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Tag med på en unik rundrejse i Malaysia med det bedste af
Malaysia. Malaysia er en utrolig kombination af europæisk
kolonihistorie, bjergtagende natur, vidunderlige strande og ikke
mindst en farverig og kompleks befolkningssammensætning af
kinesere, malayer, hinduer og ikke at forglemme landets
fascinerende urfolk, Orang Asli.
Rejsens højdepunkter er mange og lige så forskelligartede, som
landet selv. Lige fra Georgetowns unikke UNESCO-beskyttede
centrum, over Taman Negaras dybe regnskov til en af verdens
smukkeste strande ved Datai Bay på Langkawi.
Unik indkvartering hele vejen med klimaks på det lækre The
Andaman på Langkawi. En rejse for den kvalitetsbevidste til en
særdeles gunstig pris.

Mærk Kuala Lumpurs hippe storbyliv og kultur

Smag på gadekøkkener fra Malaysias mange
forskellige kulturer

Kom på guidet tur i Taman Negara regnskoven

Se de bølgende teplantager i Cameron Highlands

Gå i Georgetowns historiske centrum

Badeferie på tropeøen Langkawi med ophold på
luksushotellet The Andaman
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
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 flyskifte,
før der fortsættes mod Kuala Lumpur.

Dag 2: Ankomst til Kuala
Lumpur, Malaysia
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. Det tager en lille times tid at komme ind
til centrum af Kuala Lumpur, hvor jeres hotel ligger.

I kommer til at bo rigtig centralt i Kuala Lumpur, nær
flere af byens store attraktioner og ikke langt fra byens
primære shoppingområde ved Bukit Bintang. Fra hotellet
er der således udsigt til byens store vartegn, Petrona
Towers, der engang var verdens højeste bygninger.

Pullman Kuala Lumpur City Center
Pullman hotellet er et dejligt førsteklasses hotel, centralt
beliggende i byen. Et moderne hotel med al den komfort
og alle de faciliteter, som et luksushotel skal kunne byde
på i dag.

Hotellet ligger som nævnt nær byens primære shopping
område, og ganske nær hotellet ligger Raja Chulan
monorail station, som er højbanen, der løber gennem
byens centrale del. På denne måde kan I komme let og
ubesværet rundt til de mest populære områder i byen.

Pullman hotellet har hele tre restauranter og to barer.
Køkkenet byder på såvel asiatiske som internationale
retter. Der er gratis WiFi overalt på hotellet. Vil man
være aktiv er her både fitness center og udendørs pool,
mens den ekstra selvforkælelse dækkes af hotellets Spa.
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Værelserne er ganske rummelige og indrettede i et stiligt
og smart design og med alle moderne bekvemmeligheder.
Et rigtig godt hotel i hjertet af Kuala Lumpur.

Resten af dagen er på egen hånd.

Overnatning: Pullman Kuala Lumpur City Center

Dag 3: Kuala Lumpur |
Halvdagsudflugt i Kuala
Lumpur
Nyd morgenmaden på hotellet. I dag er planlagt en
halvdagsudflugt til fods, der tager jer med rundt til byens
hovedattraktioner, nye som gamle. Guiden henter jer på
hotellet. Byrundturen begynder med en kort togtur til
Masjid Jamek moskeen, som ligger der, hvor Kuala
Lumpurs to floder, Klang og Gombak, mødes. Det var
f.eks. her, at Kuala Lumpur blev grundlagt i 1857.

Mashid Jamek var den første større moske, der blev
bygget i Kuala Lumpur. Moskeen blev indviet i 1909. Her
begynder jeres gåtur rundt i hjertet af Kuala Lumpur. På
dette sted finder I den store uafhængighedsplads,
Merdeka, omgivet af bygninger i mange forskellige
arkitektoniske retninger. Synligt er den engelske
kolonistil, og I kommer forbi den berømte Sultan Abdul
Samad Building, bygget i den karakteristiske Mughal-stil.

Den samme stil finder I også på byens jernbanestation.

