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En unik rundreise i det ekte Malaysia
Denne reisen rommer det meste og det beste av Malaysia,
nemlig hipt storbyliv i Kuala Lumpur, unik natur og kultur i
Cameron Highlands og Belum Rainforest, historie og kultur i
byene Ipoh og Kota Bharu, og en fantastisk badeferie på
Perhentian Islands. På toppen av det hele venter et opphold på
et helt spesielt øko-resort midt inne i jungelen! Batu Caves i Kuala Lumpur

Malakkas UNESCO-beskyttede, historiske sentrum

Besøk hos Orang Asli-folket i Cameron Highlands &
Belum Rainforest

Fagerikt marineliv ved Perhentianøyene

https://www.benns.no/asia/malaysia
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Dag 1: Norge - Malaysia
Dere flyr fra Oslo (eller fra andre flyplasser mot et tillegg
i pris) mot Kuala Lumpur i løpet av dagen. Det blir én
mellomlanding underveis før dere når fantastiske
Malaysia.

Dag 2: Ankomst Kuala
Lumpur
På flyplassen blir dere møtt av en representant fra
BENNS, som ordner med transfer til hotellet med sin
perfekte beliggenhet i hjertet av Kuala Lumpur. Det tar
ca. 1 time å kjøre fra flyplassen til sentrum. Resten av
dagen har dere på egen hånd i denne
verdensmetropolen.

Kuala Lumpur
Kuala Lumpur er Malaysias dynamiske hovedstad -

berømt for sin multikulturelle
befolkningssammensetning, fantastiske
shoppingmuligheter og kompakte bykjerne, som gjør det
enkelt å komme seg rundt og oppleve mange ting på kort
tid.

Byen er en berusende opplevelse, fra den søte røyken fra
røkelsespinnene i de kinesiske templene og den herlige
lukten av BBQ-satay til støyen fra nattmarkedene og de
velduftende aromatiske oljene som siger ut fra alle de
flotte spa-salongene i byen.

Kuala Lumpur har gått gjennom en rivende utvikling over
de siste årene, og tilbyr turister i dag en unik komfort og
kvalitet samtidig som de har ivaretatt byens historie,
kultur og tradisjoner på et meget godt vis.

Pullman Kuala Lumpur City Center

Hotellet er virkelig et førsteklasses hotell, her venter
komfort og moderne luksus.

Pullman ligger i nærheten av byens største severdigheter
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Grand mosque i Kuala Lumpur

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

samt det primære shoppingområdet, Bukit Bintang. Rett
ved går også byens berømte "monorail" over bakken, og
nærmeste stasjon er Raja Chulan.

Utsikten er heller ikke verst - fra hotellet kan du speide
rett over til byens kanskje største landemerke: de
berømte Petrona Towers, som engang har vært verdens
høyeste bygninger.

Hotellet har tre restauranter, to barer og kjøkkenet
serverer både asiatiske og internasjonale retter. Ellers
finner du både treningssenter, utendørs svømmebasseng
og spa på hotellet, samt WiFi på hele området. Rommene
er store med et smart design og moderne innredning.

Måltider inkludert: Mat på flyet
Overnatting: Pullman Kuala Lumpur City Center

Dag 3: Kuala Lumpur -
Sightseeing
Etter frokost blir dere hentet på hotellet av guiden og
tatt med ut på en sightseeing i Kuala Lumpur.

Dere blir kjørt til Merdeka Square, som er Malaysias
Uavhenighetsplass, hvor turen offisielt begynner.
Merdeka var, under det britiske styret, en paradeplass
hvor man blant annet også spilte cricket. Langs plassen
troner stadig den gamle engelske cricket-klubben Royal

Selangor fra 1884 i den karakteristiske arkitekturen med
bindingsverk.

Plassen rommer også en av verdens høyeste
flaggstenger, og på motsatt side av Royal Selangor ligger
Sultan Abdul Samad Building med sin storslåtte
Mughal-arkitektur. Turen fortsetter til byens gamle
togstasjon, også i Mughal-stil, og videre til Petrona
Towers hvor det blir et foto-stopp.

