Borneos skatter
13 DAGAR : Kuala Lumpur - Sepilok - Abai - Sukau - Kota Kinabalu
Följ med på denna fantastiska resa där du får uppleva pulserande storstadsliv i Kuala Lumpur, vandringar i exotisk
regnskog bland vattenfall och höga berg och möten med orangutanger på Borneo. En av höjdpunkterna är de
olika båtresorna på Kinabatanganfloden kantad av mangroveskog, spännande djurliv och djungel. Självklart
erbjuds också lata och soliga dagar på en härlig resort, precis vid stranden.
QUIZ: Vad kan du om Borneo?

PROGRAM
DAG 1 - Flyg till Kuala Lumpur
Avresa från Sverige.
Måltider och dryck serveras ombord.
DAG 2 - Välkommen till Kuala Lumpur
Vi landar på flygplatsen i Kuala Lumpur och hälsas välkomna av vår svensktalande guide. Vi åker direkt till vårt hotell för
incheckning och får möjlighet att vila eller utforska omgivningen. På kvällen äter vi en gemensam välkomstmiddag.

Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 3 - Utforska huvudstaden
Idag ger vi oss ut på en stadsrundtur för att utforska Malaysias huvudstad. Kuala Lumpur grundlades inte förrän 1857, vilken
gör den till en av världens yngsta huvudstäder. De första att bosätta sig här var kinesiska tenngruvearbetare som valde
platsen därför att Gombak-floden och Klang-floden flyter samman just här. Namnet Kuala Lumpur betyder just ”Den
grumliga platsen där floderna flyter samman”. Malaysia är ett multietniskt land där drygt 7% av befolkningen är tamiler med
rötter i södra Indien. Tamilerna är hinduer och vi börjar vår rundtur med att besöka en av landets viktigaste
hinduhelgedomar Batu-grottorna, alldeles utanför staden. Vid Independence Square ser vi den vackra byggnad som en
gång i tiden inhyste britternas kolonialadministration. Malaysia är en monarki där landets nio sultaner med var sitt palats,
turas om att vara kung under femårsperioder. Ett av de kungliga palatsen ligger i Kuala Lumpur. Den stora byggnaden med
sina gyllene kupoler är inte öppen för allmänheten, men oftast är det möjligt att göra ett kort fotostopp. Vi avslutar dagen
med ett besök i den botaniska trädgården, stadens gröna oas.
Lunch och middag ingår.
DAG 4 - Flyg till Borneo
Vi lämnar huvudstaden och flyger till Sandakan i provinsen Sabah på norra Borneo, världens tredje största ö. Borneo ligger i
Sydkinesiska havet och är till stor del täckt av tropisk regnskog med en oerhört rik flora och fauna. Vi får sedan transfer till
Sepilok, där vi checkar in på vår lodge mitt i den exotiska, grönskande djungeln. Resten av dagen är fri för egna aktiviteter.
Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 5 - Besök på Sepilok orangutangreservat
Vi vandrar på djungelstigar och promenerar på broar högt uppe i luften vid Rainforest Discovery Centre. Mitt bland
regnskogens trädkronor får vi en fin inblick i det exotiska djungellivet. I Borneos regnskogar lever människoapan
orangutangen. Namnet betyder skogsmänniska och den är, liksom tusentals andra djur- och växtarter, beroende av
regnskogen för sin överlevnad. Ingen vet hur många orangutanger som finns kvar i världen idag, men i vilt tillstånd finns de
bara på Borneo och Sumatra. Efter frukost besöker vi Sepilok orangutangreservat. Här har man sedan 1964 försökt
återanpassa orangutanger som varit i fångenskap tillbaka till djungellivet. I Sandakans hamn går vi ombord på en båt som för
oss in i mangroveskog och djungel längs Sabahs längsta flod, Kinabatangan. Så småningom kommer vi till Abai Jungle
Lodge, som inriktat sig på ekoturism. Här ska vi bo i två nätter och vi installerar oss och får därefter tid för avkoppling i de
fridfulla omgivningarna. När mörkret lagt sig åker vi ut på floden för att få se hur tusentals eldflugor lyser upp den
nattsvarta himlen. Efter middagen beger vi oss ut på en kvällsvandring för att få fler chanser att se de vilda djuren.
Lunch och middag ingår.
DAG 6 - Utforska Abai
Vi vaknar upp till naturens alla läten och för den som vill är det möjligt att ta en båttur på sjön Pitas för att uppleva mer av
Borneos storslagna natur och djurliv. Därefter tar vi del av Abais trädplanteringsprojekt. Efter lunch gör vi en båtresa på
floden. Med stor sannolikhet ser vi flera sorters ödlor, fåglar och apor, som näsaporna, med sina gigantiska näsor. Vi
återvänder till vår lodge i Abai och avnjuter vår middag.
Lunch och middag ingår.
DAG 7 - Sukau
Under morgonen får vi åter igen möjlighet att insupa den härliga atmosfären och njuta av lugnet som infinner sig mitt i

