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Utforsk Malaysias livlige hovedstad, landets eldste
nasjonalpark, vakre teplantasjer og øyperlen Langkawi
Bli med på en unik rundreise med andre medreisende i Malaysia
- et land med en fengslende kombinasjon av europeisk
kolonihistorie, storslått natur og vidunderlige strender. Malaysia
byr dessuten på en spennende multikulturell
befolkningssammensetning bestående av blant annet
malaysiere, kinesere og hinduer, for å ikke glemme landets
fascinerende urfolk, Orang Asli. Se frem til stilfulle og
komfortable overnattingssteder underveis.

Kuala Lumpurs hippe storbyliv og kultur

Naturopplevelser i regnskogen Taman Negara

Teplantasjene i Cameron Highlands, inkl. et besøk
hos Orang Asli-folket

Badeferie på tropeøya Langkawi, hvor dere bor på
luksushotellet The Andaman ved vakre Datai Bay

https://www.benns.no/asia/malaysia
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Dag 1: Avreise fra Norge
Dere flyr fra Norge. Det blir en mellomlanding på veien
med et flybytte underveis, innen dere fortsetter mot
Kuala Lumpur og Malaysia.

Dag 2: Ankomst Kuala
Lumpur, Malaysia
Dere ankommer Kuala Lumpur i løpet av dagen. Etter
dere har fått bagasjen og ordnet med
innreiseformalitetene, blir dere møtt av en representant
for BENNS som sørger for å få transportert dere til
hotellet i sentrum. Kjøreturen er på under én time.

Dere kommer til å bo ganske sentralt i Kuala Lumpur,
med korte avstander til flere av byens mest kjente
attraksjoner, heller ikke langt fra det primære
shoppingområdet ved Bukit Bintang. Fra hotellet har

dere dessuten utsikt til byens store varemerke, Petronas
Towers, som tidligere var verdens høyeste bygninger.

Pullman Kuala Lumpur City Center
Dette er et stilfullt, moderne og førsteklasses
luksushotell. Hotellet ligger som nevnt nær byens mest
kjente shoppingområde, samt Raja Chulan Monorail
station-en forhøyet jernbane som går gjennom byens
sentrum. På denne måten kommer dere enkelt rundt til
de mest populære områdene i Kuala Lumpur.

Pullman-hotellet har hele tre restauranter og to barer.
Kjøkkenet byr på både asiatiske og internasjonale retter.
Det er gratis Wi-Fi overalt på hotellet. Vil man være aktiv
under oppholdet kan en nytte seg av hotellets
treningssenter eller utendørsbassenget, og dere kan også
unne dere en spabehandling hvis ønskelig.

Rommene er ganske store og innrettet i et stilig og smart
design, med alle moderne fasiliteter. Rett og slett et
hotell med god standard i hjertet av Kuala Lumpur.

Resten av dagen er på egen hånd.



Petronas Towers, Kuala Lumpur
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Overnatting: Pullman Kuala Lumpur City Center

Dag 3: Kuala Lumpur -
halvdagsutflukt i Kuala
Lumpur
Nyt frokosten på hotellet. I dag er det en halvdagsutflukt
til fots på programmet. Dere vil få oppleve byens
hovedattraksjoner, nye som gamle. Guiden henter dere
på hotellet.

Kuala Lumpur er Malaysias hovedstad og imponerer de
fleste med sine multikulturelle og gjestfrie innbyggere,
hippe shoppingmuligheter og kompakthet, som gjør det
enkelt å oppleve mye på kort tid.

Rundturen i byen starter med en kort togtur til Masjid
Jamek-moskéen, som ligger der Kuala Lumpurs to elver,
Klang og Gombak, møtes. Det var f.eks. her at Kuala
Lumpur ble grunnlagt i 1857.

Mashid Jamek var den første store moskéen som ble
bygget i Kuala Lumpur. Moskéen ble innviet i 1909. På
dette stedet finner dere den store uavhengighetsplassen,
Merdeka, omgitt av bygninger i mange forskjellige
stilretninger. Mest synlig er den engelske kolonistilen.
Dere får også se Sultan Abdul Samad Building, bygget i
den karakteristiske Mughal-stilen. Den samme stilen

finner man også i byens jernbanestasjon.

