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  Rejse til Borneo 
 
 
Rejseprogram: 
Afrejse København  fre 12 jul kl. 09.00 SK 3627 
Ankomst Frankfurt  fre 12 jul kl. 10.30 
Flyskift 
Afrejse Frankfurt  fre 12 jul kl. 12.30 MH 005 
Ankomst Kuala Lumpur lør 12 jul kl. 07.05 
Flyskift 
Afrejse Kuala Lumpur  lør 12 jul kl. 09.15 MH 702 
Ankomst Kota Kinabalu lør 12 jul kl. 11.50 
 
Ved ankomsten til Kota Kinabalu bliver I modtaget i lufthavnen og kørt til Promenade Hotel.  
 
Fra lørdag den 12. jul til mandag den 15. juli: 
3 nætters ophold i Kota Kinabalu på Promenade Hotel i dobbeltværelse, inkl. morgenmad. 
 
 
 
 
Promenade Hotel 
Promenade Hotel er et superior førsteklasse hotel beliggende midt i Kota Kinabalus bedste 
underholdnings- og shoppingområde. Hotellet har en fantastisk god udsigt over South China Sea og er flot 
indrettet i malaysisk stil. Værelserne er store og velindrettet med air-condition, IDD telefon, TV, minibar 
og kaffe/te-faciliteter. Hotellet har desuden en række restauranter, barer, casino, disco, fitness og 
swimmingpool. 
 
Mandag den 15. juli: 
I begynder denne spændende tur med cirka 2 timers kørsel fra Kota  Kinabalu gennem den 
frodige natur til Mount Kinabalu, som er Sydøstasiens højeste bjerg. Undervejs køres gennem 
bjergområdet Crocker Range. I Mount Kinabalu parkens hovedkvarter besøger I den botaniske 
have, hvor parkens kompetente guider vil tager jer på en spændende vandretur. I spiser middag 
og overnatter i Kundasang som ligger lige udenfor parkens hovedkvarter. 
  
Tirsdag den 16. juli: 
Dag 2  I forlader Kundasang tidlig morgen for at køre til Timphoon som ligger i 1.600 meters 
højde. Sammen med jeres guide begynder I herfra en enestående vandretur op ad bjerget. Efter 
5-6 timer er I sidst på eftermiddagen fremme ved gæstehuset Laban Rata i 3,353 meters højde. 
Efter et velfortjent måltid (forvent ikke den store gastronomiske oplevelse) overnatter I på 
gæsthusets sovesal.  
  
Onsdag den 17. juli: 
I vil blive vækket af guiden allerede kl. 3 for at begynde opstigning det sidste stykke til toppen 
(4.093 meter). 3 timer senere vil I stå på mount Kinabalus majestætiske top, Low´s Peak, 
hvorfra I kan opleve en enestående solopgang over Kinabaluparken. Når den unikke oplevelse er 
foreviget og kameraet pakket ned, vandrer I tilbage til parkens hovedkvarter. Efter en god 
frokosten kører I ad de snoede veje til Poring Hot Springs. 50 meter oppe i regnskovens 
trækroner er udspændt en ”canopy walk”, og en tur ad denne hængebro er en helt unik 
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oplevelse af den tropiske regnskov. Bagefter besøger I de varme kilder – et ideelt sted at få 
behandlet de ømme muskler fra trekkingturen. Sidst på eftermiddagen kører I til Kota Kinabalu.  
 
Fra onsdag den 17. juli til torsdag den 18. juli: 
1 nats ophold i Kota Kinabalu på Promenade Hotel i dobbeltværelse, inkl. morgenmad. 
 
Torsdag den 18. juli: 
Afhentning på hotellet og transport til lufthavnen for afrejse med fly til Sandakan. 
Ankomst til Sandakan lufthavn med MH2042 kl. 07.00 – 07.40, hvorfra der er 45 minutters 
transport med speedbåd til Selingan Island. Efter check-in vil eftermiddagen være fri til at 
slappe af på stranden. Ved aftenstid vil der være mulighed for at opleve skildpadderne lægge 
deres æg på stranden. Da skildpadderne kun kommer op på stranden efter mørkets frembrud, 
sørger hotellet for, at alle får besked om denne store begivenhed. 
 
Fredag den 19. juli: 
Transport med båd tilbage til fastlandet hvorfra turen går videre til Sepilok Rehabilitation 
Centre. Dernæst er der 10 minutters trek gennem regnskoven til orangutangernes samlingssted, 
hvor der bliver lagt føde ud kl. 10.00, som orangutangerne flokkes om. Dernæst transport til 
Sukau Rainforest Lodge. Efter check-in bådtur på floden hvor næseaberne kan ses siddende i 
trætoppene. På denne tur vil der også være mulighed for at opleve det fantastiske fugleliv i 
regnskoven. Tilbage på lodgen vil der blive serveret middag i det fri. 
 
