malaysia

MALAYSIA
Malaysia byder på et sandt slaraffenland af oplevelser, og efter vores erfaring
er der utrolig god respons fra rejsende til Malaysia. Alligevel har landet aldrig helt vundet nordeuropæernes hjerter, trods en ihærdig indsats. Det er en
skam, for Malaysia har kæmpe potentiale til at opfylde selv de mest kræsne
feriedrømme. Malaysia har maleriske fiskerlandsbyer, teplantager i højlandet, jomfruelige tropiske regnskove, kilometervis af mennesketomme, hvide
sandstrande, nogle af verdens smukkeste koralrev og et mageløst dyre- og
planteliv. Læg hertil en sjælden set gæstfrihed, der er det malaysiske folks
kendetegn. Landets infrastruktur er god og malaysierne er generelt bedre til
engelsk i forhold til de fleste øvrige sydøstasiatiske lande, hvilket gør Malaysia
til at behageligt og sikkert land at rejse rundt i.
Vi glæder os til på de følgende sider at kunne præsentere jer for en uimodståelig blanding af fremmede kulturer, natur og oplevelser, der med garanti
kan sende eventyrlystne i alle aldre til den syvende rejsehimmel.
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Visum og pas
Danske statsborgere kan uden visum opholde sig 90 dage i Malaysia og Singapore.
Vær opmærksom på, at jeres pas skal være gyldigt 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 jeres egen rejseforsikring inden afrejsen.
Valuta:
I Malaysia bruger man malaysiske Ringgit (RM), mens man i Singapore bruger Singapore Dollars
(SGD). Da kurserne kan variere, anbefaler vi, at I tjekker dem inden afrejse.
Det er muligt at veksle Euro og US Dollars i alle større byer, og der findes hæveautomater overalt.
De fleste restauranter, hoteller og forretninger accepterer Visakort, Mastercard, Diners og American
Express.
Vaccinationer:
Det anbefales, at man lader sig vaccinere mod stivkrampe, smitsom leverbetændelse samt tager
malariaforebyggende piller – brug altid myggemiddel, men køb det lokalt - det har størst effekt!
For mere information vedr. vaccination kontakt egen læge eller Udlandsvaccinationen på
telefon 7022 0702 (hverdage mellem kl. 10-14).

Hotelstandard:
Generelt er hotelstandarden i Malaysia ikke så høj som i andre
sydøstasiatiske destinationer som Thailand og Bali, specielt
når det gælder vedligeholdelse. Dette bør tages med i betragtningen, når I vælger hotel. Til gengæld kan I forvente venligt
personale og femstjernede omgivelser.
HOTELKATEGORISERING:
*** = Turistklasse
(enkelt hotel med eget bad og toilet, aircondition, telefon og
TV)
**** = Første klasse
(komfortabelt hotel med det serviceniveau og de faciliteter, der
kan forventes af et godt internationalt hotel)
***** = Luksus
(ekstraordinær komfort og service, masser af faciliteter, ofte med
førsterangs beliggenhed og designmæssigt særpræg)

MALAYSIA FUN FACTS
Den malaysiske befolkning har en stor forkær-

lighed for rekorder. Du kender måske Petronas
Twin Towers i Kuala Lumpur, som indtil 2004
var verdens højeste bygning(er) med sine 88
etager og højde på 451,9 meter. I dag kan Malaysia ”kun” prale med at have verdens højeste
twin towers. Men rekorderne stopper ikke her.
Malaysia har eksempelvis rekorder for verdens
længste blyant (20 meter), flest træer plantet
inden for et minut (110.461) samt verdens hyppigste forlover, Ting Ming Siong, der siden 1975
har været ”best man” 1.395 gange!
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der det hverken ”thumbs up”, eller at han eller
hun forsøger at blive samlet op af forbipasserende køretøjer. I Malaysia bruger man generelt
tommelfingeren og ikke pegefingeren til at pege
med, både når det gælder steder, objekter og
personer.

folkning. Orang betyder folk, mens asli betyder
original eller ægte. I dag er der kun ca. 150.000
Orang Asli tilbage i Malaysia, fordelt på adskillige etniske grupper med hver deres sprog og
skikke. Ordet asli kan også bruges i andre sammenhænge, som for eksempel på markedet, når
man beder om den originale (”rigtige”) pris. Harga asli betyder direkte oversat ”pris original”.

Malaysia er velsignet med 14.500 træ- og plan-

tesorter, mere end 200 forskellige pattedyr, 600
fuglearter, 140 slags slanger og 60 øglearter.
Nogle af de bedste steder at opleve denne
mangfoldighed er Belum Rainforest og Taman
Negara, verdens efter sigende ældste tropiske
regnskov og Malaysias største nationalpark.
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Hvis en malaj stikker tommelfingeren ud, bety-

Orang Asli er benævnelsen for Malaysias urbe-

terengganu

Cameron Highlands

ikke vente på bestik. Man vasker bare sin hånd,
og så er kniv og gaffel overflødig. Men husk kun
at bruge højre hånd – også når du giver eller
tager imod genstande. Venstre hånd bruges
nemlig til mere private anliggender (personlig
hygiejne).

Her må man dog hverken bruge højre eller venstre hånd, når først serveren har sat bolden i
spil. Spillet minder om en slags fodvolleyball,
og har været en populær fritidsbeskæftigelse
siden 1400-tallet i Malaysia. De akrobatiske
Sepak Takraw-spillere kan ofte opleves som
fast inventar på parkeringspladser, plæner og
andre tilgængelige offentlige arealer.
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hav

k e l a n ta n

Perak

På mange restauranter i Malaysia behøver man

Sepak Takraw er en populær sport i Malaysia.
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Mange malaysiere betragter Nasi Kandar, som

deres yndlingsret. Retten, der kun fås i Malaysia, består af dampet ris, forskellige indiskinspirerede curries og andet tilbehør. Nasi Kandar
er traditionelt fra Penang, men I kan få fornøjelsen af at få den serveret over hele Malaysia.
Husk også at smage blå ris – en anden malajisk
specialitet, hvor risen har absorberet farve fra
den eksotiske sommerfuglsperleblomst.
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RUNDREJSER og generel info

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.
• V ær 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.
• S åfremt I forlader hotellet tidligt om morgenen, inden
restauranten åbner, vil morgenmad ikke være inkluderet. Morgenmad serveres normalt fra kl. 7

Generelt:
• C
 heck ind / check ud: Check ind på hotellerne kan
generelt ske fra kl. 14, mens check ud skal foregå
mellem kl. 11 og 12.
• J ule- og nytårsmiddage: Hotellerne har ofte
obligatorisk jule- og nytårsmiddag. Prisen oplyses
ved bekræftelse.

