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Oplev naturens storhed, ibanstammens langhuse 
og de sjældne dyrs hjemsted
Borneo er verdens 3. største ø, beliggende mellem Det Sydkinesiske Hav og Javahavet og gennemskåret af ækvator. Øen er delt 
mellem tre lande, Malaysia, Brunei og Indonesien, og er især kendt for sin spektakulære natur og oprindelige folk. Denne rejse 
går til Sarawak, en af de malaysiske delstater, og til sultanatet Brunei, og I kan godt forberede jer på et fantastisk eventyr, som 
det kun er få forundt at opleve. Borneo og dens velbevarede nationalparker er et mekka af storslåede naturoplevelser, og vi skal 
opleve regnskov, hvor kun naturen hersker, og enorme huleformationer, som måske udgør de mest fascinerende huler i verden. Der 
findes derudover flere sjældne dyrearter på Borneo, og vi håber især at se de sjældne floddelfiner, unikke næseaber og ikke mindst 
orangutanger boltre sig i deres naturlige habitat. 

Vores rejse begynder i Brunei, som store olieressourcer har gjort til et af verdens rigeste lande. Den store rigdom betyder, at men-
neskeheden ikke har set sig nødsaget til at udnytte naturen, og størstedelen af landet er derfor uberørt mangroveskov. Vi skal 
opleve både den spektakulære natur og storbyens smukke moskeer – bygget til ære for de enevældige herskere. Brunei er et slags 
velfærdssamfund (for de udvalgte) med en kringlet politisk historie, som vi dykker ned i og bliver klogere på.

I Sarawaks regnskov møder vi ibanstammen i deres langhuse, hvor alle landsbyens indbyggere bor og lever. Vi får lov at komme helt tæt 
på denne særlige levemåde, dens traditioner og kulturelle arv, men vi har valgt den komfortable model, hvor vi bor på et dejligt hotel i 
nærheden. I skærende kontrast til ibanstammens landsby besøger vi Borneos storbyer, der er præget af hektisk byliv, arkitektoniske vid-
undere og kulturelle skatte, men der bliver også tid til at nyde solens stråler og svømme i krystalklare floder omgivet af frodig regnskov.  

På hjemvejen tager vi et stop i den pulserende storby Singapore. Her er både moderne kvarterer med store shoppingområder, lokale basa-
rer og små multietniske samfund. Dette er rejsen til jer, der vil have en oplevelse udover det sædvanlige. Jer, der både vil opleve storbyens 
guldkuplede moskeer, snirklede gader og farverige markeder og stammerne i junglen, naturens storhed og de sjældne dyrearters hjemsted. 

Vi ønsker jer en god rejse. 

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Borneo - det bedste af Sarawak og Brunei
Rundrejse med dansk rejseleder - 14 dage
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INDONESIEN

MALAYSIA
Sarawak

Sabah
BRUNEI

Bandar Seri Begawan
Miri

Gunung Mulu 
National Park

Kuching Batang Ai
(ibanstammen)

Bako National Park

Singapore

       
 

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Danmark - Brunei via Singapore.  
 Afrejse fra Københavns Lufthavn.

Dag 2. Brunei, Mangrove River Safari.  
 Efter ankomst til Bruneis hovedstad, Bandar Seri Bega- 
 wan, tager vi på Mangrove River Safari, hvor vi skal se  
 Bruneis imponerende mangroveskove.

Dag 3. Bandar Seri Begawan, sightseeing.  
 Bruneis hovedstad er fuld af spændende historiske og  
 kulturelle oplevelser. Dagen står på sightseeing, og der  
 er arkitektoniske perler og lokale markeder på menuen. 

Dag 4. Brunei - Mulu, Sarawak med fly.  
 Turen går i dag til Gunung Mulu National Park. Her skal  
 vi opleve imponerende huler – måske de mest fascine- 
 rende i verden – og storslået natur.

Dag 5. Gunung Mulu National Park.  
 En dag i Gunung Mulu er slet ikke nok. Så vi bruger  
 endnu en dag på at udforske naturens fantastiske  
 kunstværker i parken.

Dag 6. Mulu - Kuching.  
 Dagen bruges på at rejse fra Mulu til Sarawaks hoved- 
 stad Kuching, som er et mekka af gode oplevelser.

