Borneos skjulte skatter

Kom helt tett innpå Borneos fantastiske natur preget av
tropisk jungel, eksotiske grotter og et spennende dyreliv.
Her er det mulig å spotte både den spesielle neseapen og den
truede orangutangen. Etter en opplevelsesrik rundreise på øya
får dere mulighet til å slappe helt av på det flotte Shangri-La
Rasa Ria Resort, som ligger ved en helt fantastisk sandstrand.
Men hvis dere fortsatt er sultne på opplevelser, så ligger resortet
perfekt plassert i naturlige omgivelser. Her kan man blir med på
jungelturer eller snorkle/dykke i Tunka Abdul Rahman Marine
Park, som ligger like utenfor Kota Kinabalu.
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17 dager
Pris per person - Fra kr

30 648,-
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Den kulturelle byen Kuching
Bako National Park, hvor det er mulig å oppleve
neseapen
Semonggok Wildlife Rehabilitation Centre hvor det
er mulig å oppleve orangutanger
Badeferie på luksushotellet Shangri-La Rasa Ria
Resort

Dagsprogram
Dag 1: Avreise fra Norge
Dere flyr fra Oslo og etter to korte stopp ankommer dere
Kuching i morgen. Kuching ligger i den malaysiske delen
av Borneo, som ellers er delt mellom Indonesia og Brunei.

om kvelden
Shopping i verdensklasse på Pavilion og Suria
KLCC
Området Changkat Bukit Bintang med en rekke
hippe barer og restauranter
Byens fargerike bydeler: Little India og Chinatown

Hvis ønskelig kan man legge til et stopp i den yrende
storbyen Kuala Lumpur, Malaysias hovedstad, på vei ned.
Her er utvalg av Kuala Lumpurs høydepunkter:
Merdeka Square
Sri Mahamariamman Temple
Central Market
Masjid Negara - byens fantastiske Grand Mosque
Vakker arkitektur på Sultan Abdul Samad Building
samt byens jernbanestasjon
Petrona Towers og KLCC Park
Cathedral of Saint Mary The Virgin - engelsk kirke
fra 1894
Menara Kuala Lumpur - legg merke til belysningen

Ring 23 10 23 80

salg@benns.no

Dag 2: Ankomst Kuching,
Malaysia
Når dere har fått bagasjen blir dere mottatt i
ankomsthallen og kjørt til hotellet i Kuching. Resten av
dagen er til fri disposisjon, og mange vil kanskje slappe
litt av etter den lange reisen.
Kuching er hovedstaden i staten Sarawak, og er nok en
av Borneos mest sofistikerte byer med sin spennende
kombinasjon av kunst, kultur og et variert kulinarisk
tilbud. Bybildet er også veldig varierende - noen steder
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Iban-folket. Foto: Tourism Malaysia

virker gatene og bebyggelsen veldig moderne, mens
andre steder er arkitekturen preget av kolonihistorie.
Kuching huser også flere kinesiske templer og en indisk
moské, for å nevne noen av severdighetene i byen. På dag
5 får dere en lengre sightseeing i byen, hvor dere blir tatt
med til de forskjellige severdighetene.
Bruk eventuelt kvelden på å prøve ut mange av de
spennende "street food"-bodene man kan finne i byen.
Overnatting: Hotel Hilton Kuching

Dag 3: Kuching: Utflukt til
Baku National Park
I dag blir dere hentet kl. 09.00 og kjørt mot Baku
National Park. Turen er med både bil og båt og tar ca. 1,5
time. Ved ankomst i nasjonalparken blir dere møtt av en
naturguide og får en guidet fottur på Telok Paku Trail.
Det er her man kan være heldig å spotte den
fascinerende neseapen, spesielt tidlig om morgenen eller
sent om ettermiddagen. Derfor anbefaler vi at dere går
relativt stille gjennom nasjonalparken så dere virkelig
kan lytte til de mange rare lydene og fornemme det
spennende dyrelivet omkring dere. Etter ca. 1 time
kommer dere frem til en liten avsidesliggende strand.
Dere har også lunsj inkludert på turen. Sent på
ettermiddagen returnerer dere til hotellet.
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Bako National Park
I Bako National Park, som har eksistert siden 1957, får
man virkelig et godt innsyn i Borneos fantastiske dyreliv.
Til tross for at parken ikke er større enn 27 km2, byr den
på store forskjeller i vegetasjonen. Her kan du finne både
sumpområder og mangroveskog, samt flotte strender
langs kysten.
Det finnes ca. 275 neseaper i parken, og disse lever kun
på Borneo. De kan best spottes på stiene Telok Delima
og Telok Paku, og det er akkurat her dere skal gå.
Fuglelivet i Bako er også imponerende med over 150
arter. Her finner du blant annet flammeisfugl og
storknebbisfugl.
Overnatting: Hotel Hilton Kuching
Måltider: Frokost og lunsj

