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Kuala Lumpur, Taman Negara National Park og tropeøya
Redang - opplev noe av det beste Malaysia har å by på
Bli med på en fantastisk rundreise i Malaysia, som kombinerer
Kuala Lumpurs livlige storbyliv og fascinerende kultur med et
opphold i verdens eldste regnskog, Taman Negara. Reisen
avsluttes med en avslappende badeferie på tropeøya Redang,
hvor overnattingen matcher de vakre opplevelsene til det fulle. Kuala Lumpurs storbyliv med luksusovernatting i en

stor hotell leilighet på Face Suites

Batu Caves i Kuala Lumpur

Naturopplevelser i Taman Negara, inkl. et besøk til
urfolket Orang Asli

Badeferie på tropeøya Redang med mulighet til å
snorkling og dykking

https://www.benns.no/asia/malaysia
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Dag 1: Avreise fra Norge
til Kuala Lumpur, Malaysia
Dere flyr fra Norge. På veien blir det én mellom landing
innen dere fortsetter direkte mot Kuala Lumpur.

Dag 2: Ankomst Kuala
Lumpur
Dere ankommer Kuala Lumpur i løpet av dagen. Etter
bagasjen er mottatt og innreiseformalitetene er
overstått, blir dere møtt av en representant for BENNS
som sørger for å få dere transportert til hotellet i
sentrum. Det tar ca. 1 time å kjøre fra flyplassen til
hotellet. Dere kommer til å bo ganske sentralt i Kuala
Lumpur, nær flere av byens største attraksjoner. Fra
hotellet har dere utsikt til byens kjente landemerke,
Petronas Towers, som en gang i tiden var verdens

høyeste bygninger.

Dere skal bo på et flott hotell med store leiligheter - et
fenomen som blir mer og mer utbredt i Asia. Dette er et
konsept der man får rikelig med romplass uten at en
mister hotellers høye servicenivå. Dere overnatter på det
splitter nye hotellet, The Face Suites.

The Face Suites
The Face Suites er et helt nytt 5-stjerners leilighetshotell,
sentralt beliggende i Kuala Lumpur på Jalan Sultan
Ismail. Herfra er det ikke langt til byens severdigheter og
primære shoppingområde. Generelt er Kuala Lumpur en
liten by med et kompakt sentrum og det er relativt enkelt
å komme seg rundt til de viktigste severdighetene.

Dere bor i en superior-leilighet på hele 83m2, så her er
det nok av plass. Leiligheten har en lang liste av
fasiliteter:

Kjempestor seng - king size-størrelse
Et stort bad



Petronas Towers i Kuala Lumpur
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LED-TV
Oppholdsrom med sofa
Spisebord til 2
Moderne, mindre kjøkken
Skrivebord/arbeidsplass
Strykejern og -brett
Vaskemaskin med innbygget tørketrommel
Trådløst internett

Hvis dere reiser flere sammen (venner, familie o.l.), får
dere en større leilighet i samme kvalitet. Det blir ikke
servert frokost på hotellet, men i leiligheten har dere
utstyr til å tilberede måltider. Dette gjør også at dere kan
nyte frokosten når det passer dere.

Andre fasiliteter The Face Suites byr på:

Infinity pool på Sky Deck?
På toppen av hotellet, på 51.etasje, finner dere et
av hotellets store trekkplaster: det 38 meter lange
«infinity pool» med en storslått utsikt til byen og
dens skyskrapere, med blant annet Petronas
Towers og KL Tower. Det perfekte stedet for å se
solnedgangen mens man slapper av i
svømmebassenget.
Barnebasseng
Ligger ved siden av bassenget.
Treningssenter
Treningssenteret byr på moderne utstyr og ligger
også på 51.etasje med en nydelig utsikt til byen.