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

• Rundrejserne inkluderer IKKE: Oversøiske fly fra Danmark til Thailand t/r * Afbestillingsforsikring * Rejseforsikring * Donationer * Drikkepenge * Morgenmad
(mad og drikkevarer), der ikke er anført i dag til dag
programmet.

•A
 lle rundrejsepriser er baserede på, at minimum 2
personer rejser sammen. Personer, der rejser alene,
vil ud over prisen på enkeltværelse blive opkrævet et
tillæg, hvis størrelse er afhængig af turen.

Måltider:
Inkluderede måltider på rundrejserne er vist således i
programteksten:
Morgenmad (M), frokost (F), aftensmad (A)

• T ransporterne på vores rundrejser er baserede på SIC
(Seat in coach = fællestransport) såvel som privat
transport.

Transport & sightseeing:
Alle priser er, med mindre andet er oplyst, baseret på
minimum 2 personer. Hvis 1 person rejser alene, er prisen generelt det dobbelte.

•A
 lle rundrejser og sightseeingture kan ændre program som følge af lokale forhold.
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Malaysia-Cirklen
7 dage / 6 nætter
1 nat Cameron Highlands / 2 nætter Penang / 1 nat Kota Bharu / 1 nat Kuala Terengganu / 1 nat Kuantan
Denne tur er spækket med gribende kulturelle oplevelser og
Malaysia-fastlandets smukke natur. I besøger både mere og
mindre kendte seværdigheder, når I tager denne spændende
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Dag 1: Kuala Lumpur - Cameron Highlands
I bliver hentet på hotellet i Kuala Lumpur og forlader millionbyen og kører mod nord med et kort stop ved Selangor
Pewter, hvor der produceres alverdens imponerende tinprodukter. I fortsætter til Batu Caves, en stor limstensgrotte
Hindu-helligdomme.
Batu Caves
0 kmmed smukke
70
140
210 km
er et populært sted for tilbedelse, og hvert år valfarter
hundredtusindevis af Hinduer hertil for at fejre Thaipusanfestivalen. Turen går videre til Cameron Highlands, der
ligger 1.542 meter over havets overflade. Der er stop ved
Hill Resort, Cameron Highlands, hvor I besøger en landsby,
hvor der fremstilles bambuskurve, og derefter ser I Lata
Iskandar-vandfaldet. Om eftermiddagen tjekker I ind på
jeres hotel og har resten af dagen på egen hånd.
Overnatning på Heritage Hotel eller lignende.
Dag 2: Cameron Highlands - Penang
Efter morgenmad på hotellet fortsætter I på tur i Cameron
Higlands, hvor I besøger én af områdets berømte teplantger, en frugt- og grøntplantage samt et marked. Efter disse
besøg fortsætter turen mod Penang. Undervejs besøger I
bl.a. Sam Poh Tong Cave Temple i Ipoh, Ubudiah Moské,
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I besøger en batikfabrik, en muskatnød og nellike-bod,
Snake Temple samt Wat Chayamangalaram-templet. Resten af dagen er til fri disposition.
Overnatning på Hotel Royal Penang eller lignende (hotel
opgradering til Holiday Inn Resort er valgfrit - se opgraderings tillæg i prisliste).(M).

Dag 3: Penang
I dag skal I ud på en havldagstur rundt i farverige Penang.

Dag 4: Penang - Kota Bahru
I fortsætter mod Kota Bharu via East-West Highway. Den-

Batikfabrik

Taman Negara

Lumut

Iskandariah Palace og Istana Kenangan Museum. I krydser
over til Penang, ved hjælp af den tredje længste bro i verden og ankommer på jeres hotel om aftenen.
Overnatning på Hotel Royal Penang eller lignende (hotel
opgradering til Holiday Inn Resort er valgfrit - se opgraderings tillæg i prisliste). (M).

Kuala Terengganu

k e l a ntan

Perak

cirkeltur med start og slut i Kuala Lumpur. Alt i alt er dette en
ideel introduktion til Malaysias mangfoldighed og brede vifte af
oplevelsestilbud.

Terengganu

Batu Caves

Byen er også kendt for sit sølvtøj og smykker, produktion af
drager samt tekstilvævning. Her findes også en bred vifte
af lokale søde sager og delikatesser, som er specialiteter

hvordan Pandan-blade flettes til tasker, måtter og andet
håndværk, og I får en demonstration af, hvordan aberne
hjælper med at plukke kokosnødder.

”Batu Caves er et populært sted, og hvert år
valfarter hundredtusindevis af Hinduer hertil”
i denne del af landet. I fortsætter til Kuala Terengganu,
hvor I overnatter.
Overnatning på Sutra Beach Resort eller lignende. (M).
Dag 6: Kuala Terengganu - Kuantan
Efter morgenmaden fortsætter turen til Pulau Duyung Besar, den største ø i området. Fiskerbådene er bygget efter
gamle teknikker og værktøjer. I besøger Chinatown med
Central Market, Princess Hill (Bukit Puteri), som har en
fin udsigt over byen, Maziah Palace og den flydende moské Tengku Tengah Zaharah. På vej videre mod Cherating
kommer I forbi små landsbyer, hvor I får indtryk af lokalbefolkningens hverdag. Om eftermiddagen i Cherating, ser I

Overnatning på Swiss Garden Resort & Spa, Kuantan eller
lignende. (M).
Dag 7: Kuantan - Kuala Lumpur
Morgenmaden nydes på hotellet, inden turen går tilbage
mod Kuala Lumpur.
(M: Morgenmad)
Har I flere dage til rådighed i Malaysia, kan vi varmt anbefale nogle afslappende dage ved Malaysias priste strande.
Se de øvrige sider samt den tilhørende prisliste for inspiration.