Dag 4: Kuching: Utflukt til
Semonggok Wildlife
Rehabilitation Centre
I dag venter enda en spennende utflukt. Borneo er
spesielt kjent for sine orangutanger, og de skal dere
forhåpentligvis få oppleve i dag. Dere blir hentet kl.
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Deer Cave, Mulu National Park

08.00 og kjører mot Semonggok Wildlife Rehabilitation
Center.
Orangutangene her lever delvis vilt, så det er dessverre
ingen garanti for at man får se dem, dog er stedet kjent
for å være et av de aller beste stedene for å snike til seg
en titt. Orangutangene her har blitt reddet ut fra
fangenskap og trent opp til å kunne klare seg selv i de
lokale omgivelsene. De har derfor mulighet til å komme
og gå som det passer dem, men som regel kommer de
tilbake til senteret ved fôringstid.
Stedet har også hatt suksess med sitt avlsprogram, så det
er store sjanser for at man får se en orangutangmor med
sitt barn - et bilde mange forbinder med Borneo.
For å komme til Semonggok Wildlife Rehabilitation
Center skal dere først kjøre en halvtime og deretter gå
20 minutter. I løpet av gåturen kommer dere forbi ville
botaniske hager, hvor dere kan se en unik samling av
regnskogens planter.
Dere har en sjåfør som vil fortelle dere litt underveis på
utflukten, men det er mulig å betale for en ekstra guide
som kan gå mer i dybden på det dere ser og opplever,
hvis ønskelig.
Overnatting: Hotel Hilton Kuching
Måltider: Frokost

Dag 5: Kuching:
Sightseeing
Sightseeing i Kuching står på programmet, og hele 4
timer er satt av til rundturen som også inkluderer et
elvecruise.
I løpet av turen får dere oppleve alle høydepunktene i
Kuching, deriblant Chinatown, den såkalte
"kattestatuen" som er et symbol på byen (Kuching betyr
katt på malaysisk) og det fargerike Tua Pek
Kong-tempelet som er kinesisk. Turen går i tillegg forbi
Civic Centre Viewing Platform, hvor dere kan få en flott
utsikt over byen, samt det verdensberømte Sarawak
Museum.
På den andre siden av elva kan dere også besøke
kattemuseet og på veien se både moskeer og palasset
Astana. Til slutt vender dere tilbake til gamlebyen i
Kuching, hvor dere får oppleve det fargerike markedet
fylt med krydder og diverse tekstiler.
Men opplevelsene stopper ikke der, dere får også
oppleve det firkantede tårnet ved elvebredden og
historiske bygninger fra tiden da den engelske familien
"Brooke" regjerte i staten Sarawak. Denne familien ble
omtalt som "White Rajahs", som betyr en hvit, indisk
konge/prins.
Helt til slutt blir den en times båttur på elven. Resten av
dagen har dere på egen hånd i Kuching.
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Kuching

Overnatting: Hotel Hilton Kuching eller lignende
Måltider: Frokost

Aiman Batang Ai Resort ligger i fantastiske omgivelser i
nasjonalparken, og er nydelig utsmykket og bygget i en
slags langhus-stil, som Borneo og særlig dette området er
så kjent for.

Dag 6: Kuching - Batang Ai

Overnatting: Aiman Batang Ai Resort (eller lignende)
Måltider: Frokost, lunsj og middag

Reisen fortsetter i dag mot Batang Ai National Park.
Nasjonalparken ligger ca. 270 km øst for Kuching og er
preget av en virkelig flott natur. På veien kjører dere
forbi små landsbyer, rismarker og palmeplantasjer før
veien snevrer seg inn og blir mer svingete når dere
kommer innover i landet. Dere stopper for å spise lunsj i
den lille byen Lachau.

Dag 7: Batang Ai: Utflukt
til Iban Longhouse

Til slutt kommer dere frem til Hydro Lake hvor dere går
om bord i en båt som transporterer dere til resortet dere
skal bo på. Her får dere også servert middag på kvelden.

I dag venter en virkelig spennende utflukt, hvor dere får
oppleve de imponerende langhusene. Utflukten starter
med en båttur som skal frakte dere dit. Underveis seiler
dere over Lake Hydro og innover Engkari River. Turen
tar ca. 30 minutter.

