Reis door Noord- en West-Sumatra
11 dagen
Bij 2 personen € 1.080 pp
Toeslag eenpersoonskamer € 250
Exclusief vliegreis

Dag 1 Medan.
Transfer naar het hotel. Afhankelijk van de aankomsttijd ook een korte stadsverkenning met het
oude sultanspaleis, bezoek aan de Grote moskee, en de kleurrijke Chinese tempel (Hotel Deli River
Cottages). Niet de drukte van de stad maar een mooie tuin en ruime kamers.
Dag 2 Medan - Toba Meer - Eiland Samosir.
Een lange maar landschappelijk interessante tocht naar Toba Meer via Brastagi (1.300m), thuisland
van de Karo Batak stam. Onderweg een stop bij de boeddhistische pagode en bij de fruitmarkt. Dan
verder naar Dokan, een klein Karo Batak dorp, met een aantal nog bewoonde traditionele
Batakhuizen. Dan naar de Sipiso-Piso waterval (120 m hoog) en het houten paleis (Rumah bolon) van
de Simalungun koningen en dan naar Parapat, waar de pont naar Samosir vaart (Tabo Cottages)
Dag 3 Samosir verkenning.
Natuur en cultuur gaan hier samen. De Toba Batak
hebben hun eigen bouwstijl. Ambarita is een
interessant dorp, door de bewaarde oude plek
waar recht werd gesproken. Bezoek aan het huis
van koning Sidauruk in Simanindo. Tor-tor dans in
het museum. In Tomok staan verscheidene oude
versierde sarcofagen.
Dag 4 Samosir.
Vrije dag. Free te besteden dag. Er zijn talloze
Simalungun paleis
opties. Per bootje het meer op, een wandeling
naar de Sigapiton vallei en de Binangalom
waterval, de omgeving van het hotel verkennen, fietsen, of een duik in het water.Als je van lopen
houdt, is er een mooi aflopend pad, van Sigarantung in het midden van het eiland naar Tomok aan de
kust (3 à 4 uur), door struikgewas, verharde weg, rijstvelden, koffieplantage etc. De uitzichten zijn
mooi. De opties zijn niet inbegrepen in de tourprijs..
Dag 5 Samosir - Sipirok.
Met de boot terug naar Parapat, waar de auto wacht, en door het mooie afwisselende Barisan
gebergte naar Sipirok, in het zuiden. Aanvankelijk nog langs het Toba Meer met mogelijkheden voor
mooie foto’s. Pauze bij een ananas plantage, de locale markt van Balige (uit de Nederlandse tijd) en
de hete zwavelbronnen bij Sipoholon. De accommodatie is zeer eenvoudig, wel goed, en fraai
gelegen (Torsibohi Hotel)
Dag 6 Sipirok - Bukittinggi.
Het is een tamelijk lange dagreis maar laat veel van de afwisseling zien van het Sumatraanse
binnenland. Bergen, rivieren, diepe valleien, traditionele dorpen, dat alles voorkomt verveling. Er zijn
verschillende stops onderweg, zoals een bescheiden botanische tuin, een onwaarschijnlijk grote

moslim school (pesantren), de kruising van de evenaar bij Bonjol. Het is dan nog 2 uur naar
Bukittinggi (Fort de Kock), de Minangkabau hoofdstad in het centrum van het Minangkabau land. De
Minangkabau stam heeft veel oude gebruiken bewaard, waaronder de matriarchale samenleving, de
huizenbouw en de traditionele (hete) keuken (Novotel)
Dag 7 Sianok Canyon en het meer van Maninjau
Beginnend bij het uitzichtpunt dalen we af in de kloof (150 m diep, ca 2 uur). De gemakkelijke
wandeling eindigt in Koto Gadang, een oud zilverstadje. Je kunt de zilversmeden bezig zien. Daarna
vertrek naar het Meer van Maninjau, met onderweg een stop op de Lawang Pas. Met wat geluk is de
ouderwetse suikerbereiding in bedrijf (met een buffel). Na 44 haarspeldbochten bereik je het
meerniveau.
Dag 8 Minangkabau Tour
Eerst een korte verkenning van Bukittinggi met zijn (nog koloniale) kloktoren (Jam Gadang). Van het
eigenlijke fort (Fort de Kock) is weinig over. Daarna met de auto de Sianok Kloof in (Karbouwengat).
Standaard bezoekt iedere Indonesiër er de
Japanse tunnels uit WO II. Je kunt aangeven als
je dit onderdeel wilt overslaan. Tenslotte naar
Pandai Sikat, een dorp waar nog veel handwerk
vandaan komt: er wordt geweven en
houtsnijwerk gemaakt. Dan naar Batusangkar,
waar het omliggende land volstaat met Rumah
Gadang. Vlakbij ligt het koningspaleis
Pagaruyung. Bezoek aan een huisindustrie waar
koffie wordt gemaakt (Tabek Patah en aan het
mooie Meer van Singkarak en het
schilderachtige dorp Blimbing. De oudste
Laatste zonlicht over het Meer van Singkarak
huizen zijn er zeker 350 jaar oud.
Dag 9 Bukittinggi, fietstocht, Harau Kloof
De fietsen wachten in Kamang, 30 minuten van Bukittinggi. Je fietst ca 3 uur over vlak terrein door de
rijstvelden en langs dorpjes. Onderweg kom je in contact met de zeer vriendelijke lokale bevolking.
Je ziet kroepoek bereiding en productie van songket, locale weefsels. In het dorp gadut wacht de
auto voor de rit naar de Harau Kloof, 100 à 200 m loodrechte bergwanden over grote lengte. Een
uniek landschap. De accommodatie is eenvoudig maar goed, zeer vriendelijke bamboe-huisjes
(Abdi Homestay)
Dag 10 Harau kloof wandeling, betjak tour en kook-cursus
‘s Morgens een gemakkelijke wandeling in de kloof. Het is er rustig en niet vervuild. En schilderachtig
mooi. Je hoort het reopen van de Siamang en Black Gibbon. De wandeling eindigt bij een waterval. Je
kunt er zwemmen. Na wat afgekoeld te zijn ga je naar de locale markt. Vervolgens per betor
(gemotoriseerde betjak) naar de kookplek, een lokaal familiehuis. Leer hoe de spicy Padangse keuken
werkt. Maar bovendien, je hebt meer contact met een Minangkabau familie dan anders mogelijk was
geweest.
Dag 11 Harau - Padang
Transfer naar het vliegveld van Pdang. Je passeert de mooie groene Anaikloof met zijn waterval.

Inclusief:






auto met AC en chauffeur
Engels sprekende lgids
accommodatie 2-persoonskamer met
ontbijt
Entrees van alle genoemde zaken
(uitgezonderd dag 4)
Pont naar Samosir

Exclusief:





Weg door de Anai Kloof naar Padang

Vliegreis
Activiteiten op vrije dag op Samosir (dag 4)
maaltijden en drank
donaties & fooien

Ideeën voor uitbreiding
-

Naar Leuserpark (OrangOetans)
Combinatie met het eiland Nias

Steenspringen op Nias

