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Bountyøer og byliv
Langkawi, Koh Lipe og Singapore - 16 dage

Denne rejse kombinerer kulturoplevelser, badeferie og storbyoplevelser og 
giver samtidig et spændende indblik i tre meget forskellige lande: eksotiske 
Malaysia, betagende og tilbagelænede Thailand og pulserende Singapore. 
I flyver direkte fra København til Singapore med Singapore Airlines, der 
gentagne gange er kåret som verdens bedste flyselskab. 

Efter et kort stop her flyver I videre til Langkawi, Malaysias ferieø nummer 
1, hvor I har fem nætter på skønne, 4+-stjernede Meritus Pelangi Beach 
Resort. Her venter en dejlig, hvid sandstrand og lunt badevand men også 
spændende oplevelser i øens frodige natur. 

Efter denne gode start tager I færgen lidt mod nordvest til en af Thailands 
sydligste paradisøer, Koh Lipe, hvor I indlogeres på et top-charmerende 
hotel direkte på stranden. Her er der dømt badeferie, snorkling og afslap-
pet livsstil. 

Efter endnu fem nætter sejler I tilbage til Langkawi og tager flyet til Sin-
gapore, hvor der venter en hel række spændende oplevelser for børn og 
voksne i alle aldre: shopping i verdensklasse på Orchard Road, Sentosa 
Island med Universal Studios og et flot akvarium, en fantastisk zoologisk 
have og meget mere. En lang række af aktiviteterne er dækket af jeres 
Singapore Stopover-pakke, som er inkluderet i rejsens pris. Dette er en 
rejse, hvor I kan spille på alle tangenter, hvor I flyver godt og bor godt  
- og oven i købet en rejse til en rimelig pris midt i Sydøstasiens højsæson. 

CAMBODIA

MALAYSIA

THAILAND

THAILAND

BURMA

LAOS

Hua Hin

Bangkok

River Kwai

Ayutthaya

Chiang Rai

Den Gyldne Trekant

Mae Sai

Thaton

Chiang Mai

Singapore 

Koh Lipe

Langkawi

Se hotelbeskrivelser på www.stjernegaard.dk

Turen i overBlik AnTAl næTTer HoTel

Langkawi, Malaysia  5 nætter Meritus Pelangi Beach Resort & Spa +

Koh Lipe, Thailand 5 nætter Mali Resort 

Singapore 3 nætter  Hotel Royal @ Queens +

Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 
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I får en rigtig god start på rejsen. På Langkawi skal I bo på et Garden Terrace 
Room på det dejlige 4+-stjernede Meritus Pelangi Beach Resort, som ligger 
direkte på Cenang-stranden. Herfra kan I nyde stranden og vandet og tage på 
udflugter i Langkawis vidunderlige grønne natur.

Langkawis natur er storslået. Denne bro ved Langkawi Cable Car giver 
nok et sug i maven.

5 nætter Langkawi (Malaysia)

5 nætter Koh Lipe (Thailand)

3 nætter Singapore 

Dag 1. Afrejse fra Danmark
I forlader Københavns Lufthavn ved middagstid 

og tager plads i Singapore Airlines’ gode fly. 

Selskabet er gentagne gange kåret til verdens 

bedste, og servicen om bord er virkelig god. 

Måltider og drikkevarer er naturligvis inklude-

ret i billetten, og efter et godt måltid mad, ser 

I måske en film, inden I falder i søvn.

Dag 2-6. langkawi, Malaysia
I lander i Singapores store og velfungerende 

Changi Lufthavn tidligt om morgenen, og efter 

et kort stop her flyver I videre til Langkawi, 

hvor I lander midt på formiddagen. En chauffør 

fra vores lokale agent venter på jer i ankomst-

hallen og kører jer den korte tur, kun ca. 15 

minutter, til Meritus Pelangi Beach Resort & 

Spa, et dejligt 4+-stjernet hotel, som ligger 

direkte på Cenang-stranden. Her indlogeres 

I på et Garden Terrace-værelse, som ligger i 

toetagers bygninger med udsigt til haven og 

tæt på stranden og hotellets to store swim-

mingpools. Hotellet er gennemgribende reno-

veret inden for de seneste år og byder på alt, 

hvad man kan ønske sig.