Batang Ai-området er kjent for å ha de eldste bosettelser
av iban-folket i delstaten Sarawak. Iban-folket kom hit i
det 15. århundre, og har siden bosatt seg i såkalte
langhus, som er så karakteristisk for Borneo. I 1980 ble
et hydro-elektrisk demningsprosjekt ferdiggjort, noe som
dannet en innsjø på hele 24 km2, nemlig det de kaller
Hydro Lake.

Når dere kommer frem får dere bevitne en kulturell
fremvisning oppført av langhusenes beboere, etterfulgt
av en blåserørsdemonstrasjon - en imponerende kunst
de innfødte er meget kjent for. Jegerne brukte nemlig i
sin tid blåserør med giftpiler for å jakte sine bytter.

Flere av lokalsamfunnene ble flyttet i forbindelse med
dette prosjektet, men det finnes fortsatt en rekke
langhus i området - og det er nettopp dem dere skal se i
morgen.
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Lunsj er også inkludert på dagens utflukt, og dere har litt
tid på egen hånd før turen går tilbake til Batang Ai om
bord på båten.
Overnatting: Aiman Batang Ai Resort (eller lignende)
Måltider: Frokost, lunsj og middag
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Få øye på en orangutang! Foto: Tourism Malaysia

Dag 8: Batang Ai - Kuching
- Miri
Etter frokosten i dag er det dessverre tid for å forlate det
flotte resortet. Turen går nå tilbake mot Kuching, hvor
dere skal fly videre til Miri. På vei til flyplassen stopper
dere og spiser lunsj.
Når dere ankommer Miri, blir dere hentet og kjørt til
hotellet. Dere har resten av dagen på egen hånd i Miri.
Overnatting: Miri Marriott Hotel (eller lignende)
Måltider: Frokost

Dag 9: Miri - Mulu: Utflukt
til grotter
I dag skal dere ut å fly igjen, når turen går videre til Mulu.
Her blir dere også hentet på flyplassen og kjørt til
resortet.
Senere på dagen blir dere hentet for dagens utflukt til
Deer Cave og Langs Cave. Dere blir fraktet til Mulu
National Parks' hovedkontor, hvor turen starter med en
3 km gåtur via en lang gangbro. På vei ut til grottene
passerer dere både sumpområder,
kalksteinsformasjoner, regnskog og små bekker.
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Når dere kommer frem til Deer Cave hersker det ingen
tvil om at dere er på vei inn i en av verdens største
grotter - den er godt over 2 km lang og 90 meter i både
bredden og høyden hele veien igjennom. Et imponerende
syn! Hovedkammeret, som er delvis opplyst av sollys, er
174 meter bredt og 122 meter høyt. Navnet Deer Cave
stammer fra at det lokale Penan- og Berawan-folket
brukte grottene og dette området til å beskytte hjortene
sine.
Som i de fleste grotter finnes det også i Deer Cave mange
flaggermus. Det er som regel tidlig på kvelden, mellom kl.
17 og 19, at man kan være heldig å oppleve en svart sky
av flaggermus fly over hodet på en.
Langs Cave ligger ikke så langt fra Deer Cave, men er
langt mindre i størrelse. Men denne grotten huser en
masse spennende stalaktitter og stalagmitter, som
absolutt er besøket verdt. Også her kan dere holde
utkikk etter flaggermus!
Etter utflukten blir dere kjørt tilbake på resortet hvor det
serveres middag før dere har resten av kvelden til fri
disposisjon.
Overnatting: Mulu Marriott Resort & Spa (Deluxe rom)
Måltider: Frokost og middag
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Batang Ai Longhouse. Foto: Malaysia Tourism

Dag 10: Mulu: Utflukt til
grotter og langhus
Denne dagen venter det også en spennende utflukt - med
flere grotter og langhus. Dere seiler først med en såkalt
"langbåt" før dere skal gå et stykke på en gangbro.
Turens første stopp er Wind Cave, hvor dere får se noen
imponerende stalaktitter og stalagmitter, hvor enkelte
også er opplyst.
Turen går også innom Penan Village, hvor dere besøker
noen spesielle langhus som myndighetene har tilrettelagt
i forbindelse med et moderniseringsprogram. Her kan det
bo alt fra 30 til 100 familier i ett langhus. Penan-folket er
det siste folket med nomadiske tradisjoner i Malaysia, og
det er fortsatt noen av dem som ikke ønsker å bo de
tilrettelagte boligene.
Penan-folket er utrolig dyktige til forskjellig typer
håndverk, og dere vil antageligvis oppleve at de gjerne vil
vise det frem med et ønske om å selge det.
Etter besøket i landsbyen, reiser dere videre til
Clearwater Cave, som huser en underjordisk elv. Ca. 200
trinn ned i grotten er det derfor mulig å ta en
forfriskende dukkert!
Lunsjen nytes på en lokal restaurant før dere returnerer
til resortet.
Overnatting: Mulu Marriott Resort & Spa (Deluxe rom)
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Måltider: Frokost, lunsj og middag

