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Borneos regnskog, sandstrand
og unike dyreliv
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Ring 23 10 23 80 salg@benns.no www.benns.no

no

Bli med på en fantastisk rundreise på Borneo, hvor dere sammen
med andre skal oppleve øyas skjulte skatter.
I løpet av 16 dager vil dere komme tett på Borneos fantastiske
natur med regnskog, utrolige grotter og ikke minst et spennende
dyreliv. Her er det mulig å se den spesielle neseapen,
pygmeelefantene og den utrydningstruede orangutangen.
Underveis skal dere bo på noen megaflotte lodges midt i
regnskogen, omgitt av et imponerende dyreliv.
Etter en opplevelsesrik rundreise, vil dere få mulighet for å
slappe maks av på den vakre øya, Gaya Island. Her skal dere
nyte de siste dagene i drømmende omgivelser, med sandstrand
og turkisblått vann.
Dette er en reise som kombinerer kultur- og naturopplevelser
med deilig avslapping.

Opplev den kulturelle byen Kuching

Besøk Bako National Park, hvor det er mulig å se
neseaper

Utforsk Semonggok Wildlife Rehabilitation Centre
med mulighet for å se orangutanger

Bli med på tur i regnskogen i Dalum Valley

Nyt en avslappende badeferie på Gaya Island

Overnatt og få dyreopplevelser i Dalum Valley



Dagsprogram
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere flyr fra Norge og ankommer Kuching dagen etter,
som ligger i den malaysiske delen av Borneo. Det er mulig
å kjøpe et stop-over i Kuala Lumpur, hvis man ønsker
dette.

Stopp i Kuala Lumpur, Malaysias hovedstad, hvor dere
kan oppleve den multikulturelle
befolkningssammensetningen og alle
shoppingmulighetene i byen.

Her er en liste over Kuala Lumpurs høydepunkter:

Merdeka - Uavhengighetsplassen
Sri Mahamariamman Temple
Central Market
Masjid Negara - byens fantastiske Grand Mosque
Flott arkitektur på Sultan Abdul Samad Building og
byens jernbanestasjon
Petrona Towers og KLCC Park

Cathedral of Saint Mary The Virgin - engelsk kirke
fra 1894
Menara Kuala Lumpur - merk belysningen på
kvelden
Shoppig i toppklasse i Pavilion og Suria KLCC
Changkat Bukit Bintang med masse hippe barer og
restauranter
Byens fargerike Little India og Chinatown
Jalan Alor - åpent Food Hawker Center rett ved
inngangen til Changkat - Godt, morsomt og billig!

Dag 2: Ankomst til
Kuching, Malaysia
Etter dere har fått bagasjen deres, blir dere tatt imot på
flyplassen og kjørt til hotellet deres i Kuching. Dere har
resten av dagen på egenhånd.
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Kuching er hovedstaden i staten Sarawak, og er kanskje
en av Borneos mest sofistikerte byer med en spennende
kombinasjon av kultur, håndverk og kjøkken. Kuchings
gater er også svært forskjellige, hvor noen er veldig
moderne, mens andre har en mer kolonial stemning.

Kuching byr også på diverse kinesiske templer og en
sør-indisk moské, bare for å nevne noen severdigheter.
På dag tre skal dere på en byrundtur i Kuching, hvor dere
får oppleve noen av de mest interessante
severdighetene.

Dere kan for eksempel bruke kvelden på å smake noe av
den lekre street-food maten i byen.

Overnatting: Ranee Boutique Hotel i Standard Suite

Dag 3: Kuching - Utflukt til
Semenggoh Nature
Reserve
22 km sør for Kuching ligger Semenggoh naturreservat i
Sarawak. Hele anlegget okkuperer et område på 3 km2
og fungerer som et fristed for orangutanger som enten er
foreldreløse eller har blitt reddet fra fangenskap.
Orangutangene trenes eller omskoleres for å overleve i
sitt naturlige habitat. De lærer å finne naturlig mat og
bygge reir i trærne. Mange av orangutangene har blitt

returnert til området rundt naturreservatet, men det er
noen få som aldri fullt ut vil lære sine naturlige
ferdigheter på nytt på grunn av langvarig tilknytning til
og avhengighet av mennesker.

