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Malaysia 
– Østens eventyrlige smeltedigel
Malaysia er et sansebombardement af dufte, smagsoplevelser og 
smukke landskaber. Et varieret land med ældgamle regnskove, super 
moderne storbyer, sjældne dyr, historier om koloniherrer, handelsrej-
sende og stammefolk – og ikke mindst strande og marineliv i absolut 
verdensklasse!

I højlandet lever de engelske dyder som ’high tea’ i bedste velgående i en 
bølget kulisse af tropiske telandskaber. I de 130 millioner år gamle regnskove på 
Malaccahalvøen og på Borneo huserer orangutanger, tigre, elefanter, aber og utal-
lige andre spændende dyr. I de større byer finder I små etniske enklaver som Chinatown 
og Little India og oplever et sprudlende miks af kulturer på kryds og tværs, som naturligvis også kommer til udtryk 
i madlavningen. Afslutter I rejsen på en af Malaysias små perler, er der god chance for, I får benene fejet væk 
under jer, når I kigger ned under overfladen og oplever nogle af verdens smukkeste undervandsscenerier. 

Vi har allieret os med de bedste samarbejdspartnere og håndplukket en række hoteller i forskellige kategorier, så 
I er sikret den bedste rejse. Vi har yderligere sammensat otte rejseforslag til jer, der vil på eventyr i naturen, til jer 
der vil snorkle, dykke og dase – og til jer, der vil lidt af det hele. Fælles for vores rejseforslag er, at de netop skal 
ses som forslag. Har I særlige ønsker, kan vi altid tilpasse rejserne, så de matcher jeres drømme. 

Vi glæder os til at vise jer det bedste af Malaysia!

  

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

Det var briten, William Cameron, der 
opdagede de rullende bakker i højlandet 
i 1885, men først 40 år senere blev teen 
plantet og skabte det mosaiklignende, 
grønne landskab, vi ser i dag. 

Foruden teen byder området på skønne 
vandreruter, bl.a. i de tågede mosskove 
ved Mount Brinchang og langs plantager-
nes snørklede bjergveje. 

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige pris 
afhænger af rejseperiode samt fly- og hotel 
kapacitet.

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 14.990 – 21.390

Børnepriser Fra kr. 9.075 – 11.480

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Inkluderet i prisen

Fly København – Kuala Lumpur // Langkawi 
– København på økonomiklasse med  
mellemlanding. Evt med tillæg fra Billund  
og Aalborg

Lufthavnsskatter og afgifter

Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

Færge mellem Penang og Langkawi

Privat transport mellem destinationerne

13 nætter på godt hotel med morgenmad

Frokost på andendagen i Cameron  
Highland

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring

Ekspeditionsgebyr

Lokale turistskatter

Drikkepenge
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Det moderne og det traditionelle Malaysia
Tag med til fire af Malaysias højdepunkter på en rejse, der mikser historien, naturen, maden, 
storbylivet og strandlivet. I kommer tæt på det ægte Malaysia, som det udspiller sig i dag, og 
oplever et vekslende tempo, når I bevæger jer fra by til land.  

Rejsen starter i Kuala Lumpur, hvor I har udsigt til en af Asiens smukkeste skylines fra alle hjørner af byen. 
En moderne by, der også gemmer på ærketraditionelle oaser, grønne områder, templer og moskéer. Næste 
stop på rejsen, Cameron Highlands, er en verden til forskel. Her er grønne telandskaber så langt øjet rækker 
og en landlig idyl, der på sin vis er traditionel malaysisk og samtidigt har stærke referencer til den engelske kolonitid.  

Maden er en historie for sig på Penang Island. Her har kolonitidens smukke arkitektur i UNESCO-udnævnte George Town 
fået et farverigt strejf med penslen, og ikke langt derfra er der både regnskovseventyr og landidyl. Den sidste uge tilbrin-
ger I med sand mellem tæerne, daglige dukkerter, bådture og naturskønne oplevelser på Langkawi. Et af Malaysias mest 
populære ferieparadiser, der byder på badeferie med et hav af oplevelser – ikke mindst blandt de 500 millioner år gamle 
klippeformationer i Kilim Geoforest. 

Rejsen er til jer, der vil opleve lidt af det hele. Vi har lagt oplevelser ind på vejen, når I kører fra Kuala Lumpur til Cameron 
Highlands og har inkluderet udflugter under opholdet i Cameron Highlands. I Kuala Lumpur, på Penang Island og på Lang-
kawi er der mulighed for at tilkøbe en række spændende udflugter i det omfang, der matcher jeres temperament. 

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I sætter kurs mod Kuala Lumpur og har et fly-

skift undervejs, inden I lander dagen efter. 

Dag 2. Ankomst til Kuala Lumpur
Kuala Lumpur er en super moderne, multi-

kulturel storby med en veludviklet infrastruk-

tur, trendy arkitektur og et hektisk liv. Kuala 

Lumpurs skyline består af nogle af verdens 

højeste skyskrabere, bl.a. de ikoniske tvillinge-

tårne, der tårner op som byens vartegn. Byens 

skyline er måske det første, I lægger mærke til, 

men ser I godt efter, vil I også opdage en mere 

traditionel side af byen.

Er energien til det, kan I tage med på en gui-

det bytur eller lade sanserne guide jer til byens 

markeder, som bugner af lokale råvarer. 

Dag 3. Kuala Lumpur på egen hånd 
eller tilkøb udflugt
Vil I gerne helt tæt på byen og dens mange 

Kuala Lumpur

Cameron 
Highlands

Langkawi

George Town (Penang)

Essensen af Malaysia
Kuala Lumpur, Cameron Highlands, George 
Town, Langkawi - 16 dage 

Kuala Lumpurs skyline med Petronas Towers er 
blandt verdens mest ikoniske. 

Få smag for Kuala Lumpur på et af byens hawker markets og smag på alt godt fra det kinesiske, det indiske 
og det malaysiske køkken. 

16 dage
fra kr. 14.990

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN OPGRADERING GLÆD JER TIL

Kuala Lumpur 2 Meliá + Banyan Tree + Autentisk storby

Cameron Highlands 1 Strawberry Park Resort + Grønne teplantager

George Town 3 Areca Hotel + Clans Kongsi +
Eastern & Oriental 

Smuk kolonistilsby

Langkawi 7 The Frangipani Langkawi Resort & Spa + Casa del Mar + 

Berjaya Langkawi  

Dejlig strand
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kontraster, kan det anbefales at opleve Kuala 

Lumpur på cykel. Her kommer I forbi små, tra-

ditionelle landsbyer omringet af skyskrabere, 

forbi templer, moskeer, overdådige bygnings-

værker og videre til det sprudlende og farve-

rige liv i Chinatown.

Om aftenen kan I vælge at besøge et af byens 

natmarkeder eller gå på opdagelse i det 

malaysiske menukort på en af byens mange 

gode restauranter. 

Dag 4. Kuala Lumpur – Cameron 
Highlands, besøg ved Batu-grotterne
Efter et par dage i storbyen venter en hel 

anden side af Malaysia i Cameron Highlands. 

På vejen til højlandet besøger I Batu-grot-

terne. Her bliver I mødt af verdens næsthø-

jeste hindustatue, 43 meter høje Murugan 

Murti, hvorfra 272 farverige trin leder op til 

det hinduistiske tempel placeret i 400 millio-

ner år gamle kalkstensformationer fyldt med 

gyldne statuer, pompøse altre og en række 

religiøse artefakter. 

Fra grotterne går turen videre til dagens mål, 

Cameron Highlands. I kører gennem grønne 

landskaber med palmeplantager og grønne 

skove, inden de snørklede veje til sidst leder 

jer op i højlandets smukke natur, hvor I ankom-

mer sidst på eftermiddagen – måske til en kop 

’afternoon tea’. 

Dag 5. Cameron Highlands – Georg Town,
soft adventure, te og smuk natur
I er selvfølgelig ikke færdige med Cameron 

Highlands endnu. I kører gennem landskabet 

og nyder synet af temarkernes finurlige kon-

struktion af tætte buske, der ligger som en fin, 

grøn mosaik over bjergsiderne. 

På toppen af Mount Brin-

chang venter en tur ad 

gangbroerne, der snørkler 

sig gennem en fugtig mos-

skov af høje træer, bregner, 

kødædende kandebærere, 

orkidéer og rododendron. 

I besøger en af områdets 

smukkeste teplantager, 

Boh Sungai Palas. Herefter 

et sommerfugle- og rep-

tilreservat, et kinesisk buddhistisk tempel og 

et lokalt marked, inden turen går til Penang 

Island.

I er fremme på jeres hotel i George Town på 

Penang Island sidst på eftermiddagen. En char-

merende og farverig UNESCO-udnævnt by, der 

stråler af historisk charme uden på nogen måde 

at virke poleret. Penang er desuden udnævnt 

til ’food capital of Malaysia’, og smagsoplevel-

serne har fine referencer til bl.a. Indien, Mel-

lemøsten, Myanmar, Thailand og Kina. 

Dag 6-7. George Town på egen hånd 
eller tilkøb udflugt
Har I ikke allerede udforsket den gamle bydel, 

kan I gøre det i dag – til fods eller på en guidet 

cykeltur, der tager jer omkring byens levende 

gader, madmarkeder, templer, etniske nabolag 

og seværdigheder. 

Vil I danne jer et lidt bredere ind-

tryk af Penang, kan I tage på en 

ørundtur, der byder på et smukt 

vue over øen, byerne og kysten 

og leverer en række oplevelser. 

Alternativt kan I udforske det 

landlige Penang på en cykeltur 

med rismarker, fiskerlandsbyer, 

grøntsagsplantager og mangro-

veskove. 

Sidst men ikke mindst bør I ikke 

snyde jer selv for en udflugt til Penang Hill og 

The Habitat, hvor I oplever den ældgamle, 

unikke regnskov til fods ad gangbroer mellem 

trætoppene.

