BORNEO

borneo

INDHOLD:

Tre lande deles om verdens tredjestørste ø, Borneo. Den indonesiske provins Kalimatan, er langt den største men også den fattigste. Rigest og mindst er Brunei
i nord, bedst kendt for sin hovedrige sultan og store olieforekomster. Det mest
populære område er de malajiske delstater, Sarawak og Sabah.
Vi har i dette katalog valgt at fokusere på rejser til, og rundt i, Sarawak og Sabah.
Sarawak er den største af Malaysia’s stater og ligger på den nordvestlige del af
Borneo, mens den næststørste stat, Sabah, ligger øst for Sarawak.
Området er perfekt, hvis man ønsker andet og mere end badeferie. Her venter
naturoplevelser udover det sædvanlige - uberørt natur i et af jordens største sammenhængende regnskovsområder; spændende dyreliv; smukke, hvide sandstrande; klart blåt vand med nogle af verdens bedste dykkersteder og Sydøstasiens
højeste bjerg for blot at nævne et par ting.
Borneo er ét af de steder i verden alle bør opleve mindst én gang i deres liv, og
mulighederne er mange.
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Visum:

Danske statsborgere kan uden visum opholde sig
90 dage i Malaysia og Singapore. Vær opmærksom
på at jeres pas skal være gyldig minimum 6 måneder fra indrejsedatoen.
For ophold over 3 måneder og for andre statsborgere
kontakt: Den Malaysiske Ambassade i Stockholm
eller den Singaporianske Ambassade i London.

Tidsforskel:

+ 6 timer i vintertid og + 5 timer i sommertid.

Den danske sygesikring:

Dækker ikke i Malaysia og Singapore. Tegn derfor
en rejseforsikring hos enten Gouda Rejseforsikring
eller Europæiske Rejseforsikring inden afrejse.
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Valuta:

Malaysia: 100 RM (Ringgit) = 165 dkr.
Singapore: 100 SGD (Singapore dollar) = 400 dkr.
Det er muligt at veksle Euro og US$ dollar i alle
større byer, og der findes hæveautomater overalt.
Langt de fleste restauranter, hoteller og forretninger accepterer Visakort, Mastercard, Diners og
American Express.
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Vaccinationer:

Det anbefales, at man lader sig vaccinere mod
stivkrampe, smitsom leverbetændelse samt tager
malariaforebyggende piller – brug altid myggemiddel i dag- og aftentimer, men køb det lokalt - det
har størst effekt!
For mere information vedr. vaccination kontakt egen
læge eller Udlandsvaccinationen på tlf. 7022 0702
(hverdage mellem kl. 10-14).

Kota Belud

sulu
havet

Bukit Batu

k a l i m a n ta n ( i n d o n e s i e n )

Tarakan

celebes
havet
Tanjungredeb

Sangkulirang

RUNDREJSER
= Ture med chauffør og guide

Vores rundrejser kan skræddersyes præcist
som I vil have dem, og såfremt I ønsker at forlænge rundrejsen, udskifte hotellerne mv., er
vi behjælpelige med råd og vejledning.
Vores rundrejser gennemføres i små grupper (gerne 2-8 personer) med egen bil og
engelsktalende guide. Vi har erfaret at vores
gæster oplever, at den større fleksibilitet og
personlige kontakt til guiden, giver dem et
større udbytte og flere oplevelser end de traditionelle grupperundrejser med bus. Guiden
vil ikke være på hotellet de dage, som ifølge
programmet er til “fri disposition”.

RUNDREJSER:
• Vær opmærksom på at der IKKE er inkluderet indenrigsfly i prisen på vores rundrejser, hvor rejseruten
ellers kræver at I flyver. Vi oplyser under de respektive
rundrejser den gældende pris for fly rundt i Malaysia.
I forbindelse med jeres reservation af oversøiske flybillet, oplyses den konkrete pris for indenrigsbilletterne.
• I kan læse mere om de hoteller, som vi bruger i rundrejserne, under de respektive byer / strandområder.
• Vi har sammensat vores rundrejser ud fra de erfaringer,
som vi gennem tiden har erhvervet. Hvis de ikke falder
helt i jeres smag, eller I vil bo på andre hoteller og/eller
ændre antal dage på destinationerne, er det naturligvis
muligt. Der er fuld fleksibilitet på vores rundrejser!
Vi her i rejsebureauet vil beregne en ny pris på turen på
baggrund af jeres ønsker.

• Alle rundrejsepriser er baseret på, at minimum 2 voksne
rejser sammen. Personer, der rejser alene, vil ud over
prisen på enkeltværelse blive opkrævet et gebyr, hvis
størrelse er afhængig af turen.
Generelt:
•  Check ind / check ud: Check ind på hotellerne kan
generelt ske fra kl. 14, mens check ud skal foregå
mellem kl. 11 og 12.
•  Jule- og nytårsmiddage: Hotellerne har ofte obligatorisk jule- og nytårsmiddag. Prisen oplyses ved
bekræftelse.
• T ransfer og udflugter gennemføres ved min. 2 personer. Hvis 1 person rejser alene, er prisen generelt
dobbelt op. Børn under 12 år får 50% rabat, når der er
min. 2 voksne.

• S åfremt I forlader hotellet tidlig om morgenen inden restauranten åbner, vil morgenmad ikke være inkluderet.
Morgenmadsrestauranten er normalt åben fra kl. 7

Fly fra Danmark til Malaysia er ikke inkluderet
i pakkens pris – men kontakt os, og vi oplyser
gerne den billigste flypris.

• P å hoteller, hvor det er tilladt at have 2 voksne + 2
børn på samme værelse, er prisen baseret på et dobbeltværelse med en ekstra opredning. Pladsen på
værelset vil derfor være trang.

M = morgenmad, F = frokost, A = aftensmad

• Ved reservation af værelse til 3 personer, får I som
oftest et værelse med en dobbeltseng og en ekstra
”roll away” seng.

Støt Lone Dröscher Nielsens kamp for orangutangerne

Adoptér en orangutang
Gennem foreningen BOS Danmark kan du adoptere en
forældreløs orangutangunge på Borneo. Du får et flot
adoptionsbevis med et billede af din orangutang, og du
hører løbende nyt om dens liv.
Gå ind på www.orangutang.dk for at adoptere en
orangutang for 75 kr. om måneden.

www.orangutang.dk
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SARAWAK

TUR BO01

HEN HVOR PEBERET GROR
13 dagE / 12 nætter

3 nætter Kuching . 1 nat Bako Nationalpark .
2 nætter Lemanok River Longhouse . 6 nætter Damai Beach
Sarawak er tre gange så stor som Danmark og den største af de
malajiske stater. Her er uspoleret jungle med et fantastisk dyreliv, brusende vandfald og floder, spektakulære huler og spændende folkeslag. Den enorme gæstfrihed er nedarvet i kulturen
og gør stedet til en endnu større fornøjelse at besøge.
Uanset om I befinder jer i Sarawaks hovedstad Kuching eller
i Iban-stammens langhuse, bliver I mødt med åbne arme - og
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hos den tatoverede høvding bliver I sikkert også budt på et glas
hjemmebrygget “tuak” – den allestedsnærværende palmevin.
En af turens største oplevelser er besøget på orangutang centeret, hvor I står ansigt til ansigt med de vilde rødhårede primater.
Turen slutter til glæde for soldyrkere og strandelskere på Damai
Beach, hvor et smukt og frodigt landskab venter med attraktive
hvide strande.