I løpet av de daglige planlagte fôringstidene har dere en
unik sjanse til å observere disse fantastiske dyrene som
beveger seg opp i trærne eller nyter fruktmåltidene
deres. En av de mest hjertevarmende synene er når man
ser en orangutangmor med en liten baby som vender
tilbake til fødeområdet. Observasjoner av orangutanger
er imidlertid ikke garantert på grunn av at de går fritt
rundt i naturreservatet.

Etter besøket i naturreservatet går dere tilbake til
Kuching, hvor dere fortsetter med en bytur. Lunsj
underveis er for egen regning.

Kuching har vært en samling av kulturer i århundrer og
kombinert med en unik historie som nesten høres ut som
et eventyr med sitt opprør og pirater, har Kuching blitt et
helt spesielt sted. Opplev alle de forskjellige fasettene til
de mange kulturene i Kuching som inkluderer malaysisk,
indisk og kinesisk kultur.

Høydepunkter inkluderer Gambier Spice Streets, India
Street, det eldste kinesiske tempelet i Sarawak,
fotogalleriet i Kuching South City Hall (stengt på
lørdager, søndager og helligdager) samt Brooke Gallery i
Fort Margherita (stengt på Sarawak-guvernørens
bursdag, Labor Day 1. mai og Malaysia Day 16.
september). Dere vil også oppleve en malaysisk landsby,



Danum Valley
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den gamle statsmoskeen og Civic Center med den
kinesiske kirkegården.

Dere vil deretter gå om bord på en sampan og seile langs
Sarawak-elven, hvor dere vil bli imponert over den
slående kontrasten mellom det travle moderne
sentrummet på den ene siden av elven og roen til typiske
malaysiske landsbyer på den andre. Cruiset vil også vise
noen av kolonibygningene fra de hvite rajaenes tid, og gir
dere en god mulighet til å ta nydelige bilder mens guiden
deres introduserer dere til den unike historien til
Sarawak og dens rajahs.

Dere er tilbake på hotellet på ettermiddagen, deretter
har dere resten av dagen til å utforske Kuching på
egenhånd.

Overnatting: Ranee Boutique Hotel i Standard Suite
Måltider: Frokost

Dag 4: Kuching - Utflukt til
Bako National Park
I dag skal dere på en utflukt til Bako National Park, som
ligger ca. 30 minutter fra Kuching og ytterligere 20
minutter med båt til den lille halvøya i Sørkinahavet.
Bako er en botanisk skatt med hele 25 forskjellige
vegetasjonstyper og 7 forskjellige
regnskogsøkosystemer med et stort antall dyre- og

plantearter. Her kan dere oppleve eksotiske dyr som
neseaper, bladaper, flyvende lemurer og ekorn,
bartesvin, langhalede makakaper, sambarhjort og
forskjellige fuglearter. Turen er et fantastisk eventyr inn i
Moder Natur. Underveis vil det bli servert lunsj.

Dere returnerer til Kuching i løpet av ettermiddagen.

Overnatting: Ranee Boutique Hotel i Standard Suite
Måltider: Frokost

Dag 5: Kuching-Mulu
National Park
Dere starter dagen med å nyte frokosten på hotellet.
Dere blir deretter kjørt til flyplassen, hvor dere flyr til
Mulu nasjonalpark.

Når dere har ankommet flyplassen i Mulu, blir dere kjørt
til Mulu Marriott Resort, hvor dere skal bo de neste to
nettene. Etter at dere har sjekket inn på hotellet, blir
dere kjørt til nasjonalparkens hovedkvarter, hvor dere
blir registrert og spiser lunsj før dere drar på en ca. 45
minutters gange langs en "boardwalk" gjennom elv og
skog. Stien fører dere til Lang's Cave, hvor dere vil få
muligheten til å utforske den vakre hulen med sine
fantastiske stalagmitter og dryppsteiner. Dere må også
utforske Deer Cave, som har verdens største
hulepassasje og huser 2-3 millioner flaggermus. Før turen
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ender tilbake der den startet, vil dere ha mulighet til å
observere flaggermus fra en plattform. Hvis været
tillater det, vil dere se flaggermusene fly ut av hulen i
spiralflokker.