Dag 7. Kuching, besøg i Bako National Park.  
 Fra Kuching er der kort vej til en af Sarawaks ældste  
 nationalparker Bako, som er særligt berømt for sit rige  
 dyre- og planteliv. 

Dag 8. Kuching, sightseeing.  
 Kuching er en spændende by med en velbevaret kul- 
 turel arv. Vi skal både opleve historiske mindesmærker  
 og byens kringlede smågader. 

Dag 9. Kuching - Semenggoh - Batang Ai.   
 Fra Kuching kører vi til orangutangernes rehabiliterings- 
 center, hvor dyrepassere træner orangutanger til at leve  
 i det fri og sørger for, at racen ikke uddør. 

Dag 10. Batang Ai, besøg hos ibanstammen.  
 I regnskoven bor ibanstammen i deres traditionelle  
 langhuse. Vi får lov at opleve deres hverdag helt tæt på  
 og får en indførelse i nogle af deres oprindelige tradi- 
 tioner – dog med base på et nærliggende dejligt hotel. 

Dag 11. Batang Ai - Santubong Peninsula.  
 Fra langhusene i regnskoven til store sandstrande. I dag  
 er der tid på egen hånd, og I kan enten udforske områ- 
 det eller slappe af i solens stråler. 

Dag 12.  Santubong Peninsula, mangrove og delfincruise.  
 Eftermiddagen bruger vi på at spejde efter delfiner, kro- 
 kodiller og ildfluer i de vilde mangrover. 

Dag 13. Hjemrejse via Singapore, sightseeing.  
 På vej mod Danmark stopper vi Singapore, hvor vi har  
 tid til at opleve den multietniske storby. 

Dag 14. Ankomst til Danmark.

Brunei - Bandar Sei Begawan - Gunung Mulu 

National Park - Kuching - Bako National Park 

- Semenggoh - Aiman Batang Ai - Santubong 

Peninsula - Singapore

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Store eventyr i Sarawaks natur og kultur

•  Sultanatet Brunei og dets unikke natur og kultur,  
 inkl. verdens største landsby på pæle 

•  Fantastiske naturoplevelser i Mulu National Park

•  Sjældne dyrearter: orangutanger, næseaber og floddelfiner

•  Nogle af de mest fascinerende huler i hele verden

•  Besøg i ibanstammens langhuse

!
ca. 200 km
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Dag 1. Afrejse fra Danmark
Vi forlader Københavns Lufthavn i løbet af dagen 

og indstiller os på en rejse henover natten. 

Dag 2. Ankomst til Bandar Seri Begawan 
i Brunei, mangrove River Safari og 
Water Village
Vi ankommer til Bruneis hovedstad Bandar 

Seri Begawan om formiddagen og tjekker 

ind på vores hotel, inden vi skal ud og have 

turens første oplevelser. I Bandar Seri Bega-

wan er der ikke kun hektisk byliv, men også 

rolig natur, og det er den, vi skal opleve på 

Mangrove River Safari. 

Vores rejseleder vil sammen med en lokalguide 

navigere os gennem mangrovekanalerne og 

fortælle os om den forunderlige natur. Turen 

gennem de tykke mangrovesumpe omringet 

af nipahpalmer og med syngende fugle over 

os er meget smuk. Guiden hjælper også med 

at spotte de vilde dyr, der nogle gange gem-

mer sig blandt træerne. Er vi heldige, kan 

vi se de sjældne næseaber, som kun lever i 

Borneos regnskove og mangrovesumpe, fly-

veegern, flyvende ræve og leguaner. 

Efter turen i de imponerende mangrover 

skal vi videre og opleve en af Bandar Seri 

Begawans helt store attraktioner, Kampong 

Ayer, også kaldet Water Village. I området i 

Brunei Bay bor omkring 39.000 mennesker 

i landsbyer på pæle over vandet. I de farve-

rige huse har landsbyernes indbyggere etab-

leret et samfund med skoler, politistationer 

og lægeklinikker. I stedet for taxaer på hjul 

transporterer taxachauffører lokale indbyg-

gere og turister fra sted til sted i 

speedbåde.

