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

og Kuala Lumpur til Kuching 
(Sarawak delen af Borneo) – 
mod tillæg kan man flyve via 
Singapore. 
 
2. dag 
Kuching 

Efter ankomsten til Kuching 
er der transfer til hotel Hilton 

der har den bedste 
beliggenhed lige ned til floden 
Overnatning: Hotel 
Hilton**** 

3. dag 
Kuching  
Kuching betyder kat på malaj 

og er uden tvivl den mest 
behagelige og interessante by 
på Borneo. Og mange regner 
den for at være den mest 
attraktive ”storby” i 
Sydøstasien.  

Sammen med den 
engelsktalende guide skal I 
på en byrundtur, hvor I bl.a. 

besøger det spændende 
Sarawak museum og får 
historien om ”kattebyen” ved 
den store flod.  

Museet er et af de bedste i 
denne del af verden, og man 
får her et fremragende indblik 
i Borneos fortid, men også en 
beskrivelse af den lokale 

befolknings levevis, både 
blandt kinesere, malajer og 
de mange stammefolk, som I 
senere vil møde nogle af.  
 
Kuching har mange smukke 

grønne områder og en venlig 
befolkning, der altid er parat 
til at hjælpe.  
 
Glæd jer til et besøg i 
basaren i Kuching`s ældste 
bydel, også kaldet “antik-

arkaden” pga. det store 
udvalg af antikviteter og 

kunsthåndværk, der kan 
købes her ogI India Street 

sælges farverige tekstiler, tøj 
og lervarer. 

formiddagen slutter med en 
sejltur på Sarawak floden. 

Overnatning: Hotel 
Hilton**** 
 
4. dag 

Kuching-Bako 
nationalpark 
Godt 35 minutters kørsel fra 
Kuching ligger landsbyen, 

Bako, hvorfra I sejler de 25 
min til nationalparken, der 

ligger i nordenden af  Muara 
Tabas halvøen. 

En af del helt store sevær-

dighed er der findes flere 
hundrede næseaber, en abe 
art der kun findes på Borneo.  

Her findes også sølvblads- 
aber, langhalede makakaber, 
vildsvin, varaner og rigtig 
mange fuglearter.  

Den tropiske regnskov 
spænder fra mangrove til 
skov samt tropisk sump-, 
klippe- og strandvegetation.  

I skal på vandretur i den 
smukke park, og der er flere 

forskellige stier at følge 
afhængigt af jeres fysik og 
interesse. Det går retur til 
Kuching midt på 
eftermiddagen. 
madpakke inkl. 
Overnatning: Hotel 

Hilton**** 

5. dag 

Kuching 
Vi har i dag ikke inkluderet 
nogen udflugt, så efter 
morgenmaden er det blot at 
tage på opdagelse i byen. 

En af mulighederne at sejle 
over floden – bydelen ”på den 
anden side” er et kollektiv. 

I kan gå på marked og 

shoppe eller kikke nærmere 
på landsbyen. 

Overnatning: Hotel 
Hilton**** 

6. dag 
Kuching-Ibanerne 
Efter morgenmaden skal I på 
en lang køre langt væk fra 
storbyer, idet der er 260 km. 
til national Batang Ai. Turen 

går gennem små byer og 
olieplantager og risdyrkning. 
Der er frokost undervejs. 
 

Den sidste del foregår med 
båd til vores hotel, der 

tidligere var et Hilton hotel, 
men nu har skiftet ejer. 
 
Hotellet der ligger midt i 
junglen er bygget som 11 
langhuse med 10 værelser i 
hver, meget lækkert og rustik 

bygget og med en fantastisk 
udsigt. Værelserne er som et 
4* hotel. 
Overnatning og middag: 
Aiman Batang Air resort**** 

7. dag 
Batang Ai langhusbesøg 
Efter morgenmaden går det 
med langbåd ned af Engkari 

floden frem til Menkak 
langhusfolket. 

Befolkningen fortæller om 
livet her, og på ægte iban 
maner  er der musik og dans 
og der serveres frokost. 

Senere går det tilbage til den 
lækre langhushotel. 

Overrnatning og middag: 
Aiman Batang Air resort**** 

8. dag 
Batang Ai Damai beach 
Efter morgenmaden går det 

retur til Kuching af den same 
rute (frokost) og videre til 
Danai Beach. 

8-12. dag 
Damai Beach  
Damai beach resort er et 
dejligt førsteklasses hotel 

beliggende midt på stranden 
og med regnskoven i 

baghaven, så der er gode 
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muligheder for at fordøje de 
mange oplevelser i har haft 

Nyd dagen på stranden, få 
lidt massage eller svøm en 
tur i hotellets store pool.  
Overrnatning 
Damai beach resort*** 
(hiltop seaview) 

Under opholdet i Damai 
Damai Beach – Satang 

Island 

Efter morgenmaden skal I på 
en oplevelsesrig sejltur i Det 
Sydkinesiske Hav.  

På sejladsen ud til øen 
Satang er der gode chancer 
for at se Irrawaddy delfiner. 
Efter et par timer er I fremme 
ved øen, hvor store 

havskildpadder i sæsonen 
kommer på land og lægger 
deres æg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I får historien om de store 
krybdyr og ser de mange 
”reder” i sandet, hvor de har  

gravet æggene ned (vi kan 
ikke love jer, at I ser 
skildpadder).  

I tilbringer et par timer på 
stranden, og for snorkel-
entusiasterne er der mulighed 
for at udforske det nærlig- 

gende koralrev. I er tilbage 

på hotellet midt på 
eftermiddagen.  
 
Besøget på Satang Island kan 
kun gennemføres april-
september og enten kan 

turen erstattes af en tur med 
delfiner og krokodiller eller en 
tur til Sarawak Kultur Center, 
der er en levende landsby 
med syv etniske huse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og hytter omkring en sø, hvor 
man kan se de respektive 
stammer udføre deres 
oprindelige håndværk.  

Kulturcentret er slags lokalt 
frilandsmuseum, hvor der 
også gives opvisning i 
traditionelle danse. 

12. 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 formiddag er I 
tilbage i København eller 
Billund 
 
Turen kan forlænges og 
andre badehoteller kan 

tilkøbes. 

 
 

 

 

 
 

 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