Etter turen blir dere fraktet tilbake til hotellet, hvor dere
senere kan spise en bedre middag.

Overnatting: Mulu Park ved Rainforest Lodge
Måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 6: Mulu National Park
Etter frokost legger dere ut på en 30 til 40 minutters
båttur (avhengig av vannstanden). Under et kort stopp
ved en bosetning i Penan kan dere lære om deres
tidligere nomadiske livsstil og besøke et lite
håndverksmarked.

Deretter fortsetter dere med båt til Wind Cave, hvor
noen få trapper fører dere opp til hulens inngang. Inne i
grotten vil dere noen ganger kjenne en lett bris, som har
gitt hulen navnet. Dere vil også oppleve det vakre
kongelige kammeret med sine fantastiske
kalksteinformasjoner.

Når dere er ferdige med å utforske grotten, går dere ca.
10 minutter til Clearwater Spring, hvor dere tar en kort
pause før dere klatrer de 200 trappetrinnene som fører
dere til inngangen til Clearwater Cave. Inne i grotten

venter det flere trappetrinn, men det er verdt det, siden
denne grotten sannsynligvis er den mest imponerende av
dem alle.

Etter å ha utforsket Clearwater Cave, vil en enkel
pikniklunsj bli servert på Clearwater Spring. Det vil også
være tid til å ta en forfriskende svømmetur i det kjølige
klare vannet.

Dere blir kjørt tilbake til hotellet, hvor ettermiddagen er
fri til å nyte den vakre naturen rundt eller melde dere på
en av de mange andre aktivitetene som nasjonalparken
tilbyr. Et alternativ kan være en fottur til en foss eller en
kveldstur. Ekstraaktivitetene er ikke inkludert i reisens
pris.

Middagen nytes på hotellet.

Overnatting: Mulu Park ved Rainforest Lodge
Måltider: Frokost, piknik-lunsj og middag

Dag 7: Mulu National
Park-Kota Kinabalu
Etter frokost har dere tid på egenhånd, før dere blir kjørt
til flyplassen som ligger cirka 5 minutter fra hotellet.
Etterpå flyr dere til Kota Kinabalu, hvor en bil venter og
kjører dere videre til hotellet. Resten av dagen er fri til å
utforske Kota Kinabalu.



Orangutanger i reservat
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Overnatting: Hyatt Regency Kinabalu | City View Room
Måltider: Frokost

Dag 8: Kota
Kinabalu-Borneo Nature
Lodge
Etter en tidlig frokost sjekker dere ut av hotellet i Kota
Kinabalu og blir kjørt til flyplassen, hvor dere flyr til
Sandakan i nordlige Borneo. Når dere har mottatt
bagasjen, blir dere kjørt cirka 30 minutter til Sepilok
Orang Utan Rehabilitation Center. Orang Utan betyr
skogens mann og er den lokale måten å skrive
orangutang på. Senteret tar seg av foreldreløse og
skadde orangutanger til de kan komme tilbake til og klare
seg selv i naturen. Sepilok består først og fremst av
lavlandsskog og gir en god følelse av Borneos
gjenværende regnskog. Fra en plattform i skogen kan
dere se orangutangene bli matet.

Turen fortsetter med en cirka 2½ times kjøretur gjennom
rustikt landskap med små landsbyer. Turen avsluttes
med en kort tur med båt til Borneo Nature Lodge, hvor
dere skal sove de neste to nettene. Etter ankomst til
lodgen vil dere bli orientert om området, sjekke inn på
hotellet og spise lunsj. Etterpå er det tid til å slappe av
ved elven, før dere midt på ettermiddagen går om bord i
en båt som tar dere opp Sabahs lengste elv kalt

Kinabatangan. Underveis vil dere få muligheten til å se
dyreliv og fugler i den urørte regnskogen. Hold godt øye
med neseapene, som ofte finnes i tretoppene. Området
er et av de beste i Sørøst-Asia for å observere dyreliv.

Du nyter middag på hytta.

Overnatting: Borneo Nature Lodge
Måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 9: Borneo Nature
Lodge
Dere våkner tidlig til lyden av tropiske fugler og dyr. Kl.
06.00 er det morgentur med båt langs
Kinabatangan-elven til Kelenanap Ox-Bow Lake, hvor
dere vil oppleve fugler og annet dyreliv. Hvis været
tillater det, vil dere kunne dra på en kort jungeltur i
Borneos villmark før dere returnerer til hytta for frokost.
Etterpå har dere tid på egenhånd til å utforske naturen
rundt eller landsbyen i nærheten.

