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I hælene på Attenborough og Cousteau
Sabah-staten på Borneo er naturelskerens paradis - stedet hvor vi kan opleve den verden, vi har set på dokumentarfilm med 
eksempelvis Sir David Attenborough. Kysterne domineres af hvide sandstrande og små tropeøer, hvor gigantiske havskildpadder 
slæber sig over sandet for at lægge æg - under vandets overflade er et væld af koraller og fisk, som blandt andet dannede kulis-
serne i Jacques Cousteaus film The Ghost of the Sea Turtle, hvor Cousteau efter 45 års jagt kommer med sin rammende beskrivelse:  
”Nu har vi endelig fundet et uberørt kunstværk”.

Den tropiske regnskov bliver gennemskåret af floder, og træerne bliver større, jo dybere vi bevæger os ind i junglen. Aber i alle afskyg-
ninger hopper fra træ til træ, mens fuglene tager flugten fra de drillesyge primater. Sabah huser mange interessante aber heriblandt 
næseaber, der har en dinglende tud på op til 20 centimeter, som svulmer op, når han bliver gal. Der findes desuden de sky gibbon-
aber, og ikke mindst de majestætiske orangutanger, som myndighederne gør en stor indsats for at beskytte.

Floraen er imponerende - her findes flere end 1.000 slags orkidéer og 26 arter af rododendron. Nogle blomster har låg og ligner 
hængende krukker, som kan rumme op til 2 liter vand. Andre er rene kødædende fælder. Her findes også rafflesia, verdens største 
blomst. Den vokser op til en meter i diameter i løbet af 9-18 måneder, når den folder sig ud, og blomstrer kun et par dage, inden 
den rådner og stinker af dødt kød. Langs floderne og i mangroverne ses elefanter, bjørne, varaner og mange andre dyr, der er nede 
for at drikke. Her kan man se fugle, der fisker ved at svømme under vandet, mens fisk ”løber” på finnerne hen over den mudrede 
overflade ved lavvande. Vi skal se urskoven fra de hængende gangbroer spændt ud mellem træerne, hvor de dristige kan opleve 
regnskoven i fugleperspektiv, set oppe fra trætoppene i godt 40 meters højde, vi bor i junglen tæt ved rehabiliterings centeret for 
bjørne og orangutanger. På denne tur er de rendyrkede naturoplevelser i centrum, og vi lover jer et eventyr i det ægte Borneo.

Vi har allieret os med Albert Teo, der i over tyve år har organiseret økovenlig turisme i området og samtidig kæmpet for bevarelsen 
af den unikke vilde natur. Han har blandt andet bygget Sukau Rainforest Lodge midt inde i regnskoven - en økovenlig overnatnings-
mulighed, hvor vi på den mest komfortable vis kan opleve regnskovens forunderlige verden.

Vi lover jer en uforglemmelig naturoplevelse i det ægte Borneo og tør godt garantere, at I møder både skildpadder, orangutanger, 
risikerer at få latterkrampe ved synet af næseaber og meget mere. Turen kunne naturligvis laves billigere, men vi ønsker at give jer 
en unik oplevelse, hvor I kommer helt tæt på naturen - blandt andet ved at overnatte inde i regnskoven i lodges, der falder i et 
med naturen. Vi rejser i små grupper, der ikke er meget større end Sir David Attenborough og hans filmhold.

God fornøjelse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser
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På vores ture ind i regnskoven møder vi fantastisk flora og fauna. 
De søde orangutanger møder vi med sikkerhed ved rehabiliterings-
centret i Sepilok, og i Kibabalu National Park ser vi vidunderlige 
kødædende planter.

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Fly København - Singapore - Sabah. Nyd Singapore Airlines’ vel- 
 kendte service, mens I hygger jer med en film og forhåbentligt også får  
 en lur, så I er klar til turens oplevelser.

Dag 2. Kota Kinabalu. Efter check-in på hotellet vil der være mulighed for en  
 kort rundtur i byens centrum, hvor jeres danske rejseleder vil give lidt  
 praktiske informationer og idéer til videre udforskning af Sabah.

