
HEN HVOR PEBERET gROR 
13 dage / 12 nætter
3 nætter kuching . 1 nat bako nationalpark . 
2 nætter lemanok river longhouse . 6 nætter damai beach

sarawak

Sarawak er tre gange så stor som Danmark og den største af de 
malajiske stater. Her er uspoleret jungle med et fantastisk dyre-
liv, brusende vandfald og floder, spektakulære huler og spæn-
dende folkeslag. Den enorme gæstfrihed er nedarvet i kulturen 
og gør stedet til en endnu større fornøjelse at besøge. 
Uanset om I befinder jer i Sarawaks hovedstad Kuching eller 
i Iban-stammens langhuse, bliver I mødt med åbne arme - og 

hos den tatoverede høvding bliver I sikkert også budt på et glas 
hjemmebrygget “tuak” – den allestedsnærværende palmevin. 
En af turens største oplevelser er besøget på orangutang cente-
ret, hvor I står ansigt til ansigt med de vilde rødhårede primater.  
Turen slutter til glæde for soldyrkere og strandelskere på Damai 
Beach, hvor et smukt og frodigt landskab venter med attraktive 
hvide strande.

Dag 1: Ankomst Kuching 
ved ankomsten til sarawaks hovedstad kuching bliver i 
mødt af vores engelsktalende guide, der kører jer til hotel-
let i byens centrum.
overnatning: merdeka Palace, standard værelse.

Dag 2: Kuching 
mange regner kuching for at være den mest attraktive 
”storby” i sydøstasien. sammen med vores engelskta-
lende guide skal i på en byrundtur, hvor i bl.a. besøger det 

spændende sarawak museum og får historien om ”kat-
tebyen” 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 antik-
viteter 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
i bliver kørt til fiskerlejet, bako, en lille time fra hotellet. 
herfra sejles en halv time til nationalparken med mangro-
ver, bugter med små sandstrande og tropisk regnskov, 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 kæmpefirben, nog-
le op til et par meter lange, huserer i skovbunden. i kan frit 
vandre på de afmærkede stier, bade fra en af de pragtfulde 
strande og nyde solnedgangen over det sydkinesiske hav. 
aftensmaden serveres i hovedkvarterets restaurant. 
overnatning: lodgen i hovedkvarteret (primitiv indkvarte-
ring). (m,F,a)

Dag 4: Bako Nationalpark - Kuching
i har formiddagen tilbage i “edens have”, og det kan anbe-
fales at gå en tur gennem parkens snoede stisystem, mens 
man nyder duften af regnskov og den unikke lydkulisse. 
måske ser i atter den særprægede næseabe eller hører 
makak-abens karakteristiske skrig fra trætoppene. efter 

frokost returner i til hotellet i kuching med båd og minibus, 
men med et væld af gode oplevelser i bagagen. 
overnatning: merdeka Palace, standard værelse. (m,F)

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. heref-
ter går turen til rehabiliteringscenteret for orangutang 
ved semengoh, hvor en flok rødhårede primater venter jer. 
mødet med orangutangerne i den frie natur er storslået. 
de unge aber, der endnu ikke har lært at klare sig selv, kom-
mer to gange om dagen for at få et kosttilskud til den føde, 
de selv kan finde i regnskoven.
efter besøget i parken fortsættes mod lemanak-floden. På 
den 4 timer lange køretur oplever i det landlige sarawak 
- fredfyldt og i direkte kontrast til det pulserende byliv i 
kuching. ved serian er der tid til at slentre gennem byens 
farvestrålende marked, hvor egnens mange spændende af-
grøder sælges. Frokosten indtages på en lokal restaurant. 
Fremme ved lemanak-floden 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. 
overnatning: Primitiv indkvartering hos iban stammen. 
(m,F,a)

Langhus

TuR BO01

kalimantan
(indonesien)

sarawak

BORNEO

s y d k i n e s i s k e
h a v

sematan

bau
kuching

ula ai

sibu

kapit

bintulu

bako nt. Park

serian lemanak

semengoh

damai beach

4



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: Primitiv indkvarte-
ring hos iban stammen. (m,F,a)

