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Suomen Kuvausmatkat oy 

Malesian Borneo, Brunei & 
Indonesian saaristo 2020
Orangit, Komodonvaraanit & Sademetsät.

Aika:   Ke 22.4. - La 16.5.2020
  25 pv
Ryhmäkoko:   Max 8+1 henkilöä 
Hinta:   7.220 eur* 

* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä. 

Pääkohteet:  Malesian Borneo: 
  Gunung Mulu kansallispuisto
  Kinabatang River ja pääskyluolat
  Danum Valley
  Brunei
  Indonesia: Tanjung Putin kans.p.
  Komodon saaristo   

Lajstoa: Orangit 
  Komodonvaraani
  Nenäapinat
Ruokailut:  Ilmoitettu ohjelmassa (A,L,P)

Lennot:  Kansainväliset lennot, Qatar Airways: 
  * HEL  - Kota Kinabalu 
  * Jakarta - HEL
  Kotimaanlennot: 
  * Kota Kinabalu - Gunung Mulu
  * Gunung Mulu - Sandakan
  * Lahad datu - Brunei - Bali
  * Bali - Labuan Bajo - Pangkalan Bun
  * Pangkalan Bun - Jakarta

Kohderyhmä:  Luonnon ja kulttuurin ystävät
Vaativuus: Retket eivät edellytä  
  tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa 
Lisätiedot:  info@kuvausmatkat.fi
  www.Kuvausmatkat.fi
  puh. 0400 191 348
  puh. 0505 201 827

Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä 
valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät va-
kuudet. Rek. nro 46/12/Mj

 
Esitteen kuvat: Jouni Klinga
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Indonesia on maailman suurin saarivaltio: rikkonainen 
tasavalta muodostuu yli 17 500 saaresta! Saarten lu-
kumäärä symbolisoi sekä luonnon että kulttuurin kirjoa. 
Maa kuuluu maailman väkirikkaimpiin (yli 230 miljoonaa 
asukasta), mutta toisaalta myös luonnon biodiversiteetti 
kamppailee samalla tasolla Brasilian kanssa. 

Indonesian ja Malesian monimuotoisen luonnon taus-
talla on sijainti päiväntasaajan trooppisilla vyöhykkeillä 
ja rikas biotooppien kirjo alavista rannikkoalueista yli 
viistonnisiin vuoriin. Toisaalta taustalla on sijoittuminen 
kahden eliömaantieteellisen alueen rajalle. Indonesian 
länsiosat Bali ja Kalimantan mukaan lukien edustavat 

aasialaista lajistoa. Sen sijaan tutkija Wallacen mukaan nimetyn linjan itäpuolella eläimistö on austra-
laasialaista lajistoa. 

Indonesian ja Malesian suurella kiertomatkalla perehdymme kolmeen toisistaan poikkeavaan kohde-
alueeseen. Matkan alkuvaiheessa sukellamme Borneon upeimpiin sademetsiin. Ne löytyvät Malesian 
Sabahin osavaltion aivan itälaidalla olevasta Danum Valleyn kansallispuistosta. Vierailemme silti myös 
Tabinin linnustollisesti rikkaalla suojelualueella, jossa on hyvät mahdollisuudet seurata kääpiönorsu-
ja. Ja vierailemme erikseen Gunung Mulun luolistaan kuuluisassa kansallispuistossa. Borneon matka 
on ajoitettu huhtikuulle, jolloin mahdollista löytää myös jättiläismäinen maailman suurin kukka, raflesia 
Mount Kinabalun kansallispuistossa. 

Siirtymät kohteelta toiselle hyödynnämme myös uusiin kulttuureihin ja kohteisiin tutustuen. Lentomat-
kalla Indonesiaan teemme päivän hengähdystauon Brunein sulttaanikunnassa, ennen kuin jatkamme 
Floresille ja Komodon kansallispuistoon. Alue tunnetaan maailman suurimpien matelijoiden, komodon-
varaanien asuinsijana. Majoitumme saaristossa olevaan viihtyisään rantalodgeen ja teemme päiväretkiä 
saarille. 

