BORNEO, MERE END BLOT
ENESTÅENDE NATUR
- 8 dage / 7 nætter

TUR 309
og et utal af eksotiske fuglearter på at blive indfanget i kameralinsen. I
har 2 nætter hos Iban-folket i deres langhus oppe ad floden. I følger de
tidligere hovedjægers liv i de fredfyldte omgivelse og er med ude at fiske
på floden.

Hvis I ønsker en intens kultur- og naturoplevelse skal I vælge denne tur.
Atmosfæren i Kuching er fantastisk, overalt bliver I mødt med smil og imødekommenhed fra hovedstandens beboere. Byens største seværdighed er
nok Sarawak Museum, men udenfor byen venter næseaber, orangutanger

ben huserer i skovbunden. Der kvidres ivrigt mellem trækronerne, og et utal af eksotiske fuglearter svirrer rundt i luften.
Det varierede landskab spænder lige fra tropisk regnskov til
mangrovesump og attraktive strandområder. I kan frit vandre på de afmærkede stier, bade ved en af de pragtfulde
strande og nyde solnedgangen over Det Sydkinesiske Hav.
Aftensmaden serveres i hovedkvarterets restaurant. For jer,
der vil opleve mere, er der inden sengetid mulighed for nattevandring i regnskoven. Overnatning: Lodgen i hovedkvarteret (simpel inkvartering). (M,F,A)
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Dag 4: Bako Nationalpark - Kuching
IMiri
har formiddagen tilbage i “Edens Have”, hvor vi anbefaler, at I går en tur gennem parkens snoede stisystem. Nyd
duften af regnskov ogMulu
den unikke lydkulisse. Måske ser I
igen den særprægede næseabe eller hører makak-abens
karakteristiske skrig i trætoppene.
I spiser frokost med et
Bario
væld af gode oplevelser i bagagen og returnerer til Kuching
med båd og minibus. Ved ankomst tilbage i Kuching checker
I ind på jeres hotel. Overnatning: Merdeka Palace, standard
værelse. (M,F)
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Dag 1: Ankomst Kuching
Ved ankomsten til Sarawaks hovedstad Kuching, bliver I
mødt af vores engelsktalende guide, der kører jer til byens
centrum, hvor I bor på Merdeka Palace Hotel.
Overnatning: Merdeka Palace, standard værelse.
Dag 2: Kuching
Kuching er uden tvivl den mest behagelige og interessante by på Borneo, og betegnes af mange som den mest
attraktive ”storby” i Sydøstasien. Sammen med vores engelsktalende guide, skal I på en byrundtur. I skal bl.a. besøge det spændende Sarawak Museum og får historien om
”kattebyen” ved den store flod. Kuching har mange smukke
grønne områder og en venlig befolkning, der altid er parat
til at hjælpe.
Glæd jer til et besøg i basaren i Kuchings ældste bydel, også
kaldet “antik-arkaden” pga. det store udvalg af antikviteter
og kunsthåndværk, der kan købes her. I India Street sælges
farverige tekstiler, tøj og lervarer. I er tilbage på hotellet
over middag.
Overnatning: Merdeka Palace, standard værelse. (M)
Dag 3: Kuching - Bako Nationalpark
Efter morgenmaden bliver I kørt til fiskerlejet, Bako, en lille
time fra hotellet. Herfra sejles en halv time til nationalparken, hvor de vilde dyr tager imod i naturlige omgivelser. I
trætoppene svinger de berømte næseaber sig rundt mellem
langurer- og makak-aber, mens vildsvin, hjorte og kæmpefir18

Dag 5: Orangutang-center & Iban-stammens langhus
Det er ikke usandsynligt, at denne dag bliver turens bedste.
I bliver hentet på jeres hotel efter morgenmaden. Herefter
går turen til Rehabiliteringscenteret for Orangutang ved Semengoh, hvor en flok rødhårede primater venter jer. Mødet
med orangutangerne i den frie natur er storslået. Efter en
kort vandretur gennem junglen kommer I til et lille foderplateau, hvor et par rangers venter. I løbet af få minutter pusler
det i træerne omkring jer. De unge aber, der endnu ikke har
lært at klare sig selv, kommer to gange om dagen for at få et
kosttilskud til den føde, de selv kan finde i regnskoven.
Efter besøget i parken forsættes mod Lemanak-floden. På
den 4 timers lange køretur oplever I det landlige Sarawak
- fredfyldt og i direkte kontrast til det pulserende byliv i
Kuching. Undervejs gør I ophold og ser vilde orkidéer, kødædende planter, samt hvordan peber, chili og kakao dyrkes.
Ved Serian gøres holdt ved byens farvestrålende marked,
hvor egnens mange spændende afgrøder sælges. Frokosten
indtages på en lokal restaurant. Vel fremme ved Lemanakfloden stiger I ombord i Iban-folkets langbåde, og efter en
times sejltur gennem det smukke landskab er I fremme ved
de tidligere hovedjægeres landsby. I indlogeres i det 120
meter lange hus på pæle. Brug eftermiddagen i selskab med
langhusets gæstfrie beboere, eller ta´ en forfriskende dukkert i floden. Efter aftensmaden tilbringes tiden på langhusets brede veranda - kaldet “raui” hvor I, akkompagneret af