I har nu fem dage til rådighed til at bade i det 

lune vand, sole jer, læse bøger og nyde hotel-

lets mange faciliteter, som f.eks. fitnesscenter 

og spa, og spise på de gode restauranter, som 

ligger på selve hotellet og på stranden i øvrigt. 

Der er meget at tage sig til i forskellige gen-

rer, når I trænger til et alternativ til strandli-

vets glæder, og hotellet hjælper gerne med at 

arrangere udflugter.  En af øens store oplevel-

ser er en tur med Langkawi Cable Car i jungle-

området på den nordvestlige del af øen mindre 

end en halv times kørsel fra hotellet. Kabelba-

nen er efter sigende den stejleste i verden, og 

fra den nederste station til den midterste er 

der en højdeforskel på 615 meter, mens selve 

turen med kabelbanen er 1.700 meter lang. 

Ved den midterste station er der forskellige 

udsigtsplatforme med spektakulær udsigt over 

øen og havet. Herefter kører man det sidste 

stykke med kabelbanen til den øverste station 

på toppen af Machincang-bjerget, og fra plat-

formen her har man 360 graders udsigt over 

Langkawi, over dramatiske klippeformationer 

i havet og helt ud til de sydthailandske øer i 

Andamanerhavet. I området ved Langkawi 

Cable Car findes der også markerede vandre-

stier til de aktive. 

På den nordlige del af øen ligger Kilim Geo-

forest Park, som er et smukt naturområde med 

såkaldte karstformationer, spidse bjergtinger 

som rejser sig lodret op af jorden og af havet. 

Området mellem tinderne udgør en frodig 

mangroveskov, som kan opleves på en båd-

tur med gode muligheder for at spotte dyreliv 

undervejs, ikke mindst ørne, som holder til i 

store flokke på Langkawi.

Øens smukkeste vandfald hedder Telaga Tujuh, 

eller Seven Wells Waterfall, og ligger på den 

nordvestlige del af Langkawi. Navnet hentyder 

til de syv naturlige bassiner, der er dannet i 

det 91 meter høje vandfald. Man kan betragte 

vandfladet både oppefra og nedefra. Hvis man 

tager turen op, belønnes man med det flotte-

ste syn og muligheden for at dyppe sig i bas-

sinerne undervejs.    

Har I lyst til at opleve noget lokalt liv, så tag 

på natmarked, som holdes på forskellige ste-

der alle ugens dage. Her kan man smage lækre 

malaysiske delikatesser og købe løjerlige ting. 

Markederne er ikke kun til for turisternes skyld 

– de lokale handler deres fornødenheder i de 

mange boder, så en tur på natmarkedet er 

også en kulturel oplevelse. 

Langkawi er et toldfrit område, og i hovedbyen 

Kuah kan I derfor være heldige at gøre en god 

handel f.eks.  i en af de mange elektronikfor-

retninger. Når I besøger Kuah, så kig også forbi 

Datarang Lang (Eagle Square) på havnefron-

ten, og se øens vartegn, statuen af en ørn, 

som spreder sine store vinger ud - klar til at 

flyve ud over havet. Langkawi betyder faktisk 

ørneøen på det lokale malay-sprog.   
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Dag 7-11. koh lipe, Thailand
Det er blevet tid til et sceneskift, og I bliver 

hentet på hotellet om morgenen og kørt til 

havnen, hvorfra færgen til Koh Lipe i Thailand 

afgår. På havnen henvender I jer på det lille 

immigrationskontor, hvor I skal vise pas for at 

rejse ind i Thailand. Herefter går I om bord 

på færgen og sejler omkring halvanden time, 

afhængig af vejret. Vær opmærksom på, at I 

skal sætte uret en time tilbage, når I ankom-

mer til Koh Lipe.