På slutten av ettermiddagen seiler dere ut på elven igjen
for å finne mange arter av flora og fauna i regnskogen.

Merk at valgfrie turer som kveldsseiling, nattvandring og
treplanting kan arrangeres på hytta. Disse turene er ikke
en del av programmet og betales lokalt til hytta.



Mulu Resort Mariott
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Overnatting: Borneo Nature Lodge
Måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 10: Borneo Nature
Lodge-Borneo Rainforst
Lodge
Etter at dere har spist frokost på lodgen, blir dere kjørt til
Lahad Datu, hvor dere må være registrert, før turen
fortsetter til Borneo Rainforest Lodge i Danum Valley.

Turen fra Lahad Datu til Danum Valley tar ca. 2½ time på
grusvei. Etter ankomst til hytta sjekker dere inn og spiser
lunsj. Etterpå blir dere med ??på en fottur i Borneos
primære regnskog og en av de eldste regnskogene i
verden. Dere vil gå langs skogsstier, bade i steinete
innsjøer og oppleve et fugleperspektiv av skogen fra en
overbygd hengebro. Hvis været tillater det, vil dere etter
middag kunne dra på kveldstur for å få øye på noen av
Borneos større pattedyr. Hvis dere er heldige, kan dere
kanskje se pygmeelefanter.

Overnatting: Borneo Rainforest Lodge | Jungle Chalet
Måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 11: Borneo Rainforest
Lodge
Etter frokost er det arrangert en fuglevandring, hvor
dere kan utforske flere av stiene gjennom regnskogen,
som fører dere til fossefall og gamle gravplasser. Dere
kommer tilbake til hytta før lunsj.

På ettermiddagen kan dere velge mellom ulike
aktiviteter, som alle er inkludert i turen. Dere kan velge å
gå på en guidet jungelvandring eller en tur på
Danumelven. Dere kan også bruke tiden på å slappe av
på hytta og lytte til de mange rare lydene fra regnskogen.

Etter at dere har spist middag på hytta, er det mulig å gå
en kveldstur med fakkel.

Overnatting: Borneo Rainforest Lodge | Jungle Chalet
Måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 12: Borneo Rainforest
Lodge-Gaya Island
Dere starter dagen med å nyte frokosten på hytta. Dere
har da tid til å slappe av før dere sjekker ut sent på
morgenen og kjører til Lahad Datu for lunsj før dere flyr
tilbake til Kota Kinabalu.



Gaya Island

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

Ved ankomst til Kota Kinabalu vil dere personlig bli
ønsket velkommen og kjørt til Jesselton Point Jetty, hvor
dere vil seile ca. 20 minutter til Gaya Island og sjekke inn
på Gaya Island Resort. Her slapper dere av de neste
dagene før dere flyr hjem til Norge.

Det er mulighet for å bli oppgradert på Gaya Island
Resort. Les mer under prisene.

Overnatting: Gaya Island Resort | Bayu Villa
Måltider: Frokost og lunsj

Dag 13-14: Gaya Island
Gaya Island Resort ligger omgitt av beskyttede
mangrover, beskyttede korallrev og er anlagt rundt den
uberørte sandkysten av Malohom Bay. Gammel regnskog
omgir de idylliske villaene, som er romslige og moderne
og innredet med respekt for lokale Sabahan-elementer.
Her brukes lokale materialer, som smelter harmonisk inn
i det naturlige miljøet. De er alle utstyrt med et
skrivebord, et stort eget bad med åpen planløsning med
et stort badekar og en utendørs veranda med solsenger.

Dette er et fristed som ligger i en åsside i en gammel
regnskog og med synet av Mount Kinabalu i horisonten.
Med sin ungdommelige atmosfære smelter feriestedet
ved stranden harmonisk inn i det naturlige miljøet.
Uansett hvor du er på feriestedet, vil du finne autentiske
opplevelser og en følelse av intimitet med naturen.