Dag 3. Bandar Seri Begawan,
hovedstadens smukke moske-
er og andre højdepunkter
Vi starter dagen med morgenmad 

på hotellet, inden vi fortsætter 

med sightseeing i Bandar Seri 

Begawan. Vi får en dag spækket 

med spændende seværdigheder 

og gode oplevelser. Turen rundt i 

byen bringer os forbi Lapau, hvor 

blandt andet landets royale ceremonier afhol-

des, og sultanen blev kronet i 1968. Vi skal 

også opleve den majestætiske Sir Omar Ali 

Saifuddien-moske, som mange beskriver som 

en af Asiens smukkeste. 

Det er ikke en underdrivelse, den store marmor-

moske med de skinnende guldkupler er et syn 

for sig, og dets mage findes ikke mange andre 

steder. Moskéen stod færdig i 1958 og er et 

godt eksempel på moderne islamisk arkitektur. 

Vi besøger også Bandar Seri Begawans lokale 

marked Tamu Kianggeh, hvor boderne side om 

side tilbyder frugter, grøntsager og lokale mål-

tider. Også Malaysias Teknologiske Museum og 

Sultan Bolkiahs grav lægger vi vejen forbi. Sultan 

Bolkiah regerede fra 1485 – 1524, og perioden 

er i dag kendt som ”den gyldne tid”, hvilket hans 

gravsted afspejler med den gyldne kuppel og 

detaljerede træværk. 

Vi spiser frokost på en 

lokal restaurant, inden 

vi fortsætter vores tur 

gennem Bruneis mang-

foldige hovedstad. På 

Royal Regalia Center 

skal vi blive klogere på 

Bruneis unikke kultur 

og arv, mens sultanens 

palads Istana Nurul 

Iman er et mere nuti-

digt billede på Brunei 

i dag. Paladset ligger på Bruneiflodens bred 

og huser ofte statslige og royale begivenhe-

der, hvilket der er god plads til med paladsets 

1.788 rum. Paladset er ikke åbent for offent-

ligheden, men er også fascinerende udefra. 

Sidste stop på dagen er Jame' Asr Hassanil 

Bolkiah-moskéen. Denne moské blev byg-

get for at fejre den siddende sultans 25-års 

jubilæum i 1992 og er især kendt for de fire 

terrazzobelagte minareter. Den store gyldne 

kuppel kan ses fra byens midte og er et helt 

særligt syn ved solnedgang. 

Dag 4. Med fly til Mulu i Sarawak, og på 
eventyr i verdens mest spændende huler
I dag forlader vi Brunei og sætter kurs mod 

Sarawak, som er en af de to malaysiske del-

Borneo - det bedste af Sarawak og Brunei
14 dage

Det er ikke en under-
drivelse, den store 
marmormoske med de 
skinnende guldkupler 
er et syn for sig, og 
dets mage findes ikke 
mange andre steder

Vores kano glider stille gennem magrovesumpen uden 
for Bruneis hovedstad. Størstedelen af landet er dækket  
 af mangrove.

I Bandar Seri Begawan besøger vi Kampong Ayer, hvor næsten 40.000 mennesker bor på pæle i vandet.
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BRUNEI - BORNEOS SULTANAT

Brunei er det femte rigeste land i verden grun-
det landets store oliereserver og har et godt 
velfærdssystem med gratis lægehjælp, skole-
gang og sportsaktiviteter. Samtidig er arbejds-
ugen i sultanatet kort og indtægten skattefri. 
Velbevaret regnskov fylder 80 procent af lan-
dets areal. Brunei styres efter strenge princip-
per af den enevældige sultan Hassanal Bolkiah. 
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GUNUNG MULU NATIONAL PARK

Denne park har verdens største kalkstens-
grottesystem med mere end 180 km gange 
i hulerne og der bliver stadig udforsket nye 
grotter, underjordiske søer og endda floder 
i parken. Gunung Mulu er virkelig et impo-
nerende syn, hvor naturens ejendomme-
lige skatte kommer til sin ret. Limstensfor-
mationer, månelignende kraterlandskaber 
og enorme samlinger af flagermus er blot 
nogle af de ting, man kan opleve. 
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stater på Borneo. Vi spiser frokost på en lokal 

restaurant, inden vi fra lufthavnen i Miri flyver 

mod Mulu. Her skal vi udforske Mulu National 

Park, som er særligt godt bevaret. Parken er 

hjemsted for ikke mindre 20.000 arter af dyr 

og planter, hvoraf insekter udgør størstedelen. 

