Rundrejse i Malaysia med
storby, regnskov og trope-ø

Tag på en fantastisk rundrejse i Malaysia, hvor essensen af det
smukke land skal opleves.
En rundrejse med en perfekt kombination af hipt storbyliv og
fascinerende kultur i Kuala Lumpur, ophold i verdens ældste
regnskov, Taman Negara, med et væld af aktiviteter og suveræn
badeferie på tropeøen Redang med palmer, hvid sandstrand og
turkisfarvet, klart vand.

15 dage
Fra-pris pr. person i kr.

16.448,-

Dette rejseforslag giver jer det bedste af Malaysia, og hvor
indkvarteringen til fulde matcher kvaliteten af oplevelserne.

Oplev Kuala Lumpurs storbyliv med
luksusindkvartering
Besøg de berømte Batu Caves i Kuala Lumpur
Få oplevelser i Taman Negara inkl. besøg hos urfolket
Orang Asli
Nyd ren afslapning på tropeøen Redang
Vær aktiv i det lækre vand med snorkling, dykning og
sejlture
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark til Kuala
Lumpur, Malaysia
Der er afgang fra Danmark i løbet af dagen. Det er muligt
at flyve fra Aalborg, Billund, København eller Hamburg.
Der er en enkelt mellemlanding på vejen med et flyskifte,
før der fortsættes mod Kuala Lumpur.

Dag 2: Ankomst til Kuala
Lumpur
I ankommer til Kuala Lumpur i løbet af dagen. Efter at
bagagen er modtaget, og indrejseformaliteterne er
overståede, mødes I af en repræsentant for BENNS, som
sørger for jeres transfer ind til jeres hotel i centrum af
Kuala Lumpur. Transporten fra lufthavnen til hotellet
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tager en lille times tid. I kommer til at bo rigtig centralt i
Kuala Lumpur, nær flere af byens store attraktioner. Fra
hotellet er der således fantastisk udsigt til byens store
vartegn, Petronas Towers, der engang var verdens
højeste bygninger.
Vi har valgt at indlogere jeres på et lækkert hotel med
store lejlligheder; et fænomen, der bliver mere og mere
udbredt i Asien. Et koncept, hvor man får rigtig meget
'værelsesplads', uden at man mister et normalt hotels
høje serviceniveau. I indkvarteres på det helt nye The
Face Suite.
The Face Suite
The Face Suites er et helt nyt 5-stjernet lejlighedshotel,
centralt beliggende i Kuala Lumpur på Jalan Sultan
Ismail. Herfra er der ikke langt til byens seværdigheder
og primære shoppingområde. Generelt er Kuala Lumpur
en lille by med et kompakt centrum, hvor det er relativt
let at komme rundt til de vigtigste ting.
I indkvarteres i en Superior lejlighed på hele 83 m2, så
her er plads nok. Lejligheden har en lang række
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faciliteter:
Kæmpestor seng - king size størrelse
En Suite badeværelse med brusekabine
LED TV i lejligheden
Opholdsrum med sofa
Spisebord til 2
Moderne, mindre køkken med følgende udstyr:
Emhætte, kogeplader, mikroovn og køleskab
Skrivebord/arbejdsstation
Strygejern og -bræt
Vaskemaskine med indbygget tørretumbler
Trådløst Internet i lejligheden
Såfremt I rejser flere sammen (venner, familie ol. vil I
blive indkvarteret i en større lejlighed i samme kvalitet).
Lejligheden er således fuldt udstyret til at kunne
tilberede måltider, hvorfor opholdet her er uden
morgenmad. Dette giver jer samtidig en fleksibilitet til at
nyde jeres morgenmad, når det passer jer.

Børnepool
Beliggende ved siden af Infinity Poolen på 51.
etage.

Fitness Center
Moderne fitness center med moderne udstyr.
Ligger også på 51. etage med fantastisk udsigt til
byen.

Restaurant Tangerine
Dejlig restaurant, også på 51. etage, med
spektakulær udsigt. Restaurantens vinduer fra gulv
til loft giver en ekstra wow-effekt til indtagelsen af
jeres måltid. Restauranten har et omfattende
spisekort med såvel lette som mere omfattende
retter. I vil kunne prøve det lækre malaysiske
køkken sammen med mere vestlige orienterede
retter som pasta, burgers og steaks.