Dag 3. Øerne i Tunku Abdul Rahman marinepark. Vi sejler ud i marine- 
 parken Tunku Abdul Rahman, hvor vi udforsker Sabahs marineliv, man- 
 grove og kystnære regnskov, imens vi hører om nogle af de planter og  
 dyr, vi støder på undervejs. Mulighed for at snorkle.

Dag 4. Kinabalu National Park. Kinabalu National Park er at finde på UNE- 
 SCOs liste over verdensarv. Den kæmpemæssige park er en af verdens  
 mest værdifulde biologiske centre pga. dens overdådige variation af  
 planter og dyr. Vi vandrer en tur i højlandet og oplever, hvordan natu- 
 ren åbenbarer sig for os.

Dag 5. Kinabalu National Park - Sandakan. Efter morgenmaden begiver  
 vi os til Sabah Tea Garden. Her skal vi have en rundtur på Sabahs  
 eneste økologiske teplantage. Efter frokost begiver vi os ned i det  
 store lavlandsområde i den østlige del af Sabah. Vi ankommer til Sepi- 
 lok ved Sandakan sidst på eftermiddagen og kan bruge de sidste lyse  
 timer omkring hotellet som ligger fantastisk midt i junglen. 

Dag 6. Sepilok, orangutanger og solbjørne samt aftensafari. Vi starter  
 ved Sepilok orangutang-rehabiliteringscenter. Her skal vi opleve morgen- 
 fodring af de fantastiske menneskeaber og høre mere om centerets  
 arbejde. Efter Orangutangerne går vi videre til et center for solbjørne,  
 en lille bjørneart der lever i Sydøstasiens regnskove. Vi fortsætter til  
 Rainforest Discovery Center, hvor vi skal have frokost i skønne omgi- 
 velser. Efter frokost skal vi gå en tur på gangbroer, der er bygget oppe  
 i skovens øvre lag, her er der chance for at se nogle af de forskellige  
 dyr, der opholder sig i trækronerne. I dagens sidste lys skal vi på natsa- 
 fari og forsøge at finde nogle af de dyrearter, vi ikke ser om dagen.

Dag 7. Sepilok - Selingan Island. En af turens måske største oplevelser. Vi  
 sejler til Selingan Island og slapper af på stranden, snorkler blandt far- 
 vestrålende koraller og besøger øens museum. Vi venter på mørkets  
 frembrud, hvor vi ser de fantastiske havskildpadder komme på land og  
 følger udsætningen af de bittesmå havskildpadder.

Dag 8. Selingan Island - Sukau Rainforest Lodge midt i regnskoven. 
 Spændende udflugt til nogle af hovedattraktionerne i Sandakan by, bl.a.  
 pælelandsby. Efter frokost sejler vi op ad Kinabatangan-floden, hvor vi  
 skal tilbringe de næste dage i selskab med regnskovens dyr. Vi bor på  
 områdets bedste lodge. Tid til afslapning inden vi begiver os ud på det  
 første cruise på floden. Mulighed for et aftencruise for dem der har lyst.

Dag 9. Sukau Rainforest Lodge - Flodsafari gennem regnskoven. Flod- 
 safari med mulighed for at opleve et væld af dyr. Orangutanger, næse- 
 aber, næsehornsfugle, ørne, isfugle, spætter, hejrer, hjorte, elefanter  
 og meget mere. Derudover er lodgen omgivet af en gangbro, der stræk- 
 ker sig ind i skoven, her er der også mulighed for at gå på oplevelse.

Dag 10. Sukau Rainforest Resort - Sandakan - Kota Kinabalu. Sidste tur  
 på floden og tilbage til Kota Kinabalu - hvor vi har resten af dagen til  
 afslapning eller til at gå på opdagelse i byen.

Dag 11. Kota Kinabalu. Dagen er til fri disposition. Tjek med rejselederen for  
 aktivitetsmuligheder eller nyd dagen, slap af ved poolen eller på tro- 
 peøerne ud for kysten.