Dag 8. George Town – Langkawi
I skal videre til turens sidste stop, Langkawi, en 

af Malaysias mest populære stranddestinatio-

ner – med god grund! 

Her venter nogle dage med lunt og roligt vand, 

palmesvaj, smukke solnedgange og skøn natur. 

I den mere strand-
tropiske boldgade 
kan I udforske øhavet 
omkring Langkawi, der 
gemmer på 99 små, 
tropiske perler

Mød 43 meter høje Murugan Murti. Verdens næsthøjeste 
hindustatue. 

Nyd George Towns bombardement af dufte, lyde og synsindtryk fra en trishaw.

Essensen af Malaysia
Kuala Lumpur, Cameron Highlands, George Town, 
Langkawi - 16 dage 
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Oplev Langkawis unikke natur med 500 år gamle karstformationer og en forunderlig mangrove, eller tag verdens stejleste kabelbane til toppen af Mount Mat Cinang. 

Dag 9-14. Langkawi, strandlivets 
glæder og eksotiske overraskelser
Langkawi er mest af alt kendt for strandlivet, 

men der er også meget andet at foretage sig. 

Foruden strande mod alle verdenshjørner er 

øen dækket af grøn jungle, gamle klippefor-

mationer, mangrove, store rovfugle og små 

charmerende landsbyer.

Naturen og historien går hånd i hånd i Kilim 

Geoforest, hvor fortiden har sat sine under-

fundige spor i de 500 millioner år gamle klip-

peformationer og grotter, som kan udforskes 

på en bådtur med en dygtig naturguide. Vil I 

derimod til tops på Mount Mat Cinang, kan 

det klares via en 920 meter lang kabelbane. 

På vejen nyder I udsigten til junglen og havet 

og ser en række brusende vandfald og grønne 

klippeskråninger.

I den mere strandtropiske boldgade kan I 

udforske øhavet omkring Langkawi, der gem-

mer på 99 små, tropiske perler. Eller I kan 

vælge at opleve øen på cykel gennem den 

landlige idyl.

Dag 15. Langkawi – Danmark
Rejsen er nået til vejs ende og I skal tilbage til 

Danmark. I flyver direkte fra Langkawi og har 

et stop undervejs, inden I er tilbage i Danmark.

Dag 16. Ankomst til Danmark

LANGKAWI

Meget mere end strandferie! Gan-
ske vist er øen kendt for sine dejlige 
sandstrande, men Langkawi byder 
også på UNESCO-verdensarv i form 
af 500 millioner år gamle karstforma-
tioner, mangrove og smukke grotter i 
Kilim Geoforest. 

Hertil er store dele af øen dækket 
af grønt, mens det omkringliggende 
øhav, der består af i alt 99 øer, gem-
mer på flotte fisk og koraller. 
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LIDT MERE LIDT MERE 
AF MALAYSIAAF MALAYSIA
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STREET FOOD I STORBYEN
Få smag for den malaysiske street food-
kultur på en sanselig tur gennem byens 
spændende nabolag. En kulturel og kuli-
narisk udflugt, der giver en god forståelse 
for de mange kulturer der udgør denne 
smeltedigel.

Kr. 6
40

pr.
 pe

rso
n

KUALA LUMPUR PÅ CYKEL
Tag cyklen gennem storbyen og tril forbi 
klassiske malaysiske enklaver, hypermo-
derne arkitektur, templer og moskéer. I 
besøger byens farverige nabolag og går 
på opdagelse på sprudlende markeder og 
spiser frokost.

Kr. 4
15

pr.
 pe

rso
n

HISTORISKE GEORGE TOWN
Oplev den UNESCO-udnævnte, historiske by 
og få hele historien om kineserne, briterne 
og andet godtfolk, der har sat sit præg på 
byen. I besøger kinesiske landsbyer på pæle 
i vandet, kører med trishaw og oplever 
Little India, Armenian Street og Chinatown.  

Kr. 2
25

pr.
 pe

rso
n

TOPPEN AF PENANG
I tager kabelbanen til Penang Hill og går på 
opdagelse i naturen, der gemmer på tropi-
ske blomster, kødædende planter og vilde 
dyr. I følger jeres guide ad gangbroer gen-
nem trætoppene og nyder en 360-graders 
udsigt over George Town og kystlinjen. 

Kr. 6
85

pr.
 pe

rso
n

PENANG STREET FOOD
Penang er kendt som Malaysias kulinariske 
mekka, og efter denne tur forstår I hvorfor. 
Få baggrundshistorien og kulturen og mad-
kulturen, duft krydderierne og smag på 
lokale retter som Char Kuew Teow og den 
himmelske Laksa Lemak.

Kr. 5
90

pr.
 pe

rso
n

LANGKAWI OG DE 99 ØER
Udforsk øhavet omkring Langkawi på en 
sejltur til to af de omkringliggende øer. I 
besøger den gravide kvindes sø på Dayang 
Bunting, hvorefter I sejler videre til en lille 
paradisisk perle, hvor I nyder livet på en 
flot, hvid sandstrand.  

Kr. 1
50

pr.
 pe

rso
n

DET LANDLIGE LANGKAWI 
Oplev Langkawis landlige idyl på en cykel-
tur gennem det grønne til traditionelle 
landsbyer, forbi rismarker og gummi-
plantager og gennem den frodige natur. 
Et møde med udkants Langkawi og et 
indblik i kulturen.   

Kr. 2
90

pr.
 pe

rso
n

Alle priser er frapriser

Kom tættere på og få den 
fuldendte oplevelse af Malaysia, når du 

tager på udflugt med engelsktalende guide 
til landsbyer, etniske nabolag, markeder, 

eksotiske øer og langt ud i naturen.  
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REDANG ISLAND

Redang er den største af øerne i en beskyttet 
marinenationalpark, hvor fiskeri er ulovligt. Det 
sikrer en helt ufortyndet og helt igennem formi-
dabel oplevelse af havets leben og flotte koral-
ler i alverdens farver. 

Marineparken er hjem for omkring 3000 for-
skellige slags fisk, 1000 muslingearter og 500 
typer af koraller. Det svarer til 80% af det liv, 
der findes i Koraltrekanten – det mest artsrige 
havområde på jorden.

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige pris 
afhænger af rejseperiode samt fly- og hotel 
kapacitet.

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 19.990 – 22.505

Børnepriser Fra kr. 11.075 – 12.505

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Inkluderet i prisen

Fly t/r København – Kuala Lumpur på 
økonomiklasse med mellemlanding. Evt 
med tillæg fra Billund og Aalborg

Indenrigsfly Kuala Terangganu – 
Kuala Lumpur på økonomiklasse

Lufthavnsskatter og afgifter

Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

Færge/bådtransport mellem øerne

Privat transport mellem destinationerne

13 nætter på godt hotel med morgenmad

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring

Ekspeditionsgebyr

Lokale turistskatter

Drikkepenge
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Oplev Kuala Lumpurs vilde arkitektur med bl.a. Petronas Towers, der var verdens højeste skyskrabere, da 
de blev bygget i 1993.

Smag en kop bubble tea – Malaysias svar på 
varm kakao.

Tre perler og et strejf af storby
Her er rejsen til jer, der sætter pris på bountyferie i ordets reneste forstand. I oplever 
tre idylliske sider af det malaysiske øhav, får sand mellem tæerne og bliver vidne til 
et prægtigt univers under overfladen. I slapper af, men I kommer ikke til at kede jer.  

Turen starter med et par dage i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur, hvor I tager for 
jer af storbyens buffet af oplevelser, arkitektur og mad. Herfra skal I videre til første ø 
på listen, Perhentian Kecil. En smuk ø med afslappet hippiestemning, gode restauranter 
og en dejlig strand.

Næste stop er Lang Tengah, en mindre og mere simpel ø, hvor noget så enkelt som morild, 
knitrende sand under fodsålerne og fuldt blus på stjernehimlen kan virke helt overvældende. 
Sidste stop er Redang Island. Her slutter I ferien i sus og dus på et dejligt resort på øens smukkeste strand, 
hvor havet er klart som en uendelig, turkisblå swimmingpool.

Er I på udkig efter barfodsferie, snorkling og strandidyl, bliver det ikke bedre! Marinelivet er i særklasse på disse kanter, 
hvor det vrimler med papegøjefisk, klovnefisk, revhajer og havskildpadder under overfladen. Vi har udvalgt en håndfuld 
hoteller, hvor beliggenhed, komfort, ro og luksus går op i en højere enhed. Rigtig god rejse!

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I sætter kurs mod Kuala Lumpur og har et fly-

skift undervejs, inden I lander dagen efter. 

Dag 2. Ankomst til Kuala Lumpur
Kuala Lumpur er en super moderne storby 

med nogle af verdens højeste skyskrabere, 

bl.a. de ikoniske tvillingetårne. Byens skyline 

er måske det første, I lægger mærke til, men 

ser I godt efter, vil I også opdage en mere 

traditionel side af byen.

Er energien til det, kan I tage med på en guidet 

bytur eller måske I lader sanserne guide jer 

til byens markeder, som bugner af farverige, 

lokale råvarer. 

Dag 3. Kuala Lumpur på egen hånd 
eller tilkøb udflugt
Vil I gerne helt tæt på byen og dens mange 

kontraster, kan det anbefales at opleve Kuala 

Lang Tengah Island
Redang Island

Kuala Lumpur

Perhentian Kecil Island

Øhop i Malaysia
Kuala Lumpur, Perhentian Kecil Island, Lang 
Tengah Island, Redang Island - 16 dage 

16 dage
fra kr. 19.990

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN OPGRADERING GLÆD JER TIL

Kuala Lumpur 2 Meliá + Banyan Tree + Autentisk storby

Perhentian Kecil Island 5 Bubu Long Beach + Mimpi Long Beach Resort + Dejlig strand

Lang Tengeh Island 3 Summer Bay Resort + Fantastisk snorkling

Redang Island 3 The Taaras Beach & Spa Resort + Luksus på stranden
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Lumpur på cykel. Her kommer I forbi små, tra-

ditionelle landsbyer omringet af skyskrabere, 

forbi templer, moskeer, overdådige bygnings-

værker og videre til det sprudlende og farve-

rige liv i Chinatown.