Under gåturen kommer dere til å få smake på lokale
produkter, som f.eks. Roti Canal - et lokalt flatbrød, og
Teh Tarik, som er en varm te med melk. Sightseeingen
inneholder flere spennende høydepunkter, slik som:

Jalan Masjid India med en indisk moské
Området Merdeka med den engelske Royal
Selangor Club
Central Market med de mange forretningene som
selger lokalt håndverk
Det kinesiske tempelet, Sin Sze Si Ya, fra
1800-tallet.
Det indiske tempelet, Sri Maha Mariamman
Chinatown
Chan She Shu Yuen Clan House

Det er arrangert transfer tilbake til hotellet etter
gåturen. Resten av dagen er på egen hånd.

Andre høydepunkter i Kuala Lumpur:

Masjid Negara, byens fantastiske stormoské
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 verdensklasse i Pavilion og Suria KLCC



"Canopy Walking" i regnskogen Taman Negara
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Changkat Bukit Bintang med flere hippe barer og
restauranter
Byens fargeglade Little India og Chinatown
"Matgata" Jalan Alor

Petronas Towers, byens juveler
Petronas Towers er Kuala Lumpurs og Malyasias
ikoniske landemerke. Tårnene strekker seg hele 452
meter til værs og har hele 88 etasjer. Et flott syn om
dagen, men enda mer imponerende om kvelden når
lysene er tent. Tårnene, som er i stål og glass, står og
stråler som to juveler mot den kullsvarte nattehimmelen.
Et fantastisk syn!

Konstruksjonen av tårnene startet i 1992 og de stod
ferdige i 1996. I mange år kunne man ikke komme opp i
tårnene, men den tiden er over, og i dag kan man komme
helt opp til 86.etasje og nyte en flott utsikt over byen.

Den ekstraordinære spiseopplevelsen
Hvis dere ønsker få en ekstraordinær gastronomisk
opplevelse, anbefaler vi å ta turen til Tamarind Hill, som
serverer asiatisk kjøkken i toppklasse. Les mer om
restauranten her. Alternativt er det flere gode
restauranter i Changkat-området, hvor det også finnes
hyggelige utendørsbarer, eksempelvis Havana Bar and
Grill.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Pullman Kuala Lumpur City Center

Dag 4: Kuala Lumpur -
Taman Negara
Dere drar fra storbyens støy og vrimmel i dag og reiser til
en av verdens eldste regnskoger, Taman Negara, i hjertet
av Malaysia.

Etter frokosten forlater dere hotellet og det blir en kort
transfer til Hotel Istana. Herfra er det oppsamling av
andre gjester som skal være med på turen inn i
regnskogen. Turen til Taman Negara med buss tar ca. 4,5
timer. Målet er Labu Sentral, hvor dere går om bord på en
båt som frakter dere videre inn til regnskogen og
overnattingsstedet for de neste par nettene, Mutiara
Taman Negara.

Båtturen til Kuala Tahan, der resortet ligger, tar ca. 2
timer. Dere seiler gjennom den tette jungelen og
passerer flere små landsbyer. En flott tur som gir
fornemmelsen av hva som venter dere lengre inne i
regnskogen. Når dere kommer frem til Kuala Tahan er
det mulighet for å kjøpe lunsj (for egen regning).

Fremme i Kuala Tahan innlosjeres dere på resortet i
sjarmerende chalets (hytter). Dere har nå tid på egen
hånd til å nyte de eksotiske omgivelsene på resortet,
innen det om kvelden er tid for middag på Sri Muriara
Restaurant. Middagen er for egen regning.

Etter middagen er det en videopresentasjon av resortet
og området, innen dere sammen med en guide skal ut på

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


Utflukt til Lata Berkoh i Taman Negara
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en kveldstur i jungelen. Her vil dere få høre mer om
nattelivet i regnskogen og kanskje være så heldige å få
øye på noen av nattdyrene.