Kuala Lumpur

ne tur byder på en betagende udsigt over den tropiske
regnskov. Hvis I er heldige, ser I elefanter, der prøver at
krydse vejen. Ankomst til Kota Bharu om aftenen.
Overnatning på Renaissance Hotel eller lignende. (M).
Dag 5: Kota Bahru - Kuala Terengganu
I dag skal I på en lille tur gennem Kota Bharu, hvor I besøger byens farverige marked (lukket om fredagen). De
fleste handlende her er kvinder – en unik del af kulturen
i Kelantan-staten. Her findes forskellige lokale varer, såsom batik, tøj med eksotiske mønstre, frugt og grøntsager.
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Malaysia-Cirklen - kør selv
7 dage / 6 nætter
1 nat Cameron Highlands / 2 nætter Penang / 1 nat Kota Bharu / 1 nat Kuala Terengganu / 1 nat Kuantan
At køre rundt i Malaysia i egen bil giver den ultimative frihed til
at udforske dette spændende land. I bestemmer selv, hvad I vil
se undervejs, og i hvilket tempo turen foregår. Det eneste, der
ligger fast, er de hoteller, I skal overnatte på. Vi har foreslået
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Dag 1: Kuala Lumpur - Cameron Highland, ca. 220 km
Highlights: Batu Caves * Lata Iskandar-vandfaldet
* Orang Asli-landsbyer (malaysias oprindelige befolkning)
* grøntsags- og teplantager.
Overnatning på Heritage Hotel eller lignende.
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Dag 2: Cameron Highland - Penang ca. 220 km
Highlights: Sam Poh Tong Cave Temple * Ubudiahmoskéen * Iskandariah Palace * Taiping Lake Garden
* Penang Bridge (den 3. længste bro i verden)
Overnatning på Paradise Sandy Beach Resort eller lignende. (M).
Dag 3: Penang
Highlights: Georgetown Heritage Site * Kek Lok Si (buddisk tempel) * Khoo Kongsi (kinesisk klanhus) * Penang Hill
* Penangs strande.
Overnatning på Paradise Sandy Beach Resort eller lignende. (M).
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en række interesante seværdigheder på vejen, som I kan bruge
som inspiration. Vejene er yderst velholdte og uden for de største byer, flyder trafikken let.

Dag 4: Penang - Kota Bharu ca. 390 km
Highlights: Kørsel gennem den største bjergkæde ad
East-West Highway med den skønne udsigt over den
tropiske regnskov * Lake Temenggor og Banding Island
* Pasar Malam (natmarked i Kota Bharu).
Overnatning på Renaissance Hotel eller lignende. (M).
Dag 5: Kota Bharu - Terengganu ca. 170 km
Highlights, Kota Bharu: Wat Phothivihan (buddhisk tempel) * Kota Bharus farverige Central Market * se forbarbejdning af palmesukker.
Highlights, Terengganu: Chinatown * Princess Hil (Bukit
Puteri) * Maziah Palace * statsmuseet * den flydende moské Tengku Tengah Zaharah * traditionel bådbyggeri ved
Palau Duyung Besar.
Overnatning på Sutra Beach Resor eller lignende. (M).
Terengganu

Dag 6: Terengganu - Cherating/Kuantan ca. 210 km
Highlights: Cherating-landsby med lokal kunst og håndværk * Se aberne plukke kokosnødder * de små maleriske
fiskerlandsbyer på vej til Kuantan.
Overnatning på Swiss Garden Resort eller lignende. (M).
Dag 7: Kuantan - Kuala Lumpur ca. 260 km
Highlights: Lake Cini * Kuala Gandah plejecenter for elefanter.
I kører tilbage til Kuala Lumpur, hvor bilen afleveres og
turen slutter. (M).
Bemærk: Bilen skal afleveres samme tid, som den afhentedes ellers tillægges en ekstra dags leje.
(M: Morgenmad)

Flydende moské, Tengku Tengah Zaharah

Har I flere dage til rådighed i Malaysia, kan vi varmt anbefale nogle afslappende dage ved Malaysias priste strande.
Se de øvrige sider med stranddestinationer samt den tilhørende prisliste for inspiration.

BILLEJE i malaysia
Biltype:

Honda City, Toyota Vios el. lign. med automatgear. Opgradering er mulig mod tillæg.

Hvad får I udleveret:

Detaljeret vejkort og dagsprogram med forslag til seværdigheder undervejs.

Afhentning af bil:

I får bilen afleveret på jeres hotel i Kuala Lumpur (der er ekstra tillæg, hvis I bor uden for
centrum).

Returnering af bil:

Efter rundrejsen kan I enten aflevere bilen i Kuala Lumpur lufthavn, ELLER hvis I har ekstra
overnatning(er) i Kuala Lumpur, kan I få bilen afhentet på jeres hotel i Kuala Lumpur uden ekstra
omkostninger(der er ekstra tillæg, hvis I bor uden for centrum).
Bemærk: Billeje er på 24-timers basis. Dvs. påbegyndes lejemålet kl. 10 på dag 1, skal bilen
afleveres senest kl. 10 på dag 7. Overskrides afleveringstidspunktet skal I betale for ekstra 24
timers billeje.

Hvad inkluderer billejen:

6 døgns billeje, fri kilometer, CDW (kaskoforsikring), tyveriforsikring og lokale skatter.
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Langs Vestkysten
4 dage / 3 nætter (Kuala Lumpur/Penang)
1 nat Cameron Highlands / 2 nætter Penang
”Langs Vestkysten” tager jer nordpå fra Kuala Lumpur til
Penang, hvor I undervejs oplever de smukke Cameron Highlands med smukke bølgende bakker beklædte med grønne
tetræer- og buske og adskillige frugtplantager. Klimaet her er
behageligt, og derfor var dette et foretrukkent område for de
engelske kolonister, som har sat sit tydelige præg på området.
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over til Penang, ved hjælp af den tredje længste bro i verden og ankommer på jeres hotel om aftenen.
Overnatning på Hotel Royal Penang eller lignende (hotel
opgradering til Holiday Inn Resort er valgfrit - se opgraderings tillæg i prisliste). (M).
Dag 3: Penang
Morgenmad på hotellet. Derefter en halvdagstur i Penang.
I kan vælge én af følgende to ture:
Historisk Georgetown tur:
En spændende tur, hvor I oplever alle seværdighederne
på eksotiske Penang. Besøg den 4. største buddhastatue,