Lemanak

Ula Ai

kalimantan
(indonesien)

Dag 1: Ankomst Kuching
Ved ankomsten til Sarawaks hovedstad Kuching bliver I
mødt af vores engelsktalende guide, der kører jer til hotellet i byens centrum.
Overnatning: Merdeka Palace, standard værelse.
Dag 2: Kuching
Mange regner Kuching for at være den mest attraktive
”storby” i Sydøstasien. Sammen med vores 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.
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 Kuchings ældste bydel,
også kaldet “antik-arkaden” pga. det store udvalg af antikviteter og kunsthåndværk, der kan købes her. I India Street
sælges farverige tekstiler, tøj og lervarer. I er tilbage på
hotellet over middag.
Overnatning: Merdeka Palace, standard værelse. (M)
Dag 3: Kuching - Bako Nationalpark
I bliver kørt til fiskerlejet, Bako, en lille time fra hotellet.
Herfra sejles en halv time til nationalparken med mangrover, bugter med små sandstrande og tropisk regnskov, hvor
de vilde dyr tager imod i naturlige omgivelser. I trætoppene
svinger de berømte næseaber sig rundt mellem langurerog makak-aber, mens vildsvin, hjorte og kæmpefirben, nogle op til et par meter lange, huserer i skovbunden. I kan frit
vandre på de afmærkede stier, bade fra en af de pragtfulde
strande og nyde solnedgangen over Det Sydkinesiske Hav.
Aftensmaden serveres i hovedkvarterets restaurant.
Overnatning: Lodgen i hovedkvarteret (primitiv indkvartering). (M,F,A)
Dag 4: Bako Nationalpark - Kuching
I har formiddagen tilbage i “Edens Have”, og det kan anbefales at gå en tur gennem parkens snoede stisystem, mens
man nyder duften af regnskov og den unikke lydkulisse.
Måske ser I atter den særprægede næseabe eller hører
makak-abens karakteristiske skrig fra trætoppene. Efter

frokost returner I til hotellet i Kuching med båd og minibus,
men med et væld af gode oplevelser i bagagen.
Overnatning: Merdeka Palace, standard værelse. (M,F)
Dag 5: Orangutang-center & Iban-stammens langhus
Det er ikke usandsynligt, at denne dag bliver turens bedste.
I bliver hentet på jeres hotel efter morgenmaden. Herefter
går turen til Rehabiliteringscentreret for Orangutang ved
Semengoh, hvor en flok rødhårede primater forhåbentlig
venter jer. Mødet med orangutangerne i den frie natur er
storslået. Bemærk at der i frugtsæsonen, hvor regnskoven
bugner af friske frugter, ikke altid vil være orangutaner at
se på turen.
Efter besøget i parken forsættes mod Lemanak-floden. På
den 4 timers lange køretur oplever I det landlige Sarawak
- fredfyldt og i direkte kontrast til det pulserende byliv i
Kuching.
Ved Serian er der tid til at slentre gennem byens farvestrålende marked, hvor egnens mange spændende afgrøder
sælges. Frokosten indtages på en lokal restaurant.
Fremme ved Lemanak-floden stiger I ombord i Iban-folkets
langbåde, og efter en times sejltur gennem det smukke
landskab er I fremme ved de tidligere hovedjægeres landsby. I indlogeres i det 120 meter lange hus på pæle. Brug
eftermiddagen i selskab med langhusets gæstfrie beboere,
eller ta´ en forfriskende dukkert i floden. Efter aftensmaden
tilbringes tiden på langhusets brede veranda - kaldet “raui”
- hvor I, akkompagneret af cikadernes sang, kan høre om
ibanernes farverige kultur og spændende liv i regnskoven.
Overnatning: Primitiv indkvartering hos Iban stammen.
(M,F,A)
Langhus
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Dag 6: Iban-stammens langhus
Programmet er ikke fastsat i detaljer, da alt afhænger af
vind, vejr og hvilke aktiviteter Iban-folket kan finde på. Der
vil altid være mulighed for en tur længere op ad floden,
besøge et nabolanghus eller en jungletur til en af Ibanstammens marker. Aftenen er til fri disposition eller til flere
fortællinger fra langhuset. Overnatning: Primitiv indkvartering hos Iban stammen. (M,F,A)
Dag 7: Lemanak River Langhus til Damai Beach
Der vil være tid til at tage de sidste fotos og få sagt farvel,
inden turen igen går ned ad floden med langbåd. Tilbage i
minibussen fortsættes ad landevejen til Kuching med stop
undervejs, bl.a. til frokost på en lokal kinesisk restaurant,
før ankomsten på Damai Beach, hvor I skal på bo i et superior poolside værelse.
Overnatning: Damai Beach Resort, superior poolside. (M,F)
Dag 8: Damai Beach
Damai Beach Resort er et dejligt førsteklasses hotel beliggende midt på stranden og med regnskoven i baghaven.
I disse skønne omgivelser er der gode muligheder for at
fordøje de mange begivenheder fra de foregående dage,
men også for at opleve nye spændende ting i og omkring
Det Sydkinesiske Hav. Nyd dagen på stranden, få massage
eller svøm en tur i hotellets store pool.
Overnatning: Damai Beach Resort, superior poolside. (M)
Dag 9: Damai Beach – Satang Island
Idag skal I på en oplevelsesrig sejltur i Det Sydkinesiske
Hav. Efter et par timer er I fremme ved øen Satang, 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

meget enkelt, som det har været tilfældet for generationer
før dem. Over middag er I tilbage på hotellet.
Overnatning: Damai Beach Resort, superior poolside (M)

”Sarawak Kultur Center er en levende landsby
med syv etniske huse og hytter omkring en sø”
(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 nærliggende koralrev. I er tilbage
på hotellet midt på eftermiddagen.
Sejlturen kan ikke gennemføres i monsun-sæsonen fra november til marts. I denne periode arrangerer vi en udflugt 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.
Overnatning: Damai Beach Resort, superior poolside (M)
Dag 10: Damai Beach – Mangrove Cruise
I sejler en halv times tid langs kysten til Salak-flodens
udmunding i Det Sydkinesiske Hav. Her lever krokodiller,
små dyndspringere, som er fisk, der kan ånde over vandet,
elegante isfugle, og i trætoppene skræpper næseaber og
makak-aber. Over dette gigantiske natur-eldorado svæver
imponerende fiskeørne majestætisk med vingefang, der
kan være over halvanden meter. På vejen tilbage besøges
en lille fiskerlandsby ved flodudmundingen, hvor livet leves

Dag 11-12: Damai Beach
Dagene er til fri disposition.
Overnatning: Damai Beach Resort, superior poolside (M)
Dag 13: Damai Beach
Rundrejsen i Sarawak er slut. I bliver hentet på hotellet
og kørt til lufthavnen i Kuching. Alternativt kan I vælge at
kombinere Sarawak med nabostaten Sabah, eller måske
tage til Singapore og nyde et par dage i shopping-mekkaet,
hvis I ikke foretrækker at flyve retur til Danmark.
M = morgenmad, F = frokost, A = aftensmad

Alt dette er inkluderet i prisen:
rogram og måltider som beskrevet med engelskP
talende guide (udflugter er på gruppebasis)
ü 2 nætter på Merdeka Palace i standard vær.
ü 1 nat i Bako nationalparken
ü 1 nat på Merdeka Palace i standard vær.
ü 
2 nætter i langhuset hos Iban folket (Lemanak River
longhouse)
ü 
6 nætter på Damai Beach Resort i superior poolside værelse
ü

Dagsprogrammet kan variere en smule fra det beskrevne.
Priserne inkluderer ikke:
ü Oversøiske fly fra Danmark (se side 2)
ü Forsikringer samt drikkepenge m.m.
Turen kører ved minimum 2 personer.

