rundrejse

TUR MA03

MALAYSIAS VUGGE
9 dagE / 8 nætter

3 nætter Kuala Lumpur . 1 nat Cameron Highlands .
1 nat Bukit Merah . 1 nat Penang . 2 nætter Belum Rainforest
Omdrejningspunktet for denne rundrejse er Malaysias historie, kultur og natur.
I begynder i Kuala Lumpur; en kontrasternes by med stor etnisk diversitet, hvor
hightech futurisme møder traditionsbundne etniske samfund. I får mulighed for at
besøge havnebyen Malacca (valgfrit), som har en central plads i asiatisk og europæisk historie. Turen fortsætter til Cameron Highlands, et højlandsplateau berømt for
sin storslåede natur og bølgende grønne bjerge. På den videre rejse er der masser
af oplevelser for de kultur-, historie og naturinteresserede. Blandt andet skal I forbi
Malasia-halvøens eneste rehabiliteringscenter for orangutaner samt Bujang Valley,
som med sine hinduistiske og buddhistiske ruiner er det rigeste arkæologiske område
i Malaysia. Rundrejsen slutter i Royal Belum Rainforest, hvor I får rig mulighed for at
opleve fantastisk flora og fauna på helt nært hold.
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KUALA LUMPUR

Dag 1: Ankomst til Kuala Lumpur
I bliver hentet i lufthavnen i Kuala Lumpur og kørt til jeres
hotel i centrum af byen. Piccolo Hotel er et dejligt førsteklasseshotel, der ligger perfekt i forhold til shopping,
restauranter og underholdning. Resten af dagen er til fri
disposition. Nyd de flotte undervandsfotografier af den
prisbelønnede fotograf Kurt Svrcula, der udsmykker hotellet eller gå på opdagelse i Malaysias farverige hovedstad.
Overnatning: Piccolo Hotel i deluxeværelse.
Orang Utan Island

Dag 2: Kuala Lumpur
Dagen byder på en oplevelsesrig dagsudflugt rundt i Kuala
Lumpur. Byen er et spændende sammensurium af farver,
dufte og folkeslag – kontrasterne er talrige. I kommer forbi
Den Nationale Moské, Masjid Negara, stor, lys og mægtig;
Independence Square og Pasar Budaya (Central Market);
Chinatowns farverige toetagers butiksbygninger med fa-

by night”. Kuala Lumpurs historiske centrum lyser op, og
I besøger bl.a. Chinatowns natmarked og det overdådige
hindutempel Sri Mahriamman.
Dag 3: Kuala Lumpur
I dag kan I gå på opdagelse i Kuala Lumpur og udnytte de
mange kulturelle og kulinariske muligheder hovedstaden

”Turen til Cameron Highlands går gennem
billedskønne bjerg- og junglelandskaber.”
miliens forretning på gadeplan og boligen på første sal;
Kampung Baru, et typisk malaysisk område hvor de fleste
huse stadig bliver bygget i traditionel arkitektonisk stil; og
ikke mindst Petronas Twin Towers, som med sine 452 meter i nogle år var verdens højeste bygning(er).
Overnatning: Piccolo Hotel i deluxeværelse. (M)
Tilvalg (ca. 420,- pr. pers.): Aftentur i Chinatown (privat tur).
Om aftenen får I en enestående mulighed for at opleve ”KL

bugner med. Alternativt kan i tage på heldagstur til historiske Malacca.
Overnatning: Piccolo Hotel i deluxeværelse. (M)
Tilvalg (ca. 1.050,- pr. pers.): Heldagstur til historiske Malacca (privat tur).
Malaccas historiske centrum blev i juli 2008 optaget på
UNESCO’s World Heritage liste på grund af sin historiske
betydning og seværdige arkitektur. Malacca har været under både portugisisk, hollandsk og engelsk styre, hvilket har
sat tydelige spor. Malaccas hyggelige kvarterer minder om
gamle europæiske byer. Men kun næsten, for indtrykkene
blandes med dufte, lyde, templer og smågader, der uomtvisteligt fører tankerne hen på Østen. I besøger A Fanisa
fortet, Den Hollandske Plads, Baba Nyonya museet og kommer også forbi Malaysias ældste kinesiske tempel, Cheng
Hoon Teng, og Malaccas ældste moské Kampung Kling.
Efter en dag i historiens og kulturens tegn, går turen tilbage
til Kuala Lumpur, hvor I igen indfinder jer på jeres hotel.
Dag 4: Kuala Lumpur – Cameron Highlands
Turen til Cameron Highlands går gennem billedskønne
bjerg- og junglelandskaber. Ved ankomst tjekker I ind på
jeres hotel, før I om eftermiddagen skal besøge en teplantage og forbi små Orang Asli landsbyer. Cameron Highland
er kendt for sin store andel af Orang Asli – etniske grupper
tilhørende Malaysias oprindelige befolkning. Mange lever
stadig i junglen og fører et liv, hvor traditionel livsstil blandes med moderne elementer og nye indflydelser.
Overnatning: Strawberry Park Resort i studioværelse. (M)
Vi gør opmærksom på, at teplantagen holder lukket på
mandage og helligdage.
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Cameron Highlands

