
Borneos regnskov, sandstrand
og unikke dyreliv

Borneos regnskov, sandstrand
og unikke dyreliv

39.598,-
Fra-pris pr. person i kr.

16 dage
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Tag med på en fantastisk rundrejse på Borneo, hvor I sammen
med andre oplever øens skjulte skatte.
I løbet af 16 dage vil I komme tæt på Borneos fantastiske natur
med regnskov, utrolige grotter og ikke mindst et utroligt
spændende dyreliv. Her er der mulighed for at spotte den
specielle næseabe, pygmæelefanter og den truede orangutang.
Undervejs skal I bo på to fantastiske lodges midt i regnskoven og
omgivet af det imponerende dyreliv.
Efter en oplevelsesrig rundrejse vil I få mulighed for at komme
helt ned i gear på den smukke ø Gaya Island, hvor I skal slappe
af de sidste dage i smukke omgivelser med lækker sandstrand
og turkisblåt vand.
Dette er en rejse, der kombinerer kultur- og naturoplevelser med
skøn afslapning.

Oplev den kulturelle by Kuching

Besøg Bako National Park, hvor det er muligt at
opleve næseaben

Se Semonggok Wildlife Rehabilitation Centre med
mulighed for at se orangutang

Tag på tur i regnskoven i Dalum Valley

Nyd en afslappende badeferie på Gaya Island

Få en overnatning og dyrerige oplevelser i Dalum
Valley



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
I flyver fra Danmark og ankommer den efterfølgende dag
til Kuching i den malaysiske del af Borneo. Det er muligt
at tilkøbe et stop-over i Kuala Lumpur, såfremt dette
ønskes.

Gør I stop i Kuala Lumpur, Malaysias hovedstad, kan I
opleve den multikulturelle befolkningssammensætning
og de mange shoppingmuligheder i byen.

Her er blot et udpluk af Kuala Lumpurs højdepunkter:

Merdeka - Uafhængighedspladsen
Sri Mahamariamman Temple
Central Market
Masjid Negara - byens fantastiske Grand Mosque
Smuk arkitektur på Sultan Abdul Samad Building
og byens jernbanestation

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!

Dag 2: Ankomst til
Kuching, Malaysia
Efter I har fået udleveret jeres bagage, bliver I modtaget i
lufthavnen og kørt til jeres hotel i Kuching. I har resten af
dagen til fri afbenyttelse.



Iban-folket. Foto: Tourism Malaysia
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Kuching er hovedstaden i staten Sarawak og er måske en
af Borneos mest sofistikerede byer med en spændende
kombination af kultur, håndværk og et forskelligartet
køkken. Kuchings gader er også meget forskellige, hvor
nogle er meget moderne, mens andre er præget af en
kolonial stemning.

Kuching byder også på diverse kinesiske templer og en
sydindisk moské for blot at nævne nogle af
seværdighederne i byen. På dag 3 skal I på en byrundtur i
Kuching, hvor I får lov til at opleve de mest interessante
seværdigheder.

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

Overnatning: Ranee Boutique Hotel i Standard Suite

Dag 3: Kuching - Udflugt til
Semenggoh Nature
Reserve
22 km syd for Kuching by ligger Semenggoh Nature
Reserve of Sarawak. Hele anlægget optager et område
på 3 km2 og fungerer som et fristed for orangutanger,
der enten er forældreløse eller blevet reddet fra
fangenskab. Orangutangerne trænes eller genoptrænes
til at overleve i deres naturlige habitat. De lærer at finde

naturlig føde og bygge rede i træerne. Mange af
orangutangerne er blevet returneret til det
omkringliggende område af naturreservatet, men der er
få, der aldrig helt vil genlære deres naturlige færdigheder
på grund af langvarig omgang med og afhængighed af
mennesker.

I løbet af de daglige planlagte fodringstider har I den
enestående chance for at observere disse fantastiske dyr
bevæge sig op i træerne eller nyde deres frugtmåltider.
Et af de mest hjertevarmende syn er, når du ser en
orangutang-mor med en lille baby vende tilbage til
fødeområdet. Observationer af orangutanger er dog ikke
garanteret på grund af det faktum, at de strejfer frit
omkring i naturreservatet.