Fra Petrona Towers fortsetter turen til de berømte Batu
Caves i utkanten av Kuala Lumpur. Disse grottene er
spesielt kjente for sitt tempel - beliggende inne i den ene
grotten. Til slutt besøker dere Royal Selangor Pewter
Vistor's Centre, hvor dere får muligheten til å se og høre
mer om landets viktigste eksportvare, tinn, og eventuelt
gjøre noen gode kjøp.

Etter sightseeingen blir dere fraktet tilbake til hotellet og
har resten av dagen på egen hånd.

Flere høydepunkter i Kuala Lumpur:

Masjid Negara - byens fantastiske Grand Mosque
Petrona Towers og KLCC Park
Cathedral of Saint Mary The Virgin - engelsk kirke
fra 1894
Menara Kuala Lumpur - legg merke til belysningen
på kvelden
Førsteklasses shopping i Pavilion og Suria KLCC
Området Changkat Bukit Bintang med masse hippe
barer og restauranter



Gammel engelsk kirke ved Merdeka Square
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Byens fargerike bydeler: Little India og Chinatown
Jalan Alor - "street food markedet" Food Hawker
Center like ved inngangen til Changkat. Godt og
billig!

Petrona Towers - byens landemerke
Petrona Towers har lenge vært Kuala Lumpurs og
Malaysias mest ikoniske byggverk. De to tårnene ruver
hele 452 meter til værs og har 88 etasjer. De er flotte på
dagtid, men kanskje enda mer magiske om kvelden når de
er opplyste og de lyser som to edelstener mot den mørke
nattehimmelen. Et imponerende syn!

Den ekstraordinære spiseopplevelse
Man spiser generelt godt i Malaysia, men hvis dere
virkelig vil unne dere en fantastisk opplevelse, anbefaler
vi Tamarind Hill, som har et asiatisk kjøkken i
verdensklasse. Les mer om restauranten her.

I Changkat-området finnes det også mange gode
restauranter og utendørs barer, som f.eks. Havana Bar
and Grill. En helt annen, og simplere, mulighet er
matmarkedet ved Jalan Alor.

Aktiviteter inkludert: Sightseeing i Kuala Lumpur
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Pullman Kuala Lumpur City Center

Dag 4: Kuala Lumpur -
Heldagsutflukt til Malakka
I dag står kulturarv og omfattende britiske, nederlandske
og portugisiske ruiner og erindringer på planen når turen
går til Malakka, som ligger på UNESCOs verdensarvliste.

Utflukten begynner ved St. Peter's Church, som ble
bygget i 1710 og er landets eldste kirke som fortsatt er i
bruk. Neste stopp er Chinese Hill, hvor dere får se
restene av et gammelt portugisisk fort, A Famosa, med
den spesielt kjente 'Porta de Santiago'. På toppen av
bakken (Chinese Hill) ligger også St. Paul's Church som
huser noen gamle nederlandske gravstener fra
1600-tallet.

Deretter fortsetter turen til Malakkas kanskje mest
kjente bygninger, som er de vakre, røde, typisk
nederlandske bygningene på Red Square. Her ligger blant
annet det gamle rådhuset, Stadthuys, og en gammel kirke
kalt Christ Church.

Etter litt historisk påfyll er det tid for lunsj på en lokal
restaurant. Etterpå fortsetter turen til landets eldste
aktive kinesiske tempel, Cheng Hoon Teng. Til slutt blir
det en liten gåtur langs Yonker Street med sine mange
flotte, renoverte "shop-houses" (gamle
detaljforretninger), som i dag stort sett er omdannet til
kafeer, restauranter, butikker med lokalt håndverk og
pensjonater.

http://www.samadhiretreats.com/tamarind-hill-kuala-lumpur.html
http://havanakl.com/
http://havanakl.com/


Pullman Hotel i Kuala Lumpur
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Malakka

Tilbake i det 15. århundre var Malakka en særdeles
driftig havneby - en av de viktigste i hele Sørøst-Asia.
Denne statusen har gradvis blitt overtatt av Singapore,
men nedgangen i handel hadde allikevel den positive
konsekvensen av at byens kulturarv ble beskyttet fra
modernismen. Malakka kom derfor på UNESCOs
verdensarvliste i 2008, og har siden da opplev en sterkt
økende interesse fra turister. Malakkas nyvunne
betydning har gitt innbyggerne en "selvtillitsboost" og
byen stråler av entusiasme.

