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A könyvben a magyar nyelvben már meghonosodott, ékezetes elnevezéseket
használjuk az egyes szigetek megnevezésekor (pl. Szumátra, Jáva). Kivételt képeznek ezalól azon szigetek nevei, melyek indonéz és magyar elnevezései nagyon
különböznek egymástól. Ezekben az esetekben a közkeletű magyar elnevezéseket zárójelben jelezzük a fejezetek elején (pl. Borneó, Celebesz), de az indonéz
elnevezést használjuk a szövegben. A többi földrajzi elnevezést indonéz nyelven
hagytuk. Ezen földrajzi elnevezések kiejtéséhez az alábbi szabályokat érdemes
figyelembe venni:
/a/ ...........................................................................................................................á
/j/ ....................................................................................................................... dzs
/c/ ......................................................................................................................... cs
/ny/ ...................................................................................................................... ny
/s/ .......................................................................................................................... sz
/y/ ............................................................................................................................ j
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Kiejtési tudnivalók

Hagyományos nyomott
textilDua,
(batik)
wwwwwwwLaguna
Resort ésmintás
Spa – Nusa
Bali
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Általános tudnivalók
Éghajlat
A szigetország éghajlata trópusi: júniustól szeptemberig a keleti monszun száraz, míg a nyugati monszun decembertől márciusig nedves levegőt hoz, de a
két évszak közötti átmeneti periódusban is előfordulnak nagyobb esők. Az
esők ellenére a nyugati monszun középső szakaszában is 21 és 33 °C között
van a hőmérséklet a magasabb fekvésű helyeket kivéve, amik természetesen
jóval hűvösebbek. A leghevesebb esőzések ideje december és január. A levegő
páratartalma 60-100%.

Nyelvek és nyelvjárások
A szigetvilág lakosságát alkotó mintegy 350 különböző népcsoport több mint
483 nyelvet illetve nyelvjárást beszél. A hivatalos nyelv, a Bahasa Indonesia latin
betűs és európai helyesírási mintákat követ. Az angolt, mint elsődleges idegen
nyelvet minden jelentős turistaövezetben beszélik és használják írásban.

Nemzeti parkok
A nemzeti parkokban megismerkedhetünk az egyedülállóan gazdag tengeri
élővilággal, a Wallacea-régióban élő 28 ezer növényfajjal a kis méretű, ritka
orchideáktól a hatalmas Rafflesia virágig, 3500 állatfajjal, köztük Szumátra és
Kalimantan kihalás veszélyeztette orangutánjaival és a komodói óriásgyíkkal, a
jávai orrszarvúval és Szumátra utolsó tigriseivel.

Konyhaművészet
Az indonéz konyha alapétele a nasi (rizs). Kelet-Indonézia egyes szigetein hagyományosan a kukorica, a szágó, a kasszava vagy az édesburgonya a főtermény. A hal
frissen, sózva, füstölve, szárítva vagy pástétomként is fontos része az étrendnek.
A kókuszdió szintén mindenütt megtalálható, és amellett, hogy olajat készítenek belőle, a teje, vagyis fehér húsának kifacsart leve sokféle étel alkotórésze. A fűszerek
és a csilipaprika jelentik az indonéz konyha lelkét, és egyes vidékeken, mint például
Nyugat-Szumátrán és Észak-Sulawesin ugyancsak bőségesen használják őket. Minden tartomány és régió sajátos konyhaművészettel – egymástól eltérő főzési-sütési
módszerekkel és jellegzetes alapanyagokkal – rendelkezik. Az általános ízlést talán
legjobban a jávai konyha testesíti meg: zöldségek, szójabab, marhahús, csirke alkotják főbb alapanyagait. Szumátrán fogyasztják a legtöbb marhahúsból készült ételt.
Nyugat-Szumátra különösen híres padangi éttermeiről, amik országszerte mindenütt megtalálhatók. A csípős, fűszeres ételek mellett ezek az éttermek a sajátos
felszolgálási stílusukról is könnyen felismerhetők. A keleti országrészben inkább
a tenger gyümölcsei alkotják a mindennapi étkezés fontos alapanyagát akár grillezve, akár sűrű, fűszeres mártásban főzve. Bali, Nyugat-Pápua és Észak-Szumátra fennsíkjainak specialitásai a sertéshúsból készült ételek. Sertéshúst a kínai éttermeken kívül felszolgálnak a nem muzulmán többségű régiók szinte minden
éttermében. Gazdag választékát találjuk egész évben a trópusi és szubtrópusi
gyümölcsöknek, zöldségeknek. Egyes szigeteken számos kávé- és teaültetvény
is látható, kávé és tea a legjobb éttermektől a falusi kifőzdékig mindenütt kapBatu Bolongg templom,
p , Bali
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ható. A szeszgyárakban elsősorban sört készítenek. Bali jellegzetes itala a brem
(rizsbor), a toraják vidékének (Dél-Sulawesi) és Észak-Szumátrának pedig a tuak
(pálmabor). Országszerte népszerű ételek a sate (grillezett húsdarabok nyárson),
a gado-gado (fűszeres mogyorószósszal tálalt zöldségsaláta), a nasi goreng (sült
rizs, a nap folyamán bármikor fogyasztható) és a bakmi goreng (sült tészta).

Utazási tudnivalók
Minden Indonéziába érkező utazónak rendelkeznie kell egy, az érkezés időpontjától számítva még legalább hat hónapig érvényes útlevéllel és egy érvényes, a
tovább- vagy hazautazást bizonyító jeggyel. A bevándorlási hatóság belépéskor kölcsönösségi alapon a világ 11 országából érkező utazóknak ad ingyenes,
30 napra érvényes turistavízumot. A 11 ország a következő: Thaiföld, Malajzia,
Szingapúr, Brunei Darussalam, Fülöp-szigetek, Hongkong, Makaó, Chile, Marokkó, Peru és Vietnám.
Az alábbi országokból érkezők belépéskor válthatnak vízumot (Visa on Arrival,
VOA): Ausztrália, Argentína, Brazília, Dánia, Kanada, Finnország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Magyarország, Olaszország, Japán, Norvégia, Lengyelország, Dél-Afrika, Dél-Korea, Svájc, Új-Zéland, Tajvan, Egyesült
Arab Emírségek, Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, India, Írország,
Kuvait, Luxemburg, Maldív-szigetek, Egyiptom, Omán, Portugália, Quatar, Kínai
Népköztársaság, Oroszország, Szaúd-Arábia, Spanyolország, Bahrein, Bulgária,
Kambodzsa, Ciprus, Észtország, Görögörszág, Irán, Izland, Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság, Liechtenstein, Málta, Mexikó, Monaco, Hollandia, Suriname,
Svédország, Algéria, Csehország, Fidzsi-szigetek, Lettország, Líbia, Litvánia,
Ellazulás és pihenés a tengerparton

Panama, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Tunézia. A belépéskor kiállított vízum
30 napig érvényes és az alábbi feltételek teljesülése esetén hosszabbítható csak
meg: az utazó által meglátogatott területen természeti katasztrófa következik be,
az utazó megbetegszik vagy balesetet szenved indonéziai tartózkodása alatt. Más
nemzetiségűek hazájukban, az indonéz külképviseleti irodákon folyamodhatnak
vízumért. A vízum nem helyettesíthető semmilyen más bevándorlási okmánnyal.
A további feltételekről információt a www.indonesia.com oldal szolgáltat.

Friss halfogás

Ízletes csirke-satayy
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Egzotikus indonéz fűszerek

Nemzetközi légikikötők, ahol belépéskor váltható vízumot bocsátanak ki, az alábbiak: Soekarno-Hatta repülőtér Jakartában, Ngurah Rai repülőtér Balin, Sultan
Syarif Hasim repülőtér Pekanbaruban, Tabing repülőtér Padangban, Juanda
repülőtér Surabayában és Sam Ratulangi repülőtér Manadóban. Hasonló jogosultságokkal rendelkező nemzetközi hajókikötők: Batam, Sekupang, Batuampar,
Nongsa, Marina, Teluk Senimba, Bandar Brintan, Talani Lagoi, Tanjung Balai
Karimun és Bandar Sri Udana Labon a Riau-szigeteken, Sri Bintan Pura Tanjung
Pinangban, Belawan és Sibolga Észak-Szumátrán, Yos Sudarso Tanjung Perak
Surabayában, Teluk Bayur Padangban, Tanjung Priok Jakartában, Padang Bai
és Benoa Balin, Jayapura és Bitung kikötői, Tanjung Mas Közép-Jáván, Tenua és
Maumere Kelet Nusa Tenggarában, Pare-Pare és Soekarno-Hatta Dél-Sulawesin.

Üdítően ffriss gy
gyümölcsök
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Közlekedés
Indonézia nemzeti légitársaságának, a Garuda Indonesiának járatai az ország
minden nagyobb városába eljutnak. Csak sugárhajtású és jellemzően nagy
testű gépekkel repülnek. Több más légitársaságnak is vannak belföldi járatai.
A PELNI (Országos Utasszállító Hajózási Vállalat) menetrend szerinti hajójáratai keresztül-kasul szelik a szigetvilágot. A központi jegyárusító iroda címe:
Jl. Angkasa 18., Kemayoran, telefonszáma: 021-94211921. A gyorsabb és legolcsóbb közlekedési megoldás Jáván és Szumátrán a vasút.

Közlekedés repülőtér – város között
Minden taxiban van kilométeróra, a jakartai reptérről 100-150 ezer rúpiába kerül
eljutni Jakarta belvárosáig, ahol a legtöbb nagy szálloda található. A légkondicionált repülőtéri buszjárat kb. 25 ezer rúpiáért viszi az utasokat a város öt különböző zónájába. A vezető szállodákban limuzinszolgáltatás is igényelhető. Kényelmes és gyorsabb is Jakartában a Trans Jakarta buszhálózat, a menetjegy ára 3500
rúpia. Más városok helyi közlekedéséről a repülőtéri terminálok információs
pultjainál érdemes érdeklődni.

Szállás
A kis költségvetéssel utazóknak szánt bungalóktól a luxus turistaparadicsomokig
Indonézia szerte egyre több szálláshely épül, hogy az idelátogatók egyre növekvő számával és kényelmi igényeivel lépést tarthasson az ország. Telefonálni a
62-es országhívóval lehet Indonézián kivülről, majd a körzetszámot a telefonszám követi. Belföldről kezdeményezett belföldi hívás esetén a körzetszám előtt
0-t is tárcsázni kell. Belföldről kezdeményezett nemzetközi hívás esetén az ország
hívószáma előtt a 001 vagy a 008 számot kell beütni a készülékbe. De a nagyobb
szállodákban vagy kisebb telekommunikációs irodákban (Wartel) találhatók
International Direct Dial vagy IDD feliratú, közvetlen nemzetközi tárcsázásra
alkalmas telefonkészülékek is. A telefonközpontot a 101 vagy 104 számon lehet
elérni. Belföldön általános regionális információ a körzetszámot követően a 008
hívószám tárcsázásával kapható.

Vészhelyzetek esetére
Óvárosi életkép, Semarang, Közép-Jáva

Tudakozó............................................................................................. 108
Rendőrség ........................................................................................... 112
Mentők ................................................................................................ 118
Tűzoltóság .......................................................................................... 113

Biztonság
A már meglevők mellé újabb közbiztonsági irodákat állítottak fel országszerte,
és a legtöbb középületben fémdetektorok is biztosítják az utazók biztonságát.

Hivatali órák
A kormányhivatalok Jakartában hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután 4 óráig tartanak nyitva, szombaton és vasárnap nincs ügyintézés. Vidéken délután
3 órakor zárnak munkanapokon, de szombaton is fogadnak ügyfeleket déli 1
óráig. Más irodák nyitvatartási ideje változó. A bankok reggel 8 vagy 8.30 órától délután 2 óráig tartanak nyitva, de a szállodák bankfiókjai hosszabban, míg

Utazás betorral (becak-motor),
(becak motor), Bintan
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Lovaskocsi, Yogjakarta
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a pénzváltóhelyek akár estig is nyitva lehetnek. A bevásárlóközpontok minden
nap délelőtt 10 órától este 10 óráig várják a vásárlókat. Kisebb városokban a
boltok délután 1 és 3 óra között sokszor zárva tartanak a szieszta idejére. Vásárlásnál az alkudozás szinte kötelező, különösen a turistaövezetekben. Általános
szabály, hogy az árus által bemondott ár felét célozzuk meg, először annak aláajánlva, bár sok árus csak 20%-ot hajlandó engedni a kiindulási árból.

Valuta
A rúpia (Rp, IDR) bankjegy címletei: 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000
és 100 000. A váltópénz érmék címletei: 50, 100, 200, 500, 1000. Az US dollár
és más elterjedt pénznemek bankjegyei, illetve az utazási csekkek könnyen beválthatók a bankokban és a nagyobb turistaövezetek regisztrált pénzváltóinál.

Időzónák
Nyugat-Indonézia (Szumátra, Jáva): GMT +7 óra
Közép-Indonézia (Sulawesi, Nusa Tenggara): GMT + 8 óra
Kelet-Indonézia (Maluku, Pápua): GMT + 9 óra

Etikett
Bal kézzel enni, adni és elfogadni valamit udvariatlanság.

Öltözködés
Az öltözékek általában legyenek kényelmesek, a könnyű öltözet kifejezetten ajánlott a forró, párás éghajlat miatt. A nadrág vagy pantalló inggel megfelelő hétköznapi viselet, de hivatalos alkalmakra zakót és nyakkendőt illik húzni. Egyes ünnepi
eseményeken a hosszú ujjú batik ing a megfelelő öltözék. Hegyvidéki kirándulásokra ajánlatos könnyű pulóvert vagy dzsekit vinni. A legtöbb helyen nem nézik
jó szemmel, ha a hölgyek a vállukat és a térdüket szabadon hagyó nyakpántos
blúzt vagy ruhát, rövidnadrágot, miniszoknyát viselnek a sportlétesítményeket és
a strandok környékét kivéve. Különösen ügyeljünk az öltözködési illemre vallási
kegyhelyek látogatásakor.

Repülőtéri illeték
A repülőtereken nemzetközi járatokra 150 ezer rúpia, belföldi járatokra pedig
30-40 ezer rúpia illetéket kell fizetni.

Borravaló
A legtöbb szállodában és étteremben 21% adót és szervízdíjat számolnak fel.
A repülőtéri illetve szállodai portások csomagonként 5 ezer rúpiát várnak el
az utazótól, a taxisofőrök pedig a számla összegének 500, illetve 1000 rúpiára
történő kerekítését.

Ünnepnapok 2011-ben
(*: a holdnaptár szerint, minden évben változó időpontban)
január 1. ............................................................................................. újév
február 3. ................................................................................kínai újév*
február 15. .......Maulud Nabi (Mohammed próféta születésnapja)*
március 5. ...................................................Nyepi (hindu újév) * (Bali)
április 22. ............................................................................. nagypéntek
május 17. .....................................................................................Waisak*
június 2. ........................................................................áldozócsütörtök
június 29. ........ Isra Miraj (Mohammed próféta mennybemenetele)*
augusztus 17. ...........................................................függetlenség napja
augusztus 30-31. ..................................................................... Idul Fitri*
november 6-7. ..................................................................... Idul Adha*
november 27-28. ................................................................. iszlám újév*
december 25-26. ....................................................................karácsony

Elektromosság
Szinte mindenütt 220 V (50 Hz) feszültségű hálózat van, de egyes régiókban
még előfordulhat a 110 V is, amit az elektromos eszközök használata előtt ajánlott ellenőrizni . A konnektorok típusa a magyarországiaktól általában nem tér
el.

Vám
A vámhatóság az országba lépéskor maximum egy liter alkoholos italt, 200 darab
cigarettát vagy 50 darab (100 grammos) szivart, valamint ésszerű mennyiségű parfümöt engedélyez felnőtt utasonként. Fényképezőgépet, videókamerát, hordozható rádiót, kazettás magnót, látcsövet és sportfelszerelést vámmentesen lehet bevinni, amennyiben távozáskor is kivitelre kerülnek, így belépéskor a vámhatóságnál
be kell azokat jelenteni. Lőfegyver, narkotikum, pornográf anyagok bevitele tilos.
A kínai nyomtatott kiadványokat és gyógyszereket, az adóvevőket, vezeték nélküli
telefonokat, filmeket, felvett videószalagokat, digitális adathordozókat be kell mutatni a vámhatóságnak. Nemzetközi valuták ki- és bevitele nem esik korlátozás alá,
de 100 millió rúpiánál nagyobb pénzösszeg ki- és bevitele tilos.
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Szumátra

Batu-sziget,
g , Belitungg
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SZUMÁTRA

Érdekes látnivalók

NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Aceh [ácseh] egyike Indonézia ún. különleges területeinek (daerah istimewa), és Szumátra szigetének északi csücskén található. Teljes neve:
Nanggroe Aceh Darussalam. Úgy tartják, hogy Délkelet-Ázsiában elsőként itt terjedt el az iszlám vallás. A 17. század első felében az Acehi
Szultánság volt a leggazdagabb, legerősebb, legnagyobb műveltségű
állam a Malakkai-szoros mentén. A tartomány hosszú története a politikai függetlenségről és a külső erők ellenőrzésével szembeni heves
ellenállásról szól, beleértve a holland gyarmatosítók és az indonéz kormány elleni küzdelmet. Fontos természeti nyersanyagforrásai többek
között az kőolaj és a földgáz. Egyes becslések szerint Aceh gáztartaléka
a világon a legnagyobb. Indonézia más területeihez képest vallási értelemben konzervatív országrész.

A Weh szigetet gyakran csak székhelye, Sabang nevével emlegetik. Ez az ország
legnyugatibb fekvésű szigete. A Malakkai-szoros torkolatában, jachtok és nagy
utasszállító hajók útvonala mellett terül el. A sziget csak 29 kilométerre, kompon
egy órányira fekszik Banda Aceh Uklee-Lheue kikötőjétől. A sziget búvárkodási
lehetőségeiről vált híressé, búvároktatók várják, hogy a kis Rubiah sziget mellett
található mesés szépségű tengeri kerthez kalauzolják az érdeklődőket.
Az Alas folyó az Indiai-óceánba ömlik, nagy sebessége, kivételes zúgói vonzzák
a lelkes vadvízi evezősöket a világ minden tájáról.
A Leuser-hegy 3494 méteres csúcsára a gyalogtúra 10-14 napig is eltarthat.
Angasan kicsiny falva a megfelelő kiindulási pont, ami Blang Kejerantól pár órányi járásra fekszik nyugati irányban. A legtöbb hegyi túrázó Angasanban tölti
a hegymászást megelőző éjszakát. Az első öt napon szinte érintetlen esőerdőn
keresztül vezet az út, ahol gyakran ritka főemlősök is láthatók.

Kanyargó folyó Acehben

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Tengku Cik Kuota Karang No.3, Banda Aceh
Telefon: (62-6519) 23692, 26206, 21108, Fax: 33723
Weboldal: www.aceh.net

Megközelítés

Leuser Nemzeti Park

Medántól csak 45 perc, Jakartából két és fél óra repülővel. Szingapúrból és Kuala Lumpurból Medán érintésével kevesebb idő alatt elérhető, mint Jakartából.

A Baiturrahman mecset Banda Acehben

A Baiturrahman mecset az iszlám építészet és díszítőművészet mesterműve,
Banda Aceh egyik büszkesége. Öt hagymakupolája, két minaretje, széles, vastag fehér falai és oszlopai gyönyörűen díszítettek.

Tengerpart, Aceh
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Szumátrai majmok

Cunami által partra vetett hajó
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SZUMÁTRA

ÉSZAK-SZUMÁTRA

Érdekes látnivalók
A régió lakossága öt különböző nyelvet beszélő népcsoportba soroható:
tengerparti malájok, akik a Malakkai-szoros mentén élnek, batakok,
akiknek alcsoportjai a Toba-tó és a Samosir-sziget környékén lakó karók, tobák, dairik, simalungunok, az angkolák vagy mandailingek, akik
Tapanuli déli részén élnek, és Nias őslakói, akik a tartomány nyugati
partjainál fekvő Nias-szigeten élnek. A népcsoportoknak egymástól
eltérő nyelve, hitvilága, művészete, szokásrendszere, kultúrája van.
Több más etnikum is él még Medánban és Észak-Szumátra nagyobb
városaiban, a legnagyobb ezek közül a kínai és az indiai.

A krokodil farm Asam Kubangban, a város szívétől 10 km-re található közel kétezer
különböző méretű és fajtájú krokodillal. Délelőtt 9 órától délután 5-ig tart nyitva.
Tangkahan növényvilága és topográfiája páratlan turistalátványosság. A Batang
Serangan és a Buluh folyókat, amik éppen itt folynak össze, tipikus esőerdő övezi változatos növényvilággal, színes sziklákkal és szumátrai elefántokkal. A tiszta
kékeszöld folyóvizek és a panoráma misztikus atmoszférát teremt. Medánból,
Észak-Szumátra fővárosából autóval vagy tömegközlekedési eszközzel a Pinang
Baris buszállomásról három óra az út. Az időjárás júniustól októberig a legideálisabb.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Diponegoro No. 30, Medan
Telefon: (62-61) 4535508
Fax: (62-61) 4578594, 4158253
Weboldal: www.sumatratourism.com
Email: sumatra_tourism@yahoo.co.id
Tangkahan Nemzeti Park

Krokodilfarm Asam Kumbangban

Mandarinok Brastagiban

Megközelítés
Menetrend szerinti távolsági buszjáratok közlekednek, a buszpályaudvar címe:
Jl. Sisingamangaraja, Medan. Menetrend szerinti repülőjáratok érkeznek Szingapúrból, Kuala Lumpurból, Penangból, Amszterdamból, Bécsből és Jakartából a medáni Polonia repülőtérre. A malajziai Penangból Medan Belawan kikötőjébe indulnak kompjáratok. A PELNI hajóstársaság címe: PELNI Lines, Jl.
Krakatau 17A, Medan, telefon (061) 6622525. A vasútállomás címe: PERUMKA,
Jl. Stasiun 1, Medan, telefon: (061) 514114.

Brastagi a Karo-hegyvidék csodás turisztikai célpontja Medántól 70 km-re, útban a Toba-tó felé található. Híres virágairól, zöldségeiről és gyümölcseiről, ez
utóbbiak közül is kiemelkedik a marquisa (a golgotavirág gyümölcse). A helyi piacokon nyüzsögnek az emberek a karo-vidék tradicionális mindennapjai részeként. A nappali hőmérséklet rendkívül kellemes, az éjszakák viszonylag hűvösek. A Gundaling hegyekről tiszta időben kilátás nyílik a Sibayak és a Sinabung
vulkánokra, és van itt egy koloniális stílusban épült szálloda is golfpályával.
A Toba-tó Délkelet-Ázsia legnagyobb tava, felszíne megközelítőleg 1145
négyzetkilométer, és a világ legmélyebb tava is egyúttal: mintegy 450 méter
mély. Parapat városa a fő üdülőhely a tó partján. Az itt élő toba-batakok és
simalungun-batakok boldog, kiegyensúlyozott emberek, híresek élénk és érzelmes dalaikról. Parapatban úszási, vízisíelési, motorcsónakozási, kenuzási, horgászási és golfozási lehetőség is van. A klíma hűvös és száraz, ideális a nyugodt
kikapcsolódáshoz. Találhatók itt szállodák, bungalók, villák és vendégházak is.
Parapat 176 kilométerre fekszik Medántól, négy óra alatt érhető el busszal.

A Toba-tó partján
p j
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Hagyományos táncelőadás Samosir szigetén

A Sinabung-hegy

A Toba-tó

Sipisopiso vízesés a Toba-tó közelében

Orángután, Bukit Lawang, Észak Szumátra

Jangga falu Parapattól 24 km-re fekszik, a Simanuk-manuk hegység lábánál.
Híres gyönyörű ulos szőtteseiről. Érdekes látnivaló még Tambun király és
Manurung király emlékműve, valamint a hagyományos házak sora.
Lingga egy régi, eredeti formájában megmaradt, ma is lakott karo falu, 15 kilométerre Brastagitól.

Batak szőttes

A Samosir-sziget a Toba-tó közepén fekszik, Parapatból induló menetrendszerű kompjárattal érhető el. Ez a sziget az őshazája a harcias toba-batakoknak.
Rengeteg kő síremlék és hagyományait máig őrző falu látható itt. Nevezetes
települések: Tomok, Tuk-tuk, Siallagan és Ambarita. Ezeket a szállodák által
szervezett kirándulásokkal vagy bérelt motorkerékpárral lehet bejárni. A rendelkezésre álló szálláshelyek minden igényt kielégítenek.
A Sipiso-piso vízesés a Toba-tó északi partjánál, Kabanjahétől 24 km-re látható: a 120 méter magas vízesés az ajándéktárgy boltok és kifőzdék mellett i
pavilonból nyújtja a legszebb látványt.
A Lawang-hegy mintegy 3 órás autóútra esik Medántól. Fő attrakciója az Orangután Rehabilitációs Központ, ami a Bahorok folyón és meredek, dzsungel borította dombokon átkelve a Leuser-hegyi Nemzeti Park déli csücskében található.

Hotel panorámával, Medan
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SZUMÁTRA

NYUGAT-SZUMÁTRA
Nyugat-Szumátra fennsíkját a Bukit Barisan hegylánc öleli körül. Érintetlen dzsungelében elefántok, tigrisek, leopárdok és rinocéroszok élnek.
Kultúráját egyebek között az itt élő minang népcsoport csípős-fűszeres
ételei és ősi matriarchális szokásai jellemzik . A föld a nők tulajdonában
van, és a férfiaknak el kell menniük más vidékekre, hogy hírnevüket és
szerencséjüket megalapozzák. Már maga az utazás is sikernek számít.
Padangi éttermek az ország minden részének nagyobb városaiban megtalálhatók. Az itteni emberek vendégszeretők, ékesszólóak, elsősorban a
minang nyelvet beszélik poétikusnak nevezhető stílusban.

Luxus üdülőhely

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Khatib Sulaman No. 7, Padang
Telefon: (62-751) 7055183, Fax: (62-751) 446282
Weboldal: http://minangkabautourism.info
Email: info@minangkabautourism.info
Mentawai-szigetek:
Jl. Raya Tuapejat km 4.
Telefon: (62-759) 320042

Érdekes látnivalók
Az Air Manis part Padangtól négy kilométerre délre található, a hegyről
lefelé haladva, a Batang Arau folyón átkelve érhető el a halászfalu Padang
színpompás nyugati partjánál. Áll egy szikla a vízben a parthoz közel, amiről
úgy tartják, hogy az Malin Kundang hajójának törzse: a dacos ifjú itt szenvedett
hajótörést egy viharban azt követően, hogy anyja elátkozta.
Bungus Padangtól 20 kilométerre délre egy öböl-rejtette kis falu, aminek két jó
tengerpartja is van: a Carolina és a Karang Tirta.

Megközelítés
A fő érkezési pont Nyugat-Szumátrára a padangi Minangkabau nemzetközi
repülőtér. A Garuda Indonesia, a Lion Air, a Sriwijaya Air, a Batavia Air és az
AirAsia járatai érkeznek ide.
A PELNI Kerinci hajójárata a Teluk Bayur kikötőből Jakartába kéthetenként indul. Kisebb hajók a Muara kikötőből Szumátra nyugati partjának teljes hosszában eljutnak a nagyobb településekre.
Szumátra nagyobb városai és persze Padang, Bukitinggi között rendszeres
buszjáratok közlekednek, akárcsak a Trans Sumatra autópályán Jakartába.

Különleges hímzés

Malin Kundang legendája

Az Anai üdülőhely és golfpálya körülbelül 550 méterrel a tengerszint felett
fekszik bámulatos természeti környezetben, első osztályú szállodákkal.
Batang Palupuah Bukitinggitől 12 kilométer, a hatalmas Rafflesia arnoldii virág
búvóhelye, ami évente egyszer, novemberben virágzik. A rezervátum irodáján
ismertető füzet beszerezhető.
A Rimbo Panti Természetvédelmi Terület a medáni úton, Bukitinggitől
108 km-re található vadrezervátum, ahol sokféle majom és fekete párduc is látható.
A Bung Hatta Arborétum Solok irányában, Padangtól 15 km-re található, korábbi
neve Setya Mulya Botanikus Kert. Itt is látható a Rafflesia arnoldii. A Batu Basurek
egy írott kő, Adityawarman legendáját vésték fel rá óindiai palava írással 1347-ben.
A Diatas és Dibawah ikertavak Padangtól 65 kilométerre, mintegy ezer méter magasságban fekszenek, az egyik kicsit magasabban, mint a másik, és szinte mindig vastag pára borítja őket. Diatas üdülőhelyen vendégházak, kávézók várják a látogatókat.

