
DEN sTORE saBaH RuNDREJsE 
10 dage / 9 nætter
5 nætter kota kinabalu . 1 nat ved mt. kinabalu . 1 nat selingan island . 2 nætter sukau rainforest 

sabah 

”Landet under vinden” eller “Det hellige bjergs land” er to af de 
sagnomspundne navne der benyttes om den malajiske delstat 
Sabah. Og det er svært ikke at finde de store ord frem efter at 
have besøgt Sabah. Her er smukke strande, krystalklart vand 
med farvestrålende koraller og fisk. Eksotiske øer, kæmpe grot-
ter og majestætiske bjerge. For de naturinteresserede er her en 
af verdens største regnskove med en usædvanlig rig og varieret 

flora, mere end 1.000 arter orkidéer og den berømte Rafflesia, 
den største blomst i verden. Her lever de berømte orangutanger, 
gibbonaber, løveaber, vildsvin og rådyr. Det siges, at man også 
kan finde den plettede leopard og det sjældne sumatranæse-
horn. Alt sammen krydret med charme og atmosfære nok til at 
overvælde selv den mest erfarne rejsende.

Dag 1: Kota Kinabalu
ankomst til kota kinabalu, sabahs hovedstad, hvor i bliver 
mødt af vores engelsktalende agent, som sørger for trans-
port til hotellet. 
overnatning: hyatt regency.

Dag 2: Kota Kinabalu - Gaya Island
når morgenmaden er spist, går turen med båd til gaya is-
land - en af de smukke tropiske øer i bugten, ikke langt fra 
kota kinabalu. sammen med guiden følger i naturstierne 
gennem mangroveskoven og får måske også et glimt af de 
vilde dyr på øen. gaya er også kendt for sin befolkning af 

ø-malajer, hvis landsbyer er bygget på pæle i vandet. i fort-
sætter til manukan island, der er omgivet af et fantastisk 
koralrev, som i efter frokost får rig lejlighed til at udforske. 
sidst på eftermiddagen er i tilbage på hotellet. 
overnatning: hyatt regency. (m,F)

Dag 3: Kota Kinabalu
dagen er til fri disposition. oplev byen på egen hånd eller 
nyd strandene vest for kota kinabalu. central market er 
mest livligt om morgenen, når fiskerne kommer med deres 
fangster, og kvinderne fra bjerglandsbyerne bringer deres 
frugt og grøntsager ned for at afsætte dem på markedet. 
det er også interessant at slentre rundt i pælelandsbyen 
kampung ayer på kanten af havet, og vil man have lidt 
viden om de lokale samfund, er statsmuseet værd at be-
søge. det er bygget i beton, men i stil med traditionelle 
langhuse, og det rummer en fin samling af kulturskatte fra 

forskellige stammefolk. 
overnatning: hyatt regency. (m)

Dag 4: Kinabalu Park for foden af Mt. Kinabalu
idag køres til kinabalu Parken, der ligger ved foden af 
sydøstasiens højeste bjerg, mount kinabalu, hvis tinder 

rejser sig 4.100 meter mod himlen. Parkens 750 km² rum-
mer et enestående flora og dyreliv. her er planter fra alle 
verdens egne. der findes flere end 1.000 slags orkidéer og 
26 rododendron arter. dyrelivet er lige så mangfoldigt, idet 
her er løvaber, spøgelsesaber, gibbonaber og mange andre 
særprægede dyr.
overnatning: celyn resort eller lign. (m,F,a)

Dag 5: Mt. Kinabalu - Poring
efter i har spist, kører i ad de snoede veje gennem det 
frodige landskab til Poring. 50 meter oppe i regnskovens 
trækroner er udspændt en hængebro. For de modige ven-
ter her en fantastisk oplevelse af den tropiske regnskov set 
i fugleperspektiv. næste stop er ved kipungit-vandfaldet 
nær de varme svovlkilder - et ideelt sted at få løsnet de 
stive muskler op, mens man bader omgivet af hibiscus og 
blomster-duftende frangipani-træer midt i den vilde regn-
skov. undervejs nydes frokosten, og sidst på eftermidda-
gen er i tilbage på hotellet i kota kinabalu. 
overnatning: hyatt regency. (m,F)

Dag 6: Kota Kinabalu - Sandakan - Selingan Island
der er tidlig vækning for at tage med malaysian airlines 
til sandakan. i sandakans lufthavn bliver i mødt af vores 
agent, der kører jer de 45 min. til havnen, hvor en speedbåd 
venter på at sejle jer til selingan island - en smuk sejltur 
på 1 time. efter indkvarteringen på selingan island resort 
har i eftermiddagen til at slappe af på stranden. selingan 
island har været et beskyttet område for skildpadder siden 

