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Vi har mange års erfaring i Borneo
Ring til vores Borneo-eksperter

!

Borneo Eventyrrejser med stort E
En rejse til Borneo er en eventyrlig rejse til tropiske regnskove
med et eksotisk dyreliv, der omfatter både orangutanger, frække
næseaber, havskildpadder og elefanter. Det er også en rejse til
en fabelagtig natur med en enestående fauna, høje bjerge,
tropeøer med hvide sandstrande og fascinerende huler, der
fortsætter kilometervis ind i en ukendt verden.
Ikke mindst er det en rejse til fremmede kulturer og folkeslag,
der lever dybt inde regnskoven - i langhuse efter en helt andet
verdensorden, end vi gør.
Borneo er verdens 3. største ø, beliggende mellem Det Sydkinesiske Hav og Javahavet og gennemskåret af ækvator. Øen er delt
mellem tre lande: Malaysia, med delstaterne Sabah og Sarawak,
Brunei og Indonesien. Vores to rejseforslag går til henholdsvis
Sabah og Sarawak, og vi foreslår også et par forlængelser, hvis I
vil have flere oplevelser med.
På Borneo kan I finde oplevelser for hele familien - vi håber, I
vil lade jer inspirere af de forslag, som vi præsenterer i dette
katalog, og vi glæder os til at sammensætte en rejse, der passer
lige netop til jer.

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af Borneo-teamet i Stjernegaard Rejser
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TUNKU ABDUL RAHMAN
MARINE NATIONAL PARK
Denne marinenationalpark dækker et
område på 49 km2, hvoraf 2/3 er vand.
Fem paradisøer udgør den sidste 1/3. På en
dagstur hertil går I i land på Gaya Island og
følger nogle stier ind i junglen. Resten af
tiden foregår på stranden og under overfladen med gode chancer for at se farverige
fiskestimer og svajende koraller.

4
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Gaya Island
Tunku Abdul Rahman
Marine Park
Kota Kinabalu

BRUNEI

Mulighed for
forlængelse

Borneo er et slaraffenland for os, der elsker naturen. På denne rejse til den malaysiske delstat
Sabah på den nordlige del af øen møder I både orangutanger, næseaber, gibbonaber,
Kinabalu
sølvlangurer, solbjørne og mange andre skabninger, der lever i Borneos dybe regnskov.
National Park
I rejser i hælene på den berømte Sir David Attenborough, der lavede fantastiske
Sepilok
dokumentarprogrammer til BBC, og dybt inde i Sukauregnskoven skal I oven i
Sandakan
købet bo på den skønne lodge, som også var hans og filmholdets base.
Sukau Rain-

Sabah

MALAYSIA
Sarawak

forest Lodge

Inden I når helt ud i regnskoven, udforsker I Tunku Abdul Rahman-marinenationalparken ud for Kota Kinabalu, hvor tropeøerne ligger som perler på en
snor med deres hvide strande og grønne palmer. I havet omkring dem lever masser
af farverige fisk, som I kan iagttage gennem dykkermasken på en guidet udflugt. Og ved
foden af det mægtige Mount Kinabalu går I en tur på hængebroer, der er spændt ud mellem
trækronerne - der er masser af oplevelser for både store og små på Borneo!

Vi har arrangeret en række forlængelser til rejsen, hvis I har mod på flere oplevelser. I kan
f.eks. slappe af ved stranden på et dejligt hotel, eller I kan tilføje nogle flere dage inde i
regnskoven og fortsætte eventyret blandt Borneos mange dyr. Er I blandt de meget adrætte, kan I også vælge at bestige Mount
Kinabalu på et 2-dages trek helt op til toppen i 4.095 meters højde. Endelig har I muligheden for at forlænge rejsen med et ophold
i Singapore, hvis pulserende storby udgør den perfekte kontrast til Borneos regnskov.
TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTELKATEGORI GODT

EKSTRA GODT

3 nætter

Dreamtel 

Promenade Hotel 

Sepilok

2 nætter

Sepilok Forest Edge Resort 

Sepilok Nature Resort 

Sukau

2 nætter

Sukau Rainforest Lodge 

Sukau Rainforest Lodge Villa 

Kota Kinabalu

1 nat

Dreamtel 

Promenade Hotel 

Kota Kinabalu
INDONESIEN

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk.

Dag 1. Danmark - Kota Kinabalu, Sabah
I flyver med Singapore Airlines fra København
direkte til Singapore, hvortil I ankommer den
følgende morgen. Komforten er i højsædet,
der er tv-skærm i alle sæder, og mad og drikkevarer er gratis om bord - ligeledes er et
omfattende underholdningsprogram en del af
servicepakken.