Teaültetvény
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A Pagaruyung palota Batusangkarban

Jam gadang (óratorony) Bukitinggiben

A Pagaruyung királyság emlékei Batusangkar (Tanah Datar kormányzóság)
mellett találhatók. A múltban Pagaruyung volt az ősi minangkabau uralkodók
székhelye, a legenda szerint elsőként Bundo Kanduang királynő uralkodott itt.
A környéken több kőbe vésett batusangkar felirat található.
A Singkarak-tavat zöld dombok és hegyek veszik körül. A nyugati régió legnagyobb tava, 130 km² a vízfelülete. A Trans Sumatra autópálya mentén,
Bukittinggi és Solok között, Padangtól 86, Bukitinggitől 36 km-re található.

Batusangkar távolsága Bukitinggitől 41 kilométer délkeleti irányban. A város
a minangkabau kultúra központja. A környéken talált megalit emlékek megerősítik az elméletet, hogy már kétezer évvel ezelőtt egy jelentős lélekszámú
közösség élhetett itt. Sok izgalmas régészeti leletet találtak a környéken, például a Batu Basurek írott követ indiai palavi felirattal, Adityawarman, Kanaka
Mahindra (az aranysziget) királyának történetével. Pariamanban 300 éves tradicionális házak láthatók. Mindenképpen érdemes megnézni a nyitott tanácskozó
tereket ősi kőülésekkel, a mecsetet és a hőforrást.
A Ngarai Sianok egy kanyon a város mellett: meredek, színpompás szurdok,
100 méteres sziklák között, 4 km-re Bukitinggitől. Több alagutat és barlangot
fúrtak itt a japánok a II. világháború alatt. Ösvény vezet Koto Gadang településhez, ami kifinomult ezüstmunkáiról és hímzéseiről híres.

Tanjung Alai a Singkarak-tótól 7 km-re található, friss levegője és a sárkányrepülési lehetőség vonzza ide a látogatókat.
A Talang-hegyi Teaültetvény Padangtól 35 kilométerre található. 2572 méteres magasságával a Talang egyike a legmagasabb hegyeknek a környéken,
ahonnan a csodálatos kilátás nyílik az ikertavakra és a Singkarak-tóra.
Rao-rao misztikus falujában, Batusangkartól 15 kilométerre, jól megőrződött
a hagyományos minangkabau építészet.
Belimbing falu távolsága 20 kilométer Batusangkartól. A faluban néhány gyönyörű, régi minangkabau hosszúház látható. A település szép fekvése mellett
a minangkabau matriarchális társadalmi berendezkedés továbbélése érdekes.
Tabek Patah Batusangkartól 30 kilométer, a hegyek lábánál elterülő kilátóhelyről szép kilátás nyílik a fenséges minangkabau vidékre.
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Singkarak-tó

Teaszüret

Bukittingi hagyományos házai

Pandai Sikek falu távolsága 13 kilométer délre Bukitinggitől, szövő- és faragóművészeiről nevezetes. Ezernyi szövőszék ontja a gazdagon színezett szőtteseket. Faragott fadíszeket és bútorokat is készítenek itt.
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A Harau-völgy Payakumbuhtól 15 km-re északkeleti irányban található. 100
-200 méter magas gránitfalak veszik körül ezt a 315 hektáros, gazdagon termő
völgyet. Természetvédelmi terület és vadrezervátum, vadkecskék és tigrisek
otthona ma is.
A Ngalau Indah barlang Bukitinggitől Payakumbuh felé haladva érhető el, mélyen benyúlik a hegyoldalba. Többezer denevér lakóhelye, a bejárata egy elefánt fejének rajzolatára emlékeztet. A barlangon keresztül vezető utak kivezetnek a hegytetőre, ahonnan széles panoráma tárul a látogató elé.
A Siberut Nemzeti Park menetrend szerinti komppal érhető el, ami hetente háromszor, az éjszakai órákban indul Padangból (Muara Padang), és Muara
Siberut/Muara Sikabaluan/Muara Saibi kikötőkbe érkezik. A hajóút nagyjából
tíz órát vesz igénybe. Az expressz kompjárat minden csütörtökön reggel indul
Padangból a Sipora-szigeti Tuapejatba, majd tovább a Siberut-sziget déli részére, ahová mindössze négy óra alatt ér el.
Padang Nyugat-Szumátra fővárosa, a minangkabauk szülőföldjének kapuja.
Nyüzsgő kikötői a gumi, a fahéj, a kávé, a tea és a szerecsendió kereskedelmének központjai. Láthatók itt is minang házak, történelem előtt i időkből származó régészeti leletek, kerámiák, kéziratok és modern műalkotások. A Kampung
Cina (kínai negyed) utcáin múlt század eleji épületek, kínai gyógyfüves és kávé
boltok között sétálhat a látogató. A szomszédos Bukit Monyetről és Gunung
Padangról szép kilátás nyílik a városra.

Brokátszövők, Pandai Sikek

Bikák harca
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Színpompás rágcsálnivalók

Harau-völgy,
gy, Bukittingi
g

Sianok kanyon,
y Payakumbuh
y
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Törzsi bennszülött, Siberut,
Mentawai-sziget

Fűszeres nyársak, Sate Padang

A Maninjau-tó

Maninjau-tó talán a legszebb tó Szumátrán. Kisebb és kevésbé kiépült, mint a
Toba-tó és környéke. A tóhoz vezető út híres 44 kanyarjáról és látványos panorámával rendelkező, útmenti kilátópontjairól. Jellegzetesek a csinos, mór stílusú
mecsetek, amiket valószínűleg arab kereskedők építtettek egykor. Kicsiny és
barátságos falvak sorakoznak a tó partján, amiket bérelt túrakerékpárral a legkönnyebb bejárni.
Bukitinggi a kultúra és az idegenforgalom nyugat-szumátrai központja, a tartományi fővárostól, Padangtól északra, a hegyek ölén fekszik. Kellemes, kétórás,
90 km-es út vezet Padangból a káprázatos Anai-völgyön át az Agam-fennsíkig.
A város a tengerszint felett 930 méteres magasságban fekszik, kellemesen hűvös klímája van, és három vulkán, a Tandikat, a Singgalang és a Merapi veszi
körül. Legjelllemzőbb építménye a város óratornya, a Jam Gadang. A piactérre
néz, ahol mindig nagy a nyüzsgés, és ahol remek lehetőség nyílik ajándéktárgyak vásárlására. Érdemes megtekinteni a Rumah Gadang Múzeumot, aminek
egy 19.században épült hagyományos családi ház ad otthont.
A Mentawai-szigetek négy szigete a Siberut, a Sipora, a Pagai Utara és a Pagai
Selatan. A z emberek itt még mindig viszonylagos elszigeteltségben élnek évezredes szokásokat követve. Siberut ideális túrázóhely az ősi kultúra és a ritka
majomfajok lakta érintetlen esőerdő felfedezésére. A parttól nem messze gyönyörű korallzátonyok találhatók, és a tenger hullámai híresek a szörfözők körében. A turistaszezon januártól szeptemberig tart.

Nias, szertartásos kő-ugrás
g
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RIAU
Riau Kelet-Szumátra területeinek nagy részét magában foglaló tartomány, a maláj népcsoport lakja, Indonézia maláj alapú nemzeti nyelvének forrásterülete. Az első maláj nyelvtankönyvet, a Bustanul Katibint
is itt adták ki 1857-ben. Pekanbaru 1959-ben lett a tartomány fővárosa, átvéve ezt a szerepet a korábbi, a Bintan-szigeten fekvő Tanjung
Pinangtól. Mintegy 160 kilométert haladva a Siak folyón felfelé, több
jellegzetes, hagyományos stílusú ház található a városban és környékén, köztük a Balai Dang Merdu, a Balai Adat és a Taman Budaya Riau
(Riau Kulturális Park).

Pacu Jalur csónakverseny

Bakar Tongkangi ünnepség

Pasir Panjang Beach

Idegenforgalmi hivatal

Érdekes látnivalók

Jl. Jend. Sudirman No. 200, Pekanbaru
Telefon: (62-761) 31452
Fax: (62-761) 40356
Weboldal: http://www.budsenipar-riau.com

A Muara Takus templom akárcsak a többi hasonló épület Szumátrán, egy
vörös téglából és homokból épült buddhista sztúpa Muara Takus faluban,
Tigabelas Koto járásban. Valamikor a 9. században, a dél-szumátrai Sriwijaya
Birodalom fénykorában építhették. Még mindig folynak ásatások a környéken,
hogy meghatározzák a sztúpa pontos korát és egykori funkcióját. Pekanbarutól
118 km-re található.

Megközelítés
A Sultan Syarif Kassim II repülőtér forgalmas nemzetközi légikikötő, ahonnan a
Pelangi Légitársaság járatai Kuala Lumpurba, a Silk Air járatai pedig Szingapúrba repülnek. A belföldi légitársaságok közvetlen járatai Jakartával, Medánnal,
Batammal kötik össze. A központi buszpályaudvarról folyamatosan indulnak távolsági buszjáratok. A városban több utazási iroda is árul hajójegyeket Batamra.
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Bakar Tongkangi felvonulás

A Kerumutan Természetvédelmi Terület Kuala Kampar járásban terül el.
A 120.000 hektáros természetvédelmi területre motoros hajóval 18 óra az út
Pekanbaruból.
Bono egy furcsa természeti jelenség, ami a Kampar kormányzóságban található
Rokan folyón naponta látható. A dagály kezdetekor a folyó torkolatánál duzzadás képződik a vízben. Morgó zaj kíséretében egyre nő a tömege, amíg csak
egy kisebb fa magasságát el nem éri, miközben forogva halad felfelé a folyón.
Idővel lohadni kezd, majd végleg eltűnik.
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Dumai korábban kis halászfalu volt a keleti parton, ma hatalmas kőolajterminál.
Tárolók és egyéb modern építmények emelkednek mindenütt, de a település
kellemes és érdekes hely maradt.
A Siak Szultanság Parkjában Syarif Hasyim Abdul Jalil Syarifuddin szultán
1889-ben épült mór stílusú palotája látható. Pekanbarutól 120 km-re a folyón
felfelé található, ma múzeum, a szultánság hatalmi jelképei és más, történelmi
jelentőséggel bíró tárgyai tekinthetők meg benne.

Muara Takus templom

Indragiri Nemzeti Park

34 Indonézia Útikalauz

Marhum Bukit Pekenbaru

Szultáni palota
p
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RIAU-SZIGETCSOPORT
A Riau-szigetcsoport, melynek Tanjung Pinang a központja, sok potenciális turistalátványossággal rendelkezik: gyönyörű tengerpartok és
kulturális látványosságok jellemzik. A szigetcsoport a világ egyik legrégebbi és legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalainak találkozásánál fekszik, ez tette híressé. Ideális üzleti, kereskedelmi átutazóhely. Valaha a Riau-szigetcsoportot az ún. tengeri cigányok lakták,
gazdag mangrove erdeiben és vízi útjain ők barangoltak. Mi több, a
16. században itt talált menedéket Malakka szultánja a portugál hadak
elől. A szigetcsoport legendásan fontos szerepét jelzi az is, hogy Bintan
egykor a Johor Riau Szultánság központja volt.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Basuki Rahmat No. 17, Tanjung Pinang
Telefon: (62-771) 315677, 315822
Email: pariwisata_kepri@yahoo.com

Megközelítés
A Riau-szigeteket légi és tengeri úton Jakartából és Pekanbaruból közvetlenül
is el lehet érni. Batam és Bintan nemzetközi tengeri- és légikikötővel is rendelkezik. Szingapúrból 45 perc a kompút.

tó Senayang környékén, így kitűnő, biciklizést, bozótgyaloglást, úszást, könnyűbúvárkodást és mélytengeri merülést is magában foglaló programokat lehet
összeállítani.
A Tambelan-sziget Tanjung Pinangtól körülbelül 200 kilométerre fekszik.
Csak hat falu található rajta, azok is egymástól távol. A lakosság lélekszáma
4000 fő. Ezért a természeti környezet szinte érintetlen, a tájkép igazán felemelő. Az egyik legérdekesebb természeti látványosság a tojásrakó teknősök megfigyelése. A tojásrakó helyeket a helybeli lakosság is őrzi.

Tanjung Pinang egy forgalmas város a Bintan-szigeten, manapság a Riauszigetcsoport központja. A Katamso utcában található a városi múzeum.
Az óváros nagy része hagyományosan és jellegzetes módon cölöpökre épített,
víz felett elhelyezkedő házakból áll. A város távolsága a reptértől 10 km, de van
két hajókikötője is: Sri Bintan Pura Tanjung Pinangban és Sri Bayintan Kijangban.
Tanjung Pinangból Pekanbaruba és Natunába is indulnak repülőjáratok.

A Bintan-szigeten külföldi befektetők sok új szállodát építettek integrált többcsillagos létesítményekkel, nemzetközi szabványú golfpályákkal. A más jellegű
létesítményekbe, köztük ipari parkokba, orvosi, kereskedelmi és banki létesítményekbe fektetett beruházások szintén meghozták gyümölcsüket. Aki a Riauszigetcsoportot felkeresi, biztosan nem unatkozik majd, hiszen annyi érdekes
esemény és látnivaló akad. Például a Pasar Ikan (halpiac), ahol friss és olcsó
tengeri halakat, valamint zöldségeket árulnak, vagy az Akau (éjszakai piac), a
Pelantar (vízifalvak), és a helyi kézművestermékeket árusító boltok. De a tojásaikat homokba rakó teknősök megfigyelése vagy a kentongi horgászás szintén
természetes vonzerővel bír.

A Batu Bedaun part népszerű a Dabo singkepi tinédzserek körében. A partszakasz alig 20 kilométerre esik Dabótól, fehér homokja tiszta, tengere kék, hullámai alacsonyak.

A Trikora-part Tanjung Pinangtól 40 km-re található déli irányban, a sziget keleti részén. Fürdésre alkalmas tengerpartok még a környéken Terkulai és Soreh
szigetei, csónakkal egy órányira.

Daik kisváros ugyan, de a riaui Lingga királyság korából származó sok történelmi emlék tekinthető meg itt, akárcsak a Penyengat-szigeten. A településre
Tanjung Pinangból induló motorcsónakkal lehet eljutni. Lingga szigetét a trópusi növények és tengeri halak másutt fel nem lelhető fajtáinak bő tárháza jellemzi. Érdekes látnivaló még a Daik-hegy is hármas csúcsával.

A Natuna-szigetcsoport a hatalmas Riau-szigetcsoport része, ez utóbbi a
szumátrai Riau területtől független tartomány. A Natuna szigetcsoport fő részei: Anambas, Natuna, Dél-Natuna és Tambelan. A Matak-sziget jelenleg a
partmenti kőolajfeltárás bázisaként szolgál. A szigetet színes korallzátonyok veszik körül, a vízben zátonyhalak hemzsegnek. Dél-Natuna a következő kisebb
szigetekből áll: Serasan, Panjang és Subi. A nagy hullámok miatt közkedvelt a
hullámlovasok körében, és a tájkép is lenyűgöző. A Tambelan-szigetekre hajóval a nyugat-kalimantani Pontianakból 6, Tanjung Pinangból 16 óra az út.

Érdekes látnivalók

A Senayang-sziget környékén tett motorcsónakozás igazán élménydús lehet.
Valódi és izgalmas kalandok várnak az idelátogatókra, hiszen sok sziget találha-
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Bintan-sziget
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A teknősöknek itt is kialakultak tojásrakó helyei a meleg homokban. Elképzelhető, hogy több a teknős ezeken a szigeteken, mint az ember. Natuna szigete már
a Dél-kínai-tengerben helyezkedik el, nemzetközi hajózási útvonalak mellett.
Az itteni Ranai repülőtér kifutópályája 2550 m hosszú, a mataki reptéré 1700 m.
Natuna tengeri kikötői: Lampa (100 x 10 m²) és Penagih (50 x 8 m²).
A Karimun-sziget a Riau-szigetcsoport egyik legfontosabb tagja lendületes
gazdasági fejlődésének és Szingapúrhoz való közelségének köszönhetően.
Tanjungbalai Karimun egy közepes méretű város számottevő kínai közösséggel.
Az üzletek kínálatában sokféle importtermék megtalálható. A Malakkai-szoros
és Szingapúr között i hajózási útvonal mentén fekszik, nemzetközi kompjárat
köti össze Malajziával és Szingapúrral.
Tengeri kertek csodaszép korallokkal és halakkal találhatók a Mapor, Abang,
Pompong, Balang és Tanjung Berkait szigetek mellett.
Batam szigete stratégiai jelentőséggel bír ipari, idegenforgalmi és kereskedelmi szempontból egyaránt. Közel fekszik Szingapúrhoz is. A Nongsa üdülőkomplexumban nemzetközi szállodaláncok telepedtek meg: négy golfpálya,
jachtkikötő és védett erdőség található a területén. Tanjung Pinangból komppal két óra, de Szingapúrból mindössze fél óra az út .
Pulau Penyengat (Szúrós -sziget) onnan kapta nevét, hogy tele volt méhekkel, amikor az emberek először jártak rajta. Távolsága hat kilométer Tanjung
Pinangtól, a hajóút 15 perc. Az erős hatalommal bíró riaui bugis alkirályok
székhelye volt a 18. században, és még mindig fellelhetők itt ennek az illusztris múltnak az emlékei. Előkerültek olyan romok, amiket 700 éve elfeledtek,
de nemrég feltártak és restaurálnak. A régi uralkodói palota és a királyi sírok
a Riau Szultánság emlékei. Az alkirályi mecsetet, a Mesjid Rayát még mindig használják, és nemrégiben épült egy kulturális központ is maláj zene- és
táncelőadásoknak szánt színpaddal.

Golf pálya a Bintan
Bintan-szigeten
szigeten
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DÉL-SZUMÁTRA
Indonézia történetének egyik legjelentősebb királysága, a buddhista
Sriwijaya Birodalom több mint ezer évvel ezelőtt virágzott a dél-szumátrai Musi folyó mentén. A Dél-kínai-tenger déli peremén, a világ egyik
legforgalmasabb, a Távol-Keletet Európával összekötő hajózási útvonalának közvetlen közelében fekvő régió történelme gazdag és igen színes. A Sriwijaya királyság élénk kereskedelmet folytatott az ősi Kínával a
híres kínai dinasztiák korszakában.
A kínai tudós, I Tsing 672-ben jegyezte fel, hogy Palembangban ezer
szerzetest és tudóst látott, akik szankszrit szövegeket fordítottak és tanulmányoztak. Ennek a nevezetes korszaknak kevés emléke maradt ránk.
A hatalmas Bukit Barisan hegylánc lábaitól délre elterülő tartomány viszonylag sík, és földje nagyon termékeny. Több folyó is kanyarogva szeli
át a tájat, mielőtt a tengerbe torkollna. Dél-Szumátra területén mindenütt megtalálhatók a kávé- és teaültetvények, de a tartomány gazdagsága
elsősorban a kőolaj, földgáz, szén, ón és kvarc lelőhelyeiből származik.
Dél-Szumátra többek között az arany- és selyemfonálból előállított
songket szőtteseiről híres. Palembang a kínai és buddhista hatásokat
mutató fafaragványainak is köszönheti hírnevét. A jázmin és a lótuszvirág motívumai nemcsak a fafaragványokon, de az itt készített bútorokon
és zománcozott tárgyakon is megtalálhatók. Palembang jellegzetes gyümölcsei az ananász és a duku (Lansium domisticum).

Idegenforgalmi hivatal
Jl.Demang Lebar Daun Kav.IX, Palembang
Telefon: (62-711) 356661
Fax: (62-711) 311544
Weboldal: www.sumsel.go.id
E-mail: info@diparss.go.id

Megközelítés
Sok belföldi légiközlekedési vállalat indít járatokat Palembangba. Jáváról és
Szumátra más vidékeiről légkondicionált távolsági buszokkal is elérhető a térség.

Érdekes látnivalók
A limas hagyományos házak folyóparton épültek, de háttal a víznek, hogy a
családi élet háborítatlanul folyhasson. Ezek a nagyon díszes faépületek cölöpökön állnak, 15-20 méter szélesek és 30-60 méter hosszúak. Az oszlopok, az
ajtó- és ablakkeretek, a szellőzőnyílások gazdagon faragott ak.
A Tartományi Múzeum a repülőtértől öt kilométerre található. Az itt kiállított
több mint kétezer, a dél-szumátrai tartományból származó régészeti lelet és
műtárgy miatt érdemes ellátogatni ide.
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Az Ampera-híd a Musi folyón

A Curup Tenang vízesés két órányi autóútra található Palembangból. Folyók
és zuhatagok egész sora található a környéken. A vízesésnél 90 méter magasról
zúdul alá a víz mély medencéjébe.
A Putri-barlang Padang Windu falu mellett található, Baturajától 35 kilométerre. 156 méter hosszú, 8-20 méter széles, legnagyobb magassága 20 méter. Sok
függő- és állócseppkő látható a barlangban, valamint egy patak is, aminek vize
aztán az Ogan folyóba ömlik .

Palembangi szövőnő

A Ranau-tó messzebb, 125 kilométerre esik Baturajától. Dombok és völgyek
övezik a 8 x 16 km kiterjedésű tavat a Seminung-hegy lábainál.
A Musi Fesztivál részét képezi az Indonézia-szerte más-más módokon megünnepelt függetlenség napi programoknak minden év augusztus 17-én.
Palembangban, Dél-Szumátra tartomány székhelyén a várost átszelő Musi
folyón rendezett kenuverseny az ünnep fénypontja. A kenuk formája állatfejekre emlékeztet, egyetlen csónakban akár 40 tarka öltözetű evezős is elfér. A fesztivál egy napig tart, reggel zászlófelvonással kezdődik, amit azután
kézművestermék kiállítás és kulturális előadás követ.

Hagyományos ház

Megalitok a Lahat városától 67 km-re fekvő Tanjung Aro falu környékén , és
a Lahattól 11 km-re fekvő Tinggi Hari faluban több helyütt is fellelhetők. Egy
hatalmas mozsárkő pedig Tebing Tinggiben látható.
A Dempo-hegyről gyönyörű kilátás nyílik Pagar Alam teaültetvényeire.
A Dempo Dél-Szumátra legmagasabb csúcsa. Palembangból hat óra az autóút (295 km). Érdemes kipróbálni itt a túrabiciklizést, kempingezést, teázást és a
hegymászást.

Evezős verseny a Musi fesztiválon

A Sembilang Nemzeti Park egy 45 000 hektáros vadrezervátum. Különféle madarak (pelikán, szarvascsőrű, szumátrai tantalusz stb), kétfajta szumátrai
krokodil és keleti púposdelfin is látható benne.
Az Ampera-híd Palembang városának két felét köti össze. Minden igazi
palembangi városnéző programban szerepel egy sétahajózás. Az úszópiac
nyüzsgése, a hagyományos életmód ellesett pillanatai az idelátogatók felejthetetlen élményei maradnak a hazatérést követően is.
A Kutabesak erőd
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JAMBI
Jambi [dzsámbi] tartomány területe 5 343 700 hektár, 9 kormányzóság
és egy tartományi székhely alkotja. Topográfiája változatos, keleti területeit többnyire síkságok, nyugati részét hegyvidékek jellemzik. Ez
utóbbi különösen igaz a Kerinci kormányzóságra. A gazdag természeti erőforrásokat, a biodiverzitást négy nemzeti park reprezentálja kiválóan: a Kerinci Seblat Nemzeti Park, a Berbak Nemzeti Park, a Bukit
Dua Belas Nemzeti Park és a Bukit Tiga Puluh Nemzeti Park. Mindegyik
parknak sajátos növény- és állatvilága van.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. KH. Agus Salim, Kota Baru
Telefon: (62-741) 445050
Fax: (62-741) 445050
Kerinci Seblat Nemzeti Park:
Jl. Basuki Rahmat 1
Telefon: (62-748) 21095, 22300
Weboldal: http ://www.kotajambi.go.id

Megközelítés
Naponta hat repülőjárat érkezik és indul Jambiból. A repülőút egy óra Jakartából, negyedóra Palembangtól, és szintén egy óra Batamról vagy Szingapúrból.
Batamról hajóval vagy komppal is könnyen elérhető, az út öt óráig, Malajziából
pedig hét óráig tart.

Érdekes látnivalók
A Batik és Kézműves Műhely Jambi város központjától alig másfél kilométerre található, az asszonyok által készített helyi stílusú batik, a fonott munkák, az
achátművesség központja.
A Kerinci-tó mintegy 20 km-re fekszik Sungai Penuhtól, a Kerinci kormányzóság központjától. Csodás panorámái miatt nagyon népszerű az idelátogatók
körében. A tó mentén szálláshelyek, éttermek találhatók.

Berhala szigete

Muara Jambi templom

A Kerinci Seblat Nemzeti Park a Bukit Barisan hegylánc területén található,
teljes területe közel másfél millió hektár. Sokfajta állat otthona: elefántok, szumátrai tigrisek, szumátrai rinocéroszok, tapírok, párducok, őzek, vadkecskék,
majmok, krokodilok, madarak és hüllők lakják nagy számban.
A Kerinci-hegy Szumátra legmagasabb hegye, és igen népszerű a hegymászók
körében. A hegy lábánál fekvő falu, ami egyúttal a hegymászók bázisa a Kayu
Aro szomszédságában található Kersik Tuo. Az utat ide fél kilométerenként jelzések mutatják. A hegymászás szezonja januártól októberig tart. A legegyszerűbb Nyugat-Szumátra fővárosából, Padangból Sungai Penuhba (Kerinci kormányzóság) utazni (278 km, 7-8 órás autóút). Egy másik útvonal Padangból
egyenesen Kersik Tuoba vezet (211 km, 5-6 órás út).
A Muara Jambi templom Jambitól 30 km-re északkeleti irányban található a
Batanghari-folyó partján. Szumátra szigetén ezt tartják az egyik leggazdagabb
régészeti lelőhelynek. A nyolc templomszerű építmény struktúrája a buddhista
építészetére emlékeztet. Valószínűleg a 14. században épültek. 1982-ben előkerült egy 32 cm magas női bronzfigura Koto Kandisnál, Muara Sabak járásban.
Lakshmi istenasszony ábrázolásának vélik, mert jobb kezében lótuszrügyet,
a balban olajmécsest tart. A folyópart a régészeti érdekességek mellett híres
remek üdülő- és kirándulóhelyeiről is.
A Bukit Duabelas Természetvédelmi Terület Pauh járásban található, a Sarolangun Bangko kormányzóság központjától, Bangkotól 60 kilométernyire. Területe 28 703 hektár, és szarvasok, majmok, medvék, vaddisznók, elefántok,
kígyók, iguanák és sokfajta madár otthona. A környékén kis tavak, patakok találhatók, ez utóbbiak a Batanghari-folyóba ömlenek. A természetvédelmi területen él a körülbelül ezer lelket számláló kubu (anak dalam) népcsoport.
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BANGKA BELITUNG

Érdekes látnivalók

Bangka Belitung tartományt egy szigetcsoport alkotja, területe majdnem 82 ezer négyzetkilométer, ebből 16 ezer km² szárazföld, 65 ezer
km² pedig víz, a többi tengerben álló szikla. A szigetcsoport két nagy
szigete Bangka és Belitung, amiket 254 kisebb sziget vesz körül, ezek
partvonalának hossza összesen 1 200 km. A tartomány hét kormányzóságra oszlik.
A Bangka elnevezés a wangka (ón) szóból származik. Ezt a szót vésték
fel egy a Sriwijaya királyság korából, 686-ból származó kőre is, amit a
nyugat-bangkai Kapur városa mellett találtak. A kő ma a jakartai Nemzeti Múzeum gyűjteményében található. Bangka Indonézia legnagyobb
ón termelője, de híres az itt termesztett fehér bors is. A Bangka Belitung
tartományt alkotó szigetcsoport az Egyenlítő mentén, az 1° 30’ és a 3°
07’ szélességi fokok és a 105- 107° keleti hosszúsági fokok között fekszik.
A szigetcsoport ökoszisztémája, a szárazföldi és tengeri területek aránya
miatt Bangka Belitung kiválóan alkalmas helyszíne a tengerparti nyaralásnak (búvárkodás, horgászat és vitorlázás). Csak Bangkán 55 kínai és
buddhista templom található, ezeket ma is használják. A csak Babel rövidítéssel emlegetett szigetcsoport lakosságának közel 20%-a kínai származású. Ők többnyire azoknak a kuliknak a leszármazottai, akik az itteni ónbányákban dolgoztak. A legrégebbi templom a Pangkal Pinangból
Sungai Liatba vezető út mentén fekvő Batu Rusa faluban áll. Bangka északi részén, Tayunál nemrég egy szépen díszített templom maradványaira
bukkantak.