naturen. Efter frukost beger vi oss åter ut på en båtresa längs med floden. Dagens slutmål är byn Sukau, där vi övernattar
på en lodge. På eftermiddagen finns möjlighet att göra en båttur på en liten biflod, Menanggulfloden.
Lunch och middag ingår.
DAG 8 - Flyg till Kota Kinabalu
Efter frukost återvänder vi till Sandakan där vi tar flyget till Kota Kinabalu. Vi installerar oss på en härlig resort, precis vid
stranden. Resten av dagen är fri för egna aktiviteter.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 9 - Kinabalu nationalpark
Vi lämnar Kota Kinabalu för dagen och beger oss ut på en bussfärd utmed bergskedjan Crocker Range. Vårt slutmål är
Kinabalu nationalpark, belägen intill Mount Kinabalu, som med sina 4101 meter över havet är Sydostasiens högsta punkt.
Denna vidsträckta nationalpark finns med på Unescos världsarvslista för sin unika flora. Vi besöker den botaniska
trädgårdens utbildningscenter, med ett oräkneligt antal orkidéer, plantor och träd samt över 300 fågelarter. Vi
återvänder sedan till vår resort i Kota Kinabalu och på kvällen samlas vi för en gemensam avskedsmiddag och säger hejdå till
vår svensktalande guide.
Lunch och middag ingår.
DAG 10 - Programfri dag
Programfri dag för sol och bad.
Koppla av på stranden eller vid den vackra poolen. Kanske tar du en massage eller ger dig ut på en härlig snorkeltur.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 11 - Programfri dag
Programfri dag för sol och bad.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 12 - Påbörja hemresa
Vi checkar ut från resorten och beger vi oss till flygplatsen för att ta flyget tillbaka till Kuala Lumpur och vidare hem till
Sverige.
Lunch och middag på egen hand.
DAG 13 - Ankomst Sverige
Ankomst Sverige.

RESAN INKLUDERAR

Resans längd: 13 dagar
Gruppstorlek: 12–25 resenärer
Klimatkompenserat flyg: Ekonomiklass till Kuala Lumpur tur och retur
Hotell: Tio nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard (enkelrumstillägg tillkommer för dig som reser ensam)
Svensktalande guide: Dock ej under sol- och baddagarna på strandresorten
Fullständigt program: Inkl. samtliga entréavgifter
Måltider: Frukost alla dagar samt 13 ytterligare måltider, exkl. måltidsdryck
Alla transporter: Enligt program
Dricks: Till guider och chaufförer
Flygskatter: Inkl. statlig miljöskatt och säkerhetsavgifter

VIKTIG INFORMATION

Tillkommer:
• Turistskatt Malaysia, ca 20 kr per person och natt, betalas direkt till hotellet