Tanjung Putinin kansallispuisto on kuvaajien kannalta paras kohde tutustua orankeihin villissä sademet-
säympäristössä. Asumme perustasoisessa sademetsälodgessa, josta käsin tutustumme orankien ohella 
myös muuhun Borneon rikkaaseen sademetsälajistoon perinteisillä klotok-asuntovenepäiväretkillä.

Kolmas pääkohteemme on Floresin länsipuolella sijaitseva Komodon saaristo, 

Monipuolisen kiertomatkan jälkeen on mahdollista varata myös lisäpäiviä viihtyisissä lomakohteissa Ba-
lin rannoilla ja vuorilla.

Malesian Borneo, Brunei & 
Indonesian saaristo 2020
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Muutokset ohjelmassa ja lentoreiteissä ovat mahdollisia. 

Ke 22.4.2020 Helsinki – Malesia 

Matka alkaa Qatarin lennoilla Helsinki-Vantaan lentokentältä Dohan ja Kuala Lumpu-
rin kautta kohti Malesiaa.

HEL DOH 0950 1540 - Qatar Airways
DOH KUL 1940 0805 - Qatar Airways
KUL BKI  1010 1245 - Malaysia Airways

To 23.4.2020 Kota Kinabalu 

Keskipäivällä saapuminen Kota Kinabalun lentokentälle, josta kuljetus kaupungin 
laidalla olevaan viihtyisään rantahotelliin. 

Majoittuminen: Neljän tähden hotelli Kota Kinabalussa. 

Pe 24.4.2020 Kota Kinabalu - Gunung Mulu (A)

Aamupäivällä palaamme takaisin lentokentälle ja lyhyelle kotimaanlennolle Gunung 
Mulun kansallispuistoon. Lentokenttä palvelee lähinnä vain kansallispuistoa ja sen 
vieressä olevaa pientä kylää. Lentokentältä onkin puiston portille vain vartin ajomat-
ka. Majoitumme sademetsän laidalla oleviin keskitasoisiin mökkeihin ja iltapäivällä 
lähdemme jo ensimmäiselle metsäretkelle. 

Gunung Mulu on kuuluisa upeista luolistaan, sekä niiden asukkaista lepakoista. Tun-
netuin luonnonnäytelmä nähdään joka ilta, kun kymmenet tuhannet lepakot lähtevät 
katkeamattomina nauhoina ulos luolastoista. 

Majoitumme sademetsän keskellä olevaan mökkikylään kolmeksi yöksi. Majoilta läh-
tee hyvä polkuverkosto, jota voi kulkea vapaa-aikoina myös omatoimisesti. 

Majoittuminen: Gunung Mulu Resort 

Malesian Borneo, Brunei & 
Indonesian saaristo 2020
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La 25.4.2020 Gunung Mulu (A)

Retkipäivä Gunung Mulun kansallispuistossa. Sekä var-
hain aamulla että iltapäivällä teemme opastetut retket 
Gunung Mulun upeissa sademetsissä. Valittavia retki-
kohteita on useita, mutta mieleenpainuvimpia niistä 
ovat latvustopolku sekä veneretki jokivarresta avautuvil-
le tippukiviluolille. Retkikohteissa on hyvä polkuverkosto 
eikä retkeily edellytä tavanomaisesta päiväretkeilystä 
poikkeavia varusteita. 

Majoittuminen: Gunung Mulu

Su 26.4.2020 Gunung Mulu (A)

Toinen retkipäivä Gunung Mulun kansallispuistossa. Alu-
een luontomatkailu on suosiostaan huolimatta edelleen   
varsin pienimuotoista ja puisto tarjoaa mahdollisuuden 
varsin autenttiseen sademetsäretkeilyyn. Olemme pi-
dentäneet Gunung Mulun oleskelua toisella retkipäiväl-

lä, jolloin voi käyttää enemmän aikaa myös omien kiinnostuksen kohteiden parissa.