Dag 2. Kota Kinabalu, afslapning
I Kota Kinabalu bliver I mødt af en lokalguide
og chauffør, som sørger for jeres transport til
hotellet, en lille køretur på omkring 20 minutter.
Resten af dagen er til fri disposition i KK,
som Kota Kinabalu kaldes lokalt. Vi kan varmt
anbefale jer at gå en tur i byen og opleve den
charmerende stemning. Spis evt. på en af byens

Velkommen til Kota Kinabalu, KK i daglig omtale, Sabahs hovedstad med
omkring 500.000 indbyggere.

gode og billige fiskerestauranter - en god en af
slagsen ligger ved siden af Promenade Hotel.
KK er hovedstad i Sabah, den ene af de to
malaysiske delstater på Borneo. Den charmerende hovedstad, der ligger lige ud til Det Sydkinesiske Hav, er en god blanding af det moderne
og autentiske. Smilene sidder løst på lokalbe-

Selvom byen er stor, handles dagens fornødenheder stadig på de lokale markeder.
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folkningen, så man føler sig altid velkommen i
den hyggelige by.
Dag 3. Kota Kinabalu, en dag i
Tunku Abdul Rahman-marineparken
I bliver hentet på jeres hotel efter morgenmaden. Dagens program byder på en heldagsudflugt til Tunku Abdul Rahman-marinenationalparken, en gruppe af eksotiske tropeøer, der
ligger ud for Kota
Kinabalus kyst.

Midt på eftermiddagen sejler speedbåden tilbage til Kota Kinabalu, hvorefter I har resten af
dagen på egen hånd.
Dag 4. Kota Kinabalu, udflugt
til foden af Mount Kinabalu
I dag skal I på en dagsudflugt til Kinabaluparken, der ligger ved foden af Sydøstasiens højeste bjerg, Mount Kinabalu, hvis tinder rejser sig
næsten 4.100 meter mod himlen.

Turen tager cirka to timer og går
langs rismarker, forbi vandfald og
En speedbåd sejler
over Crocker-passet til den tropiske
jer en halv times tid
regnskov. Undervejs stopper I ved
ud til den frodige,
det lokale frugtmarked i Nabalu,
grønne Gaya Island, I kommer frem til Poring,
hvor I kan smage nogle af sæsonens
hvor I går i land for hvor I skal på en gåtur på
sammen med en hængebroer i trækronerne lokale frugter.
guide at følge en med udsigt grønt, så langt
I kommer frem til Poring, hvor I skal
afmærket sti op øjet rækker
på en gåtur på hængebroer i trækrogennem
regnskoven. Guiden fortæller om floraen og udpeger de nerne med udsigt til grønt, så langt øjet rækplanter, der gennem tiden også er blevet brugt ker, inden I spiser frokost, og herefter kører I
til Kinabaluparken, der ligger i ca. 1200 meters
som lægemidler af den lokale befolkning.
højde med deraf følgende behagelige temperaVandreturen slutter på den hvide sandstrand, turer på 20-25°C.
hvor guiden serverer en picnic-frokost, og hvor I
efterfølgende har tid til at slappe af og sole jer. Parken blev etableret i 1964 og kom i 2000 på
Der er masker og snorkler til rådighed, hvis I har UNESCOs verdensarvliste. Med et areal større
lyst til at svømme ud i det krystalklare vand og end Singapore (750 km²) rummer området en
enestående flora og et fantastisk dyreliv.
opleve farverige fisk og smukke koraller.

Her findes en næsten ubegribelig variation og
rigdom af fugle, insekter, blomster, planter
og træsorter. Her ser I rododendron i alle
afskygninger og endnu flere forskellige slags
orkidéer og kødædende planter - mellem
disse er de fascinerende kandebærere, der
ligner hængende potter med låg. 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.
I besøger en udstilling, hvor I lærer om området,
og I følger nogle af stierne rundt i den smukke
natur. Det er en god idé at medbringe en let
regnfrakke, da der ofte er vådt i Kinabaluparken
- det er derfor, her dufter af regnskov.
I er tilbage på jeres hotel i Kota Kinabalu sidst
på eftermiddagen.
Dag 5. Kota Kinabalu - Sepilok
Det er blevet tid til at rykke videre, og I bliver derfor kørt til lufthavnen for at flyve til
Sandakan. I tjekker ind på hotellet i Sepilok,
og om eftermiddagen skal I på oplevelse i
Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary - et
spændende naturreservat, hvor I får mulighed
for at komme på tæt hold af to af de mest
fantastiske abearter, der lever på Borneo:
næseaben og sølvlanguren.

Kota Kinabalu City Mosque bygget i 2000 er et
smukt eksempel på moderne islamisk arkitektur.
Her er plads til 12.000 bedene, og ikke-muslimer er
velkomne uden for bedetiderne.