Her findes mindst 170 arter orkideer, og hvis vi 

er heldige, støder vi måske ind i verdens stør-

ste blomst i fuldt flor. Rafflesiaens blomsterho-

ved kan blive op til 80 cm. i diameter og vejer 

op imod 7 kilo. 

Første dag i nationalparken besøger vi Deer 

Cave og Lang Cave. For at komme til hulerne 

skal vi gå gennem den største hulepassage i 

verden, som passerer frodige skove, sumpe og 

brusende floder og derfor foregår på anlagte 

plankeveje. På bredden ved Deer Cave kan man 

forundres og betages af, hvordan vandets kraft 

i tidernes morgen tumlede gennem de store 

klipper og lavede de skulpturerede klippevægge. 

Når man kigger op, ser man vandstrømmene 

bruse ned og slutte sig til flodpassagerne 

under vores fødder. Det kontinuerligt strøm-

mende vand er med til konstant at forstørre 

og forandre hulens form. 

I hulen holder en koloni på 3 millioner fla-

germus også til, de hænger i hulens lofter og 

kroge, klar til at flyve ud, når mørket falder på. 

Fortsætter vi dybere ind i hulen, kommer vi til 

Edens Have - en lille grøn plet badet i sollys 

mellem de golde og skyggefulde huler. 

Deer Cave er enorm, mens Lang 

Cave, der ligger kun 100 meter 

længere inde, er mere intim. 

Naturen har udsmykket hulen 

med små damme i de mineral-

ske sten og imponerende sta-

lagmitter og stalaktitter. 

I Lang Cave er det samtidig 

lettere at se de imponerende 

mængder flagermus i loftet 

og de hvide hulerejer i søerne. Vi tilpasser 

turen tilbage med, at vi kan imponeres af 

synet, når hulens millioner af flagermus dra-

ger på jagt i natten.

 

Dag 5. Mulu National Park, 
Clearwater Cave og Wind Cave 
Vi fortsætter med at udforske nationalparkens 

fantastiske huler, og dagens første stop er 

Clearwater Cave, hvor vi kommer til med båd. 

Sejlturen tager os i gennem dele af Sydøstasi-

ens længste hulepassage på 107 kilometer. 

De konstante bevægelser driver vandet gen-

nem mange meter kalksten, denne proces 

fører til, at flodens vand er fuldstændig klart. 

Langs flodens bredder findes små kølige oaser, 

som er perfekte, hvis man har lyst til at dyppe 

sig i den klare flod omgivet af regnskoven.  

I Wind Cave blæser der konstant kølige vinde 

på hulens smalleste pas-

sager, og det er der, den 

har fået sit navn fra. Natu-

ren har også her opført et 

mesterværk af stalaktitter, 

stalagmitter, koraller og 

kalkstensformationer. 

I hulen findes også The 

Kings Room, hvor nogle 

af naturens kunstværker 

er oplyste. Efter at have 

besøgt de imponerende huler fortsætter vi til 

Batu Bungan Penan Settlement, hvor vi kom-

mer tæt på det lokale stammeliv og deres tra-

dition for håndarbejde.  

Dag 6. Mulu - Kuching 
I dag forlader vi Mulu National Parks impone-

rende natur og rejser mod Sarawaks hoved-

stad Kuching. Byen blev i 1841 Sarawaks før-

ste hovedstad og var oprindelig en handelsby, 

fordi den er porten mellem vand og jungle. 

Den arkitektoniske arv er velbevaret, og langs 

floden snor den livlige esplanade sig. Her lig-

ger markeder, små butikker og spændende 

restauranter, som sammen danner et godt 

billede af det mekka for kultur, håndværk og 

kulinariske oplevelser, som Kuching er. 

Borneo - det bedste af Sarawak og Brunei
14 dage

I hulen holder en koloni 
på 3 millioner flagermus 
også til, de hænger i 
hulens lofter og kroge, 
klar til at flyve ud, når 
mørket falder på

I den frodige Mulu National Park sejler vi bl.a. til Clearwater Cave, hvor vandet er krystalklart. Verdens største blomst, rafflesiaen, blomstrer kun 3-5 dage om året, 
så vi skal være heldige, hvis vi ser den i blomst. Den lugter i øvrigt fælt, 
når den blomstrer.
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Dag 7. Kuching, besøg i Bako National Park
Vi spiser morgenmad på hotellet, før vi drager 

mod Bako National Park. Vi bruger dagen på 

at opleve Sarawaks ældste nationalpark, som 

er grundlagt i 1957. Med sine 27 kvadratkilo-

meter er den en af Sarawaks mindste, men 

det gør den ikke mindre spændende. Parken 

ligger, hvor Bako-og Kuchingfloderne mødes, 

og turen dertil foregår både i bil og båd. 

