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Velkommen til Malaysia 
Malaysia er et af Sydøstasiens mindre kendte rejsemål, og det synes vi er aldeles uberettiget! Malaccahalvøen, der udgør den vest-
lige del af Malaysia, har en perlerække af spændende og usædvanlige oplevelser i storbyen, junglen, højlandet og ved stranden, 
som alle fortjener opmærksomhed. Det er disse oplevelser, vi sætter fokus på med denne rundrejse. Oven i købet er de geografiske 
afstande korte, så vi bruger minimal tid i bussen og maksimal tid på oplevelser.
 
Kontrasterne mellem landlig idyl, hektisk storby og stemningsfuld kolonistil er slående. Vi besøger hovedstaden Kuala Lumpur, hvor 
vi oplever spændende arkitektur i stål og glas side om side med gamle koloniale huse og nogle af verdens højeste bygninger. Vi 
kommer også til de charmerende UNESCO-beskyttede handelsbyer Melaka og George Town. Det var her kinesere, arabere og euro-
pæere kæmpede om adgangen til de eftertragtede krydderier, og en livlig handel mellem øst og vest bragte velstand til regionen.

I Cameron Highlands oplever vi det frodige og lidt kølige højland med teplantager, jordbærmarker og grøntsagsfarme. I Belum Rain-
forest – en af verdens ældste regnskove med 130 mio. år på bagen – besøger vi de indfødte folk, orang asli, og tager på let van-
dring ad frodige junglestier. Her er vi blandt andet på udkig efter elefanter og verdens største blomst, mens aber og farvestrålende 
fugle holder øje med os fra trækronerne.

Vi kommer tæt på orangutanger, når vi besøger et reservat og forskningscenter, der arbejder med at rehabilitere de truede dyr, og 
på hele rejsen kommer vi til at møde den multikulturelle befolkning og får indsigt i deres mange skikke og særegne traditioner, som 
også kommer til udtryk i en lang række fantastiske smagsoplevelser fra restauranter og gadekøkkener.

Efter en tætpakket rejse rundt på Malaccahalvøen sejler vi til paradisøen Langkawi. Her sænker vi tempoet, stikker fødderne i det 
hvide sand og nyder tilværelsen på det fantastiske Meritus Pelangi Beach Resort (+). For jer, der foretrækker aktiv ferie, er 
der masser af muligheder for udflugter rundt om på Langkawi.

Rejsens sidste oplevelser får vi i Singapore, hvor vi har tid til en spændende byrundtur, inden flyet letter mod Danmark. Vi har hele 
vejen rundt selskab af en rejseleder med et meget stort kendskab til Malaysia. Hun fortæller levende om landets begivenhedsrige 
historie og om livet i nutidens Malaysia, hvor der navigeres mellem gamle traditioner og moderne strømninger.

Vi ønsker jer en god rejse!
 

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

Malaccahalvøens hemmeligheder 
Rundrejse med dansk rejseleder - 16 dage
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Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. København - Singapore.  
 Afgang fra Københavns Lufthavn ved middagstid med Singapore  
 Airlines. 

Dag 2. Singapore - Melaka.  
 Ankomst til Singapore tidligt om morgenen og direkte videre over  
 grænsen til UNESCO-fredede Melaka, en køretur på ca. 3 timer. Vi er  
 fremme ved frokosttid.

Dag 3. Melaka, flodsejlads og kokkeskole.  
 Skøn og fredfyldt sejlads på floden og kokkeskole, hvor vi lærer at  
 lave retter fra det spændende og krydrede malaysiske køkken.

Dag 4. Melaka - Kuala Lumpur.  
 Vi fortsætter til Kuala Lumpur, som er en vidunderlig blanding af nyt  
 og gammelt. Byrundtur inkl. besøg på det gamle kongepalads og  
 observationsdækket i det 420 meter høje KL Tower med fabelagtig  
 udsigt over byen. Efter frokost ser vi et musikshow, der fortæller om  
 hele byens tilblivelse.

Dag 5. Kuala Lumpur, rundt i byen.  
 Besøg ved de mægtige Petronas Twin Towers, to ens skyskrabere  
 på 88 etager og 452 meter, der indtil 2004 var verdens højeste.  
 Smagsprøver fra byens mange gadekøkkener er også et must! 