Om aftenen kan I vælge at besøge et af byens 

natmarkeder eller gå på opdagelse i det 

malaysiske menukort på en af byens mange 

gode restauranter. 

Dag 4. Kuala Lumpur – Perhentian Kecil
Allerede i dag kan I forvente et markant sce-

neskift, når I skifter storbyen ud med strand-

livet på Perhentian Kecil. En smuk perle cirka 

20 kilometer fra fastlandet. Her er der lagt op 

til strandferie, snorkling og ren afslapning i en 

smuk kulisse af palmer, hvide strande og kry-

stalklart vand. Her er nærmest ingen trafik – 

bare ren idyl og god stemning!

I indkvarteres på et hotel i den rolige ende af 

Long Beach, en smuk, hvid sandstrand, der 

byder på formidable badeforhold, afslapning 

og flere gode restauranter. 

Dag 5-8. Perhentian Kecil, det gode øliv 
med afslapning og snorkeleventyr
Øens to strande, Long Beach og Coral Beach, 

er meget forskellige. Mens Long Beach brille-

rer med sit hvide sand og gode badeforhold, 

byder Coral Beach på god snorkling og formi-

dable solnedgange.

Der er gjort meget for at passe på og bevare 

marinelivet, bl.a. havskildpadderne, og det er 

ikke unormalt at spotte små hajer, klovnefisk, 

regnbuefisk og selvfølgelig havskildpadder. 

Vil I dykke, er der også 

gode muligheder for det. 

Bl.a. kan I dykke efter 

vraget ’Sugar Wreck’ – et 

80 meter langt skib, der 

sank under monsunen i 

2000.

Dag 9. Perhentian
Kecil – Lang Tengah
I dag hopper I videre til 

endnu et malaysisk para-

dis, hvor I kan se frem til 

et par dage i fortryllende, tropiske rammer. 

Også på Lang Tengah kan I forvente et par 

dage med komplet barfodsluksus, hvor dagene 

nydes til synet af det klareste turkisblå vand 

og svajende palmer, mens nattemørket fyrer 

op med en stjernehimmel for fuldt blus og 

glimtende morild i vandkanten. 

Dag 10-11. Lang Tengah, livet på stranden
Tag turen til fods langs kysten og gå på opda-

gelse i små, isolerede bugter, som I måske 

kan være heldige at have helt for jer selv. Eller 

gå en tur gennem det grønne, og dyk ned 

under overfladen. 

Der er gjort meget for at 
passe på og bevare mari-
nelivet, bl.a. havskildpad-
derne, og det er ikke unor-
malt at spotte små hajer, 
klovnefisk, regnbuefisk og 
selvfølgelig havskildpadder

Mærk sandet knase mellem tæerne og kom helt ned i gear. De østmalaysiske perler byder på eminent strandferie og nogle af verdens bedste snorkeloplevelser. 

Fiskene holder til i vandkanten, og både snor-

kel- og dykkerforhold er helt fantastiske. Bl.a. 

er der mulighed for at se revhajer, store tønde-

svampe, klovnefisk, barracudaer, papegøjefisk 

og havskildpadder på en flot 

baggrund af farverige koraller. 

På Lang Tengah er der lige-

som mange andre steder i 

Malaysia fokus på skildpad-

dernes overlevelse. 

Øens ’Turtle Watch’ sikrer 

at æggene reddes fra kryb-

skytter og klækkes naturligt, 

inden de små skildpadder 

sendes ud på deres videre 

færd i havet. Kommer I på 

det rigtige tidspunkt, er der mulighed for at få 

et glimt af de små skildpadder. 

Dag 12. Lang Tengah – Redang 
Sidste ø på rejsen er den smukke men mere 

livlige Redang. Redang er en af de største øer 

ud for den malaysiske østkyst og en del af en 

marinepark på ni øer, hvilket selvsagt sikrer jer 

rigtig gode snorkel- og dykkeroplevelser de 

næste par dage. 

I finder jer til rette på jeres hotel, der ligger 

relativt isoleret ned til en privat bugt med en 

smuk, hvid sandstrand og gør jer klar til at 

nyde feriens sidste dage.

Øhop i Malaysia
Kuala Lumpur, Perhentian Kecil Island, Lang Tengah Island, 
Redang Island - 16 dage 
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I kan sagtens få timevis til at gå med snorkelbrillen på. 

Dag 13-14. Redang, snorkling, dykning 
og barfodsluksus
I bor ud til øens måske smukkeste strand, og 

der er absolut intet, der forhindrer jer i at nyde 

livet fuldt ud.  Skal der ske lidt, kan I tage en 

vandretur gennem øens jungle. 

Bag perlerækken af strande gemmer sig et 

kæmpe økosystem af flora og fauna, der bl.a. 

byder på kæmpefirben, aber, et væld af farve-

rige fugle og forskellige orkidéer. 

For de fleste vil højdepunktet alligevel findes 

under overfladen. Marineparken huser mere 

end 3000 forskellige fiskearter, 1000 typer 

af muslinger og omkring 500 koralarter. Flere 

steder finder I glimrende snorkelforhold direkte 

fra stranden og det er naturligvis også muligt 

at tage en bådtur til de ubeboede, omkringlig-

gende øer og rev i marineparken.

Efter en dag i vandet forkæler I måske jer selv 

med en gang massage i hotellets spaafdeling 

og god mad.

Dag 15. Redang og afrejse
Turen er nået til vejs ende og I sejler tilbage til 

fastlandet, hvorfra I kører til lufthavnen i Kuala 

Terengganu. I flyver mod Danmark via Kuala 

Lumpur og har et skift undervejs, inden I er 

fremme i morgen. 

Dag 16. Ankomst til Danmark

Øhop i Malaysia

ET LEBEN I VANDKANTEN

Snorkelforholdene på øerne øst for 
Malaccahalvøen er helt eminente, og 
som noget helt unikt folder havets 
farverige godter sig ud bare få meter 
fra vandkanten, hvor selv garvede 
snorkelentusiaster får benene fejet 
væk under sig. Skal det være endnu 
vildere, kan du dykke gennem tun-
neller og frodige koralhaver eller 
udforske skibsvrag.
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Singapore

Rawa Island

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige pris 
afhænger af rejseperiode samt fly- og hotel 
kapacitet.

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 15.500 – 21.055

Børnepriser Fra kr. 10.700 – 14.700

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Inkluderet i prisen

Fly t/r København – Singapore på  
økonomi-klasse. Evt med tillæg fra  
Billund og Aalborg

Lufthavnsskatter og afgifter

Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

Transport mellem destinationerne

Bådtransport t/r mellem fastlandet og  
Rawa Island

2 nætter i Singapore på godt hotel 
uden morgenmad

7 nætter på Rawa Island Resort med 
helpension

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring

Ekspeditionsgebyr

Lokale turistskatter

Drikkepenge
Oplev storbylivet tæt på ækvator. Singapore er verdens reneste storby, hvor der er gjort lidt ekstra ud af 
det hele – ikke mindst byens mange oplevelser. 

Singapore og daseferie i et miniputparadis
Her får I kombinationen af storbyliv og strandferie når 
det er bedst. Det er nemlig ikke hvilken som helst storby 
og hvilken som helst strand, vi præsenterer jer for på denne rejse. 

I starter med et stopover i Singapore, en af verdens reneste storbyer
men også en smuk by med et koncentreret udvalg af oplevelser for alle 
størrelser. Her er underholdning, natur, strand, shopping og god mad, 
og I får frie tøjler til at opleve byen, som I vil, med et stopover-pas. 

Efter et par dage i en af verdens vidunderligste storbyer tager I hul på anden del af 
rejsen på Rawa Island. En ganske lille ø med vaskeægte ø-stemning. Her har I en hel 
uge til at snorkle, dykke, tage på øhop til nærliggende øer og komme helt ned i gear. 

Rawa Island er en relativ ukendt ø med en høj paradisfaktor og snorkling i absolut 
verdensklasse, som kan være svær at hamle op med. Her lever I det simple, gode liv, 
der synes at have utrolig mange smukke nuancer på disse kanter.  

Er I ikke helt færdige med rejsen, er det muligt at forlænge rejsen til andre dele af af 
Malaysia. Oplev flere af de østmalaysiske paradisøer, besøg de grønne regnskove i 
Belum Rainforest eller Taman Negara eller afslut rejsen med mad, shopping og store 
oplevelser i Kuala Lumpur.

Glæd jer til at opleve to skønne kontraster tæt på ækvator!

Singapore, Rawa Island - 12 dage
Storbyliv og paradisfaktor

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN GLÆD JER TIL

Singapore 2 Furama City Centre 

Peninsula Excelsior 

Sprudlende storby

Rawa Island 7 Rawa Island Resort  Snorkling i verdensklasse
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Rawa Island – det ultimative eksil for jer, der har hang til strand og snorkling – og jer, som gerne vil have følelsen af at nyde livet på en øde ø, uden at gå på 
kompromis med bekvemmelighederne.

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Afrejse fra Danmark 
 I flyver fra Danmark ved middagstid og har en 12 timers  
 flyvetur foran jer, inden I er fremme i Singapore i morgen   
 tidlig, lokal tid. 

Dag 2. Ankomst til Singapore 
 Efter ankomst kører I til jeres hotel i nærheden af Chinatown,  
 Little India og Orchard Road, hvorefter I tager den første bid 
 af storbyen, der byder på underholdning, shopping, arkitek-  
 tur og god mad. 