Af andre faciliteter byder The Face Suites på:
Infinity pool on Sky Deck?
På toppen af hotellet, på 51. etage, finder I en af
hotellets helt store salgsvarer, den 38 meter lange
'infinity pool', med en bjergtagende udsigt til byen
og dens skyline med bl.a. Petronas Towers og
Menara KL Towers. Det perfekte sted at se
solnedgangen, mens man slapper af i poolen.
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Café Il Viso (italiensk for 'Face')
Hyggelig café i bunden af hotellet, som serverer
herlig kaffe i alle varianter, brød, kager, juicer mm.
Her serverer man også let morgenmad, såfremt I
ikke får det lavet i jeres lejlighed. Kaffen laves på
bønner fra den berømte italienske producent
Lavazza.
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Resten af dagen er på egen hånd.
Overnatning: The Face Suite i Superior lejlighed

Dag 3: Kuala Lumpur |
Halvdagsudflugt i Kuala
Lumpur
Nyd morgenmaden i jeres lejlighed eller i café Il Viso. I
dag er planlagt en halvdagsudflugt, der vil give jer et
indblik i Kuala Lumpurs historie, fra tiden tilbage i
1850'erne, hvor byen blev grundlagt og frem til den
moderne, internationale metropol, som byen er blevet til
i dag.
Kuala Lumpur (KL) blev primært grundlagt på grund af de
store tinforekomster, som blev fundet i midten af
1800-tallet. Hvor KL ligger i dag, var på den tid det sted,
hvor man kunne komme længst op ad Klang-floden med
tinmalm og andre forsyninger/nødvendigheder. Derfor
blev KL et vigtigt distributionssted, som med tiden blot
voksede i betydning.
Som by er det i dag almindelig kendt, at KL blev grundlagt
i 1857. På den tid var byen så langt, som tænkes kan, fra
det KL, som vi kender i dag. Fattig, med enorme sociale
problemer, og huse, der for det meste var bygget i træ.
Byen har ad flere omgange været udsat for

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

oversvømmelser og brande. Briterne fik dog hen ad vejen
mere skik på byen og begyndte at bygge huse/bygninger i
mursten. Den endelige status som by efter
uafhængigheden i 1957, kom i 1972.
I afhentes på hotellet kl. 09.00. Halvdagsudflugten har
følgende besøgspunkter: Royal Selangor Tin Centre,
fødestedet for KL, Merdeka Uafhængighedsplads, Sultan
Abdul Samad bygningen, Kuala Lumpur City Gallery, The
King's Palace og Batu Caves. Efter Batu Caves returneres
der til jeres hotel, og resten af dagen er på egen hånd.
Batu Caves
Batu Caves er et af Malaysias helligste steder for hinduer
og en af landets helt store seværdigheder. Batu Caves en
en samling af store kalkstensgrotter, som ligger 13 km
nord for Kuala Lumpur. Grotterne rummer flere hindu
templer, der har tiltrukket pilgrimme for mere end 120
år. Amerikaneren William Hornaday er officielt
krediteret for at have fundet grotterne, selv om det
uofficielt anerkendes, at kinesiske bosættere og især
Malaysias indfødte folk, Orang Asli, har kendt til
grotterne i endnu længere tid.
Grotterne er meget farverige, og meget populære at
besøge for turister såvel som lokale. Kommer man i
slutningen af januar og begyndelsen af februar, vil man
være vidne til den 3-dage lange Thaipusam festival.
Uanset hvornår I besøger stedet, så skal I besøge The
Dark Cave, for at lære mere om områdets naturhistorie.
Kuala Lumpur
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Kuala Lumpur er Malaysias hovedstad og bjergtager alle
med sin dynamik, sin multikulturelle
befolkningssammensætning, sin hippe shopping, sin
kompakthed, som gør det nemt af opleve meget på kort
tid, og sin enorme venlighed, der er mærkbar alle vegne.
Her føler alle sig velkomne med det samme.
KL er en sansemættende oplevelse lige fra den søde røg
fra røgelsepindene i de kinesiske templer og duften af
barbecue satay til larmen fra natmarkederne og duften
fra de aromatiske olie, der rammer jer, når I går forbi
forbi lækre Spa steder i de mange up-market Shopping
Malls og dyre hoteller.
Kuala Lumpur har udviklet sig enormt de seneste år og
byder i dag den kræsne turist på al den komfort og
kvalitet, som tænkes kan, samtidig med at tradition og
historie er særdeles velbevaret. KLs blanding af
modernitet, udtrykt gennem de mange skyskrabere og
historie og kultur udtrykt gennem de mange
kolonireminscenser, og det hele kittet sammen af en
imødekommende befolkning, gør et besøg her til noget
helt særligt.
Her er noget for alle og noget for enhver pengepung, men
uanset hvad man er til, får man kvalitet for pengene. For
Malaysia er et relativt billigt land at besøge. Det er meget
billigt at spise her, hvis man vil, og drikkelse ligeså.