A Belitung-sziget máig természetes és érintetlen állapotban maradt, így az
idelátogatóknak fel kell készülniük az alkalmazkodásra, önellátásra, és kalandos
utazásra. Érdemes még indulás előtt felszerelkezni fürdőruhával, búvárfelszereléssel, orvosságokkal, tisztálkodási csomaggal, napszemüveggel, naptejjel.
Tanjung Pandan az ún. Babel tartomány székhelye, síkság és egy kisebb lápvidék
veszi körül, de található itt átlagosan 150-200 méter magas fennsík is. A terület
Indonézia második legnagyobb ón lelőhelye.
Manggar városka mintegy 90 km-re esik Tanjung Pandantól, legfontosabb gazdasági tevékenysége az ónbányászat. Sok szép olyan hely is akad a közelében,
amit az idelátogatóknak érdemes megtekinteniük: a Serdang-part, a Burung
Mandi partszakasz, a Malang Lepau tengerpart, a Pengepangan-part, a Tirta
Surya természetes úszómedence, a Payak-tó és a Kwan In kínai templom.
A Matras és a Parai Tenggiri partszakasz Bangka északkeleti részén, Pangkal
Pinangtól 48, Sungai Liattól 12 km-re található. Matras strandja közel 3 kilométer
hosszú és majdnem 30 méter széles. A Parai sziklaszirtek övezte partszakasz is
ideális pihenő- és fürdőhely. A helybéli halászok a napi halászat után itt húzzák
ki a homokra hajóikat, ekkor a part környéke festői halászfaluvá változik.
A Menumbung-hegy (355 m) Mentok (Északnyugat-Bangka) környékének magas hegye, és az indonéz nép történelmének egyik történelmi emlékhelye. Itt
építették ugyanis 1932-ben a hollandok azt a vendégházat, ahol 1949 februárjától júliusáig fogságban tartották Soekarno elnököt és Hatta alelnököt.
A Remodong-part Észak-Bangka nyugati partszakaszán kiváló hely a naplemente megcsodálásához. Az idegenforgalmi infrastruktúra itt is kiépült.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Jend. Sudirman No. 10, Pangkal Pinang
Telefon: (62-717) 437705
Fax: (62-717) 438850

Megközelítés
A Garuda Indonesia Légitársaság a jakartai Soekarno-Hatta repülőtérről indít
ide járatokat, de lehet jönni hajón vagy kisrepülőn Palembang felől is.

Cipta Tirta akvapark

Bukit Batu tengerpart
Buddhista
uddhista kolostor
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engkuas sziget

Parai
arai Tenggiri
enggiri üdülőhely
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SZUMÁTRA

BENGKULU
Bengkulu tartomány tengerparti székhelyét korábban Bencoolen néven ismerték. Itt lépett először Indonézia földjére Sir Stamford Raffles,
és a környéken a brit hatás nyomokban még ma is fellelhető. A régió elsődleges terméke a bors, a kávé, a szerecsendió és a cukornád. A legizgalmasabb természeti látnivaló a hatalmas, egzotikus virág, a Rafflesia
arnoldii.
Festői tengerpart

Idegenforgalmi hivatal
Jl. P. Tendean 17
Teledfon: (62-736) 21272
Fax: (62-736) 342200, 342100
Weboldal: http://www.bengkulu.go.id

Megközelítés
Bengkulu tartomány igen könnyen elérhető földön, vízen és levegőben egyaránt:
rendszeres buszjáratok indulnak ide Medanból, Padangból és Jakartából. Repülőjárat naponta három is indul és érkezik. A belföldi hajójáratok Jakartából,
Padangból és Medánból indulva szintén megállnak Bengkulu Baai kikötőjében.

Érdekes látnivalók
A Marlborough erődöt, másnéven a brit vagy Raffles erődöt 1714 és 1719 között építették, és arról nevezetes, hogy Ázsiában ez volt az angolok második
legszilárdabb erődítménye (az első a Fort George volt Madrasban, Indiában).
A restaurálás befejezése óta a nagyközönség is látogathatja.

A Rafflesia Arnoldii óriás virága

Érintetlen természet

A Tikus-sziget horgászásra, halászatra, könnyűbúvárkodásra kínál kitűnő terepet. A bengkului régi kikötőből motoros hajók és csónakok szállítják ide az érdeklődőket.
Az Enggano-szigetet sűrű esőerdő borítja, nagy számban élnek rajta bivalyok,
disznók és szarvasmarhák. Az őslakosok évszázodokon át szinte teljes elszigeteltségben éltek itt , hagyományos kultúrájuk ezért még ma is élő. A tradicionális
művészet egyik érdekes formája az engganói tánc. A szigetre Baai vagy Bintuhan
kikötőkből lehet eljutni.
A Bukit Kaba vulkán krátere Bengkulutól 104 km-re, Curuptól pedig mintegy
19 km-re látható 1937 méter tengerszint feletti magasságban. Két óriási kénes
kalderája van 12 aktív kráterrel. Érdemes ezen a kiváló pihenőhelyen pár napot
eltölteni csodás panorámája és hűvös hegyi levegője miatt. Curup mellett,
Subanban hőforrások várják a felüdülni vágyókat.
Soekarno rezidenciája: Indonézia első elnökét a hollandok 1938-ban Bengkuluba száműzték. Fogvatartásának egykori helyszíne ma múzeum, amiben megtekinthetők könyvei, ruhái, fotói és biciklije is. A múzeum hétköznapokon reggel 8 és
délelőtt 11, szombaton 8 és déli 12 óra között látogatható.

A könyvtár

Soekarno rezidenciája
A Marlborough
arlborough erőd
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SZUMÁTRA

LAMPUNG
Ősi kínai útleírások hivatkoznak egy vidékre Szumátra legdélibb részén, amit úgy neveznek, hogy Lamphung, avagy ahol a déli szelek
fújnak. A tartomány nagyobbrészt sík, legmagasabb hegyei a Gunung
Pesagi, a Tanggamas, a Seminiung, a Sekincau és a Raya, amik mind alvó
vulkánok. A tartományi főváros, Bandar Lampung eredetileg két városból állt: Tanjungkarangból és Teluk Betung kikötőből, amiket a Krakatau híres kitörése vulkáni hamuval borított be. Az újjáépítést követően
a két várost egyesítették.
Elefántok pihenőn

Régészeti feltárás

Érdekes látnivalók
Idegenforgalmi hivatal
Jl.Jend.Sudirman No. 29. Bandar Lampung
Telefon: (62-721) 261430
Fax: (62-721) 266184
Weboldal: www.visitlampung.com
Email: info@visitlampung.com

Megközelítés
Belföldi repülőjáratok naponta érkeznek ide Jakartából. A Rajabasa buszpályaudvar Szumátrán az egyik legforgalmasabb, szinte folyamatosan indulnak és érkeznek az autóbuszok. Jakartából nyolc óra az út, s ebben benne van a kompátkelés
a Szunda-szoroson a jávai Merak és a szumátrai Bakaheuni között. Palembangból
naponta három vonat érkezik.

Bandar Lampungban látható a Krakatau kitörésének emlékére állított emlékmű
és a Krakatau Múzeum.
Krakatau szigete lakott, a lampungi öböl déli csücskében fekszik. A déllampungi Kalianda melletti Canti halászfaluból három óra alatt érhető el hajóval. Az Anak Krakatau (avagy a Krakatau gyermeke) vulkán még ma is növekszik,
1928-ban bukkant fel először a tengerből, 45 évvel az eredeti nagy tűzhányó
kitörését (1883) követően.
Pugung régészeti lelőhelyen, Pugung Raharjo faluban, Bandar Lampungtól 40
km-re északkeleti irányban megalitok és történelem előtt i időkből származó leletek, illetve a klasszikus hindu-buddhista korszakból származó leletegyüttesek
is láthatók.
A Merak Belantung tengerpart Bandar Lampungtól 40 km-re délre fekszik,
útban Bekauheni tengeri kikötő felé, és fürdőzésre, szörfözésre kimondottan
alkalmas. A parton villák is bérelhetők.

Az Anak Krakatau vulkán a Szunda-szorosban
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BANTEN
Valaha Banten egy fontos tengeri kikötőközpont volt, ereje a hatalmas
közép-jávai Mataram Birodaloméval vetekedett, de mára csak egy fényes múlttal rendelkező halászfalu. Banten tartomány fővárosa Serang.
Ó-Banten az egyik legismertebb történelmi emlékhely, alig 10 kilométernyire Serangtól. Sok régészeti maradvány őrzi itt a 16–18. századi
iszlám Banten királyság emlékét.
Bantennél szálltak partra először a hollandok kereskedelmi célból.
Kevés emlék maradt, ami Banten hajdani nagyságát mutatja, de még
megtalálhatók az erős muszlim királyságok, Surosowan és Kaibon
palotáinak romjai, a banteni nagymecset (1599), egy holland erőd és
egy régi kínai templom. Ó-Banten egykor az Indonéz Köztársaság fővárosa is volt.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Raya Serang, Pandeglang km 4,
Komplek Tembong Indah No. 3, Serang
Telefon: (62-254) 219836, Fax: (62-254) 219836
Weboldal: www.dispardabanten.com, www.bantentourism.info

Megközelítés
Külföldről a Soekarno-Hatta nemzetközi repülőtér a fő érkezési pont. A tartomány elérhető autóval vagy motorral is a Jakarta-Serang úton.

Érdekes látnivalók
A Badui tradicionális közösségek Lebak kormányzóságban összesen 5101 hektárnyi területen élnek. Területük két részből áll: a külső- és belső-badui népcsoportokéból, ahol az őslakosok harmóniában élnek a természettel ellenállva
a modern életformának.

Tengerparti üdülőhely, Anyer Beach

A jávai egyszarvú rinocérosz
az Ujung Kulon Nemzeti Parkban

A Keraton Surosowan, azaz a Surosowan palota Maulana Hasanuddin (15251552) szultán uralkodása idején épült. A legtöbb épület részben vagy már egészen elpusztult. Ami leginkább megmaradt, az a műemlékek romjait körülvevő
erődfal. A régi térképek tanúsítják, hogy a múltban a palotát egy várárok vette körül. Úgy mondják, hogy azokban az időkben akár kis hajók is vitorlázhattak
benne, a csatornákon pedig a nyílt tengerre is kijuthattak.
A Tasikardi-tó Margasana falu mellett, Kramatwatu járásban található, és az
Ó-Banten régészeti lelőhelyhez tartozik. Mintegy 5 hektár kiterjedésű, a tó közepén egy négyzet alakú sziget fekszik. A banteni királyság korában a Tasikardi
vizét rizsföldek öntözésére használták, de a Surosawan palota vízvezeték-hálózatát is táplálta.
A Speelwijk erőd Kampung Pamaricannál, a Banten-öböl mellett fekszik. Eredetileg a banteni szultánság erődítménye volt, amíg a hollandok be nem hatoltak és
el nem foglalták.
Az Ujung Kulon Nemzeti Parkot az UNESCO a természeti világörökség részének nyilvánította. Jól megfigyelhető itt a tipikus trópusi erdő, látható még benne
a ritka egyszarvú rinocérosz. Bölények, pávák és más különleges állatok élettere
a környező szigetek világa. Labuanból naponta jár busz Taman Jayáig, az Ujung
Kulon Nemzeti Park bejáratáig. Itt lehet bérelni egyszerű faházakat, ahonnan vadőrök kísérik túrázni a látogatókat. Mintegy hatórás utat követően érhető el egy
táborhely, s mivel a környéken nincs bolt, a labuáni üzletekből érdemes beszerezni megfelelő mennyiségű élelmet még a kirándulást megelőzően.
Taman Jaya fafaragó közösség lakóhelye, az Ujung Kulon Nemzeti Park szomszéd ságában található.
A Dua-sziget / Burung-sziget területe természetes madárrezervátum, jó madármegfigyelő hely, Karangantu kikötőtől 5 kilométerre északi irányban. A kikötőből
15 perc alatt elérhető motorcsónakkal vagy vitorláshajóval. Áprilistól augusztusig
több ezer madár érkezik a szigetekre tojást rakni és költeni Afrikából, Ázsiából és
Ausztráliából. Amint a fiókák felnőnek, visszatérnek hazájukba. Legalább ötven
fajta madár költ itt. Többnyire halászmadarak repülnek ilyen messze, mint például a darvak, vadkacsák, récék és más fajok. Átlagosan 2-4 tojást költenek, és így
együtt csak a Dua-sziget 8 hektárnyi szigetén láthatók.
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Baduy falu

Banten, Nagy mecset

Kaibon palota

A Bojong-torony egy 18 emeletes, 75,7 méter magas világítótorony, amit a hollandok építettek 1885-ben Anyer Kidul mellett. A történelemből jól ismert
ezer kilométeres Daendles postaút vonalán fekszik, ami Anyert és a kelet-jávai
Panarukant kötötte össze 1811-től.
A Karang Bolong, azaz a Lyukas szikla tengerpart Serangtól 50 kilométerre,
Jakartától pedig 140 kilométerre található. Ez a partszakasz kitűnő pihenőhely.
Egy hatalmas szikla áll itt, melynek nyílása a nyílt tengerre néz.
A Batu Kuwung hőforrás 21-27 °C fokos, jódos, de ként nem tartalmaz.
A Krakatau-hegy a Szunda-szorosban áll. A vulkán az 1883-as kitöréséről vált
világszerte ismertté, ami egy döbbenetes és szerencsétlen kimenetelű esemény
volt. A kitörés erejét mutatja, hogy hangja még Ausztráliáig és Colombóig is elhallatszott. Az új vulkán 1928-ban emelkedett ki a tengerből. 1951-ben jegyezték
fel a geológusok, hogy akkor az Anak Gunung Krakatau (a Krakatau-hegy fia) magassága épp csak meghaladta a tengerszint feletti 72 métert, de mára már több
mint 200 méter magasra növekedett.
Rangkasbitung Lebak kormányzóságban az opálból (batu kali maya) és ónixból
készült ajándéktárgyak központja.
Bumi Jaya (Serang kormányzóság) különféle export-minőségű fazekas munkáiról nevezetes. Érdemes felfedezni Indonézia leggazdagabb bevásárlóközpontjait
Tangerangban és Cilegonban.
Golfpályák: 11 golf- és egy autóverseny-pálya található Banten közelében. A luxuskategória itt 18 lyukat és elsőosztályú ellátást takar.
Az Umang-sziget fehér, homokos partja kristálytiszta vizű tengerre néz. Jakartától 183 kilométerre található, ami mintegy 4 órás autóutat és 5 perces hajóutat
jelent. Tengerparti üdülőhely és spa, pihenésre és a természettel történő együttlétre kiválóan alkalmas. Csodás kilátás nyílik innen a Krakataura és az Ujung Kulon
Nemzeti Parkra.

Banteni halászok indulás előtt
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Jakarta - Indonézia fővárosa
Jakarta [dzsákártá] Indonézia „főbejárata”, egy metropolisz, ahol együtt
él a modern nyugati építészet és a hagyományos indonéziai kultúra.
A város gyors fejlődése tükre az egész nemzet gazdasági, politikai, társadalmi és ipari fellendülésének. Az utóbbi években luxushotelekkel,
konferencia-központokkal, világszínvonalú golfpályákkal, elegáns éttermekkel, izgalmas éjszakai klubokkal és bevásárlóközpontokkal bővült Jakartában az idegenforgalmi szolgáltatások tárháza, kiegészítve a
már meglévő történelmi városrészt, a tengerparti szórakozóhelyeket és
üdülőkomplexumokat.

Érdekes látnivalók
Sunda Kelapát kora reggel érdemes felkeresni, hogy megtekinthessük a nyüzsgő halpiacot, a pasar ikant. A nagyváros e távolabb eső északi sarka, a Ciliwung
folyó vidéke volt egykor a holland gyarmatbirodalom indonéziai központja.
A Kasteel Batavia, a Holland Kelet-indiai Társaság régi erődje és kereskedelmi ügynökségének épülete még most is látható. A Sunda Kelapa kikötőben
horgony zó, a dél-celebeszi bugis nép magas árbocú szkúnerei Jakarta egyik
leglenyűgözőbb látványát nyújtják.
A Museum Gajah (Nemzeti Múzeum) a Merdeka tér bal oldalán található.
Őstörténeti, valamint a Han-, Tan- és Ming-dinasztiák korából származó gazdag
műtárgy- és leletanyag segítségével mutatja be Indonéziát régészeti, történeti és
néprajzi megközelítésben.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Kuningan Barat No. 2, Jakarta 12710
Jakarta Selatan
Telefon: (62-21) 5205455
Fax: (62-21) 5270917
Email: info@jakarta-tourism.go.id
Vitorlások Sunda Kelapa
kikötőjében

Megközelítés
A legtöbb belföldi és nemzetközi repülőjárat a Soekarno-Hatta repülőtérre
érkezik, bár vannak járatok Bandungból és Lampungból, amik a Halim Perdana
Kusuma repteret használják. A fővárost Szumátrával és Jáva különböző régióival
rengeteg buszjárat köti össze. A négy buszpályaudvar közül a nyugatról érkező
járatokat a Kalideres, míg a Bogorból, Bandungból és Tasikmalayából érkezőket
a Kampung Rambutan fogadja. A Lebak Bulus buszpályaudvar az elsősosztályú
járatoknak ad otthont, ide főleg Yogyakartából, Surabayából és Baliról érkeznek
buszok. A turistajáratok Cirebon, Közép- és Kelet-Jáva, Szumátra és Bali felől a
Pulo Gadung buszpályaudvarra érkeznek. Iránytaxiként közlekedő minibuszok
pedig bárhol elérhetőek Jáván és Szumátrán.

A Nemzeti Múzeum

Keong Mas Imax Színház

A Taman Mini Indonesia Indah (Mini Indonézia Park) egy kultúrpark, ami megkísérli állandó kiállításokkal bemutatni a 30 tartományban élő különböző népcsoportok kultúráját, hagyományait és népi építészetét. A tartományokat megelevenítő pavilonokban minden vasárnap drámajátékokat és táncokat adnak elő.
A Ragunan Állatkert a város déli részén található, és olyan őshonos állatoknak
ad otthont, mint a komodói sárkánygyík, a tapír, a jávai tigris, a bivaly és a sokféle
élénk színű madár. A különféle állatok buja trópusi környezetben láthatók. Az
állatkert minden nap reggel 8 és délután 6 óra között tart nyitva.
A Pasar Burung (madárpiac) a Pramuka utcában található. Megkapó a színpompás trópusi madarak látványa, köztük a jávaiak büszkeségéé, a páratlan hangú
énekesmadáré, a perkututé. Minden nap reggel 9 órától tart nyitva.
A Pulau Seribu (ezer sziget) 140 szigetből álló együttese Jakartától északra található a Jávai-tengerben. A szigetekek menedéket kínálnak a városi élet nyüzsgésében megfáradt embernek. A kókuszpálmával szegett aranypartokatat körülölelő tenger igazi paradicsom a könnyűbúvárok számára. A szigeteket a Tanjung
Priok vagy a Pasar Ikan (Sunda Kelapa) kikötőkből komppal vagy hajótaxival lehet elérni. Bungalók, éttermek, bérelhető búvár- és vitorlázó felszerelések állnak
az idelátogatók rendelkezésére.
A Tengerészeti Múzeumnak az egykori Holland Kelet-indiai Társaság első jávai
kereskedelmi ügynökségének két eredeti raktárháza ad otthont. A kiállításokon

Monas Nemzeti Emlékmű
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A Wayang Múzeum a Taman Fatahillah nyugati oldalán található az Óvárosban.
Itt látható az indonéziai árnyjáték bábok legszebb kiállítása. Az ország minden
területéről, de Délkelet-Ázsia más országaiból származó bábokkal is megismerkedhetünk. A kiállított fából illetve bőrből készült bábok a legjobb kézműves
hagyományait mutatják be a tradicionális színház e különleges formájának. A múzeumban rendszeresen tartanak rövid árnyjáték előadásokat is.
A Monas Nemzeti Emlékmű 137 méter magas, márványlapokból rakott obeliszk, melynek legtetején egy 35 kg arannyal borított lángnyelv látható. Az indonéz nép a szabadság elnyerésére irányuló törekvését szimbolizálja. Az elnöki
palota előtt áll és a nagyközönség számára is nyitott. A látogatókat lift emeli a
magasba, ahonnan madártávlatból látszik a város egészen a tengerig.

Tengerészeti Múzeum

A Jakarta-öbölben található Ancol a város legnagyobb és legnépszerűbb pihenőparkja. Vonzerejét a tengernek, a Tenger Világa Akváriumnak, az úszómedencéknek, a mesterséges horgász- és csónakázótavaknak, a tekepályáknak és a válogatott
éjszakai szórakozóhelyeknek, éttermeknek, masszázsszalonoknak köszönheti.
A negyedben található a Marina jachtkikötő, golfpálya, szálloda, négydimenziós színház és a Dufan, vagyis Dunia Fantasi (fantáziavilág) nevű vidámpark is. A
Pasar Seni, azaz művészeti piac az indonéz kézművesipar válogatott termékeit,
festményeket, ajándéktárgyakat kínál eladásra. A szabadtéri színházban a helyi
művészek élő előadásai láthatók. Minden nap délután 2 órától este 9 óráig tart
nyitva, vasárnap és ünnepnapokon reggel 10-től este 9-ig.

láthatók többek között az indonéziai szigetekről származó hajók, csónakok modelljei. A közelben még áll a kikötőparancsnokság tornya. A múzeum reggel 8
és délután 2 óra között tart nyitva kedden, szerdán, csütörtökön és vasárnap,
pénteken 11 órakor, szombaton délután 1 órakor zár. Hétfőn zárva tart.

Kiállítás a JCC-ben

A Jakarta Kongresszusi Központ (JCC) egyszerre 3 konferenciát és 3 egyéb
nagy rendezvényt képes befogadni 6120 négyzetméteren. A nagyteremben
3300 ülőhely, emellett óriási videófal, a legfejlettebb technikájú fény- és hangberendezés, VIP–társalgó, ruhatárak, tolmácsfülkék és 220 személyes, többfunkciós üléstermek állnak rendelkezésre. Az előcsarnok kávészünetekben vagy
koktélpartikon mintegy 3500 főt tud befogadni, az autóparkolóban pedig tízezer gépkocsi számára van hely.
A bevásárlóközpontok közül a Sarinahban érdemes jó minőségű batik anyagokra vadászni, a Surabaya utcán pedig rendhagyó árucikkeket kereshetünk. A
Mangga Dua és az International Trade Center (ITC) több mint tízezer kioszkja
és üzlete árusít szinte mindent a divatárutól és ajándéktárgyaktól kezdve a divatkellékeken át a háztartási készülékekig, és mindezt alacsony áron.

Ancol jakartai öböl
Jakartai Történeti Múzeum

Wayang Golek fabábok

A Textil Múzeum egy kiválóan alkalmas hely a sokféle indonéziai textil tanulmányozására és a batik készítésének megismerésére.
A Fatahillah Múzeum, azaz a Jakartai Történeti Múzeum a Taman Fatahillah
téren, Ó-Batávia szívében, a szépen helyreállított 18. századi holland városháza,
a Stadhuis épületében található.
Jakartai tengerpart
Monas Múzeum
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NYUGAT-JÁVA
Szunda varázslatos vidékét nyugaton a Szunda-szoros, keleten KözépJáva határolja. A táj jellemzően hegyvidéki: gazdagon termő, zöld völgyek és fenséges vulkáni csúcsok tagolják. Ez utóbbiak közül jó párat a
tartomány székhelyének környékén, Bandungban is láthatunk. NyugatJáva története a kereskedelem, a fűszerek, erős királyságok tündöklésének és bukásának története. Az 1500-as évek végén a régiót az akkor
fénykorát élő Cirebon város uralta, mely ma is szultánság, bár régi dicsőségének csak árnyéka. Nyugat-Jáva területén zajlottak az első találkozások az indiai kereskedőkkel és a velük érkező kulturális hatásokkal,
és szintén itt léptek Indonézia földjére először a hollandok és a britek.

Puncak teaültetvények

Érdekes látnivalók
Idegenforgalmi hivatal
West Java Provincial Tourist Office
Jl. R.E. Martadinata No. 209, Bandung 40114
Telefon: (62-22) 7271385, 7273209
Fax: (62-22) 7271385
Weboldal: www.westjava-indonesia.com

Megközelítés
Belföldi repülőjáratok naponta többször érkeznek Bandungba, hasonlóan a
Közép-Jáváról és Jakarta Leuwi Panjang buszpályaudvaráról érkező buszokhoz.
Bandung Jakartából és Yogyakartából vonattal is könnyen megközelíthető. Az
AirAsia nemzetközi repülőjárata Kuala Lumpurból érkezik Bandungba.

Gedung állam, a kormányzói hivatal épülete
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Bandung Nyugat-Jáva tartomány székhelye. 768 méter tengerszint feletti magasságban, Jakartától 180 km-re délkeletre terül el „Jáva Párizsa”. Fákkal szegélyezett szép sugárútjai és a kultúrájában tetten érhető európai művészi hatások
miatt nevezik így. A város nemzetközi figyelmet először az itt rendezett első
Ázsia-Afrika Konferencia (1955) során kapott, amikor 29 afrikai és ázsiai vezető
tanácskozott azzal a céllal, hogy gazdasági és kulturális kapcsolataikat fejlesszék,
valamint közösen lépjenek fel a gyarmatosítás ellen. Bandung a vásárlást kedvelőknek nagy lehetőségeket kínál. Széles tárháza található itt a bevásárlóközpontoknak, a nyugati stílusú áruházaknak, az outleteknek és a kis utcákban megbúvó
régiségboltoknak vagy a használtcikk piacoknak. Jakartából az autóút mindöszsze három óra Bandungig. Az út gyönyörű hegyvidéki tájon át vezet érintve a
Puncak-hágót, Lembangot, a Bosscha Obszervatóriumot, vagy még magasabban a Tangkuban Perahu kráterét, ami az egyetlen vulkán Jáván, amire autóval
fel lehet hajtani. Érdemes felkeresni útközben a Ciater hőforrást és üdülőközpontot a meleg, ásványokkal telt vizű medencéivel egy jó fürdőzés erejéig, ezt
követően a Patenggang-tavat, amit teaültetvény vesz körül, vagy Kawah Putihot
(fehér kráter) Ciwidey városka mellett, Bandungtól egy órányira déli irányban.

Sari Ater hőforrások

Anklung zenekar
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kincse is bemutatásra kerül. A királyi hintók fényűzően díszítettek, az egyik
például aranyozott szárnyas elefántot ábrázol. Cirebon híres még jellegzetes
megamendung (felhős) mintázatú batikjáról, amit a közeli Trusmi faluban készítenek.
Pangandaran Jáva egyik legjobban őrzött titka, már ami a külföldi turistákat
illeti, de a helybeliek körében régóta rendkívül népszerű üdülőhely. Kicsiny
halászfalu, de itt található Jáva legszebb tengerpartja és a Pangandaran Természetvédelmi Terület, ahol vadbivalyok, ugató szarvasok és majmok élnek.
Busszal Bandungból 5 óra, Jakartából pedig 8 óra az út.
A Taman Safari Indonesia (indonéziai szafari park) 35 hektáros területén minden kontinensről találhatunk szabadon élő állatokat. A park távolsága Jakartától 75 km délkeleti irányban a Bandungba vezető út mentén, és úszómedence,
teniszpályák, mesterséges tó, vízesés, játszótér, vidámpark, éttermek, kemping
található mellette.
A Gede Pangrango Nemzeti Park meghökkentően vad és gyönyörű vidék, egzotikus trópusi flóra borítja, többek közt itt nő a jávai gyopár is.

Bogor városa közelebb fekszik Jakartához (50 km), mint Bandunghoz (120 km).
A hollandok találóan „gondtalan városnak” nevezték, itt épült fel az első holland kormányzói palota 1745-ben. Egy 1834-es földrengést követően helyreállították, s a palota ma is elegáns látványt nyújt parkja tágas, gondosan
öntözött gyepszőnyege közepén. A park nagy fái alatt őzek és szarvasok élnek
szabadon. A világhírű Bogori Botanikus Kert a palota szomszédságában található. A 87 hektárnyi kertben növények temérdek fajának több ezer mintapéldánya megtalálható, köztük hatalmas ősi fák és a világ legnagyobb virága,
a Rafflesia is. Több mint 15 ezer és növényfaj él itt, köztük 400 pálmafaj és
3000 féle orchidea.
Garut jellegzetes szunda város a nyugat-jávai fennsíkon: vulkáni hegyek és
hatalmas erdőültetvények szegélyezik. Cipanasban közvetlenül a hőforrásoknál kényelmes szállás található. A közeli Papandayan vulkán krátere talán a leglátványosabb Jáva szigetén. A 8. században épült Cangkuang templom volt az
első hindu templom, amit Nyugat-Jáván találtak.