KUALA LUMPUR

Dag 1: Kuala Lumpur - Cameron Highlands
I bliver hentet på jeres hotel, hvorefter der er afgang mod
Batu Caves, en stor limstensgrotte med smukke Hindu-helligdomme. Batu Caves er et populært sted for tilbedelse,
og hvert år valfarter hundredtusindevis af Hinduer hertil
0 km
70
140
210
km
for at
fejre Thaipusan-festivalen.
I fortsætter
mod Cameron Highlands, der ligger 1.542 meter over havets overflade. Der er stop ved Hill Resort, Cameron Highlands, hvor
I besøger en landsby, hvor der fremstilles bambuskurve, og
derefter ser I Lata Iskandar-vandfaldet.Om eftermiddagen
tjekker I ind på jeres hotel og har resten af dagen på egen
hånd.
Overnatning på Heritage Hotel eller lignende.
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Wat Chayamangkalarm. Fortsæt til det kunstfærdige burmesiske tempel Dhammikarama, det første buddhistiske
tempel på Penang fra 1803. Kør gennem de flotte gader
og se den anglikanske kirke Saint Georges bygget i 1818,
Kyan Yin-templet dedikeret til barmhjertighedens gudinde
og Penangs ældste taoistiske tempel fra 1800-tallet. I får
også Penangs ældste hinduistiske tempel og ældste moské at se, hhv. Sri Mariamman og Masjid Kapitan Keling.
Det kinesiske klanhus Khoo Clan House med smukke træudskæringer samt en lokal kaffebar besøges inden dagens
sidste stop ved Fort Cornwallis, Malaysias største fort,
hvor Francis Light og hans mandskab landede i 1786 og
besatte øen.
Penang Round Island tur:
Oplev den fortryllende skønhed Penang kan tilbyde på denne tur rundt på øen, der tager jer gennem idylliske og maleriske fiskerlandsbyer. Der gøres stop ved Penang Batik
Handicraft Center, hvor der er mulighed for at se, hvordan
Batik bliver lavet. I passerer frugt-, nellike- og muskatnødplantager samt autentiske og charmerende landsbyer på
vejen og fortsætter til det berømte Slangetempel, hvor de
giftige grubehugorme lever uforstyrret. I besøger en smykkefabrik og ser, hvordan de dygtige arbejdere forvandler
patinium og 18 karat guld til smukke smykker. Inden turen
slutter får I et glimt af den imponerende Penang Bridge.

Batu Caves

Dag 2: Cameron Highlands - Penang
Efter morgenmad på hotellet fortsætter I på tur i Cameron
Higlands, hvor I besøger én af områdets berømte teplantger, en frugt- og grøntplantage samt et marked. Efter disse
besøg fortsætter turen mod Penang. Undervejs besøger I
bl.a. Sam Poh Tong Cave Temple i Ipoh, Ubudiah Moské,
Iskandariah Palace og Istana Kenangan Museum. I krydser

I har et par dage på den farverige ø Penang, som byder på en
unik og alsidig sammensætning af historie, religion og kultur.
Med afslutning i Penang har I et godt udgangspunkt for at forlænge turen med strandferie på enten Langkawi, Perhentian
Islands eller Redang Island.

Dag 4: Penang
Efter morgenmad er der tid på egen hånd, inden turen går
til Penang lufthavn. (M).
(M: Morgenmad)
Har I flere dage til rådighed i Malaysia, kan vi varmt anbefale nogle afslappende dage ved Malaysias priste strande
i forlængelse af denne tur. Se de øvrige sider med stranddestinationer samt den tilhørende prisliste for inspiration.
Cameron Higlands

Malacca
2 dage / 1 nAT (Singapore / Kuala Lumpur)
Denne lille pakke begynder i Singapore, hvor I tager toget
nordpå til Malacca i Malaysia. Den UNESCO-fredede by giver et godt indblik i Malaysias alsidige blanding af mennesker,
historie og kultur. Sammen med jeres kyndige guide ser I de
største attraktioner i byen, hvor I også skal overnatte, før I den
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efterfølgende dag tager videre til Kuala Lumpur, hvor turen ender. Turen er en bekvem og oplevelsesrig måde at komme fra
Singapore til Kuala Lumpur på. Herfra kan I naturligvis forlænge jeres rejse med et udvalg af udflugter og rundrejser.

Dag 2: Malacca - Kuala Lumpur
Efter morgenmad og check-out kører I mod malaysias hovedstad Kuala Lumpur med stop undervejs ved et typisk
malaysisk hus. Ved ankomst til Kuala Lumpur tager I videre på byrundtur i millionbyen. I besøger byens største
attraktioner, heriblandt King´s Palace, National Mosque,
Independent Square, Sultan Abdul Samad Building, Selangor Club, St. Mary’s Church og verdens højeste fritstående
flagstang. Rundturen slutter med et besøg i Chinatown,
hvorefter I bliver sat af på jeres hotel. (M)

(M: Morgenmad)
Vi kan tilbyde et stort valg af rundrejser og udflugter fra
Kuala Lumpur i forlængelse af denne tur. Få mere inspiration i dette katalog og den tilhørende prisliste samt hos
rejsebureauet.
Petronas Towers, Kuala Lumpur

Malacca

Johor Bahru

sin g a por e

Dag 1: Singapore - Malacca
I bliver hentet i lobbyen på jeres hotel tidlig morgen og
kører til togstationen, hvor toget afgår kl. 07.50 mod Tampin (forbehold for tidsændringer). Nyd den flotte natur når
toget passerer gennem landsbyer og plantager. Ankomst
Tampin togstation kl. Ca. 12.50. Chaufføren og guiden vil
møde jer her, og I fortsætter til den UNESCO-fredede by
Malacca. Malacca har været under både portugisisk, hollandsk og engelsk styre, hvilket har sat tydelige spor. I besøger blandt andet de historiske steder såsom Cheng Hoon
Teng-templet, det ældste fungerende tempel i Malaysia,
Kapitan Kling Mosque, Jonker´s Street (antik gade), Baba
& Nyonya Museum (illustrerer den unikke Peranakankultur, der er en blanding mellem kinesisk og malaysisk
kultur), kolonibygningen Stadhuys Building, Malacca Clock
Tower, Christ Church og den berømte Porta de Santiago, en
af de ældste europæiske ruiner i Asien.
Overnatning på Renaissance Melaka eller lignende
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Taman Negara
free & Easy - 3 dage / 2 nætter
Malaysia har, som kun få lande i verden, en storslået og uberørt natur. To tredjedele af landet er dækket af jungle og frodigt
højland. Toppen af alle tilgængelige jungleområder på halvøen
er Taman Negara - verdens ældste regnskov med 130 millioner
år på bagen. Flere plante- og dyrearter er samlet i denne nationalpark end noget andet sted i verden. En kæmpe oplevelse,
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hvad enten I “bare” søger afslapning i grønne omgivelser på
parkens fredfyldte resort, eller I vil opleve den vilde jungle og
det rige dyreliv.
Turene kan foretages året rundt; dog er der risiko for kraftig
regn fra november til januar, hvorfor dagsprogrammerne kan
ændre sig.