Efter besøget i naturreservatet vender I tilbage til
Kuching, hvor I fortsætter med en byrundtur. Frokost
undervejs er for egen regning.

Kuching har været en samling af kulturer i århundreder,
og i kombination med en unik historie, der næsten lyder
som et eventyr med dets oprør og pirater, er Kuching
blevet et helt særligt sted. Oplev alle de forskellige
facetter af de mange kulturer i Kuching, som inkluderer
malaysisk, indisk og kinesisk kultur.

Højdepunkterne inkluderer krydderigaderne Gambier,
Indien-gaden, det ældste kinesiske tempel i Sarawak,
fotogalleriet ved Kuching South City Hall (lukket på
lørdage, søndage og helligdage) samt Brooke Gallery i
Fort Margherita (lukket på Sarawaks guvernørs



Danum Valley
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fødselsdag, Labor Day 1. maj og Malaysia Day 16.
september). Du vil også opleve en malaysisk landsby, den
gamle statsmoske og Civic Center med den kinesiske
kirkegård.

Herefter går I ombord på en sampan og sejler langs
Sarawak-floden, hvor I imponeres af den slående
kontrast mellem det travle moderne bycentrum på den
ene side af floden og roen i typiske malaysiske landsbyer
på den anden side. Sejlturen vil også vise jer nogle af de
koloniale bygninger fra de hvide rajahers æra, hvilket
giver jer en god mulighed for at tage dejlige billeder,
mens jeres guide introducerer jer til den unikke historie
om Sarawak og dens rajaher.

I er tilbage på hotellet om eftermiddagen, hvorefter I har
resten af dagen til at gå på opdagelse i Kuching på egen
hånd.

Overnatning: Ranee Boutique Hotel i Standard Suite
Måltider: Morgenmad

Dag 4: Kuching - Udflugt til
Bako National Park
I dag skal I på en udflugt til Bako National Park, der ligger
ca. 30 minutters kørsel fra Kuching og yderligere 20
minutter med båd til den lille halvø i Det Sydkinesiske
Hav. Bako er en botanisk skat med hele 25 forskellige

vegetationstyper og 7 forskellige regnskovsøkosystemer
med et stort antal af dyre- og plantearter. Her kan I
opleve eksotiske dyr som næseaber, bladaber, flyvende
lemurer og egern, skæggede vildsvin, langhalede
makakaber, sambarhjorte og forskellige fuglearter. Turen
er et fantastisk eventyr ind i Moder Natur. Undervejs vil
der blive serveret frokost for jer.

I er retur i Kuching i løbet af eftermiddagen.

Overnatning: Ranee Boutique Hotel i Standard Suite
Måltider: Morgenmad

Dag 5: Kuching-Mulu
National Park
I starter dagen med at nyde jeres morgenmad på hotellet.
Herefter vil I blive kørt til lufthavnen, hvorfra I flyver til
Mulu National Park

Når I er ankommet til lufthavnen i Mulu, bliver I kørt til
Mulu Marriott Resort, hvor I skal bo de næste to nætter.
Efter I har tjekket ind på hotellet, vil I blive kørt til
nationalparkens hovedkvarter, hvor I skal registreres og
spise frokost, inden I skal på en ca. 45 minutters gåtur ad
en 'boardwalk' gennem flod og skov. Stien fører jer til
Lang's Cave, hvor I får mulighed for at udforske den
smukke grotte med dens fantastiske stalagmitter og
drypsten. I skal også udforske Deer Cave, der har



Deer Cave, Mulu National Park
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verdens største hulepassage og huser 2-3 millioner
flagermus. Inden gåturen slutter tilbage, hvor den
startede, får I mulighed for at observere flagermus fra en
platform. Hvis vejret tillader det, vil I opleve
flagermusene flyve ud af grotten i spiralformede flokke.

Efter gåturen bliver I transporteret tilbage til jeres hotel,
hvor I senere skal nyde en middag.

Overnatning: Mulu Park i Rainforest Lodge
Måltider: Morgenmad, frokost og middag

Dag 6: Mulu National Park
Efter morgenmaden begiver I jer ud på en 30 til 40
minutters bådtur (afhængig af vandstanden). Under et
kort stop ved en Penan-bosættelse, kan I lære om deres
tidligere nomadiske livsstil og besøge et lille marked med
kunsthåndværk.