Kota Kinabalu City Mosque bygget i 2000 er et smukt eksempel på moderne islamisk arkitektur. Her er plads til 12.000 bedene, og ikke-muslimer er
velkomne uden for bedetiderne.
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MOUNT KINABALU
NATIONAL PARK
På jeres besøg i Mount Kinabalu National
Park har I udsigt til den 4.100 meter høje
tinde og et tropisk paradis, der er på UNESCOs liste over verdensarv.
I vandrer ad afmærkede stier og ser den
enorme variation af fugle og planter, bl.a.
orkideer og kødædende planter. Det er
muligt at tilkøbe en trekkingtur til toppen.
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DYRELIV I SEPILOK
Store oplevelser venter jer i Sepiloks
fine rehabiliteringscenter for orangutanger. I vandrer ind i junglen til
et fodreplateau, hvor aberne kommer to gange om dagen for at få et
tilskud til den føde, de ellers selv
kan finde i junglen. I besøger også
et center for den truede solbjørn og
vover jer ud på hængebroer i trækronerne.
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Næseaben kendes, som navnet antyder, på sin
karakteristiske, store næse, der bringer smilet
frem hos de fleste. Hannens næse er naturligvis
større end hunnens - så stor, at den ofte hænger ned over munden, så han må skubbe den
væk, når han spiser. Når han bliver vred eller
spændt, svulmer den endnu mere op - og det
siges, at hunnerne foretrækker de hanner, der
har størst næser. Når de skal advare flokken
mod farer, frembringer de en skræppende lyd,
og deres næser stritter faretruende ud i luften.
Udover en stor næse, kendes de også på deres
store mave, der ser ud som om, de er permanent gravide. Hannen bliver op til 70 cm høj,
mens hunnen bliver ca. 60 cm.
Sølvlanguren er en mere sjælden gæst i
reservatet. De kendes på deres smukke
sølvfarvede pels, og det helt særlige ved
denne art er, at deres unger fødes med orange
pels. Dermed kan forældrene nemmere finde
dem i den tætte jungle, og når de er ca. et år
gamle og mere selvstændige, ændres deres
pels til den samme sølvfarve, som de voksne
langurer har.
Reservatet har to platforme, hvor aberne kommer for at spise guavafrugter og agurker, som
rangerne lægger ud til dem. Tæt på disse platforme er der bygget nogle terrasser, hvorfra

I kan iagttage dem og tage billeder uden at
genere dem. I oplever eftermiddagsfodringen,
inden I vender tilbage til jeres hotel.

engagerede personale og ser, hvordan de arbejder med rehabilitering af den truede bjørneart. I
fortsætter til Rainforest Discovery Center, hvor I
får frokosten serveret i skønne omgivelser.

Dag 6. Sepilok, besøg hos orangutangerne
I dag venter en oplevelsesrig dag, der starter Med fyldte maver venter en tur rundt på områved Sepilok orangutangrehabiliteringscenter. dets gangbroer, men disse er lidt specielle,
Her ser I først en dokumentarfilm om arbejdet idet de hænger i skovens øverste trækroner
og danner et par hundrede
med at gøre de søde rødhårede
meter hængebroer mellem
primater i stand til selv at klare
toppene på de gigantiske
sig i naturen, før I skal på en kort
mengaristræer. Det kan godt
vandring gennem regnskoven for
give et sus i maven, hvis I
at se orangutangerne blive fodkigger ned.
ret. Efter 10 minutters gang gen- Næseaben kendes,
nem junglen kommer I til et lille som navnet antyder,
fodreplateau, hvor et par rangers på sin karakteristiske, Rainforest Discovery Center
er blandt andet kendt blandt
venter.
store næse, der
ornitologer for at være et af
bringer smilet frem
de bedste steder at se den
I løbet af få minutter pusler det hos de fleste
sky og meget sjældne spuri træerne omkring jer. De unge
aber, der endnu ikke kan klare sig selv, kom- vefugl, Bornean Bristlehead, som kun lever her.
mer to gange om dagen og får et kosttilskud Efter en begivenhedsrig dag vender I tilbage til
i form af bananer og mælk. I lærer om oran- jeres base i Sepilok.
gutangernes livsvilkår af de lokale rangers - og
de katastrofale konsekvenser det har, når sko- Dag 7. Sepilok, rundt i Sandakan og
vene skamhugges, og primaterne ikke kan finde videre til Sukau Rainforest Lodge
Efter morgenmaden pakker I kufferten for at
føde, bygge reder og meget mere.
rejse dybere ind i regnskoven. På vejen skal I
Efter orangutangerne går turen videre til et dog på rundtur i Sandakan, og I begynder med
nyåbnet center for solbjørne, en bjørneart der et besøg på et af de lokale, farvestrålende marlever i Sydøstasiens regnskove. I møder det keder, der bugner med grøntsager, frugter og

I Sepilok skal I bo på en lodge i naturen. Her er det Sepilok Nature Resort i kategorien Ekstra godt.
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SUKAU RAINFOREST
I Sukau Rainforest møder I masser af dyr og
saftiggrøn regnskov. I tager på safari med
lodgens guider både tidlig morgen og sen aften,
hvor dyrene er mest aktive.
Er I heldige, ser I bl.a. krokodiller, den sjældne
dværgelefant, gibbonaber og den virkeligt morsomme næseabe. Glæd jer til at bo på den
skønne Sukau Rainforest Lodge lige midt i det
hele, kåret af National Geographic som en af
verdens bedste lodges.
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ikke mindst et stort udvalg af fisk. Snup evt. en
klase bananer med under armen, den koster
kun et par kroner.
Jeres næste stop er ved det kinesiske buddhistiske tempel, Puh Jih Seh. I studerer templets
udformning, statuer og flotte udskæringer i
loftet. Udenfor er der en fin have og smuk
udsigt ud over Sandakanbugten. I kigger også
indenfor i forfatteren Agnes Keiths hus og
afslutter jeres rundtur i Sandakan blandt havsigøjnere i pælelandsbyen Sim Sim. I har måske
undervejs på rejsen set flere af disse landsbyer, men her har I mulighed for at komme
lidt tættere på og bliver sikkert også inviteret
indenfor af den gæstfri befolkning.
Herefter skal I ud i naturen. Glæd jer til to nætter på det prisvindende Sukau Rainforest Lodge
- samme sted som Sir David Attenborough og
hans kamerahold boede.
Så snart I er ankommet til dette naturparadis,
tager I plads i små både, der sejler jer næsten
lydløst rundt på bifloderne lige der, hvor Attenborough & Co. optog deres fantastiske dokumentarfilm til BBC. I forsøger at spotte dyr i
regnskoven - det kan være nysgerrige næseaber og gibbonaber, sky men vidunderlige fugle
og måske en flok dværgelefanter, der kommer
ned til foden for at drikke - de er sjældne at se,
men hvem ved… Tilbage på lodgen serveres der
middag i olielampernes skær.