Restaurant Tangerine
En lekker restaurant beliggende på 51. etasje.
Restaurantens vinduer fra gulv til tak gir en ekstra
wow-effekt til måltidet. Restauranten har et
omfattende menykort, bed både små og større
retter. Her kan dere prøve det fantastiske
malaysiske kjøkkenet sammen med mer vestlig
orienterte retter, slik som pasta, hamburgere og
biff.
Café Il Viso (italiensk for 'Face')
En hyggelig kafé på bunnen av hotellet som
serverer herlig kaffe i alle varianter, brød, kaker,
juice m.m. Her blir det også servert lett frokost.
Kaffen traktes på bønner fra den berømte
italienske produsenten, Lavazza.

Resten av dagen er på egen hånd.

Overnatting: The Face Suites i Superior-leilighet

Dag 3: Kuala Lumpur -
halvdagsutflukt i byen
Nyt frokosten i leiligheten eller i cafe Il Viso. I dag er det
planlagt en halvdagsutflukt som gir dere et innblikk i
Kuala Lumpurs historie, fra tiden tilbake på 1850-tallet,
da byen ble grunnlagt og frem til den moderne,
internasjonale metropolen som er i dag.



Grand Mosque i Kuala Lumpur
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Kuala Lumpur (KL) ble primært grunnlagt på grunn av de
store tinnforekomstene som ble funnet på midten av
1800-tallet. Der KL ligger i dag, var på den tiden et sted
hvor man kunne komme lengst opp langs Klang-elva med
tinnmalm og andre forsyninger, derfor ble KL et viktig
distribusjonssted.

Som by er det i dag alminnelig kjent at KL ble grunnlagt i
1857. På den tiden var byen så langt som tenkes kan fra
slik vi kjenner den i dag. Fattig, med enorme sosiale
problemer, og hus som for det meste var bygget i tre.
Byen har flere ganger vært utsatt for oversvømmelser og
branner. Britene kom hit og startet med å bygge hus og
bygninger i murstein. Den endelige statusen som by etter
uavhengigheten i 1957 kom i 1972.

Dere blir hentet på hotellet kl. 09.00. Under
halvdagsutflukten besøker dere disse stedene: Royal
Selangor Tin Centre, KLs fødested,
uavhengighetsplassen Merdeka, Sultan Abdul
Samad-bygningen, Kuala Lumpur City Gallery, The King's
Palace og Batu Caves. Etter Batu Caves blir dere kjørt
tilbake på hotellet og resten av dagen har dere på egen
hånd.

Batu Caves
Batu Caves er et av Malaysias helligste steder for
hinduer og en av landets største severdigheter. Batu
Caves er en samling av store kalkesteinsgrotter som
ligger 13 km nord for Kuala Lumpur. Grottene rommer
flere hindutempler som er et kjent pilegrimsmål.
Amerikaneren William Hornday er offisielt kreditert for

å ha funnet grottene, selv om det uoffisielt anerkjennes
at kinesiske bosettere og spesielt Malaysias innfødte
folk, Orang Asli, har kjent til grottene i enda lengre tid.

Disse fargerike grottene er et populært sted både for
turister og lokale. Kommer man her på slutten av januar
og begynnelsen av februar, vil man være vitne til den 3
dager lange festivalen Thaipusam. Uavhengig når på året
dere besøker stedet, bør dere oppleve The Dark Cave for
å lære mer om områdets naturhistorie.

Kuala Lumpur
Malaysias hovedstad har utviklet seg enormt de siste
årene og tilbyr i dag den kresne turisten all den komfort
og kvalitet som tenkes kan, samtidig med at tradisjon og
historie er godt velbevart. KL har en unik blanding av
modernitet og historie, uttrykt gjennom de nesten
utallige skyskraperne og de mange kolonireminisensene.
Det hele blir knyttet sammen av en imøtekommende
befolkning som gjør et besøk her til noe helt særegent.

KL er en sansemettende opplevelse, fra den søte røyken
fra røkelsespinnene i de kinesiske templene og lukten av
kyllingretten Satay til larmen fra nattmarkedene,
omringet med aromatiske oljer som slår mot dere når
dere går forbi lekre spa-steder med de mange luksuriøse
handlesentrene og dyre hoteller.

Malaysia er et relativt billig land å besøke. Her er noe for
de fleste lommebøker og man får alltid kvalitet for
pengene.