Dag 1: Kuala Lumpur - Taman Negara
Tidlig afgang fra Kuala Lumur og herfra venter ca. 3 timers
køretur op til Kuala Tembeling. I bliver indregistreret i nationalparken (entré betales lokalt), hvorefter turen fortsætter med båd op ad den brusende Tembeling-flod. I er fremme sidst på eftermiddagen, hvor I indkvarteres på resortet.
Overnatning: Mutiara Taman Negara Resort.
Dag 2: Taman Negara
I får morgenmad på resortet og har dagen til fri disposition.
Jeres resort tilbyder et stort udvalg af jungleture og aktiviteter, som vi varmt kan anbefale.
Overnatning på Mutiara Taman Negara Resort. (M)

Dag 3: Taman Negara - Kuala Lumpur
Når I har spist morgenmad, er det blevet tid til at forlade
den mere end 4000 km² store nationalpark. Sejlturen ned
ad floden er en enestående lejlighed til at iagttage dyrene
i regnskoven. I Kuala Tembeling bliver I hentet og kørt tilbage til Kuala Lumpur. (M)

Taman Negara
Explorer - 3 dage / 2 nætter (inkl. fullboard)

Mutiara Taman Negara Resort
Blå isfugl

Dag 1: Kuala Lumpur – Taman Negara
I bliver hentet på hotellet og herfra venter ca. 3 timers
køretur op til Kuala Tembeling. I bliver indregistreret i
nationalparken (entré betales lokalt), hvorefter turen fortsætter med båd op ad den brusende Tembeling-flod. I vil
være fremme sidst på eftermiddagen, hvor I indkvarteres i
én af resortets charmerende bungalows med aircondition
og moderne badeværelse. Efter aftensmad på resortet
ser I en videopræsentation af Taman Negara National
Park. Herefter tager I videre på jungletur for at opleve
junglen efter mørkets frembrud. Det er en ganske speciel
oplevelse at høre de mange lyde fra junglens dyr, der
står op med mørket. Jeres guide fortæller om de insekter,
planter og dyr, som I møder undervejs.
Overnatning: Mutiara Taman Negara Resort. (A)

Taman Negara

Dag 2: Taman Negara
Dagen starter med et jungletrek op til Bukit Teresek.
Vandreturen følger en flad sti de første 500 meter,
hvorefter det går op ad mod en bakketop. Herfra har
I en enestående mulighed for at se junglen fra et nyt
perspektiv – trætoppene – hvor I bevæger jer rundt på
hængebroer udspændt mellem trækronerne i 30 meters
højde. Efter frokost fortsætter I til Lata Berkoh med båd.
Her kan I nyde de kølige pools samt små vandvald. Der er
aftensmad tilbage på resortet.
Overnatning på Mutiara Taman Negara Resort. (M/F/A).
Dag 3: Taman Negara – Kuala Lumpur
Efter et godt morgenmåltid, er det tid til at forlade
Taman Negara. Sejlturen ned ad floden er en enestående
lejlighed til at iagttage dyrene i regnskoven. Hold øje med
den lille blå isfugl, de 5 forskellige arter af næsehornsfugle, fiskeørnen og aberne, der leger i trækronerne langs
floden. I Kuala Tembeling bliver I hentet og kørt tilbage til
Kuala Lumpur. (M)

Turene kan foretages med en ekstra dag i Taman Negara,
hvis I ønsker det. Se den tilhørende prisliste.
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Cameron Highlands
Escape 3 dage / 2 nætter
Brug et par dage eller tre på dette lille fristed og lad områdets
kølige rene luft, rislende bække og bølgende grønne bjerge
blive en del af jeres ferieminder. Godt 300 km fra Kuala Lumpur
findes et overdådigt sceneri i 1.600 meters højde. Cameron
Highlands blev “opdaget” i 1885, da William Cameron var på
kortlægningsekspedition. Tedyrkere indtog hastigt plateauet,
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og inden længe opdagede kineserne, at den høje beliggenhed
var ideel til grønsagsdyrkning. Det kølige og frodige klima tiltrak også de velhavende, fortrinsvis engelske, plantageejere
og andre af kolonitidens magtfulde familier, som satte deres
tydelige præg på byggestil og traditioner.

Dag 1: Kuala Lumpur - Cameron Highlands
Afhentning fra jeres hotel i Kuala Lumpur, hvorefter I
bliver kørt til Cameron Highlands, ca. 4 timer nord for
Kuala Lumpur. På vejen kommer I forbi Batu Caves, hvis
kalkstenshuler og templer hvert år tiltrækker millioner af
pilgrimme. Efter dette besøg drager I videre mod Cameron
Highlands. Der gøres stop ved en fabrik der laver bambus
kurve samt et besøg ved Lata Iskandar-vandfaldet. Efter
ankomst til jeres hotel, har I resten af dagen til fri disposition.
Overnatning på Heritage Hotel eller lignende.
Dag 2: Cameron Highlands
I udforsker de mange interessante seværdigheder omkring
resortet. I skal besøge en teplantage, hvor I lærer, hvordan
teen bliver forarbejdet og klargjort til salg. Det er selvfølgelig muligt at købe teen og nyde en kop i den tilhørende
café, hvor I har en fantastisk udsigt ud over højlandets
frodige bakker. I området bliver der også produceret grøntsager til eget brug samt til eksport. Efter besøget på frugtog grøntsagsgården, fortsætter I til morgenmarkedet, hvor
I kan finde alle de produkter, der produceres i Cameron
Highland. Fortsæt med et besøg på en sommerfuglefarm
og Time Tunnel Museum for at tage et spændende kig ind
i fortidens Cameron Highlands gennem fotografier. Dagens
sidste stop er Tanah Rata, den største by i området. I er
tilbage på jeres hotel sen eftermiddag og har resten af
dagen til fri disposition.
Overnatning på Heritage Hotel eller lignende. (M)
Dag 3: Cameron Highlands - Kuala Lumpur
I spiser morgenmad og har derefter et par timer på egen
hånd, inden I bliver kørt tilbage til Kuala Lumpur. (M)
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Dorsett Regency

2

Værelserne har aircondition, musikanlæg
med CD, minibar, TV og te-/kaffefaciliteter.
På taget er der indrettet et stort swimmingpoolområde, hvor små og store vandhunde
kan boltre sig. Desuden findes fitnesscenter, squashbaner og en hyggelig bar, hvorfra der er en fantastisk udsigt over byen.