Koh Lipe har ikke nogen havn eller mole, så 

speedbåden stopper ved en ponton i det 

klare, fristende vand, hvor I stiger om til små 

longtail-både, som sejler jer det sidste stykke 

vej ind til stranden. Regn med, at det koster 

omkring 50 baht (ca. 10 kr.) pr. person for 

turen i longtail-båd ind til stranden. I bliver 

vist hen til det lille Immigration Check Point, 

hvor I klarer indrejseformaliteterne, inden I 

går de ca. 200 meter hen til Mali Resort, som 

også ligger direkte på stranden.

I sparker skoene af og tjekker ind i Mali 

Resorts hyggelige strandbar, som også funge-

rer som reception. I skal bo i de skønne villaer 

i balinesisk stil, som ligger i en hesteskoform 

i hotellets meget velfriserede have. Her fin-

der I også en udendørs restaurant, som ligger 

sammen med strandbaren. 

Koh Lipe er en af de allersydligste øer i Thai-

land. Øen er vitterligt et paradis for rejsende 

og besøges af en god blanding af unge ryg-

sæksturister og dem, som er blevet lidt ældre, 

men som gerne rejser langt for at finde den 

helt rigtige og autentiske thaistemning.  Pris-

niveauet er meget lavt og maden god og 

frisk, uden at man dog skal forvente finere 

gastronomi.

Der er to hovedstrande på øen, Pattaya 

Beach og Sunrise Beach, samt et par mindre 

strande med ganske få eller ingen hoteller 

på. Mali Resort ligger på Pattaya Beach, som 

er den mest besøgte, dog uden at den er 

overrendt, og Mali Resort ligger helt klart i 

den fredelige ende. Det er skønt at bo på 

den fredelige del – har man har lyst til lidt 

action, så går man bare de få hundrede 

meter ned til den livlige ende. 

Cirka midt på Pattaya Beach kan man gå ind 

på ”Walking Street”, som forbinder de to 

hovedstrande. Her ligger restauranter, barer, 

butikker og massageboder side om side, og 

her er stemningen meget backpackeragtig.  

Om aftenen tændes de levende lys og grill 

langs stranden og plastikborde og -stole 

slæbes ud i sandet. Dagens fangst lægges 

frem, så man selv kan vælge, hvad der skal 

på grillen. 

Havet ud for Pattaya Beach er helt vidun-

derligt. Vandet er klart og koralrevet ligger i 

svømmeafstand fra stranden. I højsæsonen 

(november-marts) ligger Pattaya Beach på 

læsiden af øen, mens der er mere blæsende 

på Sunrise Beach.  

I har nu fem dage til at nyde dette paradis. 

Meget tid vil nok gå med at dase på stran-

den og svømme og snorkle på revet. En gåtur 

fra den ene ende af stranden til den anden 

og også et dejligt tidsfordriv. Får man ømme 

muskler kan man få en velgørende thaimas-

sage for meget rimelige penge i Mali Resorts 

”massage-sala” på stranden. 

Det tager mellem 20 minutter og en halv time 

at gå ad Walking Street til Sunrise Beach, hvor 

der ligger et par gode restauranter, som man 

kan spise frokost på, f.eks. Castaway, hvor 

man sidder i rustikke omgivelser og på bløde 

puder hævet over stranden med en fabelagtig 

udsigt over havet.

Mali Resorts dykkershop og receptionen til-

byder forskellige halv- og heldagsudflugter 

med fokus på både dykning og snorkling, og 

man kan bestille madkurv i restauranten til at 

tage med. Tag f.eks. en halvdagsudflugt med 

longtail-båd til de nærliggende øer med et 

par indlagte snorkelstop, inden I bliver sat af 

på en øde ø, hvor I kan spise jeres medbragte 

madkurv.