Under gåturen rundt kommer I til at smage på lokale
produkter som f.eks Roti Canal - et lokalt fladbrød, og
Teh Tarik, som er en varm tedrik med mælk. Gåturen
indeholder andre højdepunkter, som

Jalan Masjid India med indisk moske
Merdeka området med den engelske Selangor klub
Central Market med de mange forretninger med
lokalt håndværk
Det kinesiske tempel, Sin Sze Si Ya, fra 1800-tallet.
Det indiske tempel, Sri Maha Mariamman
Chinatown
Chan She Shu Yuen Clan House

Der vil være transfer tilbage til jeres hotel efter gåturen.
Resten af dagen er på egen hånd.

Kuala Lumpur (KL)
Kuala Lumpur er Malaysia 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
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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 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 og drikke i Malaysia.

Flere højdepunkter i Kuala Lumpur:

Masjid Negara, byens fantastiske Grand Mosque
Petrona 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!

Petrona Towers, byens juvel
Petrona Towers er Kuala Lumpurs og Malyasias ikoniske
landemærke. Tårnene rager hele 452 m til vejrs og har 88
etager. Flot om dagen, men endnu mere dragende om
aftenen, når lysende er tændt. Tårnene, som er i stål og
glas, står og stråler, som to juveler op mod den kulsorte
nattehimmel. Imponerende syn.

Konstruktionen af tårnene blev påbegyndt i 1992, og de
stod færdige i 1996. I mange år kunne man ikke komme
op i tårnene, men den tid er ovre, og i dag kan man
komme så højt op som til 86. etage og nyde en fantastisk
udsigt.

Den ekstraordinære spiseoplevelse
Vil I prøve en ekstraordinær spiseoplevelse, kan vi
anbefale Tamarind Hill, som serverer asiatisk køkken i
topklasse. 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.

Skal det være helt low-key anbefales madmarkedet ved
Jalan Alor.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Pullman Kuala Lumpur City Center

http://www.tamarindrestaurants.com/tamarind-hill.html
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Dag 4: 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.

Efter morgenmaden forlader I jeres hotel og der er en
kort transfer til Hotel Istana. Herfra er der opsamling af
andre gæster, der skal med på turen ind til regnskoven
Taman Negara. Turen til Taman Negara med bus tager
ca. 4,5 timer. Målet er Labu Sentral, hvorfra en båd sejler
jer videre ind til regnskoven og jeres resort for de næste
par nætter, Mutiara Taman Negara.

Bådturen frem mod Kuala Tahan, hvor resortet ligger,
tager ca. 2 timer, og går gennem tæt jungle og passerer
flere små landsbyer. En fin tur, der giver jer en god
fornemmelse af, hvad der venter jer længere inde i
regnskoven.

Fremme i Kuala Tahan indkvarteres i straks på Mutiara
Taman Negara resortet i hyggelige chalets. Ved ankomst
er det muligt at købe frokost for egen regning.
Efterfølgende vil I have tid på egen hånd til nyde de
eksotiske omgivelser på resortet, inden det om aftenen
er tid til middagen i Sri Muriara Restaurant. Middagen er
for egen regning.

Efter middagen er der en videopræsentation af resortet

og området, inden I sammen med en guide fra resortet
skal ud på en aftensafari i junglen, hvor I kommer til at
høre mere om nattelivet i regnskoven med mulighed for
at spotte nogle af natdyrene.

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
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 mass,e og er I heldige, får I øje på verdens
største blomst, Giant Rafflesia, som er næsten 1 meter i
omkreds.

Floraen og fauna er utrolig i Taman Negara med et
estimat på 10.000 forskellige planter, 150.000 insekter,
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25.000 hvirvelløse dyr, 675 fuglearter, 270 reptiler, 250
slags ferskvandsfisk og 200 forskellige pattedyr, mange
endemiske for Taman Negara.

Aktiviteter i naturen er meget populære i Taman Negara
og omfatter bl.a. sejlture på floden og trekking i junglen.
En helt 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.

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
Mutiara Taman Negara er et fint 3-stjernet jungleresort
og det eneste, der ligger inde i selve nationalparken
Taman Negara. I kommer til at bo i store og rummelige
Chalets (hytter) på næsten 42 m2, og med al moderne
komfort.