Merdeka Uafhængighedsplads
Sri Mahamariamman Temple
Central Market
Masjid Negara, byens fantastiske Grand Mosque
Smuk arkitektur på Sultan Abdul Samad Building &
byens jernbanestation
Petronas Towers og KLCC Park
Cathedral of Saint Mary The Virgin, engelsk kirke
fra 1894
Menara Kuala Lumpur, bemærk belysningen om
aftenen
Topklasse shopping i Pavilion og Suria KLCC
Changkat Bukit Bintang med masser af hippe barer
og restauranter
Byens farverige Little India og Chinatown
Jalan Alor; åbent Food Hawker Center lige ved
indgangen til Changkat; Godt, sjovt og billigt!
Den ekstraordinære spiseoplevelse
Ikke langt fra jeres hotel, blot 800 m, ligger en af byens
bedste restauranter, Tamarind Hill, der serverer asiatisk
køkken i topklasse. Smuk restaurant med servering dels
udendørs i mindre salaer, dels indendøre. Læs mere om
restauranten her.
Alternativt er der flere gode restauranter i Changkat
området, hvor der også findes en række hippe udendørs
barer som f.eks. Havana Bar and Grill.

Kuala Lumpurs højdepunkter:
Skal det være helt low-key anbefales madmarkedet ved
Jalan Alor.
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Overnatning: The Face Suites i Superior Suite

hollandsk indflydelse, alt fra det 15. og 16. århundrede.
Melaka, såvel som Georgetown, er eksempler på unik
arkitektonisk og kulturel byscene uden sidestykke i dette
fjernøstlige område.

Dag 4: Kuala Lumpur | På
egen hånd

Melakas højdepunkter:

En hel dag til fri disposition. Har I endnu ikke fået nok at
Kuala Lumpur, er det oplagt at bruge endnu mere tid i
byen.
Alternativt kan vi anbefale, at I tager en udflugt syd på til
den gamle UNESCO-beskyttede by, Melaka. Der er et par
timers kørsel fra jeres hotel til Melaka, men det er det
hele værd.
Melaka
Melaka har været optaget på UNESCOs liste over vores
verdensarv siden 2008. Melaka blev optaget samtidig
med en anden malaysisk by, Georgetown på Penang,
begge historiske byer ved Malacca strædet.
Melaka er en historisk by ved Malacca-strædet, der har
udviklet sig gennem omfattende handel og
kulturudveskling mellem øst og vest gennem mere end
500 år. Denne kulturelle indflydelse fra både øst og vest
har givet byen en helt særlig multikulturel arv som er
både synlig og usynlig. På byens regeringsbygninger,
kirker, pladser og fæstninger ses den tydelige påvirkning
fra både et malaysisk sultanat, samt både portugisisk og
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Stadthuys, det gamle hollandske rådhus
Christ Church, gammel hollandsk kirke fra 1753
St. Pauls Cathedral
A Famosa, resterne af et gammelt portugisisk fort
Populære Jonker Street
Cheng Hoon Teng Temple
Tag på et Malacca River Cruise
Baba and Nyonya Peranakan Museum
Francis Xavier Church
Hainan Food Street
Overnatning: The Face Suites Superior lejlighed