Forlæng jeres ophold
Hvis I ønsker at forlænge jeres ophold, er der rig mulighed
for at tage nogle dage i spændende Singapore.
- se mere på side 14-15.
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SABAH

TUR BO02

DEN STORE SABAH RUNDREJSE
10 dagE / 9 nætter

5 nætter Kota Kinabalu . 1 nat ved Mt. Kinabalu . 1 nat Selingan Island . 2 nætter Sukau Rainforest
”Landet under vinden” eller “Det hellige bjergs land” er to af de
sagnomspundne navne der benyttes om den malajiske delstat
Sabah. Og det er svært ikke at finde de store ord frem efter at
have besøgt Sabah. Her er smukke strande, krystalklart vand
med farvestrålende koraller og fisk. Eksotiske øer, kæmpe grotter og majestætiske bjerge. For de naturinteresserede er her en
af verdens største regnskove med en usædvanlig rig og varieret
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flora, mere end 1.000 arter orkidéer og den berømte Rafflesia,
den største blomst i verden. Her lever de berømte orangutanger,
gibbonaber, løveaber, vildsvin og rådyr. Det siges, at man også
kan finde den plettede leopard og det sjældne sumatranæsehorn. Alt sammen krydret med charme og atmosfære nok til at
overvælde selv den mest erfarne rejsende.

ø-malajer, hvis landsbyer er bygget på pæle i vandet. I fortsætter til Manukan Island, der er omgivet af et fantastisk
koralrev, som I efter frokost får rig lejlighed til at udforske.
Sidst på eftermiddagen er I tilbage på hotellet.
Overnatning: Hyatt Regency. (M,F)
Dag 3: Kota Kinabalu
Dagen er til fri disposition. Oplev byen på egen hånd eller
nyd strandene vest for Kota Kinabalu. Central Market er
mest livligt om morgenen, når fiskerne kommer med deres
fangster, og kvinderne fra bjerglandsbyerne bringer deres
frugt og grøntsager ned for at afsætte dem på markedet.
Det er også interessant at slentre rundt i pælelandsbyen
Kampung Ayer på kanten af havet, og vil man have lidt
viden om de lokale samfund, er statsmuseet værd at besøge. Det er bygget i beton, men i stil med traditionelle
langhuse, og det rummer en fin samling af kulturskatte fra

Dag 1: Kota Kinabalu
Ankomst til Kota Kinabalu, Sabahs hovedstad, hvor I bliver
mødt af vores engelsktalende agent, som sørger for transport til hotellet.
Overnatning: Hyatt Regency.

”Det er interessant at slentre rundt i pælelandsbyen Kampung Ayer på kanten af havet”

Dag 2: Kota Kinabalu - Gaya Island
Når morgenmaden er spist, går turen med båd til Gaya Island - en af de smukke tropiske øer i bugten, ikke langt fra
Kota Kinabalu. Sammen med guiden følger I naturstierne
gennem mangroveskoven og får måske også et glimt af de
vilde dyr på øen. Gaya er også kendt for sin befolkning af

forskellige stammefolk.
Overnatning: Hyatt Regency. (M)
Dag 4: Kinabalu Park for foden af Mt. Kinabalu
Idag køres til Kinabalu Parken, der ligger ved foden af
Sydøstasiens højeste bjerg, Mount Kinabalu, hvis tinder
Mt. Kinabalu

rejser sig 4.100 meter mod himlen. Parkens 750 km² rummer et enestående flora og dyreliv. Her er planter fra alle
verdens egne. Der findes flere end 1.000 slags orkidéer og
26 rododendron arter. Dyrelivet er lige så mangfoldigt, idet
her er løvaber, spøgelsesaber, gibbonaber og mange andre
særprægede dyr.
Overnatning: Celyn Resort eller lign. (M,F,A)
Dag 5: Mt. Kinabalu - Poring
Efter I har spist, kører I ad de snoede veje gennem det
frodige landskab til Poring. 50 meter oppe i regnskovens
trækroner er udspændt en hængebro. For de modige venter her en fantastisk oplevelse af den tropiske regnskov set
i fugleperspektiv. Næste stop er ved Kipungit-vandfaldet
nær de varme svovlkilder - et ideelt sted at få løsnet de
stive muskler op, mens man bader omgivet af hibiscus og
blomster-duftende frangipani-træer midt i den vilde regnskov. Undervejs nydes frokosten, og sidst på eftermiddagen er I tilbage på hotellet i Kota Kinabalu.
Overnatning: Hyatt Regency. (M,F)
Dag 6: Kota Kinabalu - Sandakan - Selingan Island
Der er tidlig vækning for at tage med Malaysian Airlines
til Sandakan. I Sandakans lufthavn bliver I mødt af vores
agent, der kører jer de 45 min. til havnen, hvor en speedbåd
venter på at sejle jer til Selingan Island - en smuk sejltur
på 1 time. Efter indkvarteringen på Selingan Island Resort
har I eftermiddagen til at slappe af på stranden. Selingan
Island har været et beskyttet område for skildpadder siden
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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 bl.a. mod rovfugle, og efterhånden som de klækkes, samles de små skildpadder ind,
og sættes lidt senere ud i Det Sydkinesiske Hav til et liv i
frihed. I bliver siddende i restauranten efter aftensmaden i

gerne i den frie natur er storslået. 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.
Herfra kører I til floden, hvor en båd venter på at sejle jer til
Sukau Rainforest. De næste par timer er sejlads på Sabahs
længste flod, Kinabatangan, mens den vilde natur langs