Lodgelta on saavutettavissa myös esimerkiksi latvustotorni ja -silta, jotka ovat hyviä 
etenkin linnuston tarkkailluun. Toisena päivänä toteutamme myös veneretken viidak-
kojoelle. Halukkailla on edelleen mahdollisuus odotella uudelleen tuhansien lepakoi-
den yölennolle lähtöä yöpymisluolan suulla. 

Majoittuminen: Gunung Mulu

Ma 27.4.2020 Gunung Mulu - Kota Kinabalu - Sandakan (A)

Vapaan aamun jälkeen palaamme takaisin varttitunnin ajomatkan päässä olevalle 
lentokentälle. Matkamme jatkuu lyhyen välilaskun jälkeen Kota Kinabalusta Sanda-
kaniin, jossa majoitumme kahdeksi yöksi hyvätasoiseen keskustahotelliin. 

Vietämme viidakkoretken jälkeen vapaan illan hotellin palveluista nauttien. 

Majoittuminen: Four Points by Sheraton Sandakan 

Ti 28.4.2020 Sandakan (A)

Retkipäivän kohteena on nenäapinoistaan tunnettu Nipah Resort. Suurinenäiset ja 
erittäin uhanalaiset apinat asustavat vain Borneolla. Nipahin nenäapinoiden suoje-
lukeskuksessa apinat liikkuvat villeinä, mutta kahdessa eri pisteessä mangrovemet-
sässä pidettävien ruokintojen ansiosta eläinten kuvaamiseen tarjoutuu erinomaiset 



Suomen Kuvausmatkat oy | BORNEO JA INDONESIAN 
KIERTOMATKA 22.4.-16.5.2020

mahdollisuudet. Luonnollisesti paikka houkuttelee myös 
muuta sademetsän lajistoa hyville kuvauspaikoille. Ruo-
kinnat tapahtuvat aina tarkkaan määrättynä ajankoh-
tana kahdesti päivässä, aamu- ja iltapäivällä. Ruokin-
tapaikkojen sijaan useimmiten parhaat kuvaustilanteet 
ovat silti ruokintapaikkojen ulkopuolella. 

Ryhmän kiinnostuksen mukaan voimme viettää koko 
päivän Nipahin reservaatin hyväkuntoisilla poluilla ja 
palaamme yöksi Sandakanin keskustassa olevaan ho-
telliin. 

Majoittuminen: Four Points by Sheraton Sandakan 

Ke 29.4.2020 Sandakan - Lahad Datu - Tabin Wildlife Lodge (A, P)
   

Aamulla matkamme jatkuu Gomantong caves -luolastolle. Borneon monista luolista 
Gomantong on puitteiltaan mahtavimpia. Holvistojen korkeudet ovat jopa yli 60 met-
riä. Luolasto on samalla yksi tärkeimpiä jaavansalangaanien pesimäpaikkoja, joiden 
pesiä käytetään pääskysenpesäkeiton valmistuksessa. Paikalliset ovat keränneet 
niitä linnunpesäkeiton raaka-aineeksi jo 500-luvulta lähtien. Lintujen ohella valta-
vassa luolastossa, jossa pääsemme retkeilemään rakennettuja pitkospuita myöten, 
on myös tuhansia lepakoita ja muuta luolalajistoa. Esimerkiksi David Attenborough 
on nostanut tämän luolan yhdeksi vaikuttavimmista luontokohteista, joihin on tutus-
tunut elämäntyönsä aikana. 

Luolaretken jälkeen ajomatka jatkuu Tabin WIldlife Lodgelle, jonne saavumme ilta-
päivän lopulla. 

Majoittuminen: Tabin Wildlife Lodge. http://www.tabinwildlife.com.my

To 30.4.2020 Tabin Wildlife Lodge (A, L, P)
   

Tabin Wildlife Lodge on perustasoinen sademetsälodge Sabahin itäreunalla. Lodge 
sijaitsee sademetsän ja viidakkojoen reunalla, joten ajomatka alueelle tapahtuu vie-
lä valtaosin öljypuuplantaasien halki. 

Alueen erikoisuutena on mahdollisuus päästä kohtaamaan Borneon kääpiönorsuja, 
jotka hakeutuvat etenkin erityisille kivennäispitoisille savialueille. Harvinaisia erikoi-
suuksia alueella ovat myös esimerkiksi borneonpuuleopardi ja malayan sivettikissa. 