Dag 5: Kuala Lumpur Taman Negara
I forlader storbyens støj og vrimmel i dag og forude
venter det diametralt modsatte, regnskovens dybe, stille
ro i en at verdens ældste regnskove, Taman Negara, i
hjertet af Malaysia. Der er tidlig afgang fra hotellet, kl.
07.00, så sørg for at spise morgenmad i lejligheden.
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Alternativt spørg på hotellet, om der kan laves en
'breakfast box' - det er som regel muligt. Sørg også for at
have lidt frugt og snacks med til turen, da der ikke er
inkluderet frokost i dag. Der er først opsamling ved hotel
Istana, inden den videre tur til Taman Negara.
Vejen ind til Taman Negara kan gøres på 2 måder, valget
er jeres. I kan vælge at køre direkte til Taman Negara, og
den direkte tur tager ca. 3,5 timer, inden I er fremme ved
Kuala Tahan på kanten af den enorme regnskov. I
krydser floden i båden her og lige på den anden side
ligger parkens hovedkvarter og jeres hotel Mutiara
Taman Negara, hvor I skal bo de næste 3 nætter. I
ankommer til lodgen ved frokosttid.
Alternativt kan I køre til Labu Sentral, hvorfra der sejler
både op ad floden til Mutiara Taman Negara. En
fantastisk måde at begynde rejsen ind i regnskoven. På
denne måde får man allerede en fornemmelse for den
oplevelse, der venter en. Det er ikke usædvanligt at se
aber og masser af fugle på vejen. Sørg for måske at have
en pude eller andet at sidde på, da bådene er enkle uden
den store komfort. Men naturoplevelserne opvejer dette.
Vælger I denne tur, venter der jer en sen frokost ved
ankomst.
Taman Negara National Park
Taman Negara er den første og ældste nationalpark i
Malaysia, og hed oprindeligt King George V National
Park. Parken fik sit oprindelige navn efter
uafhængigheden i 1957. Målsætningen var at bevare
landets unikke, endemiske natur. Mængden og
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diversiteten i naturen her er bare overvældende.
Taman Negara er samtidig en af verdens ældste
regnskove og regnes for at være 130 mill. år gammel.
Parken er ca. 4400 km2 stor og er mange steder stadig
tæt, fugtig og ufremkommelig jungle med masser af
dyreliv. Her kan man stadig opleve elefanter, tigre,
leoparder og næsehorn, men lad det være sagt med det
samme. I kommer ikke til at opleve disse vilde og sky dyr,
da de gemmer sig dybt inde junglen, hvor I ikke kommer
på denne rejse.
I kommer til at se dyr, det er givet, men det vil være
slanger, aber, fugle, små øgler, mindre rådyr og hvis I er
heldige tapirer. Floraen er overvældende og grøn, og her
er orkidéer en masse, og er I heldige, får I øje på verdens
største blomst, Giant Rafflesia, som er næsten 1 meter i
omkreds.
Man regner med, at her er 10.000 forskellige planter,
150.000 insekter, 25.000 hvirvelløse dyr, 675 fuglearter,
270 reptiler, 250 slags ferskvandsfisk og 200 forskellige
pattedyr. Noget af floraen og faunaen er endemisk for
Taman Negara.
De mest populære aktivteter i Taman Negara er sejlture
på floden og trekking i junglen. En særlig aktivitet er
'canopy walking', hvor man går rundt på gangbroer
blandt trætoppene i 40 m. højde med mulighed for at
komme tæt på dyrelivet i toppen af regnskoven. Den skal
I prøve under opholdet her.
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Taman Negaras højdepunkter
Verdens ældste regnskov; tyk og mange steder
ufremkommelig
Masser af aktivitetsmuligheder som jungle hiking,
canopy walking, flodsejlads
Mulighed for at møde Malaysia urbefolkning,
Orang Asli
Mutiara Taman Negara
I bor på det 3-stjernede jungleresort Mutiara Taman
Negara, som er det eneste resort, der ligger inde i selve
Taman Negara.
Læs mere om Mutiara Taman Negara her.
Snart er det tid til middagen, og efter middagen er det tid
til den første aktivitet, hvor I sammen med en guide skal
på aftenvandring i regnskoven. Regnskoven er
anderledes om aftenen end om dagen, da det vil være
muligt at se flere og andre dyr efter mørkets frembrud,
end når det er lyst. Det nøjagtige tidspunkt for
aftenvandringen aftales med receptionen.
Måltider inkluderet: Middag
Overnatning: Mutiara Taman Negara

