8 - daagse Toraja tour (Zuid Sulawesi)
De tour is te splitsen, te veranderen, te verlengen, wat u wilt.
Dit is een leidraad.
Dag 1

Aankomst in Makassar en transfer naar uw hotel
Overnachting in Pantai Gapura, Sea View Cottages.
De haven Paotere kan deze dag worden bezocht, bijvoorbeeld op weg naar het hotel.
Een bezoek aan Fort Rotterdam is een must in Makassar.
In de avond een ritje met een becak, bijvoorbeeld naar de
nabijgelegen boulevard? Makassar heeft uitstekende eetplekjes.

Dag 2

Van Makassar naar Sengkang
Overnachting in Pondok Eka of BCC.
De route naar Sengkang bevat een excursie naar het karstgebergte van het nationale park Bantimurung-Bulusaraung, in
een gebied waar vrijwel geen andere toeristen komen. Wandelen, met een bootje varen, bij mensen thuis theedrinken en
bezoek aan een grot met prehistorische tekening. Na deze
trip rijden we door en lunchen we bij een lokale Buginese
familie thuis. Heerlijk eten in een normale Buginese omgeving. Kan trouwens ook een andere dag. We arriveren in de
late namiddag.

Dag 3

Van Sengkang naar Toraja
Overnachting in Luta Resort, superior room
Excursie met de boot naar het vogelrijke Tempemeer, met
gids. Na afloop bezoek aan de lokale zijde-industrie. Prachtige
ikat-zijde weefsel, mooi maar duur. Na een vroege lunch volgt
een 5-6 uur durende trip naar Rantepao, met deze trip gaat
geen gids mee.

Dag 4

Toraja, bezienswaardigheden
Overnachting in Luta Resort.
Vandaag gaat u kennismaken met de cultuur van de Toraja’s.
De grafmonumenten in de bergen uitgehakt en de prachtige
huizenbouw. Als slagschepen in het groen. De baby - begraafboom toont u de wijze van begraven van kleine kinderen
die aan de bomen naar de hemel groeien. Hopelijk is er een
ceremonie gaande en kunt u die meemaken. Uw gids zal u
informeren.

Dag 5

Toraja trekking met gids
Overnachting bij lokale mensen thuis.
Het landschap van Sulawesi is prachtig en groen. U ziet dat
het beste als u loopt. Een trekking de bergen in brengt u langs
mooie vergezichten, kleine dorpjes, vriendelijke bewoners en
tenslotte naar een koele bergplek waar u overnacht. U moet
alleen lopen en genieten.
De klim is pittig, maar u hoeft geen bergbeklimmer te zijn om
mee te gaan. Deze trekking geeft u direct het gevoel even uit
de toeristenwereld te zijn.
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Dag 6

Toraja trekking met gids en terug naar Rantepao
Overnachting in Luta Resort.
Na de overnachting loopt u weer, via een andere route, terug
naar Rantepao.

Dag 7

Van Toraja naar Makassar
Overnachting als bij dag 1. Geen gids
De lunch kunt u in het havenstadje Pare Pare gebruiken.

Dag 8

Transfer naar het vliegveld
Vanaf de luchthaven door naar volgende bestemming/ of naar
huis.
Afhankelijk van het tijdstip van vertrek en de besteding van
dag 1 kunt u hier mogelijk alsnog een stadstrip maken als dat
bij dag er ingeschoten is. Of wat antiek kopen in de winkelstraat?

De tour
Omvat:

- Airconditioned busje met chauffeur + gids incl. alle kosten voor hen vanaf aankomst Makassar tot ver
trek uit Rantepao.
- Accommodatie in een goed middenklasse hotel/guesthouse in een tweepersoonskamer, inclusief ont
bijt tax en service.
- Genoemde excursies
- Trekking, de begeleiding en overnachting inclusief de maaltijden( 1 diner, 2 lunches)
- Uitgebreid Nederlandstalig informatie pakket bij aankomst (draaiboek, achtergrond info, praktische
info, kopieën van plattegrondjes, plattegrond in de auto
Exclusief: lunches, diners, persoonlijke uitgaven, drankjes, fooien en entrees

Prijs in €

2
4
6
3

personen: 605,- pp
personen: 470,- pp
personen: 395,- pp
of 5 personen: neem contact op.

NB. Verlenging van de tour naar Tentane /Togian Islands / Palu zeer goed mogelijk.
Lokaal verlengen ook goed mogelijk.
Eigenlijk is alles bij ons mogelijk.
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