Taman Negara nasjonalpark
Dette er den eldste og første nasjonalparken i Malaysia,
opprinnelig under navnet King George V National Park.
Målsetningen var å bevare landets unike og endemiske
natur. Det blir antatt at regnskogen er 130 millioner år
gammel.

Parken er ca. 4400 km2 stor og flere steder er det
fremdeles tett, fuktig og ufremkommelig jungel med et
rikt dyreliv. Her lever det elefanter, tigrer og neshorn.
Dessverre kommer dere nok ikke til å oppleve disse
dyrene, da de gjemmer seg dypt inne i jungelen. Det er
like vel store sjanser for at dere får se dyr, slik som aper,
fugler, små øgler, mindre rådyr, og hvis dere er heldige -
tapirer.

Floraren og faunaen i Taman Negara er overveldende,
hvor mange av dem er endemiske for Taman Negara. Her
finnes det ca.:

10 000 forskjellige planter
150 000 insekter
25 000 virvelløse dyr
675 fuglearter
270 reptiler
250 typer ferskvannsfisk
200 ulike pattedyr

Aktiviteter i naturen er selvsagt populært i Taman
Negara og omfatter blant annet båtturer i elva og
fotturer i jungelen. En helt spesiell aktivitet må nok være
«canopy walking», hvor man går rundt på gangbroer
blant tretoppene i 40 meters høyde. Med andre ord vil
man herfra komme tett på dyrelivet i toppen av
regnskogen. Dette anbefales virkelig å prøve. Det er også
mulig å møte Malaysias urbefolkning, Orang Asli

Mutiara Taman Negara
Dette er et hyggelig 3-stjernes jungleresort og faktisk det
eneste som ligger inne i selve nasjonalparken. Dere
kommer til å bo i romslige chalets (hytter) på nesten 42
m2, med moderne komfort.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Mutiara Taman Negara

Les mer om Mutiara Taman Negara Resort

Dag 5: Taman Negara -
aktiviteter i regnskogen
Etter frokosten på hoteller er det snart tid for dagens
første aktivitet med guiden deres (det nøyaktige
tidspunktet for aktiviteten avtales med resepsjonen).
Denne aktiviteten varer ca. 3 timer og omfatter dels
Canopy Walking og dels en fottur til Teresek Hill.
Fotturen er 530 meter lang og kan være litt

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


Elvebåttur i Taman Negara
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nervepirrende, men overkommelig. Nyt utsikten til
Guning Tahan som er det høyeste fjellet i området.

Etter 3 timer kommer dere tilbake til resortet og tid til å
kjøpe litt lunsj (for egen regning). Etter litt avslapning er
det igjen tid for en annen aktivitet: båttur ned langs elva
mot Lata Berkoh. Her venter det noen vakre fossefall.
Nyt den fabelaktige naturen! Avhengig av vannstanden i
elva, kan det hende at dere må gå siste stykke av veien
for å komme til Lata Berkoh. Tilbake på resortet kan dere
nyte en bedre middag på restauranten (for egen regning).
Nyt siste kvelden i regnskogen.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Mutiara Taman Negara

Dag 6: Taman Negara -
Cameron Highlands
I dag, etter frokost, er det tid for å sjekke ut fra hotellet.
Det venter en kort båttur over til Kuala Than, der
turbussen står og venter. Minibussen kjører dere videre
mot Cameron Highlands. Kjøreturen tar ca. 6 timer, så
enda om det blir gjort et par stopp underveis, blant annet
for å kjøpe lunsj (for egen regning), er det nok lurt å ha
med noe vann og kanskje litt frukt med på bussen.

Sent på ettermiddagen ankommer dere hotellet i
Cameron Highlands. Om kvelden vil det bli servert

«Steamboat Dinner».

Cameron Highlands
Området ble oppdaget av den vestlige verden av
engelskmannen William Cameron i 1885. Cameron ble
trollbundet av området og roste det overfor sin regjering.
Deretter foreslo Sir Hugh Low at området ble gjort om til
«a resort area for health, pleasure, gardening or farming
purposes.» Det tok likevel litt tid, da man først ville sørge
for at infrastrukturen var i orden, hotellene var ferdig
bygget, teplantasjer var ferdig anlagt og mye mer. Først
41 år etter William Cameron oppdaget stedet, kom de
første feriegjestene til høylandet.