Dag 6: Taman Negara |
Aktiviteter i regnskoven
Nyd morgenmaden på hotellet. snart er det tid til dagens
aktivitet med jeres guide. Det nøjagtige tidspunkt for
denne aktivitet aftales med receptionen. Aktiviteten i
dag varer ca. 3 timer og omfatter dels Canopy Walking
og en vandretur til Teresek Hill. Turen oppe i toppen af
regnskoven er 530 meter lang og er da lidt
mavekildrende, men de fleste har ingen problemer med
at klare det. Nyd også udsigten til Gunung Tahan, som er
det højeste bjerg i området.
Efter 3 timer vender I retur til resortet og frokost. Resten
af dagen er på egen hånd til at slappe af og gøre ting på
egen hånd. Alternativt tilbyder resortet en lang række
aktiviteter i regnskoven, som I kan benytte jer af - mod
egen betaling. Dette kunne være:
Sejltur til Lata Berkoh
Udforskning af huler og grotter
Fiske
Tur til 'Four Steps Waterfall'
Bemærk! Resortet har flere aktiviteter end nævnt her,
men flere er inkluderet allerede i rejsen.
Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: Mutiara Taman Negara
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Dag 7: Taman Negara |
Aktiviteter i regnskoven
Nyd morgenmaden og formiddagen på resortet, indtil
frokosten venter. I eftermiddag skal I sammen med en
guide på 2 spændende oplevelser. Dels skal I på lidt
'rafting' op ad floden på vejen mod Kuala Trenggan. Her
passeres hele 7 strømfald, og I bliver våde! Herefter
tager guiden jer med til et af højdepunkterne i Taman
Negara; et besøg hos regnskovens urbefolkning, Orang
Asli. En urbefolkning, der har umiskendelige træk med
urbefolkningen i Australien.
Her kommer I på besøg i en Orang Asli bosættelse, der
typisk ligger lidt i højden ved flodbredden. Her får man et
unikt indblik i deres dagligliv, samt hører om deres
historie, kultur og liv generelt. Man hører om, hvordan
urfolket lever af og med naturen. I får demonstreret
deres færdighed i at puste med pil i rør, og I får selv lov til
at prøve, hvor svært det er! I får set, hvordan de laver ild,
uden andre hjælpemidler end naturens. Et
tankevækkende besøg, der sætter vores moderne liv i
perspektiv.
Turen ind i regnskoven i dag varer ca. 2 timer, men
afsætter et dybt indtryk. Efter besøget hos Orang Asli
folket vender I retur til jeres resort for afslapning og en
dejlig middag om aftenen.
Orang Asli folket, Malaysia urbefolkning
Navnet Orang Asli betyder 'det oprindelige folk' eller 'de

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

første folk'. De findes kun på Malaysia halvøen, ikke på
Borneo-siden. I dag er der omkring 60.000 indfødte,
hvoraf størsteparten bor i regnskoven. Resten bor
hovedsagelig langs eller nær kysten. Det indfødte folk er
ikke en homogen gruppe, men snarere bestående af
mange heterogene smågrupper, hver med eget sprog og
kultur og med en selvopfattelse af at være anderledes
and de andre. Sprogmæssigt er der hos nogle af de
nordlige Orang Asli grupper tydelige træk fra indfødte
stammer i Thailand, Myanmar og Indokina.
Men overordnet opdeler man Orang Asli i 3
hovedgrupper: Senoi, Orang Malayu Asli og Negrito.
Der er store forskelle mellem disse tre grupper. Navnet
Negrito antyder, at disse folk stammer fra det østlige
Afrika eller Papua New Guniea. De er meget mørke i
huden og med krøllet hår. Disse lever i den nordlige og
nordøstlige del af Malaysia halvøen og for det meste i
jungle/regnskovsområder. De fleste lever stadig som
nomader og i pagt med naturen. Mange mener, at
Negrito-gruppen ankom til Malaysia halvøen for ca.
8.000 år siden og var jægere og samlere, som boede i
huler. De kendte til at lave ild og tilberede deres mad
med grove steninstrumenter. Skoven var deres
fødekammer og samtidig deres medicinskab.
Negrito-gruppen har gennem årtusinder samlet viden om
naturens helbredende egenskaber.
Senoi-gruppen lever hovedsagelig i Cameron Highlands.
De ligner de 'normale' malayer, omend de kan have noget
mørkere hud. Man mener, at de oprindeligt er kommet
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fra Vietnam, Cambodia og det nordlige Thailand for 6000
- 8000 år siden. Mange Senoi-folk arbejder i
teplantagerne her, eller man kan møde dem i Kuala
Lumpur som gadesælgere eller taxachauffører.
Måltider inkluderet: Helpension
Overnatning: Mutiara Taman Negara