I Bako National Park findes syv forskellige øko-

systemer, her er et rigt dyreliv og jungle, vand-

fald og afsondrede strande ligger strøet udover 

parken. Der er aldrig en garanti for at se vilde 

dyr, når man befinder sig junglen, men i Bako 

findes der tusindvis af de langhalede java-aber, 

som oftest færdes i store støjende grupper 

rundt i junglen og tit viser sig for besøgende. 

Men også den sjældne næseabe, flyvende 

lemurer og palmerullere holder til i parken. 

Ringer dyret palmeruller ikke umiddelbart en 

klokke, er det måske fordi, dyret er mest kendt 

som et led i produktionen af verdenskendte 

kaffe Kopi Luwak. Palmerullerne spiser kaffe-

bønnerne, og når de har været igennem dyre-

nes fordøjelsessystem, opsamles de og laves 

til verdens dyreste kaffe. 

Der er etableret stisystemer i parken, som er 

af varierende længder og fører til forskellige 

Javaaberne, også kaldet makakaber, har vi gode chancer for at se i Bako National Park. 
De lever i store flokke og er pænt nysgerrige.

BAKO NATIONAL PARK

I Bako National Park finder man nogle af de 
ældste regnskovsområder i verden, og udover 
det rige dyreliv er en af parkens helt store 
stoltheder den store diversitet af plantearter. 
Her findes både strand, klippe, mangrove, 
jungle og sumpskov, og her er anlagt stisy-
stemer, som giver os mulighed for at komme 
helt tæt på dyrelivet. Vi kan være heldige at 
se bl.a. næseaber, de mangefarvede firben og 
den aparte udseende spøgelsesabe. 
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oplevelser. Vi taler med vores lokalguide og 

finder ud af, hvilke ture vi tager. 

Dag 8. Kuching, 
byens højdepunkter
Efter morgenmad på hotellet 

bevæger vi os ud i Kuchings 

gader, som vi skal bruge dagen 

på at udforske. Vi lægger vejen 

forbi Fort Magherita og Square 

Tower, der engang tjente som 

byens værn mod flodsiden, hvor 

deserterede soldater kunne 

finde på at plyndre byen. Gen-

nem de sidste hundrede år har 

de gamle bygninger tjent som både fængsel, 

dansesal og i dag restaurant. 

Vi skal også se Kuchings retsbygning, som 

stod færdig i 1874, den neoklassiske post-

bygning fra 1931 og byens rådhus. På Sara-

wak flodens nordlige bred ligger The Astana, 

paladset hvor Sarawaks guvernør har sin 

officielle bolig. Astana blev bygget i 1870 af 

Kuchings anden ”hvide rajah” som en bryl-

lupsgave til hans kone. 

Kuching er kattenes by og betyder faktisk også 

kat på malay. I byen findes verdens eneste kat-

temuseum, mens vi besøger det store katte-

monument placeret i byens centrum. 

Byens ældste kinesiske tempel Tua Pek Kong er 

et syn for sig med sine stærke røde og grønne 

farver og imponerer 

de fleste besøgende. 

Vi skal også opleve 

byens kampungs, de 

maleriske malaysiske 

landsbyer bygget på 

pæle langs flodens 

bred. 

Byens centrum præ-

ges af moderne 

gader og små gyder, 

hvor snedkere, skomagere og urmagere hol-

der til, og i den farverige indiske bydel vrimler 

det med billige gadekøkkener, friske frugter og 

tusindvis af dufte. 

Hvis vi har tid, går vi en tur på promenaden, 

hvor der er et leben ved de mange udendørs 

caféer, boder og springvand. Efter frokost går 

vi tilbage til hotellet. Eftermiddagen råder I 

selv over, men rejselederen kommer selvføl-

gelig gerne med gode forslag til aktiviteter. 