Dag 12. Kota Kinabalu, hjemrejse via Singapore. Vi forlader Kota Kinabalu  
 i løbet af formiddagen og lander i Singapore om eftermiddagen. Sight- 
 seeing i Singapore og tilbage til lufthavnen og afgang mod Danmark  
 ved midnat.

Dag 13. Hjemkomst til Danmark.

Kota Kinabalu - Kinabalu Nationalpark -

Sabah Tea Gardens - Sandakan -

Selingan Island - Sukau-regnskoven
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Dag 1. Danmark - Kota Kinabalu (Sabah)
Vi flyver med Singapore Airlines fra Køben-

havn direkte til Singapore, hvor vi ankommer 

den følgende morgen. Komforten er i høj-

sædet, der er tv-skærm i alle sæder og mad 

samt drikkevarer er gratis ombord.

 
Dag 2. Kota Kinabalu, lidt tid på egen 
hånd - besøg fx Sabah museum
Ved ankomst til Kota Kinabalu kører vi direkte 

til vores centralbeliggende 

hotel med udendørs pool. 

Her kan I slappe af oven på 

flyrejsen - resten af dagen 

er til fri disposition. Vi kan 

varmt anbefale en slentre 

tur i Kota Kinabalu. I den 

nordøstlige del af byen er 

flotte huse fra kolonitiden, 

og byens museum fortæl-

ler om de mange spæn-

dende folkeslag, der har levet i Borneos vilde 

natur - blandt museets udstillingsobjekter er 

hovedjægernes afhuggede menneskehoveder 

særligt interessante.

Om aftenen er der rig mulighed for at spise god 

lokal mad på en af byens mange gode fiske- 

restauranter, der ligger nede ved havnen, eller 

på en af de farverige kinesiske restauranter.

Dag 3. Kota Kinabalu, på sejltur blandt 
fisk og koraller i marinenationalparken
Efter morgenmaden kører vi til havnen for at 

sejle til marineparken, Tunku Abdul Rahman, 

hvor vi skal på opdagelse langs junglesti-

erne og blandt andet opleve mangrovesko-

vens dyre- og planteliv. Her er både tropiske 

hårde træsorter og en række unikke medicin-

ske planter, som vores rejseleder vil fortælle 

mere om på stedet.

Herefter sejler vi videre til Mamutik Island, 

hvor der er tid til at slappe af på stranden, 

svømme og snorkle. Den maritime national-

park er et paradis, hvis man vil snorkle eller 

dykke i det krystalklare vand og betragte far-

verige fisk og smukke koraller 

- måske i et sjældent selskab 

med en stor havskildpadde, 

en endnu større rokke eller 

nogle dragefisk.

Dem, der går på opdagelse 

på land, kan være heldige at 

se kæmpevaraner, vildsvin, 

næsehornsfugle eller - med 

lidt held vil vi støde på maka-

kaber, der leger i træerne. I har god tid til 

både at opleve den forunderlige verden 

under havets overflade og vandre en tur på 

øen, da vi først tager hjem midt på eftermid-

dagen. Den medbragte frokost indtager vi på 

en af øerne i marineparken.

Tilbage i Kota Kinabalu er der tid til at slen-

tre lidt i byen eller slappe af før det er tid til 

aftensmad.

Dag 4. Kota Kinabalu -  
Mount Kinabalu Naturreservat
Vi kører cirka to timer langs rismarker, forbi 

vandfald og over Crocker-passet til den tropi-

ske regnskov ved foden af det fire kilometer 

høje Mount Kinabalu - undervejs gør vi stop i 

nogle af de små landsbyer og ved det lokale 

marked i Nabalus, hvor I bl.a. kan smage 

nogle af sæsonens lokale frugter.

