Borneos skjulte skatte &
badeferie

Vil I opleve Borneos skjulte skatte i form af både natur, dyreliv og
kultur, og samtidig komme på en lækker badeferie? Så er dette
rejseforslag et godt bud.
I løbet af 17 dage vil I komme tæt på Borneos fantastiske natur
med jungle, utrolige grotter og ikke mindst et utroligt spændende
dyreliv. Her er der mulighed for at spotte den specielle næseabe
og den truede orangutang.

17 dage
Fra-pris pr. person i kr.

24.098,-

Efter en oplevelsesrig rundrejse vil I få mulighed for at komme
helt ned i gear på det utrolige Shangri-La Rasa Ria Resort, der
ligger ved en fantastisk strand. Har I lyst til flere oplevelser, så
ligger resortet også perfekt placeret til naturoplevelser. Det kan
være jungleture i området eller snorkel-/dykkerture til Tunka
Abdul Rahman Marine Park, som ligger ud for Kota Kinabalu.

Gå på opdagelse i den kulturelle by, Kuching
Besøg Bako National Park, hvor det er muligt at
opleve næseaben
Se orangutanger i Semonggok Wildlife Rehabilitation
Centre
Stift bekendtskab med lokale stammefolk
Gå i de imponerende grotter i Mulu National Park
Badeferie på luksushotellet Shangri-La Rasa Ria
Resort
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salg@benns.dk
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark
I flyver fra Danmark og efter to stops ankommer I, den
efterfølgende dag, til Kuching, som ligger i den
Malaysiske del af Borneo. Det er muligt at tilkøbe et
stop-over i Kuala Lumpur, hvis det ønskes.
Gør I stop i Kuala Lumpur, Malaysias hovedstad, kan I
opleve den multikulturelle befolkningssammensætning
og de mange shoppingmuligheder i byen.

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!

Her er blot et udpluk af Kuala Lumpurs højdepunkter:
Merdeka Uafhængighedsplads
Sri Mahamariamman Temple
Central Market
Masjid Negara, byens fantastiske Grand Mosque
Smuk arkitektur på Sultan Abdul Samad Building &
byens jernbanestation
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Dag 2: Ankomst til
Kuching, Malaysia
Efter I har fået jeres bagage bliver I modtaget i
lufthavnen og kørt til jeres hotel i Kuching. I har resten af
dagen til fri afbenyttelse.

www.benns.dk

Iban-folket. Foto: Tourism Malaysia

Kuching er hovedstaden i staten Sarawak, og er måske
en af Borneos mest sofistikerede byer med en
spændende kombination af kulturer, håndværk og et
forskelligartet køkken. Kuchings gader er også meget
forskellige, nogle er meget moderne, hvorimod andre
gader præges af en kolonial stemning.

I Bako National Park, som har eksisteret siden 1957, kan
I få den bedste introduktion til Borneos dyreliv. Til trods
for at parken blot er 27km2, finder I store forskelle i
vegetationen, f.eks. sumpområder og mangroveskov. I
finder også lækre strande langs kysten, der giver en
oplagt mulighed for et hvil på en vandretur.

Kuching byder også på diverse kinesiske templer, en
sydindisk moské for blot at nævne nogle af
seværdighederne i byen. På dag 5 skal I på en byrundtur
rundt i Kuching, hvor I får lov til at opleve de mest
interessante seværdigheder.

Udover den spændende skov er dyrelivet i Bako National
Park bestemt også noget at nævne. I parken findes
omkring 275 næseaber, som kun lever på Borneo. De ses
bedst på stierne Telok Delima og Telok Paku, og det er
netop her, I skal gå.

I kan f.eks. bruge aftenen på at smage noget af den lækre
"street-food", som I finder i byen.

Fuglelivet i Bako Nationaloark er også utroligt
imponerende. For blot at nævne nogle af de fugle, der
findes i området: Violetisfugle, Blåvinget
Storkenæbsisfugle, Asiatisk Drosseltimalier,
Mangroveniltavaer mm. Så I kan godt glæde jer til
fantastiske oplevelser i denne spændende nationalpark. ?

Overnatning: Hotel Hilton Kuching

Dag 3: Kuching - Udflugt til
Bako National Park

I kommer tilbage til hotellet sidst på eftermiddagen.
Overnatning: Hotel Hilton Kuching
Måltider: Morgenmad og frokost

I dag skal I på en spændende udflugt. I bliver hentet kl.
09.00 om morgenen og kører mod Bako National Park.
Turen til Baku tager ca. 1,5 time og I kører først i bil og
derefter med båd.
Ved ankomst til Bako National park mødes I med en
naturguide, og I vandrer på Telok Paku Trail.