Aktiviteter inkludert: Heldagsutflukt til Malakka
Måltider inkludert: Frokost og lunsj
Overnatting: Pullman Kuala Lumpur City Center

Dag 5: Kuala Lumpur -
Cameron Highlands
Dere sjekker ut fra hotellet før minibussen setter kursen
nordpå mot det malaysiske høylandet, Cameron
Highlands, spesielt kjent for sine teplantasjer.

Turen til høylandet tar ca. 5 timer, da særlig det siste
stykke består av veldig svingete og kronglete veier. Men
det er heldigvis lagt inn flere stopp på veien, blant annet
ved en teplantasje hvor dere får høre mer om
produksjonen av svart te, samt smake på forskjellige

tesorter. Dere stopper også ved en liten bygd hvor det
bor etterkommere av det malaysiske urfolket, Orang
Asli, som man mener er nært beslektet med det
australske aboriginerne. Det blir også lunsj underveis (for
egen regning).

Når dere endelig ankommer Cameron Highlands blir dere
kjørt direkte til hotellet, Strawberry Park Resort, hvor
dere skal bo for natten. På kvelden blir det arrangert en
såkalt "Steamboat Dinner" på hotellet.

Cameron Highlands

Dette området ble, for den vestlige verden, først
oppdaget av engelskmannen William Cameron i 1885.
Det tok deretter ikke særlig lang tid før flere, både
turister og andre, fant veien hit på grunn av det kjølige,
behagelige klimaet, som var en stor kontrast til det
varme, fuktige lavlandet. Det var også er i Cameron
Highlands at den amerikanske silkekongen, Jim
Thompson, i 1967 forsvant på mystisk vis. Et mysterium
som aldri ble løst.

Strawberry Park Resort

Et vakkert beliggende resort midt i mellom de grønne
markene og teplantasjene i Cameron Highlands. Dere
bor på romslige Studio Rooms med egen balkong og
utsikt over hotellets eksotiske hage. Hotellet har også en
rekke fasiliteter med bl.a. flere restauranter, bar, lounge,
nattklubb, innendørs svømmebasseng, badstu og
tennisbane.

/asia/singapore


Pullman Hotel, Kuala Lumpur
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Aktiviteter inkludert: Stopp ved teplantasje & besøk hos
Orang Asli-folket
Måltider inkludert: Frokost og middag
Overnatting: Strawberry Park Resort i Studio Room

Dag 6: Cameron Highlands
- Ipoh - Belum Rainforest
Etter frokost går turen ned fra høylandet og først mot
Ipoh. Ipoh er kanskje en av de mest oversette byene i
Malaysia, men byr på masse interessant kultur. Det blir
arrangert en rundtur i byen hvor dere får se de største
attraksjonene. Dere besøker den gamle
jernbanestasjonen, klokketårnet Birch Memorial,
rådhuset og høyesterett, cricketklubben Ipoh Club,
biblioteket Tun Razak, den indiske moskeen Muslim
Sheik Adam Mosque, den fascinerende markedsgaten
Jalan Bandar Timah og bydelen Little India.

Etter rundturen er det tid for lunsj, og det kan anbefales å
prøve ut noen av de lokale, kulinariske fristelsene du kan
finne på omtrent hvert hjørne. Dere kan f.eks. prøve FMS
Bar & Restaurant, som serverer internasjonale retter,
eller kanskje et autentisk indisk måltid på Banana Leaf
Rice Meal. For de litt mer eventyrlystne kan også den
berømte 'Ipoh Hor Fun' (flate nudler i suppe) eller 'Lok'
(assorterte frityrstekte pommes frites) anbefales.