Lodgella on monipuolinen polkuverkosto ja tarkemmat retkikohteet sovitaan ryhmän 
kiinnostuksen mukaisesti. 

Majoittuminen: Tabin Wildlife Lodge
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Pe 1.5.2020 Tabin Wildlife Lodge - Danum VAlley (A, L, P)
   
Aamulla retkeilemme vielä Tabinin metsissä, mutta kes-
kipäivän aikaan sitten siirrymme uudelle sademetsäkoh-
teelle. Palaamme takaisin Lahad Datun kaupunkiin, josta 
matka jatkuu Borneon jylhimpien sademetsämaisemien 
äärelle. Danum Valleyn alueelta löytyy järeitä aarnimai-
sia sademetsiä suurine lankkujuurisine jättiläisineen ja 
monipuolisine kasvillisuuksineen. Tutkimuksissa nämä 
on todettu myös Borneon vanhimmiksi sademetsiksi. 
Pääpaino on nimenomaan itse sademetsäympäristöön 
ja maisemaan tutustumisessa: primäärisissä sademet-
sissä eläimistön havainnointi on aina haastavaa. Metsis-
sä asustaa myös esimerkiksi orankeja, mutta havainnot 
useimmiten jäävät oksistojen väleissä liaaneilta toiselle 
liihotteleviksi varjoiksi. 

Matkamme Borneolla alkaa sademetsien ekosysteemiin 
tutustuen ja orankien elämää pääsemme seuraamaan 
tarkemmin sitten Indonesian puolella. Majoituskoh-
teemme on Borneon tasokkain sademetsälodge, Borneo 
Rainforest Lodge. Ensimmäisenä iltapäivänä tutustum-
me polkuverkostoon lodgen ympäristössä. 

Majoittuminen: Borneo Rainforest Lodge. 
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La 2.5.2020 Borneo Rainforest Lodge (A, L, P)

Täysi retkipäivä Danum Valleyn sademetsissä. Yksi lodgen kuuluisuuksista on puiden 
latvustoon rakennettu kävelysilta, jolla on mahdollisuus liikkua myös omatoimisesti. 
Voimme lähteä matkaan jo ennen auringonnousua odottelemaan metsän piirteiden 
avautumista hämärän ja aamu-usvan keskeltä. Lodgen ympäristössä on monipuolinen 
polkuverkosto, ja tarkempi retkiohjelma kohteineen sovitaan paikanpäällä ryhmäm-
me toiveiden mukaisesti. Vierailun tarkoituksena on kuitenkin mahdollistaa kaikille 
halukkaille intensiivinen päiväretkiohjelma lodgea ympäröivissä metsissä. Eläinten 
havainnointi aarnimetsän keskellä on monesti hyvin haastavaa, ja suhteellisen ly-
hyellä vierailulla pääpaino on ehkä enemmän maailman kauneimpiin sademetsä-
alueisiin kuuluvan alueen metsäekosysteemiin tutustuminen niin elämyksenä kuin 
kiinnostuksen mukaan myös kuvauskohteena. Oleskelu Borneo Rainforest Lodgella 
on täysihoidolla. 

Majoittuminen: Borneo Rainforest Lodge. http://www.borneonaturetours.com

Su 3.5.2020 Borneo Rainforest Lodge - Lahad Datu - Kota Kinabalu (A)

Aamupäivän viidakkoretkien ja sademetsäterassilla nautitun aamiaisen jälkeen läh-
demme paluumatkalle takaisin Lahad Datuun. Iltapäivän lopulla lennämme takaisin 
Kota Kinabaluun. 

Majoittuminen: Neljän tähden hotelli Kota Kinabalussa. 

Ma 4.5.2020 Kota Kinabalu | Mount Kinabalu (A)

Aamulla lähdemme päiväretkelle Mt Kinabalun kansal-
lispuistoon. Tutustumme Mount Kinabalun kansallispuis-
ton reheviin sademetsiin muun muassa maineikkaassa 
orkideapuistossa ja nautimme upeista vuoristomaise-
mista.  