Ring 65 65 65 65

salg@benns.dk

www.benns.dk

Langhus i Serawaks jungle

Dag 4: Kuching - Udflugt til
Semonggok Wildlife
Rehabilitation Centre
I dag skal I på endnu en spændende udflugt. Borneo er
især kendt for sine orangutanger, og dem skal I
forhåbentlig opleve i dag. I bliver hentet kl. 08.00 og
kører mod Semonggok Wildlife Rehabilitation Center. Da
orangutangerne her lever delvis vildt er der ikke garanti
for at se dem. Dog er dette et af de aller bedste steder at
se dem. Disse orangutanger er blevet reddet fra
fangeskab og trænet til at kunne klare sig selv i den
omkringliggende skov. De har derfor mulighed for at
komme og gå, som det passer dem, men kommer ofte
tilbage til centret omkring fodringstid.
Takket være stor succes med avlsprogrammet på stedet
er der en god chance for at se en orangutang-mor med
sin unge - et billede mange forbinder med Borneo.
Semonggok Wildlife Rehabilitation Center ligger en halv
times kørsel fra Kuching og derefter 20 min til fods. På
vejen til centret vil I gå forbi vilde botaniske haver, hvor I
kan se en unik samling af regnskovens planter.
Denne udflugt er med en chauffør, som vil fortælle lidt
undervejs. Dog kan der mod betaling tilkøbes en guide,
der vil gå i dybden med, hvad I ser og oplever.

Måltider: Morgenmad

Dag 5: Kuching Byrundtur
I dag mødes I med resten af gruppen, som I skal rejse med
den næste uge. I starter med en 4 timers byrundtur i
Kuching, hvor I også skal sejle på floden og se byen fra
vandsiden.
På denne tur får I set højdepunkterne i Kuching, I skal
bl.a. se: Chinatown, katte-statuen, som er et symbol på
byen (Kuching betyder kat på malaysisk) og det farverige
Tua Pek Kong tempel, som er kinesisk. I skal også forbi
Civic Centre Viewing Platform, hvorfra I kan se ud over
byen, samt det verdensberømte Sarawak Museum.
På den anden side af floden kan I besøge katte-museet og
på vejen se moskeer og paladset Astana. Turen går
tilbage til den gamle bydel af Kuching, hvor I til fods skal
opleve det farverige marked med krydderier og diverse
tekstiler.
Kuching byder på utallige seværdigheder og I skal også
opleve det firkantede tårn ved flodbredden, historiske
bygninger fra tiden, hvor den hvide engelske familie
"Brooke" regerede i staten Sarawak. Denne familie blev
omtalt som White Rajahs.

Overnatning: Hotel Hilton Kuching
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Deer Cave, Mulu National Park

Før jeres udflugt slutter har I en times sejllads på floden.
I har resten af dagen på egen hånd til at gå på opdagelse i
Kuching. I kan f.eks. tage tilbage til et af de områder, I
ønsker at gå mere i dybden med eller nyde en drink på en
af byens mange cafeer og restauranter.
Overnatning: Hotel Hilton Kuching eller lignende
Måltider: Morgenmad

Dag 6: Kuching - Batang Ai
I dag går turen videre til Batang Ai. Batang Ai National
Park ligger ca. 270 km. øst for Kuching og her er naturen
virkelig fantastisk. På vejen til Batang Ai kører I forbi små
landsbyer, rismarker og palmeplantager inden vejen
begynder at indsnævre og bliver mere kurvet, når I
kommer længere ind i landet. I stopper for at spise
frokost i den lille by Lachau.

der findes stadig en række langhuse i området, og det er
netop det I skal opleve i morgen.
I kan godt glæde jer til at overnatte på Aiman Batang Ai
Resort, som ligger i nationalparken af samme navn. Der
findes 100 værelser på hotellet og omgivelserne er helt
fantastiske med uberørt natur i alle retninger. Resortet
er smukt udsmykket og fra hotellet har I en fantastisk
udsigt over den spændende natur.
Overnatning: Aiman Batang Ai Resort (eller lignende)
Måltider: Morgenmad, frokost og middag

Dag 7: Batang Ai - Iban
Longhouse - Batang Ai

Når I ankommer til Hydro Lake, skal I ombord på en båd,
der tager jer til jeres resort. I spiser aftensmad på
resortet.