Hornfugl i Taman Negara
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Kuala Lumpurs høydepunkter:

Merdeka uavhengighetspalass
Sri Mahamariamman
Central Market
Masjid Negara, byens fantastiske stormoské
Sultan Abdul Samad Building & byens
jernbanestation - kjent for sin vakre arkitektur
Petronas Towers og KLCC Park
Cathedral of Saint Mary The Virgin, engelsk kirke
fra 1894
Menara Kuala Lumpur - legg merke til belysningen
om kvelden
Shopping i toppklasse i Pavilion og Suria KLCC
Changkat Bukit Bintang, her er det fullt av hippe
barer og restauranter
Byens fargerike Little India og Chinatown
Matopplevelser i gata Jalan Alor

Den ekstraordinære spiseopplevelsen
Ikke langt fra hotellet deres, bare 800 meter, ligger en av
byens beste restauranter, Tamarind Hill. Stedet byr på
asiatisk mat i verdensklasse, med servering både
utendørs og innendørs. Les mer om Tamarind Hill her.

Alternativt er det flere gode restauranter i området
Changkat, hvor dere også finnes flere hyggelige
utendørsbarer, som f.eks. Havana Bar and Grill.

For en «low-key» matopplevelse kan vi anbefale
matmarkedet ved Jalan Alor.

Overnatting: The Face Suites i Superior-leilighet

Dag 4: Kuala Lumpur
En hel dag til fri disposisjon. Har dere enda ikke fått nok
av Kuala Lumpur, er det opplagt å bruke mer tid i byen.
Alternativt kan vi anbefale å ta en utflukt sørover, til den
gamle UNESCO-beskyttede byen, Melaka. Det er et par
timers kjøring fra hotellet til Melaka, men det er virkelig
verdt turen!

Melaka
Melaka har vært oppført på UNESCOs liste over vår
verdensarv siden 2008. Melaka ble oppført på samtidig
med en annen malaysisk by, Georgetown på Penang,
begge historiske byer ved Malacca-stredet.

Historiske Melaka har utviklet seg gjennom omfattende
handel og kulturutveksling mellom øst og vest i mer enn
500 år. Denne kulturelle innflytelsen fra øst og vest har
gitt byen en helt spesiell multikulturell arv som både er
synlig og usynlig. På byens regjeringsbygninger, kirker,
torg og festningen ser man den tydelige påvirkningen fra
et malaysisk sultanat, samt med både portugisisk og
nederlandsk innflytelse, alt fra det 15. og 16. århundre.
Melaka, så vel som Georgetown, er eksempler på en unik
arkitektonisk og kulturell byscene uten sidestykke i dette
fjernøstlige området.

Melakas høydepunkter:

http://www.tamarindrestaurants.com/tamarind-hill.html


Elverafting i Taman Negara. Foto: Tourism Malaysia

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

Stadthuys, det gamle nederlandske rådhuset
Christ Church, en nederlandsk kirke fra 1753
St. Pauls Cathedral
A Famosa, restene av et gammelt portugisisk fort
Populære Jonker Street
Tempelet Cheng Hoon Teng
Bli med på et Malacca River Cruise
Baba and Nyonya Peranakan Museum
Francis Xavier Church
Hainan Food Street

Overnatting: The Face Suite i Superior-leilighet

Dag 5: Kuala Lumpur -
Taman Negara
Dere forlater storbyens støy og vrimmel i dag og reiser til
det diametralt motsatte, nemlig regnskogen Taman
Negara i hjertet av Malaysia. Dette er faktisk en av
verdens eldste regnskoger. Det er tidlig avgang fra
hotellet, kl. 07.00. Spis frokost i leiligheten eller spør
hotellet om de kan lage en «breakfast box» til dere - det
er som regel mulig. Sørg også for å ha litt frukt og snacks
med på turen, da det går noen timer innen dere er
fremme til lunsj. Det er først oppsamling ved hotel Istana,
innen turen går videre til Taman Negara.

