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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 kulisserne 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 
afskygninger 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 gibbonaber, 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 gangbroer bygget i trætophøjde, og vi skal bo i junglen tæt ved rehabiliteringscenteret for bjørne og oran-
gutanger. På denne tur er de rendyrkede naturoplevelser i centrum, og vi lover jer et sandt eventyr i Borneos varierede natur.  
I Sukauregnskoven venter en helt særlig oplevelse, når vi tjekker ind på Sukau Rainforest Lodge midt inde i regnskoven - en øko-
venlig overnatningsmulighed, hvor vi på den mest komfortable vis kan opleve regnskovens forunderlige verden.

Vi tør godt garantere, at I møder orangutanger, risikerer at få latterkrampe ved synet af næseaber og meget mere. Rejsen 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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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Fly København - Singapore - Sabah. Nyd Singapore Airlines’  
 velkendte 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 ideer 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,  
 mangrove 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  
 UNESCOs 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 naturen 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  
 Sepilok 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 omgivelser.  
 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 natsafari og  
 forsøge at finde nogle af de dyrearter, vi ikke ser om dagen.

Dag 7. Sepilok. I Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary besøger vi næse- 
 aber, der, som navnet antyder, kendes på deres store næser, som oven  
 i købet svulmer op, når de bliver vrede eller spændte. Sølvlangurerne i  
 samme park kendes på deres yndige unger, som fødes med orange  
 pels, så deres forældre kan finde dem i skovbunden. Frokosten ind- 
 tages i Sadakan, hvor vi også besøger det lokale marked samt et  
 buddhistisk tempel.

Dag 8. Sepilok - Sukau Rainforest Lodge midt i regnskoven. På vej  
 til Sukau Rain Forest besøger vi Gomantong Caves, et katedrallignende  
 rum inde i bjerget med nærmest guddommelige stråler ind gennem  
 sprækker i klippevæggen. Hulerne er fyldt med fuglereder, som kineserne  
 betragter som en delikatesse. Herefter går turen ud til den eventyrlige  
 Sukau Rain Forest Lodge, hvor vi spiser frokost og sejler ud på bifloderne  
 for at spotte dyr i regnskoven.

Dag 9. Sukau Rainforest Lodge - Flodsafari gennem regnskoven.  
 Flodsafari 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  
 strækker 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 -

Sepilok - Sukauregnskoven

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  En rejse i storslået flora og fauna
•  I hælene på David Attenborough 
 og Jacques Cousteau
•  Udsigt til den smukke Mount Kinabalu
•  Tæt på orangutanger, næseaber og sølvlangurer
•  Indlogering på Sukau Rainforest Lodge, 
 omgivet af regnskov
•  Meget kompetent rejseleder og små grupper, 
 kun 14-20 deltagere

!
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Dag 1. Danmark - Kota Kinabalu (Sabah)
Vi flyver med Singapore Airlines fra København 

direkte til Singapore, hvor vi ankommer den 

følgende morgen. Komforten er i højsædet, 

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 central-

beliggende hotel med 

udendørs pool. Her kan I 

slappe af oven på flyrejsen 

- resten af dagen er til fri 

disposition. Vi kan varmt 

anbefale en slentretur i 

Kota Kinabalu. I den nord-

østlige del af byen er flotte 

huse fra kolonitiden, og 

byens museum fortæller 

om de mange spændende folkeslag, der har 

levet i Borneos vilde natur.

Om aftenen er der rig mulighed for at 

spise god lokal mad på en af byens mange 

gode fiskerestauranter, 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 junglestierne 

og blandt andet opleve mangroveskovens 

dyre- og planteliv. Her er både tropiske hårde 

træsorter og en række unikke medicinske 

planter, som vores rejseleder vil fortælle mere 

om på stedet.

Herefter sejler vi videre til Manukan Island, 

hvor der er tid til at slappe af på stranden, 

svømme og snorkle. Den maritime national-

park er et godt sted, hvis man vil snorkle 

og betragte farverige fisk - måske i et sjæl-

dent 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, vild-

svin, næsehornsfugle eller  - 

med lidt held vil vi støde på 

makakaber, der leger i træ-

erne. Vi 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 

eftermiddagen. Den medbragte frokost ind-

tager vi på en af øerne i marineparken.

Tilbage i Kota Kinabalu kan man slentre lidt i 

byen eller slappe af, før det er tid til aftens-

mad.

Dag 4. Kota Kinabalu - 
Kinabalu National Park
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 og hvis der er sæson for det 

smager, vi på nogle af de lokale frugter.

Derefter skal vi have en fantastisk naturople-

velse i nationalparken med en næsten ube-

gribelig variation og rigdom af fugle, insekter,  

blomster, planter og træsorter. Her ser vi 

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, 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 af de mange særlige 

planter og træer - en fantastisk oplevelse 

i selskab med vores kompetente danske 

rejseleder.