”Selingan Island bliver hvert år besøgt af
mere end tusinde skildpadder”
mørkets frembrud 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. Mindre betagende
er det ikke at skulle se de bittesmå skildpaddeunger blive
hjulpet ud i havet. De små skildpadder, der overlever, vender tilbage til øen år efter år for at yngle.
Overnatning: Selingan Island Resort. (M,F,A)
Dag 7: Selingan Island - Sandakan - Sepilok
(orangutang center) - Sukau Rainforest
Øen forlades om morgenen, hvor I sejler retur til Sandakan.
Herfra går turen til Sepilok Rehabilitation Centre, hvor en
flok rødhårede primater venter jer. Mødet med orangutan-

floden tager til, krattet bliver tættere og træerne højere.
Fra trækronerne følger en koloni af nysgerrige næseaber
bådens vuggen ned ad floden.
Ved ankomsten til Sukau Rainforest Lodge indtages middagen i stearinlysets skær, efterfulgt af et interessant dias
show og foredrag om den fascinerende jungle.
Overnatning: Sukau Rainforest Lodge. (M,F,A)
Dag 8: Sukau Rainforest og sejltur på
Kinabatangan floden
I bliver vækket af makak-abernes lange sørgmodige skrig,
mens dagen langsomt gryer - godt det samme, for kl. 06.00
begynder dagens første safari på floden. Dyrene er mest
aktive om morgenen - måske er I heldige og møder et par
af regnskovens store skikkelser som orangutangen, den

lille flok vilde elefanter, et par langarmede gibboner eller
den karakteristiske næseabe. Hvis vejret tillader det, vil
der også blive tid til en lille gåtur i junglen. I har desuden
mulighed for at være med i et projekt, der arbejder for at få
plantet flere træer i området, så man undgår udryddelse af
visse arter. I er tilbage ved nitiden og spiser morgenmad.
Over middag går turen op ad floden til Sukau Village, hvor
der efter et kort ophold følger endnu en sejltur på floden
med besøg i en landsby. Efter en betagende solnedgang er
det blevet tid til dagens sidste safari. De specielle projektører monteres på båden, og det er nu op til guiden at fange
nattelivet på floden i lyskeglerne. Hold fingrene indenbords,
det er efter mørkets frembrud, at krokodillerne jager!
Overnatning: Sukau Rainforest Lodge. (M,F,A)
Dag 9: Sukau - Sandakan - Kota Kinabalu
Fra nationalparken sejles nu mod Sandakan. Ved ankomsten spiser I frokost midt i byen og, hvis der er tid, er der en
kort byrundtur inden I kører til lufthavnen. Om eftermiddagen flyver I retur med Malaysia Airlines til Kota Kinabalu.
Her venter en bil på at køre jer til jeres hotel i byen.
Overnatning: Hyatt Regency. (M,F)
Dag 10: Kota Kinabalu
Efter en oplevelsesrig rundrejse i Sabah har I mulighed for at
forlænge opholdet på stranden, blive i Kota Kinabalu, eller flyve hjem til Danmark, eventuelt med et stop i Singapore. (M)
M = morgenmad, F = frokost, A = aftensmad.
Alt dette er inkluderet i prisen:

ü
ü
ü
ü

rogram og måltider som beskrevet med engelskP
talende guide
5 nætter på Hyatt Regency, Kota Kinabalu
1 nat Celyn Resort, Poring
1 nat på Selingan Island Resort
2 nætter på Sukau Rainforest Lodge

Dagsprogrammet kan variere en smule fra det beskrevne.
Prisen inkluderer ikke:
ü Oversøiske fly fra Danmark
ü Flybillet Kota Kinabalu-Sandakan t/r
ü Forsikringer samt drikkepenge m.m.
Turen kører ved minimum 2 personer.

Forlæng jeres ophold
Hvis I ønsker at forlænge jeres ophold er der rig mulighed
for at slappe af på et af vores strandhoteller.
- se mere på side 10-11
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TUR BO03

BORNEO Explorer
14 dagE / 13 nætter

8 nætter Kota Kinabalu . 1 nat Rungus-stammens langhus .
2 nætter Mt. Kinabalu . 2 nætter Sukau Rainforest
På denne oplevelsesrige 14 dages rundrejse i Borneos nordøstlige delstat, Sabah,
kommer I på en spændende tur med adventure som tema. I skal bl.a. på rafting-tur
ned af Kiulu-floden, bestige det majestætiske Mount Kinabalu og udforske junglen i
Sukau. Naturligvis skal I også se orangutangerne i Sepilok og bo i langhus hos den
lokale Rungus-stamme. Med andre ord – en natur- og kulturoplevelse i særklasse.
OBS! Grundet bestigningen af Mount Kinabalu egner turen sig ikke til børn under 12 år.

sydkinesiske
hav

Samaran

Turtle Island Park
(Selingan Island)

Kota Belud
Gaya Island
Kota Kinabalu

Mt. Kinabalu
Poring

Beaufort

Tenom

sulu
havet

”tip of Borneo”

Sepilok
Orangutan Reservat
Sandakan
Sukau

borneo
s a b ah

Lahad Datu
Sipadan Island
Tawau

Semporna

kalimantan
(indonesien)

Dag 1: Kota Kinabalu
Ankomst til Kota Kinabalu, Sabahs hovedstad, hvor I bliver
mødt af vores engelsktalende agent, som sørger for transport til hotellet. Dagen er til fri disposition.
Overnatning: Novotel1Borneo
Dag 2: Kiulu-floden
I bliver kørt til Tamparuli og den smukke natur ved Kiulufloden. Efter en kort instruktion af sikkerhedsforanstaltningerne er det tid til at gå ombord i bådene og rafte ned af
Kiulu-floden. Turen foregår i et afslappende tempo gennem
rolige vande, og undervejs passerer I smukke uberørtena-

turscenerier, rismarker og også flere hyggelige, isolerede
beliggende Dusun-landsbyer.
Husk at medbringe badetøj, sko med gummisåler, ekstra tør
tøj og undlad at medbringe værdigenstande. Redningsveste og hjelme bliver udleveret før turen. Hen på eftermiddagen er I tilbage på hotellet i Kota Kinabalu.
Overnatning: Novotel1Borneo (M,F).

kale, hvor ofte både børn og voksne optræder med deres
traditionelle danse iklædt farvestrålende dragter. En festlig
afslutning på en spændende dag.
Overnatning: Indkvartering hos Rungus-stammen. Der
overnattes i værelser med madrasser på gulvet og myggenet. Værelserne er helt enkle, men de specielle opgivelser
opvejer til fulde for den manglende luksus. (M,F,A)

Dag 3: ”Tip of Borneo” & Rungus-stammens langhus
I skal tidligt op og afsted mod Kudat. Efter en køretur på ca.
2½ time er I fremme i ”langhusenes land” i Sabah.
Efter frokost fortsætter I så langt mod nord, som man kan
komme på Borneo, også kaldet ”the tip of Borneo”. Her kan
I nyde den smukke udsigt, hvor Suluhavet og Det Sydkinesiske Hav møder hinanden.
Hen på eftermiddagen kommer I til den hyggelige landsby

Dag 4: Kota Kinabalu - Mt. Kinabalu
I vågner op til den skønne stilhed, der hviler over landsbyen,
måske afbrudt af et hanegal eller to. Efter et morgenmåltid
skal I på en spændende vandretur til en nærliggende gummiplantage, hvor I kan teste jeres evner ud i tapning af gummi. Herefter forlader I landsbyen og efter en smuk køretur
på et par timer, med et frokoststop undervejs, er I fremme
ved Mount Kinabalu, Sydøstasiens højeste bjerg. I checker