Dag 8. Sukau Rainforest Lodge, morgensafari og besøg i Gomantong-hulerne
Mens dagen langsomt gryer, bliver I vækket af
makakabernes lange sørgmodige skrig - godt
det samme for kl. 06.00 begynder dagens første safari på floden.

Hulerne er fyldt med en særlig slags fuglereder,
som kineserne betragter som delikatesser og
derfor er villige til at betale formuer for.
For at sikre bæredygtigheden er der indført regler for høsten af disse reder, men I kan være
heldige at se den ikke ufarlige bedrift det er,
når lokale arbejdere klatrer op ad 20-30 meter
høje, smalle bambusstiger for at
bringe de dyrebare reder sikkert
ned, så de kan blive sendt videre til
kinesiske restauranter.

Dyrene er mest aktive om morgenen - måske
er I heldige og møder
et par af regnskovens
store skikkelser som
orangutangen,
den
lille flok vilde og meget
sjældne dværgelefanGlæd jer til to nætter
ter, et par langarmede
på det prisvindende
gibboner eller næseSukau Rainforest
aben, som I allerede
Lodge - samme
har stiftet bekendtsted som Sir David
skab med.
Attenborough og hans

Tilbage på lodgen har I endnu en
aften i de behagelige omgivelser.

Dag 9. Sukau - Kota Kinabalu
I nyder en sidste morgenmad på
Sukau Rainforest Lodge, inden I rejser tilbage til Sandakan, hvorfra I
kamerahold boede
flyver retur til Kota Kinabalu og tjekHerefter har I fortjent
en god morgenmad på lodgen, og når den er ker ind på jeres hotel. Gå ud i byen og find et
indtaget, følger I efter en af lodgens guider ud hyggeligt sted at spise middag.
på Hornbill Boardwalk for at lære endnu mere
Dag 10. Kota Kinabalu,
om regnskoven.
hjemrejse eller forlængelse
Eftermiddagen byder på et besøg i nogle afsi- Jeres Borneo-eventyr er nu slut, og I bliver
desliggende huler, Gomantong Caves, som I kørt til lufthavnen for at påbegynde hjemrejudforsker sammen med en lokalkendt guide. I sen. Hvis I har valgt at forlænge rejsen ved
går ind i de katedrallignende rum inde i bjerget, stranden, i regnskoven eller i storbyen venter
hvor sprækker i massivet sender nærmest gud- der meget mere…
dommelige lysstråler ned i bunden og skaber
Dag 11. Ankomst til Danmark
en eventyrlig stemning.

Den legendariske BBC-vært, Sir David Attenborough, har lavet fantastiske dokumentarprogrammer om Sukauregnskoven. Her er han på arbejde i
felten – glæd jer til at træde i hans fodspor.
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FORLÆNG JERES
REJSE PÅ STRANDEN,
I REGNSKOVEN ELLER
I SINGAPORE

Gardens by the Bay i Singapore
12

FORSLAG TIL
FORLÆNGELSER
Se mere på stjernegaard.dk
BUNGARAYA ISLAND RESORT
Et 4+-stjernet resort til de kræsne med fantastisk beliggenhed på stranden på Gaya Island
midt i Tunku Abdul Rahman Marine Park, kun
en kort sejltur fra Kota Kinabalu. Skønne bungalows og mange muligheder for snorkling.

GAYANA MARINE RESORT
Et idyllisk 3+-stjernet resort på Gaya Island
med værelser, der står på pæle over vandet.
Beliggenheden i Tunku Abdul Rahman Marine
Park betyder uhindret adgang til et rigtigt godt
koralrev. Kun en kort sejltur fra Kota Kinabalu.

PACIFIC SUTERA
Nyd nogle dage på dette dejlige 4-stjernede
hotel beliggende inde i Kota Kinabalu og dermed med en god lokal stemning. Stort dejligt
poolområde. Hotellet arrangerer ture ud i Tunku
Abdul Rahman Marine Park med snorkling.

SHANGRI LA RASA RIA
Dette dejlige 5-stjernede resort ligger i Tuaran
45 minutters kørsel uden for Kota Kinabalu.
I har masser af skønne faciliteter til rådighed - et ideelt sted at slappe af efter mange
oplevelser i naturen.

