
Indonezija: Sumatra z orangutani

Program po dnevih

A. Indonezija: Sumatra z orangutani in Pulau Weh, opisni program

Trasa poti: Kuala Lumpur – Medan - jezero Toba (otok Samosir) - Berastagi (vulkan Sibayak) -
Bukit Lawang (trek v džunglo) - Banda Aceh - Pulau Weh.

Potovanje začnemo v malezijskem glavnem mestu Kuala Lumpur, ki slovi po svoji
multikulturnosti, spoju moderne in tradicionalne arhitekture ter izvrstni ulični hrani. Ogledamo si
kitajsko četrt, KLCC, Bukit Bintang in Petronas Towers, po mnenju mnogih najlepši poslovni
stavbi sveta. Obseg ogledov je odvisen od ure prihoda v KL.

Sledi jutranji polet do Medana ter vožnja do največjega vulkanskega jezera na svetu (Lake
Toba), domovanju odbitega in ponosnega ljudstva Batak. Nastanjeni bomo na otoku Samosir,
kjer si bomo ogledali zanimive vasice s pisanimi tržnicami, bataško arhitekturo, ples in njihove
grobnice, se kopali v osvežilnem jezeru, zvečer pa družili ob večerjah iz jezera.

Premik proti Berastagiju, rodovitnemu gorskemu območju, od koder se naslednji dan zgodaj
zjutraj peš odpravimo na vulkan Sibayak, za nagrado pa si ob vrnitvi privoščimo namakanje v
toplih vrelcih. Popoldanska pot do Bukit Lawanga, slikovite vasice na samem robu nacionalnega
parka Gunung Leuser. Skozi vas teče Bohorok, čista in osvežilna reka v kateri se po nastanitvi
okopamo. Ogled vasi.

Dan za ogled netopirjeve jame ter kopanje v reki Landak.

Nacionalni park Gunung Leuser doživimo z dvodnevnim trekingom v džunglo, kjer se srečamo z
našimi kosmatimi gozdnimi sorodniki orangutani in drugimi prebivalci parka. Noč prespimo v
"hotelu jungle", nazaj v vas pa priraftamo po reki na gumjastih zračnicah (tubing). Popoldansko
kopanje in nočitev.

Sledi premik v provinco Aceh. Prespimo v mestu Banda Aceh, enem bolj skrivnostnih
Indonezijskih mest, znanem predvsem po uničujočem cunamiju leta 2004. Mesto je obnovljeno,
prebivalci pa so med najprijaznejšimi v Indoneziji in vedno veseli srečanja z nami.

Zadnjih nekaj dni preživimo na čudovitem otoku Pulau Weh v Andamanskem morju, kjer bomo
šnorklali, se potapljali, jedli svežo morsko hrano, opazovali sončne zahode in se prepuščali
vsemu, kar lahko ponudi rajski otok. Alkohola na Pulau Weh baje ni, a kako pivo se za žejne
vedno najde :)

Potovanje zaključimo v Kuala Lumpurju, kjer si ogledamo, kar si še nismo uspeli ob prihodu in
od koder letimo domov.

Nočitve: spimo v hotelih brez lokalne kategorizacije, nastanitve pa večinoma vključujejo zajtrke.
Na trekingu v Gunung Leuser spimo 1x v džungli na tleh v posebnih bivakih.
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Indonezija: Sumatra z orangutani

Prevozi: 2x mednarodni let z nizkocenovnim prevoznikom (Kuala Lumpur - Medan, Banda Aceh
- Kuala Lumpur), 1x notranji let z lokalnim prevoznikom (Medan-Banda Aceh), ostali prevozi pa
so z najetimi zasebnimi prevoznimi sredstvi (taksiji, minibusi), brez lokalne kategorizacije.

Program priporočamo tistim, ki si želijo aktivnega in popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Indonezija: Sumatra z orangutani in Pula Weh, program po dnevih