Om aftenen kan vi varmt anbefale en slente-

tur i Walking Street og en dessert hos Madam 

Juhu, som serverer de lækreste pandekager 

med frisk frugt, nutella og andet godt. Madam 

Juhu kan I også ofte møde på stranden sidst 

på eftermiddagen, hvor hun går rundt og sæl-

ger sine gode, hjemmebagte kanelsnegle. 

Overnatning: Mali Resort

Bountyøer og byliv
16 dage 

Havet omkring Koh Lipe indbyder til en svømmetur og en tur med maske og snorkel for at kigge på fisk og koraller i alle farver.
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Denne skønne Balinese Luxury Tropical Villa på Mali Resort danner rammen om 
jeres ophold på Koh Lipe.

Langs stranden inviteres der til hygge og kølige drinks.

Øverst: Aftenstemning på stranden lige uden for jeres særdeles 
charmerende hotel, Mali Resort.
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Dag 12-14. Singapore
Efter mange dage på stranden glæder I jer 

sikkert til endnu et sceneskift – denne gang 

et mere kontrastfyldt et fra strand og vand til 

storby og menneskemylder. 

I tager igen longtail-båd ud til pontonen fra 

det lille ”kontor” midt på stranden, som styrer 

færgetrafikken til og fra øen. I sejler retur til 

Langkawi med færgen (husk at stille uret frem 

igen), og i havnen finder I en taxa, som kan 

køre jer til lufthavnen. Jeres fly til Singapore 

afgår kl. 20.45, og I ankommer til Changi luft-

havn lidt over kl. 10 om aftenen. Her stiger I 

på SIA-bussen, som kører jer til Hotel Royal @ 

Queens, som er et dejligt 3*+ hotel med god 

beliggenhed i gåafstand fra Orchard Road, som 

er byens store shoppinggade.  

Singapore er en by og en republik i sig selv, 

som blev grundlagt som handelsstation af 

briten Stamford Raffles i 1819. Den blev selv-

stændig i 1965, og den er en metropol med 

alt, hvad dertil hører af oplevelser. I rejsens pris 

er inkluderet en Singapore Stopover Holiday-

pakke, som giver jer gratis adgang og rabatter 

til en lang række af byens mange seværdighe-

der. I kører f.eks. gratis med den såkaldte SIA 

Hop-on bus, som kører i pendulfart mellem 

seværdighederne. Se den komplette liste over 

inkluderede seværdigheder og rabatter i prisli-

sten (listen er på engelsk).

I løbet af jeres tid i Singapore kan vi bl.a. 

anbefale en tur til Sentosa Island (entre + fire 

valgfri forlystelser er inkluderet i stopover-

pakken, men ikke transporten ud til øen), en 

forrygende ferieø, som ligger i havet lige ud 

for byen. Her tager singaporeanerne ud for at 

bade og sole sig, men det behov har I nok alle-

rede dækket. I besøger måske det meget flotte 

Underwater World, hvor man går i en tunnel 

og kigger på farverige koralfisk, farlige hajer, 

kæmpe blæksprutter og andre af havets væse-

ner ved siden af og oven over sig. 

På Sentosa Island finder I også en af byens 

nyere attraktioner, Universal Studios, som er 

opdelt i temaer som Hollywood, New York, 

Ancient Egypt og Far Far Away (med f.eks. 

Shrek 4-D show). Her er super god underhold-

ning for hele familien. På vej tilbage til byen 

kan I gå om bord i Singapore Cable Car (inklu-

deret i Stopover-pakken) og svæve hele vejen 

tilbage til byen med 360 graders udsigt.

Bountyøer og byliv
16 dage 

Singapore er fuld af oplevelser: velbevarede etniske bydele side om side med det moderne Singapore, 
det nye smukke haveanlæg Gardens By The Bay med beplantede såkaldte Supertrees og meget mere.
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om aftenen og andre funktioner. Der er gratis 

adgang til udendørsarealerne, og Singapore 

Stopover-pakken dækker entre til to aktiviteter 

i haverne.