cikadernes sang, kan høre om ibanernes farverige kultur og
spændende liv i regnskoven. Og mon ikke I bydes på et glas
af den hjemmebryggede palmevin.
Overnatning: Simpel indkvartering hos Iban stammen. (M,F,A)
Dag 6: Iban-stammens langhus
Programmet er ikke fastsat i detaljer, da alt afhænger af
vind, vejr og hvilke aktiviteter Iban-folket kan finde på. Der
vil altid være mulighed for en tur længere op ad floden, besøge et nabolanghus eller en jungletur til en af Iban-stammens marker. Aftenen er til fri disposition eller til flere fortællinger fra langhuset.
Overnatning: Simpel indkvartering hos Iban stammen. (M,F,A)
Dag 7: Lemanak River Langhus - Kuching
Efter morgenmaden vil der være tid til at tage de sidste fotos og få sagt farvel, inden turen igen går ned ad floden
med langbåd. Tilbage i bussen går turen ad landevejen til
Kuching med stop undervejs, bl.a. til frokost på en lokal kinesisk restaurant. Ved ankomsten til Kuching indlogeres I
igen på Merdeka Palace. (M,F)
Dag 8: Afrejse til København
Hvis I vælger ikke at forlænge opholdet, er det nu tid at sætte kursen mod København. I bliver kørt fra hotellet i Kuching
til lufthavnen, hvorfra I flyver via Singapore til København.
I kan også vælge at forlænge opholdet i Sabah.
M = morgenmad, F = frokost, A = aftensmad.

Alt dette er inkluderet i prisen:
Program og måltider som beskrevet med
engelsktalende guide
ü 4 nætter på Merdeka Palace i standard vær.
ü 2 nætter i “langhuset” hos Iban-folket
ü 1 nat i Bako National Park
Dagsprogrammet kan variere en smule fra det
beskrevne.
ü

Priserne inkluderer ikke:
ü Oversøiske fly fra Danmark (se side 2)
ü Afbestillingsforsikring samt drikkepenge m.m.
Turen kører ved minimum 2 personer.

TUR 309 - BORNEO, MERE END BLOT ENESTÅENDE NATUR, 8 dage / 7 nætter
Pris pr. person ved
Børneregel
Periode
01/04-31/03







A

B

3.225

3.915
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Børneregel A: 1 barn under 4 år, der deler seng med 2 voksne, inkl. forplejning.
Børneregel B: 1 barn under 12 år, i egen seng, inkl forplejning.
Max 2 voksne samt 1 barn der deler seng med 2 voksne + 1 barn i egen seng på værelset.

LEMANAK RIVER LANGHUS

TUR 310

- 3 dage / 2 nætter
Dag 1: Kuching - Orangutang-center &
Iban-stammens langhus
Samme dag til dag program som dag 5 på
turen ”Borneo, mere end blot enestående
natur” på side 16. Overnatning: Simpel indkvartering hos Iban stammen. (F,A)
Dag 2: Iban-stammens langhus
Programmet er ikke fastsat i detaljer, da alt
afhænger af vind, vejr og hvilke aktiviteter
Iban-folket kan finde på. Der vil altid være
mulighed for en tur længere op ad floden,
besøge et nabolanghus eller en jungletur til
en af Iban-stammens marker. Aftenen er til

Alt dette er inkluderet i
prisen:
ü Program og måltider som be-		
skrevet med engelsktalende 		
guide
ü 2 nætter i “langhuset” hos 		
Iban-folket
Dagsprogrammet kan variere en
smule fra det beskrevne.

fri disposition eller til flere fortællinger fra
langhuset. Overnatning: Simpel indkvartering hos Iban stammen. (M,F,A)
Dag 3: Lemanak River Langhus til
Kuching
Efter morgenmaden vil der være tid til at
tage de sidste fotos og få sagt farvel, inden
turen igen går ned ad floden med langbåd.
Tilbage i minibussen går turen ad landevejen til Kuching med stop undervejs, bl.a. til
frokost på en lokal kinesisk restaurant. (M)
M = morgenmad, F = frokost, A = aftensmad.

Priserne inkluderer ikke:
ü Oversøiske fly fra Danmark (se
side 2), afbestillingsforsikring
samt drikkepenge m.m.
Turen kører ved minimum 2 pers.