Veien inn til Taman Negara kan gjøres på 2 måter, valget

er deres. Dere kan kjøre direkte til Taman Negara. Turen
tar ca. 3,5 timer fra Hotel Istana innen dere er fremme
ved Kuala Tahan, på kanten av den enorme regnskogen.
Dere krysser elva i båten her, og på den andre siden
ligger parkens hovedkvarter og hotellet deres, Mutiara
Taman Negara, hvor dere skal bo de 3 neste nettene.
Dere er fremme på lodgen ved lunsjtid.

Alternativt kan dere kjøre til Labu Sentral. Herfra seiler
dere opp langs elva til Mutiara Taman Negara. En
fantastisk måte å starte reisen inn i regnskogen på.
Velger dere denne ruten, får man allerede en
fornemmelse av den unike opplevelsen som venter. Det
er ikke uvanlig å se aper og flere fugler på veien. Et tips er
å ha en pute eller noe annet mykt å sitte på, da båtene
ikke byr på noe særlig komfort. Men naturopplevelsene
veier opp for dette. Dere kommer frem til en sen lunsj om
dere velger denne turen.

Taman Negara nasjonalpark
Taman Negara er den første og eldste nasjonalparken i
Malaysia og het opprinnelig King George V National
Park. Parken fikk sitt opprinnelige navn etter
uavhengigheten i 1957. Målsetningen var å bevare
landets unike og endemiske natur. Mengden og
diversiteten her er rett og slett overveldende!

Man hevder at regnskogen er 130 millioner år gammel.
Parken er ca. 4400 km2 stor og mange steder er det
fortsatt tett, fuktig og ufremkommelig jungler, og
regnskogen er hjemmet til et rikt dyreliv. Her lever det
fremdeles elefanter, tigre, leoparder og neshorn. Men



Orang Asli-folket i Taman Negara. Foto: Tourism Malaysia
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dere kommer ikke til å oppleve disse ville og skye dyrene,
da de lever dypt inne i jungelen.

Dere får til gjengjeld likevel muligheten til å oppleve et
eksotisk dyreliv, slik som slanger, aper, fugler, små øgler
og mindre rådyr og hvis dere heldige, tapirer! Floraen her
er overveldende og grønn, med blant annet vakre
orkidéer. Kanskje er dere heldige og får øye på verdens
største blomst, Giant Rafflesia, som er nesten 1 meter i
omkrets.

En regner med at det her lever 10 000 forskjellige
planter, 150 000 insekter, 25 000 virvelløse dyr, 675
fuglearter, 270 reptiler, 250 ulike ferskvannsfisk og 200
arter pattedyr. Noe av floraen og faunaen er endemisk
for Taman Negara.

De mest populære aktivitetene i nasjonalparken er
båtturer på elva og trekking i jungelen. En spesiell
aktivitet er «canopy walking», hvor man går rundt på
gangbroer blant tretoppene, 40 meter over bakken.
Herfra kommer man tett på dyrelivet i toppen av
regnskogen. Denne turen får dere muligheten til å prøve
under oppholdet her.

Taman Negaras høydepunkter

Verdens eldste regnskov
Flere aktivitetsmuligheter, slik som jungle hiking,
canopy walking, båttur på elva
Muligheten til å møte Malaysias urbefolkning,
Orang Asli

Mutiara Taman Negara
Dere bor på det 3-stjernede jungelresortet Mutiara
Taman Negara, det eneste resortet som ligger inne i selve
Taman Negara. Dere overnatter i Chalets (hytter).
Hyttene er store og romslige, nesten 42 m2, og byr på
moderne komfort. Dere bor med helpensjon på Mutiara.

Snart er det tid for middag, etterfulgt av den første
aktiviteten her under oppholdet. Sammen med en guide
venter det en spennende kveldstur i regnskogen.
Regnskogen viser seg fra en annen side om kvelden, da
det på denne tiden er mulig å se flere forskjellige dyr. Det
nøyaktige tidspunktet for kveldsturen avtales med
resepsjonen.