Dag 6. Kuala Lumpur - Cameron Highlands.  
 Fra storbyen ud i den smukke natur ved Cameron Highlands, hvor  
 teplantager og jordbærhaver kræver et besøg. På vejen besøger vi  
 Batu Caves, et af de vigtigste hindutempler uden for Indien. 

Dag 7. Cameron Highlands - Ipoh.  
 Vi har morgenen i Cameron Highlands, hvor vi ser disen lette over  
 de grønne bjerge, inden vi kører den korte vej til Ipoh, hvis smukke  
 gamle bykerne vidner om dengang, byen var en af de rigeste i hele  
 Sydøstasien på grund af de nærliggende tinminer.

Dag 8. Ipoh - Belum Rainforest.  
 På vej mod regnskoven sendes vi to mio. år tilbage i tiden, når vi  
 besøger Lenggong-dalen, hvor arkæologiske fund vidner om for- 
 tidigt liv. Dalen er udråbt til UNESCO-verdensarv. Vi tjekker ind på  
 vores resort, der ligger idyllisk på en ø i regnskoven.

Dag 9. Belum Rainforest, stammefolk og vandring.  
 En hel dag i en af verdens ældste regnskove med 130 mio. år på  
 bagen. Vi sejler ud for at besøge stammefolk og går på jagt efter  
 verdens største blomst. Også tid på egen hånd på resortet bl.a.   
 med mulighed for at fiske i søen eller slappe af ved poolen. 

Dag 10. Belum Rainforest - George Town, Penang.  
 Mellem regnskoven og Penang besøger vi et orangutangcenter i  
 Bukit Merah, der fungerer som reservat for den meget truede oran- 
 gutang. Vi sejler de 8 km til Penang, hvor vi skal bo i George Town –  
 en af Sydøstasiens mest charmerede kolonistilsbyer.

Dag 11. George Town, gåtur rundt til UNESCO-verdensarv.  
 Vi udforsker den historiske by, hvis bykerne med de karakteristiske  
 gamle handelshuse er UNESCO-verdensarv.

Dag 12. George Town - Langkawi.  
 Vi har ca. 2½ times sejltur foran os, før vi ankommer til tropeøen  
 Langkawi. Vi kører til vores skønne førsteklasses hotel, som ligger  
 direkte på Cenang-stranden. 

Dag 13-14. Langkawi, afslapning og evt. flere oplevelser.  
 God tid til at nyde øens bedste strand, solen og det lune havvand.  
 Masser af muligheder for oplevelser i naturen, f.eks. kabelbane i   
 junglen og sejltur mellem dramatiske kalkstensøer. Rejselederen kom- 
 mer med forslag og arrangerer ekstra udflugter.

Dag 15. Langkawi - Singapore og hjemrejse.  
 Vi lander i Singapore sidst på formiddagen. Rejselederen tager os  
 med på byrundtur i den pulserende, meget velfungerende storby  
 med besøg i bl.a. den fantastiske Garden by the Bay og en sejltur  
 på Singapore River. Afrejse mod Danmark sidst på aftenen. 

Dag 16. Ankomst til Danmark.  
 Vi lander i Københavns Lufthavn tidligt om morgenen.

Melaka - Kuala Lumpur - Cameron Highlands -

Ipoh - Belum Rainforest - George Town -

Langkawi - Singapore

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Storbyer og UNESCO verdensarv
•  Højlandets teplantager
•  Regnskov og indfødte folk
•  Paradisstrand på Langkawi
•  Små grupper, 12-25 deltagere
•  Korte afstande og stor variation

!
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MELAKA - IDYLLISK VERDENSARV

Melaka er en spændende by med en stolt histo-
rie. I 1400-tallet og et par hundrede år frem i 
tiden var byen regionens vigtigste havne- og 
handelsby med sin optimale placering mellem 
Indien og Kina. Kineserne kom til i begyndelsen 
af 1400-tallet og forvandlede byen fra søvnig 
fiskerlandsby til handelsby, og senere kom por-
tugisiske, hollandske, arabiske og indiske køb-
mænd til byen. 

Vores rejseleder har boet i byen og kender den 
derfor rigtig godt. Vi sejler på floden og tager på 
kokkeskole for at lære lidt om de spændende 
malaysiske krydderier.
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Kristuskirken i Melaka blev bygget af hollænderne i 
midten af 1700-tallet. Efter at hollænderne kom til i 
1641, skiftede religionen fra katolsk til protestantisk.