Dag 3. Singapore – en buffet af oplevelser  
 Singapore er et kæmpe tag-selv-bord af oplevelser. Besøg   
 bl.a. Sentosa Island med Universal Studios og et fantastisk  
 akvarium, tag på natsafari i Singapore Zoo eller besøg Marina  
 Bay Sands og Gardens by the Bay med de gigantiske super-  
 træer.  

Dag 4. Singapore – Rawa Island 
 Storbyen skiftes ud med paradis på Rawa Island, hvor I ind-  
 kvarteres på et lille familiedrevet resort – et slaraffenland for  
 børn og voksne. Her kan I se frem til en uge med formidable  
 snorkeloplevelser og det gode strandliv. 

Dag 5-10. Rawa Island, strandlivets små eventyr 
 På Rawa Island er der snorkling, dykning og daseliv af  
 ypperste kaliber på programmet. Et stenkast fra stranden   
 folder et smukt og let tilgængeligt koralrev sig ud, og   
 fiskene holder sig ikke tilbage. Marinelivet på disse kanter er  
 ganske enkelt spektakulært! I supplerer måske de daglige   
 snorkelture med katamaransejlads, kajakture og en gåtur 
 gennem øens grønne natur.

Dag 11.  Rawa Island – Danmark 
 Med mindre I vælger at forlænge rejsen til andre dele af   
 Malaysia, er ferien nået til vejs ende, og I skal tilbage til  
 Singapore, hvorfra I flyver til Danmark. I flyver først sidst på   
 aftenen og har således god tid. 

Dag 12. Ankomst til Danmark

Storbyliv og paradisfaktor

Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk

12 dage
fra kr. 15.500
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RAWA ISLAND
Rawa Island Resort 

På Rawa Island Resort lever I i fred og ro 
med strand, jungle og et sublimt marine-
liv lige uden for døren. Ja faktisk vil nogle 
mene, at det ikke findes ret meget bedre!

Resortet lægger op til daseferie i ordets 
bedste forstand - både for voksne og børn. 
Mens de voksne kan nyde godt af et par 
timer i hotellets spaafdeling, kan børnene 
glæde sig over legeplads og en stor, fin 
vandrutsjebane, der fører dem direkte ned 
i det turkisblå hav. Resortet har desuden et 
dykkercenter og tilbyder en række udflugter 
til omkringliggende rev.

I indkvarteres i enkle men gode bungalows 
med de mest almindelige bekvemmelighe-
der, alle på stranden eller tæt på stranden.

Vi udvælger altid vores hoteller med øje 
for den gode beliggenhed og en god 
mængde charme, men visse steder kan 
noget helt specielt. Oplev Malaysias ma-
rineparadis i sus og dus på første par-
ket på Redang Island eller stik af til det 
lille eksil, Rawa Island, hvor der er liv og 
glade dage under overfladen, mens du 
nyder livet i ro og mag på stranden.

INDKVARTERING 
I PARADIS
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The Taaras Beach & Spa Resort

Nyd ferien helt uforstyrret på Rawa Island

Rawa Island Resort

REDANG ISLAND
The Taaras Beach 
& Spa Resort +

Et aldeles dejligt og luksuriøst resort belig-
gende i en isoleret bugt med en smuk bred 
sandstrand. Her lever I i sus og dus med 
puddersand mellem tæerne, krystalklart 
vand og frodige skråninger - et eksklusivt 
eksil i et af verdens smukkeste marineom-
råder. 

Hotellet ligger relativt isoleret, men du 
kommer ikke til at mangle noget. Her er fire 
restauranter, et flot poolområde, en sublim 
spa og et dykkercenter samt mulighed for 
en række aktiviteter og udflugter på land og 
til havs. 

Værelserne er flotte, rummelige og moderne 
indrettet med alle almindelige bekvemme-
ligheder samt balkon. 

The Taaras Beach & Spa Resort
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BELUM RAINFOREST

Den 130 millioner år gamle regnskov er 
hjem for tigre, aber, rovfugle, elefanter, 
solbjørne, tapirer og sågar det næsten 
uddøde sumatranæsehorn, som dog sjæl-
dent viser sig. Ikke mindst er Belum hjem 
for Malaysias oprindelige folk, Orang Asli 
– og så er det et af de steder i verden, 
hvor chancerne for at spotte den giganti-
ske rafflesia-blomst er størst. 

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige pris 
afhænger af rejseperiode samt fly- og hotel 
kapacitet.

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 18.560 – 22.245

Børnepriser Spørg efter pris

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Inkluderet i prisen

Fly København – Penang // Kuala Lumpur – 
København på økonomiklasse med mellem- 
landing. Evt med tillæg fra Billund og Aalborg

Indenrigsfly Kota Bahru – Kuala Lumpur på 
økonomiklasse 

Lufthavnsskatter og afgifter

Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

Bådtransport mellem fastland og  
Perhentian Island

Privat transport mellem destinationerne

11 nætter på godt hotel med morgenmad

2 nætter med helpension og udflugter  
i Belum Rainforest Resort

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring

Ekspeditionsgebyr

Lokale turistskatter

Drikkepenge
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George Town, Belum Rainforest, Perhentian Kecil, 
Kuala Lumpur - 16 dage

Et eventyrligt potpourri

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I flyver fra Danmark med kurs mod Penang 

Island i Malaysia med et stop undervejs.

Dag 2. Ankomst til George Town
Penang er en god blanding af det hele. Her er 

grøn natur, historie og mad i særklasse. På det 

ene hjørne oser det af røgelse fra et kinesisk 

tempel. Rundt om hjørnet høres bønnerne fra 

en moské og nede ad gaden bimler og bamler 

det med klokkespil fra en ceremoni i et af byens 

hindutempler. Penang er et glimrende eksem-

pel på kunsten at leve multikulturelt – og det 

har også sat sine spor på madkulturen. Faktisk 

er maden så god, at øen er udnævnt til ’food 

capital of Malaysia’, og maden har da også fine 

referencer til bl.a. Indien, Mellemøsten, Myan-

mar, Thailand og i særdeleshed Kina. 

Efter tjek-ind kan det være, I går en tur i 

George Towns historiske gader, forbi nogle af 

16 dage
fra kr. 18.560

George Town er et mekka for madelskere. Hop på en trishaw og bliv forført af George Town.

Kolonitid, jungle, snorkling og storby i én skøn sammenblanding
Malaysia er et skønt miks af alle Asiens facetter. Her er grønne regnskove med vilde dyr,
farverige markeder, storbyer, paradisiske perler og en historie om kolonitid og oprindelige
kulturer. På denne rejse får I hele pakken, når I oplever fire vidt forskellige sider af Malaysia.

Rejsen starter på øen Penang. Her indkvarteres I i sprudlende og historiske George Town, 
et springbræt til oplevelser i byens gamle gader, til store madoplevelser og udflugter i øens 
landlige idyl. Efter et par dage i charmerende George Town venter et sceneskift i Belum Rainforest, 
en 130 millioner år gammel regnskov, hvor både tigre, tapirer og elefanter gemmer sig godt inde i 
junglen. I ser højst sandsynligt et par aber, der springer fra trætoppene, og møder ’Orang Asli’, 
Malaysias oprindelige folk, der langt hen ad vejen lever, som de har gjort gennem utallige generationer. 

Fra den grønne jungle skal I videre til et af Malaysias smukkeste strandparadiser på øen Perhentian Kecil. Her tilbringer I syv 
dage i et vidunderligt lille paradis, omringet af noget af verdens smukkeste og mest alsidige marineliv. Til sidst venter endnu 
et sceneskift, når I skifter strandparadiset ud med to nætter i Kuala Lumpur, der bugner af oplevelser, shopping og god mad.  

Glæd jer til en rejse, der byder på det bedste af Malaysia!

Belum 
Rainforest

Perhentian
Kecil Island

George Town
(Penang)

Kuala Lumpur

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN OPGRADERING GLÆD JER TIL

George Town 3 Areca Hotel + Clans Kongsi +

Eastern & Oriental 

Smuk kolonistilsby

Belum Rainforest 2 Belum Rainforest Resort + Uspoleret nationalpark

Perhentian Kecil 6 Bubu Long Beach + Mimpi Long Beach Resort + Dejlig strand

Kuala Lumpur 2 Melia + Banyan Tree + Autentisk storby
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byens kinesiske templer og spændende nabo-

lag som Little India og Armenian Street og hol-

der en pause, når duften fra byens streetfood 

bliver for uimodståelig. 

Dag 3-4. George Town på egen hånd 
eller tilkøb udflugt
Har I ikke allerede udforsket George Town, kan 

I gøre det i dag – til fods eller på en guidet 

cykeltur, der tager jer omkring byens smukke-

ste gader, madmarkeder, templer, nabolag og 

seværdigheder. Alternativt 

kan I udforske det land-

lige Penang på en cykeltur 

med rismarker, fiskerlands-

byer, grøntsagsplantager og 

mangroveskove. 

Snyd desuden ikke jer selv 

for en udflugt til Penang 

Hill og The Habitat, hvor I 

kan gå gennem trækronerne 

og kommer helt tæt på 

den 130 millioner år gamle 

jungle, alt imens I nyder en 

storslået udsigt fra toppen af Penang.  

Dag 5. George Town – Belum Rainforest
Turen går gennem palmelunde, klippelandska-

ber og en skov, der langsomt bliver grønnere 

og grønnere til I når Belum Rainforest, der er 

hjem for en række interessante dyr, bl.a. tigre, 

elefanter, gibboner, tapirer og sumatranæse-

horn. Dyrene har for vane at gemme sig dybt 

inde i det grønne, så måske I må nøjes med at 

aflæse deres fodspor. 

I indkvarteres på et hotel på en ø midt i en 

sø og nyder resten af dagen i naturens favn. 

Måske med en natvandring, hvor sanserne 

kommer på arbejde. 

