Dwars door Sumatra in 10 dagen
Dag 1

Aankomst in Medan, transfer naar Bukit Lawang

beschrijving:

Een chauffeur wacht jullie op het vliegveld van Medan op. Daarna doorrijden naar Bukit Lawang;
ca. 4 uur met tussenstops. Het is dus even pittig na de lange vlucht, maar dan ben je ook wel op
een mooie plek: aan een rivier en op de rand van het nationaal park Gunung Leuser.

overnachtingsplaats

Dag 2
beschrijving:

overnachtingsplaats

Dag 3
beschrijving:

Het is ook mogelijk om de eerste nacht in een prettig hotel met tropische tuin in Medan te slapen
Bukit Lawang: sfeervol ecohotel, op de rand van het nationaal park

Bukit Lawang: jungle trek en orang-oetan spotten
Met een lokale gids maak je een jungle trek, waarbij je op zoek gaat naar orang-oetans. Een
standaard trek duurt ongeveer 3 uur en deze kun je uitbreiden met 20minuten tuben: in een
autoband de rivier afzakken
Optionele activiteiten in Bukit Lawang: jungle trek van 6 uur, 2-daagse jungle trek met
overnachting in het regenwoud, fietstrip, kook workshop
idem

Bukit Lawang naar Berastagi
Een reisdag van Bukit Lawang naar Berastagi. De weg slingert door de bergen, met palmolie-,
koffie- en rubberplantages, jungle en dorpjes langs de weg. Vlak voor Berastagi een blik op de
vulkanen Sinabung en Sibayak. Berastagi ligt op 1300 meter hoogte en kan ‘s avonds heerlijk
koel zijn. Bezoek in Berstagi de spectaculaire boeddhistische stoepa-tempel Taman Lumbini, of
rij naar de hotsprings, iets buiten de stad.
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overnachtingsplaats

Dag 4
beschrijving:

overnachtingsplaats

Dag 5
beschrijving:

overnachtingsplaats
Dag 6
beschrijving:

Het is mogelijk om een extra nacht in Berstagi te verblijven, om de Sibayak-vulkaan te
beklimmen
Berastagi: modern hotel met prettige kamers aan de rand van het stadje

Berastagi naar Tobameer
Over de hoogvlakte van Brastagi, langs de randen en kliffen van het Tobameer naar het eiland
Samosir in het Tobameer. Onderweg bezoek je een Karo-Batak dorp, waar nog indrukwekkende,
traditionele huizen staan. Ook bezoek je de Sipisopiso waterval en het Simalungun-Batakpaleis
in Purba. Vanuit Prapat steek je met de ferry over naar het eiland Samosir.
Samosir: prettig hotel aan het Tobameer

Samosir eiland, Tobameer
Tijd om het eiland Samosir te verkennen. Ga fietsen of wandelen naar de dorpen Ambarita en
Tomok, of ga met de auto op stap naar Simanindo, waar je een dansvoorstelling in het
openluchtmuseum kunt zien en de warmwaterbronnen bij Pangururan. En vergeet uiteraard niet
een duik in het Tobameer te maken. De auto met chauffeur is vandaag beschikbaar
Optionele activiteiten in Samosir: fietstrip met lokale gids rond Samosir
idem
Tobameer naar Padang Sidempuan
Start van de 2-daagse rit over de Transsumatra Highway: een smalle weg, deels in slechte staat,
die zich door de bergen en binnenlanden van Sumatra slingert. Onderweg zijn er veel stops
mogelijk: dorpjes, markten, rijstvelden, plantages, uitzichtpunten, etc. Echt platteland en
bijzonder authentiek.
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overnachtingsplaats

Dag 7
beschrijving:
overnachtingsplaats

Dag 8
beschrijving:
overnachtingsplaats

Het is mogelijk om een extra nacht in Padang Sidempuan te verblijven, om per jeep een
olifantenreservaat te bezoeken. Er vindt in het reservaat geen direct contact plaats tussen
bezoekers en olifanten; het is puur observeren en genieten van de bijzondere natuur van deze
regio.
Padang Sidempuan: prettig stadshotel

Padang Sidempuan naar Bukittinggi
Vervolg de route over de Transsumatra Highway, op weg naar Bukittinggi. Vandaag passeer je de
evenaar! Je bent dan al in de provincie West Sumatra, het land van de Minangkabau. Hoewel
islamitisch, heeft dit volk opvallend genoeg een matrilineaire en matriarchale cultuur.
Bukittinggi: Goed hotel in het centrum van Bukittinggi of een kleinschalig ecohotel tussen de
rijstvelden buiten de stad

Bukittinggi, omgeving en stad verkennen
Verken vandaag de stad Bukittinggi: grote markt, klokkentoren, Fort de Kock, Panoramanpark.
Rij eventueel naar het panoramapunt over het Maninjau-meer, iets buiten de stad. De auto met
chauffeur is vandaag standby.
Idem
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Dag 9
beschrijving:

overnachtingsplaats

Dag 10
beschrijving:

Bukittinggi, uitstapjes maken in de omgeving
Verken de omgeving van Bukitinggi met de auto en chauffeur. Je kunt bijvoorbeeld naar de
Harau-vallei rijden, om watervallen en de steile kliffen te zien. Of bezoek het Minang-paleis in
Pagaruyung.
Optionele activiteiten in Bukittinggi: fietstocht over het platteland buiten de stad, trekking door
de Sianok-vallei
idem

Bukittinggi naar het vliegveld Padang
Een rit van ca. 2 uur brengt je naar het vliegveld van Padang, waar je een vlucht naar Jakarta of
Medan kunt nemen.
Het is mogelijk enkele dagen aan zee te verblijven (snorkelen en relaxen) ten zuiden van Padang:
keuze uit een eenvoudig ecohotel in een afgelegen baai, of een luxer resort op een eilandje voor
de kust. Een bezoek aan de traditionele stammen van de Mentawai-eilanden kunnen we ook
organiseren.

overnachtingsplaats
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