Dag 5. Kinabalu National Park - Sepilok
Vi vågner op i de mest fantastiske omgivel-

ser, hvor solens første stråler tager livtag 

med morgendisen, som langsomt forsvinder 

Borneo - ultimative naturoplevelser
13 dage

Selvom Kota Kinabalu er en stor by, handles dagens fornøden-
heder stadig på de lokale markeder.

Manukan 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.

De er kødædende og 
indrettet som listige 
fælder med glatte 
vægge og en klæbrig 
bund, der fanger byttet
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KINABALU NATIONAL PARK

Denne storslåede nationalpark er domineret 
af Mount Kinabalu, der knejser 4095 meter 
mod himlen, næsten det dobbelte af de øvrige 
bjerge i Crocker Range, som vi passerede på 
vej hertil. Mange tusinde bestiger bjerget hvert 
år, men vi nøjes med at opholde os i terræ-
net, hvorfra bestigningen starter. Her går vi en 
dejlig tur og oplever et overflødighedshorn af 
spændende planter, herunder orkideer og kød-
ædende planter. Området er også hjemsted for 
verdens største blomst, rafflesia, der kan blive 
en meter i diameter. 

Vi har en overnatning inde i nationalparken på 
et hotel med utrolig smuk udsigt til naturen.
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I Labuk Bay møder vi de spøjse næseaber. Ejeren af området havde planer om at etablere en oliepalme-
plantage, da han blev opmærksom på den store koloni af næseaber. Heldigvis besluttede han sig for at  
         frede området. 

Rehabiliteringscentret i Sepilok ligger i junglen i 
orangutangernes naturlige habitat. 

og åbenbarer en storslået udsigt til Kinabalu-

bjerget. Efter morgenmaden skal vi besøge 

Sabah Tea Factory for at få et indblik i frem-

stillingen 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 stør-

ste 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 gif-

tede sig med lokalbefolkningen. I dag er 

befolkningen derfor sammensat af mange 

minoriteter, og kineserne var i en peri-

ode så dominerende, at stedet blev kaldt  

Little Hong Kong.

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

Sepilok orangutangrehabiliteringscenter.  

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 

minutters gang gennem junglen kommer vi 

til et lille foderplateau, hvor et par rangers 

venter på 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 konsekvenser 

det har, når skovene skam-

hugges, 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 engagerede personale og 

ser, hvordan de arbejder med rehabilitering af 

den truede bjørneart. Vi fortsætter herefter til 

Rainforest Discovery Center, hvor vi får frokos- 

ten serveret i skønne omgivelser.

Med fyldte maver bevæger vi os rundt på 

områdets gangbroer, men disse er lidt 

specielle, idet de er spændt ud mellem 

skovens øverste trækroner og danner et par 

hundrede meter gangbroer mellem toppene 

på de gigantiske 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 begivenhedsrig dag tilbage til hotellet 

og samler energi til de kommende dages 

dyreoplevelser.

Dag 7. Sepilok - Labuk Bay  
Proboscis Sanctuary
Efter morgenmad på jungleresortet kører vi ud 

mod kysten til Labuk Bay Proboscis Monkey 

Sanctuary - et spændende naturreservat, hvor 

vi får mulighed for at komme på tæt hold af 

to af de mest fantastiske abearter, der lever 

på Borneo: næseaben og sølvlanguren.

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, 

Borneo - ultimative naturoplevelser
13 dage

Vi skal på en kort 
vandring gennem 
regnskoven for at 
se orangutangerne 
blive fodret
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Solbjørnen lever i Sydøstasiens regnskove, og vi møder dem med garanti i et rehabiliteringscenter i Sepilok.Rehabiliteringscentret i Sepilok ligger i junglen i 
orangutangernes naturlige habitat. 

STORE OPLEVELSER I SEPILOK

Der venter os store oplevelser i Sepilok
Vi skal naturligvis besøge orangutan-
gerne i rehabiliteringscentret og over-
være fodringen ved platformen, som de 
fantastiske aber opsøger et par gange 
om dagen. Her får de et tilskud til 
kosten bestående af bananer og mælk. 
Vi går gennem junglen på gangbroer i 
trætoppene, hvorfra vi også kan være 
heldige at spotte orangutangerne. I 
et nærliggende rehabiliteringscenter 
besøger vi solaberne, en bjørneart der 
lever i Sydøstasiens regnskov. 

Vi har hele tre dage i Sepilok, og vi bor 
i smukke omgivelser helt inde i junglen.
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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 et 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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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, der 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 vi kan iagttage dem og tage billeder 

uden at genere dem.

Vi oplever fodringen i reservatet og har god 

tid her, inden vi kører videre ud til Sandakan 

for at spise frokost.