Dag 6. Belum Rainforest, sejltur 
og let vandring gennem junglen
I skal opleve junglens magi og mystik, når I sej-

ler ud til nogle af junglens 

lokale landsbyer og stam-

mefolk, også kendt som 

’Orang Asli’ – et nomade-

folk af jæger-samlere, der 

stadig lever efter animi-

stiske overbevisninger og 

traditionelle skikke. 

Herefter skal I på jagt efter 

den eftertragtede raffle-

siablomst og et væld af 

andre interessante planter 

og dyr, som I ser i vildnis-

set på vejen til et vandfald, hvor I spiser frokost.

Dag 7. Belum Rainforest – Perhentian Kecil
I kører ud af junglen og videre gennem landlige 

omgivelser og sejler videre til Perhentian Kecil. 

Her er der lagt op til strandferie, snorkling og 

ren afslapning i en smuk kulisse af palmer, 

hvide strande og krystalklart vand og måske 

en vandretur gennem det grønne.  

Snyd desuden ikke jer selv 
for en udflugt til Penang 
Hill og The Habitat, hvor 
I kan gå gennem trækro-
nerne og kommer helt tæt 
på den 130 millioner år 
gamle jungle

I indkvarteres på et hotel i den rolige ende af 

Long Beach, en smuk, hvid sandstrand, der 

byder på formidable badeforhold, afslapning 

og flere gode restauranter. 

Dag 8-12. Perhentian Kecil, det gode 
øliv med afslapning og snorkeleventyr
I har fem hele dage i et af verdens smukkeste 

marineområder. Det står jer frit for, hvordan I vil 

tilbringe dagene, men mon ikke I finder en god 

balance mellem strandliv og snorkeleventyr.

Et af øens helt store trækplastre er det smukke 

og alsidige marineliv, som starter et stenkast 

fra vandkanten. Det er ingen sag at få timer 

til at gå med snorkelmasken på, hvor I nyder 

synet af et farverigt og varieret koralrev og de 

mange fisk, der holder til her. Vil I dykke, er 

der også rigtig gode muligheder for det, bl.a. 

til vraget ’Sugar Wreck’.

Dag 13. Perhentian Kecil – Kuala Lumpur
I sejler til fastlandet og flyver til Kuala Lumpur. 

Fremme i storbyen opdager I hurtigt, at I er 

landet i en skøn smeltedigel af det moderne 

og det traditionelle – og blandt et miks af kul-

turer. 

Er energien til det, kan I tage med på en guidet 

city tour gennem det nye og det gamle Kuala 

Lumpur med besøg ved Petronas Towers, kon-

gepaladset, nationalmuseet og en række af 

byens vartegn. Eller måske I lader sanserne 

guide jer til byens markeder, som bugner af 

George Town, Belum Rainforest, Perhentian Kecil, 
Kuala Lumpur - 16 dage

Et eventyrligt potpourri

Orang Asli er betegnelsen for Malaysias oprindelige befolkning, der er fordelt på 18 forskellige stammekulturer.
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Spis, shop og lev livet i Kuala Lumpur. Perhentian Kecil Island – en ø for livsnydere. Perhentian Kecil Island udgør den ene af de to 
Perhentian Islands. 

farverige, lokale råvarer, der helt sikkert væk-

ker sulten. 

Dag 14. Kuala Lumpur på egen hånd 
eller tilkøb udflugt
Selv om I befinder jer midt i en af verdens 

største byer, befinder I jer også under tropiske 

himmelstrøg, hvilket danner grundlag for en 

smuk, botanisk have ud over det sædvanlige. 

Vil I gerne helt tæt på byens mange kontraster, 

kan en cykeltur anbefales. Her kommer I forbi 

små, traditionelle landsbyer omringet af sky-

skrabere, forbi templer, moskeer, overdådige 

bygningsværker og videre til det sprudlende og 

farverige liv i Chinatown.

Alternativt kan I tage en tur uden for byen, 

hvor religion og natur mødes i smukt sam-

spil ved Batu-grotterne. I bliver mødt af ver-

dens næsthøjeste hindustatue, 43 meter høje 

Murugan Murti, hvorfra 272 farverige trin leder 

op til det hinduistiske tempel placeret i 400 

millioner år gamle kalkstensformationer. 

Om aftenen kan I besøge et af byens natmar-

keder eller gå på opdagelse i det malaysiske 

menukort.

Dag 15. Kuala Lumpur og afrejse
I kører til lufthavnen og sætter kurs mod Dan-

mark med et stop undervejs.  

Dag 16. Ankomst til Danmark
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Taman Negara

Redang
Island

Kuala Lumpur

Storby, jungle og en uge i paradis
Malaysia har mange tangenter at spille på, og I har måske
svært ved at beslutte jer for hvilket Malaysia, I vil opleve. 

På denne rejse har vi rystet posen og tager jer med til tre 
forskellige dele af landet; storbyen, regnskoven og et lille 
ø-paradis. Tre steder der hver især har en historie at fortælle 
om fantastiske Malaysia. 

I starter i Kuala Lumpur, Malaysias hovedstad, hvis skyline gør et 
særligt væsen af sig med nogle af verdens højeste bygninger. I har god 
tid til at smage på maden, udforske byens små oaser og største seværdigheder og 
få færten af det lokale storbyliv. 

En helt anden virkelighed åbenbarer sig i Taman Negara National Park, en af ver-
dens ældste regnskove med omtrent 130 millioner år på bagen. Her indkvarteres I 
på lodge i junglen, tager på natsafari og vandrer over gyngende hængebroer i 40 
meters højde.  

Sidste stop byder endnu engang på et sceneskift. På Redang Island nyder I en uge 
med bølgeskvulp og barfodsluksus omringet af en beskyttet marinepark, der giver 
fisk, koraller og andet godt fra havet glimrende forhold.

Glæd jer til en rejse, der både er autentisk og afslappet, eventyrlig og luksuriøs!

Kuala Lumpur, Taman Negara, 
Redang Island - 14 dage

Malaysias kontraster

Tusmørke over Petronas Towers og Kuala Lumpur. En udsigt man aldrig bliver træt af. 

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige pris 
afhænger af rejseperiode samt fly- og hotel 
kapacitet.

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 16.250 – 21.385

Børnepriser Fra kr. 9.415 – 12.580

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Inkluderet i prisen

Fly t/r København – Kuala Lumpur på  
økonomiklasse med mellemlanding.
Evt med tillæg fra Billund og Aalborg

Indenrigsfly Kuala Terrenganu – Kuala  
Lumpur på økonomiklasse

Lufthavnsskatter og afgifter

Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

Bådtransport mellem fastland og  
Redang Island t/r

Privat transport mellem destinationerne

9 nætter på godt hotel med morgenmad

2 nætter med helpension og udflugter  
i Taman Negara på Mutiara Taman Negara 
Resort

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring

Ekspeditionsgebyr

Lokale turistskatter

Drikkepenge

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN GLÆD JER TIL

Kuala Lumpur 2 Meliá + Autentisk storby

Taman Negara 2 Mutiara Taman Negara Resort  Uspoleret nationalpark

Redang Island 7 The Taaras Beach & Spa Resort + Luksus på stranden
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14 dage
fra kr. 16.250

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1. Afrejse fra Danmark 
 I rejser fra Danmark og sætter kurs mod Kuala Lumpur,   
 Malaysias hovedstad. 

Dag 2.  Ankomst til Kuala Lumpur 
 Efter ankomst til Kuala Lumpur tager I første bid af den   
 super moderne storby med nogle af verdens højeste sky- 
 skrabere. Måske på en guidet city tour gennem det nye og  
 det gamle Kuala Lumpur kombineret med et kulinarisk stop   
 ved en street food-stand. 

Dag 3.  Kuala Lumpur på egen hånd  
 I går på opdagelse i byens grønne oaser, sprudlende nabolag  
 og vilde arkitektur, hvis ikke I tager turen til Batu-grotterne   
 uden for byen, hvor en gigantisk guldbelagt statue hilser jer   
 velkommen til de religiøse grotter. 

Dag 4.  Kuala Lumpur – Taman Negara 
 I oplever et sceneskift ved ankomst til Taman Negara Natio-  
 nal Park, der har ca. 130 millioner år på bagen. I sejler det 
 sidste stykke vej til lodgen og tager på natvandring, når  
 mørket sænker sig over junglen. 

Dag 5.  Taman Negara, til tops i regnskoven 
 Naturen kalder og I skal helt til tops, når I går over lange   
 gangbroer i 40 meters højde blandt trækronerne. Om efter  
 middagen oplever I junglen fra vandsiden, måske med en   
 forfriskende dukkert. 

Dag 6.  Taman Negara – Redang Island 
 Turen går videre til marineparadiset Redang Island, hvor I  
 indkvarteres på et luksuriøst resort i en lille, lukket bugt.  
 Velkommen til barfodsluksus i paradis!

Dag 7-12. Redang Island, en uge i paradis 
 Redang Island er en rigtig bounty-ø omringet af en beskyttet  
 marinepark, der byder på nogle af verdens mest storslåede   
 dykker- og snorkeloplevelser med et væld af fisk og koraller. I  
 supplerer marineeventyret med wellness på jeres hotel – og   
 måske en vandretur gennem øens grønne midte.  

Dag 13.  Redang Island og afrejse 
 I sejler til fastlandet, kører til lufthavnen i Kuala Terengganu   
 og sætter kurs mod Danmark. I har to stop undervejs, inden I  
 lander i morgen. 

Dag 14.  Ankomst til Danmark

Malaysias kontraster

Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk

14 dage
fra kr. 16.250

Nyd livet på første parket på The Taaras Beach & Spa Resort. Redangs absolut bedste resort på øens smukkeste strand. 
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Koh Lipe

Langkawi

Had Yai

Bangkok

MALAYSIA

THAILAND

Thailand og Malaysia i herlig kombi
Denne rejse kombinerer kulturoplevelser, badeferie og stor-
byoplevelser og giver samtidigt et spændende indblik i tre 
eksotiske rejsemål: Pulserende og charmerende Bangkok, 
bountyperlen Koh Lipe og den malaysiske ø, Langkawi, der 
runder rejsen af med strand, natur og lokale fornøjelser. 