Vi besøger markeder og smager på det lokale køkken.

Dag 1. København - Singapore
Vi forlader Københavns Lufthavn ved mid-

dagstid og sætter os til rette i sæderne på 

Singapore Airlines’ komfortable fly. Flyveti-

den er omkring 12 timer – tid nok til både at 

spise, se en film fra det omfattende under-

holdningsprogram, få lidt søvn og nyde den 

gode service. 

Dag 2. Singapore - Melaka
Efter ankomst til Singapore kører vi direkte 

over grænsen til Malaysia og til byen Melaka – 

en køretur på ca. 3 timer. Her indlogerer vi os 

på et hyggeligt lille hotel i hjertet af Melaka, 

lige ved den historiske bykerne, som har 

været på UNESCOs liste over verdens kulturarv 

siden 2008.

 

Vi har fri resten af dagen til få rejsen ud af 

kroppen, og det er oplagt at gå ud i gaderne 

og mærke den stemning, der gør byen til 

noget helt særligt. Fra omkring 1400-tallet 

og et par hundrede år frem var Melaka en af 

regionens vigtigste havne- og handelsbyer 

som følge af byens placering midt mellem 

Kina og Indien. 

Kineserne kom til byen i 1405, og hermed 

begyndte forvandlingen fra søvnig fisker-

landsby til handelsby. Ca. 100 år senere tog 

katolske portugisere byen med magt, og med 

tiden forlod de fortrinsvis muslimske ara-

biske og indiske købmænd byen. Herefter 

fulgte en turbulent tid under 

både hollandsk og britisk styre, 

og efterhånden overtog Singa-

pore rollen som regionens vig-

tigste handelsby.

 

De gamle handelshuse står her 

dog stadig, og den gamle bydel 

summer af liv fra de små butikker 

og ikke mindst de mange cafeer 

og restauranter. Byen er kendt 

for sin mangfoldighed af restau-

ranter, som reflekterer de forskellige folke-

færd, der har sat deres præg på byen – også 

arkitektonisk.

Dag 3. Melaka, sejlads på floden 
og kokkeskole
Vi begynder dagen med en sejltur på floden, 

som skærer gennem byen med den histori-

ske bydel og Little India på den ene side og 

Chinatown på den anden. 

Vores rejseleder har boet i byen og fortæl-

ler om dens udvikling, mens vi sejler afsted. 

Vi besøger efterfølgende byens forskellige 

seværdigheder, bl.a. det gamle portugisiske 

fort, landets ældste moske og det fine kine-

siske tempel.

Herefter er det tid til at 

tage forklædet på – vi 

skal på kokkeskole og 

lære nogle af hemmelig-

hederne bag de spæn-

dende retter, der ser-

veres på byens restau-

ranter. Vi skal igennem 

tre retter – en fusion af 

kinesisk og malaysisk 

tradition, som kaldes 

nonya. Undervejs bliver vi introduceret til 

spændende, velsmagende og eksotiske kryd-

derier. Vi må hellere gøre os umage, da det er 

vores egen frokost, vi fremtryller. 

Herefter er resten af dagen til fri disposi-

tion. Man kan gå tur i byen på egen hånd, 

drikke en eftermiddagskaffe på torvet og 

finde en restaurant, hvor man har lyst til 

at indtage aftensmaden. Vores hotel har 

i øvrigt en spa, hvor man kan få en dejlig 

massage til lyden af rislende vand og duften 

af aromatiske olier.

Malaysia - Malaccahalvøens hemmeligheder
16 dage

”Fra omkring 1400-
tallet og et par
hundrede år frem var 
Melaka én af regio-
nens vigtigste havne- 
og handelsbyer
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KUALA LUMPUR

Kuala Lumpurs skyline består af nogle af 
verdens højeste skyskrabere suppleret af 
minareter fra de fine gamle moskeer og 
bygningsværker fra kineserne, briterne, 
inderne og flere andre folkeslag. Det gør 
byen til et virkeligt spændende bekendt-
skab med mange kontraster. 