Retken päätavoitteena on etsiä seudulta maailman suu-
rinta kukkaa, raflesiaa. Lähes metrin leveydeltään oleva 
kukkiva raflesia on yksi sademetsäekosysteemin hui-
keimmista elämyksistä - ja paras vuodenaika raflesioiden 
löytämiseen on juuri huhtikuu. Mt Kinabalun ympäristö 
on puolestaan yksi parhaista ympäristöistä raflesioiden 
etsintään. Vierailemme myös viehättävällä luonnonputo-
uksella ennen kuin myöhään illalla palaamme takaisin 

hotelliimme Kota Kinabalussa. 

Majoittuminen: Neljän tähden hotelli Kota Kinabalussa. 
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Ti 5.5.2020 Kota Kinabalu - Brunei (A) 

Aamulla palaamme lentokentälle ja lyhyelle kansainväliselle lennolle Borneon pie-
neen öljyvaltioon, Brunein sulttaanikuntaan. Vain noin 400 000 asukkaan valtio on ri-
kastunut öljytuloilla ja maassa ei esimerkiksi ole lainkaan yksityistä tai yritysverotusta.  
Nykyinen Brunein sulttaani, hänen majesteettinsa Paduka Seri Baginda Sultan Haji 
Hassanal Bolkiah Mu´izzaddin Waddaulah kuuluu maailman rikkaimpiin henkilöihin 
yli 20 miljardin omaisuudellaan. 

Tiiviin retkiohjelman jälkeen vietämme vapaan iltapäivän Brunein kuningaskuntaan 
tutustuen. Majoitumme sulttaanin rakennuttamassa loistokkaassa The Empire -me-
renrantahotellissa, joka on itsessäänkin jo nähtävyys. 

Halukkailla on mahdollisuus osallistua iltapäivällä/illalla myöhemmin ilmoitettavalle 
lisäkaupunkiretkelle Brunein tärkeimpiin kulttuurinähtävyyksiin. 

Majoittuminen: The Empire Hotel & Country Club. http://www.theempirehotel.com/

Ke 6.5.2020 Brunei - Jakarta - Denpassar, Bali (A, P)

Vietämme koko päivän Bruneissa. Mahdollisuus rentoutumiseen hotellin palveluista 
nauttien, tai osallistuminen myöhemmin ilmoitettaville lisäretkille Brunein nähtävyyk-
siin tutustuen. 

Huoneiden luovutus on normaalin aikataulun mukaisesti keskipäivällä. Lähtö takai-
sin lentokentälle on iltakuudelta. Lennämme tänään Bruneista suoralla kansainväli-
sellä lennolla Indonesian Balille. 

Majoitumme sujuvasti lentokentän lähellä olevaan hotelliin ennen seuraavan aamun 
varhaista lentoa Floresille ja Komodolle. 

Majoittuminen: 4* hotelli Balilla

To 7.5.2020 Bali, Denpassar - Flores, Labuan Bajo - Komodo (A, P) 

Aamulento Balilta Floresin Labuan Bajoon.
Labuan Bajo on pieni satamakaupunki, jonka merkitys on viime vuosina alkanut kas-
vaa sitä myötä, kun tietoisuus Komodon saaristosta on kiirinyt maailmalle. Siirrym-
me lentokentältä suoraan pikkukaupungin satamaan, josta meillä on parin tunnin 
moottorivenematka Komodon saaristoon ja maailmanperintöalueelle. Tuleva majoi-
tuspaikkamme on aivan saariston ydinalueilla sijaitseva Komodo Resort. Vasta pe-
rustettu ekohotelli tarjoaa parhaat puitteet tutustua Komodon saariston snorklaus- ja 
sukelluskohteisiin, mutta myös saariston suurimpaan erikoisuuteen: komodonvaraa-
niin. Vapaa iltapäivä lodgella - mahdollisuus snorklaus- tai sukellusretkiin. 
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Majoittuminen: Komodo Resort (täysihoito). http://www.komodoresort.com/

Pe 8.5.2020 Komodo Resort (A, L, P) 

Tänään nousemme jo varhain ja lähdemme koko päivän 
veneretkelle. Komodon kansallispuisto ja maailmanpe-
rintöalue on maailman suurimpien matelijoiden eli ko-
modonvaraanien viimeinen turvapaikka. Viidellä erilli-
sellä saarella esiintyvä komodonvaraani voi kasvaa jopa 
kolmen metrin pituiseksi ja yli 70 kilon painoiseksi. Lajin 
maailmankanta on vain noin 5 000 yksilöä. 