Derefter skal vi have en fantastisk naturople-

velse i et beskyttet reservat med en næsten 

ubegribelig variation og rigdom af fugle, 

insekter, blomster, planter og træsorter. Her 

ser vi rododendron i alle afskygninger og 

endnu flere forskellige slags orkidéer og kød-

ædende planter - mellem disse er de fasci-

nerende kandebærere, der ligner hængende 

potter med låg, hvoraf de største kan rumme 

op til et par liter vand. De er kødædende og 

indrettet som listige fælder med glatte vægge 

og en klæbrig bund, der fanger byttet, som 

uforsigtigt lader sig lokke indenfor - man har 

endog fundet døde rotter i nogle af dem. 

Vi indkvarteres på et enkelt hotel, der ligger 

utroligt smukt pakket ind i naturen med en 

enestående udsigt. Et herligt sted at drikke en 

kop sen eftermiddagste, mens man betragter 

fuglelivet, den smukke bevoksning og det 

dramatiske bjerg i baggrunden.

Temperaturen i området ligger på behagelige 

20-25°C, helt perfekt til en spadseretur på 

vandrestierne omgivet de mange særlige plan-

ter og træer - en fantastisk oplevelse i selskab 

med vores kompetente danske rejseleder.

Dag 5. Mount Kinabalu Naturreservat - 
Sepilok
Vi vågner op i de mest fantastiske omgivelser, 

hvor solens første stråler tager livtag med  

Borneo - ultimative naturoplevelser
13 dage

Mamutik Island er et sandt naturparadis. Gå på opdagelse i øens natur eller udforsk 
livet under havets overflade - uanset hvad I vælger, venter der jer et eventyr.

Glæd jer til at snorkle i det krystalklare vand i den maritime national-
park ved Mamutik Island – her er et utroligt liv under overfladen, og 
hvis I er heldige, ser I en havskildpadde.

”De er kødædende og 
indrettet som listige 
fælder med glatte 
vægge og en klæbrig 
bund, der fanger byttet
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SABAH - DET ÆGTE BORNEO

Borneo er ikke bare Borneo. Der er kæmpe stor 
forskel, og hvis man vil se det helt unikke dyreliv 
og det helt unikke naturparadis, som man har 
set i BBC´s store naturfilm, så er det på Sabah, 
det foregår. 

Sarawak er kendt for sine langhuse, og det er 
også spændende, men vi har valgt Sabah med 
de ultimative natur- og dyreoplevelser til vores 
rundrejse. Sabah er noget dyrere end Sarawak, 
men I får med garanti en oplevelse for livet.
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Ved Poring skal vi opleve regnskoven fra hængebroer i cirka 40 meters 
højde. Her behøver I ikke kikkert for at se, hvad der foregår i trætoppene.

Solbjørnen lever i Sydøstasiens regnskove, og vi møder dem med garanti i et 
rehabiliteringscenter i Sepilok.

morgendisen, som langsomt forsvinder og 

åbenbarer en storslået udsigt til Kinabalu-bjer-

get. Efter morgenmaden skal vi besøge Sabah 

Tea Factory for at få et indblik i fremstillingen 

af te og smage de lokale produkter. Vi spiser 

frokost ved Sabah Tea Garden, inden vi begiver 

os ud på en længere køretur på ca. 5 timer ned 

i det østlige lavland og til byen Sandakan.

Sandakan var hovedstad i Nordborneo, en af 

de største handelsbyer i Sabah fra 1884 til 

1946. Den livlige skibstrafik til og fra Japan, 

Kina, Mellemøsten, Indien, Afrika og Europa, 

bragte mange fremmede folkeslag til byen, 

hvoraf flere giftede sig med lokalbefolknin-

gen. I dag er befolkningen derfor sammensat 

af mange minoriteter, og kineserne var i en 

periode så dominerende, at stedet blev kaldt 

Little Hong Kong.

Vi bor i fantastiske omgivelser midt i junglen 

på et charmerende resort omgivet af regn-

skov. Vi kan gå til orangutang-rehabiliterings-

center og de imponerende hængebroer, der 

er spændt ud i trætoppende.

