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Oferta
dla

z dnia

Grup i Klientów Indywidualnych

Sumatrzańska dżungla
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Wprowadzenie

Wyrusz w podróż w głąb natury i samego siebie do
unikalnego miejsca położonego w sercu Parku
Narodowego Gunung Leuser na indonezyjskiej
Sumatrze.

Sumatra leży pomiędzy cieśniną Malaka i Oceanem
Indyjskim, a lot z Singapuru trwa tylko godzinę. Północna
część tej piątej co do wielkości wyspy na świecie ma wiele
do zaoferowania: tropikalne lasy, góry i wulkany, pola
ryżowe i plantacje uprawne, rafę koralową oraz spływy
górskie o światowym standardzie.

Park Narodowy Gunung Leuser ma powierzchnię 8600 km2 i
jest domem dla tygrysów sumatrzańskich, słoni,
nosorożców i orangutanów oraz dla największego kwiatu
świata, raflezji o średnicy do 1 metra.
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Wprowadzenie

Tangkahan to pełna uroku wieś położona nad rzeką Buluh
wewnątrz parku. Jednocześnie jest to centrum ekoturystyki,
stworzone dzięki wysiłkom podjętym przez organizację Flora &
Fauna Indonesia. Jeszcze 10 lat temu mieszkańcy tego regionu
żyli z nielegalnego wyrębu lasu i polowań na dzikie zwierzęta.
Dziś pracują jako przewodnicy i utrzymują się z turystyki. Stali
się także gorącymi protektorami dżungli, chroniącymi jej
naturalne piękno. Stworzono grupy patrolujące las, w celu
zatrzymania dalszych nielegalnych wyrębów i kłusownictwa.

W trakcie tej wyprawy będą mogli Państwo wybrać się na
trekking na słoniu po dżungli, a także pomóc w kąpaniu słoni w
rzece. Słonie to bardzo spokojne i wdzięczne zwierzęta, a
kontakt z nimi daje dużo radości. Odwiedzając Tangkahan
pomagają też Państwo w ochronie jednego z niewielu
pozostałych na ziemi lasów pierwotnych.

Na obrzeżach Parku Narodowego Gunung Leuser w
miejscowości Bukit Lawang znajduje się centrum rehabilitacji
orangutanów, założone w 1973 roku. Zwiedzający mogą tam
obserwować te jakże zabawne zwierzęta, między innymi w
trakcie ich porannego dokarmiania.
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Zakwaterowanie

W trakcie tej wyprawy będą Państwo zakwaterowani w
hotelu klasy turystycznej z wygodnymi pokojami i unikalną
atmosferą. Hotel zbudowany jest w tradycyjnym stylu, a do
budowy wykorzystano tylko naturalne materiały. Wszystkie
pokoje są standardowo wyposażone i posiadają łazienkę z
prysznicem i toaletą. Każdy pokój ma własne duże patio
oraz taras z widokiem na niezwykłą okolicę.
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Sumatrzańska dżungla
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Opis programu

• Dzień 1
Po przylocie na lotnisko w Medanie i spotkaniu z przewodnikiem przejazd do
Tangkahan (ok. 3 godziny), zakwaterowanie, nocleg.

• Dzień 2
Cały dzień w dżungli, kąpiel w rzece, w gorących źródłach, spacer do wodospadu,
a po południu kąpanie słoni. Wieczorem wspólna kolacja z grillem.

• Dzień 3
Dzień rozpoczyna się od trekkingu na słoniach, a następnie spływ do wodospadu.
Przejazd do Bukit Lawang, zakwaterowanie, nocleg.

• Dzień 4
Rano przejście do miejsca dokarmiania orangutanów, a następnie trekking w głąb
lasu, aby móc podziwiać unikalną florę i faunę. Przejazd do Berastagi,
zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

• Dzień 5
Wspinaczka na wulkan Sibayak, a następnie zejście do Sidebuk-debuk i kąpiel w
gorących źródłach. Powrót do Berastagi, największego producenta warzyw i
owoców na północnej Sumatrze, wizyta na targu owoców. Po południu czas wolny.

• Dzień 6
Po śniadaniu powrót do Medanu i zwiedzanie miasta, w tym Masjid Raya oraz
Istana Maimun, ewentualnie zakupy. Wieczorem istnieje możliwość
zorganizowania wspólnego wyjścia do klubu nocnego (dodatkowo płatne).

• Dzień 7
Czas wolny do momentu transferu na lotnisko, wylot do Polski.
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Przybliżony cennik

1. Przelot *

• W klasie ekonomicznej już od 4 100 PLN/os.

• W klasie biznes już od 12 900 PLN/os.

2. Cena pakietu pobytowego 790 EUR/os. **

* Ceny uzależnione są od terminów oraz trasy przelotu i mogą się znacznie
wahać. Dokładna cena przelotu w konkretnym terminie na zapytanie w
naszym biurze.

** Cena może ulec zmianie pod wpływem wahań kursów walutowych. Program
realizowany przy minimum 2 osobach. Dla grup powyżej 10 osób możliwe
zniżki.
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Cena pakietu

Cena pakietu pobytowego zawiera:
• zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych,
• pełne wyżywienie,
• transport na miejscu,
• opiekę lokalnego przewodnika,
• atrakcje według programu,
• ubezpieczenie KL, NNW, OC i bagażu.

Cena pakietu pobytowego nie zawiera:
• wydatków osobistych jak napoje w restauracjach, hotelach,

rozmowy telefoniczne, napiwki itp.,
• opłat za nadbagaż, wysyłanie bagażu i pamiątek,
• wizy indonezyjskiej (25 USD/os. płatne na lotnisku) oraz

opłaty wylotowej (17 USD/os.)
• dodatkowych posiłków nieujętych w programie,
• atrakcji, miejsc itp. nieobjętych programem,
• zwyczajowych napiwków dla przewodników, kierowców oraz

obsługi,
• innych niewyszczególnionych w ofercie świadczeń oraz

wydatków osobistych Uczestników.
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Kontakt

ELITE CLUB TRAVEL POLSKA Sp. z o.o.
CH Panorama 
al. W. Witosa 31 lok. 201B
00-710 Warszawa
tel: 22 640 14 65, 640 14 66
kom:
e-mail:
fax. 22 858 33 00
biuro: eliteclub@ectp.pl
bilety lotnicze: biletyeliteclub@ectp.pl

600 034 200

Hanna Badowska

h.badowska@ectp.pl
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