Vi har god tid til at opleve storbysus, inden 
vi fortsætter videre ud i naturen.
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Dag 4. Melaka – Kuala Lumpur, 
besøg på kongepaladset og 
udsigt fra toppen af KL Tower
Vi har et kontrastfyldt sceneskift i dag, når 

vi kører fra Melakas fredfyldte atmosfære til 

Kuala Lumpurs storbyjungle med en appel-

lerende blanding af moderne skyskrabere og 

stemningsfulde kvarterer med gamle bygnin-

ger fra kolonitiden.

Køreturen varer kun et par timer, og vi tager 

direkte på byrundtur, når vi ankommer. Vi 

skal besøge paladset, som fra slutningen 

af 1950’erne og frem til 2011 var bolig for 

Malaysias kongelige familie. Paladset blev 

oprindeligt bygget af en kinesisk rigmand og 

har også fungeret som bolig for den japan-

ske guvernør, da byen var okkuperet af Japan 

under 2. Verdenskrig.

Efter besøget i de højere, royale luftlag skal vi 

i mere bogstavelig forstand højt op – nemlig 

til tops i KL Tower, et tv- og kommunikations-

tårn, hvorfra vi har en fabelagtig udsigt over 

byen og kan danne os et overblik over dens 

opdeling i forskellige bydele.

Observationsdækket befinder sig 421 meter 

over jorden. Vi går en tur med udgangspunkt 

i Kuala Lumpurs Uafhængighedsplads, også 

kendt som Merdeka Square, som udgør byens 

historiske kerne. Her blev Malaysias uafhæn-

gighed erklæret i 

1957. Pladsen er 

omgivet af en række 

bygninger fra kolo-

nitiden, hvoraf flere 

dog har et umisken-

deligt asiatisk præg. 

Vores rejseleder 

benytter lejligheden 

til at fortælle om 

byens begivenheds-

rige historie.

Det er tid til frokost, og herefter skal vi en tur 

i teateret for at overvære en forestilling om 

Kuala Lumpurs historie, som fortælles gen-

nem musik og dans og hylder byens multi-

kulturelle karakter. Herefter kører vi tilbage til 

vores hotel og har resten af dagen på egen 

hånd.

Dag 5. Kuala Lumpur, besøg ved 
tvillingetårnene og smagsprøver 
fra gadekøkkenerne
Vi begynder vores dag i storbyen med en tur 

med LRT-banen, der giver et godt indtryk af 

byen og dens beboere. Vi står af ved KLCC, 

hvor vi oplever byens vartegn, Petronas Twin 

Towers, to ens skyskrabere på 88 etager 

(452 meter), som er forbundet 

med en sky-bridge ca. halvvejs 

oppe.

Tårnene er som skabt til filmsce-

ner og optræder da også bl.a. i 

en hæsblæsende scene i filmen 

Lokkeduen med Sean Connery. 

Tårnene var i en periode ver-

dens højeste bygninger, men 

den plads er for længst afgivet 

til endnu mere ambitiøse pro-

jekter i De Forenede Arabiske 

Emirater. Bygningerne er dog stadig verdens 

højeste tvillingetårne. Hvis man ønsker at 

besøge Sky Bridge og observationsdækket, er 

det en god ide at booke på nettet i forvejen. 

Efter besøget ved Petronas går vi en tur i den 

fredfyldte park, der omgiver tårnene. 

Efter frokost besøger vi et af byens marke-

der med kunsthåndværk – måske på jagt efter 

et minde fra rejsen til souvenirhylden der-

hjemme. Herefter er der lidt tid på egen hånd, 

og rejselederen står klar med råd til, hvor man 

kan tage hen. Byen har f.eks. mange fine 

”Vi har en fabelagtig 
udsigt over byen og kan 
danne os et overblik 
over dens opdeling i for-
skellige bydele. Observa-
tionsdækket befinder sig 
421 meter over jorden

Vi tager LRT-banen rundt i Kuala Lumpur og besøger bl.a. markeder og får smagsprøver fra gryderne.

Malaysia - Malaccahalvøens hemmeligheder
16 dage 
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Vi går tur i Ipoh og smager måske den berømte Ipoh White Coffee. På vej til Cameron Highlands oplever vi et meget stort hindutempel, som besøges af et højt 
antal pilgrimme.

shoppingscentre med et meget stort udvalg 

af lokale og internationale varer.  Om aftenen 

tager vi ud og afprøver nogle af byens mange 

gadekøkkener i nærheden af Bukit Bintang. 