Rejsen begynder med tre dage i Bangkok med tuk-tuk-ture, 
templer, mad, markedsliv og moderne storbyliv. Bangkok er 
et skønt sammenkog af Thailand, og I kommer ikke til at kede 
jer. Herfra går turen sydpå til en helt anderledes thailandsk 
verden, Koh Lipe. En af Andamanerhavets smukkeste små 
perler, hvor kridhvidt sand får selskab af turkisblå bølgeskvulp 
og palmesvaj. Bounty i ordets fineste forstand.

Sidste stop på rejsen tager jer over grænsen til Malaysia, hvor 
I skal tilbringe feriens sidste dage på Langkawi. Langkawi er 
først og fremmest kendt for sine flotte sandstrande, men det 
er måske alligevel naturen, der trumfer. Oplev de 500 mil-
lioner år gamle klippeformationer og grotter, der fortæller 
historien om verden for længe siden og nyd synet af giganti-
ske rovfugle, der dykker lavt over mangroven. 

Glæd jer til en rejse, der spiller på alle tangenter og sikrer jer 
et nuanceret billede at nogle af Sydøstasiens herligheder. 

Bangkok, Koh Lipe, Langkawi
- 16 dage

Bounty og byliv

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN OPGRADERING

Bangkok 3 Grand China Hotel + Pathumwan Princess Hotel +

Chatrium Hotel Riverside 

Koh Lipe, Thailand 6 Mali Resort Pattaya Beach  Mali Resort Sunrise Beach 

Langkawi, Malaysia 4 The Frangipani Langkawi + Casa del Mar 

Berjaya Langkawi  

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige pris 
afhænger af rejseperiode samt fly- og hotel 
kapacitet.

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 13.600 – 18.800

Børnepriser Fra kr. 8.320 – 10.395

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Inkluderet i prisen

Fly København – Bangkok // Langkawi - 
København på økonomiklasse med  
mellemlanding. Evt med tillæg fra Billund  
og Aalborg

Indenrigsfly Bangkok – Had Yai på  
økonomiklasse

Lufthavnsskatter og afgifter

Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

Bådtransport mellem Koh Lipe og Langkawi

Privat transport mellem destinationerne

13 nætter på godt hotel med morgenmad

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring

Ekspeditionsgebyr

Lokale turistskatter

Drikkepenge

Oplev det bedste af Bangkok på 3 dage – her er god mad, tuk-tuk’er i massevis, et leben uden lige og 
gyldne oplevelser i templer og paladser. 



25

Ruten og nogle af højdepunkterne:
 
Dag 1.  Afrejse fra Danmark 
 I rejser fra Danmark, sætter kursen mod sydøst, flyver  
 gennem natten og kan se frem til at ankomme til Bangkok  
 tidligt den efterfølgende dag. 

Dag 2.  Ankomst til Bangkok 
 Fremme i Bangkok indkvarteres I på jeres hotel i Chinatown,  
 ved Siam Square eller ved floden, inden I tager første bid af  
 byen, der aldrig sover.

Dag 3-4. Bangkok på egen hånd, mulighed for tilkøb af udflugter 
 Bangkok er et miks af det traditionelle og det supermoder- 
 ne – det lokale og det globale. I kan se frem til et par dage  
 med kæmpebuddhaer, street food, forgyldte templer, shop- 
 ping og tuk-tuk-ture gennem et charmerende virvar af  
 mados, høje bygninger og blinkende lygter. 

Dag 5.  Bangkok – Koh Lipe 
 Turen går til bountyland, hvor det pureste paradis venter  
 med hvidt sand, palmesvaj og klukkende bølger. I smider  
 skoene og planter jer i Koh Lipes strandkant. 

Dag 6-10. Koh Lipe, snorkling og sand mellem tæerne 
 I nyder livet på Koh Lipes strande, blot afbrudt af en gåtur  
 ad livlige Walking Street, en gang thaimassage, snorkelture  
 til omkringliggende øer og aftener med grillet fisk og skal- 
 dyr på stranden.  

Dag 11.  Koh Lipe – Langkawi 
 I går ombord på færgen, krydser grænsen til Malaysia og  
 går i land på Langkawi. Her indkvarteres I på den skønne  
 Cenang-strand og kan se frem til fem dages daseferie med  
 spændende overraskelser. 

Dag 12-14. Langkawi, oplevelser og afslapning 
 Trænger I til en afveksling fra strandlivet kan I tage kabel- 
 banen til toppen af Langkawi, vandre ad hængebroer gen- 
 nem det grønne, bade i vandfald eller sejle gennem klippe-  
 og mangrovelandskaber med udsigt til ørne og andre rovfugle. 

Dag 15.  Langkawi og hjemrejse 
 Rejsen er nået til vejs ende og I tager til lufthavnen, hvorfra  
 I flyver mod Danmark med et stop undervejs. 

Dag 16.  Ankomst til Danmark

Bounty og byliv Læs hele 
programmet på 
stjernegaard.dk

16 dage
fra kr. 13.600

Koh Lipe venter! Et af Thailands absolut smukkeste paradiser i miniputformat. 
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BORNEOS DYR

Borneo er især kendt for den nuttede orangu-
tang, der er stærkt truet som resultat af, at 
Borneos skove ryddes. Orangutangen kan ses 
i det fri, bl.a. i Sukau Rainforest, men opleves 
måske bedst på et af øens rehabiliteringscen-
tre, bl.a. i Sepilok. 

Foruden orangutangen er Borneo bl.a. hjem 
for solbjørne, næsebjørne, tapirer, sølvlan-
gurer, tigre, elefanter og de sjældne suma-
tranæsehorn. 

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige pris 
afhænger af rejseperiode samt fly- og hotel 
kapacitet.

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 12.990 – 15.600

Børnepriser Fra kr. 9.110 - 11.110

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Inkluderet i prisen

Fly København – Kota Kinabalu //  
Sandakan – København på økonomiklasse 
med mellemlanding. Evt med tillæg fra  
Billund og Aalborg

Lufthavnsskatter og afgifter

Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

Privat transport mellem destinationerne

6 nætter på godt hotel med morgenmad

2 nætter med helpension og udflugter på 
Sukau Rainforest Lodge

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring

Ekspeditionsgebyr

Lokale turistskatter

Drikkepenge
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Kota Kinabalu, Sepilok, Sukau Rainforest, 
Kota Kinabalu - 11 dage

En rejse i Sabahs regnskov

Dag 1. Danmark – Kota Kinabalu
I flyver med Singapore Airlines fra København 

direkte til Singapore, hvor I ankommer den føl-

gende morgen. 

Dag 2. Ankomst til Kota Kinabalu
Efter ankomst er dagen til fri disposition i Kota 

Kinabalu. Det kan varmt anbefales at gå en tur 

i byen og opleve den charmerende stemning, 

evt. med et måltid på en af byens gode fiske-

restauranter. 

Dag 3-4. Kota Kinabalu på egen hånd 
eller tilkøb udflugt
Har I fået set byen på ankomstdagen, er der 

store eventyr i vente uden for byen. Bl.a. ved 

Mount Kinabalu National Park, der omgiver 

Sydøstasiens højeste bjerg, Mount Kinabalu, 

hvis tinder rejser sig næsten 4.100 meter mod 

himlen. 

Her findes en næsten ubegribelig variation og 

rigdom af fugle, insekter, blomster, planter og 

træsorter, som kan opleves på en let vandretur. 

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

Selvom byen er stor, handles dagens fornødenheder stadig på de lokale 
markeder.

11 dage
fra kr. 12.990

Borneo er et slaraffenland for os, der elsker naturen
På denne rejse til den malaysiske delstat Sabah møder I både orangutanger næseaber, 
gibbonaber, sølvlangurer, solbjørne og andre skabninger, der lever i Borneos regnskov. 

Rejsen starter med et par dage i Sabahs hovedstad, Kota Kinabalu, der er det oplagte 
springbræt for en række spændende oplevelser i naturen. Tilkøb bl.a. en udflugt til 
foden af det mægtige Mount Kinabalu og tag på eventyr mellem trætoppene, eller 
oplev den landlige idyl på cykel efterfulgt af en tur i gummibåd ned ad en brusende flod. 

I Sepilok får I rig mulighed for at stifte bekendtskab med både næseaber, solbjørne og 
orangutanger, og de spændende dyreoplevelser fortsætter i Sukau Rainforest, hvor I går i den 
berømte dokumentarist, David Attenboroughs fodspor og oplever den spektakulære natur. Det står jer 
frit for, om I vil opleve Borneos vidunderlige natur på egen hånd, eller om I vil tilkøbe udflugter med en 
dygtig, engelsktalende guide. I Sukau Rainforest har vi inkluderet tre safarioplevelser med lodgens dygtige 
naturguider, der sikrer jer det bedste af Borneos måske mest fortryllende regnskov. 

Endelig har I muligheden for at forlænge rejsen, bl.a. med et par dage med sand mellem tæerne på Gaya Island eller måske på et 
af de små snorkelparadiser ud for Malaccahalvøens østkyst. Drømmer I om lidt byliv, kan I supplere med et par dage i Singapore 
eller Kuala Lumpur på vejen hjem. Mulighederne er mange – og vi hjælper jer gerne med at træffe det rigtige valg! 

