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The Land of the Unexpected
van 7 september tem 22 september 2017
Dag 1 : Vertrek met vlucht vanuit Brussel
naar Singapore.

dorpen op Kiriwina. Overnachting in de
Lokuia Lodge (O,M,A).

Dag 2 : Aankomst in Singapore met
doorvlucht naar Port Moresby.

Dag 5 : Na ons ontbijt zijn we getuige
van een optreden van de locale dansers
en hun kunstwerken welke behoren tot
de beste van Papua. In de namiddag
bezoeken we de dorps chef en
verschillende Yam huisjes. Overnachting
in de Lokuia Lodge (O,M,A).

Dag 3 : Aankomst in de vroege
morgen in Port Moresby met transfer
naar ons Hotel na de Lunch city trip
langs heen het museum, het parlement
en de botanische tuinen, PNG art.
Overnachting in het Laguna Hotel
(M,A).
Dag 4 : Na ons ontbijt transfer voor
onze vlucht naar de Trobriands ook wel
de Islands of Love genoemd met de
traditionele cultuur en de unieke Yam
huisjes. De Trobriands zijn beroemd
om een van hun meest interessante
tradities de “Kula Trading Circle”waar
de ruilhandel een belangrijke rol speelt
in het sociale en culturele contact tussen
de bevolking van de verschillende
eilanden. Na de lunch verkenning van de

Dag 8 : Na ons ontbijt bezoek aan
de omliggende dorpen waar we
kennismaken met de Huli dansers en hun
prachtige versieringen. Overnachting
Lakwanda Lodge (O,M,A).

Dag 9 : Na ons ontbijt vertrekken we
vandaag over land naar Mt Hagen door
verschillende districten zoals Magarima,
Nipa, Poroma met hun prachtige
landschappen via Mendi richting Mt
Hagen. Overnachting Poroman Hotel
(O,M,A).
Dag 6 : Na ons ontbijt transfer naar
de airstrip voor onze vlucht naar Port
Moresby. Overnachting in het Laguna
Hotel (O,M,A).
Dag 7 : Transfer naar de luchthaven
voor onze vlucht naar Tari waar we
kennismaken met de zeer kleurrijke Huli
bevolking die zeer dicht samen leven met
de vele vogelsoorten en zeer zeker de
paradijsvogels welke men ook imiteerd.
Overnachting Lakwanda Lodge (O,M,A).

Dag 10 : Na ons ontbijt vertrekken we
voor onze trip over land via de Simbu
provincie naar Goroka. De rest van
de dag bezoek aan de Goroka show.
Overnachting Kanda Rest House
(O,M,A).
Dag 11 : Na ons ontbijt bezoek aan de
Goroka show. We blijven een ganse dag
aanwezig op dit kleurrijke gebeuren
met zijn spectaculaire stammen. Na
onze picnic lunch zal u zien hoe zij
hun lichaam omvormen tot een waar

kunstwerk dit is een ware lust voor
iedere fotograaf.
Overnachting Kanda Rest House
(O,M,A).

Dag 13 : Vandaag bezoek aan Rabaul en
de geschiedenis van de 2de wereldoorlog
en een bezoek aan een traditionele vuur
dans. Overnachting Gazelle International
Hotel (O,M,A).
Dag 14 : Vrije dag aan het strand.
Overnachting Gazelle International Hotel
(O,M,A).
Dag 15 : Na ons ontbijt transfer voor
onze vlucht naar Port Moresby met
aansluiting naar Singapore (O).
Dag 16 : Aankomst in Brussel.

Niet inbegrepen :
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Visumkosten en plaatselijke taksen.
- Annulatie- of bijstandsverzekering.
Opmerkingen :
- We reizen naar een primitief land
waar er lichte wijzigingen mogelijk
zijn tijdens de reis.
- In de Lakwanda Lodge in Tari
beschikken we over een beperkt
comfort doordat het gebied moeilijk
toegankelijk is.
- Single supplement 1008 euro.
- Minimum 6 deelnemers.

Afkortingen maaltijden : O=ontbijt/
M=middagmaal/A=avondmaal.

Dag 12 : Na ons ontbijt transfer naar de
luchthaven voor onze vlucht naar Port
Moresby met aansluiting naar Rabaul.
Overnachting Gazelle International Hotel
(O,M,A).

Inbegrepen :
- Internationale vlucht Brussel –
Singapore –Port Moresby H/T.
Vlucht Bru – Sin (in Q klasse)
Vlucht Sin - Pom (in G klasse)
- Alle binnenlandse vluchten zoals
vermeld in het programma.
- Luchthaventaksen.
- Alle overnachtingen in de vermelde
hotels op basis van de vermelde
maaltijden.
- Alle uitstappen zoals vermeld begeleid
door Nederlandstalige reisleider.

Interesse in deze
reis? Contacteer ons
dan via : info@oceanicexpeditions.be

7.699 €
prijs per persoon

Deze prijsofferte is onderhevig aan prijsaanpassingen bij de carriers ten
gevolge van schommelingen in fuel prijzen.