Derefter fortsætter I med båd til Wind Cave, hvor et par
trapper fører jer op til hulens indgang. Inde i hulen vil I
nogle gange mærke en let brise, som har givet hulen sit
navn. I vil også opleve det smukke kongekammer med
dets forbløffende klippekalcitformationer.

Når I er færdige med at udforske hulen, går I ca. 10
minutter til Clearwater Spring, hvor I vil holde en kort
pause, inden I skal op ad trappen med de 200 trin, der
fører jer til indgangen til Clearwater Cave. Inde i hulen

venter der jer flere trappetrin, men det er det hele værd,
da denne hule nok er den mest imponerende af dem alle.

Efter I har udforsket Clearwater Cave, vil der blive
serveret en simpel picnic-frokost for jer ved Clearwater
Spring. Der vil også være tid til, at I kan tage en
forfriskende svømmetur i det kølige klare vand.

I bliver kørt tilbage til hotellet, hvor I har eftermiddagen
fri til at nyde den smukke omkringliggende natur eller
tilmelde jer en af de mange andre aktiviteter, som
nationalparken tilbyder. En mulighed kunne være en
vandretur til et vandfald eller en aftentur. De ekstra
aktiviteter er ikke inkluderet i rejsens pris.

Middagen nyder I på hotellet.

Overnatning: Mulu Park i Rainforest Lodge
Måltider: Morgenmad, picnic-frokost og middag

Dag 7: Mulu National
Park-Kota Kinabalu
Efter morgenmaden har I tid på egen hånd, inden I bliver
kørt til lufthavnen beliggende ca. 5 minutter fra hotellet.
Herefter flyver I til Kota Kinabalu, hvor en bil venter på
jer og kører videre til hotellet. Resten af dagen er fri til at
udforske Kota Kinabalu.



Se om I kan spotte en orangutan. Credit: Tourism Malaysia
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Overnatning: Hyatt Regency Kinabalu | City View Room
Måltider: Morgenmad

Dag 8: Kota
Kinabalu-Borneo Nature
Lodge
Efter en tidlig morgenmad tjekker I ud fra hotellet i Kota
Kinabalu og bliver kørt til lufthavnen, hvorfra I flyver til
Sandakan i det nordlige Borneo. Når I har fået jeres
bagage, bliver I kørt ca 30 minutter til Sepilok Orang
Utan Rehabilitation Center. Orang Utan betyder
skovmennesket, og det er den lokale måde at skrive
orangutang på. Centeret tager sig af forældreløse og
sårede orangutanger, indtil de kan vende tilbage til og
klare sig selv i naturen. Sepilok består primært af
lavlandsskov og giver en god fornemmelse af Borneos
resterende regnskov. Fra en platform i skoven kan I følge
med, når orangutangerne bliver fodret.

Turen går videre på en ca. 2½ times køretur gennem
rustikt landskab med små landsbyer. Turen slutter med
en kort tur med båd til Borneo Nature Lodge, hvor I skal
sove de næste to nætter. Efter ankomst til lodgen vil I
blive orienteret om området, tjekke ind på hotellet og
spise frokost. Herefter er der tid til at slappe af ved
floden, inden I midt på eftermiddagen går ombord på en
båd, der vil sejle jer op ad Sabahs længste flod kaldet

Kinabatangan. Undervejs vil I have mulighed for at se
dyreliv og fugle i den jomfruelige regnskov. Hold godt
udkig efter næseaberne, som ofte befinder sig i
trætoppene. Området er et af de bedste i Sydøstasien til
at observere dyrelivet.

Middagen nyder I på lodgen

Overnatning: Borneo Nature Lodge
Måltider: Morgenmad, frokost og middag

Dag 9: Borneo Nature
Lodge
I vågner tidligt til lyden af tropiske fugle og dyr. Kl. 6 er
der afgang på en morgentur med båd ad
Kinabatangan-floden til Kelenanap Ox-Bow Lake, hvor I
vil opleve fugle og andet dyreliv. Hvis vejret tillader det,
vil I kunne tage på en kort junglevandring i Borneos
vildmark, inden I vender tilbage til lodgen for at spise
morgenmad. Herefter har I tid på egen hånd til at
udforske den omkringliggende natur eller den
nærliggende landsby.