Pangandaran tengerpart, Batu Layar

Papír napernyők

Kampung Naga (sárkány falu) egyedisége abban áll, hogy a modern társadalmi
berendezkedés ellenére századokon át megőrizte ősi hagyományait. Kis falu a
hatalmas hegyek lábánál, 30 km-re Tasikmalayától.

Cisarua Szafári Park

Bandungból északkelet felé, a tengerpart irányába haladva elérkezünk a kultúrájában és történelmében igen gazdag Cirebon kikötővárosba. Nyugat- és Közép-Jáva határán állva a két kultúra sajátos ötvözete jellemzi. A régi Kasepuhan
és Kanoman paloták (kratonok) ma múzeumként várják az érdeklődőket, kiállításaikon dísztárgyak, festmények, kalligráfiák és az udvari művészet sok más
Az elnöki palota épülete, Bogor
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KÖZÉP-JÁVA
A történelem Közép-Jáván, ezen a kulturálisan és hagyományokban
gazdag vidéken, amit a meghatározó hindu és buddhista múltat követően iszlám hatások értek és érnek, mindenütt otthagyta nyomait.
A jávai hindu kultúra a 8. és 10. század között, a Sailendra-dinasztia
és az ó-matarami királyok uralma alatt virágzott. Ebben az időszakban épültek Jáva nevezetes vallási kegyhelyei, például Borobudur, a
Mahájána buddhizmus építészetének legszebb példája a világon, valamint a fenséges hindu templomegyüttes, Prambanan, és Jáva legrégebbi hindu templomai a Dieng-fennsíkon.

Wayang (ősi jávai árnyjáték) előadás

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Madukoro Blok BB/1D, Semarang 50144,
Telefon: (62-24) 7608570
Fax: (62-24) 7608573
Weboldal: www.central-java-tourism.com
Email: tourism@central-java-tourism.com

Bandungan és a Gedong Songo templomok az Ungaran-hegy lankáin, mintegy 900 méteres magasságban találhatók. A Gedong Songo (kilenc épület) egy
kis, 8. századi jávai hindu szentélyegyüttes. Ungaranból autóval vagy lóháton
közelíthető meg legjobban. Körülbelül egyidőben épülhettek a Dieng-fennsík
templomaival. A Gedong Songo Közép-Jáva egyik legszebb templomegyüttese,
de már a környékbeli táj látványa miatt is megéri megtenni az utat.

Megközelítés

A Tlogo ültetvény levegője hűvös, kávé , gumifa, szerecsendió és szegfűszeg
ültetvények pazar látványt nyújtanak. Hat kilométerre, azaz tíz percre találjuk
az Ambawarai Vasúti Múzeumtól.

Jó utak és kiterjedt vasúthálózat kapcsolják össze a nagyobb városokat és falvakat. Repülőtérrel Semarang és Solo rendelkezik. A belföldi és nemzetközi
víziösszeköttetést a nagy tengeri kikötő, Tanjung Emas (Semarang), valamint
Cilacap kikötője biztosítja. Jáva és Szumátra között iránytaxiként közlekedő
minibuszok pedig bárhol elérhetők.

A Dieng-fennsík közel négyórányi autóútra van Semarangtól, ezen a vidéken
találhatók Jáva legrégebbi hindu templomai. A harminc méter magas építmények egy kráter belsejében helyezkednek el és kénes füstök veszik körül őket.
Az út dohányültetvények és csodálatos hegyvidéki táj mellett halad el.

Érdekes látnivalók
Semarang a sziget északi partján fekszik és a Közép-Jáva tartomány székhelye.
A Candi-hegyről csodás kilátás nyílik a kikötőre, a város körüli síkságra, a zöld
rizsföldekre, magára a városra és a környező hegyekre is. Semarang környéke egynapos kirándulások és hosszabb séták megtételére is kiválóan alkalmas.
A város régi negyedében, a kikötő közelében még mindig látni a gyarmatosítás, a Holland Kelet-indiai Társaság korából fennmaradt érdekes épületeket.
A Ngesti Pandowo Színházban esténként színészek és táncosok előadásában
wayang drámaelőadás látható. Minden nagyobb szálloda rendelkezik teniszpályával, a külvárosokban pedig két golfpálya várja a sportolni vágyókat. A város környékén az alábbi látnivalók megtekintése ajánlott: Jepara Semarangtól
északkeletre található, fehér homokos tengerpartjairól és fafaragó iparáról is
híres. Jeparától keletre egy régi portugál erőd látható. Kudus egyik ékessége
a 15. században épült minaret és mecset. A város másik nevezetessége a kretek
(hagyományos, szegfűszeggel ízesített cigarettafajta) gyár. Demakban látható
Közép-Jáva legrégebbi mecsete.

Prambanan hindu templomok

Baturraden Közép-Jáva legnevezetesebb üdülőhelye, Purwokerto városától
14 kilométerre található. Baturraden a 650 méter magas Slamet-hegy lejtőjén
hűvös levegővel, szép kertekkel és fenyőligetekkel, hőforrásokkal, tavakkal és
bungaló-stílusú szálláshelyekkel várja a látogatókat.

Gedong Songo templomegyüttes
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batik készítés egyik nagy központja, de a műkincsvadászok jávai régiségeket is
találhatnak. A becak (riksa) és az andong (lovaskocsi) a lehető legrugalmasabb
közlekedési eszközök a városon belül, és bárhol bérelhetők.
A solói Kasunanan palota a 17. században Pakubuwono király rezidenciája volt.
A palota kiállítótermeiben a királyi család ékszerei, antikvitások és egyéb értékes műtárgyak láthatók igazi jávai uralkodói környezetben. Péntek kivételével
minden nap reggel 9-től délután 2-ig tart nyitva.
A Pura Mangkunegaran (Mangkunegaran palota) egy másik, 1757-ben épült
solói palota, jellegzetes jávai építészeti tagolással: a pendopo tágas, nyitott csarnok, ami a vendégek fogadására szolgál, a pringgitan előcsarnok, ahol az árnyjáték előadásokat tartják, és leghátul található a magánlakosztályok sora. Két
17. századi jávai gamelán zenekar hangszerei is megtekinthetők a pendopóban,
ahol minden szerdán meg is szólaltatják azokat. A palota kiállításának anyagát
bőrből és fából készült bábok, maszkok, kosztümök, kegytárgyak, ékszerek alkotják. A Mangkunegaran palota tánckara szerda délelőttönként 10 és 12 óra
között nyilvános táncpróbát tart.

A Jatijajar-barlang lenyűgöző látványt nyújt a Pantai Ayah (Ayah-part) közelében, Solotól 170 kilométerre. Hosszú folyosóiban sok függő- és állócseppkő
látható. A Lutung Kasarungot, a majommá vált herceg legendáját diarámával
mutatják be. A barlang egyes folyói és tavai még felfedezésre várnak.

Batu Raden

Jatijajar-barlang
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Sangiran a rejtélyek földje. Eugene Dubois francia antropológus 1891-ben itt
találta meg a Phitecantropus Erectus, ismertebb nevén a jávai előember maradványait. 1930 és 1931 között felszínre hoztak egy pleisztocén kori emberi
fosszíliát is. 1980-ban pedig igencsak meglepte a tudósokat egy több mint 4
méter magas elefánt maradványainak felfedezése. Sangiran távolsága Solotól
mindössze 18 km.

Borobudur templom

A Borobudur templom nevéről úgy vélik, hogy a Vihara Buddha Uhr (buddhista monostor a hegyen) szanszkrit kifejezésből származhat. A 8. században
építtette a Sailendra-dinasztia. Magelang mellett, Semarangtól 90 km-re délkeletre, Yogyakartától 42 km-re északnyugatra található. A világ egyik leghíresebb templomaként méltóságteljesen áll egy domb tetején buja zöld földekre
és távoli hegyekre nézve. Szürke andezitből épült, hét egymáson nyugvó, felfelé egyre csökkenő alapterületű teraszból áll. Az építmény tetején található
nagy sztúpa 40 méterrel magasodik a föld fölé. A teraszok falain körbefutó féldomborművek teljes hossza 6 kilométer, ezáltal a világ legnagyobb és legteljesebb buddhista domborművének tartják, ami művészi értékében felülmúlhatatlan: minden jelenet már önmagában is mestermű.

A Sukuh templom Solotól alig 34 km-re található. Inka piramisok formájára
emlékeztető építmény, amit hindu eredetű wayang kőfaragások és erotikus
szimbólumok díszítenek

Solo egy hangulatos és élénk város, úgy is nevezik, hogy „ a város, ami sosem
alszik”. Itt mindig ehet vagy vásárolhat valamit az ember, az utcai árusok és kis
bódék a nap 24 órájában kínálják portékájukat. A város két uralkodóháznak is
otthont ad, melyek századokon át gyakorolták hatalmukat a város fölött. Solo a
maga eleganciájával máig megőrizte jellegzetes közép-jávai arculatát. A város a

Szultáni palota, Solo

Batik festés

Tawangmangu üdülőhelye Solotól 40 km-re keletre fekszik, friss levegőt, csodás
panorámát, uszodákat, bungaló-stílusú szálláshelyeket valamint éttermeket kínálva az idelátogatóknak. A Lawu-hegy oldalában, 1300 méter magasan találjuk.
A környéken templomokhoz, egy nemzeti parkba és a 40 méter magas Grojogan
Sewu vízeséshez kirándulhatunk.

A 300 hektáros Kemuning Teaültetvény a Sukuh és a Ceto templom között
szőnyegként terül el.
Az Ambarawai Vasúti Múzeum Semarangtól 50 km-re délre található, benne mindenféle típusú és korú mozdony látható. A Bedono faluig közlekedő kisvasúton
még utazni is lehet. A múzeum előzetes bejelentkezéssel csoportokat is fogad. A
mozdonyok mellett egy másik érdekesség itt a régi telefonkészülékek és egyéb
olyan eszközök gyűjteménye, amiket a vasúti kommunikációban használtak egykor.
Érdemes ellátogatni Rawa Peninghez (átlátszó mocsár), az Ambarawa melletti tóhoz is.
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Bleduk templom, Semarang

Ambarawa Vasúttörténeti Múzeum

A Mendut templom csak három kilométer távolságra található Borobudurtól,
és úgy tartják, az indiai Benares felé néz, ahol Gautama Buddha tanításait először megfogalmazta. A menduti kisebb templom nagy Buddha szobrával és a
közeli Pawon templom is integráns részei a Borobudur templomegyüttesnek.
A három méter magas Buddha szobor, valamint mellette a két bódhiszatt va,
Lokeshvara és Vajrapani szobra a buddhista gondolat és művészet legmagasabb rendű megnyilatkozásai.
A Gong-barlang ékes ornamentikája 256 méter mélyen, 12 teremben, 7 forrás és egy természetes tó mentén tárulkozik ki. A Pacitan felé vezető úton, a
Punung piactól 7 km-re, Solotól 70 km-re délre található. Úgy tartják, hogy bizonyos pénteki napokon, egy tradicionális hangszer, a gong hangja hallatszik a
barlang mélyéről a mai napig.
A Ceto templom a Lawu-hegy nyugati lejtőjén, a karanganyari Jenawi járás Gumeng faluja mellett áll. Az 1400 méter tengerszint feletti magasságban
épült templomnak 13 szintje van a hindu templomokéhoz hasonlóan. A Ceto
domborművei az emberi szenvedélyt és a lelki megtisztulás nehéz folyamatát
ábrázolják..

Régi
g Kudus mecset
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YOGYAKARTA
Yogyakarta [dzsogdzsákártá] tartománya északon a hatalmas Merapi
vulkántól déli irányban a végeláthatatlan Indiai-óceán hullámai mosta
partokig terjed. Ez volt a hatalmas Mataram Birodalom, Ngayogyakarta
Hadiningrat területe. Yogyakarta (vagy Yogya, Jogjakarta, Jogja) városát 1755-ben alapították, miután egy földtulajdoni vita eredményeként
az egykori Mataram Yogyakarta és Surakarta (más néven Solo) szultánságaira bomlott. Mangkubumi herceg építtette a yogyakartai kratont
(palotát), és ő hozta létre a valaha volt legerősebb jávai államot.
A kraton ma is a város hagyományos életének központja. A 20. században végbement fejlődés ellenére még mindig azt a kifinomultságot sugározza, ami művészetét és népét századokon át mindig is jellemezte.
Yogyakarta Jáva szigetének páratlan kulturális központja. Gamelán zenekarok tartják életben a múlt ritmusát, klasszikus jávai táncokban jelenik meg a szépség és a harmónia, árnyak kelnek életre a wayang kulit
(árnyjáték) történetekben, és sok más hagyományos művészeti forma
nyűgözi le a helybelieket és az idelátogatókat egyaránt.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Malioboro No. 56, Yogyakarta
Telefon: (62-274) 587486
Fax: (62-274) 565437
Weboldal: www.visitingjogja.com
www.jogjakota.go.id

zó toronyból a női fürdőmedencékre láthatott. A Taman Sari az óvárosban, a
madárpiactól nem messze minden nap reggel 8-tól délután 2-ig tart nyitva.
Imogiriben Yogyakarta és Surakarta királyi családjainak hivatalos temetkezőhelye látható Yogyakartától 17 km-re délkeleti irányban. Busszal vagy autóval
könnyen megközelíthető. A sírok egy dombtetőn, három fő udvarban helyezkednek el. A belső kis udvarokba, melyek az uralkodók sírjait rejtik, kizárólag
hagyományos jávai öltözetet viselő látogatókat engednek be. Nyitvatartás: hétfőn reggel 9 és déli 12 óra között, pénteken déli 1 óra és délután 4 óra között. A
Ramadán iszlám böjti hónap ideje alatt a temető zárva tart.
A Beringharjo piac a kratontól északra található, és a batik anyagoktól a hagyományos ételekig minden kapható benne.
A Malioboro utcán az ajándéktárgyakat, kézművestermékeket kínáló árusítóhelyek váltakoznak a jellegzetes yogyai ételt, a gudeget (kókusztejben, tojással
és csirkehússal együtt főtt kenyérfa gyümölcs avagy jackfruit) felszolgáló kifőzdékkel. Az étkezés lesehan módon, az utca forgatagában gyékényen ülve élvezetes igazán.
A Sonobudoyo Múzeumot 1935 novemberében alapították, az épületet Kersten
holland építész tervezte tradicionális jávai építészeti stílusban. Az állandó kiállításon fegyverek, wayang kulit bábok (bivalybőrből készült árnyjáték figurák), maszkok, eredeti, közép-jávai templomokból származó 8. századi szobrok és bronztárgyak, neolit kori kerámiák, textíliák, régi és ritka jávai gamelán hangszerek

Megközelítés
Belföldi és nemzetközi járatok egyaránt repülnek Yogyakartába. A Malioboro
utcához közeli Tugu vasútállomásról több vonat is közlekedik Jáva más részei
felé a hét minden napján. Az expressz vonatok Jakartából és Surabayából érkeznek. Rendszeres buszjáratok közlekednek Borobudurhoz és Prambanan
templomaihoz. Kerékpárt, motorbiciklit olcsón lehet bérelni.

Érdekes látnivalók

A palota alkalmazottai
Yogjakarta egyik érdekes negyede

A Merapi vulkán

A Taman Sari vízipalota

A Beringhardjo piac

Kaliurang népszerű hegyi üdülőhely, 24 km-re Yogyakartától, a Merapi vulkán
lábánál. Varázslatos táj veszi körül. A Merapi aktív vulkán, 2968 méterre magasodik a tengerszint fölé. A csúcsára tíz óra gyaloglással lehet feljutni.
A Taman Sari vízipalota, egykor a gyönyörök kertje a kratontól nyugatra található.
Romjai, medencéi, boltívei és földalatti átjárói ma is láthatók. Az elnevezés szó szerint illatos kertet jelent. 1758-ban építtette pihenőhelyül I. Hamengkubuwono
szultán a maga és háremhölgyei számára. A szultán az épületegyütteshez tarto-
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láthatók. A múzeum a város északi főterén (Alun-alun Utara) található, a szultáni
palota főbejáratával szemben. Nyitva tartás: keddtől csütörtökig reggel 8 déli
1 óra, pénteken és szombaton 8 és 12 óra között.
A Ngasem madárpiac minden nap nyitva tartó jellegzetes jávai piac, ahol sokféle madár illetve egyéb állat is megtekinthető. A Taman Sari déli oldalánál található, igazi élmény a felkeresése.
A Batikkutató Központ a város keleti szélén található, érdekes állandó kiállításán klasszikus és modern tervezésű batik anyagokkal ismerkedhet a látogató. A
kézzel rajzolt vagy nyomott batikolás folyamatát élőben is meg lehet tekinteni.
Az Affandi Múzeum a várost a repülőtérrel összekötő főút mellett, buja zöld
kertben bújik meg a Gajah Wong folyó partján. Affandi volt Indonézia legjelentősebb impresszionista festője, aki saját képeinek bemutatására hozta létre ezt
a magángyűjteményt . Hétfőtől péntekig reggel 9 és délután 4 óra, szombaton
9 és déli 1 óra között tart nyitva.
A Kalasan templom egy egyedülálló buddhista templom Yogyakartától 16
km-re keletre, a Soloba vezető főúttól délre. A Sanjaya-dinasztiához tartozó
Pancapana király és a Sailendra-dinasztiabeli Dyah Pramudya Wardhani hercegnő egybekelésének emlékére épült. Választékosan díszített, finoman faragott domborművek szegélyezik, amiket annak idején vajralepával, egy helyi
fafajta nedvével konzerváltak.

Kotagede egy festői kisváros Yogyakartától 5 km-re délkeletre. Valaha ez volt
a Mataram Birodalom székhelye. Az 1930-as évek óta Kotagede a yogyakartai
ezüstműves manufaktúrák központjaként vált híressé. Könnyű megközelíteni
lovaskocsival, taxival, autóval vagy busszal.
A Sewu-hegy karsztvidékét jellegzetes, víz formálta sziklák alkotják. Egyedülálló geomorfológia figyelhető meg ezen a mintegy 13 000 négyzetkilométernyi
területen: kúpszerű mészkőalakzatok, boltozatok, völgyek (dolinák és poljék)
és persze barlangok függő- és állócseppkövekkel, földalatti folyókkal. A Barlangkutatók Nemzetközi Szövetsége (International Union of Speleology) épp
az egyedi tudományos értéke miatt javasolta, hogy a Gunung Kidul kormányzóság Sewu-hegyvidéke a világörökség része legyen. A sziklamászók körében
népszerűek a Siung partszakasz sziklái (a Seropan és a Watu Grupit); a barlangászok körében pedig a Cerme, a Seropan, a Bribin, a Grubug, a Jomblang és a
Kalisuci barlangok. A kulturális turizmus érdekes látnivalói a Rancang Kencono,
a Braholo és a Maria Tritis barlang.
A Parangtritis partszakasz népszerű tengerparti üdülőhely, Yogyakartától
28 km-re délre, az Indiai-óceán partján. Találhatók itt sziklás hegyek, homokdűnék, fehér homokos partok egyaránt. A vidék fontos szerepet játszik a jávai
mitológiában is, itt található ugyanis a Déltengerek istennőjének, Panembahan
Senopati, a Mataram királyság alapítója hitvesének az otthona. Yogyakarta szultánjai az istennő tiszteletére minden évben rituális áldozatokat mutatnak be itt
a Labuhan tengerparti szertartás keretében.

Sonobudoyo Múzeum

Ngasem madárpiac

Parangtritis Beach

Batik anyagok

Malioboro utca
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Ezüstműves bolt, Kotagede
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Kasongan Yogyakartától 7 km-re található és művészi, export minőségű fazekastermékeiről híres.
Parangkusumo 20 méterrel a tenger szintje fölé magasodó homokdűnéi a világörökség részét képezik.
Salak Pondoh a kígyógyümölcs termőhelye mintegy 5 km-re a várostól, Tempel
járásban, Sleman kormányzóságban az agroturizmus egyik kedvelt helyszíne.
A Taru Martani szivargyárat 1918-ban alapították a szivarkedvelők igényeinek kielégítésére. A vállalat a mai napig 14 féle világszerte ismert szivart gyárt: Cigarillos,
Extra Cigarillos, Senoritas, Panatella, Slim Panatella, Half Corona, Corona, Super
Corona/Grand Corona, Boheme, Royal Perfecto, Rothschild, Churchill.

A Ngayogyakarta Hadiningrat palotanegyed (kraton) a városközpontban, a
Winongo és a Code folyók által határolt területen fekszik. Fenséges és elegáns
jávai építészeti stílusban épült terei, udvarai, épületei észak-déli tájolásúak, a
Merapi vulkán és a Parangtritis partot összekötő képzeletbeli vonal közepén
helyezkednek el. A kraton ma is a szultán lakhelye, de egyes részei reggel 8 és
déli 1 óra, pénteken 8 és déli 12 óra között nyitva állnak a látogatók számára.
A Prambanan templomegyüttes nevét a Yogyakartától 17 km-re keletre fekvő, azonos nevű faluról kapta. A hindu templomot a helybeliek úgy ismerik,
mint Roro Jongrang (karcsú szűz) templomát. Talán a legszebb, legcsodásabb
hindu templom egész Indonéziában. Minden nap reggel 6 és délután 5 óra
között látogatható.

Barlang Yogjakarta közelében

A Prambanan hindu templomegyüttes
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KELET-JÁVA
A kelet-jávai Majapahit-dinasztia fogott hozzá, hogy lerakja egy olyan
birodalom alapjait, ami később évszázadokon át uralni hivatott az egész
indonéziai szigetvilágot, a Maláj-félszigetet, de még a Fülöp-szigetek egy
részét is. Ebben az időben épültek ki az előnyös kereskedelmi kapcsolatok
Kínával, Kambodzsával, Sziámmal, Burmával és Vietnámmal. Ahogy a
közép-jávai birodalom a 10. században hanyatlani kezdett, úgy erősödtek
meg a kelet-jávai királyságok, hogy betöltsék a hatalmi űrt. Erlangga király
uralkodásának éveiben Kelet-Jáva és Bali igen jövedelmező kereskedelmet
folytatott a környező szigetekkel, megalapozva ezzel egy művészeti és szellemi újjászületést is. A Mahábhárata eposz több részét lefordították és
hozzáigazították a kelet-jávai filozófiához és világképhez. Kelet-Jáva ebből
a korszakból örökölte templomi művészetének meghatározó emlékeit is.
A Pandaan város amfiteátrumában tartott szabadtéri előadások mesélnek
a dicsőséges múltról. A természetes háttérdíszítést a távoli vulkánok képe
adja, jól érzékeltetve a tartomány kultúrájának és tájainak szellemiségét.
Kelet-Jáva a modern kori történelemből is kivette részét: úttörő szerepet
játszott 1945-ben a gyarmatosító erők ellen vívott függetlenségi harcban.
A Majapahit Birodalom korábbi dicsőségének az emléke Kelet-Jáván még
ma is él. A tartomány sok vonzó jellegzetessége közül a templomok, az
érintetlen tengerpartok, a pompás vulkánok, a különleges hegyvidéki
tavak, a ragyogó tengeri parkok és a fantasztikus vadrezervátumok a leglátványosabbak. A tartomány székhelyét, Surabayát területi nagyságban,
lélekszámban, kereskedelmi mutatókban csak Jakarta előzi meg. Kelet-Jáva
az ország legiparosodottabb tartománya, gazdasági ereje a mezőgazdaságon (kávé-, mangó- és almatermesztés), a halászaton és a kőolajon alapszik.
Reog Ponorogo

Idegenforgalmi hivatal

Érdekes látnivalók

Jl. Wisata Menanggal, Surabaya 60241
Telefon: (62-31) 8531820, 853114/6
Fax: (62-31) 8531822
Weboldal: www.eastjava.com
E-mail: eastjava@indosat.net.id

Trowulan – Pandaan – Tretes: Trowulan faluról és vidékéről azt tartják, hogy
itt állhatott a Majapahit királyság ősi fővárosa. A területen folyó régészeti ásatásokon sok terrakotta dísztárgy, szobor, kerámia, kőfaragvány került a felszínre, ezek a trowulani múzeumban láthatók egy térképpel, ami segít eligazodni
a történelmi jelentőségű látnivalók között. Pandaan városában, 45 km-re délre
Surabayától, a Candra Wilwatika szabadtéri színpadon kelet-jávai balettesteket
tartanak minden teliholdkor júniustól novemberig. Az előadások a Rámájana
eposz illetve a kelet-jávai folklór történeteit elevenítik meg. A színpad hátterében
a Panangungan-hegy varázslatos hangulatot áraszt. Tretes az egyik legcsodálatosabb hegyvidéki üdölőhely Kelet-Jáván, csupán 10 km-re Candra Wilwatikától.

Megközelítés
A tartományt jó utak, rendszeresen közlekedő vonatok és légijáratok kötik öszsze Jáva többi részével, Surabaya tartományi központot az ország többi városával, beleértve Denpasart Balin, ami mindössze félórányi repülőút.

A Kawi-hegyen található egy bölcs sírja, ami fontos zarándokhelye mindazoknak, akik evilági szerencséjüket szeretnék megsokszorozni. A hegytetőn álló sír
környezetének atmoszférája erőteljesen jávai: gyakorta tartanak itt árnyjáték és
gamelán előadásokat. A sírhoz vezető hosszú lépcső mentén szent források, kínai
imaházak, virág és ajándéktárgy árusok, valamint egyéb érdekességek láthatók.
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A Majapahit birodalom emlékei
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Homoktenger a Bromo-hegy lábánál

Surabaya városában jó szállodák, bevásárlóközpontok, szórakozóhelyek várják
az érdeklődőket. Gazdag állatkertjében az indonéziai állatvilág több ritkasága
is látható, például orangutánok, komodói sárkánygyíkok és az éjjeli madarak
különleges gyűjteménye. Kalimas hagyományos kikötőjében a világhírű bugis
szkúnerek még eredeti pompájukban tekinthetők meg.
A Bromo-hegyet sok belföldi és külföldi turista keresi fel a napkelte misztikus
éléményéért. A legegyszerűbb út Ngadisari faluból póniháton vezet a homoktengeren keresztül a tűzhányó lábához, ahonnan 50 lépcsőfokot kell megtenni a kráter pereméig. A hatalmas, homokkal borított korábbi kalderából két
vulkán emelkedik ki: a már inaktív Batok tökéletes kúpja és a Bromo. A Bromo
mélyéből kénes gőzök és gázok szivárognak, és amikor a hegy istene morogni
kezd, a környékbeliek azonnal engesztelő áldozatokat mutatnak be neki. Az
évente ismétlődő áldozati szertartást, a Kasadát a tengger kalendárium 12. hónapjának, Kasada havának 14. napján tartják. Káprázatos látvány, amint a környék falvainak lakói felvonulnak, hogy fejet hajtsanak a szent vulkán előtt és
áldozatokat mutassanak be neki.

Jalesveva Jayamahe emlékmű,
Surabaya
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Az Alas Purwo Nemzeti Park és Vadrezervátum Kelet-Jáva csücskében, a Surabaya - Banyuwangi főútról letérve érhető el. A száraz vidék egy nyílt szavanna,
amit erdők és bozótok, mocsarak és ingoványos berkek, valamint fehér homokos tengerpartok szegélyeznek. Banyuwangitól 81 km-re délre ez a park az otthona 700 vadbivalynak és a világ sok más állatfajának, amiket vadlesekről lehet
megfigyelni. Az egyenetlen, füves síkságokon csak terepjáróval lehet átkelni. A
közelben található a G-Land (Grajagan) partszakasz, melynek hullámai híresek
a külföldi szörfösök körében.