TUR 310 - LEMANAK RIVER LANGHUS, 3 dage / 2 nætter
Pris pr. person ved






Børneregel A

01/04-31/03, Gruppetur

1.410

2.820

1.410

705

01/04-31/03, Privat tur

1.670

3.130

1.475

835

Børneregel A: Børn under 12 år, i egen seng, forplejning er inkl.
Max 2 voksne og 2 børn på værelset.

KUCHING
Kuching er uden tvivl den mest behagelige og interessante by på Borneo,
og betegnes også af mange som den mest attraktive by i Sydøstasien.
Byen byder på smukke grønne omgivelser, og befolkningen er venlig og
altid parat til at hjælpe. Alle byens attraktioner ligger i gå afstand, så der er
Holiday Inn Damai Beach
93756 Kuching
Sarawak
Tlf.: (82) 411 777

Merdeka Palace Hotel & Suites
Jalan Tun Abang Haji Openg
93000 Kuching, Sarawak
Tlf.: (82) 258 000

ingen grund til at tage en taxa eller bus for at opleve Kuching.
Byens største basar er beliggende i en af Kuchings ældste gader, og anses
som en “antik arkade”, ikke kun pga. bygningernes gammeldags facader,
men også for udvalget af de antikviteter og håndværk, der kan købes her.
Start ferien godt – bliv hentet i lufthavnen
Transport fra Kuching lufthavn til hotel i Kuching kr. 70,- pr. person v/ 2 personer.
Transporttid fra Kuching lufthavn til Kuching hotel ca. 20 minutter.
Transport fra Kuching lufthavn eller hotel til Damai Beach kr. 90,- pr. person v/ 2 pers.
Transport fra Kuching lufthavn til Damai hotel ca. 30 minutter.
Børn under 12 år får 50% rabat.

Holiday Inn Damai Beach

Holiday Inn Damai Beach er et førsteklasses hotel beliggende på den flotte Teluk
Bandung-strand ca. 35 km fra Kuching. Hotellets 300 værelser er alle indrettet med et
strejf af Iban langhus-stil og har TV, minibar,
radio, aircondition og telefon. Hotellet kan
desuden tilbyde fitness, swimmingpool,
jacuzzi, vandsportsaktiviteter og et bredt
sortiment af restauranter.

Pris pr. person ved
Børneregel

Merdeka Palace Hotel & Suites

Merdeka Palace er et førsteklasses hotel
beliggende i centrum af byen, ved siden af
det kendte Sarawak museum og kun 5 min.
gang fra floden. Ud over hotellets standard
værelser, der er lidt små, og hotellets deluxe
værelser, tilbydes også lejligheder til familier på op til 5 personer. Alle deluxe værelser
og lejligheder er meget rummelige og smagfuldt møbleret i lyse farver. Desuden er de
med aircondition, minibar, telefon, kaffe-/
tefaciliteter og TV. I lejlighederne er også et
tekøkken. Hotellet har restauranter, barer,
swimmingpool, jacuzzi og fitnesscenter.

UDFLUGTER FRA KUCHING
Halvdags byrundtur i Kuching, gruppetur: kr. 225,- pr. pers.
Halvdagstur til Bidayuh Longhouse, privat tur: kr. 355,- pr. pers.
Halvdagstur til Semengoh Orangutan center, gruppetur kr. 215,- pr. pers.
Turene kører ved min. 2 personer. Børn under 12 år får 50% rabat.
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Periode
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-
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-
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485

215

Gratis

195

Merdeka Palace Hotel 1)
Standard værlse

Antal børn: Max 1 barn der deler seng med 2 voksne.

Deluxe værelse

01/04-31/03

Antal børn: Max 1 barn der deler seng med 2 voksne ELLER 1 barn i egen seng.

Holiday Inn Damai Beach

01/04-19/12

235

465

210

Gratis

170

Standard vær. m/ balkon

20/12-31/12

290

580

245

Gratis

170

01/01-31/03

235

465

210

Gratis

170

Superior vær. m/ udsigt til poolen 01/04-19/12

260

520

225

Gratis

170

20/12-31/12

315

630

265

Gratis

170

01/01-31/03

260

520

225

Gratis

170

Antal børn: Max 2 børn der deler seng med 2 voksne ELLER 1 barn der deler seng med 2 voksne samt 1 barn i egen seng.

Priserne inkluderer: 1 nat på valgte hotel inkl. morgenmad.
1) Lejlighed med 2 soveværelser til max. 4 personer: kr. 920,- pr. lejlighed pr. nat inkl. morgenmad. Lejlighed
med 3 soveværelser til max. 5 personer: kr. 1.130,- pr. lejlighed pr. nat inkl. morgenmad.
Børneregel A: 1 barn under 12 år, der deler seng med 2 voksne, morgenmad er ikke inkl.
Børneregel B: 1 barn under 12 år, i egen seng, morgenmad er inkl.
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