”Så langt mod nord, som man kan komme
på Borneo, også kaldet ”the tip of Borneo”
hos Rungus-stammen, som er jeres base for natten. Her
bliver der lejlighed til at hilse på den meget gæstfrie befolkning, nyde en kokos-drink og hvis vejret tillader det kan
I på cykel opleve nærliggende landsbyer og det lokale landbrug (kun for voksne).
Hen på aftenen får I serveret en traditionel, lokal aftensmad.  Efter maden er der festlig underholdning af de loMt. Kinabalu

ind i parkens hovedkvarter og besøger den botaniske have,
hvor de kompetente guider vil tage jer på en spændende
vandretur. I spiser middag og overnatter i Kundasang, som
ligger lige udenfor hovedkvarteret. (M, F,A)
Dag 5: Mt. Kinabalu
I forlader Kundasang tidlig morgen for at køre til Timphoon,
som ligger i 1.800 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) overnattes i gæstehusets sovesal. (M,F,A)
Dag 6: Mt. Kinabalu - Kota Kinabalu
I vil blive vækket af guiden allerede kl. 3 for at begynde opstigningen af det sidste stykke til toppen (der ligger 4.100
meter over havet). 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 frokost
køres tilbage til Kota Kinabalu.
Overnatning: Novotel1Borneo (M,F)
Denne tur kan gennemføres af alle, men det anbefales at
træne / være vant til at vandre meget.
Dag 7: Kota Kinabalu
Dagen er til fri disposition. Oplev byen på egen hånd eller nyd
strandene vest for Kota Kinabalu. Central Market er mest
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livligt om morgenen, når fiskerne kommer med deres fangster, og kvinderne fra bjerglandsbyerne bringer deres frugt
og grøntsager ned for at afsætte dem på markedet. Det er
også interessant at slentre rundt i pælelandsbyen Kampong
Ayer på kanten af havet, og vil man have lidt viden om de lo-

Sukau Rainforest. De næste par timer er sejlads på Sabahs
længste flod, Kinabatangan, mens den vilde natur langs
floden tager til, krattet bliver tættere og træerne højere.
Fra trækronerne følger en koloni af nysgerrige næseaber
bådens vuggen ned ad floden.

”Hold fingrene indenbords, det er efter
mørkets frembrud, at krokodillerne jager!”
kale samfund, er statsmuseet værd at besøge. Det er bygget
i beton, men i stil med traditionelle langhuse, og det rummer
en fin samling af kulturskatte fra forskellige stammefolk.
Overnatning: Novotel1Borneo (M)
Dag 8: Kota Kinabalu - Sandakan
Der er tidlig vækning for at tage med Malaysian Airlines
til Sandakan. I Sandakans lufthavn bliver I mødt af vores
samarbejdspartner, og herfra 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.
Herfra kører I til floden, hvor en båd venter på at sejle jer til
Langhus

Ved ankomsten til Sukau Rainforest Lodge indtages middagen i stearinlysets skær, efterfulgt af et interessant slide
show og foredrag om den fascinerende jungle, alt sammen
leveret af en kompetent guide med en enorm viden om naturen og området. Resten af aftenen er til afslapning, hvor
man kan sidde på den brede veranda og lytte til cikadernes
sang. Overnatning: Sukau Rainforest Lodge. (M,F,A)
Dag 9: Sukau Rainforest og sejltur på
Kinabatangan floden
Samme dagsprogram som dag 8 på ”Den store Sabah
rundrejse” på side 6+7
Overnatning: Sukau Rainforest Lodge (M,F,A)
Dag 10: Sukau - Sandakan - Kota Kinabalu
Samme dagsprogram som dag 9 på ”Den store Sabah
rundrejse” på side 6+7
Overnatning: Beringgis Beach Resort eller Shangri-La Rasa
Ria Resort (M,F)

Dag 11-13: Kota Kinabalu
Dagene er til fri disposition.
Overnatning: Beringgis Beach Resort eller Shangri-La
Rasa Ria Resort (M)
Dag 14: Kota Kinabalu
Efter en oplevelsesrig rundrejse på Borneo har I mulighed
for at forlænge opholdet eller flyve hjem til Danmark, eventuelt med et stop i Singapore. (M)
Alt dette er inkluderet i prisen:
rogram og måltider som beskrevet med engelsktaP
lende guide
ü 4 nætter på Novotel1Borneo, Kota Kinabalu
ü 1 nat i langhuset hos Rungus-stammen
ü 1 nat på hovedkvarteret i Mt. Kinabalu parken
ü 1 nat på gæstehuset på Mt. Kinabalu
ü 2 nætter på Sukau Rainforest Lodge
ü 4 nætter på valgte hotel i Kota Kinabalu
På turistklasse benyttes standard værelse på Beringgis
Beach Resort.
På førsteklasse benyttes deluxe værelse m/ udsigt til haven på Shangri-La Rasa Ria Resort.
ü

Dagsprogrammet kan variere en smule fra det beskrevne.
Prisen inkluderer ikke:
ü Oversøiske fly fra Danmark
ü Flybillet Kota Kinabalu-Sandakan t/r
ü Forsikringer samt drikkepenge m.m.
Turen kører ved minimum 2 pers.

Forlæng jeres ophold
Hvis I ønsker at forlænge jeres ophold er der rig mulighed
for at slappe af på et af vores strandhoteller.
- se mere på side 10-11
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KOTA KINABALU
HOVEDSTAD OG SANDSTRAND
Kota Kinabalu, også kaldet KK og tidligere kendt som Jesselton, er Sabahs hovedstad.
Byen blev næsten total ødelagt under Anden Verdens krig, men er i dag en moderne
by med 250.000 indbyggere og med en dejlig afslappet atmosfære. 35 km nordøst for
Kota Kinabalu ligger Tuaran, et attraktivt område med hvide sandstrande og krystalklart vand. Det kan varmt anbefales at nyde omgivelserne ved det luksuriøse Shangrila’s Rasa Ria Resort. Der er 30 km til Kinarut, og vejen går gennem frodige dale, skovbevoksede bjerge, rismarker, gummi- og frugtplantager og små landsbyer med et utal
af pottemagerværksteder.

Hyatt Regency Kinabalu

Hyatt Regency Kinabalu

Hyatt Regency Kinabalu ****
Jalan Datuk Salleh Sulong
88994 Kota Kinabalu
Tlf.: 88 221 234

1

Midt i Kota Kinabalu centrum, tæt på shopping og et udvalg af gode restauranter,
finder I dette dejlige førsteklasses hotel,
hvorfra I får en fantastisk udsigt over Det
Sydkinesiske Hav. Den imponerende atriumlobby indbyder til en afslappende drink,
før I kaster jer ud i en gastronomisk oplevelse i enten den kinesiske eller japanske
restaurant. De 315 værelser er alle udstyret med aircondition, safetybox, telefon,
TV, minibar samt kaffe-/tefaciliteter.
Shangri-La Tanjung Aru Resort ****
Locked Bag 174
88744 Kota Kinabalu
Tlf.: 88 241 800
2

Shangri-La Tanjung Aru Resort

Førsteklasses hotel beliggende på den dejlige private strand, Tanjung Aru, 10 minutters kørsel fra centrum af Kota Kinabalu.
Alle værelser er store og velindrettede
med aircondition, TV med videokanal, telefon, minibar, internetadgang og safetybox.
Hotellet er børnevenligt og kan tilbyde
babysitting, børnepool og legeplads. Af
øvrige faciliteter på hotellet kan nævnes
2 swimmingpools, jacuzzi, 4 tennisbaner,
golfbane, fitness og vandsportscenter. Hotellet har et bredt udvalg af restauranter
med alt fra asiatisk til italiensk mad.