Det sies at de første gjestene i Cameron Highlands var
kinesiske forretningsmenn som søkte etter stillheten i
dette vakre området. Men det tok ikke lang tid innen
flere kom hit, spesielt engelskmenn, for å nyte det kjølige,
behagelige klimaet her som er rene kontrasten til
Malaysias fuktige lavland.

Det var faktisk i Cameron Highlands at den amerikanske
silkekongen, Jim Thompson forsvant på mystisk vis i
1967. En forsvinning som den dag i dag er en uløst gåte.

Den vakre naturen er virkelig i høysetet her, men
spennenende kultur er også tilstede, da landets
urbefolkning, Oran Asli har små landsbyer i området.

Strawberry Park Resort
Strawberry Park Resort ligger vakkert plassert midt i de
grønne temarkene i Cameron Highlands. Dere

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


Mutiara Chalets i Taman Negara
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overnatter i et 45 m2 romslig «Studio Room» som har
egen balkong med en flott utsikt til hotellets eksotiske
hage. Hotellet har flere fasiliteter, med blant annet
restauranter, bar, lounge, nattklubb, innendørsbasseng,
sauna og tennisbane.

Inkluderte måltider: Frokost og Steamboat Dinner i
Cameron Highlands
Overnatting: Strawberry Park Resort, studio room

Dag 7: Cameron Highlands
- Penang
Nyt frokosten på hotellet innen eventyret i Malaysia
fortsetter. I dag reiser dere videre mot Penang og George
Town. På veien mot Penang venter synet av det som gjør
Cameron Highlands til et yndet utfluktsmål, nemlig
temarkene i det bølgete landskapet.

Her er det temarker så langt øye ser og dere gjør et stopp
ved en teplantasje, som også har en fabrikk, for å se
hvordan teen forarbeides og hvilke typer te som er her,
samt de forskjellige kvalitetsgradene som finnes. Virkelig
en spennende og lærerik utflukt! Dere stopper i tillegg
ved en sommerfuglfarm og ved en av de mange små
hyttene der urfolket Orang Asli bor.

Deretter fortsetter dere mot Penang. Turen ned fra
Cameron Highlands er ganske svingete, så det tar litt tid.

Når dere først er nede fra høylandet er det en bedagelig
kjøretur til Penang og George Town, som ligger ca. 250
km fra Cameron Highlands. Dere stopper for lunsj
underveis (for egen regning). Dere er i George Town på
ettermiddagen.

Penang
Penang ble tidligere kalt for "Orientenes perle". Dette er
kanskje ikke helt tilfelle i dag, men Penang er likevel et av
Malaysias mest besøkte reisemål, spesielt på grunn av
øyas fascinerende miks av vestlig og asiatisk innflytelse.
Øya klarer på et vakkert vis å omfavne den moderne
tidsalderen uten å gi slipp på sin historiske kolonifortid.

På grunn av sine tallrike velbevarte bygninger er øyas
hovedstad, George Town, ført opp på UNESCOs
verdensarvliste. I den gamle bydelen finner dere flere
hyggelige restauranter, kaféer, barer og gallerier som
gjør bydelen utrolig sjarmerende å ferdes i. Innenfor det
kulinariske er også Penang i toppklasse, da maten her blir
hevdet av flere for å være noe av det beste man kan få i
Malaysia - faktisk i hele Asia!

Clans Kongsi Boutique Hotel
Hotellet deres i George Town er ganske unikt, da det er
innrettet i de "Sixteen Houses" som tilhører en av byens
største severdigheter, Khoo Kongsi-klanhuset. «Sixteen
houses» refererer til det i Khoo Kongsi-enklaven ble
bygget 16 terrassehus som flankerte de smale smugene
som førte inn til den sentrale gårdsplassen med
klantempelet.



