
1. dag 
Danmark-Borneo 
Der er afgang fra Kastrup 
eller Billund, hvor der med 
f.eks. Emirates flyves via 

Dubai og Kuala Lumpur til 
Kota Kinabalu (Sabah delen 
af Borneo) – mod tillæg kan 
man flyve via Singapore. 
 
2. dag 
Kota Kinabalu  

Efter ankomsten til Kota 
Kinabalu er der transfer til 

vores rigtig gode hotel, der 
ligger centralt i byen 
Overnatning: Hotel Horizon 
**** 

3. dag 
Kota Kinabalu  
Efter morgenmaden skal I 

opleve en mellemstor 
moderne asiatisk by, der blev 
genopbygget efter store 
ødelæggelser under Anden 
Verdenskrig. 
 

I dag har byen 250.000 

indbyggere og har en dejlig 
afslappet atmosfære og en fin 
havnefront.  
 
I begynder dagen med en tur 
op til Signal Hill, hvorfra I har 

en imponerende panorama 
udsigt over Kota Kinabalu og 
de omkringliggende øer. 
 
I skal også besøge I Sabah 
Museum (museet er lukket 
om fredagen) og I slutter 

dagen af med et besøg på det 

lokale farverige marked. 
(varighed 3 timer) 
Overnatning: Hotel Horizon 
**** 
 
4. dag 

Kota Kinabalu-Selingan 
Island  
Der er tidlig vækning da flyet 
til Sandakan afgår kl. 7.00 
eller 7.40 
 

I Sandakans lufthavn bliver I 
mødt af vores samarbejds- 
partner, der kører jer de 45 

min. til havnen, hvor en 
speedbåd venter på at sejle 

jer til Selingan Island 
(skildpaddeøen) - en smuk 
sejltur på 1 time.  
 
Efter indkvarteringen på 

Selingan Island Resort er der 
frokost og derefter har I 
eftermiddagen til at slappe af 
på stranden.  
 
Selingan Island har været et 
beskyttet område for 

skildpadder siden 1977 og 
bliver hvert år besøgt af mere 

end tusinde skildpadder, der 
kommer til øen for at yngle.  

Æggene bliver indsamlet og 
anbragt forsvarligt under et 
stort net for at beskytte dem 

mod rovfugle, og efterhånden 
som de klækkes, samles de 
små skildpadder ind og 
sættes ud lidt senere, når de 
har bedre mulighed for at 
undgå deres fjender ude i Det 

Sydkinesiske Hav for at få et 
liv i frihed. 

 
Øens lille museum giver et 
godt billede af det farefulde 
liv, der venter den lille 
skildpadde de første leveår. 

 
I bliver siddende i restau-
ranten efter aftensmaden 
efter mørkets frembrud og 
venter og venter…og endelig 
gør de imponerende krybdyr 
deres entré på stranden.  

 
I samlet flok går I ned til 
vandet, hvor en stor green 

turtle har gravet et 60 cm 
dybt hul og er i færd med at 
lægge de mere end 50 æg. I 

sandhed en gribende ople-
velse.  
Overnatning: Seligan Island  
Lodge - Helpension 
 
 
5. dag 

Selingan Island-Sukau  
Efter en tidlig morgenmad er 
det tid til at dagens udsæt-
telse af små nyudrugede 
skildpadder, som begyndte 

deres farefulde liv. 
 

Derefter  sejler I retur til 
Sandakan. Her går turen til 
Sepilok Rehabilitation Centre, 
hvor en flok rødhårede 
primater venter jer.  

 
Mødet med orangutangerne i 
den frie natur er storslået.  
 
Efter 10 minutters gang 
gennem junglen kommer I til 
et lille foderplateau, hvor et 

par rangers venter. I løbet af 
få minutter pusler det i 

træerne omkring jer.  
 
De unge aber, der endnu ikke 
har lært at klare sig selv, 
kommer to gange om dagen 

og får et kosttilskud i form af 
bananer og mælk.  
 
Efterfølgende vises en film 
om rangernes arbejde med 
de skønne dyr.  

 
Efter frokost går turen mod 
Sabah`s længste flod 

Kinabatangan. 
 
Vi har valgt at køre så tæt på 
vores lodge som muligt,  

fremfor for en lang tur med 
speedbåd. 
 
Den sidste del af turen 
foregår med båd da lodgen 
kun kan nås med båd. 
 

I er fremme og har fået 
værelset så I kan nå at 
komme på den første 
oplevelsestur kl. 16.00 på 

jagt efter områdets dyr – det 
er lidt af et held om man ser 

Orangutanger og verdens 
mindste elefantart – Pygmæ 
elefanter, som kun findes her, 
men vi lover masser 
forskellige abetyper og fugle. 
 
Vi har været mange steder i 

verden men ingen steder som 
på Borneo kommer man så 
tæt på dyrene og jeres guide 
vil lære jer at kikke igennem 
træerne. 
Om aftenen er der middag 

Overnatning: Borneo Nature 

Lodge – Helpensio 
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6. dag  
Sukau 
Ligesom dyr og fugle vågner I  
tidligt og kl. 6.00 skal I på et 
morgenkryds på floden og til 
Kelenanap Ox-Bow søen for 

at opleve dyrelivet der er 
mest aktivt om morgenen. 
 
Hvis vejret er til det er der 
også mulighed for en kort 
vandring i regnskoven, inden 

turen går tilbage til lodgen 
hvor morgenmaden er klar. 

 
Derefter er der mulighed for 
at opleve området omkring 
lodgen og besøge den lokale 
landsby og en lille lur bliver 

det sikkert også til inden I 
igen skal på oplevelse på 
floden kl.16.00 
 
Efter middagen er det muligt 
at købe en natsafari hvor 
sovende smukke isfugle er et 

sikkert hit, men mørkets  
mange dyr er en fantastisk 
oplevelse (mindre betaling) . 

Overnatning: Borneo Nature 
Lodge - Helpension 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

7. dag  
Sukau-Sandakan 
Dagens starter tidligt for at 
besøge Gamangton grotten, 
der er Sabah`største 
grottesystem, hvor rigtigt 

mange flagermus og kryb 
bor. 
 
Der er ca. 15. min gang til 
åbningen af grotten hvor en 
lille del af grottesystemet  

besøges. Tag et par gamle 
sko på, eller beskyt skoene 

med plasticposer.  
 
Derefter går det til Sandakan 
hvor frokosten er klar. 
 

Kl. 14.00 er der byrundtur i 
meget smukke og meget 
lokale by 
 
F.eks. besøges det central 
marked med salg af frugt og 
grønt og Sim-Sim Water 

Village, en del af  byen, der 
er bygget på pæle og Puh Jih 
Syn buddhist templet med 

fantastisk udsigt over havet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Derefter går turen til 
lufthavnen hvor der flyves 
tilbage til Kota Kinabalu enten 
kl. 18.10 eller kl. 19.00. 
 
Her venter en bil på at køre 

jer til jeres hotel ved Kinarut 
stranden lidt udenfor Kota 
Kinabalu.  
 
7-11. dag 
Kinatur 
Det er nu tid til at slappe af 
på den gode strand, og nyde 

livet (andre hoteller kan 
tilkøbes) 
Overnatning: Berringis beach 
resort (Dinawan room) 
 

11. dag 
Borneo-Danmark  
Ud på dagen går det til 
lufthavnen hvor I flyver retur 

via Kuala Lumpur og Dubai til 
Danmark 
 
13. dag 
Danmark 
I løbet af formiddagen er I 

tilbage i København eller 
Billund 
 
Turen kan forlænges og 
andre badehoteller kan 
tilkøbes. 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