Endelig må man ikke glemme shopping, når 

man befinder sig i en by som Singapore. Langs 

den mere end to kilometer lange Orchard Road 

ligger ikke mindre end 22 indkøbscentre, seks 

stormagasiner og et hav af udsøgte butikker, 

og udbuddet af varer er simpelthen enormt. 

Bedre muligheder for at svinge kreditkortet 

findes ikke.   

Overnatning: Hotel Royal @ Queens

Dag 15. Hjemrejse
Rejsen lakker mod enden, men det direkte fly 

til København afgår først ved midnatstid, så I 

har hele dagen i byen til at komme igennem 

den lange liste af spændende seværdigheder. I 

kan få hotellet til at opbevare jeres bagage for 

jer i løbet af dagen. Om aftenen bliver I hentet 

på hotellet og kørt til lufthavnen, hvor I tjekker 

ind på flyet.

Dag 16. Ankomst til Danmark
Flyet lander i Københavns Lufthavn kl. 6 om 

morgenen.

Singapore har en af verdens bedste zoolo-

giske haver, Singapore Zoo, (entre inkluderet 

i stopover-pakken) med rigtigt mange dyr og 

et imponerende regnskovsunivers. Om afte-

nen kan man komme på Night Safari og køre 

med en sporvogn rundt og se, hvordan dyrene 

agerer i mørke, en spændende og anderledes 

måde at opleve en zoologisk have på (spor-

vognsturen er inkluderet i Stopover-pakken).

Singapore er en multietnisk by, og på den kul-

turelle front kan man opleve meget farverige 

og spændende bydele som f.eks. Chinatown, 

Arab Street og Little India. Her i disse gamle 

kvarterer bliver man hensat til en helt anden 

stemning end den, der hersker i det moderne 

Singapore med højhuse og glaspaladser. 

På madfronten er der virkelig meget at vælge 

mellem i Singapore, lige fra gastronomiske 

templer til forskellige etniske restauranter eller 

sjove gadekøkkener med fortrinlig mad til bil-

lige penge. Er I lidt eventyrlystne, så prøv at 

spise i et af byens såkaldte hawker centers, et 

åbent fødevaremarked, hvor man køber auten-

tisk og lokal mad i de mange boder og sætter 

sig ved fællesborde rundt omkring. Prøv f.eks. 

Newton Food Center tæt på Orchard Road.

Skal man ud og have en drink om aftenen, skal 

man tage til Boat Quay, et hyggeligt område 

langs floden spækket med restauranter og 

barer, eller til Mohamed Sultan Road, som 

byder på barer og natklubber for både lokale 

og turister. En aften i byen kunne begynde med 

en drink i det gamle, smukt restaurerede Raf-

fles Hotel, som har haft besøg af alt, hvad der 

kan kravle og gå af berømtheder. Det kunne jo 

passende være en Singapore Sling, som man 

svælgede ned her. 

Når I trænger til at sænke tempoet, så tag en 

tur til det smukke, nye haveanlæg, Gardens 

by the Bay, i Marina Bay. Her finder I frodige 

haver anlagt ud mod vandet og kæmpestore 

drivhuse med blomster i alle regnbuens farver 

og imponerende, oldgamle træer. De store 

såkaldte Supertrees er helt enestående: det 

er beplantede, lodrette haver på op til 16 eta-

ger, hvorfra man har panoramaudsigt ud over 

området. Det findes vist ikke noget andet sted 

i verden. 

Gardens by the Bay er grøn i mere end én for-

stand. Både de store drivhuse og supertræerne 

er f.eks. beklædt med solceller, der forsyner 

området med energi til nedkøling, belysning 

Singapores imponerende skyline med Artscience Museum og Marina Bay Sands i forgrunden. En ideel kontrast til Langkawi og Koh Lipes paradisstrande.
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