Sumatra, Java,
Komodo, Bali & Gili
4 ugers adventure rundrejse
Adventure · Paladser · Trek · Vulkaner
Jungle · Kultur · Borobudur Tempel
Orangutanger · Lokalsamfund · Rafting
Komodo varan · Ris-terrasser · Vandfald
World Heritage Sites
Sumatra
Sumatra er den største ø i Indonesien og den sjettestørste ø i verden med et
areal på ca. 470.000 km². En ø med ekstraordinær skønhed, der bobler med liv
og naturkraft. Dampende vulkaner, orangutanger, jungler, idylliske strande og
et blandet folkefærd.
Java
Java er en del af Indonesien, der har næsten 250 mio. indbyggere. 60% af dem
bor på Java, som er verdens mest tætbefolkede ø. Java huser charmetrolden
over dem alle , orangutangen, samt det majestætiske World Heritage Site
Borodubur templet - et magisk syn ved solnedgang.
Komodo
Komodo består af en lang række øer, hvor Komodo og Rinca er blandt de
største. Komodo øens rå og barske natur skaber rammerne for komodo
varanen, som er verdens største firben, samt andet dyreliv. Komodo rummer
alt fra varmt, stille, turkist vand med farverige koralrev og hundredevis af
kulørte fisk og bløddyr - til stærke strømme med dybt, koldt vand, hajer og
andre fisk, og er derfor et spændende sted at dykke.
Bali & Gili
Bali & Gili øerne vil vise dig indbegrebet af paradis. Her vil der være smukke,
hvide sandstrande, mulighed for at dykke, snorkle, og se delfiner samt opleve
vulkaner og riverafting. Efter rundrejsen kan du vælge frivilligt arbejde på Bali
med undervisning af børn, skildpadder og mange andre projekter.

Highlights:
Orangutangen betyder skovens menneske og huserer oppe i trækronerne i
junglen på Sumatra. På jeres junglevandring vil I møde dette imponerende
dyr.
Borobudur templet er Indonesiens mest imponerende buddhistiske tempel
og er på Unescos liste over verdensarv med sin imponerende størrelse,
skønhed og mange stupaer.
Komodo varanen er verdens største nulevende øgle. De fleste vilde Komodo
varaner har deres hjemsted i Indonesien.
Jungletrek: I løbet af jeres rejse skal I trekke i junglen på Sumatra og opleve
øens frodige flora og fauna

Frivilligt arbejde
Som afslutning på jeres fantastiske adventure rejse igennem Indonesien, kan I
vælge frivilligt arbejde på Bali. Her er der forskellige projekter at vælge imellem
som havskildpadder, børne projekter og meget mere. Her er der også mulighed
for at dyrke yoga.

PROGRAMOVERSIGT
Uge 1: Jungle, Orangutanger, lokalsamfund, vulkaner, vandfald og
markeder
Uge 2: Borobudur templet, traditionelle landsbyer, river rafting, kultur
Uge 3: Nationalparker, Komodo varanen, grotter, vandfald, strande
Uge 4: Ø-hop, risterrasser, trek, atmosfære, Gili-øerne, snorkling, dykning
og vandadventure

Du finder priser og datoer på
www.adventureheart.com
Gratis Rejseforedrag
Kom og hør vores
tidligere deltagere
fortælle om deres
rejse, til et af vores
rejseforedrag i enten
Aarhus, Aalborg,
Odense eller
København

Cafémøde
Du kan også
booke Cafémøde
med en af vores
tidligere rejsende,
hvis du har brug
for mere specifik
viden om et
bestemt program
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Skriv eller ring til os
tfl. 45 76 18 00
Vi er også på
Facebook & Instagram
Med Venlig Hilsen
Adventure Heart

Adventure Heart, Christianshusvej 193 - DK - 2970 Hørsholm
Medlem af Rejsegarantifonden nr.853

