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Noord Sumatra rondreis 
Dag 1 Aankomst in Medan, transfer naar Tobameer 
beschrijving: Een chauffeur wacht je op bij het vliegveld van Medan. Deze eerste rit is misschien niet de 

mooiste, maar gaat wel naar een prachtige plek. Via een tolweg door de palmolieplantages en 
een smalle weg door de bergen, kom je uit aan de rand van het Tobameer. Vanuit Prapat steek 
je per ferry over naar het eiland Samosir, midden in het Tobameer. Je stapt uit bij jouw hotel dat 
aan het meer ligt! 

overnachtingsplaats Samosir: prettig hotel aan het Tobameer 
 

 
 

Dag 2 Samosir eiland, Tobameer 
beschrijving: Een eerste dag om te relaxen en de omgeving te verkennen. Ga wandelen of fietsen rond het 

schiereiland Tuktuk, of naar de dorpen Ambarita en Tomok. En vergeet uiteraard niet een duik in 
het Tobameer te maken. De auto met chauffeur is alle dagen beschikbaar. 

overnachtingsplaats idem 
 

 
 

Dag 3 Samosir eiland, Tobameer 
beschrijving: Ga met de chauffeur op stap om Samosir te verkennen. De traditionele dorpen Tomok en 

Ambarita liggen niet ver van het hotel, maar je kunt ook doorrijden naar Simanindo, waar je een 
dansvoorstelling in het openluchtmuseum kunt zien en de warmwaterbronnen bij Pangururan. 
 
Optionele activiteiten in Samosir: fietstrip met lokale gids rond Samosir 

overnachtingsplaats idem 
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Dag 4 Tobameer naar Berastagi 
beschrijving: Vandaag een prachtige rit langs de randen en kliffen van het Tobameer, naar de hoogvlakte rond 

Berastagi. Per ferry steek je over naar Prapat. Vervolgens rijd je langs het Tobameer, stop je bij 
de Sipisopiso waterval en het Simalungun-Batakpaleis in Purba en bezoek je een Karo-Batakdorp 
waar traditionele huizen staan. Berastagi ligt op 1300 meter hoogte en kan ’s avonds heerlijk fris 
zijn. Bezoek in Berstagi de spectaculaire boeddhistische stoepa-tempel Taman Lumbini, of rij 
naar de hotsprings, iets buiten de stad. 
 
Het is mogelijk om een extra nacht in Berstagi te verblijven, om de Sibayak-vulkaan te beklimmen 

overnachtingsplaats Berastagi: modern hotel met prettige kamers aan de rand van het stadje 
 

 
 

Dag 5 Berstagi naar Bukit Lawang 
beschrijving: Residag van Berastagi naar Bukit Lawang. De weg slingert door de bergen en daalt af richting 

Binjai en Bukit Lawang. Lang de weg palmolie-, koffie- en rubberplantages, jungle en dorpjes. De 
komende dagen slaap je op de rand van het Gunung Leuser nationaal park 

overnachtingsplaats Bukit Lawang: sfeervol ecohotel, op de rand van het nationaal park 
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Dag 6 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 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 

overnachtingsplaats idem 
 

 
 

Dag 7 Bukit Lawang naar vliegveld Medan 
beschrijving: De chauffeur brengt je in ca. 4 uur naar het vliegveld van Medan. Van hier kun je een vlucht 

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