De fleste vil blive overrasket over, hvor lækker 

mad der fremtrylles fra de 

mange boder. 

Dag 6. Kuala Lumpur 
– Cameron Highlands, 
besøg ved hinduhel-
ligdom og jordbær- og 
teplantager
Igen foretager vi et sce-

neskift, denne gang fra 

storby til det grønne høj-

land. Inden vi når derud, 

har vi dog et stop ved 

Batu Caves, som er en af de vigtigste hin-

duhelligdomme uden for Indien, og den 

besøges af et meget stort antal pilgrimme 

året rundt, ikke mindst under den årlige Tai-

pusam-festival. Ved foden af hulerne står en 

43 meter høj bronzestatue af den hindugud, 

som hulerne er dedikeret til. Vi går de 272 trin 

op ad bjerget til templets indgang og tager et 

kig i de enorme huler, der skaber en katedral-

agtig stemning. 

Efterhånden som vi kører op i højlandet, som 

repræsenterer noget af det absolut smukkeste 

natur på Malaccahalvøen, falder temperaturen 

til omkring 20 grader – en behagelig overra-

skelse efter en varm start på vores rundrejse. 

Vi trækker lidt frisk bjergluft ved 

Lata Iskandar-vandfaldet, hvor 

vandmasserne fosser ned over 

bløde granitskråninger, inden vi 

besøger en af områdets mange 

jordbærplantager. Klimaet, som 

kunne minde om en dansk sommer, 

er perfekt til at dyrke jordbær, og vi 

får måske chancen for selv at gå på 

jagt i markerne.

 

Områdets anden store afgrøde er 

te. Som sidste punkt på dagsordenen i dag 

besøger vi Sungei Palas Boh-teplantagen, 

som ligger eventyrligt smukt med udsigt til de 

grønneste temarker, man kan forestille sig. 

Vi passerer et par hindutempler på vejen, en 

afspejling af, at teplukkere oftest er hinduer 

fra Indien eller Bangladesh. På plantagen får 

vi en introduktion til teens verden og sma-

ger på produkterne, og herefter er vi klar til 

at køre til hotellet, som ligger dejligt midt i 

højlandet.

Dag 7. Cameron Highlands - Ipoh
Dagen begynder tidligt for os. Vi skal ud og 

se den hvide morgendis lette over det saf-

tige, grønne landskab, efterhånden som tem-

peraturen stiger, og vi kører op til områdets 

højeste punkt, Mount Brinchang, som ligger 

2.032 meter over havets overflade. Vi går op 

til udsigtspunktet og belønnes med en fanta-

stisk udsigt over Cameron Highlands.

Herefter kører vi ad de snoede veje ned gen-

nem højlandet mod Ipoh, en skøn by med 

masser af kolonistilscharme og kendt for vir-

kelig god mad. Velstanden i Ipoh blev i tid-

ligere tider skabt i tinminerne i dalen uden 

for byen. Vi tjekker ind på vores hotel og skal 

herefter opleve byen til fods. 

På vores gåtur rundt i byen ser vi bl.a. 

det gamle rådhus, jernbanestationen og 

moskeen, som hver især afspejler byen og 

landets historie, både som koloni og som 

selvstændig nation. Undervejs på vores gåtur 

kan vi passende holde øje med restauranter, 

hvor vi kunne tænke os at spise aftensmad, 

Malaysia - Malaccahalvøens hemmeligheder
16 dage 

”Ved foden af 
hulerne står en 
43 meter høj 
bronzestatue af 
den hindugud, 
som hulerne er 
dedikeret til
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CAMERON HIGHLANDS

Når vi kommer frem til Cameron Highlands, som 
ligger mellem 1300 og 1800 meters højde, vil vi 
opleve et temperaturfald ned til omkring 20 gra-
der, hvilket føles meget behageligt efter en varm 
start på rejsen. I højlandet dyrkes bl.a. te og jord-
bær, og især de rullende temarker er forkælelse 
for øjet. Højlandet fungerede som såkaldt hill sta-
tion for engelske kolonister, som tog herop, når 
det blev for varmt i Kuala Lumpur. 

