Indonezija: Sulavezi

Program po dnevih
A. Indonezija: Sulavezi, opisni program
Trasa poti: Ujung Pandang - Tanatoraja - otočje Togian – Manado
Polet do Ujung Pandanga na Sulawesiju. Večerni sprehod po najbolj svetovljanskem
(največjem) sulaveškem mestu.
Zjutraj nas čaka celodnevna ovinkasta vožnja do dežele gorencev, pokrajine Tanatoraja, kjer
bomo ostali par noči, skušali najti kako ceremonijo, pogrebno slavje, kjer se pije in je, žrtvuje in
veseli – Torajci zdi se da živijo zato, da bi umrli. Žrtvujejo predvsem prašiče in vodne bivole.
Ogledali si bomo čudovito pokrajino z najlepšimi riževimi polji, terasami in jame ter drevesa, v
katerih bivajo duhovi preminulih – Tau taučki. Krajši treking in morda bomo tudi raftali na reki v
osrčju dežele.
Sledi vožnja do Tentene, kjer se bomo sprehodili do niza bazenčkov in previsov veličastnega
slapa sredi nedotaknjenega deževnega pragozda. Po botaničnem sprehodu si bomo privoščili
večerjo ob jezeru.
Sledi celodnevna vožnja do Ampane, odrivne deske za otočje v Tominskem zalivu. Na dokaj
eksotični ladjici, po morju polnem letečih rib, se počasi prebijemo do sanjskega otočja Togian.
Čakajo nas neponovljivi podvodni svet in morski cigani, ki živijo v blodnjakih mangrov in lovijo
na koralnih otokih sredi morja. Poleg lenobnega poležavanja v toplem morju bomo raziskovali
nenaseljene otočke, koralne plaže in pisan podvodni svet.
Po raju sledi, kaj naj rečemo, zanimiva nočna plovba na še bolj zanimivi ladji, preko ekvatorja,
na severni del otoka Sulavezi. Najlepše kokosove palme nas spremljajo od mesta Gorontalo do
Manada, na skrajnem severu otoka.
V okolici Manada preživimo par noči. V Tomohonu si bomo ogledali lokalno tržnico, kjer si
domačini nakupijo živila kot so psi, pitoni in podgane. Poskušali bomo osvojiti aktivni vulkan. V
vasici Tangkoko, ob robu prvinske džungle, pa se bomo z rangerji odpravili na potep po
deževnem gozdu. V krošnjah visokih dreves nas bodo opazovale opice, preletavale nas bodo
ptice in z nekaj sreče bomo uzrli najmanjšega primata na svetu – tarsius spectrum.
Zadnja noč na Sulaveziju bo v Manadu od koder poletimo prodi Jakarti in nadaljujemo proti
Evropi.
Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

B. Indonezija: Sulavezi, program po dnevih
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Indonezija: Sulavezi
19 dni
1. prevoz (po želji) do bližnjega letališča in let proti Jakarti, glavnemu mestu Indonezije
2. prihod v Jakarto, notranji let do Ujung Pandanga, ogled mesta, nočitev
3. vožnja proti Tana Toraji, ogled srhljivih jam, kjer prebivajo duhovi (Tau-taučki)
4. Tana Toraja spoznavanje dežele, ljudi njihovih običajev in navad posebej zanimivi so pogrebi
5. Batutumonga nas očara s riževimi terasami
6. treking do vasice Parinding, spanje pri domačinih
7. vrnitev v mesto čas imamo tudi za raft (doplačilo)
8. vožnja do jezera Poso in Tentene, nočitev
9. jutranje kopanje v slapu in nadaljevanje ob obali Tominskega zaliva proti Ampani
10. plovba proti severu na otočje Togijan za nekatere bo to vrhunec potovanja
11. morje, plaža, koralni greben,….
12. snorklanje, potaplanje…
13. v poznih popoldanskih urah se poslovimo od raja in preživimo nočno plovbo preko ekvatorja
do Gorontala
14. slikovita pokrajina nas spremlja od Gorontala do Manada; obiščemo pridelovalce kopre,
osvežimo se v morju zvečer spimo pod aktivnim vulkanom
15. obisk lokalne tržnice in vzpon na vulkan, pokušina lokalne kulinarike: čas za gozdno
podgano, pitona ali psa; nočitev
16. vožnja proti nacionalnemu parku Tangkoko, ogled čarobne vasice ob morju, nočitev
17. zgodaj zjutraj se odpravimo v džunglo, ogled tarziusov, najmanjših primatov na svetu, za
konec skok s črne vulkanske plaže v morje, popoldan proti Manadu
18. zadnji dan preživimo v mestu in popoldan odletimo proti Jakarti in nočni let proti zahodu
19. let proti Evropi, prihod v Benetke pozno popoldan in proti domu

