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Noord Sumatra puur natuur 
 

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. 
 
Het is ook mogelijk om de eerste nacht in een prettig hotel met tropische tuin in Medan te slapen 

overnachtingsplaats Bukit Lawang: sfeervol ecohotel, op de rand van het nationaal park, koud water en fan kamers. 
 

 
 

Dag 2 Bukit Lawang: jungle trek en orang-oetan spotten 
beschrijving: 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 aansluitend ga je 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 

overnachtingsplaats idem 
 

 
 

Dag 3 Bukit Lawang per jeep naar Tangkahan 
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beschrijving: Per jeep van Bukit Lawang naar Tangkahan. Het is een avontuurlijk rit: ca. 3 uur dwars door de 
palmolieplantages hobbelen. Rond het middaguur ben je dan in Tangkahan, ook weer aan de 
rivier en op de rand van het Gunung Leuser nationaal park. 

overnachtingsplaats Tangkahan: eenvoudige accommodatie aan de rivier. Koud water en fan kamers. 
 

 
 

Dag 4 Tangkahan, vrije dag 
beschrijving: Tangkahan is minder ontwikkeld dan Bukit Lawang en daardoor ook rustiger. Ook Tangkahan is 

prachtig gelegen aan een rivier en op de rand van het Gunung Leuser Nationaal Park. Vanuit 
Tangkahan zijn verschillende trekkings mogelijk door de jungle, oa naar een waterval. Ook kun je 
tuben. Mooi gebied om nog meer natuur te ervaren.  
 
Optionele activiteiten in Tangkahann: jungle trek vann 2, 4 of 6 uur, waarbij je kunt tuben en een 
waterval bezoeken. 
 
Tangkahan staat ook bekend om de olifanten die hier worden gehouden voor toeristische 
activiteiten. Antarin ondersteunt deze activiteiten niet! 

overnachtingsplaats idem 
 

 
 

Dag 5 Tangkahan naar vliegveld Medan 
beschrijving: De chauffeur brengt je in ca. 5 uur rijden naar het vliegveld van Medan. Van hier kun je een 

vlucht nemen naar Padang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya of Bali. 
overnachtingsplaats  
 