Dag 8: Taman Negara Kuala Terengganu/Merang
- Redang
I dag er det tid til at forlade regnskovens dybe stilhed. De
næste dage skal I opleve en anden form form for natur og
stilhed med hele 6 dage på tropeøen Redang med det
skønneste vand og lyden af havets brusen.
Efter morgenmaden krydser I først floden for at sejle
over til Kuala Tahan. Det er kun et par minutters sejlads,
og I betaler kontant 1 MYR = 1,50 kr. for at komme over.
Kl. 08.00 er der afgang fra Kuala Tahan, og nu går turen
til den malaysiske østkyst, til havnen i enten Kuala
Terengganu eller Merang, alt efter hvilket hotel I har
valgt at bo på på Redang.
Køreturen til østkysten varer ca. 6 timer, og der gøres et
par stops undervejs for at strække benene og få lidt
forfriskninger/mad. Sejlturen ud til Redang tager ca. 2
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timer, og hvis I har valgt at bo på Coral Redang eller
Laguna Redang sejles der fra Kuala Terengganu. Har I
valgt at bo på The Taaras sejles der fra Merang.
Der er ankomst til Redang sidst på eftermiddagen, og I
indkvarteres i jeres værelse.
Har I valgt at bo på Coral Redang eller Laguna Redang
kommer I til bo på den østlige side af øen, lige ud til dejlig
sandstrand og herligt vand. Der ligger flere andre
hoteller på denne strandstrækning.
Hvis I gerne vil have stranden for jer selv, skal I vælge at
bo på The Taaras. Dette skønne luksushotel ligger for sig
selv, helt ugenert på den nordlige del af øen, anlagt ud til
den smukkeste sandstrand med den herligste, klare vand.
Det oplagte valg til den ekstra selvforkælelse.
Læs mere om The Taaras her.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Valg mellem The Taaras | Coral Redang
Island Resort | Laguna Redang
På The Taaras indkvarteres i Garden Deluxe værelse
På Coral Redang Island Resort indkvarteres i Superior
værelse
På Laguna Redang indkvarteres i Standard værelse
Der kan købes opgradering til andre typer af værelse.
Hør nærmere.
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Dag 9 - 13: Ophold på
Redang | Sol, strand &
lækkert vand
Nyd morgenmaden på jeres hotel. Dagene er til fri
disposition til at bade, dase og nyde Redang, som byder
på alverdens muligheder for at svømme, snorkle, dykke,
island hopping mm. Hør på jeres hotel om de mange
muligheder.
Redang
Redang ligger 45 km ud for Kuala Terengganu på den
malaysiske østkyst. Redang er den største ø i en gruppe
på 9 øer, der er beskyttet indenfor Redang Marine Park.
Her finder I krystalklart vand og adskillige dykkersteder
for de interesserede. Havet omkring de beskyttede øer
er fuldt af marineliv, og her finder I masser af farverige
og forskelligartede fisk, havanemoner og koraller. Det er
meget ofte muligt at svømme med store havskildpadder
og revhajer. Bemærk, at det er strengt forbudt at samle
koraller og andet materiale fra havet for at tage det med
hjem. Der er strenge bøder for dette, såfremt det
opdages.