Lørdag den 20. juli: 
Næsehornsfugle og aber vil med deres skrig sørge for tidlig vækning - og godt det samme for kl. 
06.00 starter morgenens tur op ad Kinabatangan-floden til Kelenanap-søen, hvor der vil være en 
kort gåtur i junglen. Her vil I opleve det vilde dyreliv langs floden på nært hold. Eftermiddagen 
går også med at udforske junglens dyre- og planteliv. Efter middagen en kort tur for opleve de 
dyr der kun færdes ude om natten.  Overnatning på Sukau Rainforest Lodge.  
 
Søndag den 21. juli: 
Morgentur til Gomantong-grotterne. Her ses flagermus, krabber og andre dyr der holder til i 
mørke grotter. Fortsæt turen til Sadakan Renaissance Hotel hvor frokosten vil blive serveret. 
Efter frokost kører I til lufthavnen og flyver tilbage til Kota Kinabalu. 
 
Afrejse Sandakan  søn 21 jul kl.  17.20 MH 2065 
Ankomst Kota Kinabalu søn 21 jul  kl. 18.00 
 
Ved ankomsten til Kota Kinabalu bliver I modtaget i lufthavnen og kørt til Langkah Syabas Beach 
Reosrt. 
 
Fra søndag den 21. juli til torsdag den 25. juli: 
4 nætters ophold i Kota Kinabalu på Langkah Syabas Beach Resort i dobbeltværelse, inkl. 
morgenmad. 
 
Langkah Syabas Beach Resort 
Chamerende turistklasse hotel beliggende direkte på den 3 km lange sandstrand, kun en halv times kørsel 
fra Kota Kinabalu. Det ideelle resort hvis man søger en afslappet atmosfære, en god swimmingpool og en 
billig restaurant. Alle 57 værelser har balkon, TV, minibar, telefon og air-condition.  
 
Torsdag den 25. juli: 
Afhentning på hotellet og transport til lufthavnen for afrejse med fly til Kuala Lumpur. 
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Afrejse Kota Kinabalu   tor 25 jul kl. 12.15 MH 069 
Ankomst Kuala Lumpur  tor 25 jul kl. 14.45 
 
Ved ankomsten til Kuala Lumpur bliver I modtaget i lufthavnen og kørt til Swiss Garden Hotel.  
 
Fra tordag den 25. juli til søndag den 28. juli: 
3 nætters ophold i Kuala Lumpur på Swiss Garden Hotel i dobbeltværelse, inkl. morgenmad. 
 
Swiss Garden Hotel 
Swiss Garden Hotel er et bedre turistklasse hotel beliggende i shopping området af Kuala Lumpur, i 
gåafstand til Chinatown hvor det virkelig er muligt at gøre nogle gode indkøb. Hotellet er smagefuldt 
indrettet i Malaysisk stil med bløde farver og solide træmøbler. På hotellet findes restauranter, barer, 
swimmingpool og fitness. Alle de 318 værelser er store og også her har man gjort et forsøg på indrette 
traditionelle møbler. Der er minibar, telefon, TV og kaffe/te faciliteter. 
 
Søndag den 28. juli: 
Afhentning på hotellet og transport til lufthavnen for afrejse med Malaysian Airlines til 
København. 
 
Afrejse Kuala Lumpur  søn 28 jul kl. 23.10 MH 006 
Ankomst Frankfurt  man 29 jul kl. 06.35 
Flyskift 
Afrejse Frankfurt  man 29 jul kl. 09.50 SK 630 
Ankomst København  man 29 jul kl. 11.10 
 
 
 
Rejsens pris inkluderer:  

• Flyrejse på turistklasse med Malaysian Airlines, København-Frankfurt-Kuala Lumpur-Kota 
Kinabalu—Sandakan-Mulu-Miri-Koto Kinabalu-Kuala Lumpur-Frankfurt-København. 

• 3 dages/2 nætters Trekking på Mount Kinabalu, inkl. transport, guide, 2 x morgenmad, 3 
gange frokost, 2 x aftensmad og overnatninger som beskrevet, samt besøg i Poring. 

• 4 dages/3 nætters Borneo Wildlife Safari tur i Sukau Nationalparken og Seligan Island 
ifølge program, inkl. al transport, 3 overnatninger, 3 x morgenmad, 4 x frokost, 3 x 
middag og guide. 

• 4 nætters ophold i Kota Kinabalu på Langkah Syabas Beach Resort i dobbeltværelse, inkl. 
morgenmad og transfers t/r. 

• 3 nætters ophold i Kuala Lumpur på Swiss Garden Hotel i dobbeltværelse, inkl. 
morgenmad og transfers t/r. 

• Danske skatter og afgifter. 
• Tillæg iføgel EU-direktiv.  
• Bidrag til Rejsegarantifonden. 

 
 
 
Ikke inkluderet i rejsens pris: 

• Sygeafbestillingsforsikring. (350,- kr) 
• Rejseforsikringer. 
• Lokale udenlandske lufthavnsskatter. 
• Måltider som ikke er nævnt i programmet. 
 

 