Dag 11: Mulu - Kota
Kinabalu
For å komme til Kota Kinabalu, må dere først fly tilbake
til Miri, og så videre til Kota Kinabalu.
Her venter noen avslappende dager på det 5-stjernede
hotellet Shangri-Las Rasa Ria Resort.
Dere blir mottatt på flyplassen og kjørt til dette
fantastiske resortet hvor dere skal tilbringe 5 netter. Her
kan dere bare lene dere tilbake og nyte de mange
fasilitetene og de vakre omgivelsene. Det er for eksempel
mulig å bli med på diverse vannsport, forskjellige fotturer
i området samt besøke noen av de omkringliggende
øyene.
Overnatting: Shangri-Las Rasa Ria Resort

Dag 12 - 15: Badeferie på
Shangri-La Rasa Ria Resort
De kommende dagene kan dere bare sette tiden på pause
og finne roen på Shangri-La Rasa Ria.
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Nyt en drink i baren på Shangri-La Rasa Ria

Resortet har en perfekt beliggenhet rett ved stranden
samtidig som det har en nærhet til naturen for de som
ønsker å oppleve mer av Borneos dyreliv.

Dag 17: Ankomst Norge
Dere lander i Norge.

Hotellet har to romkategorier, Garden Wing og Ocean
Wing (det er mulig å oppgradere til Ocean Wing mot et
gebyr). Fellesområdene i Garden Wing er vakkert
dekorert og man får virkelig følelsen av å være helt tett
på naturen i en avslappet atmosfære. The Ocean Wing er
enda mer luksuriøst enn Garden Wing, og har naturlig
nok utsikt over havet.
Stranden ved hotellet er 3 km lang og har en deilig, myk
sand. Hotellet har også et spa.
Overnatting: Shangri-Las Rasa Ria Resort
Måltider: Frokost

Dag 16: Hjemreise
Borneo-eventyret går mot slutten og dere vender nesen
mot Norge igjen. Dere blir i dag transportert til flyplassen
i Kota Kinabalu, og dere lander i Norge neste dag.
Også på hjemturen er det mulig å legge til et stopp i
Kuala Lumpur for eksempel, ta kontakt med en av våre
reiseeksperter for å organisere dette.
Måltider: Frokost
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Priser og avganger
Reiseperiode Januar - juni - Pris per person når 2 reiser sammen
Fra kr.
30 648,00 NOK

Reiseperiode Juli - august - Pris per person når 2 reiser sammen
Fra kr.
32 998,00 NOK

Reiseperiode September - desember - Pris per person når 2 reiser sammen
Fra kr.
30 648,00 NOK

MERK: Det vil komme et tillegg for avreise i juli/august samt på helligdager.

Ring 23 10 23 80

salg@benns.no

www.benns.no

Hva er inkludert i prisen?
Fly Oslo-Borneo t/r inkl. skatter og avgifter (avreise
fra anre flyplasser mot et tillegg i pris)

Måltider, utflukter, entreer og transfers som ikke
er beskrevet i reiseplanen

Innenriksfly på Borneo iht. program

Tips

4netter på Hotel Hilton Kuching

Drikkevarer

2netter på Aiman Batang Ai Resort

Reiseforsikring

1natt på Miri Marriott Hotel

Vaksiner (kontakt din fastlege

2netter på Mulu Marriott Resort

Kamera- og videogebyrer i nasjonalparkene Typisk 5 MYR per kamera = ca. kr. 10,-

5netter på Shangri-La Rasa Ria Resort inkl. frokost
Daglig frokost, 4 x lunsj og 4 x middag

Hotellskatt på 10 MYR per hotellrom per natt.
Betales på hotellet

Alle utflukter med engelsktalende guide iht.
program
Entreer og parkavgifter
Transfers
6% statsskatt

Bestill din
neste reise

Bestill

Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner
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Ring 23 10 23 80
Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30
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