeving. Denk aan een oli-
fant trip van een uur en daarna rivier afwaarts met autobanden 
of een wandeling langs de rivier, al of niet met gids. Er is geen 
dorp/bewoning en gsm-contact is moeizaam.
Verlengingen eenvoudig te regelen en er zijn trekkings jun-
gle-inwaarts met gids en dragers mogelijk. Hier wel rekening 
houden met de regentijd. Vraag om het stencil ‘Tangkahan’.

Dag 3 Bohorok

Vertrek per jeep of per motor door de palmolie-plantages naar 
Bohorok, ook aan de rivier gelegen. Ca. 2-3 uur. 

Dag 4 Bohorok

Deze dag kunt u een bezoek aan de Orang Oetans inplannen. 
Er zijn 2 tijdstippen voor het voederen. U kunt het combineren 
met een wandeling door de jungle, uiteraard is dan wel een 
gids nodig. Desgewenst combineren met een autobanden-
vlot de rivier af. Verlenging en jungle tracks eenvoudig te 
regelen hier.

Dag 5 Medan

Terug naar Medan, verblijf alhier of  u neemt uw vlucht naar 
de volgende bestemming.

De tour
Omvat:

Prijs in €

Vervoer in AC busje(incl benzine) + chauffeur, overnachtingen in tweepersoonskamers, incl ontbijt en
vervoer per jeep of motor naar Bohorok.

Exclusief: lunches, diners, persoonlijke uitgaven, drankjes, fooien en entrees.

2 personen: 250,- pp
4 personen: 195,- pp
6 personen: 165,- pp
3 of 5 personen: neem contact op.

In juli en augustus kan er verhoging zijn.
Boekingskosten a € 28,-, deze worden niet in rekening gebracht als u ook tickets afneemt.
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