Sidst på eftermiddagen sejler I igen ud på floden for at
finde mange arter af flora og fauna i regnskoven.

Bemærk at valgfrie ture som aftensejltur, natvandring og
træplantning kan arrangeres på lodgen. Disse ture er



Mulu Resort Mariott set fra oven
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ikke en del af programmet og betales lokalt til lodgen.

Overnatning: Borneo Nature Lodge
Måltider: Morgenmad, frokost og middag

Dag 10: Borneo Nature
Lodge-Borneo Rainforst
Lodge
Efter I har nydt jeres morgenmad på lodgen, bliver I kørt
til Lahad Datu, hvor I skal registreres, inden I forsætter
til Borneo Rainforest Lodge i Danum Valley.

Turen fra Lahad Datu til Danum Valley tager ca. 2½ time
ad grusvej. Efter ankomst til lodgen tjekker I ind og spiser
frokost. Herefter kommer I med på en vandretur i
Borneos primære regnskov og en af de ældste regnskove
i verden. I vil gå ad skovstier, bade i klippesøer og opleve
et fugleperspektiv over skoven fra en overdækket
hængebro. Hvis vejret tillader det, vil I efter middagen
kunne komme med på en aftentur for at spotte nogle af
Borneos større pattedyr. Hvis I er heldige, kan I bl.a.
opleve pygmæ-elefanter.

Overnatning: Borneo Rainforest Lodge | Jungle Chalet
Måltider: Morgenmad, frokost og middag

Dag 11: Borneo Rainforest
Lodge
Efter morgenmaden er der arrangeret en fuglevandring
til jer, hvor I skal udforske flere af stierne gennem
regnskoven, som fører jer til vandfald og gamle
gravsteder. I vender tilbage til lodgen for at spise frokost.

Om eftermiddagen kan I vælge mellem forskellige
aktiviteter, der alle er inkluderet i rejsen. I kan vælge at
tage på en guidet junglevandring eller en tur på
Danum-floden. I kan også bruge tiden på at slappe af ved
lodgen og lytte til regnskovens mange fremmede lyde.

Efter I har nydt jeres middag på lodgen, har I mulighed for
at tage med på en aftentur med fakkellys.

Overnatning: Borneo Rainforest Lodge | Jungle Chalet
Måltider: Morgenmad, frokost og middag

Dag 12: Borneo Rainforest
Lodge-Gaya Island
I starter dagen med at nyde jeres morgenmad på lodgen.
Herefter har I tid til at slappe af, inden I sidst på
formiddagen tjekker ud og kører til Lahad Datu for at
spise frokost, inden I flyver tilbage til Kota Kinabalu.



Gaya Island
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Ved ankomst til Kota Kinabalu bliver I personligt budt
velkommen og kørt til Jesselton Point Jetty, hvorfra I
sejler ca. 20 minutter til Gaya Island og tjekker ind på
Gaya Island Resort. Her skal I slappe af de næste par
dage, inden I flyver hjem til Danmark.

Der er mulighed for at blive opgraderet på Gaya Island
Resort. Læs mere under priserne.

Overnatning: Gaya Island Resort | Bayu Villa
Måltider: Morgenmad og frokost

Dag 13-14: Gaya Island
Gaya Island Resort ligger gemt blandt beskyttede
mangrover, beskyttede koralrev og anlagt rundt om den
uberørte sandkyst i Malohom Bay. Gammel regnskov
omgiver de idylliske villaer, der er rummelige og moderne
og indrettet med respekt for lokale Sabahan-elementer.
Her er der brugt lokale materialer, der blander sig
harmonisk med det naturlige miljø. De er alle udstyret
med skrivebord, et stort åbent ensuite badeværelse med
et overdimensioneret badekar og en udendørs veranda
med solsenge.

Dette er et fristed beliggende på en bjergskråning i en
gammel regnskov og med synet af Mount Kinabalu i
horisonten. Med den ungdommelige stemning smelter
resortet ved stranden harmonisk ind i det naturlige miljø.
Uanset hvor I befinder jer på resortet, finder I autentiske

oplevelser og en følelse af intimitet med den naturlige
verden.