Berjaya Times Square

1

Kuala LumpuR

tellet har i alt 28 Suites, 42 Deluxe Premier
værelser og 250 Deluxe værelser. På alle
typer værelser får man gode kvalitetspuder, LCD-tv, Wi-Fi eller bredbåndsinternet,
indbyggede garderobeskabe og Dorsett
Regencys unikke sortiment af toiletartikler.
Hotellet byder desuden på en dejlig swimmingpool samt et fitnessområde. Dorsett
Regency har med sin ideele placering sikret, at mange af de velindrettede værelser
tilbyder flot udsigt over byen.

Berjaya Times Square ****

Berjaya Times Square
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Chinatown

Dorsett Regency

Midt i Kuala Lumpurs pulserende centrum
ligger et af byen største shoppingcentre,
et imponerende kompleks i 12 etager med
over 300 forretninger, 65 restauranter, caféer og meget mere. I dette shopping-mekka findes også Berjaya Times Square, et
førsteklasseshotel med hele 900 værelser.
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Jalan Imbi 172
Selangor, 50450 Kuala Lumpur

No. 1, Jalan Imbi
55100 Kuala Lumpur

Petronas Twin Tower

Shopping område

Dorsett Regency ****
Dorsett Regency befinder sig i hjertet af
Kuala Lumpurs Gyldne Trekant, blot 5 minutters gang fra Star Hill, Fahrenheit, Lot
10, Sungei Wang Plaza, Berjaya Times
Square og Low Yat Plaza. Den centrale
placering på Jalan Imbi er tæt på Malaysias fineste indkøbscentre, restauranter
samt attraktioner og underholdningstilbud.
Charmen ved hotellets suiter og værelser
er de hyggelige og klassiske møbler, som
dog stadig har den moderne komfort. Ho-
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KL, som Malaysias hovedstad Kuala Lumpur kaldes i daglig tale, har
masser at byde på og afgjort et besøg værd. Her finder I en charmerende blanding af gammelt og nyt. Flere hundrede år gamle herskabelige huse fra kolonitiden og skyskrabere af stål og glas ligger side
om side med kinesiske templer og smukke moskéer. På en spadseretur i byen springer det farverige og charmerende multietniske sammensurium i øjnene. Byen er en af de mest velholdte og organiserede
byer i Sydøstasien, som tilmed er et overflødighedshorn af shoppingmuligheder og madoplevelser. Brug et par dage i denne fascinerende
metropol, inden I tager på opdagelse i det smukke og frodige land.
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Kuala Lumpur
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Kuala Lumpur
Ritz Carlton Kuala Lumpur *****
168, Jalan Imbi
55100 Kuala Lumpur

3

Det berømte Ritz-Carlton Hotel ligger centralt i Kuala Lumpurs Golden Triangle distrikt
med let adgang til både shopping og forlystelser. Hotellet og dets 251 værelser er stilfuldt indrettet i klassisk europæisk stil. Udover swimming-pool, spa og fitnesscenter har
hotellet en elegant ”library lounge”, hvor man kan nyde cocktails i raffinerede omgivelser.
Ritz-Carltons kinesiske restaurant Li Yen har vundet adskillige priser for sin kulinariske
standard og er absolut et besøg værd. Ritz-Carlton er hotellet for den kræsne rejsende,
der sætter pris på fremragende service og klassisk, luksuriøs stil.

Ritz Carlton Kuala Lumpur

Ritz Carlton Kuala Lumpur

Udflugter fra Kuala Lumpur:
Vi kan tilbyde et bredt udvalg af udflugter på øen. Prøv for eksempel et af
nedenstående tilbud:
Half-Day City Tour
Dette er en oplagt tur for jer, der er førstegangsbesøgende i Kuala Lumpur –
her bliver I både præsenteret for den historiske del af byen og det moderne
Kuala Lumpur.
Varighed: Ca. 3½ time
Half-Day Countryside Tour
En tur på landet langs ”Ambassador Row”, paladset Istana Sharif Ali og
malaysiske landsbyer. Højdepunkterne omfatter et besøg til Royal Selangor
Pewter, som er den største og mest moderne tinfabrik i verden, kendt internationalt for dets høje kvalitet og håndværk samt et stop på en batikfabrik, hvor
I ser, hvordan motiverne trykkes og designes. Sidste stop er ved kalkstenshulen Batu Caves, som er et berømt pilgrimssted for hinduer. En tur på 272 trin
fører jer til hulens indgang.
Varighed: Ca. 3½ time
Historical Malacca Tour inkl. frokost
Malaccas historiske centrum blev i juli 2008 optaget på UNESCO’s World
Heritage liste på grund af sin historiske betydning og seværdige arkitektur.
Malacca har været under både portugisisk, hollandsk og engelsk styre, hvilket
har sat tydelige spor. I tager på en heldagstur til Malacca, hvor I skal vandre
rundt i Malaccas gamle kvarterer. At gå her minder næsten om at gå rundt i
en gammel europæisk by. Men kun næsten, for indtrykkene blandes med dufte, lyde, templer og smågader, der uomtvisteligt fører tankerne hen på østen.
Varighed: 8-10 timer
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A’ Famosa fort, Malacca

Kampung Tour (Fireflies) inkl. aftensmad
Kuala Selangor ligger kun 90 minutters kørsel fra Kulala Lumpur og har rigtig meget at tilbyde især for de, der ønsker at kende lidt til livet på landet.
Fiskeri og landbrug er de vigtigste erhverv her, selv om en stor del af området benyttes til oliepalmer og gummi. Ved ankomst skal I besøge en kinesisk
fiskerlandsby og derefter spise en overdådig kinesisk seafood-middag. Efter
middagen skal I til aftenens højdepunkt, nemlig ud og se ildfluer. I bliver sejlet
ud, hvor I kan se tusindvis af ildfluer flimre som julelys i mangrovetræerne
langs den blanke flod.
Varighed: Ca. 8 timer
Kontakt rejsebureauet om yderligere udflugtsmuligheder fra Kuala Lumpur.