Dag 6. Sepilok - orangutanger, solbjørne, 
skovens krone og på opdagelse i natten
Vi får en oplevelsesrig dag, der starter ved 

Sepilok orangutang-rehabiliteringscenter. Her 

ser vi en dokumentarfilm om arbejdet med at 

gøre de søde rødhårede primater i stand til 

selv at klare sig i naturen, før vi skal på en 

kort vandring gennem regnskoven for at se 

orangutangerne blive fodret. Efter 10 minut-

ters gang gennem junglen kommer vi til et lille 

foderplateau, hvor et par rangers venter.

I løbet af få minutter pusler det i træerne 

omkring os. De unge aber, der endnu ikke kan 

klare sig selv, kommer to gange om dagen og 

får et kosttilskud i form af bananer og mælk. 

Vi lærer om orangutangernes livsvilkår af de 

lokale rangers - og de katastrofale konse-

kvenser det har, når skovene skamhugges og 

primaterne ikke kan finde føde, bygge reder 

og meget mere.

Efter orangutangerne går 

vi videre til et center for 

solbjørne, en bjørneart der 

lever i Sydøstasiens regn-

skove. Vi møder det enga-

gerede personale og ser, 

hvordan de arbejder med 

rehabilitering af den tru-

ede bjørneart. Vi fortsæt-

ter herefter til Rainforest 

Discovery Center, hvor vi 

får frokosten serveret i skønne omgivelser.

Med fyldte maver bevæger vi os rundt på 

områdets gangbroer, men disse er lidt spe-

cielle, idet de hænger i skovens øverste træ-

kroner og danner et par hundrede meter 

hængebroer mellem toppene på de giganti-

ske mengaristræer. Det kan godt give et sus i 

maven, hvis I kigger ned.

Rainforest Discovery Center er blandt andet 

kendt blandt ornitologer for at være et af de 

bedste steder at se den sky og meget sjældne 

spurvefugl, Bornean Bristlehead, som kun 

lever her. Midt på eftermiddagen holder vi et 

par timers siesta, hvor vi kan blive tanket op 

med væske, og der bliver tid til en snak om 

dagens foreløbige oplevelser.

I dagens sidste lys går vi tilbage til Sepilok 

orangutang-rehabiliteringscenter, hvor vi skal 

på natsafari og forsøge at finde nogle af de 

dyr, vi ikke ser i dagslys. Vi tager efter en begi-

venhedsrig dag tilbage til hotellet og samler 

energi til de kommende dages 

dyreoplevelser.

Dag 7. Sepilok - Selingan 
Island, tæt på de store 
havskildpadder
I dag venter en af turens helt 

store oplevelser, når de over 

hundrede kilo tunge havskild-

padder møjsommeligt slæber 

sig på land for at lægge æg.

Vi stikker til søs fra morgenstunden med kurs 

mod Selingan Island i Turtle Islands National-

park. Her tjekker vi ind i hytter og kan for-

ventningsfuldt nyde de lyse timer på den lille 

tropeø. I kan slappe af under et af de skygge-

fulde træer med en bog og svømme i det tur-

kisgrønne hav, hvor den forundelige verden 

åbner sig gennem dykkerbrillens glas. Det er 

Borneo - ultimative naturoplevelser
13 dage

”Vi bor i fantastiske 
omgivelser midt i 
junglen på et charme-
rende resort omgivet 
af regnskov
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SELINGAN ISLAND – NÆRKONTAKT 
MED HAVSKILDPADDER

Selingan Island ligger ca. en times sejlads fra 
Sandakan. Den er også kendt som skildpadde-
øen og er den største ø i Turtle Island National 
Park, selvom den dog er lillebitte. 