Shangri-La Tanjung Aru Resort
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Shangri-La Tanjung Aru Resort

Novotel1Borneo ****
Tower B 00-01 Ground Floor
1Borneo Hypermall
88450 Kota Kinabalu
Tlf.: 88 529 888

3

Dejligt, nyere 4-stjernet hotel med en god
beliggenhed centralt i Kota Kinabalu. Hotellet er en integreret del af Sabah’s største
shopping center, det nye 1Borneo Shopping
Paradise, så indkøbsmulighederne må siges
at være lige uden for døren.
Overalt fremstår hotellet lyst og moderne
og tilbyder bl.a. flere restauranter og barer.
De 263 værelser er indbydende og pænt
indrettede og udstyret med aircondition,
TV, telefon, safetybox, minibar og internet
adgang.
Novotel1Borneo

Beringgis Beach Resort

Novotel1Borneo

Beringgis Beach Resort

Beringgis Beach Resort ***
Km 26 Jalan Papar
Kampung Beringgis, Kinarut
89600 Papar
Tlf.: 88 752 333

4

Godt turistklasse hotel direkte ned til en 3
km lang hvid sandstrand. Der er en hyggelig og afslappende atmosfære på resortet
og et væld af muligheder for både børn
og voksne som ønsker aktiviteter i deres
ferie. Der er en stor, dejlig swimmingpool,
hesteridning og et bredt udvalg af ture i
omegnen, bl.a. til den nærliggende fiskerlandsby. Hotellet har restaurant og en hyggelig bar. Alle 74 værelser har balkon, TV,
minibar, telefon og aircondition. Der er ca.
45 minutters kørsel til Kota Kinabalu.

Shangri-La Rasa Ria Resort *****
Pantai Dalit Beach
89208 Tuaran
Kota Kinabalu
5
Tlf.: 88 792 888
Shangri-La Rasa Ria Resort er et 5-stjernet
luksushotel beliggende lige der, hvor regnskoven møder havet, med udsigt over den
flotte Dalit-strand. Hotellet er omgivet af
160 hektar have, og værelserne har en imponerende udsigt til den hvide sandstrand
- det perfekte udgangspunkt for en ro-

mantisk ferie. Blandt de mange faciliteter
kan nævnes en 18 hullers golfbane og et
“regnskovs-naturreservat” på 25 hektar,
hvor der blandt andet er en lille zoo samt
et rehabiliteringscenter for orangutanger.
Shangri-La har swimmingpool, børnepool,
sauna, fitnesscenter, tennis, spa og restauranter (blandt andet en god italiensk).
Alle værelser har aircondition, TV, telefon,
minibar og naturligvis tilbydes roomservice. Shangri-La er simpelthen det bedste
hotel i Tuaran.

Shangri-La Rasa Ria Resort

Shangri-La Rasa Ria Resort

5
Tuaran
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Kota Kinabalu
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4

Kasigui

Kinarut
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sarawak

Kuching
sarawaks smukke hovedstad
Kuching er uden tvivl den mest behagelige og interessante by på Borneo, og betegnes også af mange som den mest attraktive by i Sydøstasien. Byen byder på smukke
grønne omgivelser, og befolkningen er venlig og altid parat til at hjælpe. Alle byens
attraktioner ligger i gå afstand, så der er ingen grund til at tage en taxa eller bus for at
opleve Kuching.
Byens største basar er beliggende i en af Kuchings ældste gader, og anses som en
“antik arkade”, ikke kun pga. bygningernes gammeldags facader, men også for udvalget af de antikviteter og håndværk, der kan købes her.

Damai Beach Resort ****
93756 Kuching
Sarawak
Tlf.: (82) 411 777

Damai Beach Resort
sydkinesiske
hav

1

Damai Beach Resort
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Bako Nt. Park

2

Kuching

Bau

s a r awa k
Serian

Damai Beach Resort

Merdeka Palace Hotel & Suites ****
Jalan Tun Abang Haji Openg
93000 Kuching, Sarawak
2
Tlf.: (82) 258 000

Merdeka Palace Hotel & Suites

1

Sematan

Damai Beach Resort er et førsteklasses hotel beliggende på den flotte Teluk Bandungstrand ca. 35 km fra Kuching. Hotellets 300
værelser er alle indrettet med et strejf af
Iban langhus-stil og har TV, minibar, radio, aircondition og telefon. Hotellet kan
desuden tilbyde fitness, swimmingpool,
jacuzzi, vandsportsaktiviteter og et bredt
sortiment af restauranter.

Merdeka Palace er et førsteklasses hotel
beliggende i centrum af byen, ved siden af
det kendte Sarawak museum og kun 5 min.
gang fra floden. Ud over hotellets standard
værelser, der er lidt små, og hotellets deluxe værelser, tilbydes også lejligheder til
familier på op til 5 personer. Alle deluxe
værelser og lejligheder er meget rummelige og smagfuldt møbleret i lyse farver.
Desuden er de med aircondition, minibar,
telefon, kaffe-/tefaciliteter og TV. I lejlighederne er også et tekøkken. Hotellet har
restauranter, barer, swimmingpool, jacuzzi og fitnesscenter.

Merdeka Palace Hotel & Suites

Lankayan Island Resort

Lankayan - et tropisk dykkerparadis
Her er der en enestående mulighed for at bo på en fuldstændig
isoleret, tropisk ø og samtidig befinde sig på en af verdens bedste
dykker destinationer.
Lankayan er helt ubeboet og består, udover tropisk vegetation på
midten af øen omringet af de smukkeste, hvide sandstrande, af
Lankayan Island Resort - det eneste dykker resort i Suluhavet.

Turene til Lankayan starter i Sandakan, hvorfor det er en oplagt
at starte med en overnatning eller to i Kota Kinabalu (se side
10-11) og tage et morgenfly til Sandakan på turenes dag 1.