byder øen også på muligheder som jungle trekking,
sejlture i båd og kano. Der kan ikke fiskes før langt ude på
havet på grund af øernes status som beskyttet
marinepark.
Perhentian Islands - ideelt til Island Hopping
Perhentian Islands ligger ikke langt fra Redang og kan
nemt nåes på en sejltur i løbet af dagen. Her finder I de to
øer: Pulau Perhentian Besar & Pulau Perhentian Kecil.
Her finder I samme tropiske omgivelser som på Redang
med palmestrande med superblødt hvidt sand og
krystalklart, turkisfarvet vand. Her er helt fortrinlige
muligheder for at snorkle og dykke, helt på niveau med
Redang. Absolut et besøg værd.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Valg mellem The Taaras | Coral Redang
Island Resort | Laguna Redang
På The Taaras indkvarteres i Garden Deluxe værelse
På Coral Redang Island Resort indkvarteres i Superior
værelse
På Laguna Redang indkvarteres i Standard værelse?
Der kan købes opgradering til andre typer af værelse.
Hør nærmere.

Vandene omkring Redang rummer hele 2 skibsvrag: The
H.M.S. Prince of Wales and H.M.S. Repulse, som sank i
begyndelsen af 2. Verdenskrig.
Redang er en paradisisk ø, som er helt perfekt for en
badeferie i troperne. Udover de havbaserede aktiviteter

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

Rejser til Malaysia | Redang | The Taaras | Garden Deluxe værelse

Dag 14: Redang - Kuala
Terengganu - Kuala
Lumpur | hjemrejse

Vejret i Malaysia
Det er altid godt at vide, hvordan vejret er på rejsemålet,
når jeg skal rejse.
Læs mere om vejret i Malaysia her.

Efter morgenmaden er det tid til at skulle forlade det
tropiske paradis. I sejler retur til fastlandet til enten
Kuala Terengganu og Merang afhængig af, hvor I bor, jf.
tidligere. Der er flere afgange om
morgenen/formiddagen fra Redang, og vi tilpasser
afgangen til jeres videre rejse fra Kuala Teranganu og
Kuala Lumpur.
Herefter fortsættes mod lufthavnen i Kuala Terengganu.
Herfra flyver I retur til Kuala Lumpur, hvor der er
flyskifte til flyet mod Europa. Hjemrejse mod Danmark i
løbet af dagen.
Måltider inkluderet: Morgenmad

Dag 15: Hjemkomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark efter et flyskifte undervejs.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

Priser og afgange
Marts - oktober Coral Redang Island Resort - Fra pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
16.448,00 DKK

Tillæg for juli + august
1.500,00 DKK

Marts - oktober Laguna Redang Resort - Fra pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
17.648,00 DKK

Tillæg for juli + august
1.500,00 DKK

Marts - oktober The Taaras - Fra pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
18.448,00 DKK

Tillæg for juli + august
2.000,00 DKK

Tillæg pr. person for opgradering af flyrejsen til Business Class: Fra kr. 20.150

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Transfer fra lufthavn i Kuala Lumpur til hotel i Kuala
Lumpur

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

3nt. på The Face Suite

Forplejning medmindre andet er oplyst

Halvdagsudflugt i Kuala Lumpur

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Transfer fra Face Suite til Hotel Istana i Kuala
Lumpur

1MYR (malaysisk ringgit = ca. 1,5 kr.) for
bådtransport fra Mutiara Taman Negara til Kuala
Tahan. Betales lokalt til bådmanden.

Transfer til Kuala Tembeling Jetty i Taman Negara
Bådtransfer fra Labu Sentral til Mutiara Taman
Negara
3nt. med helpension på Mutiara Taman Negara
(ingen frokost på ankomstdagen)

Redang Marine Park Conservation Fee 30 MYR
(ca. kr. 45) pr. person.
Hotelskat på 10 MYR pr. værelse pr. nat. Betales
til hotellet on location
Evt. visum/indrejsetilladelse Læs mere her

Ture/udflugter med engelsktalende naturguide i
Taman Negara, som beskrevet i dag-til-dag
programmet

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Entréer og parkudgifter til programmet
Transfer fra Taman Negara til Kuala Terengganu
eller Merang
Transfer fra Kuala Terengganu eller Merang til det
valgte hotel på Redang
6nt. på det valgt Beach Resort inkl. morgenmad
Transfer fra Redang til Kuala Terengganu eller
Merang
Transfer fra Kuala Terengganu eller Merang til
lufthavnen i Kuala Terengganu
6% statsskat

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk
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