Vierailemme joko Rincan tai Kokomodon saarella. Ret-
keily tapahtuu polkuja pitkin ja mukanamme on aina 
kansallispuiston laillistettu vartija, joka on koulutettu 
käsittelemään näitä maailman suurimpia maalla eläviä 

matelijoita ja huolehtimaan matkailijoiden turvallisuudesta. 
Aamupäivän retken jälkeen voimme viettää iltapäivän saariston upeilla snorklaus-
kohteilla ja rannoilla - illaksi palaamme takaisin kotisaarelle. Parhaimmillaan seudun 
snorklausretkillä voi uiskennella jättiläismäisten meressä liihottelevien paholaisraus-
kujen keskellä. 

Majoittuminen: Komodo Resort (täysihoito). 

La 9.5.2020 Komodo Resort (A, L, P) 

Vapaapäivä Komodon saaristossa. 

Komodo Resort on sijainniltaan optimaalinen komodonvaraanien pariin naapurisaa-
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rille tehtäviin maaretkiin, mutta sieltä käsin on mahdollista tehdä myös snorklaus- 
retkiä lähistön koralliriutoille. Ennen matkaa kartoitamme tarkemmin lähtijöiden 
kiinnostusta lisäretkiin. Mahdollisuutena on vierailla uudelleen komodonvaraanien 
parissa tai osallistua joihinkin tarjolla olevista vesiaktiviteeteista. Lodgelta on mah-
dollisuus osallistua myös sukellusretkille osana kansainvälistä ryhmää, osallistumi-
nen edellyttää ennakkovarausta. 

Tämän päivän retkiä ei ole sisällytetty matkapakettiin, koska osa haluaa ehkä vas-
taavasti viettää myös huoletonta vapaapäivää lodgen ajattomassa ympäristössä.

Majoittuminen: Komodo Resort (täysihoito).

Su 10.5.2020 Komodo Resort - Pangkalan Bun (A)

Venekyyti Floresin pääsaarelle lähtee aamulla. Paluulentomme kulkee Surabayan 
kautta takaisin Borneon saarelle - tällä kertaa Indonesian puolelle Keski-Kaliman-
tanille. Laskeudumme loputtomien öljypalmuplantaasien jälkeen Pangkalan Buniin. 
Jäämme ensimmäiseksi yöksi kaupunkiin ennen viidakkoretkeä. 

Majoittuminen: Swiss-Belinn Pangkalan Bun

Ma 11.5.2020 Pangkalan Bun - Tanjung Putin (A)

Aamuvarhaisella starttaamme isokokoisella klotok-
asuntoveneellä läheisen Kumain satamasta kohti Tan-
jung Putinin kansallispuistoa. Tulvasademetsäalueella 
kansallispuistossa ei ole tiestöä, vaan niiden virkaa aja-
vat puistoa halkovat pienen viidakkojoet. 

Majoitumme kansallispuiston ainoaan sademetsälod-
geen jokivarren tulvametsässä. Perustasoisessa lodges-
sa on ilmastoidut huoneet ja kolme ateriaa päivässä, 
joista lounas nautitaan monesti retkilounaana. Tulva-
metsässä kaikki rakennukset ja kävelyreitit on rakennet-
tu tolppien varaan. 

Majoittuminen: Rimba lodge (Täysihoito).