Havskildpadder kommer efter mørkets frembrud 
op ad havet for at lægge æg, og antallet af skild-
padder, der hører til på Selingan Island skal tæl-
les i tusinder. De lægger op til 100 æg hver i hul-
ler, som de graver i sandet, og nationalparkens 
rangers indsamler herefter æggene og anbringer 
dem under net for at beskytte dem fra rovfugle 
og andre farer. Vi har en overnatning på øen, så 
vi kan overvære dette naturens vidunder.
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SUKAU RAINFOREST LODGE

Vær klar til den perfekte naturoplevelse, når I 
træder ind på Sukau Rainforest Lodge. Det var 
her Sir David Attenborough boede, da han optog 
det kendte naturprogram fra Sabah for BBC. 
Hele resortet er renoveret og er en af Borneos 
bedste resorts med en helt suveræn stemning. 

Det respekterede magasin National Geographic 
Adventure har kategoriseret Sukau Rainforest 
Lodge blandt verdens 50 bedste. Glæd jer til den 
store fælles veranda, hvor I kan nyde de sene 
aftentimer ved flodbredden.
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også i dag, at vi sandsynligvis ser den sjældne 

filippinske buskhøne.

Selingan Island har været et beskyttet 

område for skildpadder siden 1977 og bliver 

hvert år besøgt af mere end tusind skildpad-

der. Hver aften kommer skildpadderne til 

øen i tusmørket for at lægge æg i sandet. 

Her graver de cirka 60 centimeter dybe huller 

i sandet, og lægger fra omkring 30 til over 

100 æg hver. Når man er tæt på, kan man 

se, at æggene er kuglerunde. Skildpaddeæg 

er også meget bløde, så de går ikke i stykker, 

når de rammer hinanden. Når reden er fuld, 

dækkes den til med sand, hvorefter solens 

varme ruger æggene.

I aften er det jeres tur til at komme tæt på, 

når vi med lommelygter begiver os ud på 

stranden, for at være vidner til disse naturens 

giganter. Vi bliver siddende i restauranten 

efter aftensmaden til efter mørkets frembrud 

og venter og venter… og endelig gør de impo-

nerende krybdyr deres entré på stranden. 

I samlet flok går vi ned til stranden, hvor en 

stor suppeskildpadde (green turtle) har gravet 

et 60 cm dybt hul og er i færd med at lægge 

æg. I sandhed en gribende oplevelse. Natio-

nalparkens rangers indsamler i dag æggene 

og anbringer dem under et stort net for at 

beskytte dem mod blandt andet rovfugle.

Efterhånden som æggene klækkes, samles 

de små skildpadder i bassiner og sættes lidt 

senere ud i Det Sydkinesiske Hav, når de er 

blevet store nok til at undgå deres fjender. 

Vi får mulighed for at overvære udsættelsen 

af nogle af de bittesmå skildpaddeunger fra 

bassinerne, og måske overlever netop en af 

vores skildpadder og vender tilbage til øen for 

at lægge æg år efter år. Vi får en guidet tur på 

øens lille museum, som giver et godt billede 

af det farefulde liv, der venter de små skild-

padder de første leveår.

Dag 8. Selingan Island -  
Sandakan - Sukau-regnskoven
Efter en tidlig morgenmad sejler vi tilbage til 

Sandakan, hvor vi stiger om til bus og tager 

på rundtur i Sandakan. Vi starter ud på det 

farvestrålende morgenmarked, der bugner 

med grønsager, frugter og ikke mindst et stort 

udvalg af fisk. Snup en klase 

bananer med under armen, 

den koster et par kroner.

Herefter fortsætter vi til det 

kinesiske buddhistiske tem-

pel, Puh Jih Seh. Vi studerer 

templets udformning, statuer 

og flotte udskæringer i loftet. 

Udenfor er der en fin have og 

ikke mindst udsigten ud over 

Sandakanbugten. Vi afslutter 

turen blandt havsigøjnere i 

pælelandsbyen Sim Sim. Vi har undervejs på 

rejsen set flere af disse landsbyer, men her 

har vi mulighed for at komme helt tæt på og 

bliver sikkert også inviteret indenfor af den 

gæstfri befolkning.