TIL TOPPEN AF MT. KINABALU
Trekking med guide til toppen af Mt. Kinabalu i
4.095 meters højde. Turen opad er fordelt over
to dage med overnatning på sovesal. Belønningen er en fantastisk solopgang på toppen med
vidunderlig udsigt. Herefter nedad på 3. dagen.

BORNEO RAINFOREST LODGE
En 3+-stjernet lodge i 5-stjernede omgivelser,
der ligger langs Danumfloden i Sabahs største
lavlandsregnskov. Her lever 340 fuglearter,
124 arter pattedyr og 72 arter krybdyr. Skønne
hytter med udsigt til flod eller regnskov.

TABIN WILDLIFE RESORT
En budgetvenlig løsning til jer, der vil opleve
Borneos jungle tæt på. Resortet arrangerer
vandreture bl.a. til vandfald, og safari - både dag
og aften - med mulighed for at se elefanter samt
besøg i et redningscenter for orangutanger.

SINGAPORE
En skøn kontrast til regnskoven finder I her i
storbyen, hvor I har shopping i verdensklasse,
masser af restauranter med alle verdens køkkener og mange muligheder for aktiviteter ved
køb af Singapore stopover-pakken.
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KUCHING
Den ”hvide rajah” James Brooke grundlagde Kuching i 1800-tallet som en handelspost, og i dag er byen hovedstad i
den malaysiske delstat Sarawak og en
sprudlende storby med godt 500.000 indbyggere. En guide viser jer byens seværdigheder, bl.a. den særprægede parlamentsbygning (øverst) og The Astana,
som er guvernørens officielle bolig.
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Kultur og natur i Sarawak
Kuching, Bako National Park, Kuching, Ibanstammen, Batang Ai
og Damai Beach - 11 dage

Mulighed for
forlængelse

Denne rejse går til Borneo, nærmere betegnet den malaysiske delstat Sarawak, og I kan godt forberede jer
BRUNEI
på et fantastisk eventyr, som det er få forundt at opleve. I skal besøge Bako National Park, som er en af de
bedste på øen, og her skal I opleve, hvordan naturen hersker, når den får lov. Forhåbentligt får I også et glimt
af Borneos vilde dyr. Her findes nemlig både næseaber, floddelfiner og orangutanger, som I kan se boltre
Mulu National Park
(forlængelse)
sig i deres naturlige habitat.
I en anden del af Sarawaks regnskov møder I ibanstammen i deres langhuse, hvor alle landsbyens indbyggere bor og lever. I får lov at komme helt tæt på denne særlige leveSarawak
måde, dens traditioner og kulturelle arv, og I overnatter på madrasser i
Bako
National
langhuset sammen med beboerne. I skærende kontrast til ibanstammens
Damai Beach
Park
landsby besøger I Sarawaks hovedstad Kuching, der er præget af hektisk
Batang Ai
Kuching
byliv, arkitektoniske vidundere og kulturelle skatte. Der bliver også tid til
Ibanstammen
at læne sig tilbage og nyde solens stråler og svømme i krystalklare floder omgivet af frodig regnskov. Har I mod på flere eventyr, kan I tilkøbe
INDONESIEN
en tur til Mulu National Park og besøge de enorme huleformationer,
som måske udgør nogle af de mest fascinerende i verden.

MALAYSIA

På hjemvejen tager I et stop i den pulserende storby Singapore. Her er både moderne kvarterer med store shoppingområder, lokale
basarer og små multietniske samfund. Dette er rejsen til jer, der vil have en oplevelse udover det sædvanlige. Jer, der både vil opleve
en autentisk asiatisk storby og stammerne i junglen, naturens storhed og de sjældne dyrearters hjemsted.
TUREN I OVERBLIK

NÆTTER

HOTEL

Kuching

2 nætter

Grand Magherita Hotel 

Bako National Park

1 nat

Bako National Park Hostel

Kuching

1 nat

Grand Magherita Hotel 

Ibanstammen

1 nat

Iban Longhouse

Batang Ai

1 nat

Aiman Batang Ai Resort & Retreat 

Damai Beach

2 nætter

Damai Beach Resort +

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk.

Dag 1. Danmark - Kuching, Sarawak
I forlader Københavns Lufthavn ved middagstid
og rejser mod Kuching, via Singapore.
Dag 2. Ankomst til Kuching
I ankommer til Kuching om eftermiddagen,
og en chauffør kører jer til hotellet. Resten af

dagen kan I udforske nærområdet og finde et
sted at spise middag.
Dag 3. På oplevelse i Kuching
Kuching var hjemsted for Sir James Brooke,
som grundlagde Sarawak og blev statens første ”hvide rajah”. Den arkitektoniske arv er

velbevaret, og det er blandt andet den, I skal
opleve, når I lægger vejen forbi Fort Magherita og Square Tower, der engang tjente som
byens værn mod flodsiden. Gennem de sidste
hundrede år har de gamle bygninger tjent som
både fængsel, dansesal og er i dag restaurant.
I skal også se Kuchings retsbygning, som stod