Jungle og dykning
- 10 dage/9 nætter
Dag 1: Sandakan - Lankayan
I mødes fra morgenstunden med vores
samarbejdspartner i Sandakan, der tager
jer med til bådehavnen, hvorfra båden afgår
kl. 10:00. Herfra er der ca. 75 min. sejlads
inden I er fremme på Lankayan. I checker ind
på resortet, hvorefter der er introduktion og
et dyk fra båd.
I bor i hyggelige og komfortable træhytter
med direkte adgang til stranden.
Alle måltider serveres i den hyggelige hovedbygning, hvor I også finder en lille butik.
Overnatning: Lankayan Island Resort i
beach chalet (F,A)
Dag 2 -7: Lankayan
Dagene er til fri disposition på Lankayan.
Der er inkluderet tre dyk fra båd og ubegrænset antal dyk fra stranden hver dag.
Overnatning: Lankayan Island Resort i
beach chalet (M,F,A)
Lankayan Island Resort

Dag 8: Lankayan - Sandakan Sukau Rainforest
Det er tid til at forlade Lankayan og tage
turen tilbage til Sandakan. I skal tidlig op,
da båden afgår fra Lankayan kl. 07:00
Samme dagsprogram som dag 7 på ”Den
store Sabah rundrejse” på side 6+7.
Overnatning: Sukau Rainforest Lodge.
(M,F,A)
Dag 9: Sukau Rainforest og sejltur på
Kinabatangan floden
Samme dagsprogram som dag 8 på ”Den
store Sabah rundrejse” på side 6+7.
Overnatning: Sukau Rainforest Lodge
(M,F,A)
Dag 10: Sukau - Sandakan
Fra nationalparken sejles nu mod Sandakan.
Ved ankomsten spiser I frokost i byen, inden
I bliver kørt til lufthavnen. (M,F)

Lankayan dykkerpakke
- 4 dage/3 nætter
Dag 1: Sandakan - Lankayan
I mødes fra morgenstunden med vores samarbejdspartner i Sandakan, der tager jer
med til bådehavnen, hvorfra båden afgår kl. 10:00 Herfra er der ca. 75 min. sejlads
inden I er fremme på Lankayan. I checker ind på resortet, hvorefter der er introduktion og et dyk fra båd.
I bor i hyggelige og komfortable træhytter med direkte adgang til stranden.
Alle måltider serveres i den hyggelige hovedbygning, hvor I også finder en lille butik.
Overnatning: Lankayan Island Resort i beach chalet (F,A)
Dag 2 -3: Lankayan
Dagene er til fri disposition på Lankayan.
Der er inkluderet tre dyk fra båd og ubegrænset antal dyk fra stranden hver dag.
Overnatning: Lankayan Island Resort i beach chalet (M,F,A)
Dag 4: Lankayan - Sandakan
Det er tid til at forlade Lankayan og tage turen tilbage til Sandakan. I skal tidlig op,
da båden afgår fra Lankayan kl. 07:00 (M)
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singapore

singapore
ENESTÅENDE KULTUR, FESTIVALER & SHOPPING
Eftersom der ikke findes direkte fly til Borneo, foreslår vi, at I
flyver til Singapore og bruger et par dage her på at gå på opdagelse i denne topmoderne storby, inden I fortsætter mod Borneo.
Singapore er let at finde rundt i, infrastrukturen fungerer forbilledligt og alle snakker engelsk (eller ”Singlish”, som de kalder
det pga. den singaporeanske accent). Vi anbefaler, at I besøger
etniske kvarterer som det arabiske, Little India og Chinatown,
hvor gamle skikke og traditioner holdes ved lige. Singapores befolkning er en sammenblanding af kinesere, indonesere, indere,
malajer og vesterlændinge, hvilket giver byen en farverig og dynamisk atmosfære, hvor der er plads til alle – undtagen bandit-

Berjaya Hotel Singapore

ter, som der bliver slået meget hårdt ned på. Singapore er faktisk
én af verdens fredeligste storbyer. Bystatens diversitet afspejles
i Singapores pragtfulde gastronomi. Det er billigt at spise ude
i Singapore og udvalget af lækre specialiteter er enormt. Glem
ikke at besøge shoppingparadiset Orchard Road, den berømte
gade, hvor alle de store internationale brands er repræsenteret langs begge sider af vejen – om ikke andet, så for at opleve
den internationale og livlige atmosfære. Om aftenen kan I tage
forbi Boat Quay som ligger langs bredden ad Singapore River.
Her spejler de farverige restauranter, barer og spillesteder sig i
vandet og Singapores livsnydere mødes.

Berjaya Hotel Singapore ***+
83 Duxton Road
089540 Singapore
Tlf.: 6227 7678

1

Hvis I søger et charmerende førsteklasses hotel i Singapores oprindelige hjerte,
Chinatown, skal I vælge Berjaya Duxton.
Den skæve bygning oser af charme, og den
gennemførte indretning sender jer gennem tidsmaskinen tilbage til kolonitidens
ekstravagance. Duxton har 48 meget forskellige værelser, men fælles for alle er, at
de er flot indrettede, holdt i lyse farver og
udstyret med aircondition, TV, telefon, te-/
kaffefaciliteter, minibar, safetybox samt
hårtørrer. Hotellet har shuttlebus, der bringer jer rundt i byen. Om aftenen kan I nyde
en udsøgt, fransk middag i Duxtons atmosfærefyldte restaurant.

York Hotel ****
21 Mount Elizabeth
0922 Singapore
Tlf.: +65 6737 0511

2

Dette moderne og smagfulde førsteklasses
hotel ligger lige om hjørnet fra den meget
berømte shopping gade, Orchard Road, og

York Hotel

få minutters gang fra Scotts Road, forlystelses- og forretnings kvarteret. York Hotel er
et elegant indrettet hotel, der virker som
en oase i det hektiske Singapore. Alle 406
værelser har telefon, aircondition, hårtørrer,
TV, kaffe og tefaciliteter samt minibar. Hotellet har restaurant, café, bar, fitnesscenter,
udendørs swimmingpool og jacuzzi.

York Hotel

York Hotel
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Berjaya Hotel Singapore

Riverview Hotel

St. Regis Singapore *****
29 Tanglin Road
Singapore 247911
Tlf.: +65 6506 6888

St. Regis Singapore

3

Dette 5-stjernede hotel er efter vores mening et af Singapores bedste. Beliggenheden er perfekt på Tanglin Road, en kort gåtur til shoppingmekkaet på Orchard Road.
St. Regis huser en af Asiens fineste private
kunstsamlinger og hotellets antikke stil giver en ophøjet stemning. Hotellet har flot
udendørs swimmingpool, spa, fitnesscenter, indendørs tennisbane og restauranter.
I alle værelser har man virkelig kræset for
detaljen, og de 299 rummelige værelser
har et væld af raffinerede features. St. Regis Singapore er kendt for sit legendariske
serviceniveau. Vi anbefaler dette hotel til
rejsende, der sætter pris på luksus og velvære i topklasse.
Riverview Hotel ***
382 Havelock Road
169629 Singapore
Tlf.: +65 6732 9922

4

Nyrenoveret turistklasse hotel centralt
beliggende ned til floden, tæt ved Chinatown og forlystelsesområdet, Clarke Quay
og 10 minutters gang fra Orchard Road.

Det 21 etagers høje Riverview har flere
restauranter og en mindre swimmingpool
med udsigt over floden. Værelserne er fornyligt renoverede og alle udstyrede med
telefon, safetybox, kaffe-/tefaciliteter, minibar samt TV. Hotellet tilbyder desuden en
shuttle-bus til Orchard Road, Chinatown og
andre områder af byen.
Et rigtig godt hotel til prisen.

