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RENCANAKAN PERJALANAN ANDA

BAGAIMANA MENCAPAI TEMPAT KAMI
Ada sejumlah penerbangan harian dari bandara-
bandara besar, termasuk Jakarta dan Singapura, 
langsung ke Balikpapan, yang merupakan 
bandara terdekat dengan tempat kami. Atas 
permintaan, kami dapat mengatur transportasi 
ke dan dari bandara!

KAPAN BERKUNJUNG
Kami buka sepanjang tahun, namun musim 
hujan biasanya berlangsung dari November 
sampai Februari. Bulan April sampai Oktober 
biasanya lebih kering dan disukai untuk 
berkunjung. Satwa liar dapat dilihat sepanjang 
tahun. 

APA YANG ANDA TEMUKAN
Kami terletak tepat di selatan khatulistiwa di 
iklim tropis. Harap bersiap untuk suhu hangat, 
kelembapan sedang, medan yang cukup terjal, 
dan berbagai jenis serangga. Lihat situs web kami 
untuk informasi lebih lanjut mengenai kondisi 
setempat.

JELAJAHI LEBIH JAUH
Temukan lebih jauh tentang 
Samboja Lodge dan pesan 
perjalananmu hari ini!

www.sambojalodge.com

BOS Foundation @bornean_ou@bosfoundationf
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PESAN KAMAR SEGERA

Pelajari semua pilihan dari 
kami dan pesan kamar 
dan kegiatan Anda secara 
daring. 

Nikmati petualangan di hutan hujan Kalimantan saat 
menginap di Samboja Lodge. Kamar kami yang unik dan 
eksotis menjadi oasis yang nyaman bagi Anda selama 
kunjungan yang seru ke alam liar yang menakjubkan.

King Suite
Suite terletak di lantai teratas, berukuran 28 meter 
persegi, dan memiliki tempat tidur ukuran king, AC, teras 
pribadi, dan berbagai fasilitas kamar.

Queen Suite 
Suite ini berukuran 20 meter persegi dan memiliki 
tempat tidur ukuran queen, AC, dan berbagai fasilitas 
kamar.

Standard Room
Kamar berukuran 18 meter persegi dan memiliki dua 
tempat tidur twin, AC, dan berbagai fasilitas kamar.

Semua pemesanan kamar mencakup sarapan gratis dan 
wisata ke Pulau Orangutan dan Suaka Beruang Madu.

Datang menginaplah di tempat kami dan temukan 
kenangan indah tentang Kalimantan! Penginapan 
kami di Samboja Lestari tak hanya menawarkan 
suasan hutan impian, tetapi juga memberi wawasan 
apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan 
orangutan kalimantan dan rumah hutan hujan 
mereka. 

Terletak di tengah 1.800 hektar hutan yang rimbun, 
Samboja Lodge adalah tempat yang tepat bagi Anda 
untuk mempelajari secara langsung cara menanam 
kembali hutan dan melindungi satwa liarnya. 

Samboja Lodge dirancang secara unik memanfaatkan 
arsitektur lokal. Dinding interior dan eksteriornya 
terbuat dari bahan daur ulang dan dihiasi dengan 
kerajinan Kalimantan yang dibuat oleh masyarakat 
Dayak setempat.

Selama menginap, Anda akan berada di pusat 
Program Rehabilitasi Orangutan Kalimantan Timur 
yang merawat dan merehabilitasi orangutan yang 
diselamatkan dari area deforestasi. Pusat rehabilitasi 
ini juga memiliki salah satu suaka beruang madu 
terbesar di dunia. 

Kami menawarkan pengalaman ekowisata terbaik, 
mulai dari kesempatan menyaksikan kegiatan 
merawat orangutan dan beruang madu sampai 
petualangan luar ruang yang mendebarkan. Lihat 
pilihan dari kami.

Samboja Lodge terletak 
sekitar sejam perjalanan dari 
kota pelabuhan Balikpapan, 
Kalimantan, tersembunyi di 
balik surga berhutan.

Samboja Lestari

Jakarta

Paket-paket wisata berikut tersedia setiap hari dan 
menjadi bagian dari pemesanan kamar mana pun:

PULAU ORANGUTAN
Kunjungi pulau-pulau buatan tempat orangutan yang 
tak bisa dilepasliarkan ke hutan (unreleasable) hidup 
nyaman di lingkungan semi-liar. Temui tim kami untuk 
belajar lebih jauh tentang satu-satunya kera besar Asia! 

SUN BEAR SANCTUARY
Di sini Anda akan menemukan bagaimana jenis beruang 
terkecil di dunia berperan penting bagi alam dengan 
mengamati mereka secara langsung bersama kami di 
salah satu suaka beruang madu terbesar dunia.
 
Wisata-wisata berikut dapat dipesan secara terpisah 
dengan biaya tambahan: 

SUNGAI HITAM
Ikuti wisata pagi atau sore hari dengan perahu di 
sepanjang Sungai Hitam, untuk mencari bekantan yang 
terancam punah dan satwa liar lain. Nelayan lokal akan 
memandu Anda di sungai pasang surut ini. 

JEMBATAN KANOPI
Di Bukit Bangkirai, Anda akan merasa seperti pendaki 
hutan yang sesungguhnya saat menavigasi rangkaian 
jembatan gantung dan jalur pejalan kaki saat mencari 
satwa liar setempat.   

Bandung

Balikpapan