Dag 9. På besøg hos orangutangerne 
og videre til Aiman Batang Ai
På Semenggoh Orangutang Centre træner 

dygtige dyrepassere forældreløse eller for 

Borneo - det bedste af Sarawak og Brunei
14 dage

Vi går gennem regnskoven, 
hvor orangutanger svinger 
sig over hovederne på os, 
til fodringsplatformen, hvor 
de unge aber får serveret 
et måltid, når det ikke er 
frugtsæson i regnskoven. 

nylig befriede orangutanger i at overleve i 

naturen. Vi får lov at komme helt tæt på det 

fantastiske dyr, som kun er at finde tre steder 

på kloden. Vi går gennem regnskoven, hvor 

orangutanger svinger sig over hovederne på 

os, til fodringsplatformen, hvor de unge aber 

får serveret et måltid, når det ikke er frugtsæ-

son i regnskoven. 

De unge orangutanger bruger det meste af 

tiden mellem skovens træer og vender primært 

tilbage til centeret for at spise, så der er altså 

ikke garanti for at se stedets hovedattraktion. 

Efter besøget Semenggoh Orangutan Centre 

kører vi gennem Borneos maleriske landskab 

af frodig skov og plantager, hvor der dyrkes 

peber og gummitræer. 

Vi laver et stop i byen Serian, som især er 

kendt for sin produktion af durian, også kal-

det frugternes konge. Durianfrugten har en 

sød smag og en meget stærk lugt, og vi vil 

nok støde på den flere gange på det lokale 

frugtmarked. Vi besøger også en peberplan-

tage og lærer mere om, hvor peberet gror. 

Efter frokost kører vi videre til Batang Ai Hydro 

Dam og sejler tværs over søen til Aiman 

Batang Ai Resort, hvor vi skal overnatte i 

meget behagelige omgivelser. 

Der er ikke sparet på pynten og farvepaletten i Kuchings kinesiske tempel. Vi krydser fingre for, at orangutangerne viser sig i 
Semenggoh Oragutang Centre. 
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Dag 10. På besøg i ibanstammens langhuse
Om bord på en af områdets karakteristiske 

langbåde skal vi opleve Ulu Ai-floden og de 

små lokalsamfund omkring den. Naturen 

omkring Ulu Ai er meget unik med klare flo-

der, vandfald og helt uberørte områder med 

regnskov. Ibanstammen, der bor omkring flo-

den, lever på en helt særlig måde. 

De har nemlig indrettet sig i langhuse, hvor 

alle medlemmer af samfundet bor. De sover 

side om side, i en fløj bliver børnene under-

vist, i en anden laves der mad. Vi bliver budt 

velkommen med en traditionel ceremoni, 

hvor de lokale opfører en traditionel dans og 

spiller på gong. 

Efter ceremonien kan vi få lov at prøve kræfter 

med at spille på en traditionel ibanfløjte, se 

hvordan de dyrker deres afgrøder eller smage 

den lokalt bryggede risvin. Vi spiser picnic 

på flodbredden og nyder de imponerende 

oplevelser, hvor orangutangen lever, og man 

nogle gange kan være heldig at se den i sit 

naturlige habitat. 

Man kan godt overnatte på trægulvet i lang-

husene, men vi har valgt den mere komfor-

table model og overnatter på vores skønne 

hotel ikke langt fra ibanlandsbyen.

Dag 11. Batang Ai - Santubong 
Peninsula, tid til afslapning
Vi forlader regnskoven og langhusene og kører 

IBANSTAMMENS LANGHUSE

I Borneos dybe regnskov bor ibanstammen i 

deres traditionelle rumah panjai, altså lang-

huse. Hele landsbyen lever i det samme 

langhus, sover side om og side og funge-

rer som en stor familie. Nogle landsbyer 

er blevet moderniseret og har elektricitet 

og vandforsyning, mens andre stadig lever 

mere primitivt uden moderne fornødenhe-

der. Størstedelen af Ibanstammen er i dag 

kristne, men de har en stærk kulturel arv, 

som blandt andet omfatter dansen ngajat.

Kvinderne i Ibanstammen fremstiller smukt håndarbejde, 
som også indgår i deres klædedragt.
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De spøjse irrawaddydelfiner er i familie med hvalen, og det kan man godt se på 
deres hovedform. De tilhører en truet dyreart.