Dag 5: Cameron Highlands – Bukit Merah
I dag går turen mod Bukit Merah i det vestlige Malaysia. På
vejen kommer I forbi buddhistiske templer skåret ind i kalkstensklipper og europæiske huse fra kolonitiden i Ipoh, hvor
I også får frokost. Dagen fortsætter med den royale by Kuala

fremme vores viden om den truede dyreart. I tager videre
til Bujang Valley ved foden af Jerai-bjerget. Dette er Malaysias primære arkæologiske udgravningssted, hvor der
findes hinduistiske og buddhistiske stupaer og gravtempler helt tilbage fra det 3. århundrede. Turen fortsætter til

”På Orang Utan Island er det jer, der er buret
inde, mens orangutangerne frit kan gå rundt”
Kangsar, sultanen af Perak’s residens og Ubudiah Moskéen,
før I ankommer til jeres hotel i Bukit Merah.
Overnatning: Bukit Merah Laketown Resort i deluxeværelse. (M/F/A)

Penang-øen, hvor I sidst på eftermiddagen tjekker ind på
jeres hotel ved stranden.
Overnatning: Tanjung Bungah Beach Hotel i hill view værelse. (M/F)

Dag 6: Bukit Merah – Penang
Dagen byder på en hel speciel oplevelse. I skal besøge
fastlandets eneste rehabiliteringscenter for orangutanger.
En kort sejltur tager jer til Orang Utan Island (Orang Utan
betyder direkte oversat ’junglemennesker’). På øen er det
jer, der er buret inde, mens orangutangerne frit kan gå
rundt. Øen har et forsknings- og uddannelsescenter for at

Dag 7: Penang – Belum Rainforest
Dagen starter med en halvdagstur på Penang. I besøger
Det Thailandske Tempel med den liggende buddhastatue,
et burmesisk tempel og Fort Cornwallis, et gamle fort der
blev bygget af Sir Francis Light, grundlægger af den engelske koloni i Penang. Før frokosten i Penang kommer I forbi
Khoo Kongsi, et utrolig smukt kinesisk klanhus samt Kek

Lok Si templet, hvor en stor statue dedikeret til Barmhjertighedsgudinden dominerer omgivelserne. I fortsætter mod
Royal Belum Rainforest med ankomst sent på aftenen.
Overnatning: Belum Rainforest Resort i standardværelse.
(M/F/A)
Dag 8: Belum Rainforest
Denne dag er reserveret til at gå på opdagelse i Belumregnskoven. Først går turen til Orang Asli-bosættelsen,
hvor I kan møde Malaysias originale befolkning og få indblik i deres traditionelle livsstil. En bådstur tager jer til Sira
Basah, hvor I efter en kort vandretur kommer til et skjult
udkigstårn, hvor I kan opleve junglens flora og fauna. Efter
en let frokost tager I videre med båd til Sg. Ruok, hvor I
forhåbentlig vil se den berømte Rafflesia, verdens største blomst. Der er også mulighed for at tage en svalende
svømmetur i vandfaldet.
Overnatning: Belum Rainforest Resort i standardværelse.
(M/F/A)
Dag 9: Belum – Kuala Lumpur
I forlader regnskoven og tager tilbage mod Kuala Lumpur,
hvor I bliver sat af på jeres hotel eller ved lufthavnen. En
rundrejse fyldt med sansetryk og næring til fantasien er
nået sin ende. (M)
Alt dette er inkluderet i prisen:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Rafflesia

T
ransport fra Kuala Lumpur lufthavn til Piccolo
Hotel
3 nætter på Piccolo Hotel
Kuala Lumpur city tour
1 nat på Strawberry Park Resort
1 nat på Laketown Resort
1 nat på Tanjung Bungah Beach Hotel
2 nætter på Belum Rainforest Resort
Transport fra Belum Rainforest Resort til Kuala

Lumpur hotel eller lufthavn
Måltider som beskrevet i programmet

Priserne inkluderer ikke:
 Oversøiske fly fra Danmark
 Aftentur i Chinatown (dag 2, valgfri)
 Heldagstur til Malacca (dag 3, valgfri)
 Forsikringer samt drikkepenge m.m.
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