Inkluderte måltider: Helpensjon
Overnatting: Mutiara Taman Negara

Dag 6: Taman Negara -
aktiviteter i regnskogen
Nyt frokosten på hotellet. Snart er det tid for dagens
aktivitet sammen med guiden deres. Det nøyaktige
tidspunktet for denne aktiviteten avtales med
resepsjonen. Aktiviteten i dag varer ca. 3 timer og
omfatter dels Canopy Walking og dels en fottur til
Tersek Hill. Turen opp til «toppen» av regnskogen er 530
meter lang og nervepirrende, men de fleste har ingen
problemer med å fullføre turen. Nyt også utsikten til

https://www.benns.no/asia/malaysia/mutiara-taman-negara
https://www.benns.no/asia/malaysia/mutiara-taman-negara


"Conopy Walking" i Taman Negara. Foto: Tourism Malaysia
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Gunung Tahan, det høyeste fjellet i området.

Etter 3 timer vender dere tilbake til resortet og spiser
lunsj. Resten av dagen er til fri disposisjon til å slappe av
eller gjøre aktiviteter i nasjonalparken på egen hånd.
Alternativt tilbyr resortet flere ulike aktiviteter i
regnskogen man kan benytte seg av, slik som:

Seiltur til Lata Berkoh
Utforskning av huler og grotter
Fisking
Tur til 'Four Steps Waterfall'

Merk! Resortet har flere aktiviteter enn de som er nevnt
her, men flere er allerede inkludert i reisen.

Inkluderte måltider: Helpensjon
Overnatting: Mutiara Taman Negara

Dag 7: Taman Negara -
aktiviteter i regnskogen
Nyt frokosten og formiddagen på resortet inntil lunsjen
blir servert. I ettermiddag venter det 2 spennende
opplevelser sammen med guiden. Dere skal få bli med på
"rafting" ned elva på veien mot Kuala Trenggan. Her
passerer dere hele 7 stryk, så dere blir garantert våte!
Deretter tar guiden dere med til en av høydepunktene i

Taman Negara: et besøk til regnskogens urbefolkning,
Orang Asli. En urbefolkning som har umiskjennelige
trekk med urbefolkningen i Australia.

Dere besøker en Oran Asli-bosettelse, som typisk ligger
litt i høyden ved elvebredden. Her får man et unikt
innblikk i deres dagligliv, hvordan de lever av og med
naturen, samt få høre om deres historie og kultur.
Urfolket vil demonstrere deres ferdighet med å skyte pil
ved å puste gjennom rør, og dere får selv lov til å prøve.
Dere vil da fort forstå hvor vanskelig det er! Dere får
også se hvordan de lager ild kun med naturens
hjelpemidler. Et tankevekkende besøk som setter våre
moderne liv i perspektiv. Turen inn i regnskogen i dag
varer ca. 2 timer.

Etter besøket hos Orang Asli-folket, går dere i retur til
resortet. Her kan dere slappe av og se frem til en god
middag om kvelden.

Orang Asli-folket, Malaysias urbefolkning
Navnet Orang Asli betyr "det oprinnelige folk" eller "de
første folk". I dag er det omkring 60 000 innfødte, hvorav
størsteparten bor i regnskogen. Resten bor hovedsakelig
langs eller nær kysten. Dette er ikke en homogen gruppe,
men består av mange heterogene, smågrupper, hver med
et eget språk og kultur, foruten at de har en
selvoppfattelse av å være annerledes enn de andre
innfødte. Språkmessig er det hos noen av de nordlige
Orang Asli-gruppene tydelige trekk fra innfødte
stammer i Thailand, Myanmar og Indokina.



Mutiara, Taman Negara. Foto: Tourism Malaysia
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Overordnet oppdeler man Orang Asli i tre hovedgrupper:
Senoi, Orang Malayu Asli og Negrito. Det er store
forskjeller mellom disse tre gruppene.

Navnet Negrito antyder at disse folkene stammer fra det
østlige Afrika eller Papa Ny-Guinea. Disse lever i den
nordlige og nordøstlige delen av Malaysiahalvøya og for
det meste i regnskogen. De fleste lever fremdeles som
nomader og i pakt med naturen. Mange mener at
Negrito-gruppa ankom Malaysiahalvøya for ca. 8000 år
siden. De var jegere og samlere og bodde i huler. De
kunne å lage ild og tilberedte maten med grove
steininstrumenter. Skogen var både deres fødekammer
og medisinskap. Negrito-gruppa har derfor gjennom
årtusener samlet viten om naturens helbredende
egenskaper.