St. Regis Singapore

St. Regis Singapore
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Generelle betingelser
Arrangement
Rejserne i dette program er arrangeret af Billetkontoret A/S i samarbejde med lokale turarrangører og hoteller.
Tilmelding
Tilmeldingen foretages hos dit rejsebureau og er
bindende for såvel kunde som rejsebureau, når
depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig af have accepteret vilkårene i disse og de på deltagerbeviset/
fakturaen nævnte bestemmelser. Hvis depositum
ikke indbetales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen. Husk ved bestilling at oplyse de
rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet.
Depositum og betaling
Ved tilmelding betales et depositum på 10% af
rejsens pris, dog minimum kr. 1.500,- Sygeafbestillingsforsikring skal indbetales samtidig med
depositum. Restbeløbet betales ikke mindre
end 60 dage før rejsens start eller sammen med
depositum, hvis rejsen bestilles senere. Særlige
regler er gældende for visse arrangementer, hvor
det er tilfældet, vil det fremgå af prislisten under
de berørte arrangementer. Når rejsen er i forbindelse med en forkøbsbillet, gælder reglerne
(oplyses ved reservationen) for en sådan flybillet. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet
ikke er overholdt, vil man ikke være sikret mod
ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen.
Afbestilling
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er
anført andre bestemmelser på dit deltagerbevis:
Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse
efter endelig bekræftelse og indbetaling af depositum opkræves et ekspeditionsgebyr på 10% af
rejsens pris dog maksimum kr.1.500,- pr. deltager.
Ved afbestilling 59-36 dage før afrejsen opkræves
op til 50% af rejsens pris. Ved senere afbestilling
vil refundering ikke finde sted. Vi anbefaler, at du
tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i
tilfælde af sygdom/dødsfald hos den rejsende eller nærmeste familie. Oplysninger herom fås hos
dit rejsebureau. Såfremt der indenfor et tidsrum
på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige
smitsomme sygdomme eller lignende, kan rejsen
afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en
betingelse, at offentlige danske myndigheder
(Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til det pågældende
område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret
gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller
begivenheden var almindelig kendt.

Refundering af ubenyttede ydelser.
Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser kan finde sted.
Ændring
Ændring af rejsearrangementet mindre end 21
dage før betragtes som annullering, og gebyrer
som nævnt under “Afbestilling” opkræves. Ved
ændring mere end 22 dage før rejsens start opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 700,Prisændringer
Priserne er baseret på de i øjeblikket (5. oktober
2009) gældende tariffer og valutakurser. Ifølge
lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den
aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede
skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før
rejsens påbegyndelse. Prisændringer vil blive beregnet efter følgende principper: Ved ændringer
af flypriser, samtlige afgifter og skatter med det
aktuelle beløb, såfremt dette overstiger kr. 100,Valutaændringer på mere end + 5% eller - 10% i
forhold til prislistens udgivelsesdag. Prisændringen vil alene omfatte omkostninger vedrørende
landarrangement. Generelle prisnedsættelser
som følge af ekstraordinære prisfald på flybilletter vil komme alle kunder til gode, uanset hvornår
rejsen er bestilt eller betalt.
Rejseforsikring
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi
anbefaler på det kraftigste, at der tegnes en
forsikring, som dækker omkostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport
i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage,
ansvar med mere. Oplysninger herom fås hos dit
rejsebureau.
Flyrejsen
Såfremt De udover den anførte rejserute har
særlige krav til din billets fleksibilitet, skal de
være anført i deltagerbeviset. Ændringer af rej-

serute, forlængelse eller vederlagsfri annullering
kan kun ske, såfremt dette er anført på deltagerbevis/faktura. Vi gør opmærksom på, at det er
meget vigtigt, at dit navn(e) på deltagerbeviset
og især på alle billetter stemmer overens med
dit aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne
må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der
er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og
billetter, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side med deraf
følgende afbestillingsgebyrer til følge.
Overdragelse
I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin
rejse (f.eks. i stedet for at afbestille) til enhver,
der opfylder de nødvendige betingelser for at
deltage i den pågældende rejse. På grund af de
ofte benyttede restriktive flybilletter, er dette
ikke tilrådeligt, da hele billettens pris da er fortabt. Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket
herom fremsættes skriftligt senest 14 dage før
afrejse. Ved overdragelse opkræves et gebyr på
kr. 450,- per person. Ved overdragelse hæfter den
oprindelige kunde solidarisk med den ny rejsende
for betaling af et restbeløb og omkostninger, der
følger af overdragelsen.
Aflysning
Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende
omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft
mulighed for at forudse (force majeure-lignende
forhold). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde
pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på
erstatning.
Arrangørens ansvar
Billetkontoret optræder som agent for lokale
hoteller og agenter. Billetkontorets ansvar for
mangler samt person- og tingskade er begrænset
til det erstatningsansvar vore leverandører har i
henhold til internationale konventioner for fly-,
skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventi-

Teknisk arrangør: Billetkontoret a/s. Medlem af rejsegarantifonden nr. 650

onen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser:
COTIF/CIF Konventionen. Erstatningsbeløbene i
de internationale konventioner er sædvanligvis
meget lave. For personskader i forbindelse med
flytransport ofte kun ca. kr. 100.000,- Ved skibsog togtransport dog lidt mere. Også erstatning
for ødelagt bagage er meget begrænset. Ved
flytransport for eksempel ca. kr. 120,- pr. kg. indskrevet bagage.
Kundens ansvar
Kunden er forpligtiget til:
•	At sørge for gyldigt pas (minimum gældende
6 måneder fra indrejse datoen) og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer.
•	At holde sig underrettet om eventuelle ændrede hjemrejsetider og genbekræfte sin
pladsreservation (reconfirmation) ved at kontakte flyselskabet senest 72 timer før hjemrejsen. Undlades dette har flyselskaberne
ret til at disponere over pladserne, uden at
kunden kan rejse krav.
•	At møde rettidigt på de i rejseplanen eller
ved anden tydelig anvisning oplyste steder
ved ud- og hjemrejse.
•	At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre
til, at den rejsende af arrangøren eller dennes
repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.
Reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes
til bureauet eller dets stedlige repræsentant så
snart manglen konstateres, således at Billetkontoret straks kan forsøge at afhjælpe forholdet.
Krav angående mangler, der ikke har kunnet
afhjælpes på stedet, skal være rejsebureauet i
hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Ved uenighed mellem rejsebureau og den
rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejse Ankenævnet,
Skodsborgvej 48C, 1., 2830 Virum (telefon: 4546
1100). Billetkontoret er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og er dermed forpligtiget til at
følge de af nævnet afsagte kendelser. Billetkontoret er endvidere medlem af Rejsegarantifonden.
Værneting og lovvalg
Værneting: Sø- og Handelsretten i København.
Eventuelt søgsmål mod Billetkontoret skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk
domstol eller voldgift.
Pas, visum:
Se kataloget side 2
Forbehold for ændringer i katalog/prisliste

360°

Vi holder hoVedet koldt – uanset hVor det brænder på
når du rejser ud i verden, skal tiden bruges på at se verden fra andre vinkler, smage på nye eventyr og leve livet. Men hvis det uventede sker, og tingene
brænder på, er det vigtigt, at der er hjælp at hente – med det samme. Vi er klar med den fornødne hjælp og vejledning 24:7, når du rejser verden rundt – 360˚.
så derfor: nyd ferien, og lad os om resten!
Hvis du vil have køligt overblik og beslutsomhed ud over alle grænser,
så køb din rejseforsikring på www.gouda.dk, hos dit rejsebureau eller ring på 88 20 88 20

Sikkerhed ud over alle grænser