Teplantasjene i Cameron Highlands. Foto: Malaysia tourism
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Terrassehusene ble bygget til nyankomne kinesiske
familiemedlemmer av Khoo-familien. Arkitekturen er
typisk sørkinesisk med en eklektisk stil, og strukturen er
en tydelig blanding av kinesisk, malaysisk og vestlig
arkitektur, helt unikt for Penang.

Terrassehusene blev bygget til nyankomne kinesiske
familiemedlemmer til Khoo familien. Arkitekturen er
typisk sydkinesisk, eklektisk stil, og strukturen er en
tydelig blanding af kinesisk, malaysisk og vestlig stil.
Denne blanding kan ikke ses i Kina og er derfor helt unik
for Penang. Dere overnatter i enten Harmony - eller
Courtyard-rom, disse er store og romslige med et ekte
asiatisk "touch" i innretningen.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Clans Kongsi George Town i Harmony
Room eller Courtyard Room

Dag 8: Penang - to
utflukter
Etter frokosten på hotellet er det tid til å gjøre seg klar til
dagens første utflukt.

Øyrundtur på Penang
Den første utflukten tar dere med rundt til øyas
severdigheter, fra strendende på nordsiden av øya til
nostalgiske George Town. Høydepunktene på utflukten

omfatter Ferringhi Beach og landsbyen Teluk Bahang, en
fiskerlandsby, markedsboder, landsbyen Malay,
slangetempelet og Penang Bridge. Hvis tiden tillater det,
vil dere også besøke en fabrikk som produserer lokale
produkter. All entré er inkludert i prisen.

Etter rundturen drar dere tilbake til hotellet. Her vil det
bli litt tid for avslapning, innen dere på slutten av
ettermiddagen skal ut på enda en spennende utflukt,
denne gangen i selve George Town. Dere kan jo selvsagt
selv besøke denne UNESCO-beskyttede bydelen før
utflukten, da dere bor tett på flere av stedets
attraksjoner, slik som Kaptail Keling Mosque.

Byvandring i George Town, blant annet med sykkeltur i
en Trishaw
På slutten av ettermiddagen skal dere oppleve George
Town på en annerledes måte, nemlig med en Trishaw, en
tradisjonell sykkeltaxi som man ser overalt i byen.

Dere vil få se flere av byens aller største attraksjoner,
deriblant Fort Cornwallis, Weld Quay, Klanhuset Khoo
Kongsi (like ved der dere bor), Little India med tempelet
Sri Mahamariamman og herskapshuset Pinang
Peranakan Mansion. Dere avslutter med ettermiddagste
på det legendariske Eastern & Oriental Hotel (E&O),
innen dere returnerer på hotellet.

George Town
George Town kom på UNESCOs verdensarvliste i 2008
(sammen med Melaka). De tidligste bosettelsene funnet
på øya er fra 1700-tallet, men det var først i 1786, da



Cameron Highlands
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kapteinen Francis Light overtok øya med makt på vegne
av East India Trading Comapny, at staten begynte å
blomstre. Ikke lenge etter ble George Town grunnlagt.
Bosetterne kunne ta så mye land de ønsket og da øya fikk
status som tollfri sone, kom enda flere til øya. I en kort
periode vokste en illegal opiumhandler på øya som
lysskye kinesere stod bak, men britene fikk det etter
hvert under kontroll.

George Town fikk status som en «riktig» by i 1957, kort
tid før Malaysia fikk sin uavhengighet. På 1980-tallet
mistet byen sin tollfrie status til Langkawi, men byen og
øya tiltrekningskraft ble ikke mindre og ble virkelig satt
på kartet igjen etter den kom på UNESCOs liste, noe som
betydde at de fikk mye penger til renovering.

Andre høydepunkter i George Town

Cheong Fatt Tze Mansion - The Blue Mansion - et
"MUST" å se i George Town. Bygget etter Feng
Shui-prinsipper. Bygningen er den ene av bare tre
tradisjonelle "Mansions" utenfor Kina. I dag er
dette et luksushotell som også tilbyr rundvisninger
i bygningen
Tempelet Kek Lok Si. Sørøst-Asias kanskje mest
betydningsfulle buddhistiske tempel
St. George's kirken fra 1816
Wat Chaiyamangalaram - et viktig buddhistisk
tempel med en enorm liggende Buddha
Kuan Yin Temple fra 1728 - et av de eldste
templene i Malaysia

Et populært spisested
China House i Beach Street kan anbefales som enten
spisested, et perfekt sted for en drink eller kopp kaffe,
eller bare for å høre noe god musikk. Les mer her.