Efter rundturen i Sandakan fortsætter vi til flo-

den, hvor en båd venter på at sejle os til Sukau 

Rainforest. Vi sejler et par timer på Sabahs 

længste flod, den 560 km lange Kinabatan-

gan-flod. Den vilde natur langs floden tager 

hurtigt til, krattet bliver tættere og træerne 

højere. Vi gør stop undervejs, hvis vi ser nogle 

af de mere sjældne dyr. Fra trækronerne føl-

ger en koloni af nysgerrige næseaber bådens 

færden ned ad floden, mens vi formentlig 

får travlt med at fotografere de besynderlige 

slægtninge. Efter ankomsten til Sukau Rainfo-

rest Lodge har vi tid til lidt afslapning, inden 

der serveres te og kaffe samt en snack, inden 

vi skal ud på vores første cruise på floden.

De, som har lyst, kan for 60 RM (cirka 120 kr.) 

deltage i en natsafari med projektørlys på flo-

den, hvor man kan opleve de 

nataktive dyr - husk at holde 

hænderne inde i båden, for 

om natten er krokodillerne 

på jagt. Man kan også sidde 

på hotellets brede veranda 

og lytte til cikadernes sang. 

Hele resortet er fornyeligt 

renoveret og er med sin 

suveræne stemning en af 

Borneos bedste lodges. 

Det respekterede magasin 

National Geographic Adven-

ture har kategoriseret Sukau Rainforest Lodge 

blandt verdens 50 bedste af sin art.

Dag 9. Sukau-regnskoven,  
safari på floden i morgengryet
Mens dagen langsomt gryer, bliver vi vækket 

af skovens morgensang, og måske kan gib-

bonabernes lange sørgmodige skrig høres 

Borneo - ultimative naturoplevelser
13 dage

I løbet af dagen og hen over aftenen kommer 
mange dyr ned til vandet for at drikke. Ved 
Sukau Rainforest Lodge oplever vi forskellige 
dyr, der skal ned for at stille tørsten.

Glæd jer til at vågne til gibbonabernes besynder-
lige lyde.

Denne lille dreng går nok ikke i skolefritidsordning, 
til gengæld kommer han med sin far på fisketur.

”Selingan Island har 
været et beskyttet 
område for skildpad-
der siden 1977 og 
bliver hvert år besøgt 
af mere end tusind 
skildpadder
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akkompagneret af næsehornsfuglenes skræp-

pen. Klokken seks om morgenen begynder 

dagens første safari på floden. Dyrene er 

nemlig mest aktive om morgenen.

Måske er vi heldige og møder et par af 

regnskovens store skikkelser som orangu-

tangen, en flok vilde elefanter, et par lang-

armede gibbonaber eller den karakteristiske 

næseabe, hvis næse på hannerne kan være 

så lang, at han må holde den væk fra mun-

den, når han spiser, for ikke at bide sig selv 

i næsen. Kønne er de ikke, men lad det være 

dem en trøst, at hunnerne foretrækker dem 

med de længste næser.

Vi er tilbage ved 9-tiden, hvor morgenmaden 

står klar. Efter morgenmaden vil der være en 

rundtur på gangbroerne ved lodgen, hvor 

vores lokalguide vil fortælle nærmere om de 

mange planter og deres praktiske brug for 

lokalbefolkningen. Efter frokost er der tid til 

at slappe lidt af eller gå turen på gangbro-

erne på egen hånd, inden vi midt på efter-

middagen igen begiver os ud på floden for at 

få det sidste med.

Dag 10. Sukau-regnskoven -  
Sandakan - Kota Kinabalu
Efter morgenmaden tjekker vi ud og sejler 

fra Sukau på en to timers pragtfuld sejltur 

ad floden tilbage til Sandakan. Måske bliver 

vi eskorteret af et par næsehornsfugle med 

20 cm lange farvestrålende næb, der maje-

stætisk glider over regnskovens trækroner 

på udkig efter frisk frugt. Ved ankomsten til 

Sandakan spiser vi frokost, inden vi flyver til 

Kota Kinabalu og indlogeres på vores hotel. I 

har eftermiddagen og aftenen på egen hånd 

til at slappe af ved poolen, tage en slentretur 

i byen eller en sejltur, hvor I kan nyde solned-

gangen og de omkringliggende øer.