Mt. Kinabalu

”Det er interessant at slentre rundt i pæle-
landsbyen Kampung Ayer på kanten af havet”
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1977 og bliver hvert år besøgt af mere end tusinde skild-
padder, der kommer til øen for at yngle. 
æggene bliver indsamlet og anbragt forsvarligt under et 
stort net for at beskytte dem bl.a. mod rovfugle, og efter-
hånden som de klækkes, samles de små skildpadder ind, 
og sættes lidt senere ud i det sydkinesiske hav til et liv i 
frihed. i bliver siddende i restauranten efter aftensmaden i 

mørkets frembrud og venter og venter… og endelig gør de 
imponerende krybdyr deres entré på stranden. i samlet flok 
går i ned til vandet, hvor en stor green turtle har gravet et 
60 cm dybt hul og er i færd med at lægge de mere end 50 
æg. i sandhed en gribende oplevelse. mindre betagende er 
det ikke at skulle sætte en af de bittesmå skildpaddeunger 
ud i havet. måske overlever netop din skildpadde og ven-
der tilbage til øen år efter år for at yngle. 
overnatning: selingan island resort. (m,F,a)

Dag 7: Selingan Island - Sandakan - Sepilok 
(orangutang center) - Sukau Rainforest
Øen forlades om morgenen, hvor i sejler retur til sandakan. 
herfra går turen til sepilok rehabilitation centre, hvor en 
flok rødhårede primater venter jer. mødet med orangutan-

gerne i den frie natur er storslået. de unge aber, der endnu 
ikke har lært at klare sig selv, kommer to gange om dagen 
og får et kosttilskud i form af bananer og mælk. efterfølgen-
de vises en film om rangernes arbejde med de skønne dyr. 
herfra kører i til floden, hvor en båd venter på at sejle jer til 
sukau rainforest. de næste par timer er sejlads på sabahs 
længste flod, kinabatangan, mens den vilde natur langs 

floden tager til, krattet bliver tættere og træerne højere. 
Fra trækronerne følger en koloni af nysgerrige næseaber 
bådens vuggen ned ad floden. 
ved ankomsten til sukau rainforest lodge indtages mid-
dagen i stearinlysets skær, efterfulgt af et interessant dias 
show og foredrag om den fascinerende jungle. 
overnatning: sukau rainforest lodge. (m,F,a)

Dag 8: Sukau Rainforest og sejltur på 
Kinabatangan floden
i bliver vækket af makak-abernes lange sørgmodige skrig, 
mens dagen langsomt gryer - godt det samme, for kl. 06.00 
begynder dagens første safari på floden. dyrene er mest 
aktive om morgenen - måske er i heldige og møder et par 
af regnskovens store skikkelser som orangutangen, den 

lille flok vilde elefanter, et par langarmede gibboner eller 
den karakteristiske næseabe. hvis vejret tillader det, vil 
der også blive tid til en lille gåtur i junglen. i har desuden 
mulighed for at være med i et projekt, der arbejder for at få 
plantet flere træer i området, så man undgår udryddelse af 
visse arter. i er tilbage ved nitiden og spiser morgenmad. 
over middag går turen op ad floden til sukau village, hvor 
der efter et kort ophold følger endnu en sejltur på floden 
med besøg i en landsby. efter en betagende solnedgang  er 
det blevet tid til dagens sidste safari. de specielle projek-
tører monteres på båden, og det er nu op til guiden at fange 
nattelivet på floden i lyskeglerne. hold fingrene indenbords, 
det er efter mørkets frembrud, at krokodillerne jager!
overnatning: sukau rainforest lodge. (m,F,a)

Dag 9: Sukau - Sandakan - Kota Kinabalu
Fra nationalparken sejles nu mod sandakan. ved ankom-
sten spiser i frokost midt i byen og, hvis der er tid, er der en 
kort byrundtur inden i kører til lufthavnen. om eftermidda-
gen flyver i retur med malaysia airlines til kota kinabalu. 
her venter en bil på at køre jer til jeres hotel i byen. 
overnatning: hyatt regency. (m,F)

Dag 10: Kota Kinabalu
efter en oplevelsesrig rundrejse i sabah har i mulighed for at 
forlænge opholdet på stranden, blive i kota kinabalu, eller fly-
ve hjem til danmark, eventuelt med et stop i singapore. (m)
m = morgenmad, F = frokost, a = aftensmad.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

”Selingan Island bliver hvert år besøgt af 
mere end tusinde skildpadder”

Forlæng jeres ophold
Hvis I ønsker at forlænge jeres ophold er der rig mulighed 
for at slappe af på et af vores strandhoteller 
- se mere på side 10-11

ü		Program og måltider som beskrevet med engelsk-
talende guide

ü	5 nætter på Hyatt Regency, Kota Kinabalu
ü	1 nat Celyn Resort, Poring
ü	1 nat på Selingan Island Resort
ü	2 nætter på Sukau Rainforest Lodge

Dagsprogrammet kan variere en smule fra det beskrevne.

Prisen inkluderer ikke:
ü	Oversøiske fly fra Danmark 
ü	Flybillet Kota Kinabalu-Sandakan t/r
ü	Forsikringer samt drikkepenge m.m.
Turen kører ved minimum 2 personer.

aLT DETTE ER INkLuDERET I PRIsEN:
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