Ipoh

De fleste turister i Malaysia har det ofte så travelt med å
komme seg fra Kuala Lumpur til Penang at de glemmer
eller overser den historiske byen Ipoh. Noe som er synd,
da Ipoh er en fantastisk, interessant by. Ipohs gamleby
byr på karismatiske gater med "street art" og vakre,
gamle bygninger som i dag stort sett fungerer som kafeer
og restauranter. Ipohs bydel Little India er spesielt
fargerik og huser festlige butikker og fantastiske
spisesteder. Ipohs nye bydel, som ligger øst for elven, er
et "hot spot" for kulinariske opplevelser av enhver art,
som f.eks. regionale klassikere som 'Ayam Tauge' (kylling
med bønnespirer), Ipohs hvite kaffe og kremet
soyapudding.

Etter lunsj fortsetter reisen direkte til Belum, som ligger
helt oppe i nord ved grensen til Thailand. Dere blir kjørt
direkte til resortet, og har resten av dagen på egen hånd
til å bare slappe av i de nydelige omgivelsene.

Belum Rainforest Resort

Belum Rainforest Resort er et av Malaysias førende
øko-resorter, og ligger midt i regnskogen, i overdådige
omgivelser. Bedre blir det ikke!

Aktiviteter inkludert: Rundtur i Ipoh
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Belum Rainforest Resort, i Azlanii-rom

/asia/malaysia/belum-rainforest-resort
/asia/malaysia/belum-rainforest-resort


Malakka Red Square. Foto: Tourism Malaysia
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Dag 7: Belum Rainforest
Etter den deilige frokosten står regnskogopplevelser for
tur! I dag skal dere på båttur på den berømte innsjøen
Lake Temenggor, lete etter verdens største blomst,
Rafflesia, som kan bli over 1 meter i diameter, samt gå i
elefantenes fotspor for å finne det stedet hvor dyrene
går for å finne livsviktige mineraler av en helt spesiell
jordtype.

Det serveres lunsj i nærheten av et pittoresk fossefall
midt i jungelen, hvor det også er mulig å ta en dukkert om
det skulle friste. Helt til slutt stopper dere i en liten bygd
hvor Malaysias urfolk, Orang Asli, holder til. Resten av
dagen har dere for dere selv på resortet.

Belum Rainforest

Belum-Temenggor Rainforest er Malaysias største
regnskog, og er på mange måter mer uberørt enn den
kjente Taman Negara-regnskogen, selvom besøkstallet
også her har steget de siste årene. Lake Temenggor
oppstod faktisk på grunn av en oversvømmelse i
forbindelse med byggingen av Temenggor-demningen i
1972.

Belum består av frodig, grønn villmark, som blant annet
gjør det mulig å spotte neshornfugler, som det faktisk
finnes 10 forskjellige slag av her i Belum. I tillegg er det
mulig å se tapirer, bjørner, tigere og hvis du er heldig;
pantere, som er meget sky. De knudrete trerøttene rundt
omkring i regnskogen er hjemsted for orkidéer og

håndstore gresshoppere.

Aktiviteter inkludert: Rundtur i Belum Rainforest
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Belum Rainforest Resort

Dag 8: Belum Rainforest -
Kota Bahru
I dag går turen østover, mot Kota Bharu i staten
Kelantan, etter frokost. På veien dit kjører dere over en
fjellkjede som gir en helt fantastisk utsikt utover
regnskogen.

Hele den nordøstlige delen av Malaysia, og spesielt
Kelantan og Kota Bharu, er sentrum for den mer
tradisjonsrike, muslimske kulturen i landet. Her er
tempoet lavt, og fred og fordragelighet preger
omgivelsene, selv om den vestlige moderniteten ikke er
så utbredt her. Her vektlegges religion og tradisjoner, og
hele området kan sies å være litt åndelig - dypt forankret
i kultur, historie og bevarelse av blant annet gamle
håndverkstradisjoner.

Kota Bharu rommer en herlig energi, som man oftest
finner i større byer, men samtidig er rolig og vennlig
atmosfære, som en kanskje oftest opplever i mindre
byer. Det blir også mulig å prøve noen lokale, kulinariske
opplevelser eller kjøpe noen imponerende, lokale

/asia/malaysia/belum-rainforest-resort


A Famosa-fortet i Malakka. Foto: Tourism Malaysia
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håndverksprodukter.