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: Clans Kongsi George Town i Harmony
Room eller Courtyard Room

Dag 9: Penang - Langkawi
Dere har tiden på egen hånd, frem til det er avgang fra
hotellet til flyplassen i Penang. Her venter flyet som skal
ta dere nordover til Langkawi. Vel fremme på Langkawi
kan dere se frem til et nydelig strandopphold på
5-stjerners hotellet The Andamann som ligger i Datay
Bay ved et av Malaysias beste strender. Hotellet deler
stranden med det legendariske Datai Hotel.

Langkawi
Langkawi er den største øya i øyhavet med samme navn
og ligger på grensen til Thailand. Hele øyhavet består av
ca. 100 (det er faktisk litt tvil om det er 99 eller 105
øyer). Klimaet er naturligvis tropisk med temperaturer
mellom 25-34 grader året rundt. Den beste tiden å
besøke Langkawi er i perioden desember-mars.

Øya er kjent for å by på det beste av alle verdener: vakre
strender, god infrastruktur, fantastisk natur med blant
annet mangroveskog som skjuler en unik flora og fauna,

http://www.chinahouse.com.my/


Strawberry Park i Cameron Highlands
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kjempebillig shopping på grunn av stedets tollfrie status
og ikke minst fascinerende legender.

Selv om øya i dag er et «hot sport» for turister, er det
likevel nok av muligheter til å oppleve landlig idyll og
autentisitet hvis man kjører rundt på øya utenfor de
typiske turiststedene. Utover å oppleve den lokale
livsstilen er det også mye annet å gjøre på Langkawi:

Mount Mat Cintang, Langkawis nesthøyeste fjell.
Her er det mulig å både gå på høye gangbroer og
taubane, og dere vil få en fantastisk utsikt over øya
og det omkringliggende øyhavet
Geopark Forest Reserve med mangroveskog, tett
jungel og usedvanlige geologiske
klippeformasjoner. Dere kommer tett på øyas
unike biodiversitet
Øyhopping: Opplev jomfruelige Dayang Bunting
og/eller snorkling/dykking ved Pulau Payar Marine
Park
Gua Cerita og Gua Langsir: Hele 3 fossefall og
spennende klippehuler
Utsikten fra Gunung Raya, øyas høyeste fjell - det
er mulig å gå de 4287 trinnene opp eller bli kjørt til
toppen
Øyas strender - utover Datai Bay er nok øyas beste
strender Tanjung Rhu Beach, Cenang Beach og
Tengah Beach
Spise lunsj på Bon Ton Resort

Datai Bay
Datay Bay ligger i det nordvestlige hjørnet av Langkawi
og byr på den mest idylliske settingen som tenkes kan, en
U-formet bukt med en vakker sandstrand og et
smaragdgrønt vann omgitt av frodige, regnskogskledde
fjell. For de aktive finnes det en perfekt golfbane og flere
turstier i regnskogen som munner ut i den nydelige
stranda. Det er ingen offentlig adgang til stranda, så dere
har den helt for dere selv, sammen med gjestene på
hotellet.

The Andaman
The Andaman er et vidunderlig 5-stjerners luksushotell
beliggende i idylliske, tropiske omgivelser ved Datai Bay,
omgitt av en urgammel regnskog og et 8000 år gammelt
korallrev. Se frem til stilfulle og store rom med all
komfort og moderne fasiliteter. Fra rommet har dere
enten utsikt til havet eller til regnskogen.

Inkludert i reisens pris er overnatting i et flott 43 m2
Rainforest Room. Oppgradering av romkategori er
selvfølgelig mulig å kjøpe, kontakt oss for mer
informasjon. The Andaman byr på hele 5 restauranter
med kjøkken i toppkvalitet. Her serveres malaysisk,
japansk og internasjonale retter. I tillegg finnes det en
bar og en stor open-air lounge.