16 dni

1. Transfer do letališča in let v Kuala Lumpur.
2. Kuala Lumpur: prihod v glavno in največje malezijsko mesto; nastanitev; ogled Kuala
Lumpurja (KLCC, stolpov Petronas ter kitajske četrti) odvisen od ure prihoda. Nočitev.
3. Jutranji transfer do letališča in let v Medan na Sumatri; vožnja do jezera Toba; transfer z
ladjico do hotela na otoku Samosir; kopanje v jezeru, nočitev.
4. Izlet po otoku Samosir in okolici: odkrivanje kulture starodavnega ljudstva Batak, obisk vasice
s tržnico Tomok, kopanje v jezeru, nočitev.
5. Jutranji odhod proti Berastagiju; na poti ogled verskega tematskega parka in najvišjega slapu
v Indoneziji Sipiso-piso, večerni prihod v Berastagi, nastanitev in nočitev.
6. Zgodaj zjutraj trek na vulkan Sibayak; kopanje v toplih vrelcih; premik do Bukit Lawanga,
kamor prispemo popoldne. Nastanitev, kopanje v reki, nočitev.
7. Bukit Lawang: ogled netopirjeve jame in kopanje v reki Landak, nočitev
8. Treking v džunglo nacionalnega parka Gunung Leuser kjer se srečamo z orangutani in
ostalimi primati; večerja in nočitev v džungli.
9. Po zajtrku ogled in kopanje v manjšem slapu; zaključek džunglske avanture s spustom na
gumjastih zračnicah (tubing) nazaj v vas, nočitev.
10. Jutranji odhod proti letališču v Medanu in let v Banda Aceh; nastanitev; sprehod po mestu in
ogled mošeje, nočitev.
11. Jutranji transfer na otok Pulau Weh; nastanitev; kopanje in šnorklanje, nočitev.
12. Pulau Weh; izlet s čolnom, kopanje in šnorklanje, nočitev.
13. Pulau Weh: celodnevni izlet z bejaki (motorni tricikli) po otoku; ogled japonskega bunkerja iz
2. sv. vojne; trek do vulkana in toplih vrelcev; kosilo na čudoviti plaži Sumur Tiga, ogled in
kopanje v slapu; obisk najsevernejše točke Indonezije; dan zaključimo z ogledom sončnega
zahoda na najlepši plaži otoka, nočitev.
14. Jutranji transfer do Banda Aceh; ogled cunami muzeja in tržnice; popoldanski let v Kuala
Lumpur, nočitev.
15. Ogled mesta Kuala Lumpur, kar nam ni uspelo že ob prihodu; večerni transfer do letališča in
let proti domu.
16. Prihod domov.

Lista stvari
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Indonezija: Sumatra z orangutani

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanju po
Indoneziji: Sumatra z orangutani in Pulau Weh

Na letalu je prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga), ampak v
poletnih deželah to ne bi smel biti problem. Čaka nas toplo, občasno tudi vlažno vreme.
Hladneje zna biti le na trekingu do vulkana. V pomoč ti podajamo listo potrebnih stvari, ki naj se
znajdejo v nahrbtniku.

Zlato pravilo: Spokamo za 3 dni, vmes v civilizaciji peremo, potem pa to nosimo en teden!

V nahrbtniku naj se znajdejo (nekaj od tega dajte tudi nase):

potni list (potni list mora biti veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma povratka)
denar v EUR ali USD in plačilno kartico (Maestro ali Visa) za vsak slučaj; bankovci naj
bodo po 100 ali 50; enega za 100 imejte v naslednjih apoenih: 10x1 + 6x5 + 6x10;
pazite, da se na kupu ne znajdejo letniki starejši od 2009; bankovci ne smejo biti
prepognjeni, stari, popisani ali zmečkani, sicer jih ne boste mogli zamenjati
zdravstveno zavarovanje uredite pred odhodom, priskrbimo vam ga tudi mi; rumena
knjižica o cepljenju, če jo imate (cepljenja niso nujna, priporočljivo je le cepljenje proti
hepatitisu A)
lahka spolna ali bombažna vreča
čelka (svetilka za na glavo)
lahki pohodni čevlji ali superge ( za treking v džunglo in na vulkan; teren je namreč zelo
spolzek, kljub temu prideš skozi tudi s supergami)
Teve (sandali) ali japanke (npr. za pod tuš)
flis in anorak (proti dežju in vetru), ker nikoli ne veš, kdaj se uščije, po želji tudi mali
dežnik
lahke dolge hlače 2x, kratke hlače 2x (ne une ta sexy, k u rt lezejo, ker se ne spodobi v
takih okoli hodit)
dve majici z dolgimi rokavi ; 5 majčk/srajc s kratkimi rokavi, ki naj prekrivajo ramena
pokrivalo za glavo
4 pare navadnih bombažnih nogavic
spodnje perilo (7×), kopalke, brisača (tiste ta lahke popotniške so zakon – dobiš jih v
trgovinah kot so Iglu, Kibuba,...)
sončna očala
maska ali očala za šnorklanje
toaleta: milo, šampon, zobna ščetka, zobna pasta, krema za sončenje, vlažilni robčki (če
ti česa zmanjka se tam lahko kupi vse)
medicinski paket (razdeliti na dve osebi): sprej proti komarjem (30% DEET-a),
dezinfektor za razkuževanje rok, antibiotiki (ciprobay je najbolj uporaben), po želji
antimalariki (Malarone ali Lariam), aspirin ali lekadol, tablete proti diareji (linex), proti
zaprtju, vitaminske tablete, obliži, povoj, gaza, bivacin, tablete proti slabosti...
knjige, karte
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še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne morete živeti

Pustite doma predsodke, slabo voljo, tečne partnerje, uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe
čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale nepomembne reči. Ne pozabite pa na kup dobre volje in
jeklene živce!
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