Ti 12.5.2020 Tanjung Putin National Park (A, L, P)

Aamun valjetessa olemme valmiit nauttimaan sumuisista 
jokimaisemista perinteiseltä klotok-veneeltämme käsin. 
Katetuissa puisissa asuntoveneissä on tilaa liikkua mat-
kojen aikana ja myös avoin kattotaso on monesti hyvä 
paikka tarkkailuun ja kuvaamiseen. Jokivarret itsessään 
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ovat kiehtovia eläimistöltään ja monesti yksiä parhaita esimerkiksi apinalajien havain-
nointiin. Etenkin varhain aamulla ja illan hämärtyessä.

Ensimmäisenä retkipäivänä lähdemme Camp Leakeyn tunnetulle tutkimusasemalle, 
jossa tohtori Birute Galdikas aloitti ensimmäisenä villien orankien tutkimukset vuonna 
1971. Puistossa on nykyisin kolme paikkaa, joissa orankeja ruokitaan säännöllisesti 
banaaneilla tiettynä kellonaikana. Kohteet ovat yleensä lyhyen,  noin puolen tunnin 
kävelymatkan etäisyydellä jokivarresta. 

Koko päivän retkellä nautimme mukana olevan kokin loihtiman lounaan klotok-asun-
toveneellä ja lodgelle palaamme orankiretkien jälkeen päivälliseen mennessä. 

Majoittuminen: Rimba lodge (Täysihoito).

Ke 13.5.2020 Tanjung Putin National Park (A, L, P)

Toinen täysi retkipäivä Tanjung Putinin kansallispuistossa. Tarkka päiväohjelma vah-
vistetaan vasta paikanpäällä, mutta tavoitteena on viettää toinen täysipainoinen ret-
kipäivä villien orankien parissa. Liikumme jälleen koko päivän käytössämme olevalla 
asuntoveneellä, ja teemme päiväretkiä rantametsiin. Asuntoveneen kannella on tilaa 
ottaa myös pikku siestaa ja ruokalepoa matkapäivän aikana. 
Luonnollisesti halutessaan voi viettää myös vapaapäivää jokivarren perustasoisel-
la lodgella. Toisinaan apinalaumat valtaavat myös lodgea ympäröivän sademetsän. 
Ekohotelli on rakennettu sademetsän keskelle, eikä eläimistöön tutustumiseksi aina 
tarvitse mennä kovin kauas. 
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Majoittuminen: Rimba lodge (Täysihoito).

To 14.5.2020 Tanjung Putin National Park - Pangkalan Bun - Banjarmasin (A)

Aamulla lähdemme paluumatkalle Pangkalan Bunin kaupunkiin ja lennämme suoral-
la lennolla Indonesian pääkaupunkiin Jakartaan. 

Laaja kiertomatkamme Kaakkois-Aasiassa päättyy ihmisvilinän seuraamiseen mil-
joonakaupungin keskustassa. 

Majoittuminen: 5* hotelli Jakartan keskustassa. 

Pe 15.5.2016 Jakarta - Doha (A) 

Vapaapäivä Jakartassa. Mahdollisista lisäretkistä voidaan sopia myöhemmin ryh-
män kiinnostuksen mukaan. Huoneiden luovutus normaalin aikataulun mukaisesti 
keskipäivällä. 

Iltapäivällä paluu lentokentälle. Kotimatka Suomeen taittuu Dohan kautta Qatar air-
waysin siivin.

CGK DOH 1825 2310 
DOH HEL 0200 0755 

Halukkailla on mahdollisuus varata matkan päätteeksi myös lisäpäiviä Balilla. Balilla 
on hinta-laatusuhteeltaan edullisia majoitusmahdollisuuksia niin rantalomalle kuin 
myös sisämaan vuoristoisisa pikkukylissä. Yksi suosituimmista kohteista Kori Ubud, 
jossa on tarjolla monia viihtyisiä boutique-hotelleja trooppisten metsien ja riisiviljel-
mien keskellä. Päätös mahdollisista lisäpäivistä ja tarkasta paluupäivästä on tehtävä 
jo pian varausvaiheen jälkeen lentovarausten vahvistusten vuoksi.

La 16.5.2016 Doha - Helsinki

Saapuminen Helsinkiin lauantaina klo 07.55.