Senoi-gruppa lever hovedsakelig i Cameron Highlands.
En tror at de opprinnelig kommer fra Vietnam,
Kambodsja eller det nordlige Thailand for 6000-8000 år
siden. Mange Senoi-folk arbeider i teplantasjene her,
eller man kan møte dem i Kuala Lumpur som eksempelvis
gateselgere eller taxisjåfører.

Inkluderte måltider: Helpensjon
Overnatting: Mutiara Taman Negara

Dag 8: Taman Negara -
Kuala Terengganu/Merang
- Redang
I dag er det tid for å forlate regnskogens dype ro. De
neste dagene skal dere oppleve en annen form for natur
og stillhet med hele 6 dager på tropeøya Redang. Se frem
til lyden av havbrus og et innbydende, nydelig vann.

Etter frokosten krysser dere først elva for å seile over til
Kuala Tahan. Turen tar relativt kort tid, bare et par
minutter, og dere betaler kontant 1 MYR (2 kr) for å
komme over. Kl. 08.00 er det avgang fra Kuala Tahan, og
nå går tuen til den malaysiske østkysten, til havna enten i
Kuala Terengganu eller Merang, alt etter hvilket hoteller
dere har valgt på Redang.

Kjøreturen til østkysten tar ca. 6 timer og det blir gjort et
par stopp underveis, slik at dere får strekke litt på beina
og muligheten til å kjøpe litt forfriskninger. Båtturen ut
til Redang tar omtrent 2 timer. Hvis dere har valgt å bo
på Coral Redang eller Laguna Redang, seiler dere fra
Kuala Terengganu. Har dere valgt å bo på The Taaras,
seiler dere fra Merang. Dere ankommer Redgang sent på
ettermiddagen.

Dere som har valgt Coral Redang eller Laguna Redang
kommer til å bo på den østlige siden av øya, like ved en
nydelig sandstrand og et herlig vann. Det ligger flere
andre hotell på denne sandstrekningen.



The Taaras, Redang
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Hvis dere ønsker å ha stranda for dere selv, bør dere bo
på The Taaras. Dette flotte luksushotellet ligger på den
nordlige delen av øya, ved en kjempevakker sandstrand
og krystallklart vann. Et opplagt sted for de som ønsker
det lille ekstra under oppholdet.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Velg mellom The Taaras, Coral Redang
Island Resort og Laguna Redang
På The Taaras får dere et Garden Deluxe-rom
På Coral Redang Island får dere et Superior-rom
På Laguna Redang får dere et standardrom

Dere kan oppgradere til andre romkategorier. Ta kontakt
med oss for mer informasjon.

Dag 9 - 13: Redang
Nyt frokosten på hotellet. Dere gjør akkurat det dere har
lyst til disse dagene. Her kan dere blant annet slikke sol,
bade, snorkle, dykke og dra på besøk til øyene i området.
Hotellet kan også komme med tips til aktiviteter.

Redang
Redang ligger 45 km utfor Kuala Terengganu på den
malaysiske østkysten. Dette er den største øya i en
gruppe på 9 øyer, som er beskyttet innenfor Redang
Marine Park. Havet omkring de beskyttede øyene har et
rikt marineliv, med fargerike fisker, sjøanemoner og
koraller. Her er sjansene store for at man får svømme

med store havskilpadder! Husk på at det er strengt
forbudt å samle koraller og lignende fra havet for å ta det
med hjem i kofferten. Man kan få bøter for dette. Vannet
omkring Redang rommer dessuten hele to skipsvrak fra
2. verdenskrig: The H.M.S. Prince of Wales og H.M.S.
Repulse.