Légi bemutató a Merapi fölött

A Kaliklatak ültetvényen, a kelet-jávai Merapi-hegy oldalában, 450–750 m
tengerszint feletti magasságban, több mint 10 négyzetkilométernyi területen
termesztenek kávét, gumit, kakaót és fűszernövényeket. Érdemes körbejárni
az ültetvényt, megismerve közben a föld művelésének, a betakarításnak és a
kereskedelmi forgalomba helyezést megelőző előkészítő munkálatoknak a folyamatát.
A Sukamade partszakasz Banyuwangitól 78 km-re délre mélytürkiz színű vizéről és a tojásaikat itt lerakó, 250 kilós tengeri teknősökről híres.
A Meru Betiri Rezervátum a tartomány délkeleti csücskében az utolsó jávai
tigrisek menedékhelye. Százötven éve még Jáva egész területén megtalálhatók
voltak ezek a nagytestű ragadozók, egyes sűrűn lakott területeken sok kellemetlenséget okozva. A rezervátumban más vadon élő állatok is láthatók: fekete
párducok, leopárdok, tengeri teknősök.

Rafting a Pekalen folyón
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Karapan Sapi (Madura bikaverseny)
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Az Ijen
Ijen-hegy
hegy
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BALI

Bali

Lenyűgöző
y g
rizsteraszok,, Ubud
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BALI

BALI
A helyi művészet és kultúra erősen összefonódik Bali egyedülálló hindu
vallásával, amit Hindu Darmának neveznek. A klasszikus táncdrámák a
Rámájana és a Mahábhárata epikus költeményein alapulnak, de találhatók bennük bali folklór elemek is. A sziget valódi lelki alkata a vallásban
gyökerezik, és olyan művészeti formákban fejeződik ki, amiket szenvedélyesen őriztek századokon át. A kívülálló számára úgy tűnik, mintha
minden ember művész lenne. Csodaszép, bonyolult festményeivel, táncaival, különleges faragásaival vagy díszes szentélyeivel a sziget együtt
él a művészettel.
A rendszeres és népszerű táncelőadások, a legong kraton, a barong kris
és a baris szinte az egész szigeten bárhol megtekinthetők. Általában a
falvak lakói adják elő ezeket a turisták számára. A kecak tánc esténként,
fáklyafénnyel megvilágítva látható. Bali lakossága meg tudta őrizni hagyományos kultúráját annak ellenére, hogy a szigetre látogató turisták
száma évről évre nő, és az általuk hozott idegen hatások nem elhanyagolhatók. A vízi sportok népszerűsége természetes módon nő, kiváló lehetőségek nyílnak szél- és hullámszörfözéshez, vitorlázáshoz, búvárkodáshoz illetve vadvízi evezéshez.

Benoa kikötője

Idegenforgalmi hivatal
Jl. S. Parman No. 1, Niti Mandala
Denpasar 80235
Telefon: (62-361) 222387
Fax: (62-361) 226313
Weboldal: www.tourism.baliprov.go.id
E-mail: infotourism@baliprov.go.id

Megközelítés
Bali nemzetközi repülőtere, a Ngurah Rai reptér a sziget déli felén található,
több nemzetközi légitársaság rendszeres és charter járatai is ide érkeznek.

Érdekes látnivalók
Denpasar Bali fővárosa, rengeteg közösségi templommal, amiket purának
neveznek. A Pura Jagatnatha a legfőbb istennek, Sang Hyang Vidi Wasának a
temploma. A teknős és a két sárkány – minden más templomban is megtalálható – szobra a világ alapját jelképezi. A Pura Jaganatha Múzeum szép és változaPapírsárkány fesztivál
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tos prehisztorikus és modern művészeti anyaggal várja a látogatókat. Az épület
palotára emlékeztet. A kormányzati felügyelet alatt álló Sanggraha Kriya Hasta
a kézművestermékek és műtárgyak gazdag választékát kínálja. A Werdi Budaya
Művészeti Központ minden év júniusában, júliusában előadóművészeti fesztivált rendez, amit kiállítások és művészeti versenyek kísérnek.
Benoa Bali fő kikötője, Denpasartól 6 km-re délre. Belföldi és nemzetközi tengeri utazási igényeket egyaránt kielégít. A kikötő fontos kiindulópontja a legtöbb hajókörútnak (Bali Hai Cruises, Bounty Cruises, Mabua, Wakalouko stb.) a
keleti szigetek irányába, és gyakran szerveznek itt nemzetközi jachtversenyeket is.
A Le Mayeur Múzeum Kelandis faluban található, Le Mayeur belga festő alapította. A Grand Bali Beach szállodától 200 méterre északra található. A múzeum
fő látványosságai a Ni Polokról készült festmények. Ni Polok Le Mayeur felesége és híres bali táncosnő volt.
A Sanur Tourism Beach Resort (sanuri tengerparti üdülőközpont) mindössze
6 km vagy 20 perc Denpasartól. Könnyen elérhető tömegközlekedéssel vagy
motorkerékpárral. A tengerpart ezen szakaszán léptek először a hollandok Bali
területére 1906 szeptember 20-án, a híres Puputan háború idején. Az üdülőközpontban minden nemzetközi idegenforgalmi szolgáltatás rendelkezésre áll,
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Batuan régi és híres művészeti központ, ma elsősorban tánchagyományáról,
fafaragásairól, festményeiről nevezetes.
Celuk Denpasartól északkeletre található, közismert az ezüst- és aranyművesei
által készített ékszerek változatosságáról.
Mas a fafaragók faluja, ahol sok idős mester él. Művészeti galériák mutatják be
legjobb munkáikat. A látogatók betekinthetnek a bali stílusú házakba, megcsodálhatják a faragott oszlopokat, és megfigyelhetik a mestereket, amint tanítványaikat oktatják.

Sanur Beach rengeteg lehetőséget nyújt a sportolásra

Ubud a bali festészet központja. Ubud múzeumában, a Puri Lukisanban állandó kiállítás mutatja be a bali művészet modern alkotásait a 19-20. század
fordulójától napjainkig. A sok művészeti galéria mellett híres alkotók otthona is
látogatható, például a holland Hans Snel és az amerikai Antonio Blanco háza. A
kellemesen hűvös levegőjű Ubudban a hegyek lábánál, teraszos művelésű rizsföldek mellett kis szállodák és panziók sora várja a turistákat.

és kiváló lehetőségeit találni itt a tengeri és tengerparti szabadidős tevékenységeknek.
A Werdi Budaya Művészeti Központban hagyományos előadóművészeteket
(pl. zenét, táncot) oktatnak.
Kuta partja népszerű a szörfözők körében, a magas hullámok miatt azonban
úszásra kevésbé alkalmas. Napközben életmentők ügyelnek a fürdőzők és
szörfösök biztonságára. Kután gyönyörű a naplemente, a szálláslehetőségek
tárháza a nemzetközi szállodáktól a panziókon át és kis vendégházakig terjed,
de a rengeteg bolt, étterem, zenés szórakozóhely is mind a turisták kényelmét szolgálja. Szinte minden napszakban lehetőség nyílik bali zenét hallgatni
és táncot nézni, mert rengeteg előadást tartanak a turisták számára, gyakran
éjszaka is. A település ideális találkozóhelye a helyieknek és a külföldi látogatóknak egyaránt.
Batubulan falut az út menti kőszobrok jelzik Denpasarból északkelet felé haladva. Homokkőből és szürke, vulkáni eredetű kövekből faragott istenségek és
démonok díszítik a házakat, templomokat. A kőfaragó műhelyekben meg lehet
tekinteni a faragás folyamatát.

Hangulatos kávézók Kutában
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Celuki ezüstműves munkában

Négy Évszak üdülőhely, Ubud

A Batur-hegy

Peliatan Ubud és Mas között a tradicionális zene és tánc központjaként ismert.
Kintamani és Penelokan falu a Batur-tóra és a jelenleg is aktív Batur vulkánra néz.
A Batur kalderája hét és fél kilométer átmérőjű és 700 méter mély. Penelokanból
az út Kedisanba, a krátertó partjára vezet, innen lehet átkelni csónakkal
Trunyanba. Ennek az ősi falunak a lakosai Bali Agának, vagyis „Bali őslakosainak”
nevezik magukat, és sok régi animista szokásukat máig megtartották.
A Pura Kahen Bali második legnagyobb temploma három, teraszos udvarral,
amiket lépcsők kötnek össze. Korlátjait faragások és szobrok díszítik. Egy hatalmas banyan fa árnyéka vetül a két alacsonyabban fekvő udvarra, míg a harmadik udvarban az isteneknek és az ősöknek emelt szentélyek állnak.
Klunkung a jávai hindu királyság székhelye volt Balin. A bali királyi családok
innen származtatják magukat. Mivel Klunkung volt a legelső királyság Balin, rádzsája örvendett a legnagyobb tiszteletnek a többi között. A Kerta Gosa (királyi
bíróság) épülete a 18. században épült, híresek hagyományos wayang stílusban
festett mennyezeti képei, amelyeken a pokolbeli büntetések és a mennyei jutalmak fajtái elevenednek meg. A vízipavilon, a kert és a lótuszokkal benőtt medencék
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Elnöki palota, Tampaksiring

A Majmok erdeje, Sangeh
ebben a fallal körülzárt épületegyüttesben mind a klunkungi királyság egykori
dicsőségére emlékeztetnek.
Besakih „a bali anyatemplom”, hiszen a szigeten található templomok közül az
Agung vulkán lejtőjén álló Besakih templom a legnagyobb és legszentebb. Több
mint ezer éves, lépcsői hasadék formájú kapukon át vezetnek a főtemplomhoz,
amit a hindu istenhármasságnak (Siva, Brahma és Visnu) szenteltek. Az egyes
kormányzóságoknak és kasztoknak további 18 szentélye van. Ezek felkeresése a
baliak számára különleges zarándokútnak számít. Minden templom vagy szentély
alapításának évfordulóját külön megünneplik, az ünnep neve Odalan. A hegy látványa maga is mély nyomot hagy az emberben, akárcsak az ünnepségek idejére
feldíszített templomok színpompája.
Sangeh erdeiben tíz hektárnyi szerecsendiófa visszhangzik a majmok hangjától.
Az erdőt szentnek tartják, tilos benne egyetlen fát is kivágni. Az erdő közepén
két templom áll, valamint egy harmadik a szélén. Mivel szent erdőben élnek, a
majmokat is tisztelik, és bár elég szelídek, mégsem tanácsos játszani velük.
Bedugul hegyi üdülőhelye Denpasartól 18 km-re esik észak felé. Kitűnő golfpályája messze földön híres. A Bratan-tó mellett, erdő borította hegyek lábánál
fekszik. Az Ulun Danu templom látványa páratlan: mintha a tó felszínén lebegne.
A környéken remek gyalogösvények találhatók. A tónál vízisízéshez és siklóernyőzéshez csónakok bérelhetők. A Bali Handara Country Clubban bungalók és
étterem is várja az idelátogatókat.

Művészi faragások
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Tenganan a falut körbevevő védőfalaival századok óta ellenáll a külső hatásoknak.
Őrzi a hindu kort megelőző ősi szokásokat, így a kívülről jöttekkel történő kapcsolatfelvétel módjainak szigorú szabályrendszerét is. Különleges szertartások, táncok, ifjak férfiassági küzdelmei láthatók itt. Szintén híres a gringsing nevű kettősikat vagy szőttes, ami gonosz varázserők befolyásától hivatott megóvni a viselőjét.

A Tanah Lot templom

Laguna üdülő és spa

Kecak tánc

Barong táncos

Sanur sok jó szállodát, éttermet, üzletet és egyéb idegenforgalmi lehetőséget
kínál. Denpasartól rövid autóút választja el. Tömegközlekedés egészen éjszakáig
rendelkezésre áll. A tengerpartot a partközeli zátonyok védik, ezért a szörfözők,
csónakázók, és más vízisportot űzők körében is igen népszerű.
Tampak Siring Pura Tirta Empul temploma a Tampak Siring szent forrás köré
épült. A templom több mint ezer éves, két fürdőmedencéje hatalmas jelentőséggel bír az őket tápláló forrásvíz gyógyító hatása miatt. Rendszeresen tartanak
itt tisztító szertartásokat. A környék egyik specialitása az elefántcsont és csontfaragás.
A Nusa Dua üdülőhely Dél-Bali Bukit-félszigetén található. A legszebb és legpazarabb szállodák találhatók itt. Jól ismert fehér homokja, kristálytiszta tengervize.
A félsziget északi partjainál a szörfözés kisebb, déli partjainál nagyobb hullámokon lehetséges. Nusa Duába a taxi a legkényelmesebb közlekedési eszköz.
A Goa Gajah (elefántbarlang) a 11. században, egyes feltevések szerint eredetileg
monostornak épült. A bejárat feletti falon a faragások egy démonfejet ábrázolnak,
amit két további szobor őriz. A barlang Ganésa szobrát rejti. Az ásatások felfedtek
egy fürdőmedencét, amit hat, vízköpőket tartó nimfa szobor vesz körül.
Tanah Lot az egyik legfontosabb tengeri templom Balin. A szentély egy hatalmas
sziklára épült, amit tenger vesz körül. Az egyik legutolsó, még Jáváról származó
pap építette a 16. században. Itt tartják a tenger őrző szellemeinek tiszteletére
rendezett szertartásokat. A szikla réseiben lakó tengeri mérges kígyókról úgy hiszik, hogy a templomot védik az illetéktelen behatolók és a rossz szellemek ellen.
Tanah Lot naplementekor, jellegzetes sziluettjével nyújtja a legszebb látványt.
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NUSA TENGGARA

Nusa Tenggara

Segaranakan
g
krátertó a Rinjani-hegyen
j
gy
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NUSA TENGGARA

NYUGAT NUSA TENGGARA

Megközelítés

A Wallace-vonal – amit Alfred Russell Wallace 19. századi természettudósról neveztek el – jelöli a Nyugat- és Kelet-Indonézia eltérő flórája és
faunája közötti határsávot. Ez a vonal egyúttal a Lombok és Sumbawa
szigetét magában foglaló Nyugat Nusa Tenggara nyugati határa is.
Lombok északi része magas fákkal és bozóttal borított hegyvidék.
A déli oldal ugyanakkor szárazabb éghajlatú, és szavannák borítják.
Hiányoznak innen a nagy ázsiai emlősök, helyettük erszényeseket, gyíkokat, kakadukat és papagájokat találunk. Ahogy kelet felé halad az utazó, a
különbségek egyre szembetűnőbbek: hosszabb a száraz évszak, és a rizs
helyett a kukorica és a szágó a főtermény.
Amikor az iszlám vallás a 16. században először jelent meg e szigeteken,
a mai Nyugat Nusa Tenggara területén négy hindu királyság élt békésen egymás mellett. Lombok erős bali kulturális hatás alatt állt, de ennek ellenére megtartotta egyedi jellegét. Az itteni őslakosok, a sasakok
többsége muszlim, de vallásuk az animista hitvilág és a hinduizmus egyes
elemeivel is erőteljesen keveredett, akárcsak a szomszédos Sumbawa lakóinak vallása esetében. Puha, fehér homok borította, érintetlen tengerpartok jellemzik Lombokot. A sziget híres kézzel szőtt ikat textiljeiről,
illetve háborítatlan, alig felfedezett tájairól, ami alól talán csak Senggigi
üdülővárosa jelent kivételt.

Lombokról rendszeres repülőjáratok indulnak Balira és Surabayába, de van
kompjárat is, ami kitűnő kereskedelmi kapcsolatot tesz lehetővé a tartomány és
az ország többi része között.

Érdekes látnivalók
Mataram és Cakranegara: Mataram a tartomány központja. A város az utóbbi évtizedekben egyesült Ampenan kikötővárossal és Cakranegarával, ezáltal a
tartomány legnagyobb városává nőtte ki magát. A 18. század elején Mataram a

Nyale ünnepség

Lomboki agyagműves termékek

A szörfözők paradicsoma

Luxus üdülőhely

Lomboki gyöngyök

dél-bali Karang Asem királyság koronahercegének rezindeciája volt. Az uralkodó Cakranegarában székelt. Lombok legnagyobb bali temploma, a Pura Meru
szintén Cakranegarában áll. Anak Agung Made Karan építtette 1720-ban. Három udvarát a hindu istenhármasság, Siva, Brahma és Visnu tiszteletére emelték.
A legbelső udvarban három pagodaszerű torony sorakozik észak-déli irányban.
Az északi Visnu szentélye kilenc szintű tetővel, a középső Siváé tizenegy szinttel,
a déli Brahmáé hét szintes tetővel. A közelben található a Taman Mayura, ami valaha a királyi palotához tartozott. A park közepén mesterséges tó áll. Kis felüljáró
vezet a tó partjától a víz közepén álló pavilonba. Ebben a nyitott pavilonban folyt
korábban a bíráskodás, de vallási szertartások helyszíneként is szolgált.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Singosari No. 2, Mataram 83127
Telefon: (62-370) 631730, 633886, 6358474, 6387828/9
Fax: (62-370) 637233, 535874
Weboldal: http://entebe.com
E-mail: disbudpar@wasantara.net.id

A Pura Lingsar valószínűleg az egyetlen hindu szentély a világon, ahol muszlimok
és hinduk együtt imádkoznak. 1714-ben emelték Nyugat-Narmadától 7 km-re.
1878-ban újjáépítették azzal a céllal, hogy a a hindu bali és a muszlim sasak emberek közötti harmóniát és egyetértést sugározza. Különösen azokét, akik a lomboki
Wektu Telu iszlám tanítás követői. A bali templomrész magasabban, de a muszlim
rész mögött helyezkedik el. Az alsó udvarban egy forrás ered, ahol a hindu és
muszlim zarándokok bizonyos alkalmakkor rizssüteményt hajigálva szimbolikus
küzdelmeket vívnak egymással.

Színpompás tollak
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Hagyományos Sasak falu

Hagyományos Sasak textilek
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tengerre, miközben a fiatal férfiak és a nők a parton összegyűlve mulatnak egymást heccelve és viccelődve. Az esemény kiváló alkalom a közösségi és személyes
kapcsolatok megerősítésére.
Gili Air, Gili Meno és Gili Trawangan: a gili sasak nyelven szigetet jelent. A három
kis szigetet közvetlenül Lombok északnyugati partjainál találjuk. A szigeteket tiszta vízű korallzátonyok veszik körül. Gili Air esik Lombok partjaihoz legközelebb,
vendéghajós kis vitorlással 10-15 perc az út Bangsal kikötőből.
A Rinjani vulkán egy 3726 méter magas aktív tűzhányó, Indonézia egyik legmagasabb hegye. A vulkán hatalmas kalderájának belsejében, meredek falak között
fekszik a sarló alakú Segara Anakan krátertó. A hegy igen népszerű kirándulóhely.
Sembalun Bumkbung és Sembalun Lawang hagyományos sasak falvak a Rinjani
lábainál.

Batu Bolong templom

Sukarare falu hagyományos szövőközpont, Cakranegarától délre található,
Lombok élénk mintázatú songket szőtteséről nevezetes. A technika, a minták és
a motívumok generációkon át öröklődtek.
Segkol, Pujut és Rambitian településeken, Dél-Lombokon, a Mataramot Kutával
összekötő út mentén úgy érezni, mintha megállt volna az idő. Minden ház és csűr
hagyományos stílusban épült, és a mindennapi tevékenységek az évszázadok óta
megszokott módon folynak ma is.
A Batu Bolong partszakasz Mataram belvárosától alig 9 km-re található egy hatalmas sziklával a központjában, amin egy óriási nyílás látható. A szikla tetején
hindu templom áll, ami a Lombok-szoros és Bali, pontosabban az Agung vulkán
felé néz. A napozás, pihenés és szórakozás után érdemes megvárni a naplementét ezen a gyönyörű tengerparton, mert nemigen lehet szebbet elképzelni, mint
amikor a nap eltűnik az Agung vulkán mögött.
Maruya Park

Lombok, Kuta-part
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A Mayura Parkban látható minden, ami a bali Karang Asem királyság idejéből
fennmaradt. Ngurah király építtette a Balai Kambangot, ami az igazságszolgáltatás és fontos tanácskozások helyszíne volt. Szokatlan módon az épület hindu
és muszlim hatásokat egyaránt mutat, ezt bizonyítják például a muszlim hadzsik
szobrai.
A Kuta-part, vagy másik nevén a Putri Nyale part Lombok déli partszakaszának egyik legszebb és legháborítatlanabb vidéke. Kuta és Tanjung Aan (Aan-fok)
között öt kilométer hosszan tiszta fehér homokpartot mosnak az Indiai-óceán
hullámai. Kuta kiváltképpen alkalmas fürdőzésre, úszásra. Nyugatabbra a vitorlás
és deszkás szörfözők partjai húzódnak. A sasak holdnaptár 10. hónapjának 19.
napján Kuta minden évben nagy ünnepségek helyszíne. A halászok kihajóznak a

A Tambora vulkán Sumbawa szigetén már nem aktív, de a 2820 méter magas
hegy híres az 1815. április 5. és július 15. között zajló kitöréséről. A magasból aláhulló kőtörmelék, a forró gázok és a kiömlő láva több mint 12 ezer embert pusztított el. A kitörést követő éhínség miatt további 44 ezer ember halt meg. A hegy
tetején, az óriási kalderában két egymástól eltérő színű tó található. A kráter pereméről lélegzetelállító kilátás nyílik a sziget többi részére, valamint Lombokra és
a tengerből kiemelkedni látszó Rinjanira.

Gili Trawangan

Sape kikötővárosában, Sumbawa keleti partján a hajóácsok még mindig hagyományos módon készítik a vitorlásokat. Sape ideális kiindulópontja a Komodo
szigetére tervezett kirándulásnak, ahol megtekinthető a történelem előtti idők
állatvilágának egyik utolsó képviselője, a komodói sárkánygyík.
Pura Lingsar, Narmada
A Hu’u-part Dompu kormányzóságban Indonézia egyik szörfös paradicsoma.
Fehér homokos tengerpartja 37 km-re fekszik Dompu városától. Júliusban nemzetközi verseny színhelye. A partszakaszt a világ egyik legjobb szörfözőhelyeként
tartják számon.
Pura Agung Gunung Sari temploma a Sari-hegyen, Mataramtól 4 km-re volt a
helyszíne a hírhedt Puputan csatának, amit 1894. november 22-én vívtak. Lombok utolsó bali uralkodójának, Anak Agung Nengahnak csapatai küzdöttek meg
itt a Van der Vetter tábornok vezette holland csapatokkal.

Senggigi Beach

A Narmada Parkot Mataramtól 22 km-re északra 1727-ben építtette Anak
Agung Gede Ngurah, Karang Asem királya. A gyönyörök kertje egyúttal Siva tiszteletére emelt kegyhely. Nagy medencéjéről úgy tartják, hogy a Rinjani krátertavát, a Segara Anakant hivatott jelképezni. A zarándokok egykor a Segara Anakan
vizébe dobták áldozataikat. Amikor a király túl öreg lett ahhoz, hogy megmássza
a 3726 méter magas hegyet, megépíttette Narmadát, a Rinjani és krátertava szimbolikus mását. A medence melletti imahelynél forrás fakad, vizéről úgy tartják,
hogy az igazán elhivatottak az örök fiatalság forrását találják benne.
A Senggigi-part Bangsaltól északra az egyik legfestőibb és legnépszerűbb Lombok szigetén. A könnyűbúvárkodás lehetősége mellett remek ellátás is biztosíott.
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KELET NUSA TENGGARA
A tartomány több mint 550 szigetből áll, de három nagyobb sziget
a meghatározó: Flores, Sumba és Timor. A Kelet és Délkelet Nusa
Tenggarára jellemző kopár tájkép az ausztráliai kontinens felől érkező
forró, száraz szelek eredményeként jött létre. Vannak olyan tengerpartok, ahol az év nagy részében egyetlen csepp eső sem esik. Flores portugál eredetű elnevezés, virágot jelent utalva a sziget szépségére. Ez a
Sumbawa és Timor között hosszan elnyúló sziget tele van vulkánokkal
és hegyekkel, amik több tájegységre tagolják a területét. Ezek a régiók
saját nyelvekkel és hagyományokkal rendelkeznek.
Kelet Nusa Tenggara lakossága túlnyomórészt katolikus, a portugál hatás a szokásokban és a tárgyi környezetben is tetten érhető, az
erős európai kulturális örökség meglétére számtalan példát találni: a
larantukai húsvéti körmenet vagy Maumere egykori uralkodóinak királyi jelvényei is ezt bizonyítják. Sumba, avagy ahogy korábban ismerték, a Szantálfa-sziget ma lovairól és páratlan ikat szőtteseiről híres.
Nyugat-Sumba jellegzetességei a hatalmas megalit sírok és a cölöpökre emelt, hagyományosan náddal fedett, csúcsos házak. Timor a tartomány fő szigete a lakosság számarányának tekintetében, de itt található a tartományi központ, Kupang is.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Raya El Tari 2 No. 72, Kupang 85118
Telefon: (62-380) 833104, 833650
Fax: (62-380) 821540
Weboldal: www.goseentt.com

Megközelítés
Kupang tartományi központba hetente kétszer érkezik légijárat Darwinból
(Ausztrália). A Baliról, Makassarból, Surabayából induló menetrend szerinti járatok kitűnő közlekedési kapcsolatot biztosítanak. A PELNI hajótársaság Kelet
Nusa Tenggarát érintő járatai Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar és Biak felé
hajóznak tovább.

Alor-tengeri
Alor
tengeri vitorlások
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Rinca-sziget,
Rinca
sziget, a komodói óriásgyíkok otthona

Érdekes látnivalók
A Kelimutu Kelet Nusa Tenggara leglátogatottabb természeti csodája. Indonézia
legrejtélyesebb és legdrámaibb panorámája nyílik az Endétől 66, Maumerétől
83 km-re található hegy tetejéről. A három, egymástól eltérő színű krátertó nem-

csak turistalátványosság, de mítoszok és legendák forrása. Az évek során a tavak
folyamatosan változtatták színüket. Manapság a legnagyobb tó világos türkiz, a
második olajzöld, a harmadik fekete színű. A helybeliek úgy hiszik, hogy haláluk
után a fiatal emberek lelke kerül az elsőbe, az időseké a másodikba, a tolvajok és
gyilkosok lelke pedig a harmadik, fekete színű tóba.
Larantuka egy magas hegy lábánál fekvő kis kikötőváros Flores keleti végén.
Larantukában igen erős a portugál kulturális örökség. A rendszeresen megtartott
húsvéti körmenetet érdemes megnézni, ha az utazás időpontja ezt lehetővé teszi.
Lamarelai bálnavadászat: Lembata szigetének Lamarela halászfalujában a májustól szeptemberig terjedő időszak a bálnavadászat szezonja. A helybeliek egyszerű, hagyományos eszközöket használnak: kis evezőscsónakokat és kézi szigonyokat. A tenger hatalmas teremtményeinek húsát elfogyasztják vagy eladják.
Waikabubak Nyugat-Sumba archaikus kisvárosa tele van olyan régi sírokkal,
amikre egykor bivalyszarvakat, lovakat, meztelen férfiakat és nőket véstek. Több
megalit sír is található a környéken. A tradicionális házak homlokzatát a korábbi
évek szertartásai során feláldozott vízibivalyok szarvai ékesítik. Tarung falu fontos rituális központ, egy hegy tetején áll Waikabukaktól fél kilométerre nyugati
irányban.

Alor-tengeri
Alor
tengeri halzsákmány

Camplong vadon élő lakói

Camplongi védett erdő
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Anakalang a kétévente megtartott, a telihold idejéhez igazított Purung Takadionga Ratu tömeges esküvői szertartás helyszíne.
A Komodo-sziget területe mindössze 280 km², Sumbawa és Flores között található. Nevezetes látnivalója a történelem előtti időből itt maradt óriásgyík,
ami a világon már csak ezen a szigeten él természetes környezetben. A helybeliek orának nevezik a komodói sárkánygyíkot (Varanus komodoensis), ami
tulajdonképpen egy óriásgyík. Hossza elérheti a három-négy métert. Félmillió évvel ezelőtti ősei még benépesítették az egész földet. A szigeten egyetlen
kis halászfalu található, Komodo, ahol a helybeliek – keresetüket kiegészítendő – kecskéket tenyésztenek, amikkel aztán a varánuszokat etetik. A sárkánygyík védett állat, s bár ártalmatlan, tanácsos megfelelő távolságot tartani tőle.
Számos ritka madárfaj, szarvas, vaddisznó is él a komodói természetvédelmi
területen, ez utóbbiak gyakran esnek a sárkánygyík áldozatául. A szigetre a
floresi Labuanbajoból indul hajójárat.

Komodói sárkánygyík (varanus komodoensis)

A Rote-sziget a Kupang kormányzóság része, annak nyugati partjainál fekszik.
Sok régészeti leletet találtak itt, köztük finom kínai porcelánokat és ősrégi használati tárgyakat. Rote jellegzetes hangszere a sasando nevű, pálmalevelekből
készült hagyományos hárfa.
A Nemberela-part a tartomány legszebb partszakasza, ideális szörföző hely.
Júniustól októberig a világ minden tájáról járnak ide sportolók, hogy kipróbálják a vihar-szörfözést Rote-sziget dényugati partjainál.