Penang
Penang er en særdeles populær ferieø i Malaysia på grund af øens unikke blanding af strande
og en utrolig mangfoldighed i Georgetown, øens kulturelle centrum og en hovednerve i malaysisk historie. Penang er beliggende på vestkysten blot 45 minutters flyrejse fra hovedstaden.
De gamle gader er som spejlbilleder af fortiden med krydderiboder og templer af enhver
overbevisning: Hindu, thailandske og burmesiske buddhister, moskéer og kirker. I modsætning
til andre kolonier fra den tid blev Penang aldrig opdelt i etniske skarpt afgrænsede bydele.
Følger I den snoede vej til Penangs nordkyst, kan man ikke andet end betages af det smukke
landskab. Stejle klippestykker rager ud midt i vandet og opdeler kysten i små bugter med hver
deres charme. Selvom vandet ikke er lige så klart som på østkysten, er strandene alligevel
populære.
De fleste aktiviteter er centreret omkring Batu Ferringhi, hvor op mod en snes dejlige strandhoteller ligger som perler på en snor.
Hotel Royal Penang

2
1
georgetown

penang
i sl a n d

Hotel Royal Penang ***+

No. 3 Jalan Larut
10050 Penang

1

Holiday Inn Resort Penang ****
72 Batu Ferringi Beach
11100 Penang

2

Godt turistklassehotel beliggende på den bedste strand,
Batu Ferringhi, på den nordlige del af øen. Herfra er der ca.
30 minutters kørsel til centrum af Georgetown. Alle 350 værelser er lyse og store og har udsigt til bjergene. Desuden
har værelserne TV, telefon, aircondition, minibar og kaffe-/
tefaciliteter. Der findes swimmingpool, fitnesscenter, massage, muligheder for vandsport, tennis og et bredt udvalg af
restauranter og barer.
Holiday Inn Resort Penang

Holiday Inn Resort Penang

Penang

Royal Penang er et turistklassehotel velegnet for både
ferie- og forretningssrejsende. Ikke mindst et oplagt sted
at indlogere sig på, når Georgetown skal udforskes. På hotellet er der swimmingpool, restauranten Grove Brasserie
og baren Colors Pub & Lounge. Alle værelser fåes med
enten king- eller queensize senge og af værelsesfaciliteter kan nævnes tv, telefon, hårtørrer, aircondition, internet,
safetybox m.m. Indkøbscenteret Penang Plaza ligger kun et
stenkast fra hotellet, og fra lufthavnen er der ca. 20 min.
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Langkawi
Gemt af vejen ud for den nordvestlige del af Malaysia-halvøen ligger
Langkawi-øerne. Afhængig af tidevandet er der mellem 99 og 104 øer.
Kun fire af øerne er beboede, og af dem er de tre kun tyndt befolket.
Flertallet af de 30.000 indbyggere bor på den 30 x 20 km lange hovedø.
Langkawi-øerne er blandt Malaysias populæreste og mest elskede
øer. Vandet er klart og tillokkende (dog ikke altid under monsunen) og
langt de fleste resorts er opført i smagfuld harmoni med omgivelserne.
Langkawi danner rammerne om en ideel badeferie med mulighed for
både afslapning og talrige aktiviteter.

Langkawi

Mutiara Burau Bay

Mutiara Burau Bay ***
Teluk Burau,
07000 Pulau Langkawi, Kedah

Mutiara Burau Bay er efter vores overbevisning Langkawis bedst beliggende turistklassehotel - et lille stykke af paradis omgivet af tropisk natur, kridhvide strande og turkisgrønt vand. Resortet ligger på en lille tange og er derfor omgivet af strand på begge sider
af. I den frodige have er der placeret 150 bungalows. Alle bungalows er udstyrede med
aircondition, TV, minibar, hårtørrer, telefon og egen lille terrasse. Det bør nævnes at Mutiaras bungalows er simple og lidt slidte. Resortet kan tilbyde leje af cykler, tennis, eller
I kan vælge at gå på oplevelse i regnskoven, der grænser op til hotellet. Desuden er der
swimmingpool, og der kan arrangeres golf, sunset cruises og dykning /snorkling. Der er 3
restauranter på resortet - snyd ikke jer selv for de grillede hummere på Seashell. Kort sagt;
her er rammerne for de ideelle ferieoplevelser skabt.

Berjaya Langkawi Beach &
Spa Resort ***+
Karong Berkunci 200
Burau Bay
07000 Langkawi Kedah

1

Berjaya Langkawi Beach & Spa Resort

2

Et godt turistklasseresort beliggende på den fantastiske Burau Bay 15 minutter fra lufthavnen direkte ned
til vandet og med regnskov bag hotellet. Alle hytterne
er i rustik, traditionel malaysisk stil og har balkon eller
terrasse, minibar, TV og telefon. Der findes restauranter, swimmingpool, jacuzzi, diskotek, tennis og diverse
vandsportsaktiviteter.
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Berjaya Langkawi Beach & Spa Resort

Meritus Pelangi Beach Resort & Spa ****
Pantai Cenang
07000 Langkawi
Kedah Darul Aman

3

Meritius Pelangi Beach Resort er et af Langkawis bedste førsteklasseshoteller. Et stort,
hyggeligt resort opført i traditionel malaysisk stil. De lave smagfulde træbygninger er
fordelt i den imponerende tropiske have og får ens tanker ledt hen mod en malaysisk
landsby. Hotellet er beliggende direkte ned til stranden. På Meritus Pelangi Beach findes
swimmingpool, diverse vandsportsaktiviteter, squashbaner, fitnesscenter, restaurant, bar
og natklub. Værelserne, der er lidt mørke, er ganske charmerende og udstyrede med aircondition, TV, minibar, radio og telefon.

L a ng kawi
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Meritus Pelangi Beach Resort & Spa

Meritus Pelangi Beach Resort & Spa

Udflugter på Langkawi:
Vi kan tilbyde et bredt udvalg af udflugter på øen. Prøv for eksempel et af
nedenstående tilbud:
Payar Island Marine Park inkl. frokost
Sejl til Langkawis Marine Park, der ligger 19 sømil fra Langkawi-øen. Her skal
I nyde de unikke koralformationer og det farverige marineliv. Et ideelt sted for
svømning og snorkling. I får udleveret snorkeludstyr, så husk at medbringe
badetøj. Skulle I ønske en tur i glasbundsbåd eller et undervandsdyk, kan
dette tilkøbes lokalt. Turen kan ændre sig, hvis vejrbetingelserne kræver det.
Frokost er inkluderet i turens pris.
Varighed: Ca. 8 timer

Eagle Feeding & Mangrove Tour inkl. frokostmadpakke
På denne halvdagstur skal I ud med speedbåd langs mangrovesumpen, hvor I
ser Brahminty Kite-ørnen og White Belly Sea-ørnen i aktion, mens de forsøger
at overliste hinanden under fodringen. Den jomfruelige mangrovejungle rej-

ser sig op af vandets overflade, og det er eventyrlige omgivelser at sejle rund
i. Krabber, Mud Skippers, et rigt fugleliv og også aber trives her. Undervejs ser
I områdets kalkstenshuler, som de eventyrlystne har mulighed for at udforske
yderligere. Mens I nyder de maleriske og naturlige omgivelser, får I også mulighed for at tilfredsstille ganen med lækkerier fra de udleverede madpakker.
Varighed: 5 timer