Herefter skal vi en tur rundt på det lokale, 

farvestrålende marked, der bugner med 

grønsager, frugter og ikke mindst et  

stort udvalg af fisk. Snup evt. en klase bananer 

med under armen, den koster ikke alverden.

Vores næste stop er ved det kinesiske buddhi-

stiske tempel, Puh Jih Seh. Vi studerer temp-

lets udformning, statuer og flotte udskæringer 

i loftet. Udenfor er der en fin have og smuk 

udsigt 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.

Dag 8. Sandakan - 
Gomantong Caves - 
Sukauregnskoven
Vi kører videre ud i  

Borneos natur i dag på 

vej mod den berømte 

Sukauregnskov, og vi 

har et spændende stop 

på vejen i Gomantong-

hulerne. Vores bus kan 

ikke køre helt ind til de 

afsides liggende huler, så vi skal gå ca. 20 

minutter for at komme frem til indgangen, og 

der er gode muligheder for at spotte dyreliv 

på vejen.

Vi går ind i hulerne sammen med en lokal-

kendt guide for at opleve de katedrallignende 

rum inde i bjerget, hvor sprækker i massivet 

sender nærmest guddommelige lysstråler 

ned i bunden og skaber en eventyrlig stem-

ning. 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, 

og netop på det tidspunkt, hvor vi besøger 

hulerne, kan vi være heldige at se den ikke 

ufarlige bedrift det er, når lokale arbejdere 

klatrer op ad 20-30 meter høje, smalle bam-

busstiger for at bringe de dyrebare reder 

sikkert ned, så de kan blive sendt videre til 

kinesiske restauranter.

Ude i det fri igen kører vi videre 

til Sukau Rainforest Lodge – en 

af Borneos bedste lodges, som 

det respekterede magasin Nati-

onal Geographic Adventure har 

kategoriseret blandt verdens 

50 bedste af sin art. Vi spiser 

en dejlig frokost på lodgen og 

indlogerer os, og herefter skal 

vi ud på en spændende sejltur.

I små både sejler vi ud på bifloderne – det 

samme område som Sir David Attenborough 

sejlede rundt i sammen med sin kamera-

mand, da de optog deres fantastiske doku-

mentar til BBC. Vi forsøger at spotte dyr i 

regnskoven – det kan være nysgerrige næse-

aber og gibbonaber, sky men vidunderlige 

fugle og måske en flok pygmæelefanter, 

der kommer ned til foden for at drikke – de 

er sjældne at se, men hvem ved… Tilbage 

på lodgen serveres der middag i stearin- 

lysets skær.

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.

Gomatonghulerne er store som katedraler. Her findes fuglereder, 
der sælges som dyre delikatesser på det kinesiske marked.  

Vi kører videre ud  
i Borneos natur i  
dag på vej mod  
den berømte Sukau-
regnskov
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Dag 9. Sukauregnskoven, 
safari på floden i morgengryet
Mens dagen langsomt gryer, bliver vi vækket  

af skovens morgensang, og måske kan  

gibbonabernes lange sørgmodige skrig  

høres akkompagneret af næsehorns-

fuglenes skræppen. Klokken seks om 

morgenen tager vi plads i kanoerne og  

begynder dagens første safari på flo-

den. Dyrene er nemlig mest aktive om  

morgenen, og vores guide er fabelagtig god 

til at spotte dem inde i den tætte jungle.

Måske er vi heldige at møde et par af 

regnskovens store skikkelser som orangu- 

tangen, en flok vilde elefanter, et par lang-

armede gibbonaber eller den karakteristiske 

næseabe, som vi allerede stiftede bekendt-

skab med i Labuk Bay. Kønne er de ikke, men 

lad det være dem en trøst, at hunnerne fore-

trækker dem med de længste næser.

Vi er tilbage på lodgen ved 9-tiden, hvor 

morgenmaden står klar. Efter morgenmaden 

vil der være en rundtur på gangbroerne ved 

lodgen, hvor vores lokalguide vil fortælle nær-

mere om de mange planter og deres praktiske 

brug for lokalbefolkningen. 

Efter frokost er der tid til at slappe lidt af 

eller gå turen på gangbroerne på egen hånd, 

inden vi midt på eftermiddagen igen begiver 

os ud på floden for at få det sidste med.

Dag 10. Sukauregnskoven - 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 flyver vi 

videre til Kota Kina-

balu, hvor vi spiser 

frokost og indloge-

res 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 solnedgangen 

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 

omkring middag, 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 Singa-

pores centrum, 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 arkitek-

tur 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 eftermiddagen når frem til et af 

byens berømte food courts, Lau Pa Sat ved 

Telok Ayer-markedet, hvor vi spiser en god 

aftensmad. Bussen samler os op ved markedet 

og bringer os herefter tilbage til lufthavnen.

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 
eskorteret af et par 
næsehornsfugle 
med 20 cm lange 
farvestrålede næb
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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.
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