Sasando zenészek

Labuanbajo kis halászváros Flores nyugati csücskénél, innen indulnak a
komodói hajókirándulások. Kiváló hely vízisízéshez, szörfözéshez, horgászáshoz és egyéb tengeri szabadidős tevékenységekhez.

A sokszínű Kelimutu-tó
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Kalimantan

Kalandtúra Kalimantan ffolyóin
y és dzsungelében
g
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NYUGAT-KALIMANTAN (Nyugat-Borneó)
Nyugat-Kalimantan székhelye, Pontianak közvetlenül az Egyenlítőn
fekszik. A várost sok csatorna és Indonézia leghosszabb folyói közül az
1143 km hosszú Kapuas szeli át. A Pontianakot két részre tagoló folyó a
történelem során igen fontos kommunikációs szerepet töltött be a térségben. A faragott kő és kerámia leletek bizonyítják, hogy a vidék már
az 5. században is lakott volt, de a térségben a későbbi iszlám hatás a
meghatározó. Nyugat-Kalimantan területe 146.607 km², és sokféle ásvány illetve drágakő lelőhelye, amik egy része máig feltárásra vár.
A tengerparti területek többnyire mocsarasak, a síkságokat több mint
100 folyó tagolja. A tartomány hegyvidéki keleti részén, a városoktól,
síkságoktól távol sok dayak (kalimantani őslakos) falu található. A tartomány lakosságának fennmaradó részét kínaiak, malájok és különböző indonéziai népcsoportok teszik ki. Nyugat-Kalimantan éghajlata
trópusi, a napi legalacsonyabb átlaghőmérséklet 22.9 °C, a legmagasabb 31.5 °C. A márciustól májusig tartó, kevésbé csapadékos évszakot
a novembertől januárig tartó, heves esőzésekkel tarkított esős évszak
előzi meg.

Cap Go Meh – a Kínai Újév ünneplése

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Sutoyo, Pontianak 78121
Telefon: (62-561) 731445, 742838
Fax: (62-561) 730062, 742838
Weboldal: www.borneo-equatorism.com
Email: info-m@borneo-equatorism.com

Megközelítés
A város Jakartából és Szingapúrból is könnyen elérhető repülőgéppel. A Supadio
nemzetközi repülőtér 18 km-re fekszik Pontianaktól. A PELNI hajójáratai Jakartával és Surabayával kötik össze a várost. Pontianakba a kelet-malajziai Kuchingból
Entikongon keresztül is el lehet jutni.

Érdekes látnivalók
Pontianak Nyugat-Kalimantan tartomány központja. A városhoz legközelebb
eső idegenforgalmi látványosság a Kadariah palota Kampung Dalamban, a Tartományi Múzeum valamint a Kapuas és a Landak folyó. A Kijing- és a Temajohsziget tengerparti üdülőhelyei a búvárkodás, horgászás, vitorlázás mellett pihenésre is kiválóan alkalmasak.
Az Egyenlítői emlékmű Pontianaktól 5 kilométer északi irányban. Pontosan
ez az a hely, ahol az Egyenlítő kettéosztja a földet. Évente kétszer, a tavaszi

illetve az őszi napéjegyenlőség idején 5-10 percre teljesen eltűnnek az árnyékok, ezt a jelenséget az idelátogatók is megtapasztalhatják.
Egy hosszúház (rumah betang) mását Pontianakban, a Letjen Sutoyo utcában állították fel a dayak népcsoportok múltjának felidézésére. Itt tartják minden év
április 20-23. között a Gawai Dayak szertartást.
Pasir Panjang tengerparti üdülőhelye 17 km-re található Singkawangtól (Sambas
kormányzóság). Ideális fürdőhely, de teniszezésre is lehetőség nyílik. A parton
kényelmes bungalók bérelhetők. Singkawang környékén található a Gunung
Poteng hegyi üdülőközpont is, a természetkedvelők pihenője.
A Selimpah-part kempingezőhely a tengerpart egy olyan szakaszán, ahol februártól májusig sok teknős rakja le tojásait. Pontianaktól 305, Sambastól 80 km-re
található.
A Palung Nemzeti Park Ketapang kormányzóságban található, 90 000 km²-nyi
területén páratlanul gazdag a növény- és állatvilág. Hőforrások, tavak és barlangok fokozzák a park különlegességét. A parkba Pontianakból legkönnyebben
repülővel lehet eljutni, de motorcsónakkal is Ketapangba illetve Telok Melanoba,
ahonnan minibusszal még 2 óra az út. A harmadik lehetőség kandonggal
(hagyományos csónak), ebben az esetben hat óra az utazás időtartama.
Egyenlítő Emlékmű, Pontianak
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A Karimata-sziget Ketapangtól száz kilométerre található. A 77 000 km² területű látványos tengeri természetvédelmi terület sokfajta teknős és dugong (tengeri
tehén) otthona. A Rakadi Usman belföldi repülőtér és a szintén itt található tengeri kikötő szerepe kiemelkedő a Kalimantan többi részével történő kapcsolattartásban. Viszonylag egyszerű szállodák és éttermek nagy választéka áll az idelátogatók rendelkezésére.

Dayak táncosok

Kapuas Hulu egész Kalimantan leggazdagabb biodiverzitással rendelkező területe, az ökoturizmus kedvelt célpontja. A hatalmas lagúnán kívül a Betung Kerihun
Nemzeti Park egyéb látványosságokat is kínál a botanikát és az állatokat kedvelőknek. Szintén érdekesek a dayak szertartások, a zenei és más előadóművészeti
események, a kézművestermékek, a helyi közösségek mindennapi élete. De egy
kalandos dzsungeltúra keretében, dacolva a folyami zúgókkal, barlangokat felfedezve lehet igazán megérezni Nyugat-Borneó atmoszféráját.
A Danau Sentarum Nemzeti Park óriási lagunája is megér egy látogatást. A park
132 000 hektáros területe Kapuas Hulu kormányzóságban, Semitau járásban található, Semitau városától motorcsónakkal másfél órányira. Hagyományos hosszú csónakokkal tekinthetők meg az ún. úszó házak. A környező mocsaras vidék öt édesvízi tavában mintegy 220 féle halfaj él, így sózott és sült hal mindenütt kapható. A
leghíresebb az arany arowana (Scleropages formosus), helyi nevén az ikan silok. A
helybeli malájok és dayakok által tenyésztett hal különleges színváltozatait a gyűjtők nagyra értékelik. A Sentarum Nemzeti Parkban szállást a falusiak úszó házaiban
biztosítanak. Lehetőség nyílik vendégmarasztaló élményt jelentő horgászásra, fürdőzésre, bozóttúrázásra, hegymászásra, csónakázásra, motorcsónakázásra is.
A Kendawangan Természetvédelmi Terület 150 000 hektáros gazdag ökoszisztémáját alföldi, tengerparti, mangrove, mocsári és tőzegmocsári erdők alkotják, ez utóbbiak a tengeri teknősök lakhelyei.
A Menanggar-vízesés hatalmas területen, hét szintet érintve zúdul alá. Környékén érintetlen esőerdő és a Barema barlangok (dayak kegyhelyek) találhatók.
Sebes patakok és csendes vízgyűjtő medencék csalogatják a fiatalokat és idősebbeket, hogy megmártózzanak a lélegzetelállítóan szép vízesés vizében. A fákról
a madarak csengő hangja úgy verődik vissza, mintha ezt a természeti csodát
dicsérnék. A vízesés Landak és Bengkayang között található, négykerék-meghajtású terepjáróval lehet odajutni.

Kínai templom

A Bukit Kelam (sötét domb) egy hatalmas és rejtélyes egybefüggő kőtömb,
Sintang város látványossága.
Sintang folyómenti település a Kapuas és a Melawi összefolyásánál. A Kalimantan
belső területeire irányuló kínai kereskedelem stratégiai elosztóközpontja. A
Bukit Kelam oldalán acéllépcső vezet a magasba, megmászása izgalmas kihívás
a kalandvágyók számára. A hegy 520 km² alapterületű és mintegy 900 méterre
magasodik a lábainál elterülő síkság fölé. A Kelam délutánonként magára teríti
jellegzetes felhőleplét, ami borongós, de magával ragadó hangulatot kölcsönöz
neki. Tömegközlekedéssel csak 15 km Sintangtól, a fáradt utazókat pihenőpavilonok és kávézók várják a közelben.

Kínai porcelánok

A Baning Természetvédelmi Terület és Park még a helybeliek számára is emlékezetes panorámával rendelkezik, mivel Sintang város központjában található,
vagyis bárki könnyen felkeresheti. Egyedi ökoszisztémájával, érintetlen trópusi
esőerdejével, lélegzetelállító panorámájával csöndes oázis ez az idelátogatók
számára. Sokféle orchidea és a kantong semar (húsevő trópusi kancsóvirág) szolgál a séták díszleteként. Kalandvágyóknak ajánlott megtekinteni a Nokanayan
folyó kanyargós mellékágának Nokanayan és Jegonoi nevű vízesését. Részletes
információval a park sintangi irodája szolgál.
Nokanayan a titkos paradicsom Borneó szívében: a természet páratlan szépsége, egy trópusi kanyon, a buja dzsungel, a zúgókkal teli folyók, változatos flóra
és fauna, a Schwaner-hegység panorámája egyedülálló. Nokanayan és Nokan
Jengonoi 200 méternél magasabb, 50 méternél szélesebb csodás vízeséseit kanyonok és érintetlen természeti környezet veszi körül.

Dayak táncos
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KÖZÉP-KALIMANTAN (Közép-Borneó)
Borneó legnagyobb tartományának 153.800 km²-nyi területét többnyire dzsungel borítja. Északi része nehezen megközelíthető hegyvidék, középső része sűrű trópusi erdőség, déli vidéke folyók szabdalta
mocsárvilág. A tartomány éghajlata forró és párás. Három dayak közösség, a ngaju, az ot danum és a ma’anyan ot siang otthona. A ngajuk
nomádok, az ősi kaharingan vallás követői, amit az ősök tiszteletének
szokása és animista elemek jellemeznek. Hatezres lélekszámával az ot
danum közösség a legnagyobb.
Az ot danumok ún. hosszúházakban laknak, amikben gyakran akár 50
szoba is található. Közismert, hogy asszonyaik ügyesen szövik a rattant,
a pálmaleveleket és a bambuszt. A többi dayak közösségekhez hasonlóan a férfiak itt is jó vadászok, bár egyszerű eszközöket használnak.
Közép-Kalimantan művészetében mindig megtalálhatók a kaharingan
vallási szimbolika elemei, hiszen ez az ősi vallása a belső területeken
élő dayakoknak. Az építészeti stílusra, a szobrokra és a fafaragásokra
hatott a kínai és hindu-jávai kultúra is. A legtöbb tárgyat esztétikai jellemzőik helyett varázserejük mértéke alapján értékelik.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Cilik Riwut Km 5.5, Palangkaraya 73112,
Telefon: (62-536) 31496, 31488
Fax: (62-536) 322197
Weboldal: www.palangkaraya.go.id

Megközelítés

Palangkaraya emlékmű

Dayak táncosok

Dayak Betang hosszúház, Közép Kalimantan

Tanjung Puting
Orángután Rehabilitációs Központ

Kuala Kapuas a Kapuas folyónál, Banjarmasintól 40 km távolságra közkedvelt turistacélpont. A Telo-sziget kedves halászfalu és kikötő. A kalandvágyókat, a vadvízi evezősöket, a természetkedvelőket a Gohong Rawai folyó várja
gyönyörű és emberpróbáló zúgóival. Érdemes ellátogatni Teweh és Batu Api
aranybányáihoz is a Rungan járásban. Ezen a vidéken az arany az emberek fő
bevételi forrása, az értékes nemesfémet hagyományos módszerekkel mossák
ki a folyóból.

A Garuda Indonesiának naponta három közvetlen járata indul Palangkarayába,
de a Batavia, Sriwijaya és Mandala légitársaságoknak is vannak menetrend
szerinti járatai ide.

Sampit Kalimantan legnagyobb fűrészáru kikötője. Pembuangan Hulu orchidea parkjában ritka és igen szép virágok láthatók. A vadászatot kedvelők kedvenc időtöltésüknek Nyugat-Kotawaringinben hódolhatnak.

Érdekes látnivalók

Pangkalanbun régi palotája szintén érdekes látnivaló, teljes egészében ulinból,
azaz vasfából készült. Ez az egyetlen történelmi emlék Közép-Kalimantanon,
ami a Banjar királyság idejéből fennmaradt.

Palangkaraya a helyi dayak nyelven szent edényt jelent. Légi úton könnyen
megközelíthető Jakartából, Banjarmasinból, Samarindából, Balikpapanból és a
sziget kisebb városaiból is. A város a tartomány kormányzati, kereskedelmi és
oktatási központja. A Palangkarayai Regionális Múzeum egész Közép-Kalimantan
történelmi és kulturális értékekeit bemutatja.

A Tanjung Puting Nemzeti Park alföldi és mocsári erdő borította közkedvelt
természetvédelmi terület és vadrezervátum. Orangután, owa-owa (gibbon),
bekantan (Proboscis, nagyorrú majom) és más főemlősök lakják. Érdemes felkeresni az Orangután Rehabilitációs Központot, amit a World Wildlife Fund
(WWF) támogat.
Dzsungeltúra
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KELET-KALIMANTAN (Kelet-Borneó)
A kőolaj és fűrészárú egyik fő lelőhelyeként és előállítójaként KeletKalimantan jelenleg Borneó szigetének legiparosodottabb vidéke, és
egyúttal Indonézia második legnagyobb tartománya. A sziget őslakosai az orang gunungok, azaz a hegyi embereknek. A népcsoportot
összefoglaló néven dayaknak nevezik, de ezt a kifejezést sok érintett
őslakos nem fogadja el, helyette kisebb közösségük saját külön nevével - mint például iban, punan és benuaq - igyekeznek meghatározni
kulturális identitásukat.
A helyi népcsoportok hagyományosan közösségi ún. hosszúházakban
laknak, amit laminnak vagy umaq darunak hívnak. A hosszúházakat
néhol 3 méter magas facölöpökre állítják a vadállatok és az árvizek elleni védekezés miatt. A punanok nomád, vadászó-gyűjtögető életmódot folytatnak, a hosszúházat csak az esős évszak legszélsőségesebb
időszakában használják. A hagyományokat követve a hosszúház belsejében az egyes családok saját terei elkülönülnek a közösségi terektől.
Ez utóbbiakban történik a családok közötti érintkezés: itt tartják a falugyűléseket és a szertartásokat, amik által a közösségi kötelékeket rendszeres időközönként megerősítik, ellensúlyozva a 21. század rohamosan
változó világának hatásait.

Dayak Lamin hosszúház, Kelet-Kalimantan

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Kusuma Bangsa Balaikota, Samarinda 75123
Telefon: (62-541) 741669, 731447
Fax: (62-541) 736866

Megközelítés
Balikpapan Kelet-Kalimantan kapuja, a Garuda Indonesia Légitársaság Kuala
lumpuri járata Jakartán keresztül érkezik ide, de közvetlen járatokkal Jakartából, Manadóból, Surabayából és Tarakanból is megközelíthető.

Érdekes látnivalók
Samarinda Kelet-Kalimantan tartomány központja, szép sarongja messze földön híres. A Mulawarmani Egyetem parkjában egy tanerdő, benne egy 62,4
hektáros az arborétum található a várostól 12 km-re északra. Szerény, de kényelmes szállodák várják az utazókat a városban.
Balikpapan Kalimantan kőolajiparának központja, egyben fontos közlekedési
csomópont, légi és tengeri járatai kötik össze a tartományt Jakartával és az ország más nagyvárosaival. Balikpapanban sok jó szálloda és sportpálya található,
köztük nemzetközi minősítésűek is. A város légikikötője Jakarta után az országban a második legforgalmasabb.

Dayak asszonyok hagyományos viseletben
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Fekete orchidea (cologynea pandurata)
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Hagyományos viselet

Kumala-sziget

A Tanah Merah Indah – Lempake pihenőparkban Samarinda belvárosától
16 km-re szép vízesés található. Autóval vagy busszal könnyen megközelíthető.
Tenggarong a Mahakam folyón Samarindától felfelé hajózva található, ma a Kutai
kormányzóság központja, egykor a Kutai szultánság székhelye. A folyóparton
épült szultáni palota most múzeum, ahol a régi uralkodói jelvényeket és egy
kitűnő antik kínai kerámiagyűjteményt őriznek. Az udvarban dayak szobrok
láthatók. A királyi jelvények érdekessége, hogy erősen emlékeztetnek a jávai
udvarokban megszokottakra. Minden év szeptember 24-én, a város alapításának évfordulóján az egykori palota zene- és táncesemények színhelye.
A Derawan- és a Sangalaki-sziget három óra alatt érhető el hosszúcsónakkal Tanjung Redepből északi irányba indulva. Sok ritka állat él a szigeteken: a
zöld teknős, a skarlát teknős, a karambola teknős és a tengeri tehén. A két sziget tengeri tengeri környezete is mesésen gazdag: korallok, kanári rákok, zöld
teknősök és igazgyöngyök láthatók a vízben.

Dayak kosárfonó nő
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Dayak üdvözlő tánc

Kényelmes szálláshelyek Derawan szigetén
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KALIMANTAN

DÉL-KALIMANTAN (Dél-Borneó)
A Meratus-hegység Dél-Kalimantant két önálló régióra osztja. A tartomány déli része laposabb, széles folyók kanyarogva szelik át a síkságot, míg el nem érik a hatalmas tengerparti mangrove mocsarakat.
Dél-Kalimantan földje ezért különösen termékeny. A Barito folyó
menti falvakat és kisebb településeket az itteni őslakosok, a banjarok
építették. Kitűnő minőségű hagyományos és kereskedelmi célokat
szolgáló kézművestermékek készülnek helyi nyersanyagokból: féldrágakövekből, drágakövekből, aranyból, ezüstből, rézből, vasból, fából,
bambuszból és rattanból.
Dél-Kalimantan Indonézia egyik legnagyobb fakitermelő vidéke.
Hatalmas kiterjedésű erdőségeinek jellemző fajtái a vasfa, a meranti
(Shorea), a fenyő és a kaucsukfa. Ezek teszik a tartományt természeti erőforrásokban egyedülállóan gazdaggá. A tartomány központja a
Barito folyó deltájánál fekvő Banjarmasin. A kereskedelem vízi utakon
zajlik. A helybeliek hagyományos, lantingnak nevezett úszóházai fából vagy bambuszból épültek és a folyóra néznek. Az úszópiac óriási
termékválasztékot kínál, egyebek mellett friss trópusi gyümölcsöket,
például kesturit, ami egy ritka, erőteljes aromájú mangófajta, duriánt,
rambutánt, vajgyümölcsöt, ananászt, dinnyét és banánt.
Martapura drágakövei

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Pramuka No. 14, Banjarmasin
Telefon: (62-511) 3264511
Fax: (62-511) 3264512

Bekantani majom

Kembang a Barito folyó szigete, nem messze az úszópiactól. Szelíd majmok lakják,
akik egy régi kínai templomban ütötték fel tanyájukat. A helybéli kínaiak szerint
akit a majmok körbefognak, annak az embernek szerencséje lesz és meggazdagszik.

Megközelítés

A Kaget-szigetre klotokkal másfél óra, motorcsónakkal egy óra az út. A sziget
természetvédelmi terület, számtalan madárfaj és a bekantan (hosszúorrú majom)
otthona.

Dél-Kalimantant az indonéz szigetvilág városaival a Banjarmasintól 25 km-re
épült Syamsuddin Noor repülőtér járatai kapcsolják össze. A zsúfolt reptér
DC9-esek fogadására is alkalmas. A tengeri hajójáratok a banjarmasini Trisakti
kikötőből futnak ki. Bár a tartomány belsejébe szárazföldi utak is vezetnek, a
víziközlekedés az utazás közkedvelt módja.

Cempaka kis faluja Martapurától 5 km-re, Banjarmasintól 45 percre a hagyományos gyémántbányászat központja. A bányászok nagyon egyszerű felszereléssel
dolgoznak itt. 1965-ben egy hatalmas, 167,7 karátos nyersgyémántot találtak a
térségben. Martapura Banjar kormányzóság központja.

Érdekes látnivalók
A Muara Kuin úszópiac a Barito folyón, Banjarmasinban földünk két híres úszópiacának egyike. De más látnivalók is akadnak a régióban, például a cempakai
gyémántbánya és a gyémántcsiszolók falvai. Banjarmasin megtekintésének legalkalmasabb módja a víziközlekedés klotokkal (folyami busz) vagy nagyobb távolságok esetében motorcsónakkal.
Negarában készülnek a hagyományos dayak fegyverek, például a mandau
(szablya).
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Úszópiac a Kuin-folyón, Banjarmasin

Loksado fontos kereskedelmi központ, Banjarmasintól 170 km-re. Környéke gyalogtúrázásra kimondottan alkalmas. A városban néhány kisebb szálloda és vendégház található.
A vadvízi evezés az Amandit folyón bambusz- és gumicsónakban is jó néhány
izgalmas élményt kínál. Az első túra Loksadótól Muara Hatipig, a második Batu
Lakiig tart. Az első szakasz zúgói WW I-II+ fokozatúak. A második szakaszban
már találunk gyors, WW III fokozatú zúgókat is. A raftingolás mellett az Amandita
másik érdekessége a Hatari-vízesés.

Raftingolás bambusztutajon
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Sulawesi

Hagyományos
gy
y Toraja
j rizstárolók
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SULAWESI

ÉSZAK-SULAWESI (Észak-Celebesz)
Észak-Sulawesi tartomány az érintetlen fehér tengerpartok és a hegyeket védő csodálatos korallzátonyok hazája. Székhelye Manado városa.
A tartomány fő szigetétől, Celebesztől északra a Sangir-Talaud szigetek alkotnak természetes hidat Indonézia és a Fülöp-szigetek között,
lehetővé téve az itt élő különböző népek és kultúrák érintkezését.
A tartomány fő terményei a kopra és a szegfűszeg. Észak-Sulawesin az
egységnyi területen növő kókuszpálmák száma magasabb, mint bárhol
Indonéziában. A legerősebben a hollandok hatottak a régió kultúrájára annak ellenére, hogy az első spanyol és portugál kereskedők már
a 16. században megjelentek, és magukkal hozták a katolikus vallást.
A protestáns vallás a hollandok ideérkezését követően a régió legelterjedtebb vallása lett. Manado fő látnivalói a nyílt tengeren találhatók:
a közeli Bunaken-sziget lenyűgöző korallzátonyai védelem alatt állnak,
a természetvédelmi terület a világ egyik legszebb búvárparadicsoma.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Diponegoro 111, Manado 95112
Telefon: (62-431) 851723, 851835
Fax: (62-431) 852730
Weboldal: www.northsulawesitourism.com

Megközelítés
Menetrend szerinti repülőjáratok közlekednek Jakarta és a manadói Sam
Ratulangi repülőtér között Makassar érintésével.

Érdekes látnivalók
Tasik Ria Manadótól 20 km-re délnyugatra fekvő szép, homokos tengerpartját
kókuszpálmák szegélyezik. Napozásra, úszásra, horgászásra és halászatra, pipás
és légzőkészülékes merülésre kiválóan alkalmas partszakasz. Itt található a négycsillagos Manado Beach Hotel 250 szobával, úszómedencével, bárral, táncteremmel. Busszal vagy taxival Manadóból könnyen megközelíthető.

Maengket
g táncosok
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Elbűvölő búvárélmények

Tara-Tarát Tasik Riából 15 km-t délnyugati irányban továbbhaladva találjuk. Ez a kis falu hagyományosan a minahasa kultúra és művészet központja. A
Kemer Garden szabadtéri táncbemutatói minden idelátogatót elvarázsolnak. A
Ranowangko gát II. világháborús japán barlangjairól nevezetes, a közelben található még Kemer természetes fürdőhelye a Lokon vulkán, a Kasehe és a Tatawiran
hegyek lábainál.
Watu Pinabetengan a minahasa történeti hagyomány szerint az a hely, ahol az
ősök először osztották fel a földet az emberek között. A Tompansoban, Manadótól 45 km-re keletre található híres megalit elnagyolt megmunkálású, rejtélyes
rajzokkal és írott szövegekkel van tele, amelyek jelentését eddig nem sikerült
megfejteni.
A Bukit Kasih Toar Lumimuut egy gyönyörű hegy a Minahasa kormányzóságban, 55 km-re Manadótól, Kanonang falu mellett. A manadói Karambasan buszpályaudvarról a Kawangkoanba induló busz végállomásán minibuszra átszállva
juthatunk a Bukit Kasihhoz, azaz a szerelem hegyéhez, ami egy spirituális központ, ahol különböző vallási irányzatok követői – protestánsok, katolikusok,
muszlimok, hinduk és buddhisták – gyűlnek össze, hogy a szabadban, természeti
környezetben meditáljanak és imádkozzanak.
Manado Tua a Manado-öbölbeli szigetcsoport legnagyobb szigete. A sziget
közepén található hegy csúcsára csak több órányi gyaloglással lehet feljutni, de
a kilátás miatt megéri megtenni az utat: az egész Manado-öböl és annak összes
szigete jól látható. A sziget partját részben fehér homok borítja, részben pedig
korallformációk alkotják. A Tangkoko Batuangus természetvédelmi terület partját korallzátony védi. A területre történő belépéshez előzetesen hivatalos engedélyt kell kérni a manadói Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Természetvédelmi Iroda) munkatársaitól.
A Waruga temető a minahasa ősök nyugvóhelye 144 kőszarkofággal, a megalitkor emlékeivel. A waruga szarkofágok egyedülálló, kocka alakú, belül üreges kőfaragványok, amiket prizma formájú fedél zár le. A sírok díszítése változatos:
emberalakok, növények, állatok rajzai és hagyományos geometrikus mintázatok,
például felhők, hullámok és kettősfonások motívumai egyaránt előfordulnak rajtuk. A temető Sawangan faluban található, 24 km-re Manadótól.

A Manado Tua vulkán

Waruga
g síremlékek

Egérmaki,
g
, a legkisebb
g
főemlős
f
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A Tangkoko Batuangus természetvédelmi terület fűvel borított térség a Dua
Saudara hegy oldalában. Természeti szépség tekintetében páratlan és lenyűgözően zöld hegyek, völgyek alkotják. Fekete majmok, kalapácsfejű tyúkok
(Macrocephalon maleo), kígyók, vaddisznók, szarvascsőrű madarak (Penelopides
exarhatus) és szarvasok élnek a 3200 hektáros rezervátumban. A közelben néhány
vendégház és egy kis étterem várja a látogatókat. Az útviszonyok miatt a rezervátum Girian faluból csak négykerék-meghajtású terepjáróval közelíthető meg.

Lombongo vízesés

A Dumoga Bone Nemzeti Park két tartomány határvidékére esik, megközelítőleg 260 km-re Manadótól. Egyfelől Dumoga (Bolaang Mongondow, ÉszakSulawesi), másfelől Bone (Gorontalo) területének egy részét foglalja magában.
Hegyeit, dombjait sűrű erdőtakaró borítja, ezért ideális élőhelye olyan ritka
fajoknak, mint a kalapácsfejű tyúk, az ánoa (Anoa), a szarvascsőrű madár és a
koboldmaki (Tarsius spectrums), ami a világ legkisebb főemlőse.
A Tondano-tó és Remboken Manadótól 36 km-re délnyugati irányban, 600
méter tengerszint feletti magasságban található. Odafelé elbűvölő kis falvakon,
hatalmas szegfűszeg ültetvényeken át vezet az autóút. A tóparti Remboken turistaközpont ideális pihenőhely a vízisízést, horgászatot vagy csónakázást követően. Bungalók, hőforrásra épült úszómedence és éttermek várják a látogatókat.
A Moat-tó hegyvidéki területen, 900 méter magasan, madarakban bővelkedő
sűrű erdőtől körülvéve várja az utazókat.