Kota 
Kinabalu

Sukau Rainforest 

Sepilok
Sandakan

Gaya Island

BORNEO
(Malaysia)

SABAH

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN OPGRADERING GLÆD JER TIL

Kota Kinabalu 3 Hotel Dreamtel  Grandis Hotel  Autentisk storby

Sepilok 2 Sepilok Forest Edge Resort  Sepilok Nature Resort  Enestående naturreservat

Sukau Rainforest 2 Sukau Rainforest Lodge + Frodig regnskov

Kota Kinabalu 1 Hotel Dreamtel  Grandis Hotel  Autentisk storby
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Skal det være lidt mere adventurepræget, kan 

I tage på kombineret cykel- og raftingtur. Her 

cykler I gennem grønne markområder, forbi 

landsbyer, gummiplantager og over intet min-

dre end fire hængebroer, inden I skal videre  

med gummibåd.

Dag 5. Kota Kinabalu – Sepilok
I skal videre til Sepilok, der mest af alt er kendt 

for sin store bestand af orangutanger. 

Om eftermiddagen kan I til-

købe en udflugt til Labuk Bay 

Proboscis Monkey Sanctuary, 

et spændende naturreser-

vat, hvor I får mulighed for at 

komme tæt på to af de mest 

fantastiske abearter, der lever 

på Borneo: næseaben og sølv-

languren. 

Næseaben kendes på sin 

store næse, der bringer smilet 

frem hos de fleste. Hannens næse er naturlig-

vis større end hunnens – så stor, at den ofte 

hænger ned over munden, så han må skubbe 

den væk, når han spiser. Sølvlanguren kendes 

på den 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. I overværer efter-

middagsfodringen, inden turen går tilbage til 

hotellet. 

Dag 6. Sepilok på egen hånd 
eller tilkøb udflugt
I står op til fuglekvidder og regnskovens leben 

og kan se frem til en dag i naturens favn, hvis I 

tilkøber en kombineret udflugt til Sepilok oran-

gutangrehabiliteringscenter, 

Borneo Sun Bear Conser-

vation Centre og Rainforest 

Discovery Centre.

I ser en dokumentarfilm om 

primaterne, går en tur gen-

nem junglen og oplever, 

hvordan det pusler i træerne, 

når de unge aber kommer for 

at få lidt mad. Rangerne for-

tæller om orangutangernes 

livsvilkår og de fatale konse-

kvenser det har, når regnskoven skamhugges. 

Turen går videre til et center for solbjørne, hvor 

der arbejdes med rehabilitering af den truede 

bjørn. Herefter videre til Rainforest Discovery 

Centre, hvor I skal ud på gangbroerne, der 

hænger i skovens øverste trækroner og danner 

et par hundrede meter hængebroer mellem 

toppene på de gigantiske mengaristræer. 

Dag 7. Sepilok – Sukau Rainforest, efter-
middagssafari på floden
I rejser dybere ind i regnskoven til Sukau Rain-

forest. I kan vælge at køre direkte til lodgen i 

Sukau Rainforest, eller I kan tilkøbe en udflugt, 

til Sandakan, Sabahs næststørste by.

Vælger I turen til Sandakan, besøger I et af 

byens farvestrålende markeder, et buddhistisk 

tempel, forfatteren Agnes Keiths hus og pæle-

landsbyen Sim Sim, inden I til sidst besøger 

Sandakan War Memorial – et mindesmærke 

for de fanger, der døde under Sandakan Death 

Marches under 2. Verdenskrig. 

Efter ankomst til Sukau Rainforest tager I plads 

i små både, der sejler jer næsten lydløst rundt 

på bifloderne. I spotter måske næseaber og 

gibbonaber, fugle og måske en flok dværgele-

fanter, der kommer ned til floden for at drikke 

– de er sjældne at se, men hvem ved… Tilbage 

på lodgen er der middag i olielampernes skær.

Dag 8. Sukau Rainforest, flodsafari blandt 
regnskovens dyr
Mens dagen gryr, bliver I vækket af makak-

abernes sørgmodige skrig – godt det samme, 

for kl. 6.00 begynder dagens første flodsafari.

Dyrene er mest aktive om morgenen – måske 

er I heldige og møder et par af regnskovens 

store skikkelser som orangutangen, den lille 

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

Forlæng rejsen med et par dages trekking til toppen af Mount Kinabalu eller se bjerget på en 
udflugt til Mount Kinabalu National Park.

Spot den pudsige næsehornsfugl i trækronerne.

Kota Kinabalu, Sepilok, Sukau Rainforest, Kota Kinabalu 
- 11 dage

En rejse i Sabahs regnskov
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flok vilde og meget sjældne dværgelefanter, et 

par langarmede gibboner eller næseaben.

Efter morgensejladsen har I fortjent en god 

morgenmad på lodgen, og når den er indta-

get, følger I efter en af lodgens guider ud på 

Hornbill Boardwalk for at lære endnu mere om 

regnskoven. 

Om eftermiddagen venter endnu flere safari-

oplevelser og endnu en chance for at møde 

både orangutanger og andre spændende dyr. 

Også her får I glæde af lodgens personale, 

som både er dygtige til at spotte dyrene og 

kan fortælle om deres levevis i regnskoven. 

Dag 9. Sukau Rainforest - Kota Kinabalu
I flyver tilbage til Kota Kinabalu, hvor I har en 

sidste aften i byen. 

Dag 10. Kota Kinabalu og hjemrejse
I dag rejser I hjemad, medmindre I vælger at 

forlænge rejsen med flere naturoplevelser. Bl.a. 

trekking til Mt. Kinabalu eller flere safariople-

velser i Sukau-regnskoven. Vil I på badeferie, 

kan I tilføje et par dage på tropeøen, Gaya 

Island, eller I kan rejse videre til nogle af de 

bedårende øer ud for Malaccahalvøens øst-

kyst. Vil I opleve noget helt andet, kan I tilkøbe 

et stopover i Singapore. 

Dag 11. Ankomst til Danmark

Sukau-regnskoven blev for alvor kendt gennem David Attenboroughs BBC-dokumentarer. 

SUKAU RAINFOREST 

Sukau Rainforest er hjem for et 
væld af Borneos dyr, bl.a. orangu-
tangen, næseaben, pygmæelefan-
ten, gibbonaben og  krokodillen. 
Regnskoven er især blevet kendt 
i forbindelse med Sir David Atten-
boroughs BBC-dokumentarer. 

På denne rejse får I fornøjelsen af 
at gå i dokumentaristens fodspor, 
når I indkvarteres på Sukau Rain-
forest Lodge, hvor filmholdet også 
boede under flere af optagelserne 
på Borneo.  



30

Forlæng rejsen
BONUSOPLEVELSER
PÅ BORNEO
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3 DAGES TUR TIL TOPPEN 
AF MT. KINABALU
Få sved på panden og en oplevelse for livet 
på en trekkingtur til toppen af Mt. Kinabalu 
i 4.095 meters højde. 

En tur fordelt over tre dage, hvor I bliver ét 
med naturen og står op til jeres livs måske 
smukkeste solopgang på toppen af bjerget 
og en udsigt, der er et syn for guder. I 
indkvarteres i sovesal, har helpension og 
selskab af en lokalguide.    

Forlængelse til Sabah-program

4 DAGES BADEFERIE 
PÅ GAYA ISLAND
Afslut eventyret på det dejlige 4-stjernede 
Bunga Raya Island Resort & Spa, der ligger 
helt ned til en skøn strand på Gaya Island, 
kun en kort sejltur fra Kota Kinabalu. 

De hyggelige træhytter ligger op ad skræn-
ten, og ned mod stranden ligger tre restau-
ranter og naturligvis en pool. Nyd stranden 
og tag på snorkelture direkte fra stranden.

Forlængelse til Sabah-program

4 DAGES BADEFERIE PÅ 
DAMAI BEACH
Efter mange oplevelser i Sarawak er det 
oplagt at slappe af på Damai Beach. I ind-
logeres på det skønne 3+-stjernede Damai 
Beach Resort, der ligger med udsigt over 
sandstranden og Det Sydkinesiske Hav. 
Herfra kan I – udover at nyde solen og bade 
i poolen og i havet – tage på vandreture i 
junglen og på sejltur ad Santunbong River, 
hvor man kan være heldig at spotte delfiner.

Forlængelse til Sarawak-program

3 DAGE I MULU 
NATIONAL PARK
Afslut jeres eventyr i Sarawak med to næt-
ter i Mulu National Park, der er kendt for 
verdens største kalkstensgrotter og fantasti-
ske naturscenerier med krystalklare floder, 
enorme huler og et spændende dyreliv. 

I udforsker dele af det 180 kilometer lange, 
nærmest kunstneriske grottesystem, ser 
underjordiske søer og floder, stalakitter og 
stalagmitter. 

Forlængelse til Sarawak-program

Bidt af Borneo? 
Forlæng rejsen med et ekstra eventyr 

i regnskoven, tag på vandretur i bjergene 
eller på grottesafari i Mulu National Park. Et 

ekstra krydderi til din Borneo-rejse. 
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BAKO NATIONAL PARK

Bako er måske Borneos mindste nationalpark 
på bare 27 kvadratkilometer, men dermed 
ikke sagt, at den ikke er interessant. Her fin-
des 7 forskellige økosystemer, et utal af vilde 
dyr, vandfald og afsondrede strande. 

Økosystemerne dækker bl.a. over sump, man-
grove, klippeformationer og dipterocarpskov, 
mens parkens dyr bl.a. tæller den langhalede 
java-abe, næseaben, flyvende lemurer og pal-
merullere.

PRISER

Bemærk: Prisintervallerne angiver den 
forventede pris for rejsen. Den endelige pris 
afhænger af rejseperiode samt fly- og hotel 
kapacitet.

Børnepriser: Baseret på egen eller delt seng 
og i forbindelse med rejse med to voksne. 