Vores rejse slutter i regnskovens diametrale modsætning: metropolen 
Singapore, som ikke desto mindre er en skøn storby.

den fem timer lange tur gennem Borneos 

smukke landskab til Santubong Peninsula. 

Her er stemningen afslappet, og det hektiske 

byliv i Kuchings centrum 25 km 

væk er skiftet ud med fred og 

ro. Her får I tid på egen hånd og 

kan blandt andet udforske det 

lokale marked, den omkringlig-

gende natur eller slikke sol. 

Dag 12. På udkig efter flod-
delfiner i mangroveskoven 
Formiddagen bruger I på egen 

hånd i området, for dagens 

sejltur er bedst, når skumrin-

gen nærmer sig. Om eftermiddagen kører 

vi til Sarawak Boat Club, hvor vi går ombord 

på den båd, der skal sejle os rundt mellem 

mangroverne og spejde efter delfiner på San-

tubong River. 

I floden findes den sjældne irrawaddydelfin, 

som er i familie med spækhuggeren og kun 

lever få steder på jorden. Vi håber at være hel-

dige at spotte den lille delfin med det runde 

hoved og de brede luffer i flodens vand. 

Hvis ikke vi har held med delfinerne, er det 

heldigt, at mangroven står smukt og frodigt 

omkring floden. Når det bliver mørkere, kan vi 

måske se næseaberne hænge i trækronerne 

eller en krokodille eller to, som svømmer i 

det stille vand. Aftenens sidste oplevelser er 

de mange ildfluer, der samler sig ved flodens 

Vi håber at være hel-
dige at spotte den lille 
delfin med det runde 
hoved og de brede luf-
fer i flodens vand

Borneo - det bedste af Sarawak og Brunei
14 dage

bred, når mørket falder på. Som tusindvis af 

lys flimrer de rundt blandt mangrovens grene. 

Dag 13. Hjemrejse 
via Singapore
Vi spiser morgenmad på 

hotellet og tilbringer et 

par timer på egen hånd, 

inden vi kører til Kuching 

lufthavn. Vi flyver den 

korte strækning til Sin-

gapore, hvor vi kører ud 

i byen og spiser frokost 

på en lokal restaurant. 

Singapore er en by og en republik i sig selv, 

som blev grundlagt som handelsstation af bri-

ten Stamford Raffles i 1819. 

Den blev selvstændig i 1965. Det er også en 

multietnisk by, og på den kulturelle front kan 

man således opleve meget etniske bydele, 

hvor der hersker en helt anden stemning end 

den, man oplever i det moderne Singapore. 

Vi kører forbi Padang Cricket Club, som er 

omgivet af historiske bygninger som parla-

mentet, højesteret og rådhuset. 

Vi stopper ved Singapores vartegn, den store 

Merlion-statue, som er et mytologisk væsen 

- halvt løve og halvt fisk. Herfra har vi en fan-

tastisk udsigt til Marina Bay og flere ikoniske 

skyskrabere. 

Vi besøger den imponerende Singapore Bota-

nic Garden, som er på UNESCOs verdensarv-

liste. Haven blev grundlagt i 1859 og spillede 

en betydelig rolle i forskningen af gummitræ-

ets dyrkning og det store boom af handel 

med gummi tidligt i 1900-tallet. 

Der findes mere end 10.000 plantearter i 

haven, som også er kendt for sine temahaver. 

Man kan blandt andet slentre en tur i inge-

færhaven, regnskoven eller evolutionshaven. 

Vi passerer gennem Civic District, hvor Singa-

pores historiske, kulturelle og arkitektoniske 

arv stadig er til stede. Vi skal også opleve 

National Gallery Singapore, som har den stør-

ste samling af sydøstasiatisk kunst med over 

8000 artefakter. 

Sidste stop inden aftensmaden er ved Thian 

Hock Keng-templet, Singapores ældste bud-

dhistiske tempel, som er bygget for at tilbede 

den kinesiske havgudinde Mazu. Vi spiser 

middag i et af byens hawker centre, som 

er åbne madmarkeder, hvor man kan prøve 

lokale retter. 

Herefter sætter vi kursen mod lufthavnen for 

at flyve hjem til Danmark. Der er ankomst tid-

lig næste morgen.

Dag 14. Ankomst Danmark
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