Idyllen sænker sig over Sarawakfloden ved solnedgang.
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færdig i 1874, den neoklassiske postbygning fra
1931 og byens rådhus.
På Sarawakflodens nordlige bred ligger paladset The Astana, hvor Sarawaks guvernør har
sin officielle bolig. Astana blev bygget i 1870 af
Kuchings anden ”hvide rajah” som en bryllupsgave til hans kone. Sarawak Museum er kendt
for at have den bedste etnografiske samling
i Sydøstasien, som I også snuser til i løbet af
dagen.

på promenaden, hvor der er et leben ved de
mange udendørscaféer, boder og springvand.
Efter frokost afleverer jeres guide jer på hotellet,
og resten af dagen er I på egen hånd.

færdes i store støjende grupper rundt i junglen
og tit viser sig for besøgende. Også det skæggede vildsvin, flyvende lemurer og desmerdyr
holder til i parken.

Dag 4. Kuching - Bako National Park,
oplevelser i regnskoven
I spiser morgenmad på hotellet, før I drager
mod Bako National Park, som ligger lidt over en
times tid fra Kuching. Parken ligger, hvor Bakoog Kuchingfloderne mødes, og turen dertil foregår både i bil og båd. Der er
både chance for at se krokodiller og ørne på bådturen til
parken.

Desmerdyret er måske mest kendt som et led
i produktionen af den verdenskendte kaffe
Kopi Luwak. Desmerdyret spiser kaffe-bønnerne, og når de har været igennem dyrenes
fordøjelsessystem, opsamles de og laves til
verdens dyreste kaffe.

Kuching betyder kat på
malay, og man er da også
glad for katte i byen. Her
findes blandt andet verAfhængigt af vandstanden i
dens eneste kattemuseum, Parken findes hele syv
floderne kan I opleve, at I må
det besøger I dog ikke men forskellige økosystemer,
gå det sidste stykke i land, så
lægger i stedet vejen forbi her er et rigt dyreliv
tag godt fodtøj med, så I er
det store kattemonument og jungle, vandfald og
i byens centrum. Byens afsondrede strande ligger forberedt på lidt af hvert.
ældste kinesiske tempel strøet udover parken
Med sine 27 kvadratkilometer
Tua Pek Kong er et syn for
sig med sine stærke røde og grønne farver og er Bako National Park en af Sarawaks mindste,
men det gør den ikke mindre spændende. I parimponerer de fleste besøgende.
ken findes hele syv forskellige økosystemer, her
I skal også opleve Kuchings kampungs, de er et rigt dyreliv og jungle, vandfald og afsonmaleriske malaysiske landsbyer bygget på pæle drede strande ligger strøet udover parken. Der
langs flodens bred. Byens centrum præges af er aldrig en garanti for at se vilde dyr, når man
moderne gader og små gyder, hvor snedkere, befinder sig junglen, men i Bako findes der
skomagere og urmagere holder til. I går en tur tusindvis af de langhalede java-aber, som oftest

Langs floden ligger de såkaldte kampungs, maleriske landsbyer på pæle.
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Der er etableret stisystemer i parken, som er af
varierende længder og fører til forskellige oplevelser. I aftaler med lokalguiden og finder ud af
hvilke ture, der passer bedst til jer.
I spiser frokost i parkens restaurant og bruger
herefter tiden på at udforske endnu mere af
den imponerende natur. Middagen spiser I også
i parkens restaurant, inden I begiver jer ud på
en aftentur kun oplyst af fakler. I overnatter på
Bako National Park Hostel.
Dag 5. Bako National Park Santubong Cruise - Kuching
Efter morgenmaden tager I en af parkens stier
for forhåbentlig at spotte fugletræk, reptiler,
langurer og de sjældne næseaber, som kun
findes på Borneo. Bako siges at være et af de
bedste steder at spotte arten, så vi krydser

Næseaben kan I være heldige at møde i Bako
National Park.

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 stisystemer, som giver jer mulighed for at komme helt
tæt på dyrelivet. I kan være heldige at se bl.a.
næseaber, de mangefarvede firben og den
aparte udseende spøgelsesabe.
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IBANSTAMMENS LANGHUSE
I Borneos dybe regnskov bor ibanstammen i
deres traditionelle rumah panjai, altså langhuse. Hele landsbyen lever i det samme langhus, sover side om side og fungerer som en stor
familie. Nogle landsbyer er blevet moderniseret og har elektricitet og vandforsyning, mens
andre stadig lever mere primitivt uden moderne
fornødenheder. Størstedelen af Ibanstammen er
i dag kristne, men de har en stærk kulturel arv,
som blandt andet omfatter dansen ngajat.
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fingre for, at det lykkes. Efter frokost forlader I
parken og kører til Sarawak Boat Club, hvor I går
ombord på den båd, der skal sejle jer gennem
Santubong River.
I floden findes den sjældne Irrawaddy-delfin,
som er i familie med spækhuggeren og kun lever
få steder på jorden. I er forhåbentlig heldige at
se den lille delfin med det runde hoved og de
brede luffer i flodens vand.
Hvis ikke I har held med delfinerne, er det
heldigt, at mangroven står smukt og frodigt
omkring floden. Når det bliver mørkere, kan
I måske se næseaber hænge i trækronerne
eller en krokodille eller to, som svømmer i det
stille vand. Aftenens sidste oplevelse er at
se ildfluerne samle sig ved flodens bred, når
mørket falder på. Som tusindvis af lys flimrer
de rundt blandt mangrovens grene og udgør et
meget smukt syn. I vender tilbage til jeres hotel
i Kuching i løbet af aftenen.
Dag 6. Kuching - Semenggoh Orangutan
Centre - Iban Longhouse
Dagen begynder med et besøg på Semenggoh
Orangutan Centre, hvor I får lov at komme helt
tæt på det fantastiske dyr, som kun er at finde
tre steder på kloden. I 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 på Semenggoh
Orangutan Centre kører I gennem Borneos maleriske landskab af frodig skov, peber-,
gummi- og oliepalmeplantager og små landsbyer.