Lista stvari
Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanju po Indineziji: Sulavezi in Bali
Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga). Na
eventuelnih notranjih letih celo manj (do 15kg, kar je več, potreban doplačila, pravtako za
osebno prtljago). Zato skrbna priprava le najnujnejšega ni odveč. V pomoč vam podajamo listo
potrebnih stvari, ki naj se znajdejo v vašem nahrbtniku.
Dnevne temperature bodo okoli 20-30 stopinj, ponoči malo hladneje. V hribih temperatura lahko
pade tudi na 5 stopinj.
Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!
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Indonezija: Sulavezi
V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):
potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma izstopa iz države), Maestro/Cirrus
bančna kartica, keš (USD še bolje EUR), zdravstvena zavarovalna polica za tujino
knjižica o cepljenjih
vreča za nahrbtnik, v kateri boste lahko puščali stvari po hotelih (t.i. prasica)
spolna vreča (lahka poletna)
mala svetilka (npr. Petzl, za na glavo)
lahki treking čevlji
lahke superge ali čevlji za preobutev (npr. Teva), japonke za pod tuš
anorak, termo velur (flis)
puli ali lahek pulover (lahko tudi bombažni)
bombažna majica z dolgimi rokavi 2x
švic perilo s kratkimi rokavi
4 majčke s kratkimi rokavi
nogavice (5 parov navadnih bombažnih nogavic)
spodnje perilo (7×), kopalke in kratke hlače
sončna očala, rutka proti prahu in brisača
toaleta: milo, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje, krema za suhe ustnice...
medicinski paket (razdelite na dve osebi): sprej proti komarjem (30% DEET-a),
spitaderm sprej za razkuževati roke, antibiotiki (ciprobay!), aspirin, tablete proti diareji
(linex), proti zaprtju, proti višinski bolezni (diamox - na lastno željo), vitaminski in
železovi tableti, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti…
knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne morete živeti
maska za snorklanje
tri metre in pol vrvi
Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in
jeklene živce!
Shappa

Dobro je vedeti
Dobro je vedeti!
Sulavezi toplo priporočamo tistim, ki imate radi morje, vulkane, snorkljanje, potapljanje, rajske
otoke in naravo in preproste namestitve daleč stran od civilizacije. Nočne vožnje na lokalnih
'trajektih' so prava doživetja! Čaka pa vas tudi soočenje z abstraktnim kultom smrti v Tani Toraji.
Zato je to potovanje med rajem in peklom. Sulavezi je vstopnica v višjo stopnjo zavesti.
Program priporočamo le tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta!
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Indonezija: Sulavezi
Denar: V Indoneziji je gotovina zakon. Plačujemo v indonezijskih rupijih Rp (menjava 1€ je
12.000 Rp december 2012). Menjali bomo USD in EUR (predlagamo EUR) na letališču v
Jakarti. Kasneje na poti bo menjava skoraj nemogoča z izjemo Manada in Ujung Pandanga.
Torej na pot z USD, EUR in bančno kartico (bolj za rezervo) Cirrus/Maestro ali Visa Electron.
Vreme: Indonezija je za potovanje primerna skozi celo leto. Ima manj deževno (maj-september)
in bolj deževno dobo (oktober-april). Povprečna temperatura 26–30 stopinj, v gorah 5 stopinj.
Temperatura morja 26 stopinj plus.
Zdravje: Glede cepljenj je priporočljivo proti hepatitisu A. Na otočju Togian priporočamo
jemanje antimalarikov. Zaželjena uporaba mrež proti komarjem in repilentov. Zemljevid bolj ali
manj malaričnih področij v sami državi je na voljo na tej spletni strani:
http://cdc-malaria.ncsa.uiuc.edu/
Varnost: Kraji, kjer se bomo gibali so varni, a pozornost nikdar ni odveč.
Hrana: Hrane je sila preprosta. Poskusili bomo tipično hrano – padang food. Ogromno je
zelenjave, sadja, rib… Namesto krompirja pa bomo presedlali na riž. Mleka in mlečnih izdelkov
ni. Morda shujšamo kakšno kilo (brez doplačila).
Pijača: Na voljo so brezalkoholne pijače voda, čaj in kava. Zakon so naravni sokovi iz
sezonskega sadja. Alkohol je drag glede na standard. Kakšna steklenica 'razkužila' nič ne
škodi. Najbolj popularno lokalno pivo je Bintang.
Vizumi: Slovenci za obisk Indonezije potrebujemo vizo, ki se kupi na letališču cca 20 € (v
primeru spremembe tega določila, bomo uredili vize pred potovanjem).
Cena letalske karte: Se spreminja glede na letališke pristojbine, razne dodatke, termin
potovanja, čas rezervacije, čas plačila in glede na proste cenovne razrede na letih. Letalsko
karto se vplača, ko je potovanje potrjeno, to pa je ob minimalnem številu prijavljenih oz. po
vsakokratnih pogojih letalskega prevoznika.
Način potovanja: Je specifičen, saj vse stroške plačujemo na licu mesta. Cene stroškov, ki se jih
plačuje na licu mesta, so tako informativnega značaja. Opozorili bi še na spremenljiva valutna
razmerja, tudi EUR:USD.
Kako dodatno uporabno informacijo dobiš tudi na spletni strani: www.zdravinapot.si
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