Området er opkaldt efter en opdagelsesrejsende, 
Sir William Cameron, som kortlagde området i 1885.
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BELUM RAINFOREST

Denne regnskov er med sine 130 mio. år 
en af verdens ældste. Vi besøger lands-
byer, der bebos af forskellige stammefolk, 
og tager på let vandring på udkig efter 
nogle af regnskovens dyr. 14 truede dyre-
arter holder til i skoven, bl.a. den lille asia-
tiske elefant, malajbjørnen og den meget 
sjældne malaysiske tiger. Vi skal dog ikke 
regne med at se disse dyr, men farvestrå-
lende fugle vil der være mange af. 

Vi bor rigtigt godt lige på kanten af regn-
skoven og har også tid til at slappe lidt af 
mellem oplevelserne.
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I Belum Rainforest vokser den sjældne blomst rafflesia, som er verdens største blomst. I Kuala Kangsar ser vi bl.a. byens smukke moske, 
som er bygget i italiensk marmor.

”Vi tager også på 
let vandring i jung-
len, bl.a. på udkig 
efter verdens største 
blomst, rafflesia

Malaysia - Malaccahalvøens hemmeligheder
16 dage 

og der bliver også tid til en kop kaffe – byen 

bryster sig af have sin helt egen: Ipoh white 

coffee.

Dag 8. Ipoh - Belum 
Rainforest, besøg i en 
kongeby og i den meget 
fjerne fortid
Vi skal helt ud til regnskoven 

i dag, men vi har et par rig-

tigt interessante stop under-

vejs. Første stop er i Kuala 

Kangsar, som er hovedsæde 

for en af Malaysias sultaner. 

Vi ser byens smukke moske, som med sin ita-

lienske marmor vidner om sultanens økono-

miske magt. Der er også to kongelige palad-

ser, hvoraf det ene bebos af den nuværende 

sultan og siges at være landets smukkeste 

kongelige bolig. Vi ser dog kun bygningerne 

udefra.

Herefter skal vi langt tilbage i tiden i Lenggong 

Valley, hvor der er gjort særdeles interessante 

arkæologiske fund, f.eks. rester af bopladser 

med potteskår, våben og smykker, som tyder 

på, at her har været liv i op mod 2 mio. år. 

Det er samtidigt de ældste arkæologiske fund 

uden for det afrikanske kontinent. Området 

er udnævnt til UNESCO-verdensarv. Lokalt er 

stedet berømt for sit 11.000 år gamle skelet 

af den såkaldte ‘Perak-man’, 

opkaldt efter navnet på sta-

ten. Perak-manden betrag-

tes som det ældste skelet 

fundet i Sydøstasien.

Vi fortsætter ind til kanten 

af regnskoven og kommer 

frem til vores hotel, som lig-

ger omgivet af den frodige 

natur. Resten af dagen er fri 

til at nyde de skønne omgivelser, slappe af 

i en liggestol og lytte til regnskovens spæn-

dende lyde.

Dag 9. Belum Rainforest, en dag 
i regnskoven og besøg hos stammefolk
Dagen byder på masser af oplevelser af både 

kulturel og naturmæssig karakter i en af 

verdens ældste regnskove, den 130 mio. år 

gamle Belum Rainforest. 

Efter morgenmaden tager vi plads i en båd, 

som sejler os på besøg i lokale landsbyer, der 

bebos af områdets forskellige stammefolk, de 

såkaldte Orang Asli, som direkte oversat bety-

der de oprindelige folk. Vi besøger jahai- og 

temiar-stammerne og får et indblik i, hvordan 

deres hverdag ser ud.

Vi tager også på let vandring i junglen, bl.a. 

på udkig efter verdens største blomst, raffle-

sia, der vokser vildt her - måske er vi heldige 

at se den. Blomsten bliver op til en meter i 

diameter og blomstrer kun få dage, og den 

har ry for at lugte fælt, mens den visner. 

Vi finder et godt sted at spise vores medbragte 

mad – måske bliver det ved foden af et smukt 

vandfald, der plasker ned ad mosbeklædte 

skrænter og efterlader luften tyk af vandper-

ler. Dyrelivet i Belum-regnskoven omfatter 14 

truede arter, bl.a. den asiatiske elefant, malaj-

bjørnen og naturligvis den malaysiske tiger. 

