10 daagse Medan/Padang tour
De tour is te splitsen, te veranderen, te verlengen, wat u wilt.
Dit is een leidraad.
Dag 1

Aankomst in Medan, transfer naar Bohorok
Na verwelkoming op de luchthaven van Medan door uw chauffeur gaat u van start. De chauffeur kent de weg. Hij spreekt
goed Engels en als u wilt kunt u ook nog een gids erbij krijgen.
Dat is niet nodig want de chauffeur is eigenlijk ook uw gids.
Hij weet de beste koffiestops of lunchrestaurants. De beste
fotoplekjes en de stops die interessant zijn. Uiteraard kunt u
de Medan de highlights bezoeken, het paleis van de Sultan
van Deli, de Grote Moskee en desgewenst lunchen in restaurant TipTop. Bezoek aan een verouderde krokodillenfarm ook
mogelijk.

Dag 2

Bezoek aan het reservaat Gunung Leuser
Dit natuurreservaat is een rehabilitatiecentrum voor orang
oetans. Slechts een klein stukje van dit honderden vierkante
kilometers grote regenwoud is ingericht om orang oetans te
leren weer vrij te leren leven in de jungle. Het is buitengewoon aardig om te zien hoe de dieren elke dag nog terugkeren om de melk te komen halen die hun verzorgers brengen.
U kunt daarbij zijn. Tevens maakt u een korte junglewandeling. U wordt met een (wankel) bootje over de rivier gezet in
het reservaat. Een belevenis om te filmen.

Dag 3

Naar Brastagi
Dit stadje ligt 1400 meter boven de zeespiegel en was dus
al zeer populair bij de Nederlanders in vroeger tijden. Lekker
koel daar. Dit is het land van de Karo Batak.
Bij aankomst in de middag of eventueel; de volgende morgen
voor u vertrekt, een uurtje rondslenteren op de kleurrjke bloemen en fruitmarkt van Brastagi. Uw hotel heeft een prachtig
zwembad.

Dag 4

Naar Samosir
Een prachtige tocht met veel vergezichten. Onderweg stoppen
voor een bezoek aan de koningsgraven en een Batakdorp.
Vlak voor het Tobameer is de enorme waterval Sipiso Piso.
Halverwege een hooggelegen restaurant voor een smakelijke
lunch. Alle uitstapjes zijn kleine prettige onderbrekingen van
uw rit. Uiteindelijk met de ferry over het Tobameer naar Samosir. Een gigantisch eiland in het grote kratermeer.

Dag 5

Verblijf op Samosir
U verblijft in een hotel aan het meer. Bij wijze van spreken
zo uit je kamer het meer in plonsen om lekker te zwemmen.
Veilig en schoon. Fijne tuin en terras en goede drankenservice. Een bezoek aan het museum waar elke dag dansvoorstelingen zijn is zeer aan te raden.
Onderweg weer vele prachtige vergezichten vanaf het eiland
op het meer.
Men zegt van Samosir en omgeving dat het het Zwitserland
van Indonesië is. Een reden misschien om uw verblijf hier te
verlengen met een aantal dagen? Kan ook zonder autohuur,
het is goed wandelen of brommer rijden op het eiland Samosir
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Dag 6

Naar Sipirok
Via de ferry verlaat u het “eiland” Samosir en dan volgt een
lange rit door dorpjes (vergeet de bruiloften onderweg niet),
landbouwgronden en nog onaangetast regenwoud. U logeert
hoog en koel in een bungalow in Sipirok.

Dag 7

Naar Bukittinggi
De langste rit heeft u vandaag voor de boeg. Maar wel erg
mooi. Wouden en dorpen wisselen elkaar af in het bergketen
Barisan. Klimmen en dalen zult u. Tropische gewassen die u
nooit eerder zag. Stoppen om te proeven en te ruiken. Even
de benen strekken bij een warmwaterbron. U passeert de
evenaar te Bonjol. Natuurlijk stoppen om een T-shirt te kopen.

Dag 8

Bukittinggi
De stad Bukittinggi is op toeristen ingesteld. Er zijn weer geldautomaten en internetcafés. Maar er is dan ook veel te zien.
Het prachtige Karbouwengat biedt u een weids panorama.
Het fort de Kock herinnert aan onze koloniale aanwezigheid.
Met een bijbetaling kunt u overnachten in prachtige Hills hotel, ziet eruit als een Moors paleis. In ieder geval kunt u overwegen om hier eens de lunch te gebruiken. Vergeet u het
Minangkabouw museum niet.

Dag 9

Naar Maninjau
Een korte trip om even uit te rusten aan een wonderschoon
meer. Misschien wilt u hier vissen? Dat kan vanuit uw kamer.
Een hengel is te huur. Onderweg komt u talloze viskwekerijen
tegen die in de snelstromende rivier gevestigd zijn. Een oase
van rust als afsluiting van een druk programma.

Dag 10

Vanaf Padang vervolg reis naar andere bestemming
Door de prachtige Anaikloof rijdt u naar het vliegveld van Padang om naar uw volgende bestemming te vertrekken.

De tour
Omvat:

Airconditioned busje met chauffeur incl. alle kosten vanaf aankomst Medan tot vertrek Padang. Accommodatie in een goed middenklasse hotel/guesthouse in een tweepersoonskamer, inclusief ontbijt tax en
service.
Exclusief: lunches, diners, persoonlijke uitgaven, drankjes, fooien en entrees.

Prijs in €

2
4
6
3

personen: 655,- pp
personen: 525,- pp
personen: 440,- pp
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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