budt på tuak, som er ibanstammens traditionelle ris vin.
I overnatter i langhusene, som er mere primitivt indrettet end de hoteller, I ellers overnatter på, men i stedet giver et indblik i den traditionelle levestil. Her sover
alle på madrasser i det samme
aflange rum, og levestilen er i
det hele taget mere fællesorienteret end, hvad vi er vant til.

De unge orangutanger
bruger det meste af
tiden mellem skovens
træer og vender
primært tilbage til
centeret for at spise

I laver et stop i byen Serian,
som især er kendt for sin produktion af durian, også kaldet
frugternes konge. Durianfrugten har en sød smag og
en meget stærk lugt, og I vil nok støde på den
flere gange på det lokale frugtmarked. I besøger
også en peberplantage og lærer mere om, hvor
peberet gror.
I spiser frokost på vejen og når sidenhen
Lemanak River, hvor I går ombord på den
langbåd, der skal sejle jer til de traditionelle
langhuse. Naturen omkring langhusene er
meget unik med uberørte områder med regnskov og floder med klart vand, som I kan tage
et dyp i. I spiser aftensmad i langhusene, og
efterfølgende vil beboerne underholde jer
med traditionel dans og musik. I bliver også

De spøjse irrawaddydelfiner er i familie med hvalen, og det kan man godt se på deres hovedform.
De tilhører en truet dyreart.

Dag 7. Iban Longhouse Batang Ai
Efter morgenmaden går I en
kort tur i junglen, der omgiver langhusene. I får også en
demonstration af Ibanstammens traditionelle kunst, at ”jagte” med pusterør. Der bliver serveret frokost i langhusene,
inden I rejser videre til Batang Ai Resort. Hotellet er placeret midt i regnskoven, og I kan bruge
dagen på at slappe af ved poolen eller udforske
den omkringliggende natur.
Dag 8. Batang Ai - Damai Beach,
indkvartering ved stranden
I spiser morgenmad på hotellet og går en tur
i den smukke regnskov omkring hotellet. Herefter kører I tilbage mod Kuching, men denne
gang indlogerer I jer ved stranden på et dejligt
resort på Damai Beach. Resten af dagen er til fri

Vi krydser fingre for, at orangutangerne viser sig i
Semenggoh Orangutan Centre.
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Forlæng evt.
rejsen med
flere dage i
Singapore

ET STOP I SINGAPORE
I lander i Singapore ved middagstid og
skal flyve mod Danmark omkring midnat. Dermed har I tid til at opleve noget
af denne skønne, meget rene storby, der
har smukke skyskrabere i stål og glas såvel
som historiske, etniske kvarterer. Her er
shopping i verdensklasse og mange andre
ting at tage sig til. Måske har I lyst til at
forlænge rejsen med flere dage i Singpore.
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disposition, måske har I lyst til at bade i havet
eller læse en bog i skyggen af en palme. Jeres
guide kommer gerne med gode tips til aktiviteter.

Singapores skyline domineret af klassiske
betonbygninger, men man har valgt at beklæde
mange af bygningerne med grønne planter for
at skabe et mere levende udtryk.

Dag 9. Damai Beach, en dag på stranden
Nyd en dag på stranden efter mange oplevelser
rundt omkring i Sarawak. Skulle I savne aktiviteter, kan I gå en tur til Sarawak Cultural Village,
hvor I kan lære endnu mere om kulturen i denne
del af Borneo.

I kan også bruge dagen i Singapore Botanic Garden, som er på UNESCOs Verdensarvliste. Haven
blev grundlagt i 1859 og spillede en betydelig rolle i forskningen af
gummitræets
dyrkning
og det store boom af
handel med gummi tidligt
i 1900-tallet.

