
1. dag 
Danmark-Borneo 
Der er afgang fra Kastrup 
eller Billund, hvor der 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 beliggen-
hed 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. Mange regner den 
for at være den mest attrak-
tive ”storby” i Sydøst-asien.  

Sammen med den engelsk-
talende 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 og I 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 de helt store seværdig-
heder er at der her findes 
flere mere end 200 næse 
aber, en abeart, 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.  

Turen går retur til Kuching 
midt på eftermid-dagen. 
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 – landsbyen der 
ligger der er et kollektiv, så 
her kan I gå på opdagelse i 
landsbyen eller shoppe lidt. 

Overnatning: Hotel 
Hilton**** 

6. dag 
Kuching-Ibanerne 
Efter morgenmaden skal I på 
en lang tur langt væk fra 
storbyer, idet der er 260 km. 

smukke langsomme kilometer 
at køre. 

Turen går gennem små byer 

og landbrugsarealer med 
palmeolieproduktion og 
risdyrkning. Der er frokost 
undervejs. 

 
Den sidste del af turen til  

vores langhusbefolkning går 
med langbåd med ned af 
Lemanak floden hvor 
langhuse ses flere steder. 
 

I skal bo i et langhus, dvs. et  
hus hvor hele landsbyens  
befolkning bor side om side. I 
kommer til bo primitivt – en 

madras og et myggenet er 
hvad det kan blive til.  

Der serveres en middag lavet 
af lokale produkter og så skal 
der snakkes og danses og 
festes, for Ibanerne er 
livsglade mennesker – der 
bydes også på risvin! 
Overnatning: Hos Ibanerne 

7. dag 
Hos Ibaerne 

Efter morgenmaden skal I 
lære at puste i pusterør og 
derefter skal I på vandring 
med de lokale. 

Derefter bliver i sejlet lidt op 
af floden, hvor der findes en 
jungle pool. Frokost bliver 
lavet på traditionel Iban 
maner - alle ingredienser 

bliver dampet i nyhøstede 
bambus rør over åben ild. 

Der er også muligt at få et 
bad i poolen inden I forlader 
de gæstfrie ibanere for at 
blive sejlet til et superlækkert 
langhushotel. 

Hoteller der ligger midt i 
junglen er bygget som 11 
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langhuse med 10 værelser i 
hvert hus, meget lækkert og 
rustik bygget og med en 
fantastisk udsigt. 
Overnatning og middag: 
Aiman Batang Air resort**** 

8. dag 
Batang Ai - Kuching 

Efter morgenmaden går det 
retur til Kuhching af den 
same rute (frokost inkl.) 
Overnatning: Hotel 
Hilton**** 

9. dag 
Kuching-Mulu 
Efter morgenmaden går det 
til lufthavnen hvor I kl. 11.20 

flyver til Mulu med ankomst 
kl. 12.55. 
 
Der er transfer til vores 
dejlige hotel midt i 
regnskoven. 

Isoleret i det nordøstlige 
hjørne af Sarawak ligger byen 

Mulu og Gunung Mulu 

Nationalpark, der ikke 
besøges af mange, men 
afgjort en storslået oplevelse 
 
Sammen med guiden kører I 
til parkens hovedkvarter, 

hvor der venter jer en knap 3 
kilometer lang vandretur 
gennem regnskoven til 
grotterne Deer Cave og Lang 
Cave.  Her venter i sandhed 
et storslået syn. 
  

Når mørket falder på, forlader 

millioner af flagermus hulerne 
og i en flere hundrede meter 
lang formation forsvinder de 
ud over regnskoven på jagt 
efter insekter.  
 

Om der er trængsel? Nej 
faktisk ikke, for Deer Cave 
har verdens største åbning 
med en højde på 100 m og 
en bredde på 150 m.  
Overnatning:  

Marriott Mulu **** 
 

 
 

10. dag 

Mulu-Sejltur til Clearwater 
Caves. 

Efter morgenmaden indehol-

der dagen et utal af oplevel-
ser.  

  
I skal på sejlads med langbåd 

på floden, der løber gennem 

den 550 km² store nationa-
lpark og I besøge Wind Cave 

og Clearwater Caves og de 
berømte kalkstensklipper, der 

knejser 45 meter over parkens 

vegetation.  
 

Ved Clearwater Caves vil der 
være mulighed for en 

svømmetur. 
 

Den medbragte picnicfrokost 

(inkl) nydes ved grotterne.  
 

Senere på eftermiddagen 
sejler I tilbage til hotellet. 

Under turen er der besøg i 

lokalsamfundet. 
  

Sent på eftermiddagen er I 
tilbage ved vores dejlige hotel 
Overnatning:  
Marriott Mulu **** 

11. dag 

Mulu-Kota Kinabalu 
I løbet af formiddagen går det 
til lufthavnen hvor I kl. 14.35 
flyver til Kota Kinabalu med 
ankomst kl. 16.20 

Efter ankomsten til Kota 

Kinabalu er der transfer til 
vores rigtig gode hotel, der 
ligger centralt i byen 
Overnatning: Hotel Horizon 
**** 

12. 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 Sabah 
Museum (museet er lukket 

om fredagen) og slutter 
dagen af med et besøg på det 

lokale farverige marked. 
(varighed 3 timer) 
Overnatning: Hotel Horizon 
**** 
13. 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 skild-
padder 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 restauran-
ten efter aftensmaden 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 
oplevelse.  
Overnatning: Seligan Island  
Lodge - Helpension 
 

 
14. dag 
Selingan Island-Sukau  
Efter en tidlig morgenmad er 
det tid til at dagens udsæt-
telse af små nyudrugede 
skildpadder begyndte sit 

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 
elefanten, 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 tæt 
på dyrene og jeres guide vil 
lære jer at kikke igennem 
træerne. 
Om aftenen er der middag 

Overnatning: Borneo Nature 
Lodge - Helpension 
 

15. 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 

 

16. 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 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 stran-
den lidt udenfor Kota 
Kinabalu. 

 
16-20. 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) 
 

20. dag 

Borneo-Danmark  
Ud på dagen går det til 
lufthavnen hvor I flyver retur 
via Kuala Lumpur og Dubai til 
Danmark 
 

21. dag 
Danmark 

I løbet af formiddag er I 
tilbage i København eller 
Billund. 