Feriestedet er forpliktet til økologisk bærekraftig praksis
for å minimere karbonfotavtrykket på miljøet. Derfor er
det et feriested med minimalt med motoriserte kjøretøy.

Overnatting: Gaya Island Resort | Bayu Villa
Måltider: Frokost

Dag 15: Hjemreise
Dere tilbringer dagen på egenhånd, før dere skal ta
fergen tilbake til Jesselton Point Jetty. Herfra blir dere
kjørt de siste 15 minuttene til flyplassen i Kota Kinabalu,
hvor dere flyr hjem mot Norge.

Måltider: Frokost

Dag 16: Ankomst til Norge
Dere lander i Norge, rike på masse nye opplevelser.
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Reiseperiode Januar - juni  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltrom | Felles transfers og
utflukter

Standard*
58 998,00 NOK

Deluxe*
60 298,00 NOK

Premium*
65 098,00 NOK

Rejseperiode Juli - august  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltrom | Felles transfers og
utflukter

Standard*
63 798,00 NOK

Deluxe*
65 198,00 NOK

Premium*
69 998,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltrom | Felles transfers
og utflukter

Standard*
59 298,00 NOK

Deluxe*
60 698,00 NOK

Premium*
65 498,00 NOK

Reiseperiode November - desember  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltrom | Felles transfers
og utflukter

Standard*
58 998,00 NOK

Deluxe*
60 298,00 NOK

Premium*
65 098,00 NOK

Reiseperiode Januar - juni  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Private transfers og
utflukter

Standard*
68 698,00 NOK

Deluxe*
70 198,00 NOK

Premium*
75 198,00 NOK

Reiseperiode Juli - august  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Private transfers og
utflukter

Standard*
73 598,00 NOK

Deluxe*
75 098,00 NOK

Premium*
80 098,00 NOK

Reiseperiode September - oktober  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Private
transfers og utflukter

Standard*
69 098,00 NOK

Deluxe*
70 598,00 NOK

Premium*
75 598,00 NOK
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Reiseperiode November - desember  - Fra-pris i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Private
transfers og utflukter

Standard*
68 698,00 NOK

Deluxe*
70 198,00 NOK

Premium*
75 198,00 NOK

Felles transfers og utflukter

Transfers og utflukter er med lokal engelsktalende guide og i selskap med andre.

Standard: Overnatting i Standard Jungle View i Borneo Rainforest Lodge
Deluxe: Overnatting i Deluxe Chalet i Borneo Rainforest Lodge
Premium: Overnatting i Premium Deluxe Chalet i Borneo Rainforest Lodge

Private transfers og utflukter

Transfers og utflukter er private med egen lokal engelsktalende guide. Transport med fly, båt i Mulu og Sandakan,
samt kveldsutflukt i Danum Valley, vil dog være i selskap med andre.

Standard: Overnatting i Standard Jungle View i Borneo Rainforest Lodge
Deluxe: Overnatting i Deluxe Chalet i Borneo Rainforest Lodge
Premium: Overnatting i Premium Deluxe Chalet i Borneo Rainforest Lodge



Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Fly Norge - Borneo t/r, inkl. skatter og avgifter

Innenriks fly på Borneo

Transfers

3netter på hotell i Kuching

2netter på hotell i Mulu

1natt på hotell i Kota Kinabalu

2netter på hotell i Sukau

2netter på hotell i Dalum Valley

3netter på hotell på Gaya Island

13 x frokost, 7 x lunsj og 6 x middag

Turer og utflukter med lokal engelsktalende guide

Entreer og parkavgifter

Reise- og avbestillingsforsikring

Utflukter som ikke er nevnt i programmet

Måltider, med mindre noe annet er opplyst

Tips, med mindre noe annet er opplyst

Kamera- og videogebyrer - typisk ca. 5 MYR pr.
kamera = ca. kr. 8,- i nasjonalparkene

Hotellskatt på ca. 10 MYR pr. rom pr. natt -
betales til hotellene på stedet

Vaksinasjoner (kontakt egen lege)

Evt. visum/innreisetillatelse

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/malaysia/borneo-regnskog-sandstrand-og-unikt-dyreliv-106900?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/malaysia/borneo-regnskog-sandstrand-og-unikt-dyreliv-106900%3E

