
MALASIA: BY +REGNSKOAV (TAMAN NEGARA) + LANGKAWI 
 

1.dag. 

København/Hamburg-Dubai 
Der er afgang fra København eller 

Hamburg sidst om eftermiddagen 

med ankomst til Dubai lige før mid-

nat (lokal tid). 
 

2. dag 

Dubai-Kuala Lumpur 
Der flyves videre kl. 03.10 med an-

komst til Kuala Lumpur med an-

komst kl. 14.25 hvor der er transfer 

til hotellet. 

Hotel: Novotel Kuala Lumpur city 

center dlx. værelse eller lign. 
 

3. dag 

Kuala lumpur 

I løbet af dagen skal I på en 3 ti-

mers byrundtur i Kuala Lumpur. 
Hotel: Novotel Kuala Lumpur city 

center eller lign. 

 

4. dag 

Omegnen  
I dag går det på udflugt udenfor 

byen,  hvor I besøger Batu Grot-

terne (helligdom) og I skal bl.a be-

søge en fabrik der laver batik  
Hotel: Novotel Kuala Lumpur city 

center eller lign. 

 

5. dag 

Kuala Lumpur 
Dagen er på egen hånd, der er 

mange muligheder. 

 

Måske har I bestilt plads for at kom-

me op i Patronas tårnet, måske ta-

ger I en hop af/på bus eller... 

Hotel: Novotel Kuala Lumpur city 

center eller lign. 

 

6. dag 
Kuala Lumpur-Taman Negara 
Efter en tidlig morgenmad er der Kø-

res I til Labu central Jetty så I kan 

nå rutebåden kl. 11.30. 

 

Det tager et par timer at nå til 

Taman Negara og hotel Mutiara 

Taman Negara resort. 

 
Resortet er er det eneste, der ligger 

inde i nationalparken og hotellet er 

virkelig charmerende. 
 

Efter indkvarteringen på resort (fra 

kl. 15) er der en video præsentation 

og derefter serveres der middag i 

restauranten. 

 

Kl. 20.45 er der en præsentation af 
guiderne, og kl.21.00 skal I på en 

natsafari med jeres privat guide, en 

oplevelse i aldrig glemmer - måske 

  

møder I nogle ildfluer, måske en 

kæmpe vandrende pind. 

 

Guiden vil tegne og forklare, og da 

guiderne i nationalparken kender de-

res natur og passer på den, så skal I 
se nærmere på et dyr, bliver de be-

handlet med respekt af guiden. 

1/1 pension og overnatning: Muti-

ara Taman Negara resort i hytte. 
 

 

7. dag 

Taman Negara 

Efter morgenmaden skal I på ”Canopy 
Walk” altså en gåtur oppe i regnsko-

ven.  
 

Man starter med at gå op i 20 meters 

højde og senere hen kommer man op i 

30 meters højde – måske ser man 

ikke så mange dyr, men man hører 

dem.  

 

Det er ikke farligt da systemet er vir-
keligt godt sikret men man er alligevel 

glad når man ser nede igen, vi har 

prøvet det, og man glemmer ikke den 

dejlige oplevelse.  

 

Efter frokost skal I kl. 14.30 på en 

dejlig sejltur med en langbåd til det 

smu-kke vandfald ved Lata Berkoh.  

 
Der er også mulighed for at svømme-

tur i det klare vand. På hjemturen 

kobles motoren fra, så I flyder ned ad 

floden og bedre kan høre naturen. 

 

Efter morgenmaden er der transfer 

hvor i flyver til Langkawi hvor I kører 

til jeres hotel 

Overnatning: Berjaya Langkawi Resort 

 
7. dag 

Taman Negara  

Efter morgenmaden går det på 

riverrafting ned ad floden fra Kuala 

Tehan til Kuala Terenggan. Der er 7 

sving undervejs.  

Under turen besøges (hvis muligt) en 

Orang Asli landsby. 

I er tilbage omkring kl. 13 hvor der er 

frokost.  

Eftermiddagen er på egen hånd – I 

kan evt. sejle over floden til Kuala 

Tahan, hvor der vrimler med turister. 

I kan også nyde ”freden” i 

naturparken.  

1/1 pension og overnatning: 

Mutiara Taman Negara resort. 

   

8. dag 

Taman Negara - Kuala Lumpur 

Efter morgenmaden er der tid til at 

nyde de sidste par timer inden vi kl. 

13.30 køres tilbage til Kuala Lumpur 

med ankomst ca. kl. 18.00 
Hotel: Novotel Kuala Lumpur city 

center Dlx værelse eller lign. 

9. dag 

Kuala Lumpur-Langkawi 
Efter morgenmaden er der transfer til 

lufthavnen, hvor der flyves til Lang-
kawi (ca. 1 time) hvor der er transfer 

til hotellet. 

Overnatning: Berjaya Langkawi 

Resort (Rainforest room) 

(andre typer mod tillæg) 

 

10. dag 

Langkawi 
Dagen er på egen hånd, der findes 

ikke busser på Langkawi men man kø-
rer rundt i minibusser som kan lejes 

på timebasis med chauffør (fungerer 

også som guide) 

Overnatning: Berjaya Langkawi 

Resort 

 

11. dag 
Rundtur på Langkawi 

Efter morgenmaden hentes i på hotel-
let for at tage på en rundtur på Lang-

kawi 

Overnatning: Berjaya Langkawi 

Resort 
 

12. dag 
Langkawi 

Slap af på strander eller tag på ud-

flugt, vi har flere forslag. 
Overnatning: Berjaya Langkawi 
Resort 

 

13. dag 

Langkawi - hjemad 

Efter morgenmaden er dagen på egen 

han hvorefter der er transfer til den 

lille lufthavn hvor i kl. 19.50 flyver til 

Kuala Lumpur med ankomst kl. 21.05 

(vi kan booke en ekstra nat så I har 
hotellet til afgang) 

 
14. dag 

Hjemme 

Derefter flyves der videre direkte til 

København eller Hamburg med an-

komst om formddagen efter en fanta-

stisk tur. 

 

Turen kan forlænges efter jeres 
ønsker. 

 

 

  
. 

 