I dag skal I på en spændende udflugt, hvor I skal opleve
de kendte langhuse. I bliver sejlet i en lokal langbåd
dertil, hvor I undervejs kommer over søen og ind på
Engkari-floden, som er en af mange bifloder, der
strømmer ind i søen. Turen tager cirka 30 minutter, inden
I når til langhusene.

Batang Ai-området er kendt for de ældste
Iban-bosættelser i delstaten Sarawak. Det var i det 15.
århundrede at Iban-folket kom til Sarawak. I 1980 blev et
hydro-elektrisk dæningsprojekt færdiggjort og det
medførte, at der blev dannet en sø på hele 24 km2. Flere
lokalsamfund blev flyttet i forbindelse med dette, men

Ved ankomst kan I nyde en kort kulturel opvisning opført
af langhusenes beboere efterfulgt af
pusterørsdemonstration - noget de indfødte er kendt for.
Det var nemlig pusterør med giftpile, der blev brugt af
hovedjægerne i sin tid til at jage deres bytte, det er dog
længe siden og de folk, der bor i langhusene er utrolig
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Se om I kan spotte en orangutan. Credit: Tourism Malaysia

venlige og imødekommende.
Frokost er inkluderet i dag, og efter frokost har I lidt tid
på egen hånd, inden turen går tilbage til Batang Ai ad
samme rute med båd.
Overnatning: Aiman Batang Ai Resort (eller lignende)
Måltider: Morgenmad, frokost og middag

Dag 8: Batang Ai - Kuching
- Miri
Efter I har spist morgenmad, er det blevet tid til at
forlade det skønne resort. Turen går nu tilbage ad samme
vej til Kuching, hvorfra I skal flyve til Miri.
På vej til lufthavnen stopper I for at spise frokost. Når I
ankommer i Miri, vil I blive transporteret til jeres hotel,
hvor I checker ind. I har resten af dagen på egen hånd,
hvor I kan gøre, hvad I ønsker.
Overnatning: Miri Marriott Hotel (eller lignende)
Måltider: Morgenmad

Dag 9: Miri - Mulu - udflugt
til grotter
I dag skal I videre til Mulu. I bliver kørt til lufthavnen og
flyver til Mulu, hvor I bliver hentet og kørt til jeres resort.
Om eftermiddagen bliver I kørt til Mulu Parks
hovedkontor, hvor I påbegynder jeres 3 km gåtur via en
lang gangbro. På vej til grotterne Deer Caves og Lang's
Caves passerer I sumpområder, kalkstensformationer,
regnskov og små vandløb.
Når I kommer frem til Deer Caves er I ikke i tvivl om, at I
er på vej ind i en af verdens største grotte, som er godt 2
km. lang, og er 90 m. i bredden og højden over det hele et virkeligt imponerende syn!. Hovedkammeret, som er
delvist oplyst af sollys, er 174 m. bredt og 122 m. højt.
Navnet Deer Caves kommer sig af at det lokale Penan og
Berawan folk brugte dette området til at beskytte deres
hjorte.
Som i så mange andre grotter, findes der også mange
flagermus i Deer Caves. Det er oftest tidligt på aftenen
mellem 17.00 og 19.00, at man kan være heldig at opleve
en sort sky af flagermus.
Lang's Cave ligger ikke langt fra Deer Caves og er langt
mindre. Dog kan I her se spændende stalakitter og
stalagmitter, som bestemt er et besøg værd. Hold også
udkig efter flagermus.
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Batang Ai Longhouse. Credit: Malaysia Tourism

I bliver kørt tilbage til resortet, hvor der serveres
aftensmad. I har resten af aftenen på egen hånd.
Overnatning: Mulu Marriott Resort (Deluxe værelse)
Måltider: Morgenmad og middag

er der mulighed for at tage en forfriskende dukkert.
Frokosten nydes på en lokal restaurant inden turen går
tilbage til jeres resort, hvor I senere skal spise aftensmad.
Overnatning: Mulu Mariott Resort (Deluxe værelse)
Måltider: Morgenmad, frokost og middag

Dag 10: Mulu - udflugt til
grotter og langhus

Dag 11: Mulu - Kota
Kinabalu

I dag skal I på endnu en udflugt, hvor I sejler med
langbåd. Turen går mod Wind Cave, som I når til via båd
og efter et stykke på en gangbro. Her er der mulighed for
at se stalaktitter og stalagmitter, hvoraf nogle er oplyst. I
stopper også ved Penan Village.

I dag flyver I fra Mulu til Miri, hvorfra I flyver videre til
Kota Kinabalu. Her venter jer afslapning på det
fantastiske 5-stjernede Shangri-Las Rasa Ria Resort.