Der er dog større chancer for at se nogle af 

de mange farvestrålende fugle – hold øje med 

forskellige arter af den smukke næsehornsfugl.

Vi har også tid til at slappe af på resortet, 

f.eks. ved poolen eller i spaen, som tilbyder 

forskellige behandlinger. Det er muligt at leje 

en fiskestang på resortet – der skulle være 

gode chancer for fangst. 
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GEORGE TOWN  - ORIENTENS PERLE

George Town kaldes også Orientens Perle og 
en herlig by med en spændende historie.

Kinesiske købmænd skabte formuer i byen og 
byggede smukke huse til sig selv, som også 
fungerede som en slags forsamlingshus for 
hele slægten. Englænderne og inderne har 
også sat deres præg på byen. Dens centrum 
er på UNESCOs liste over verdensarv.
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Vi lægger vejen forbi et rehabiliterings- og forskningscenter for orangutanger. 
De bevæger sig frit i et stort indhegnet område.

Malaysia - Malaccahalvøens hemmeligheder
16 dage 

Dag 10. Belum Rainforest - George Town, 
Penang, besøg hos orangutanger undervejs
Vi forlader regnskoven for at bevæge os ud 

mod kysten. På vejen kører vi gennem Bukit 

Merah, hvor vi sejler ud til en ø, som har et 

reservat for orangutanger, der skal rehabilite-

res i naturen efter at være født i fangenskab. 

Der drives også forskning på centeret. Vi ser 

orangutangerne i et stort indhegnet område, 

hvor de bevæger sig frit – en enestående 

mulighed for at komme tæt på en truet dyre-

art, som har størstedelen af sine gener til fæl-

les med mennesket, og derfor er i stand til at 

bevæge os på en helt særlig måde. 

For at komme ud til Penang, som ligger få kilo-

meter fra fastlandet, skal vi sejle ca. 20 minut-

ter med færge. Fra færgelejet i George Town 

bliver vi hentet i trishaw, det malaysiske svar 

på en rickshaw. Der er kun et par kilometer til 

vores hotel, så det er helt oplagt at tage med 

den lokale transportform. Vores hotel ligger i 

gåafstand til den UNESCO-beskyttede bykerne.

George Town er kendt som Orientens Perle 

og er et meget malerisk sted med en atmo-

sfære af svundne tider. Her har især kinesiske 

indvandrere kappedes om at skabe de præg-

tigste huse, men også briterne og inderne 

har sat deres præg på byen. George Town 

er derudover kendt som 

Malaysias gastronomiske 

center, og der serveres 

fantastiske krydrede ret-

ter fra boder på gaden, de 

såkaldt hawker stalls.

Dag 11. George Town, 
til fods rundt i UNESCO-
herlighederne
Vi har en hel dag til rådig-

hed i skønne George Town, og vi går ud fra 

hotellet efter morgenmaden. På nogle timers 

vandring i byen kommer vi igennem både 

engelske, indiske, malaysiske, kinesiske og de 

såkaldte baba-nyonya kvarterer. Sidstnævnte 

er en betegnelse for efterkommere af kine-

siske immigranter, der giftede sig med lokale 

malajer. 

 

Vi besøger et af byens mange kinesiske 

klanhuse, som gennem århundreder funge-

rede som samlingssted for en kinesisk slægt. 

Her kunne fjerne kusiner, onkler og tanter 

fra landsbyen hjemme i Kina henvende sig, 

når de skulle have hjælp til at etablere sig i 

George Town.

De kinesiske familier konkur-

rerede om at være mest vel-

havende og bygge de mest 

overdådige huse. Vi ser også 

hindutempler, engelske kirker 

og gamle, smukt istandsatte 

handelshuse, der i dag fun-

gerer som restauranter, cafeer 

og små eksklusive boutique-

hoteller.

Vi skal naturligvis også udfordre vores smags-

løg med forskellige prøver fra byens madbo-

der. Det meste af tiden går vi sammen med 

rejselederen, med der vil også være tid til at 

gå på oplevelse på egen hånd.

Dag 12. George Town - Langkawi, 
endelig en dukkert i havet
Der er tidlig morgenmad på hotellet, inden 

vi tjekker ud for at køre til færgelejet og gå 

ombord på færgen til Langkawi – paradisøen 

i Andamanerhavet ca. 2½ times sejlads nord 

for Penang. Vi kan godt begynde at glæde os 

til en dukkert i det lune hav.