Læs mere om Mutiara Taman Negara her.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Mutiara Taman Negara

Dag 5: Taman Negara |
Aktivteter 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. Efter
lidt afslapning er det igen tid til en tur op ad floden mod
Lata Berkoh, hvor I skal se nogle smukke vandfald. Nyd
den fabelagtige natur, som I sejler igennem på vejen.
Afhængig af vandstanden i floden kan det være, at I skal
trekke det sidste stykke vej for at komme til Lata Berkoh.

Retur til resortet til middag i resortets restaurant. Nyd
den sidste aften i junglen med alle dens dufte og lyde.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Mutiara Taman Negara

/asien/malaysia/mutiara-taman-negara
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Dag 6: Taman Negara -
Cameron Highlands
Efter morgenmaden er det tid til at checke ud fra
hotellet. I tager den korte bådtur over til Kuala Tahan,
hvor turbussen venter for at køre jer videre mod
Cameron Highlands. Der er en længere køretur foran jer,
forventeligt 6 timer, så selv om der stoppes undervejs
bl.a. for frokost (for egen regning), så er det en god idé af
have noget vand og måske lidt frugt med i mini-bussen.

Ud på eftermiddagen ankommer I til jeres hotel i
Cameron Highlands. Der er straks check-in og
indkvartering på jeres værelse.

Om aftenen vil der være middag på hotellet, hvor der
serveres en Steamboat Dinner.

Cameron Highlands
Området blev opdaget for den vestlige verden af
englænderen William Cameron i 1885. Cameron blev
bjergtaget af området og roste det overfor sin regering.
Herefter foreslog Sir Hugh Low, at området blev gjort til
"a resort area for health, pleasure, gardening or farming
purposes". Det tog dog noget tid, inden det kom så vidt,
da man først skulle sørge for, at infrastrukturen var i
orden, hoteller/resorts blev bygget, teplantager og
grøntfarme anlagt mv. Men 41 år efter William
Camerons anprisning af Cameron Highlands kom de
første feriegæster til højlandet.

Det siges, at de første gæster var kinesiske
forretningsmænd, der søgte stilheden i det smukke
område, men det tog ikke lang tid, inden især
englænderne kom hertil, lokket at det kølige, behagelige
klima, som er i skærende kontrast til det varme, fugtige
lavland, som Malaysia også kan være. Under 2.
verdenskrig holdt gæsterne sig væk, undtaget japanerne,
men straks efter krigens ophør vendte de tilbage.

Det er her i Cameron Highlands, at den amerikanske
silkekonge, Jim Thompson, i 1967 på mystisk vis
forsvandt. En forsvinden, der endnu i dag, er et
mysterium, som aldrig er løst.

Den smukke natur er naturligt i højsædet, og det man
kommer herfor, men kulturen er også til stede i form af
Malaysias urbefolkning, Orang Asli, der har mindre
landsbyer i området, og som man ofte kan se stå ved
vejsiden og sælge frugt, benzin mv. Let genkendelige på
deres 'anderledes' udseende.

Strawberry Park Resort
Strawberry Park Resort ligger smukt midt i de grønne
temarker i Cameron Highlands. I indkvarteres i et 45 m2
stort, rummeligt Studio Room, der med egen balkon har
en vidunderlig udsigt til hotellets eksotiske have.
Hotellet har masser af faciliteter med bl.a. restauranter,
bar, lounge, natklub, indendørs pool, sauna og
tennisbane.

Måltider inkluderet: Morgenmad og Steamboat dinner i
Cameron Highlands
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Overnatning: Strawberry Park Resort, studio room

Dag 7: Cameron Highlands
- Penang
Nyd morgenmaden på hotellet, inden det er tid til
fortsætte eventyret. I fortsætter mod Penang og
Georgetown. På vejen mod Penang er der indlagt
oplevelser i det, der gør Cameron Highlands til et yndet
udflugtsmål, nemlig temarkerne i det bølgende landskab.

Her er temarker så langt øjet rækker, og I gør stop ved en
teplantage og -fabrik, hvor I får at se, hvordan teen
forarbejdes, og hvilke former for te og de forskellige
kvalitetsgrader, der findes. Spændende og interessant og
helt sikkert noget, der giver jer et andet syn på te. Der
gøres også stop ved en sommerfuglefarm og ved en af de
mange, små hytter, hvor urfolket Orang Asli bor.