Ranopaso káprázatos elrendezésű teraszos rizsföldek között megbúvó, gyöngyöző vizű kristálytiszta hőforrásai méltán váltak népszerű úticéllá. A közeli
Koyya faluban, 3 km-re Tondanotól bungalók bérelhetők.
Wale Papataupan Sonder falu mellett, Manadótól 37 km-re pompás üdülőhely
bungalókkal, úszómedencékkel, gőzfürdővel, éttermekkel, halastóval és a szabadtéri színpad kulturális eseményeivel. Manadóból könnyen megközelíthető
autóval, busszal vagy taxival.
A Japán emlékmű jelképes sírhelye mindazoknak, akik a japán megszállás alatt a
császári csapatok katonájaként a térségben estek el. Bitung a japán császári csapatok egyik bázisaként fontos szerepet töltött be a II. világháború idején a csendes-óceáni hadszíntéren. A japán és az észak-sulawesi kormány közösen állította
az emlékművet.
Bunaken szigetére motoros, külvillás kenuval Manadóból félórás az út. A környék igazi paradicsom a könnyűbúvárok számára. A szigetet övező korallzátony a
Liang búvóöböl szakadéka miatt nevezetes. A nemzetközi könnyűbúvár közösség
a világ leglátványosabb alakzatai között emlegeti, mert barlangjai, rései, üregei
roppant gazdag tengeri élővilágot rejtenek. A víz kellemes, átlagos hőfoka 28°C,
a láthatóság több mint 30 méter.
Manado egy vonzó és prosperáló város. Akárcsak Jakartában, itt is sok figyelmet
érdemlő, látványos köztéri szobrot találunk. A település kultúrája, építészete sajátos keveréke az indonéz, a filippínó és kínai elemeknek. Bár Manado rendelkezik saját kikötővel, a mélyvízi tengerhajózás központja Észak-Sulawesin Bitung
kikötője, 48 km-re Manadótól. Bitung belföldi és nemzetközi tengeri kereskedelmet is bonyolít.
Saronde Gorontalo járásban található piciny, de tökéletes szigete fehér homokos partjaival úszásra, csónakázásra, búvárkodásra, vízisíelésre kiválóan alkalmas.

A Tondano-tó

Búvárkodás a kristálytiszta vízben

Búvárkodás Bunaken szigeténél
Tengerparti rizsföldek
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A Klabat-hegy
Klabat hegy
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GORONTALO
Gorontalo tartományt jobbára hegyvidéki területek alkotják, a hegyláncok észak-déli irányúak. A tájkép lenyűgöző, a vidék különböző ritka állatok és fák élőhelye. Nani Wartabone és Nantu erdői kedvelt turistacélpontok, állat- és növényviláguk védett. A babirusa (Babyrousa celebensis,
vaddisznóféle), az ánoa (Anoa, törpe vízibivaly), a koboldmaki (Tarsius
spectrums) és a kalapácsfejű tyúkok (Macrocephalon maleo) mindkét erdőben megtalálhatók. A kalapácsfejű tyúkok tojása nagyobb, mint maga
a madár. A koboldmaki pedig a világ legkisebb főemlőse, körülbelü 10 cm
hosszú. Gorontalo erdeinek jellegzetes fafajtái az ében, a lingua, a nantu
(Palaquium obtusifolium), a meranti (Shorea spp.) és a rattan. Gorontalo
déli, Teluk Tominiként ismert tengerpartjának képét több kisebb sziget
tarkítja. Ezeket a lakatlan szigeteket fehér homokos part szegélyezi. Teluk
Tomini a könnyűbúvárok paradicsoma. Mivel éppen az Egyenlítő vonalán
fekszik, természetes módon igen változatos a tengeri élőlények világa.
Halászfalu a Gorontalo-öbölben

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Jenderal Sudirman No. 57
Gorontalo 96115
Telefon: (62-435) 827615
Fax: (62-435) 827615
Weboldal: www.gorontalotourism.com

Megközelítés
Menetrend szerinti repülőjáratok érkeznek a gorontalói Jalaludin repülőtérre
Manadóból és Makassarból.

Érdekes látnivalók
Potanga mesterséges tava Gorontalo városának központjától mintegy négy kilométerre található, természetes hegyi forrás táplálta tiszta és hűs vizével várja
a látogatókat.
Pentadio üdülőhelye a Limboto-tó északi partján, Gorontalotól 12 km-re
teljeskörű spa szolgáltatással, bungalókkal, hőforással és úszómedencével várja
a látogatókat.
Az Otanaha vár volt Gorontalo királyainak erődje. Sajátos építőanyag keveréket
használtak az építéséhez: homok, malter és a kalapácsfejű tyúk tojása fehérjének
keverékét. A Limboto-tóra gyönyörű kilátás nyílik innen, mert a vár egy magaslat
tetején áll Dembe 1 falu határában, Kota Barat kormányzóságban. Az erőd nyolc
kilométerre van Gorontalo városközpontjától. A környéken még két másik vár
is található: az Otahiya és az Ulupahu. A három vár megtekintéséhez magaslati
fekvésük miatt a látogatónak összesen 345 lépcsőfokot kell megtennie, de létezik
egy alternatív útvonal is a várakhoz.
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A Nani Wartabone emlékmű egy gorontalói hős, Nani Wartabone emlékműve,
aki Gorontalo függetlenségének elnyerésében játszott fontos szerepet. Szobra a
Taruna Remaja Gorontalo Park közepén áll.
A Mesjid Hunto (Amai szultán mecsete) az egyik legrégebbi a tartomány mecsetjei közül. 300 éve épült, és a város Siendeng negyedében áll. A benne található kút és beduk (hagyományos iszlám dob) egykorú a mecsettel.
Leato fehér homokos tengerpartjának látványa üdítően hat a megfáradt utazókra. Megtekinthető itt a fahajók hagyományos módszerekkel történő javításának
folyamata is. A víz alatti világ errefelé kimondottan érdekes: a csodás korallzátony, a különleges halak és egy elsüllyedt hajó látványa vonzza a búvárokat. A
partszakasz Észak-Leatónál, a város központjától 12 km-re található.
Az Olele tengeri kert egyedülálló látványosságokat kínál. Ez a Gorontalo városához legközelebb eső búvárkodásra alkalmas partszakasz, az út 45 perc. Olele víz
alatti világa paradicsomi, lenyűgöző szépségét a világ sok könnyűbúvára elismeri,
ezt bizonyítja az ideérkezők nagy száma és lelkesedése. A közelben található másik búvárkodásra alkalmas hely a Lahilota partja.
A Limboto-tó környékének tulajdonképpeni kapuja a 10 km-re fekvő Iluta falu.
A tó érdekessége a vizében fellelhető édesvízi halfajták sokszínűsége. Emellett
történelmi emlékhely, mert itt szállt le annakidején a Katelina nevű hydroplan
fedélzetén Soekarnóval, az Indonéz Köztársaság első elnökével.
A Méltóság tornya 60 méter magas, a tetején található teleszkópokkal a
Limboto-tó szépségeit fedezhetjük fel. Az épületben emlékkiállítás és éttermek
várják a látogatókat.
A Limboto-tó
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A lombongói természetes hőforrás és fürdő Lombongo faluban, Suwawa járásban, Gorontalo városától 20 km-re található. A forrás vize hideg- és melegvizes
fürdőmedencét táplál, de játszótér és kulturális előadásokra alkalmas színpad is
várja az érdeklődőket. A hőforrás vize kénes, így különböző bőrproblémák gyógyítására alkalmas.

Keagungan torony

A Tangga 2000 és a lahilotei lábnyom környékén a Tomini-öböl szépsége közvetlenül érzékelhető. Üzletek és üdülők várják a látogatókat. Délutánonként a
kókuszpálmák árnyéka kínál hűsölésre alkalmas helyet. Az Indah Pohe partszakaszon, a Kota Selatan negyedben egy lábnyom alakú szikla, a Lahilote látható.
A monda szerint annak a férfinak a lábnyoma, aki egy bukott angyalt vett feleségül.
Az Ayuhulalo-vízesés a tilamutai, festői nevű Ayuhulalo (hold-fák) falu mellett,
Boalemo járásban található. A környék örökzöld árnyas erdei és a vízesés hűvös
vize várják a felfrissülni vágyókat.
A szépséges, lágy homokú, tiszta vízű Boalemo-part pihenésre, fürdésre, csónakázásra, búvárkodásra egyaránt alkalmas. A parton fenyők és kókuszpálmák
sorakoznak váltakozva. Szintén itt található néhány luxus üdülőhely is: www.
blackmarlindive.com, www.migueldiving.com.
Bitilia tengeri kertje kiemelkedően szép víz alatt i látvánnyal várja a merülni vágyókat. A Boalemo Indah strandtól negyedóra autóval.
Bolihutuo partszakaszának jelentős részén óriásfenyők nőnek, ezáltal hűvös
és kellemes a strand atmoszférája. A partmenti fehér homok csak emeli a hely
szépségét. A közelben villák bérelhetők.
A bajo falvak (Tilamuta, Torosiaje, Popayato) lakossága ma is egy tömbben él
sajátos kulturáját, szokásait megtartva. Többnyire halászattal foglalkoznak, az
idejük nagy részét a hajóikon töltik. Azokat, akik még mindig hajóikon élnek,
bangaunak (gólya) nevezik, mert bármerre is hajóznak a szigetek között, végül
mindig visszatérnek a Toro Pantai szigetre, ahol gyöngyöt tenyésztenek és algát
termesztenek.
Karawo a kerawang (hagyományos textília) kézműipar központja Gorontalóban.

Krawang hímzések

Hagyományos ház

Ju Panggola temetője a 14. században épült és Dembe 1 falu melett található,
8 km-re Gorontalo Kota Barat negyedétől. A környéken élők a temetőt szent
helynek tartják az iszlám kultúrához köthető egyedülálló jellegzetességei miatt. Nem véletlen, hogy a temető látogatói közül sokan hosszan meditálnak a
helyszínen.
A Rumah Adat Gorontalo (Bantayo Poboide) egy hagyományos ház, ami Gorontalo Limboto negyedében áll. A bantayo szó szerint épületet jelent, a poboide
pedig találkozóhelyet. A Bantayo Poboide a gorontalói kultúra jelképe, és egyúttal a nagyváros művészeti, kulturális életének központja. Minden terme önálló
funkcióval bír, az épület díszei pedig Gorontalo különböző vidékeit szimbolizálják a tartomány lakosainak jellegzetes mindennapi tevékenységeit bemutatva.
Színpompás
p p víz alatti világg
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KÖZÉP-SULAWESI (Közép-Celebesz)
Az indonéziai szigetvilág kellős közepében található Közép-Sulawesi tartomány jellegzetességei az ősi megalitok, az őslakosok faluközösségei, a
mohlepte sziklákból álló hegyek, a nyugodt, kék vizű tavak, a vadvízi evezésre alkalmas, szinte érintetlen környezetben kanyargó hosszú folyók, a
fantasztikus korallzátonyok búvárparadicsomai, a végtelen fehér homokos partokkal szegélyezett, parányi lakatlan szigetek és a látnivalókban
bővelkedő természetvédelmi területek.
Az állat- és növényvilág változatos, kifejezetten értékes az ébenfa, a tikfa,
a rattan, a banyan (indiai léggyökerű fa) és a fekete orchidea. A félénk
babirusa (Babyrousa celebensis, vaddisznóféle), az ánoa (Anoa, törpe
vízibivaly), a szarvas és a különböző madárfajták, köztük a ritka kalapácsfejű tyúk (Macrocephalon maleo), a Celebeszen őshonos szerecsenmakákó
(Macaca maura), a tangkasi azaz a koboldmaki (Tarsius spectrums, a világ
legkisebb főemlőse) mind a kalandvágyó (túrázó, vadvízi evező, madármegfigyelő) utazókra vár.
Közép-Sulawesi fővárosát, Palut több népcsoport lakja, ezek mindegyike
saját hagyományokkal és szokásokkal rendelkezik. Az etnikumok békésen
élnek egymás mellett és barátsággal, vendégszeretettel fogadják az idelátogatókat. Közép-Sulawesin mindenképpen érdemes megtekinteni a II. világháborús bombázó roncsait, ami 45 percnyire található Kadidiritől vagy
a Tanjung Kramat búvárközponttól. A roncsnál exkluzív turistalétesítmények várják a látogatókat, búvárfelszerelés helyben bérelhető.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Dewi Sartika No.91, Palu 94114
Telefon: (62-451) 483942
Fax: (62-451) 483941

Megközelítés
Több közvetlen belföldi repülőjárat érkezik Jakartából, Baliról, Surabayából,
Makassarból és Balikpapanból. Közép-Sulawesi busszal is megközelíthető:
Torajából (Dél-Sulawesi) 14, Bunakenből (Észak-Sulawesi) 18 óra azt út.

Érdekes látnivalók
Pendolo tóparti kisvárosa a Torajából, Dél-Sulawesiből érkezők átszállóhelye.
Innen indulnak tovább Nyugat-Sulawesi látnivalóinak (megalitok, a Bada, Besoa,
Napu völgyek, a lélekcsiszoló kő) felfedezésére, vagy utaznak tovább az északsulawesi Bunaken-szigetre és Manadóba.

rafting csapat fedezte fel. Ezt a vidéket tartják a világ egyik legjobb vadvízi evezős helyének, zúgói WW IV-V-ös fokozatúak. A gyalogtúrázás szintén népszerű a
környéken, sokan összekötik a vadvízi evezéssel. A Lariang folyó morajlása szinte
mindenütt hallatszik, de a vadonban ameddig a szem ellát, csak hatalmas, kékes
színű trópusi esőerdő veszi körül a túrázót.
A Togean-szigetek élen járnak a közösségi alapú ökoturizmusban és a biodiverzitás védelmében. Vulkáni tevékenység eredményeképpen jött létre az egyenlítői területen fekvő hat sziget, amiket különösen szép trópusi esőerdő borít. Ez a
varázslatos szigetvilág Közép-Sulawesi egyik éke. Csodás zátonyok, a külvilágtól
elzárt homokos tengerparti öblök, a bajau hagyományos halászfalu, zöldellő esőerdő késztetik arra az utazókat, hogy a legnagyobb elragadtatással beszéljenek
itteni élményeikről. A kalandok kedvelőinek a Togean-szigetek többféle korallképződmény felfedezését kínálja: partmenti szirt, korallszirt, foltzátony és gyűrűzátony. Mindezek kitűnő terepei a pipás és légzőkészülékes merülésnek. Paluból
mintegy hét órás (375 km) autóút vezet Ampanáig Posón keresztül. Ampana
busszal vagy bérelt járművel is megközelíthető. Onnan minden este 10-kor indul
hajó Wakaiba és Malengébe. A hajóút négy óra. Gorontalo városából hetente két
alkalommal közvetlen hajójárat is indul a Togean-szigetekre. Rantepaóból (DélSulawesi) Mangkutana, Pendolo, Tentena, Poso érintésével Ampanába 14 óra az
autóút.
Donggala valaha Közép-Sulawesi legfontosabb kikötője volt. Palutól 35 km
északnyugati irányban, autóval (taxival) 40 perc az út. Az idelátogatók elsétálhatnak Tanjung Karangig, ahol fehér homokos part, tiszta víz, színes korallzátonyok
várják a vízi sportok kedvelőit.
A Poso-tó környékén sok különleges és egyedi látnivaló várja az utazót. Sulawesi
szigetének, de egész Indonéziának a középpontjában, 657 méter tengerszint feletti magasságban található. Észak-déli irányban a hossza több mint 32 km, szélessége 16 km. Déli részén 360 méter, északi felén pedig 510 méter mély. A víz szinte
mindig tiszta, a Lore Lindu nemzeti park dzsungelében megtett emberpróbáló
gyalogtúra után a tópart ideális pihenőhely. Az októbertől áprilisig tartó száraz
évszakban a tavat fehér homokos partok szegélyezik. Érdemes megkóstolni a frissen fogott óriás angolnát vagy aranyhalat.

Óceánparti üdülőhely

A Lore Lindu Nemzeti Park: Közép-Sulawesi második legnagyobb tava a Lindu,
mintegy 3150 hektáros vízfelülettel. Egy 1200 méter magas fennsíkon található,
csodás panorámával és hűvös éghajlattal rendelkezik. A tó felé Palutól Rahmat
faluig van autóút, ezt követően négy órás gyalogút következik a sűrű trópusi esőerdőn keresztül. A tónál faházak bérelhetők. A környékbeliek jellegzetes viselete
faháncsból készül, ezeket a Bada, Kulawi és Napu völgyekben készítik. A Napu,
Besoa és Bada völgyekben található több ezer éves megalitokról úgy tartják,
hogy valószínűleg az ősök tiszteletének szertartásaihoz kapcsolódnak. A kövek
másfél-négy méter magasak, és az i.e. 3000 és i.sz. 1300 közötti időszakban
állították őket.

A maleo madár

A Lariang folyó a sziget leghosszabb folyója, a Napu, Besoa, Bada és Gimpu völgyeken keresztülhaladva nyugaton a Makassar-szorosba torkollik. A folyó naputi,
sobeki szakaszának alkalmasságát vadvízi evezésre egy amerikai white water
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DÉL-SULAWESI (Dél-Celebesz)
A Dél-Celebesz vizein hajózó spanyol és portugál, később angol és
holland fűszerkereskedők hajóit hadihajók kísérték, hogy megvédjék
a rakományokat a merész bugis és makassar kalózok támadásaitól.
A tengerjáró kultúrájukról híres bugisok szerepe ma is meghatározó a
világ utolsó kereskedelmi vitorlás flottájában. Ez a nép él Sulawesi szigetének déli, tengerparti területein. A sziget hegyvidéki, északabbra
fekvő belső területe a toraják földje (Tana Toraja), amit gyakran úgy
is emlegetnek, hogy a mennyei királyok országa. Dél-Sulawesi nevezetességei a lenyűgöző tájképek, a kifinomult, mesteri selyemszövetek és
ezüstből készült ötvösmunkák. Takalarban minden év májusában rendezik meg a Galesong hálaadó szertartást, aminek keretében áldozatokat szórnak a tengerbe a szerencsés jövő reményében.

Hagyományos bugis vitorlások, Phinisi

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Jend. Sudirman No.23, Makassar 90231
Telefon: (62-411) 878912, 443355, 872336
Fax: (62-411) 872314
Weboldal : www.phinisiq.com
E-mail : disbudpar-sulsel@telkom.net

Megközelítés
Makassart, a tartomány fővárosát naponta több menetrend szerinti repülőjárat
köti össze Jakartával, Balival, Surabayával és Manadóval.

Érdekes látnivalók
A Rotterdam erőd vagy más néven a Benteng Makassar a hajdani Gowa királyság
egyik történelmi emléke.
A Bissapu-vízesés Bonto Salluang falunál, Bantaengtől 5 km-re található. Az aszfaltozott, kanyargó autóút emelkedőkön, friss és kellemesen hűvös levegőjű szép
tájakon át vezet.
A Clara Bundt orchideakert a holland Bundt család makassari házában, a
Mochtar Lutfi utca 15. szám alatt található. A tágas kertben ritka orchideafajok
és azok hibridjei, az épületben tekintélyes tengeri kagyló- és korallgyűjtemény
látható. Érdemes megtekinteni a kiállítást, melynek egyes darabjai megvásárolhatók. A Bundtok a londoni Sander’s List regisztrált orchideatermesztői és szakértői.
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A Leang-leang barlangfestmények az őstörténeti korból származnak. A barlang fontos régészeti lelőhely, a falán található különös emberi tenyérnyomok
valamint vaddisznóábrázolások 5 ezer évesek. Az út Marostól barlangokkal teli
mészkőhegyeken keresztül vezet a lelőhelyre, ami a repülőtértől mintegy félórás autóút.
A Paotere kikötőben láthatók a tradicionális bugis vitorlások, a pinisik, amik arról híresek, hogy a Csendes-óceántól egészen az afrikai partokig hajóznak velük.
Samalona szigete a makassari kikötővel szemben található, és mára kellemes üdülőhelyet alakítottak ki rajta. Hajóval háromnegyed óra az út, átlagos felszereltségű
szálláshelyek várják a látogatókat. A hobbisportok közül lehetőség nyílik pipás és
légzőkészülékes búvárkodásra, vízisíelésre és horgászásra . A sziget éghajlata februártól októberig a legkellemesebb.

Rotterdam Erőd, Makassar

Hasanuddin szultán (1629-1690) a Dél-Sulawesi gyarmatosítása ellen vívott harcokban kivételes bátorságról tett tanúbizonyságot. Hatalmas kriptája és Gowa
többi királyának sírhelye Sungguminasától nem messze, Makassartól 8 km-re egy
félreeső temetőben találhatók. A temető kerítésén kívül, kis elkerített részen áll
a Tomanurung kő, amin Gowa királyainak fényűző és pompás koronázási szertartásait tartották. A síroktól nem messze a környék legrégibb, 1603-ban épült
mecsete látható.
Sungguminasa korábban Gowa királyainak székhelye volt. A Makassartól 11 kmre található régi fapalota ma a Ballalompoa Múzeum gyűjteményének ad helyet.
A kiállításon fegyverek és királyi öltözetek láthatók. A királyi ékszerek és jelvények, köztük az ékkövekkel kirakott, több mint másfél kilós aranykorona csak
külön engedéllyel tekinthetők meg.
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Nemzeti Emlékmű, Makassar
Soppeng egy korai királyság székhelye volt az ősi lontara feljegyzések szerint.
A város másik nevezetessége a hatalmas denevérpopulációja.
Sengkang Wajo kormányzóság székhelye és a híres bugis selyemipar központja. Makassartól 240 km északkeleti irányban. A soppengi selyemüzemben állítják elő a selyemfonalat a selyemhernyó gubójából. Az út menti lakóházakban a
selyemszövés folyamata látható. A legfinomabb selyemszövet falusi asszonyok
szövőszékein készül, egy szövőnő havonta két méter selymet tud előállítani. Az
idelátogatókat szívesen fogadják, megtekinthetik őket munka közben, és ha van
kész textília, vásárolni is lehet tőlük. A közelben található kirándulóhely a Tempetó, ahol csónakázni lehet.
Malino a Bawakaraeng-hegy kellemes üdülőfaluja, a környék híres termőhelye az
ízletes markisa gyümölcsnek (a golgotavirág gyümölcse). Az 1050 méter magas
hegyet ligetes fenyőerdő borítja.
Bambapuang éghajlata hűvös a magaslati fekvése miatt, de Tana Toraja hegyeire, folyóira olyan kilátás nyílik innen, ami miatt mindenképpen érdemes megállni.
A Sa’adang folyó Dél-Sulawesi leghosszabb folyója, a Tana torajai szakaszától
vadvízi evezésre kimondottan alkalmas.
A Kapoposan-sziget környéke bővelkedik korallzátonyokban, nagyszerű merülőhely, és Makassartól csak néhány óra a hajóút ide.
A Barru kormányzóságnak a Makassartól 134 km-re fekvő tengerparti területei
különösen szépek: Pannikiang szigete több ezer flamingó otthona, Puteanginnak
csodás a strandja, Bakki szigetének lejtős partjait pedig fehér homok borítja.
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Gyönyörűen díszített Togkonan ház

Ősi temetési szertartás

Tana Toraja turisztikai központja a Makassartól északkeleti irányban 328 km-re található Rantepao. A tengerszint felett 700 méteres magasságban fekvő település
éghajlata kellemesen hűvös, különösen estefelé. A Tana Toraja területre történő
belépést egy hagyományos, hajó formájú kapu jelzi. Az út ezt követően a lenyűgöző Kandora és Gandang hegyek lábainál halad tovább. A toraja mitológia szerint
Kandora hegyére ereszkedett le az égből egy csónakon a toraják ősatyja. A hagyományos, kecses formájú tongkonan családi házak cölöpökön állnak, a tetejük elől és
hátul felkunkorodik. Ez a forma annak a hajónak a formájára emlékeztet, amivel a
toraják őse erre a területre érkezett mintegy 20 generációval ezelőtt. A házak észak
felé, a Kandora hegy irányába néznek. A toraják hitvilága sajátos keveréke az animista és keresztény elemeknek, a többség ma is az ősök kultusza, az Aluk Todolo
követője, ami minden rituális cselekedetet meghatároz. Ezek a halállal és a túlvilági élettel kapcsolatos szertartások külső szemlélő számára ünnepi lakomáknak
tűnnek. A falvakban szigorú a társadalmi hierarchia, egy-egy nagyobb tekintéllyel
bíró ember házassági vagy temetési szertartása napokig is eltart. Vízibivalyokat és
disznókat a társadalmi ranghoz illő mennyiségben áldoznak, majd az elhunyt testét
koporsóba teszik és a sziklák magas részeibe vájt kamrákba helyezik. A üreg nyílását
tau tau, a halottat jelképező életszerű szobor őrzi. Az üreg mellett kialakított erkélyről néz le, ügyelve a családra és barátokra, akiket hátrahagyott. Két falu, Lemo és
Londa sziklasírjai könnyen megközelíthetők.
Londáé a régebbi sziklatemető, több helyi nemes temetkezett oda. A falvakban
fiatal idegenvezetők kerozin lámpákkal felszerelkezve várják, hogy megmutathassák a temetőbarlangok koporsóit. Lemóban nagyobb temetkezési kamrákat
vájtak a sziklákba és több erkélyt is megtöltenek a tau tau szobrok. A sziklafalban
újabban vájt barlangok is találhatók, amikbe egész családok temetkeznek. Palawa
faluja a legalkalmasabb a tongkonan és különböző szertartások, ünnepségek tanulmányozására. Rantepaoból Ketekesuba is érdemes ellátogatni, mert ebben a

Toraja falu
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faluban remek hagyományos kézművestermékeket árusító boltok sorakoznak. A
település mögötti hegyoldalban életnagyságú tau tau szobrok őrzik a régi koporsókat. Az utak errefelé nem mindig aszfaltozottak, ezért csak gyalog vagy terepjáróval lehet közlekedni még jó idő esetén is. Az utazás legalkalmasabb időszaka
májustól októberig tart.
Batumonga 1300 méter magasan fekszik a tengerszint felett. 56 menhir (őskori
kőemlék) áll itt, némelyikük 3 méter magas. Batumongából gyönyörű kilátás nyílik
Rantepaora és környékére.
A Losari-part sétányáról, a Penghibur útról, vagy a város északi végében található Paotere révnél, a bugis szkúnerek kikötőjénél érdemes megcsodálni a
Makassar-szorosban lemenő napot. A kikötőből jól látható a Kayangan-sziget,
ahová komppal negyedóra az út. A sziget a városlakók népszerű kirándulóhelye,
esténként és vasárnapokon mulatságokat is tartanak ott.
A Bantimurung-vízesés Makassartól mindössze 41 km. Gyöngyöző vízzuhatagok bújnak elő a sziklák mögül, majd a magas fák árnyékában csörgedező patakokban folytatják útjukat. Az itt élő ragyogó színű, pávaszemes lepkéket a
világon a legszebbek között tartják számon. A Bantimurung-vízesés alatt 15
méterre található a természetes Álombarlang (Goa Mimpi) olyan szép mészkőformákkal, hogy az idelátogatók szinte tényleg álomvilágban érzik magukat.
Bira fehér homokos partszakasza és partfoka Bulukumbában található, Makassartól 178 km-re délre. A hajókat errefelé még mindig hagyományos módon építik.
Selayar szigetére is innen indulnak a hajók.
Tanaberut Bulukumbában úgy ismerik, mint a hagyományos hajóképítés központját. A szárazdokkban sok pinisi szkúner látható.

Bantimurung

Bugis selyemruhák
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SULAWESI

NYUGAT-SULAWESI (Nyugat-Celebesz)
Nyugat-Sulawesi a Dél-Sulawesi tartományból vált ki 2004-ben. Az új
tartomány központja Mamuju lett, és területét öt kormányzóságra
osztották. Földrajzilag Nyugat-Sulawesi a Dél-Sulawesi – Kelet-Kalimantan – Közép-Sulawesi tartományok által határolt képzeletbeli háromszög középpontjában fekszik, a Makassar-szorosból induló belföldi és
nemzetközi hajózási útvonalak mentén. Topográfiai szempontból óceáni, alföldi és felföldi területek alkotják, ami azt jelenti, hogy jó termőföldekkel rendelkezik. Éghajlata trópusi. A nyugat-sulawesi partok lakói
bátor tengerészekként ismertek, akik sandeq hajóikkal az egész indonéziai szigetvilágot bejárják, de nemegyszer Malajzia és Ausztrália vizeire is eljutnak. A tartomány belső, hegyvidéki területein élők kultúrája
hasonlít a torajákéhoz, különösen ami építészetüket, nyelvüket, viseletüket, hagyományos szertartásaikat illeti. Nyugat-Sulawesi fantasztikus
turisztikai vonzereje a még természetes hegyvidéki tájakban, az itt élők
kultúrájának egyediségében, a különleges, hegyvidéki és tengerparti
turisztikai célpontok hatalmas skálájában rejlik. Mindezek megismeréséhez szinte speciális képességek szükségesek.
Rorong-vízesés, Mamasa

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Ahmad Kirang, Mamuju 91511
Telefon: (62-426) 21092

Megközelítés
A Tampa Padang repülőtér távolsága Mamuju tartományi központtól 27 km.
Belang-Belang Bakengkeng kikötőjének (Mamuju járás) hajójáratai, valamint a
Mamuju kikötőjéből induló Simboro komp köti össze a tartományt Balikpapannal,
Batulicinnel és Surabayával. További kikötők: az Ujung Polewali kikötő Polewali
Mandarban, Palippi természetes kikötőhelye Majenében, valamint a Manakara
kikötő Mamujuban.