Her kan I se langhuse, som regeringen har sørget for i
forbindelse med et såkaldt moderniseringsprogram. Der
kan bo alt mellem 30 og 100 familier i ét langhus.
Penan-folket er det sidste delvist nomadiske folk i
Malaysia, og der er stadig nogle, der ikke ønsker at bo i de
tilbudte boliger. Penan-folket er utrolige dygtige til
forskellige håndværk, og I vil oftest opleve at de vil vise
dette frem med et ønske om at sælge det.

I bliver modtaget i lufthavnen og kørt til resortet. Her har
I hele 5 nætter til at nyde resortet, de mange faciliteter
og de skønne omgivelser. Det er muligt at arrangerer
vandreture i området, bestille vandsportsaktiviteter eller
besøge de smukke øer som ligger ud for Kota Kinabalu.
Så uanset om I ønsker ren afslapning eller flere
oplevelser, så er der noget for enhver smag.
Overnatning: Shangri-Las Rasa Ria Resort med
morgenmad

Efter et besøg ved Penan Village tager I videre til
Clearwater Cave. I Clearwater Cave finder I en
underjordisk flod. Ved picnicområdet (200 trin nedenfor)
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Tag en drink i baren på Shangri-La Rasa Ria

Dag 12 - 15: Badeferie på
Shangri-La Rasa Ria Resort
I har de næste dage til at slappe af på det helt fantastiske
hotel Shangri-La Rasa Ria Resort. Resortet ligger smukt
ud til stranden, og samtidig ligger det også perfekt
placeret, hvis man ønsker at opleve mere af Borneos
dyreliv.
Shangri-La Rasa Ria Resort byder på hele 5 restauranter
og 2 barer, hvoraf den ene ligger nede ved stranden. Her
er det populært at nyde den fantastiske solnedgang med
en lækker drink i hånden.

Måltider: Morgenmad

Dag 16: Hjemrejse
Jeres eventyr på Borneo er ved at nå til vejs ende, og
turen går nu mod Danmark igen, hvor I lander næste dag.
I bliver kørt til lufthavnen i Kota Kinabalu, hvorfra jeres
fly afgår fra.
På hjemrejsen er der også mulighed for at tilkøbe
stopover i Kuala Lumpur. Fra Kota Kinabalu vil der være
2 skift på hjemrejsen.

Der findes 499 værelser på resortet og det er tydeligt at
se, at det er blevet istandsat. Der findes både en Garden
Wing og en Ocean Wing (mulighed for opgradering til
Ocean Wing mod gebyr). Fællesområderne i Garden
Wing er smukt dekorerede, og her får man
fornemmelsen af at være tæt på naturen i en afslappet
atmosfære.

Måltider: Morgenmad

Stranden ved hotellet er 3 km. lang og har det skønneste
sand. Nyd lyden af bølgernes brusen.

I lander i Danmark igen rig på en masse nye oplevelser.

På Shangri-La Rasa Ria Resort findes der også en spa, der
tilbyder diverse behandlinger. Så hvis I vil tilføje lidt
ekstra til dette allerede luksuriøse ophold, så er det
oplagt her.
Overnatning: Shangri-La Rasa Ria Resort
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Dag 17: Ankomst til
Danmark

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

www.benns.dk

Mulu Resort Mariott set fra oven

Læs mere om vejret i Malaysia her.
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Priser og afgange
Rejseperiode September - december - Fra-pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
24.598,00 DKK

Rejseperiode Januar - juni - Fra-pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
24.098,00 DKK

Rejseperiode Juli - august - Fra-pris i kr. pr. person
Delt dobbeltværelse
25.498,00 DKK
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Hvad er inkluderet i prisen?
Fly til Borneo t/r inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indenrigsfly på Borneo ifølge program

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

Transfers
Forplejning medmindre andet er oplyst
4nætter på Hotel Hilton Kuching
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
2nætter på Aiman Batang Ai Resort
Kamera- og videogebyrer - Typisk 5 MYR pr.
kamera = ca. kr. 8,- i nationalparkerne

1nat på Miri Marriott Hotel
2nætter på Mulu Marriott Resort

Hotelskat på 10 MYR pr. værelse pr. nat. Betales
til hotellerne på stedet

Daglig morgenmad, 4 x frokost og 4 x middag
Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her
Udflugter ifølge program
Evt. visum/indrejsetilladelse Læs mere her
På ture/udflugter er I sammen med andre
Entreer og parkafgifter
Engelsktalende guide på udflugter
5nætter på Shangri-Las Rasa Ria Resort med
morgenmad (uden guide)
6% statsskat

Bestil din
næste rejse

Bestil

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