
1. dag 
Danmark-Malaysia 

Der er afgang fra Kastrup eller 

Jylland med skift i f.eks. 
Amsterdam, Dubai eller 

London til Malaysia hovedstad 
Kuala Lumpur. 

 
2. dag 
Kuala Lumpur 
I løbet af dagen er I fremme i 

Kuala Lumpur hvor der er 
transfer til jeres hotel. 

 

I grundprisen har vi valgt 
Swiss ind, der ligger midt i 

Chinatown, en af de mest 
farverige bydele i Kuala 

Lumpur, men vi har rigtig 
mange andre hoteller at vælge 

imellem 
Overnatning: Dlx værelse 
Hotel Swiss Inn**+ 
 
3. dag 
Kuala Lumpur - Byrundtur 
Efter morgenmaden skal I på 

en 3 timers byrundtur så I kan 

få en fornemmelse af den 
spændende by. 

 
I kommer bl.a. forbi Patronas 

Tower, kongepaladset, 
National Monumentet samt 

den Nationale Mosque. 

 
Der er også et lidt længere 

stop ved Nationalmuseet, der 
er indrettet i nogle meget 

smukke bygninger.  

(entre ikke inkl.) 
 

Om eftermiddagen vil vi 
anbefale et besøg Central 

Marked, der ligger i gåafstand 

fra hotellet.  
 

Markedet var oprindeligt et 
overdækket frugt- og grønt -

sagsmarked. 
 

Idag sælger der bl.a pænere 

souvenirs. 
 

Her er også små gallerier og 
restauranter, så man kan nemt 

få et par timer til at gå. 
Overnatning: Dlx værelse 
Hotel Swiss Inn**+ 

 
4. dag 
Kuala Lumpur – den 
nærmeste omegn 

Efter morgenmaden går det  

på opdagelse i de smukke 
forstæder igennem typiske 

Malaysiske småbyer med 

træhuse på pæle og store 
vinduespartier uden glas men 

med blafrende gardiner for at 
få luft og ikke sol ind. 

 
Derefter besøger I en af 

verdens største tin fabrikker 

for at se på produktionen og 
der er selvfølgelig også en 

fabriks forretning, hvis ting af 
tin kan friste. 

 

Næste stop er en batik fabrik, 
hvor I ser se hvordan batik 

fremstilles - processen er 
nærmest som da vi lavede 

stoftryk i skolen dog lag på 
lag, så man kan fremstille hele 

kunstværker. 

 
Her kan I naturligvis købe ting 

f.eks. skjorter og da de efter 
processen bliver kogt mange 

gange, så de kan vaskes 

mange gange uden at blive 
slidt eller ændre facon. 

 
Sidst går turen til Batu 

grotterne, der en Hindu 

helligdom.  
 

For foden står en fantastisk 
statue, der kan ses 1 km. 

væk.  
 

Op til templet er der 272 trin. 

Hold på hat og briller, for små 
"søde" aber findes overalt på 

turen op.Turen varer ca. 3 
timer. 
 
 

Om eftermiddagen kunne I 
f.eks. besøge fugleparken, 
hvor de fleste fugle flyver frit 
under et kæmpe net. 
Overnatning: Dlx værelse 

Hotel Swiss Inn**+ 
 
5. dag 
Kuala Lumpur 
Det er sidste dag i byen og  
lige ude for døren holder hop 
af/på bussen der kører rundt 

til de forskellige seværdig-
heder. 

 
Der er heller ikke langt at gå 
til nærmeste light-rail bane 
der kan køre jer ud til 
Patronas Tower og butikcen-

tret Suria KLCC mall, hvor 
alle mærkevarerne kan 
beses. 
Overnatning: Dlx værelse 
Hotel Swiss Inn**+ 
 

 
6. dag 
Kuala Lumpur - Langkawi 

Efter morgenmaden går det 
til lufthavnen, hvor der flyves 
til Langkawi, en flyvetur på 
en lille time. 

 
Her er der transfer til vores 
virkelig dejlige resort. 
 
I bor direkte til stranden og 
der er ikke langt at gå til en 
pænt udvalg af restaurant og 

forretning (Langkawi er 
toldfrit omårde). 
Overnatning: The Frangipani 
Garden villa**** 

 
7. dag 

Langkawi – rundt på øen 
Efter morgenmaden bliver I 
hentet til en tur rundt på 
Langkawi. Turen byder bl.a. 
på en tur med den fantastiske 
kabelbane til toppen af Mt. 
Machinchang, hvor en glasbro 

i 700 meters højde giver et 
meget flot udsyn over 
Langkawi (entre inkl.) 
 
I besøger også et arbejdende 
rismuseum for at høre om 

risdyrkning på Langkawi. 

 
 

MALAYSIA: BY + LANGKAWI 

 



Også byen Mawat besøges 
hvor den irske prinsesse 
Mahsuri ligger begravet i 
meget smukke omgivelser. 
 
Her fortælles legenden om 

prinsessen, der levede for 
200 år siden. 
 
Der er flere andre stop på 
turen, der varer 5 timer. 
Overnatning: The Frangipani 

Garden villa**** 
 

8. dag 
Langkawi  
Efter morgenmaden trækker  
den gode strand måske eller 
de sidste indkøb skal 

foretages. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

I bliver hentet kl.17.00 for at 
komme på en skumringstur i 
regnskoven, så husk lukkede 
sko. 
 

I ser med sikkerhed det spæn- 

dende pattedyr Kaguangen, 

som nærmest  svæver 
gennem luften og som kun 

lever i regnskoven. 
 

Tit ses også flyvende egern og 

jeres dygtige guide vil fortælle 
alt om regnskoven og om 

nogle af de 400 træsorter der 
findes på Langkawi 
Overnatning: The Frangipani 
Garden villa**** 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

9. dag 
Langkawi -hjemdad 
Efter morgenmaden er der tid 
til at nyde området for sidste 
gang, inden det går til 
lufthavnen. 

 
Her flyves til Kuala Lumpur 
og videre til Danmark. 
 
10. dag 
hjemme 

Om morgenen skiftes der fly i 
f.eks. Dubai, Amsterdam eller 

London og I er hjemme i 
løbet af formiddagen. 
 
Vi kan ændre turen efter 
jeres ønsker (hoteller, 

udflugter og længde). 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 