Sunset Cruise i yacht
Cruise i ro og mag på det åbne hav i en yacht. Let mad og drikkevarer serveres
ombord. Nyd havet og lyt til bølgerne uden forstyrrende motorlarm. Solnedgangen vil være den mest mindeværdige på denne tur.
Varighed: Ca. 3 timer
Spørg rejsebureauet efter flere udflugtsmuligheder på Langkawi.
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Perhentian Islands

sydkinesiske
hav

Perhentian

De to øer, Perhentian Kecil (lille) og Perhentian Besar (stor) har, hvad der skal
til for at indfri de fleste drømme om et tropisk paradis. Efter en god times
sejltur fra byen Kuala Besut er åbenbaringen en realitet: Jungleklædte bakketoppe og pragtfulde små bugter med krystalklart vand. Halvt skjult mellem de
majestætiske palmer skimter man de små bungalows. Disse skønne omgivelser
er indbegrebet af rolig badeferie. Her er ingen luksushoteller, men hvem har brug
for det i disse omgivelser. Udbuddet af aktiviteter på øerne er begrænset til
spadsereture i vandkanten, solbadning, god og billig mad og selvfølgelig fantastiske muligheder for snorkling og dykning.
Perhentian Island Resort

Tuna Bay Resort ***
Tuna Bay Resorts Sdn Bhd
120, Jalan Besar
22300 Kuala Besut

3

p e rh e n tia n
ke ci l

1

2

Perhentian Island Resort ***
22200 Besut Teregganu
Perhentian Besar Island

p e rh e n ti a n
b e sar

1

Meget enkelt turistklasseresort beliggende i fem-stjernede omgivelser med junglen i baghaven og 1.000 meter kridhvid strand, som er en af de bedste på øen, foran resortet. Værelserne og faciliteterne på resortet er slidte, og serviceniveauet er ikke imponerende, men
naturen har skabt de bedst mulige rammer for den perfekte strandferie. Personalet kommer
hovedsageligt fra øen, og langt fra alle taler flydende engelsk. Tingene foregår i moderat
tempo, så hvis I forventer diskotek, eksklusive restauranter og højt tempo, er Perhentian
ikke noget for jer. De 55 chalets er store og velindrettede, har aircondition, varmt vand
(vandforsyningen er dog svingende), en dejlig veranda, telefon og radio. Perhentian Island
Resort har et væld af aktiviteter: Et godt og billigt dykkercenter, kano- og bådudlejning, jungletrekking, tennis- og beach-volley bane. Desuden er her swimmingpool og en restaurant.

2

Beliggende på den sydvestlige side af Perhentian Island Besar, mellem den kridhvide strand og junglen,
finder I dette hyggelige turistklasse resort. Fra resortet
er der udsigt til Perhentians søster-ø og det imponerende Sydkinesiske Hav. De 46 bungalows er alle enkelt indrettede, men der er under et minuts gang fra
terrassen til strandkanten, og de har alle aircondition.
Priserne på restauranten er ganske rimelige, maden
god og havudsigten fantastisk. Tuna Bay tilbyder
snorkelture og dykkerundervisning med professionelle
PADI-instruktører.

BuBu Long Beach Resort
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BuBu Long Beach Resort ***
Pasir Panjang (Long Beach),
Pulau Perhentian Kecil

3

BuBu Long Beach ligger på Perhentian Kecil direkte på Long Beach med smuk udsigt ud
over det Sydkinesiske Hav. Resortet har blandet lokal arkitektur med moderne faciliteter,
og alle værelser har havudsigt. Restauranten serverer lokale, vestlige og kinesiske retter,
og selvfølgelig friskfanget fisk. Resortet tilbyder aktiviteter som snorkling, dykning, fiskeri,
kanoture, beachvolley, jungletrekking og karaoke. BuBu Long Beach Perhentian har en
ideel beliggenhed i rolige og afslappende omgivelser, og så er det efter vores overbevisning Perhentian Kecils bedste strandresort.

Redang
Redang ligger i Marine Park Sanctuary og er en sand fryd for koralelskere og soltilbedere. Øen er med
sine 25 km² den største af parkens øer. På den østlige side ligger de små bugter med de kridhvide sandstrande som perler på en snor, mens øens vestlige side er præget af en mere rå natur med tæt vegetation
og stejle klippesider. Kampung Redang danner rammerne for Redangs godt 1000 indbyggere. Koralrevet
omkring Redang og de nærliggende småøer siges at have Malaysias mest alsidige marinefauna, hvor
antallet af hårde og bløde koraller overgår de fleste andre steder i verden.

2
redang
island

1

sydkinesiske
hav

Coral Redang ***+

1

Coral Redang Island Resort Sdn Bhd
9 Jalan Kampong Dalam,
20100 Kuala Tereangganu
Terengganu Darul Iman
Beliggende på den østlige side af Redang finder I dette hyggelige turistklasseresort. Hotellet har erfarne PADI-instruktører, så der er rig
mulighed for at opleve det fascinerende marineliv, enten på en dykkertur eller blot ved at
snorkle rundt. På resortet findes en restaurant
med udsigt over havet, en bar, hvor I kan nyde
en kølig drink, samt swimmingpool. Hotellets
40 værelser er alle udstyrede med aircondition.

Redang

Coral Redang

The Taaras Beach Resort ****
Pulau Redang, P.O.Box 126
Main Post Office, 20928 Kuala Terengganu

The Taaras Beach Resort

The Taaras Beach Resort

2

The Taaras Beach and Spa Resort (tidligere kendt som
Berjaya Redang) er et fantastisk resort, der ligger lige ud
til en vidunderlig strand, som synes skabt til afslappende
soldyrkere og snorklere. Chaleterne, som ligger i haven,
har hver 4 værelser, alle med balkon, aircondition, TV med
filmkanal, telefon, minibar og fine badeværelser. På hotelområdet er der et dejligt swimmingpool-område, flere
barer og restauranter hvoraf den ene er med servering i
strandkanten. Aktivitetsmulighederne er mange - ud over
et dykkercenter med professionelt uddannede instruktører er der mulighed for at dyrke forskellige former for
vandsport. Et dejligt førsteklasses resort i femstjernede
omgivelser.
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Stort udvalg af individuelle
rejser til andre destinationer...
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