Resortet har forpligtet sig til økologisk bæredygtig
praksis for at minimere dets CO2-aftryk i miljøet. Derfor
er det et resort med minimale motoriserede køretøjer.

Overnatning: Gaya Island Resort | Bayu Villa
Måltider: Morgenmad

Dag 15: Hjemrejse
I tilbringer dagen på egen hånd, indtil I skal med færgen
tilbage til Jesselton Point Jetty. Herfra bliver I kørt de
sidste 15 minutter til lufthavnen i Kota Kinabalu, hvorfra
I flyver hjem mod Danmark.

Måltider: Morgenmad

Dag 16: Ankomst til
Danmark
I lander i Danmark igen rig på en masse nye oplevelser.



Slap af ved poolen på Mulu Mariott Resort
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Vejret i Malaysia
Det er altid godt at vide, hvordan vejret er på rejsemålet,
når man skal rejse.

Læs mere om vejret i Malaysia her.

/asien/malaysia/vejret-i-malaysia


Priser og afgange
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Rejseperiode Januar - juni  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Delt transfer og ture

Standard*
39.598,00 DKK

Deluxe*
40.498,00 DKK

Premium*
43.698,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Delt transfer og ture

Standard*
42.798,00 DKK

Deluxe*
43.798,00 DKK

Premium*
46.998,00 DKK

Rejseperiode September - oktober  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Delt transfer
og ture

Standard*
39.798,00 DKK

Deluxe*
40.698,00 DKK

Premium*
43.998,00 DKK

Rejseperiode November - december  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Delt
transfer og ture

Standard*
39.598,00 DKK

Deluxe*
40.498,00 DKK

Premium*
43.698,00 DKK

Rejseperiode Januar - juni  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Privat transfer og ture

Standard*
45.998,00 DKK

Deluxe*
47.098,00 DKK

Premium*
50.498,00 DKK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Privat transfer og ture

Standard*
49.398,00 DKK

Deluxe*
50.398,00 DKK

Premium*
53.798,00 DKK

Rejseperiode September - oktober  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Privat
transfer og ture

Standard*
46.398,00 DKK

Deluxe*
47.398,00 DKK

Premium*
50.798,00 DKK
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Rejseperiode November - december  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Privat
transfer og ture

Standard*
45.998,00 DKK

Deluxe*
47.098,00 DKK

Premium*
50.498,00 DKK

Delt transfer og ture

Udflugter og transfer er med lokal engelsktalende guide og i selskab med andre.

Standard: Overnatning i Standard Jungle View i Borneo Rainforest Lodge
Deluxe: Overnatning i Deluxe Chalet i Borneo Rainforest Lodge
Premium: Overnatning i Premium Deluxe Chalet i Borneo Rainforest Lodge

Privat transfer og ture

Udflugter og transfer er privat med egen lokal engelsktalende guide. Dog er transport med fly, bådtransfer i Mulu og
Sandakan samt aftenudflugt i Danum Valley i selvskab med andre.

Standard: Overnatning i Standard Jungle View i Borneo Rainforest Lodge
Deluxe: Overnatning i Deluxe Chalet i Borneo Rainforest Lodge
Premium: Overnatning i Premium Deluxe Chalet i Borneo Rainforest Lodge



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 - Borneo t/r, inkl. skatter og afgifter

Indenrigsfly på Borneo ifølge program

Transfers

3nætter på hotel i Kuching

2nætter på hotel i Mulu

1nat på hotel i Kota Kinabalu

2nætter på hotel i Sukau

2nætter på hotel i Dalum Valley

3nætter på hotel på Gaya Island

13 x morgenmad, 7 x frokost og 6 x middag

Ture og udflugter med lokal engelsktalende guide
som beskrevet

Entreer og parkafgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Ture, der ikke er nævnt i programmet

Forplejning, medmindre andet er oplyst

Drikkepenge, medmindre andet er oplyst

Kamera- og videogebyrer - typisk ca. 5 MYR pr.
kamera = ca. kr. 8,- i nationalparkerne

Hotelskat på ca. 10 MYR pr. værelse pr. nat -
betales til hotellerne på stedet

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Evt. visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/malaysia/borneo-regnskov-sandstrand-og-unikt-dyreliv-96610?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/malaysia/borneo-regnskov-sandstrand-og-unikt-dyreliv-96610%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