Herefter fortsættes mod Penang. Turen ned fra
Cameron Highlands er lidt snirklet med masser af sving,
så det tager sin tid. Når først I er nede fra højlandet er
der god vej til Penang. Der er ca. 250 km fra Cameron
Highlands til Georgetown i Penang, og der gøres stop for
frokost på et tidspunkt undervejs. Frokosten er for egen
regning. I er i Georgetown ud på eftermiddagen.

I Georgetown kommer I til at bo i historiske omgivelser i
det renoverede Clans Georgetown, der er indrettet i

nogle gamle klanhuse, som har tilhørt Khoo Kongsi
klanen. Khoo Kongsi klanhuset er et historisk
mindesmærke i Georgetown, og det ligger i umiddelbar
nærhed af hotellet.

Penang
Penang blev tidligere kaldt for Orientens Perle. Dette er
måske i dag lige at gå for langt, men Penang er dog et af
Malaysias mest besøgte rejsemål, især på grund øens
fascinerende miks af vestlig og asiatisk indflydelse. Øen
formår på smukkeste vis, at omfavne den moderne
tidsalder uden at give slip på sin kolonifortid.

På grund af sine talrige velbevarede bygninger er øens
hovedstad, Georgetown, optaget på UNESCOs
verdensarvsliste. I den gamle bydel i Georgetown finder I
masser af hyggelige restauranter, caféer, barer og
gallerier, som gør bydelen utrolig hyggelig at færdes i.
Kulinarisk er Penang også helt i top, og maden her regnes
for noget af det bedste i Malaysia, ja, hele Asien.

Clans Kongsi Boutique Hotel
Jeres hotel er et unikt boutique hotel indrettet i 'Sixteen
Houses', tilhørende en af Georgetowns største
seværdigheder, Khoo Kongsi klanhuset. 'Sixteen Houses'
refererer til, at der i Khoo Kongsi enklaven blev bygget
16 terrassehuse, som flankerede de snævre smøger, der
førte ind til den centrale gårdsplads med klantemplet.

Terrassehusene blev bygget til nyankomne kinesiske
familiemedlemmer til Khoo familien. Arkitekturen er
typisk sydkinesisk, eklektisk stil, og strukturen er en
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tydelig blanding af kinesisk, malaysisk og vestlig stil.
Denne blanding kan ikke ses i Kina og er derfor helt unik
for Penang.

I indkvarteres i enten Harmony eller Courtyard værelser.
Store, rummelige og med et ægte asiatisk touch i
indretningen. Meget lækkert.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Clans Kongsi Georgetown i Harmony eller
Courtyard room

Dag 8: Penang | To
udflugter
Nyd morgenmaden på jeres boutique hotel, inden det er
tid til at tage ud på den første af dagens to udflugter.

Ø-rundtur på Penang
Den første udflugt tager jer med rundt til øens
seværdigheder lige fra strandene på nordsiden af øen til
nostalgiske Georgetown. Udflugtens højdepunkter
omfatter Ferringhi Beach og Teluk Bahang landsby,
fiskerlandsby, markedsboder, Malay landsby,
slangetemplet, Penang Bridge og Georgetown. Hvis tiden
tillader det, vil der også være et besøg på en fabrik for
lokalprodukter inkluderet i turen. Al entré er inkluderet.

Herefter er det tilbage til jeres hotel. Tid til afslapning,

indtil I sidst på eftermiddagen skal ud på endnu en
udflugt, denne gang i selve Georgetown. Indtil da kan I jo
evt. selv begive jer ud i den UNESCO-beskyttede by, da I
bor helt centralt nær flere at den gamle bydels
attraktioner som f.eks. Kapital Keling Mosque.

Georgetown byrundtur bl.a. med cykeltur i en Trishaw
Sidst på eftermiddagen skal I opleve Georgetown på en
anderledes måde, nemlig med en Trishaw, som er en
traditionel cykeltaxa, som man ser allevegne i byen. En
sjov og nærværende måde at komme omkring på.

Turen tager jer rundt til en lang række af byens
allerstørste attraktioner heriblandt Fort Cornwallis,
Weld Quay, klanhuset Khoo Kongsi (lige, hvor I bor),
Little India med Sri Mahamariamman templet, et Pinang
Peranakan Mansion (rigmandsbolig) og afsluttende med
eftermiddagste på det legendariske Eastern & Oriental
Hotel (E&O).