Det er nok av ting å gjøre på hotellet, slik som
vannsportsaktiviteter, golf, matlagingskurs, delta i Coral
Conservation-aktiviteter, eller bli med hotellets
naturguide på en fottur i regnskogen i området. På
hotellet kan dere også unne dere en spabehandling, hvor



Studio Room på Strawberry Park i Cameron Highlands
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dere samtidig får en sublim utsikt over bukten!

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: The Andaman i Rainforest-rom

Dag 10 - 13: Langkawi
Nyt frokosten på The Andaman. Dagene er fri til
disposisjon til å bade, slappe av og nyte både
nærområdet Datai Bay og Langkawi for øvrig. Det kan
virkelig anbefales å sette av en kveld til å spise på den
asiatiske restauranten på The Datai Hotel. En
gastronomisk opplevelse av de sjeldne!

Inkluderte måltider: Frokost
Overnatting: The Andaman i Rainforest-rom
Det er mulig å oppgradere hotellrom. Kontakt oss for
mer informasjon.

Dag 14: Langkawi - Kuala
Lumpur - hjemreise
Start dagen med en god frokostbuffet på hotellet. Etter
utsjekking vil dere i løpet av dagen bli kjørt til flyplassen
på øya, herfra flyr dere til Kuala Lumpur. Senere på
dagen flyr dere fra Kuala Lumpur med kursen mot Norge.

Dag 15: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode Mars - juni   - Pris per person når 2 reiser sammen*

Delt dobbeltrom - Fra kr.
28 898,00 NOK

Reiseperiode Juli - august   - Pris per person når 2 reiser sammen*

Delt dobbeltrom - Fra kr.
32 098,00 NOK

Reiseperiode September - november  - Pris per person når 2 reiser sammen*

Delt dobbeltrom - Fra kr.
28 898,00 NOK

Reiseperiode Desember - februar   - Pris per person når 2 reiser sammen*

Delt dobbeltrom - Fra kr.
29 998,00 NOK

*Merk: Prisene er basert på bestilling 90 dager innen avreise, da man dermed oppnår 15% rabatt på luksushotellet,
Andaman, samt andre fordeler. Derfor er det opplagt å bestille denne reisen i god tid, slik at du oppnår best mulig
pris.



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                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly t/r inkl. skatter og avgifter

Fly Penang - Langkawi inkl. skatter og avgifter

Fly Langkawi - Kuala Lumpur inkl. skatter og avgifter

Engelsktalende guide på turene/utfluktene

Privat transfer fra flyplassen til hotellet i Kuala
Lumpur

Måltider som er beskrevet i programmet

Transport fra Kuala Lumpur til Kuala Tembeling

Båttur Labu Sentral - Mutiara Taman Negara

Entréer og parkavgifter til utfluktene som er
beskrevet i programmet

Båt fra Mutiara Taman Negara til Kuala Tahan

All transport sammen med andre medreisende

Privat transfer fra hotellet i Penang til flyplassen

5netter på The Andaman, 5* med frokost

Privat transfer t/r fra flyplassen i Langkawi til
hotellet

6% statsskatt

2netter på Pullman Kuala Lumpur City Center

2netter på Mutiara Taman Negara

1natt på Strawberry Park Resort, studio room

2netter på Clans Kongsi George Town, i Harmony

Reiseforsikring

Øvrige måltider som ikke er beskrevet i
programmet

Drikkevarer

Tips

Vaksiner (kontakt din fastlege)

Video/kameragebyr (typisk 5 MYR per kamera i
Taman Negara)

Evt. høysesongtillegg

Turistskatt på 10 MYR per rom per natt. Betales
til hotellene direkte

Eventuelle andre utflukter

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/det-beste-av-malaysia-14932?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/det-beste-av-malaysia-14932%3E
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
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                Bestill                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Room eller Courtyard Room

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/det-beste-av-malaysia-14932?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/det-beste-av-malaysia-14932%3E