Når dere ankommer byen blir det arrangert en
sightseeing hvor dere får se og oppleve de største
severdighetene i området. En av de største attraksjonene
er Wat Photivihan, hvor dere blant annet kan se
Sørøst-Asias lengste liggende Buddha, som er 44 meter
lang, 11 meter høy og 9 meter bred. Videre får dere
besøke de stedene hvor de lager de dukkene og dragene
dette stedet er så kjent for. Turen fortsetter så til Seven
Lagoon Beach og den berømte fiskefarmen i Kelantan,
før den avsluttes med et stopp ved Pengkalan Hulur,
hvor det er muligheter for å gjøre noen tollfrie innkjøp.

Etter rundturen blir dere fraktet til hotellet for natten.
Resten av dagen og kvelden har dere på egen hånd i Kota
Bharu.

Aktiviteter inkludert: Rundtur i Kota Bahru
Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotel Perdana Kota Bharu, i Deluxe
Classic-rom eller tilsvarende

Dag 9: Kota Bahru - Kuala
Besut - Perhentian Islands
Etter frokost sjekker dere ut av hotellet og gjør dere klar
for å sette kursen sørover mot havnebyen Kuala Besut,
hvor dere videre skal ta båten ut til Perhentian Islands.

Det er bare å la alle inntrykkene synke inn og se frem til
noen late dager på stranden!

Kjøreturen til Kuala Besut tar ca. 1 time, og det samme
gjelder båtturen ut til Perhentian Islands. Forventet
ankomst på hotellet, Tuna Bay Island Resort, er rundt kl.
12. Resortet ligger på den største øya i øygruppen,
Perhentian Besar.

Perhentian Islands

Perhentian Islands er et beskyttet havområde i Malaysia,
og alle besøkende må betale et gebyr for å besøke
øygruppen. Beløpet tilsvarer ca. 65 kr og betales til
myndighetene på havnen i Kuala Besut.

Perhentian Islands ligger 19 km utenfor den malaysiske
kysten. Her finner dere krystallklart vann og atskillelige
dykke- og snorklesteder for de som er interessert i det.
Havet omkring den beskyttede øygruppen er fullt av
spennende marineliv med masse fargerike fisk, sjøroser
og koraller. Det er ofte også mulig å svømme med
havskilpadder eller enkelte typer haier.

Obs: Det er strengt forbudt å samle koraller eller andre
ting fra havet for å ta det med hjem. Det kan også
medføre bøter.

Perhentian Island består av 2 øyer; Perhentian Kecil og
Perhentian Basar. Perhentian Kecil tiltrekker mange
unge og backpackere, mens Perhentian Basar passer
bedre for familier og par. Perhentian er et malaysisk ord
som betyr "et sted å stoppe". En gang i tiden var øyene



Temarkene i Cameron Highlands. Foto: Tourism Malaysia
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nemlig et sted hvor handlende stoppet for å slappe av på
reisen. Så i prinsippet er det ikke så mye som er forandret
i dag, utover at øyene i tillegg tiltrekker reisende fra hele
verden som søker litt ekstra sinnsro.

Det finnes ingen veier på Perhentian, men til gjengjeld er
det masse vanntaxier, mulighet for å leie kajakk og
såkalte "jungle walks" for de aktive. De fleste turister
bruker tiden her bare til å slappe av på stranden, nyte
naturen og bli med ut på diverse snorkle- og dykketurer. I
jungelen kan man være heldig å oppleve de store
varanene (øgler), som kan bli opptil 2 meter lange, samt
ville aper og store flaggermus.

Tuna Bay Island Resort

På Tuna Bay Island Resort blir dere innkvartert i Garden
Chalets. Mot en mindre tillegg i pris er det også mulig å
oppgradere til rom med havutsikt.