Herefter retur til hotellet.

Georgetown
Georgetown kom på UNESCOs verdensarvsliste i 2008
(sammen med Melaka). De tidligste bosættelser, fundet
på øen, er fra 1700-tallet, men det var først i 1786, da
kaptajn Francis Light overtog øen med magt på vegne af
East India Trading Company, at staten begyndte at
blomstre. Snart efter blev Georgetown grundlagt.
Bosættere kunne tage så meget land, som de havde lyst
til, hvilket sammen med øens status som toldfri zone, fik
endnu flere til at komme til øen. I en kort periode
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blomstrede illegal opiumhandel, drevet af lyssky
kinesere, men briterne fik styr på det.

Georgetown fik endelig status som 'rigtig' by i 1957, kort
tid før Malaysia fik sin uafhængighed. I 1980'erne
mistede byen sin toldfrie status til Langkawi, men byen
og øens tiltrækningskraft blev ikke mindre og fik for alvor
et skub efter UNESCO optaget, som betød masser af
penge til renovering.

Georgetowns andre højdepunkter

Cheong Fatt Tze Mansion, The Blue Mansion - et
MUST at se i Georgetown. Bygget efter Feng
Shui-principper. Bygningen er den ene af blot tre
traditionelle 'Mansions' udenfor Kina. I dag et
luksushotel, som dog tilbyder rundvisning i
bygningen. Men også smukt udefra.
Kek Lok Si templet. Sydøstasiens måske mest
betydningsfulde buddhistiske tempel.
St. George's kirken fra 1816
Wat Chaiyamangalaram. Vigtigt buddhistisk
tempel med enorm liggende buddha.
Kuan Yin Temple. Et af de ældste i Malaysia fra
begyndelsen af 1800-tallet.

Et populært spisested
China House i Beach Street kan anbefales som enten
spisested, som et godt sted at få en drink, en kop kaffe
eller høre noget god musik. Læs mere her.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: Clans Georgetown i Harmony eller
Courtyard room

Dag 9: Penang - Langkawi
Nyd morgenmaden på hotellet. Tiden er jeres egen, indtil
der er afgang fra hotellet til lufthavnen i Penang, hvor
der er flyforbindelse nordpå til Langkawi. En kort
flyvetur, så I er hurtigt på Langkawi. Her venter et
lækkert, lækkert strandophold på det 5-stjernede The
Andaman, der ligger ud til Langkawis og nok også en af
Malaysias bedste strande.

The Andaman ligger i Datai Bay og deler strand med det
legendariske Datai hotel. En forrygende oplevelse er i
vente.

Langkawi
Langkawi er den største ø i ø-havet af samme navn, og
ligger på grænsen til Thailand. Hele ø-havet består af ca.
100 øer (der er lidt tvivl, om der er 99 eller 105 øer).
Klimaet er naturligvis tropisk med temperaturer mellem
25 - 34 grader året rundt. Den allerbedste tid på året for
at besøge Langkawi er i perioden december - marts.

Langkawi er kendt for at byde på det bedste af alle
verdener: Smukke strande, rigtig god infrastruktur,
fantastisk natur med bl.a. mangroveskov med unik flora

http://www.chinahouse.com.my/
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og fauna, ultrabillig shopping på grund af øens toldfrie
status og fascinerende legender.

Selvom øen i dag et hot spot for turister, er der stadig
masser af muligheder for at opleve landlig idyl og
autencitet, når man kører rundt på øen udenfor de
koncentrerede turiststeder. Udover at opleve den lokale
livsstil, er der masser af andre ting af gøre på Langkawi:

Mount Mat Cintang; Langkawis næsthøjeste bjerg,
hvor det er muligt både at gå på gangbroer i de høje
luftlag og køre med tovbane. Der er en fantastisk
udsigt over øen og det omkringliggende øhav
herfra
Geopark Forest Reserve med mangroveskov, tæt
jungle og usædvanlige geologiske
klippeformationer. I kommer tæt på øens unikke
biodiversitet
Island hopping; oplev jomfruelige Dayang Bunting
og/eller snorkeling/dykning ved Pulau Payar
Marine Park
Vandfald og klippehuler; hele 3 vandfald og
spændende klippehuler ved Gua Cerita og Gua
Langsir.
Udsigten fra Gunung Raya, øens højeste bjerg;
mulighed for at gå de 4287 trin derop eller blive
kørt derop.
Øens strande; udover Datai Bay er øens bedste
strande nok Tanjung Rhu Beach, Cenang Beach og
Tengah Beach
Bon Ton Resort. Kører I en tur rundt på øen, skulle

I unde jer at spise frokost på Bon Ton Resort. Et
hotel, der er etableret som 'den gamle by i Århus',
med pælehuse, som man bor i, repræsenterende
forskellige stater i Malaysia. Meget charmerende
og fantastisk mad. Ligger ganske nær lufthavnen.

Datai Bay
Datai Bay ligger i det nordvestlige hjørne af Langkawi og
byder på den mest idylliske setting, som tænkes kan med
en U-formet bugt med den skønneste sandstrand og
smaragdgrønt vand omgivet af frodige, regnskovsklædte
bjerge. For de aktive findes en perfekt golfbane og flere
vandrestier i regnskoven, der munder ud i den smukke
strand.

Der er ingen offentlig adgang til stranden, så I har den
helt for jer selv sammen med gæsterne ved The Datai
Hotel.

The Andaman
The Andaman er et vidunderligt 5-stjernet luksushotel
beliggende i idylliske, tropiske omgivelser ved Datai Bay
omgivet af en urgammel regnskov og et 8000 år gammelt
koralrev.

Læs mere om The Andaman her.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: The Andaman i Rainforest værelse

/asien/malaysia/the-andaman
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Dag 10 - 13: Langkawi
Nyd morgenmaden på The Andaman. Dagene er til fri
disposition til at bade, dase og nyde Datai Bay og
Langkawi i øvrigt.

Måltider inkluderet: Morgenmad
Overnatning: The Andaman i Rainforest værelse

Der kan købes opgradering til andre typer af værelse.
Hør nærmere.

Dag 14: Langkawi - Kuala
Lumpur | Hjemrejse
Nyd den lækre morgenmadsbuffet på hotellet. Der er
check ud i dag, og i løbet af dagen skal I begive sig jer til
lufthavnen på øen. Der er arrangeret transfer for jer til
lufthavnen, hvorfra I flyver mod Kuala Lumpur. Fra Kuala
Lumper er der senere på dagen afrejse mod Danmark.

Dag 15: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen.

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.

/asien/malaysia/vejret-i-malaysia
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Rejseperiode Dec. - feb.   - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
23.298,00 DKK

Rejseperiode Marts - juni   - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
21.948,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
23.948,00 DKK

Rejseperiode Sept. - nov.  - Fra-pris i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
22.448,00 DKK

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



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark - Malaysia t/r inkl. skatter og afgifter

Fly Penang - Langkawi inkl. skatter og afgifter

Fly Langkawi - Kuala Lumpur inkl. skatter og afgifter

Privat transfer fra Kuala Lumpur lufthavn til hotel i
Kuala Lumpur

7nt. rundrejse med 2 nætter i Kuala Lumpur iht.
dagsprogram.

Måltider som angivet under dagsprogrammet

Transport fra KL til Kuala Tembeling

Bådtur Kuala Tembeling - Mutiara Taman Negara

Entréer og parkafgifter ifm. rundrejsen

Båd fra Mutiara Taman Negara til Kuala Tahan

Engelsktalende guide på turene/udflugterne

Privat transfer fra hotel i Penang til lufthavn i
Penang

Privat transfer t/r fra lufthavn i Langkawi til hotel på
Langkawi

5nt. på The Andaman, 5* med morgenmad

6% Government Service Tax

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Turistskat på 10 MYR pr. værelse pr. nat. Betales
direkte til hotellerne.

Video og kamera gebyr er typisk 5 MYR pr.
kamera i Taman Negara.

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Evt. visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/malaysia/rundrejse-til-malaysias-klassiske-hojdepunkter-14527?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/malaysia/rundrejse-til-malaysias-klassiske-hojdepunkter-14527%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