PRIS PR. PERSON 
I DELT DOBBELTVÆRELSE 

Voksen Fra kr. 13.300 til 14.400

Børnepriser Fra kr. 9.000 – 10.145

Tillæg for rejser over jul og nytår 
– spørg efter pris                         

Inkluderet i prisen

Fly t/r København – Kuching på økonomi-
klasse med mellemlanding. Evt med  
tillæg fra Billund og Aalborg

Lufthavnsskatter og afgifter

Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

Privat transport mellem destinationerne

4 nætter på godt hotel med morgenmad

1 nat i Bako Nationalpark med  
helpension og udflugter

2 nætter i Batang Ai i langhus med  
helpension og udflugter

Ikke inkluderet i prisen

Rejseforsikring

Afbestillingsforsikring

Ekspeditionsgebyr

Lokale turistskatter

Drikkepenge
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Den kinesiske kultur er ikke til at overse i Kuching. Besøg nogle af byens kinesiske templer og gå på opdagelse i det lokale menukort, der har tydelige rødder 
til det kinesiske køkken. 

Dag 1. Danmark – Kuching
I forlader Danmark i løbet af dagen og rejser 

mod Sarawak på Borneo. 

Dag 2. Ankomst til Kuching
Ved ankomst til Kuching mødes I af jeres chauf-

før, der kører jer til hotellet. Resten af dagen 

nyder I bylivet med god mad. 

Dag 3. Kuching på egen hånd 
eller tilkøb udflugt
Der er rig mulighed for at opleve den spæn-

dende by eller møde Borneos orangutanger på 

en guidet tur. 

På en guidet cykeltur kommer I omkring byens 

vigtige vartegn, oplever markedskulturen i 

forskellige nabolag og smager på de lokale 

SABAH

SARAWAK

BRUNEI

Kuching

Bako National Park

Batang Ai

INDONESIEN

BORNEO
(Malaysia)

Kultur og natur i Sarawak
Kuching, Bako National Park, Kuching, Batang Ai, 
Kuching - 10 dage 

10 dage
fra kr. 13.300

Opgrader hotel et eller flere steder. Se hotelbeskrivelser på stjernegaard.dk

TUREN I OVERBLIK NÆTTER INKLUDERET I REJSEN GLÆD JER TIL

Kuching 2 Grand Margeritha Hotel  Autentisk storby

Bako National Park 1 Bako National Park Hostel Dyrerig nationalpark

Kuching 1 Grand Margeritha Hotel  Autentisk storby

Batang Ai 2 Menyang Tais Long House Traditionelle langhuse

Kuching 1 Grand Margeritha Hotel  Autentisk storby

Et fantastisk natureventyr
Denne rejse går til Sarawak på Borneo, og I kan godt forberede jer på et eventyr, som det er få forundt at opleve. I skal besøge 
Bako National Park, hvor I skal 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 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 levemåde, dens traditioner og kulturelle arv, og I overnatter på madrasser i langhuset 
sammen med beboerne. I skærende kontrast til Ibanstammens landsby besøger I Sarawaks hovedstad Kuching, der er præget af 
hektisk byliv, arkitektoniske vidundere og kulturelle skatte.

I Kuching har I mulighed for at tilkøbe udflugter i byen og til et nærliggende rehabiliteringscenter for orangutanger. I Bako Natio-
nal Park og ved Ibanstammen i Batang Ai National Park har vi inkluderet en række udflugter, der sikrer jer den største oplevelse.

Har I mod på flere eventyr, kan I forlænge rejsen på Borneo med et par dage i Mulu National Park, som gemmer på nogle af 
verdens mest fascinerende huleformationer – eller I kan nyde strandlivet på Gaya Island. Vil I gerne opleve en anden side af 
Malaysia, kan I tage et stopover i Kuala Lumpur eller udforske Malaccahalvøens byer, natur og fortryllende strandparadiser ved 
østkysten. Alternativt kan I vælge et oplevelsesspækket stopover i Singapore eller Kuala Lumpur på vejen hjem. 

En rejse til jer, der både vil opleve det autentiske byliv, stammekulturerne, naturens storhed og de sjældne dyrearters hjemsted.
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delikatesser, inden I besøger en traditionel 

malaylandsby på den anden side af floden, 

hvor I også lægger vejen forbi Fort Margeri-

tha, der i sin tid fungerede som værn mod 

pirater. 

Alternativt kan I vælge 

at tilbringe en formid-

dag i selskab med de 

rødbrune primater på 

Semenggoh Orangutan 

Centre. 

Her venter en kort gåtur 

til et fodreplateau, hvor I 

hører, hvordan det pusler 

i buskadset, når de nut-

tede primater får færten 

af den snack, der venter dem. Her får I mulig-

hed for at se dem helt tæt på og lære om deres 

liv og de udfordringer, arten står over for. 

Dag 4. Kuching – Bako National Park,
oplevelser i regnskoven
I spiser morgenmad på hotellet, før I drager 

mod Bako National Park med både bil og båd. 

Med sine 27 kvadratkilometer er Bako Natio-

nal Park en af Sarawaks mindste, men det gør 

den ikke mindre spændende. 

I parken findes hele syv forskellige økosyste-

mer, her er et rigt dyreliv og jungle, vandfald 

og afsondrede strande ligger strøet udover 

parken. 

Der er aldrig en garanti for at se vilde dyr, 

men i Bako findes der tusindvis af de langha-

lede java-aber, som oftest færdes i store stø-

jende grupper rundt i junglen og tit viser sig 

for besøgende. Også det skæggede vildsvin, 

flyvende lemurer og desmer-

dyr holder til i parken.

Efter ankomst til parken ven-

ter jeres første junglevandring. 

Der er etableret stisystemer i 

parken, som er af varierende 

længder og fører til forskellige 

oplevelser. I aftaler med lokal-

guiden og finder ud af hvilke 

ture, der passer bedst til jer.

I spiser frokost i parkens 

restaurant og bruger eftermiddagen på at 

udforske endnu mere af den imponerende 

natur, inden I vender tilbage til hotellet og 

nyder en god middag.  

Dag 5. Bako National Park – Kuching,
junglevandring
Efter morgenmaden følger I med en af hotel-

lets guider rundt på parkens stier for forhå-

bentlig 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 fingre for, at det lyk-

kes, hvis ikke I allerede er stødt på dem. 

I parken findes hele syv 
forskellige økosystemer, 
her er et rigt dyreliv 
og jungle, vandfald og 
afsondrede strande ligger 
strøet udover parken

Orangutangen og mennesket deler ca. 97% DNA. Borneo og Sumatra er de eneste steder, hvor den rødbrune primat stadig lever. 

Efter formiddagens udflugt venter frokosten 

på hotellet, inden I sejler og kører tilbage til 

Kuching, hvor I nyder resten af dagen og afte-

nen i byen.

Dag 6. Kuching – Batang Ai, 
indkvartering hos Ibanstammen
I spiser morgenmad og sætter kurs mod 

Batang Ai National Park, hvor I skal indkvarte-

res hos Ibanstammen, en af Borneos oprinde-

lige stammekulturer. I kører gennem et male-

risk landskab af frodig skov, peber-, gummi- 

og olieplantager og forbi små landsbyer på vej 

til Batang Ai-søen.

I går ombord i en af Ibanfolkets traditionelle 

langbåde, som skal sejle jer til landsbyen 

Menyang Tais. Turen tager ca. 30 minutter, og 

I nyder udsigten til den grønne natur. Søens 

vandveje sniger sig ind i landskabets små krin-

gelkroge, og gør det muligt at opleve store 

dele af den smukke natur fra søsiden. 

Fremme ved søbredden venter en gåtur på 15 

minutter til landsbyen, hvor I møder jeres vær-

ter og tjekker ind i de primitive og autentiske 

langhuse, hvor I skal tilbringe et par dage i sel-

skab med Ibanstammen.

Dag 7. Batang Ai, jungletrek 
og orangutanger
I skal ud på en junglevandring, hvor der er 

gode chancer for at se vilde orangutanger 

samt gibboner, næsehornsfugle og andre 

Kultur og natur i Sarawak
Kuching, Bako National Park, Kuching, Batang Ai, Kuching
- 10 dage 
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Ibanstammen fremstiller smukt perlearbejde.

eksotiske kendinge. Her kommer I for alvor tæt 

på junglens frodige natur og dyreliv, når I går 

gennem de kringlede skovstier og lader san-

serne suge det hele ind. 

Eftermiddagen og aftenen nydes i landsbyen. 

Endnu engang kan I se frem til en aften i sel-

skab med de lokale, og måske I får mulighed 

for at overvære en ceremoni eller en dans – 

eller måske I bare tager en snak med jeres 

værter og lærer lidt om det helt særlige liv, der 

leves på disse kanter. 

Dag 8. Batang Ai - Kuching
Inden I skal tilbage til Kuching, er der tid til en 

kort naturvandring omkring landsbyen, hvor I 

bl.a. skal besøge et lille landbrug, som dyrker 

den ris samt mange af de frugter og grøntsa-

ger, de lokale ibanfolk lever af. Herefter sejler I 

tilbage over søen og fortsætter ad landevejen 

tilbage til Kuching. I spiser frokost på vejen, 

ankommer til Kuching sidst på eftermiddagen.

Dag 9. Afrejse fra Kuching eller forlængelse
I spiser morgenmad, pakker kufferten og vin-

ker farvel til Borneo, når I kører til lufthavnen 

og flyver tilbage til Danmark. Med mindre I væl-

ger at forlænge rejsen med f.eks. et stopover 

i Singapore, nogle dages badeferie på en af 

Malaysias tropiske perler eller med flere even-

tyrlige oplevelser i Mulu National Park. 

Dag 10. Ankomst til Danmark

Kultur og natur i Sarawak

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 sta-

dig lever mere primitivt uden moderne fornø-

denheder. Størstedelen af Ibanstammen er i dag 

kristne, men de har en stærk kulturel arv, som 

blandt andet omfatter dansen ngajat.



Verden er vidunderlig

Stjernegaard Rejser A/S

Lyngby Hovedgade 60, 1 

2800 Kgs. Lyngby

Telefon 4526 0000

rejser@stjernegaard.dk

www.stjernegaard.dk Rejsegarantifond nr. 921 / CVR 14249230