Dag 7: Lemanak River Langhus til Damai Beach
der vil være tid til at tage de sidste fotos og få sagt farvel, 
inden turen igen går ned ad floden med langbåd. tilbage i 
minibussen fortsættes ad landevejen til kuching med stop 
undervejs, bl.a. til frokost på en lokal kinesisk restaurant, 
før ankomsten på damai beach, hvor i skal på bo i et supe-
rior poolside værelse. 
overnatning: damai beach resort, superior poolside. (m,F)

Dag 8: Damai Beach 
damai beach resort er et dejligt førsteklasses hotel belig-
gende midt på stranden og med regnskoven i baghaven. 
i disse skønne omgivelser er der gode muligheder for at 
fordøje de mange begivenheder fra de foregående dage, 
men også for at opleve nye spændende ting i og omkring 
det sydkinesiske hav. nyd dagen på stranden, få massage 
eller svøm en tur i hotellets store pool. 
overnatning: damai beach resort, superior poolside. (m)

Dag 9: Damai Beach – Satang Island
idag skal i på en oplevelsesrig sejltur i det sydkinesiske 
hav. efter et par timer er i fremme ved øen satang, hvor 

store havskildpadder i sæsonen kommer på land og læg-
ger deres æg. i får historien om de store krybdyr og ser de 
mange ”reder” i sandet, hvor de har gravet æggene ned 

(vi kan ikke love jer, at i ser skildpadder). i tilbringer et par 
timer på stranden, og for snorkel-entusiasterne er der mu-
lighed for at udforske det nærliggende koralrev. i er tilbage 
på hotellet midt på eftermiddagen. 
sejlturen kan ikke gennemføres i monsun-sæsonen fra no-
vember til marts. i denne periode arrangerer vi en udflugt til 
sarawak kultur center, der er en levende landsby med syv 
etniske huse og hytter omkring en sø, hvor man kan se de 
respektive stammer udføre deres oprindelige håndværk. 
overnatning: damai beach resort, superior poolside (m)

Dag 10: Damai Beach – Mangrove Cruise
i sejler en halv times tid langs kysten til salak-flodens 
udmunding i det sydkinesiske hav. her lever krokodiller, 
små dyndspringere, som er fisk, der kan ånde over vandet, 
elegante isfugle, og i trætoppene skræpper næseaber og 
makak-aber. over dette gigantiske natur-eldorado svæver  
imponerende fiskeørne majestætisk med vingefang, der 
kan være over halvanden meter. På vejen tilbage besøges 
en lille fiskerlandsby ved flodudmundingen, hvor livet leves 

meget enkelt, som det har været tilfældet for generationer 
før dem. over middag er i tilbage på hotellet. 
overnatning: damai beach resort, superior poolside (m)

Dag 11-12: Damai Beach
dagene er til fri disposition. 
overnatning: damai beach resort, superior poolside (m)

Dag 13: Damai Beach
rundrejsen i sarawak er slut. i bliver hentet på hotellet 
og kørt til lufthavnen i kuching. alternativt kan i vælge at 
kombinere sarawak med nabostaten sabah, eller måske 
tage til singapore og nyde et par dage i shopping-mekkaet, 
hvis i ikke foretrækker at flyve retur til danmark.

m = morgenmad, F = frokost, a = aftensmad

”Sarawak Kultur Center er en levende landsby 
med syv etniske huse og hytter omkring en sø”

ü		Program og måltider som beskrevet med engelsk-
talende guide

ü	2 nætter på Merdeka Palace i standard vær.
ü	1 nat i Bako nationalparken
ü	1 nat på Merdeka Palace i standard vær.
ü		2 nætter i langhuset hos Iban folket (Lemanak River 

longhouse)
ü		6 nætter på Damai Beach Resort i superior pool-

side værelse

Dagsprogrammet kan variere en smule fra det beskrevne.

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

aLT DETTE ER INkLuDERET I PRIsEN:

Forlæng jeres ophold
Hvis I ønsker at forlænge jeres ophold, er der rig mulighed 
for at tage nogle dage i spændende Singapore
- se mere på side 14-15.
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