Redang er en paradislignende øy, helt perfekt for en
badeferie i tropene. Utover undervannsopplevelser, kan
man på land blant annet bli med på trekking i jungelen,
båtturer og kanopadling. En kan ikke fiske langt ute på
havet på grunn av øyenes status som beskyttet
marinepark.

Perhentian Islands - ideelt til øyhopping
Perhentian Islands ligger ikke langt fra Redang og kan
enkelt nås med båt. Her finner dere de to øyene Pulau
Perhentian Besar & Pulau Perhentian Kecil. Øyene byr
på de samme tropiske omgivelsene som på Redang:
palmestrender med myk, hvit sand og krystallklart,
turkisfarget vann. Perhentian Islans er videre kjent for
sine optimale dykke- og snorklemuligheter.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Velg mellom The Taaras, Coral Redang
Island Resort og Laguna Redang
På The Taaras får dere et Garden Deluxe-rom
På Coral Redang Island får dere et Superior-rom
På Laguna Redang får dere et standardrom

Dere kan oppgradere til andre romkategorier. Ta kontakt



Basseng ut til stranda på The Taaras, Redang

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

med oss for mer informasjon.

Dag 14: Redang - Kuala
Terengganu - Kuala
Lumpur - hjemreise
Etter frokost er det tid for å forlate dette vakre
tropeparadiset. Dere tar vannveien i retur til fastlandet
til enten Kuala Terengganu eller Merang. Det er flere
avganger om morgenen/formiddagen fra Redang, og vi
tilpasser avgangen til deres videre reise fra Kuala
Teranganu og Kuala Lumpur.

Deretter forsetter dere videre mot flyplassen i Kuala
Terengganu. Herfra flyr dere tilbake til Kuala Lumpur. I
hovedstaden blir det et flybytte og dere setter kursen
mot Europa og Norge.

Inkluderte måltider: Frokost

Dag 15: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge etter et flybytte underveis



Priser og avganger
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Mars - oktober Coral Redang Island Resort  - Pris per person når 2 reiser sammen

Dobbeltrom - Fra kr
20 898,00 NOK

Pristillegg i juli og august
2 000,00 NOK

Mars - oktober Laguna Redang Resort  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - Fra kr
22 398,00 NOK

Pristillegg i juli og august
2 000,00 NOK

Mars - oktober The Taaras  - Pris per person når 2 reiser sammen

Delt dobbeltrom - Fra kr
23 398,00 NOK

Pristillegg i juli og august
2 500,00 NOK



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 t/r inkl. skatter og avgifter

3netter på The Face Suites i 1 eller 2 romsleilighet,
avhengig av antall deltakere

3netter med helpensjon på Mutiara Taman Negara
(lunsj på ankomstdagen er ikke inkludert)

6netter på resort i valgt resort på Redang

Privat transport fra flyplassen i Kuala Lumpur til
hotellet i byen

Halvdagsutflukt i Kuala Lumpur

Privat transport fra hotellet i Kuala Lumpur til Hotel
Istana

Felles transport fra Hotel Istana til Labu Sentral

Felles båttransport fra Labu Sentral til Mutiara
Taman Negara

Utflukter med engelsktalende guide i Taman Negara
som beskrevet i programmet (rekkefølgen kan
variere)

Entréer/parkavgifter

Privat transport fra Mutiara Taman Negara til havna
i Kuala Teranganu eller Merang

Felles båttransport fra havna i Kuala Teranganu
eller Merang til det ønskede hotellet på Redang t/r

Privat transport fra havna i Kuala Teranganu eller
Merang til flyplassen i Kuala Lumpur

6%statsskatt

Reiseforsikring

Øvrige måltider

Drikkevarer

Tips

Vaksiner (kontakt din fastlege)

1MYR (malaysisk ringit = ca. 2 kr) for båttransport
fra Mutiara Taman Negara til Kuala Tahan. Betales
lokalt til båtmannen

Redang Marine Park Conservation Fee 30 MYR
(ca. 50 kr) per person

Hotelskatt på 10 MYR per rom per natt. Betales
på hotellet

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/malaysia/malaysias-hoydepunkter-14774?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/malaysia/malaysias-hoydepunkter-14774%3E