Dag 10. Singapore og hjemrejse
I spiser morgenmad på hotellet og tilbringer
et par timer på egen hånd, inden I bliver kørt
til Kuching lufthavn. I flyver den korte strækning til Singapore, hvor I har dagen på egen
hånd, og her er masser at opleve! Singapore
er en multietnisk by, og man kan opleve etniske bydele, hvor der hersker en helt anden
stemning end den, I oplever i den moderne
del af Singapore. Her kan I besøge både
Chinatown og Little India.
I Merlion Park står Merlion-statuen, som er
Singapores vartegn og maskot. Det 8,6 meter
høje mytologiske væsen har en løves hoved
og en fisks krop. Fra Merlion Park er der en
fantastisk udsigt over Marina Bay og nogle
af byens ikoniske skyskrabere. Tidligere var

Der findes mere end
10.000 plantearter i
haven, som samtidig er
kendt for sine temahaver, og I kan blandt andet
slentre en tur i ingefærhaven, regnskoven eller
evolutionshaven.

som er berømt for sine shoppingcentre og
mange butikker. Her er mulighed for at shoppe,
blive underholdt og spise god mad på de lækre
restauranter. Singapores ældste buddhistiske
tempel Thian Hock Keng-templet er bygget for
at tilbede den kinesiske havgudinde Mazu og er
en fin oplevelse at tage med.

Singapore er en multietnisk by og man kan
opleve etniske bydele,
hvor der hersker en
helt anden stemning
end den, man oplever
i den moderne del af
Singapore

I Civic District, Singapores historiske, kulturelle
og arkitektoniske centrum, kan I se blandt andet
byens Parlamentshus, rådhus og højesteret, og
i den moderne botaniske have Gardens by the
Bay kan I opleve et fantasiland med high tech
supertræer og fokus på biodiversitet.
I kan også slentre en tur ned ad Orchard Road,

Vil I gerne blive klogere på Singapore og Asiens kulturarv og historie, er der National Gallery Singapore, hvor de har den største samling af sydøstasiatisk kunst, eller
Asian Civilisations Museum, som
har fokus på tværkulturelle forbindelser, gode bud og interessante
museer at besøge.

I kan også slå vejen forbi Singapore
Zoo, tage en drink på en af byens
mange tagterrasse-barer eller
besøge et af byens hawker centre,
hvor et hav af boder tilbyder forskellige retter
til gode priser. Sidst på aftenen skal I tilbage til
lufthavnen for at flyve det sidste stykke hjem
til Danmark.
Dag 11. Ankomst til Danmark
Se forslag til forlængelse næste side

Rejsen slutter med en dag i fred og ro ved Damai Beach. Hvis I kommer i oplevelsesunderskud, kan I besøge Sarawak Cultural Village og lære mere
om kulturen på denne del af Borneo.
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OPLEV

verdens største og
mest fortryllende
kalkstensgrotter

Kultur og natur i Sarawak - forlængelse af rejsen:

4 dage i Mulu nationalpark
Dag 10. Med fly til Mulu,
besøg i Deer Cave og Land Cave
I flyver fra Kuching til Mulu omkring middagstid. Her skal I 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
I er heldige, støder I måske ind i verdens største blomst i fuldt flor. Rafflesiaens blomsterhoved kan blive op til 80 cm. i diameter og
vejer op imod 7 kilo.
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Første dag i nationalparken besøger I Deer
Cave og Lang Cave. For at komme til hulerne
skal I 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 I forundres og
betages af, hvordan vandets kraft i tidernes
morgen tumlede gennem de store klipper og
lavede de skulpturerede klippevægge. Når I
kigger op, ser I vandstrømmene bruse ned
og slutte sig til flodpassagerne under vores

fødder. Det kontinuerligt strømmende vand
er med til konstant at forstørre og forandre
hulens form.
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. Fortsætter I dybere ind i hulen, kommer I
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

GUNUNG MULU NATIONAL PARK
Denne park har verdens største kalkstensgrottesystem 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 imponerende syn, hvor naturens ejendommelige skatte kommer til sin ret. Limstensformationer, månelignende kraterlandskaber
og enorme samlinger af flagermus er blot
nogle af de ting, I kan opleve.

intim. Naturen har udsmykket hulen med små
damme i de mineralske sten og imponerende
stalagmitter og stalaktitter. I Lang Cave er det
samtidig lettere at se de imponerende mængder flagermus i loftet og de hvide hulerejer i
søerne. I tilpasser turen, så I kan imponeres
af synet, når hulens millioner af flagermus
drager på jagt i natten.
Dag 11. Mulu National Park,
Clearwater Cave og Wind Cave
I fortsætter med at udforske nationalparkens
fantastiske huler, og dagens første stop er
Clearwater Cave, hvor I kommer til med båd.
Sejlturen tager jer i gennem dele af Sydøstasiens længste hulepassage på 107 kilometer. De
konstante bevægelser driver vandet gennem

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 passager, og det er der,
den har fået sit navn fra. Naturen 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 I til Batu Bungan Penan Settlement,
hvor I kommer tæt på det lokale stammeliv og
deres tradition for håndarbejde.

Dag 12. Mulu - Kuching
I dag forlader I Mulu National Parks imponerende natur og rejser tilbage til Sarawaks hovedstad Kuching, hvor I tjekker ind
på hotellet. Herefter kan I gå ud i byen og
opsøge oplevelser på egen hånd.
Dag 13. Kuching og hjemrejse
via Singapore
I bliver hentet efter morgenmaden for at flyve
til Singapore. Her har I tid til at tage ind til
byen og få nogle storbyoplevelser med i
bagagen. Se mulighederne som er beskrevet i
rundrejsens dag 10.
Dag 14. Ankomst til Danmark
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