Rondreis over Midden-Sulawesi
9 dagen
Bij 2 personen € 1.115 pp
Toeslag eenpersoonskamer € 180

De accommodaties in Midden-Celebes zijn tamelijk eenvoudig maar goed. Het eten is er fatsoenlijk.
Maar in de Bada Vallei moet je wel tegen een stootje kunnen voor wat betreft het onderkomen. De
indrukwekkende omgeving, waar maar weinig toeristen komen, maakt alles goed. Je begint en
eindigt in een goed hotel.

Dag 1
Start in Rantepao. Bij aankomst op het nabije vliegveld Palopo, transfer naar Rantepao. Bij aankomst
in de morgen is er nog tijd om de buffelmarkt te bezoeken (Hotel Toraja Prince)
Dag 2
Reis naar Pendolo door het prachtige rustige bergland, dat de grens vormt met de provincie Midden
Sulawesi. Het mooie schone (2018) Poso Meer is het doel van vandaag (Mulia Lake Poso)
Dag 3
Per voormalig openbaar-vervoerbootje ga je
over het mooie meer naar Tentena, aan de
noordpunt. De auto wacht daar met de bagage.
Het is een hele morgen varen (Siuri Cottages)

Op het Poso Meer

Dag 4
Van Tentena door de bergen naar de Bada Vallei, waar de raadselachtige megalieten staan, van
onbekende oorsprong, en al aanwezig toen de huidige bevolking duizenden jaren geleden de toen
lege vallei bezette (Ningsih Homestay)
Dag 5
Tocht langs een aantal locaties met vreemde beelden. Kleine wandelingen door de sawah’s om ze te
bereiken zijn uniek. Ook maak je kennis met wat specialiteiten van de lokale bevolking: hun
huizenbouw en kleding-attributen van geklopte boombast.

In de Bada Vallei

Merkwaardige megaliet in Bada Vallei

Dag 6
Van de Bada vallei terug naar Tentena. Onderweg een stop bij een schitterende terrassen-waterval,
waar een comfortabele niet storende trap langs is gemaakt, zodat je naar de top kunt (Siuri
Cottages)
Dag 7
Er is tijd genoeg voor een boottochtje over het meer naar een vissersdorp. Bij de cottages kun je
goed zwemmen.
Dag 8
Van Tentena naar Poso in het noorden, aan de kust van Midden-Sulawesi (Ancyra Hotel)
Dag 9
Transfer naar het vliegveld

Inclusief in de prijs:







Auto met AC
Lokale gids
Extra gids in de Bada Vallei
Boot Pendolo-Tentena
Accommodatie 2 persoonskamer met ontbijt
Entrees

Exclusief: maaltijden en fooien

De reis is goed te combineren met de rondreis door Zuid-Sulawesi