Det finnes ingen såkalte luksushoteller på Perhentian
Islands, men Tuna Bay Island Resort er et vakkert strand
resort med alt man måtte trenge for en avslappende
strandferie. Rommene er enkle, men utstyrt med A/C og
safe. Hvis man er en familie på tur er det mulighet for å få
2 rom med dør i mellom. Tuna Bay Island Resort har en
glimrende restaurant med et fornuftig utvalg av retter og
et flott utsikt over havet.

Obs: Det er kun mulig å besøke Perhentian Islands og
hele østkysten fra begynnelsen av februar til slutten av
oktober. Hvis dere ønsker å reise over vintermånedene
anbefaler vi i stedet et opphold på flotte Langkawi, f.eks.

på The Andaman Resort eller tilsvarende. Eventuelt er
Redang Island også en mulighet.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Tuna Bay Island Resort

Dag 10 - 14: Badeferie på
Perhentian Islands
Nyt dagene på Perhentian Islands. Slapp av på stranden,
bad i det krystallklare vannet, gå tur langs stranden eller
bli med øyhopping til Perhentian Kecil eller Redang.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Tuna Bay Island Resort

Dag 15: Perhentian Islands
- Kuala Lumpur -
Hjemreise
Etter frokost går turen tilbake til Kuala Besut i båt,
normalt med avgang kl. 08.00. En time senere er dere går
dere i land og det er arrangert privat transport til
flyplassen i Kota Bharu, hvor dere flyr tilbake til Kuala
Lumpur for turen går hjem mot Norge igjen.



Strawberry Park Resort, Cameron Highlands
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Måltider inkludert: Frokost

Dag 16: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.



Priser og avganger
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Reiseperiode August - desember  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
25 848,00 NOK

Reiseperiode Januar - juni   - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
25 448,00 NOK

Reiseperiode Juli  - Pris per person når 2 reiser sammen

Fra kr.
26 998,00 NOK

Obs: Det er kun mulig å besøke Perhentian Islands og hele østkysten fra begynnelsen av februar til slutten av
oktober. Hvis dere ønsker å reise over vintermånedene anbefaler vi i stedet et opphold på flotte Langkawi, f.eks. på
The Andaman Resort eller tilsvarende. Eventuelt er Redang Island også en mulighet.



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 Oslo - Kuala Lumpur t/r inkl. skatter og avgifter
(avreise fra andre flyplasser mot et tillegg i pris)

Innenriksfly Kota Bahru - Kuala Lumpur

3netter på Pullman Kuala Lumpur City Center inkl.
frokost

1natt på Strawberry Park Resort i Studio Room inkl.
frokost

1natt på Belum Rainforest Resort inkl. frokost

1natt på Hotel Perdana Kota Bharu eller tilsvarende
inkl. frokost

6netter på Tuna Bay Island Resort inkl. frokost

Utflukt: Sightseeing i Kuala Lumpur

Heldagsutflukt til Malakka

Utflukt til en teplantasje og det malaysiske urfolket,
Orang Asli

Utflukt: Sightseeing i Ipoh

Utflukt til Belum Rainforest

Utflukt: Sightseeing i Kota Bahru

2xfrokost og 1 x middag

Engelsktalende guide på turen og utfluktene

Privat transfer fra flyplassen til hotellet i Kuala
Lumpur

Privat transfer fra hotellet i Kota Bahru til havnen i
Kuala Besut

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

Drikkevarer

Tips

Reiseforsikring

Vaksiner (kontakt din fastlege)

Video-/kameragebyr

Turistskatt i Malaysia på 10 MYR per natt (ca. 20
kr per natt). Betales direkte til de respektive
hotellene

Marineparkavgift ved Perhentianøyene - 30 MYR
per person. (ca. 65 kr)

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/rundreise-og-badeferie-i-malaysia-31494?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/rundreise-og-badeferie-i-malaysia-31494%3E


Hva er inkludert i prisen?

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

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                

Privat transport fra Kuala Besut til flyplassen i Kota
Bahru

Båttransport fra Kuala Besut til Tunabay Island
Resort på Perhentianøyene

All øvrig transport

Entréer/parkavgifter under reisen

6% Government Service Tax

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/rundreise-og-badeferie-i-malaysia-31494?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/rundreise-og-badeferie-i-malaysia-31494%3E