Érdekes látnivalók
A Karampuang-sziget fehér homokos partja a Mamuju kormányzóság kedvelt
turisztikai célpontja, a tengerparti szabadidős tevékenységek tárháza várja az
idelátogatókat. A szigetet még érintetlen korallzátonyok veszik körül.
A Tamasapi-vízesés 70 méter magas és szintén a Mamuju kormányzóságban
található. Az idelátogatók körében friss levegője és tiszta, természetes vize miatt népszerű.
A Banoa Sibatang hagyományos ház Kalumpang faluban, Mamuju kormányzóságban található. Különleges szerkezete és formája miatt látványos.
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Hagyományos ház

A Hagyományok Háza Mamujuban egy épületegyüttes, aminek elemei: a salssa
(a király lakóhelye, a főépület), a bandara raja (királyi család lakhelye), a pengawal
raja (az őrök lakhelye), a lumbung pangan (éléskamra, magtár), a kovácsok, az
aranyművesek műhelyei és lakhelyei, a lóistálló és a szarvasok istállója.
Majene Sulawesi szigetének legnyugatibb kikötője, Makassartól 302 kilométerre található. Hosszú tengerpartját szinte mindenütt fehér homok borítja. A
város híres a sarong mandor selyemkelméjéről.
A Limboro természetes hőforrás és fürdő a Limboro hegység tetején található, az éghajlat itt hűvös, de a környék szerecsendió és kakaóültetvényeinek
látványa elragadó.
A sandeq verseny egy nemzetközi gyorsasági vitorlásverseny. A külvillás sandeq
hajó különleges konstrukciója révén halászatra és gyorsasági versenyre egyaránt
alkalmas. Az évente megrendezésre kerülő verseny szervezőinek egyik célja, hogy
a tengerészeti fejlesztéseket bátorítsák.
A délkelet-sulawesi Moramo-vízeséshez foghatót nem találni egész Indonéziában: vize először egy 2 kilométer hosszú földtáblán halad át, amin 127 teraszos
forgó található, majd 100 méter magasból zúdul alá medencéjébe. Hét fő terasza van, mindegyik önálló, természetes fürdőmedence. A vízesést buja dzsungel
veszi körül, a hely tökéletes azok számára, akik szeretik átélni a természet nagyszerűségét. Kendaritól csak 65 km keleti irányban, így könnyen megközelíthető
autóval vagy a Moramo-öblön átkelve akár hajóval is. Utóbbi esetben a csodálatos tengeri panorámában is gyönyörködhetünk.
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MALUKU

Maluku

Búvárkodás a Morotai-sziget
g körüli vizekben
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MALUKU

MALUKU
Maluku hihetetlen szépségű víz alatti világgal, idilli trópusi strandokkal,
őserdő borította vulkanikus hegyekkel várja az érdeklődőket. A tartomány területén található szigetek azok a nevezetes Fűszer-szigetek,
amelyek a szegfűszeg és a szerecsendió után kutató indiai, kínai, arab
és európai kereskedőket is ide vonzották. 1511-ben portugálok építették meg a régió első erődjét Ternate szigetén, majd monopolizálták a
szegfűszeg-kereskedelmet. Az 1599-ben érkező hollandok jelentették
az első fenyegetést a Maluku természeti kincsei felett gyakorolt portugál felügyeletre. Fegyveres konfliktusok törtek ki, komoly veszteségeket
okozva a helyi lakosság és a versengő európai hatalmak körében.
Amikor a hollandok végül győzedelmeskedtek, a kereskedelmi monopóliumot durva eszközökkel kényszerítették ki. Egész falvakat tettek a földdel egyenlővé, miközben szigetlakók ezrei vesztették életüket, elsősorban Banda szigetén. A napóleoni háborúk során a britek egy rövid időre
elfoglalták Malukut, de Hollandia 1814-ben visszaszerezte a hatalmat. A
fűszerművelési kötelezettséget a tartományban 1863-ban törölték csak
el. Ma Maluku legfőbb bevételi forrása a hal- és egyéb tengeri termékek
előállításából származik, de a nikkel, a kőolaj, a mangán és a különféle
fűrészáruk kereskedelme is hozzájárul a tartomány gazdagságához.

Idegenforgalmi hivatal
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Maluku
Jl. Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon
Telefon: (62-911) 312300
Fax: (62-911) 352471

Megközelítés
A szigetország más régióival rendszeres légiközlekedést bonyolító tartományi székhelyen, Ambonon keresztül lehet legegyszerűbben Malukuba eljutni.
A szigetek közti kapcsolatot légi és vízi közlekedés, 79 kikötő és 25 repülőtér
biztosítja. A szigetek többségén aszfaltozott utak teszik lehetővé a helyi nevezetességek zavartalan megközelíthetőségét.

Darwin–Ambon, évenkénti vitorlásverseny

Érdekes látnivalók
Ambon Maluku tartományi székhelye, ami egy öbölre néző domboldalra épült.
Számos érdekes történelmi és kulturális nevezetesség található itt, többek között
a Holland Kelet-indiai Társaság által a fűszerkereskedés virágkorában épített erődök maradványai. A hilai portugál erőd romjait szinte teljesen benövik egy hatalmas banyan (indiai fügefa) léggyökerei. Az Ambon közelében található ANZAC
haditemetőben minden év április 25-én megemlékeznek a II. világháború alatt a
régióban elhunyt szövetséges katonákról. A Siwalima Múzeum helyi műtárgyakból és kézműves alkotásokból álló kitűnő gyűjteménynek ad otthont. Ambon a
malukui végállomása annak az évenként megrendezésre kerülő jachtversenynek
is, amely az ausztráliai Darwinból indul. A megmérettetésre általában júliusban
és augusztusban kerül sor. Tengerparti öblök és korallzátonyok: korallzátonyokkal védett csodálatos tengerparti öblök találhatók Ambon Hunimoa, Latuhalat
és Namalatu nevű partszakaszain. Namalatu a legszebb közülük, Latuhalat pedig
félreeső búvóöblei miatt nevezetes.
A Namalatu-part az Ambontól 15 km-re délre fekvő Latuhalat falu mellett található. A Banda-tengerre néző Namalatu keskeny, fehér homokos, korallok díszítette tengerpartját kristálytiszta víz veszi körül. A csodálatos és elbűvölő panorámájú
strand ideális napozásra, úszásra, pipás és palackos búvárkodásra is. A Namalatu
strandon napernyők, szabadtéri tánc- és zeneelőadások, rujakot (mogyorószószszal ízesített vegyes gyümölcssaláta), kókuszvizet, vagy éppen – előzetes rendelés
esetén – roston sült halat és homárt kínáló árusok várják a látogatókat.
A Pintu Kota (városkapu) Airlow és Seri falu között, Ambon szigetének déli partján található. Egy hatalmas szikla áll itt a tengerben, aminek az alján egy boltíves
kapura emlékeztető lyuk van. Ezen keresztül az egész partvonal és a Banda-tenger is jól látható. Ideális hely pipás és palackos búvárkodáshoz.
Letuhalat falu a téglavetők központja. A közeli Waemahu pedig leginkább a
szegfűszegből készült miniatűr hajómodelljeiről híres.

Weilease Park
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Tengeri kökörcsin és bérlői

Ambon-öböl

Bambu Gila tánc
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A Pintu Kota szikla

Fehér homokos tengerpart

Martha Tiahahu hősi szobra

A Banda-szigetcsoport Ambontól körülbelül 132 km-re délkeletre, Indonézia
legmélyebb tengerének, a Banda-tengernek a szélén fekszik, és három nagyobb
valamint hét kisebb sziget alkotja. Manuk szigete mellett a vízmélység megközelíti
a 6500 métert. A Gunung Api sziget valójában egyetlen, még ma is aktív vulkáni
kúpból áll. Utolsó nagyobb kitörése mindössze pár éve történt. A Banda körüli
vizekben láthatók Maluku híres tengeri kertjei álomvilágszerű korallzátonyokkal
és kristálytiszta vízben úszó színpompás halrajokkal.
A Banda-szigetcsoport a malukui történelem legvéresebb epizódjainak is a színhelye. 1609-ben a Holland Kelet-indiai Társaság egy új kormányzó tábornokot vezényelt a szigetekre, hogy mindenáron megszerezze a vitatott fűszerkereskedelmi
monopóliumot. A túlerő nyomására Banda lakói kénytelenek voltak beleegyezni,
hogy a Társaság erődöt építsen, de még ugyanebben az évben Verhoeff kormányzót 45 emberével együtt meggyilkolták. A Társaság visszakozott, de a béke
nem állt helyre. 1619-ben a a V.O.C. (Vereenigde Oost-Indische Compagnie)
főkormányzója, Jan Pieterszoon Coen érkezett a szigetre, és a büntető hadjárat
vezetőjeként Banda teljes lakosságát lemészároltatta. A területet felparcellázták,
a parcellákat, az ún. perkeneket pedig szétosztották a Társaság korábbi tisztviselői között. Az újdonsült parcellatulajdonosokat, a perkeniereket szerecsendió
termesztésére és arra kötelezték, hogy a termést a Társaságnak, a Társaság által
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Korallokkal borított víz alatti kövek
megszabott áron értékesítsék. A földeken a tényleges munkát rabszolgák végezték. Az egykori perkenier házak illetve azok maradványai, a régi templomok a mai
napig is őrzik Bandaneira kikötővárosának a gyarmati korra jellemző hangulatát.
Két régi erőd, a Belgica és a Nassau a város területén belül, a többi erőd a szigetek más területein állnak. Érdemes felkeresni az egykori holland kormányzó palotáját, a Neirai Történeti Múzeumot és a közelben található hatalmas szerecsendió ültetvényt. Szálláshely és információ legkönnyebben a sűrűbben lakott déli
partvidéken kapható. Az északi partvidék büszkélkedhet Maluku legjobb pipás
merülőhelyeivel, többek között Aselével, ami mindössze egy óra Wahaitól keletre.
Karaka, Pisang és Ai szigeteinek csodálatos merülőhelyei pipás és palackos búvárkodásra egyaránt alkalmasak. A szigetekre kirándulókat és a búvárkodás szerelmeseit tiszta és kényelmes bérelhető faházak várják.
A Seram-sziget Maluku második legnagyobb szigete, de a zord terepviszonyok
miatt gyakorlatilag érintetlen. Seramot magas évi csapadékmennyiség jellemzi. A
sziget a madármegfigyelők mekkája. Egy gyalogtúra a Manusela Nemzeti Park területén annyira messze esik a bejáratott és kitaposott útvonalaktól, amennyire Indonéziában ez csak lehetséges: a parknak kevesebb a látogatója, mint Pápuán a
Baliem-völgynek.
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MALUKU

ÉSZAK MALUKU
Észak-Maluku tartomány, Kelet-Indonézia trópusi paradicsoma 353
kisebb-nagyobb szigetből álló szigetcsoport, ami legyezőszerűen terül
el a Csendes-óceánban. A tartomány egyes szigetei lakatlanok, köztük
Dodola is. Ennek a szigetnek csodás szépségű trópusi tengerpartját 16
km hosszan fehér homok borítja és kristálytiszta víz veszi körül.Az idelátogatók számtalan szabadidős tevékenységnek hódolhatnak: fürdés, napozás, búvárkodás. Dodola mellett Maitara szigetén is különösen gazdag
és változatos a víz alatti élővilág. Maitara a Ternate és Tidore szigetek
között félúton található.
Az európaiak régóta ismerik Észak-Malukut. Portugálok és hollandok érkeztek ide egykor, hogy a Ternate és a Tidore szigeteket gyarmatosítsák,
mivel termékeny talajukon kiváló minőségű fűszernövények teremtek. A
két szigeten még ma is megtalálhatók a portugál és holland kastélyok és
erődök romjai, amelyek sajátos turisztikai vonzerőt jelentenek.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Kamboja No. 14A, Ternate
Telefon: (62-921) 326277, 327396

Megközelítés
Belföldi járattal Ternate Jakartából makassari átszállással közelíthető meg. Közvetlen járat Makassarból és Manadóból érkezik a szigetre.

Érdekes látnivalók
Halmahera szigete Ternatétól keletre fekszik, csak egy keskeny tengerszoros
választja el attól. A szárazföldi területe hegyvidéki, legnagyobb részét még
mindig őserdő borítja. A tengerparti részek fehér homokosak, ezeket korallzátonyok védik a vízben.

A Tolire-tó a Gamala-hegyen, Ternate

Csodálatos látványt nyújt a 930 méter magas Mamuya vulkán, ami időről időre
izzó lávát lövell magából. Ez a jelenség is hozzájárul a sziget vonzerejéhez.
A közeli, motorcsónakkal könnyen megközelíthető Mangaliho szigetén a gyöngyosztriga tenyésztést lehet megtekinteni.

Ternate szultáni palota
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Merülés a Banda
Banda-tengerben
tengerben

Búvárkodás világháborús roncsok között

Tolukko erőd, Ternate
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PÁPUA

Pápua

Elbűvölő vízalatti látványy a Cendrawasih-öbölben
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PÁPUA

PÁPUA
Pápua a kontrasztok vidéke, itt találhatók a világ legáthatolhatatlanabb trópusi dzsungelei, ugyanakkor hófödte hegycsúcsok magasodnak jégkorszaki tavai fölé. Pápua Indonézia legnagyobb és
legkeletibb tartománya, a világ második legnagyobb szigetének,
Új-Guineának nyugati részét foglalja magában. Kivételes természeti
adottságokkal rendelkezik: gyönyörű és látványos tengerpartok, óriási kiterjedésű mocsarak, friss füvű rétek és őserdők sűrűjébe utat
törő, erős sodrású folyók jellemzik. A sziget legsűrűbben lakott és
mezőgazdasági tevékenység alá leginkább bevont területei a Paniaitavak vidéke, illetve keleten a Baliem-völgy.
A szigetlakók több mint 250 népcsoportba sorolhatók, a nagyobbak
a marin dan, a yah’ray, az asmat, a mandobo, a dani és az afyat. A
középső terület felföldjein élők a mai napig megtartották a külső hatásoktól mentes szokásaikat és hagyományaikat. A különböző közösségek többnyire teljes izolációban éltek, és ez hihetetlenül változatos
kultúrák létrejöttét eredményezte. A partmenti részeken ugyanakkor már a 7. században felbukkantak az első, a Sriwijaya birodalomból érkező kereskedők. A fűszerek után kutató európai kereskedők
a 16. század elején jelentek meg először a régióban, ezt bizonyatják
például a Bougainville, Cape d’Urville, Torres-szoros földrajzi elnevezések. A hollandok gyakorolták a legtartósabb hatást a szigetre:
1828-ban hivatalosan is holland fennhatóság alá tartozó területnek
nyilvánították Pápuát, ami az is maradt egészen 1962-ig.

Idegenforgalmi hivatal
Jl. Raya Abepura, Dinas Otonom Kotaraja
Jayapura
Telefon: (62-967) 583001
Fax: (62-967) 586551
Weboldal: www.papua.go.id

Pápua gyerekek maguk készítette íjakkal

Megközelítés
Légi közlekedés: Jakartából, Surabayából, Makassarból, Denpasarból és Manadóból közvetlen, menetrend szerinti járatok indulnak Pápuára. A tartomány
belső területeinek kis repterei között Twin Otter és Cessna gépek közlekednek.
Vízi közlekedés: a tartomány minden tengerparti kormányzósági székhelye rendelkezik nemzetközi szabványoknak megfelelő kikötővel. A PELNI hajóstársaság
Dorolonda menetrend szerinti hajójáratának útvonala: Surabaya – Makassar –
Kupang – Ambon – Fak-Fak – Sorong - Manokwari – Jayapura. A Nggapulu hajójáraté: Jakarta – Surabaya – Balikpapan – Pantoloan – Bitung – Ternate – Sorong
– Manokwari – Nabire – Serui – Biak – Jayapura. A Labobar Batam – Jakarta –
Surabaya – Makassar – Sorong – Manokwari - Nabire – Jayapura, a Sinabung Jakarta – Semarang – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Banggai – Bitung – Ternate
– Sorong – Manokwari – Biak – Serui –Jayapura útvonalon közlekedik.
Szárazföldi közlekedés: autók és motorkerékpárok bárhol bérelhetők (sofőrrel
vagy anélkül).

Érdekes látnivalók
Jayapura Indonézia legkeletebbi tartományának székhelye és egyúttal legnagyobb városa. A szép elrendezésű és kellemes atmoszférájú település az öbölre
néző hegyek lejtőire épült. Douglas McArthur II. világháborús főhadiszállása még
mindig áll. A Fülöp-szigetek elfoglalására készülő tábornok itt vonta össze flottáját. A Jayapura Múzeum a Cendrawasih egyetemvárosban található. A Tanjung
Ria partszakasz, vagy ahogyan a szövetségesek a II. világháborúban nevezték, a
„G bázis” manapság a különböző vízi sportok kedvelőinek körében népszerű
üdülőhely.
A Sentani-tó Jayapurától nem messze, még szinte érintetlen természeti környezetben, a tengerszint feletti 70-90 méteres magasságban, 9360 hektáron terül el.
A pompás tó partján élő emberek hagyományos módon élik mindennapjaikat, és
fafaragásaik valamint fazekasságuk tette őket híressé.

Helyi
y ffafaragók
f g munkái
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A Sentani-tó

Baliem ffesztivál
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Paradicsommadár

Jiwika múmia Asologaimában

Hagyományos honai kunyhó

A Kasuarina-fok a környék nagy kazuarina fáiról kapta nevét. A fok Sorongtól
2 kilométerre, Észak-Pápua Madárfej-félszigetén (Semenanjung Kepala Burung)
található, és kitűnő fürdő-, illetve pihenőhely.
Biak városa Biak szigetén, a Cendrawasih-öbölben Pápua tartomány kapuja.
Infrastruktúrája fejlettebb, mint a tartomány legtöbb településének. Partszakaszai közül a várostól keletre eső Bosnik-part fürdőzési és vízi ejtőernyős lehetőségei, az északi Korem-part pedig gyöngyhalászata miatt népszerű az idelátogatók
körében. A Biaktól északra fekvő Supiori-sziget védett vadonjában hagyományos
falvak várják az érdeklődőket.
A jiwikai múmia 300 éves, a Wamenától 15 km-re található Jiwika faluban, a 250
éves purno múmia pedig Asologaimában, 33 km-re Wamenától, a Jayawijaya kormányzóságban látható.
A Carstensz piramis egész Délkelet-Ázsia és Óceánia legmagasabb pontja,
4884 méter magas. A tartomány nyugati részén, a Jayawijaya-hegylánc területén,
Pápua egyenlítői dzsungele fölött magasodnak a világ legnehezebben megközelíthető hófödte csúcsai: a Carstensz és a 4862 méter magas Ngga Pulu (korábbi
nevén a Puncak Jaya).
Wamena falu Jayawijaya kormányzóságban található, a helybeliek az általuk
honaynak nevezett, vastag fűtetővel borított, fából készült, ablak nélküli, köralakú
házakban laknak.
Az asmat népcsoport a sziget félreeső délkeleti partszakaszán él. „Primitív”
stílusú, művészi fafaragásaikról és hosszú lakóházaikról nevezetesek. A modern
civilizáció hatásai csak a közelmúltban jelentek meg a vidéken. Agats múzeumában érdekes fafaragványokat és mindennapi használati tárgyakat bemutató
gyűjtemény látható. Az asmat kézművesség az 1960-as évek végén jelentős ösztönzést kapott az ENSZ hagyományos kézművességet támogató projektje révén.
Az Asmat Kulturális Fesztivál minden év októberében kerül megrendezésre.

Sentani tavi vízi karnevál
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PÁPUA

NYUGAT-PÁPUA
Nyugat-Pápua az Új-Guinea sziget Indonéziához tartozó területének
északnyugati nyúlványa. Területét a Madárfej-félsziget (más néven
Doberai vagy Semenanjung Kepala Burung) és a környező kisebb szigetek alkotják, lakossága megközelítőleg 800 000 fő, így egyike a legkisebb népességű indonéziai tartományoknak. Nyugat-Pápua tartományi központja Manokwari.

Idegenforgalmi hivatal
Dinas Kebudayan dan Pariwistata Papua Barat
Jl. Pahlawan Sanggeng, Manokwari
Telefon: (62-967) 212648

Megközelítés

A II. világháborús japán katonai emlékmű

A Batavia Air és a Merpati Air légitársaságok menetrend szerinti járatai közlekednek Manokwariba Makassaron át. A repülőtér a belvárostól 7 km-re található jó taxiközlekedéssel.

Érdekes látnivalók
A Pasir Putih tengerpartot puha fehér homok borítja, vize kristálytiszta. A szép
környezet és a kellemesen simogató szelek kikapcsolódásra, fürdőzésre kifejezetten alkalmassá teszik. Csak két kilométer Manokwaritól, így autóval, motorkerékpárral, tömegközlekedési eszközzel egyaránt könnyen elérhető.
Az Amban-part a Csendes-óceán partján közel 2 méter magas hullámaival tökéletes terep a vízisíelők és szörfösök számára. Manokwaritól csak 5 km a távolsága,
motorkerékpárrral, autóval, busszal szintén könnyen megközelíthető.
A Kabori-tó csodás panorámájával kiváló édesvízi horgászhely: elsősorban
aranyhal, mujair (tilápia), harcsa fogható. Autóval, busszal, motorkerékpárral is
megközelíthető, Manokwaritól 20 km a távolsága.

A múzeum

A Rumah Kaki Seribu (százlábú ház) egy hagyományos háztípus, amit az arfak
népcsoport épít. Ritka és egyedi a formája, cölöpökön áll, ezért is hívják százlábúnak. Falait fakéregből készítik, tetejét vastag szálú fű borítja. Olyan félreeső
helyeken, mint Kebar és Anggi, még mindig nagy számban láthatók.
A Meja-hegység és a Japán emlékmű: a távolból asztal formájára emlékeztető
hegy (a meja szó jelentése asztal) szigorúan védett terület. Ma is érintetlen őserdeje,
varázslatos és szép panorámája miatt kedvelt kirándulóhely. A Monumen Jepangot,
vagyis a Japán emlékművet a japán hadsereg 221-es és 222-es hadosztálya ideérkezésének emlékére emelték a hegyen. Alig 2 km a távolsága Manokwaritól, így
autóval, motorkerékpárral, busszal egyaránt könnyen megközelíthető.
A Maredred-vízesés Pasir Putih faluban különösen szép természeti környezetben található, a növény- és állatvilág errefelé igen gazdag. A vízesés remek fürdőhely is egyben. Fak-Fak városából 10 perces csónakutat követően két órányi
gyaloglásra kell számítani a folyó mentén.
Tubir Seram szigete Fak-Fak város előtt terül el. Csodálatos és vonzó a látképe.
Parkjában sokféle tarka virág és egyéb növényfaj várja az érdeklődőket. Itt áll a
Perjuangan Merah Putih emlékmű (Függetlenségi emlékmű) és egy kis múzeum,
amelyben történelmi jelentőségű tárgyak gyűjteménye látható. Fak-Fakból hajóval 5 perc az út.
A dugong (tengeri tehén vagy szirén) különleges tengeri emlősállat, ami nagy
számban él Webra falu környékén. Előfordulási helyük járművel könnyen megközelíthető.
A Papera emlékművet 1969-ben emelték Manokwari belvárosában. Indonézia
Nyugat-Pápua területeinek visszaszerzéséért folytatott küzdelmének állít emléket.

Baliem fesztivál
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Az Arfak törzs hagyományos háza

Szágó-pálma
Szágó
pálma feldolgozás
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Ritka rákfélék

Sziget az óceánban

A II. világháborús emlékmű szintén Manokwari belvárosában található, a
hollandok állították 1948-ban a japán hadsereg által kivégzett rendőrtisztek és
kormányhivatalnokok emlékére.
A Japán erőd Kokas városában áll, 1944-1945-ben építették. A japán haderő
védelméül és rejtekhelyéül szolgált a II. világháború idején. Fak-Fakból négy óra
a hajóút ide.
Az őskori tenyérábrázolás a Kokas városa melletti sziklákon látható 10-13 méteres magasságban. A vörös színű sziklarajzok tenyereket, fegyvereket és állatokat
ábrázolnak.
A Kasuarina-fok szép, hosszú és tiszta tengerpartjának közelében sokféle egzotikus korall látható, ezért igen népszerű a búvárkodás szerelmeseinek körében.
Sorong városától 3 km-re található és bármilyen járművel könnyen megközelíthető.
A Klaijili-hőforrás Makbon járásban található, vize bőrhibák, bőrbetegségek
gyógyítására alkalmas. Sorongtól 60 km-re található, bármilyen járművel könnyen
megközelíthető.
A kísérleti erdő sokfajta növényét a Cenderawasih Egyetem Mezőgazdasági és
Erdészeti Kara használja kutatási célokra. Manokwaritól hét kilométerre található
és motorkerékpárral, autóval vagy tömegközlekedési eszközökkel könnyen megközelíthető.
A Krokodil-sziget enyhén lejtős tengerparttal, puha homokkal és kristálytiszta
vízzel várja a fürdőzőket és horgászokat. Motorcsónakkal a legkönnyebb megközelíteni, mivel Sorong városától csak fél kilométer a távolsága.
A Kafiau-sziget a tengeri élőlényekben igen gazdag Dampir Waigeo szorosban
fekszik. A természeti környezet szépsége mellett izgalmas és varázslatos a tengerfenék élővilága is, ezért kitűnő merülőhelynek számít. Sorongból hajóval mintegy
másfél óra az út.
A Matan-szigeten sokféle fafajta honos, lágy homokja, áttetsző tengervize miatt
ideális fürdő- és horgászhely. Sorong városától motocsónakkal kb. 20 perc az út.
A Raja Ampat szigetcsoportot (négy királyok szigetei) Nyugat-Pápua tartomány északnyugati csücskében több mint 40 ezer km² tengeri és szárazföldi terület és több mint 1500 parányi sziget alkotja. Az ún. Korall-háromszög a világ
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egyik legfontosabb korallcsoportosulása, Raja Ampat vizei rejtik a Föld leggazdagabb tengeri élővilágát. Waigeo, Batanta, Salawati és Misool négy nagyobb
szigete, valamint több száz kisebb sziget alkotja az ún. Madárfej menedéket, egy
kiterjedt védett területet cápák, teknősök, ördögráják számára. Itt található a
Cendrawasih-öböl is, Indonézia legnagyobb tengeri nemzeti parkja az új-guineai
Madárfej-félsziget partjainál.
Raja Ampatot a tengeri biodiverzitás szempontjából a világ egyik leggazdagabb forrásának tartják. A masszív korallcsoportosulások mutatják, hogy zátonyai ellenállnak a kifehéredésnek és a betegségeknek, amik a korallok túlélését
világszerte komolyan veszélyeztetik. Az erős óceáni áramlatok a korall lárvákat
Raja Ampattól elsodorják az Indiai- és a Csendes-óceán területeire, ezáltal más
korallzátonyok ökoszisztémáját is gazdagítják. Az itteni korallok változatossága,
valamint az a képességük, amivel más zátonyokat is gazdagítani tudnak, az itteni
tengeri élővilág védelmét globális szempontból is kiemelt fontosságúvá teszik.
Raja Ampat vizeiben az 537 korallfaj (az indonéziai Scleractiniák 96%-a itt fordul
elő) mellett 699 puhatestű faj is él. Ez is azt bizonyítja, hogy a tengeri élővilág
megdöbbentően sokszínű errefelé. Egyes területek óriási növendék halrajokkal
dicsekedhetnek, de gyakori a cápafélék, például szőnyegcápák (wobbegong)
feltűnése is. Mansuarban jelentős a manta rája és a teknős populáció. Itt van esély
arra is, hogy hajóról letekintve, vagy épp a parthoz közeli sekély vizekben úszkálva vagy búvárkodva az ember felejthetetlen találkozást éljen át delfinekkel vagy
épp egy arra úszó bálnával. A szigeteken buja erdők, ritka növények, mészkősziklák és teknősök tojáslerakó és költőhelyei figyelhetők meg.
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