Dag 11. Kota Kinabalu
Dagen i dag er uden fast program, men der er 

rig mulighed for at opleve 

noget på egen hånd. I kan 

slappe af på terrassen eller 

f.eks. besøge Gaya Island, 

hvor I kan snorkle og nyde 

den hvide sandstrand.

For jer, der har mod på 

flere oplevelser, er der 

mulighed for forskellige 

dagsture, f.eks. cykelture 

i landlig idyl eller rafting 

på en af Sabahs brusende 

floder. I kan evt. tale med rejselederen tidligt 

på rundrejsen, så der er tid til at arrangere 

specialiserede ture med guide.

Dag 12. Kota Kinabalu og hjemrejse 
med en eftermiddag i Singapore
Vi har god tid til at spise morgenmad, inden vi 

bliver hentet midt på formiddagen for at køre 

til lufthavnen. Flyet mod Singapore afgår kl. 

12, og efter et par timers flyvning lander vi i 

Singapore, hvor vi har tid nok til at tage ind til 

byen og få nogle gode oplevelser med hjem.

Vi bliver kørt til Boat Quay i Singapores cen-

trum, hvor en båd venter på at sejle os en 

tur op ad Singapore River - en tur som byder 

på store kontraster og giver os et spændende 

indblik i byens historie. Vi passerer forbi 

det gamle Singapore med smuk arkitektur 

fra kolonitiden og det nye Singapore med 

moderne højhuse i stål og glas.

Herefter går vi lidt til fods rundt 

i byen, inden vi sidst på efter-

middagen når frem til et af 

byens berømte food courts, Lau 

Pa Sat ved Telok Ayer-markedet, 

hvor vi spiser en god aftens-

mad. Bussen samler os op ved 

markedet og bringer os herefter 

tilbage til lufthavnen.

I lufthavnen kan I henvende jer 

ved en af de mange informationsskranker i 

Terminal 2 og 3 og få udleveret en voucher 

til en værdi af 40 Singapore dollars pr. per-

son (ca. 190 kr.). Vouncheren kan bruges i 

udvalgte restauranter og butikker i lufthav-

nen. Jeres fly afgår ved midnat.

Dag 13. Ankomst Danmark

Glæd jer til at glide op ad Sukaufloden med lydløs el-påhængsmotor. Naturen bliver vildere og træerne højere, efterhånden som vi bevæger os længere ind i junglen.

Borneo - ultimative naturoplevelser
13 dage 

”Måske bliver vi eskor-
teret af et par næse-
hornsfugle med 20 cm 
lange farvestrålende 
næb der majestætisk 
glider over regnsko-
vens trækroner
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BORNEOS ABER

Denne rejse bringer os tæt på mange forskel-
lige aber. Ved Sepilok møder vi orangutanger i et 
rehabiliteringscenter og ser dem ved fodrebræt-
tet, hvor de får et tilskud til den daglige kost, 
indtil de er i stand til at klare sig selv. Er vi hel-
dige, ser vi også vilde orangutanger, når vi sejler 
på floden gennem Sukau-regnskoven. 

Næseaberne møder vi også – hannernes sær-
prægede udseende med lange, ofte svulmende 
næser får os med garanti til at trække på smi-
lebåndet. Af andre aber, vi møder på vores vej, 
kan nævnes gibbonaber og måske makakaber.



Ring til os på tlf.: 4526 0000 eller se mere på  
www.stjernegaard.dk  

Oplevelser for livet

Tilsluttet Den Lovpligtige Rejsegarantifond Reg. 921.
Tilsluttet Pakkerejseankenævnet. / CVR: 14249230

Stjernegaard Rejser A/S

Lyngby Hovedgade 60, 1 

2800 Kgs. Lyngby

Telefon (+45) 4526 0000

rejser@stjernegaard.dk
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