”De kinesiske familier 
konkurrerede om at 
være mest velha-
vende og bygge de 
mest overdådige huse
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Vi har nogle timer i Singapore på vejen hjem. Dem bruger vi på en køretur 
rundt til et par seværdigheder. 

På Langkawi er der mange muligheder for aktiviteter, hvis man ikke ønsker at 
ligge ved stranden. Bl.a. kan man besøge Langkawi Cable Car og gå en tur på 
denne vilde bro.

Malaysia - Malaccahalvøens hemmeligheder
16 dage 

På Langkawi skal vi bo på et virkelig dejligt 

resort, det 4+-stjernede Meritus Pelangi 

Beach Resort & Spa, som ligger i tropi-

ske omgivelser ved Cenang-stranden. Efter 

mange dages intense oplevelser har vi for-

tjent at sparke skoene af og stikke de bare 

tæer i sandet.

Dag 13-14. Langkawi, afslapning på 
stranden og mulighed for aktiviteter
Vi nyder stranden og hotellets skønne facilite-

ter. Der er også meget at tage sig til i forskel-

lige genrer, hvis vi trænger til et alternativ til 

strandlivets glæder, og vores rejseleder hjæl-

per gerne med at arrangere udflugter. 

En af øens store oplevelser er en tur med 

Langkawi Cable Car i jungleområdet på den 

nordvestlige del af øen. Kabelbanen er efter 

sigende den stejleste i verden. Fra den øver-

ste station på toppen af Machincang-bjerget 

har man 360 graders udsigt over Langkawi. I 

området ved Langkawi Cable Car findes der 

også markerede vandrestier til de aktive.

På den nordlige del af øen ligger Kilim Geo-

forest Park, som er et smukt naturområde med 

såkaldte karstformationer, spidse bjergtinder 

som rejser sig lodret op af jorden og havet.

Området mellem tinderne 

udgør en frodig mangrove-

skov, som kan opleves på en 

bådtur med gode muligheder 

for at spotte dyreliv undervejs, 

ikke mindst ørne, som holder 

til i store flokke på Langkawi.

Dag 15. Langkawi - 
Singapore med 
sightseeing og hjemrejse
Det er blevet tid til at rejse 

hjem igen. Vi flyver den korte 

tur til Singapore, og her skal vi lige have et 

par ekstra oplevelser med i bagagen. 

Singapore er den perfekte kontrast til Malay-

sias regnskove og Langkawis hvide strande. 

Vi kører ud for at besøge byens imponerende 

Garden by the Bay, som er kendt for sine ene-

stående super trees, beplantede lodrette haver 

på op til 16 etager. To af træerne er forbundet 

med en bro, hvorfra der er fabelagtig udsigt 

over hele haven.  I et kæmpe drivhus oplever 

vi klimazoner fra hele ver-

den, og i den såkaldte cloud 

forest oplever vi et tropisk 

højlandsklima komplet med 

vandfald og det hele.

Herefter skal vi på sejltur 

på Singapore River, hvor vi 

fornemmer byens historie, 

inden vi stiger til tops i en 

af byens skyskrabere for at 

se hele herligheden fra 57. 

etage. Vi spiser en afskeds-

middag i byen, inden vi kører tilbage til Changi 

lufthavnen for at flyve hjem til Danmark.

Dag 16. Ankomst til Danmark
Ankomst til Københavns Lufthavn tidligt om 

morgenen.

”Kilim Geoforest Park 
er et smukt naturom-
råde med såkaldte 
karstformationer, 
spidse bjergtinder 
som rejser sig lodret 
op af jorden og havet
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MERITUS PELANGI BEACH RESORT

Vi bor rigtig godt på Langkawi på det 
4+-stjernede Meritus Pelangi Beach Resort. 
Hotellet ligger helt ud til den dejlige Cenang-
strand, og værelserne ligger i et- og toeta-
gers klyngehuse i en velordnet tropisk have.  
Alle værelser har terrasse eller balkon og er 
indrettet i smuk asiatisk, moderne stil med 
mørke træsorter.

Efter en begivenhedsrig rundrejse har vi for-
tjent at nyde tilværelsen her på stranden. 



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

Oplevelser for livet
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