
sTorByPULs & 
ForTryLLenDe naTUr 
14 DAGE / 13 NæTTER
3 nætter Singapore . 3 nætter Kuala Lumpur . 2 nætter Taman Negara . 5 nætter Langkawi

RUNDREjSE 

I begynder denne 14-dages rundrejse med 3 spændende dage 
i Singapore. Den multietniske bystat er et af klodens mest 
moderne samfund. Fra bugten ligner Singapores skyline Man-
hattans med de mange skyskrabere. Men det er i sidegaderne, 
i de etniske kvarterer, hvor gamle skikke og traditioner holdes i 
hævd, at I finder Østens mystik. En spændende togtur tager jer til 

Malaysias hovedstad Kuala Lumpur, som altid overrasker posi-
tivt. Der venter jer 3 spændende dage i Taman Negaras jungle. 
Det er en gribende oplevelse at opholde sig i verdens ældste 
regnskov, og den lydkulisse den kan tilbyde. Abebrøl, fuglefløjt, 
kvækkende frøer og hvinende insekter. I slutter af med 6 dage 
med sand mellem tæerne på Langkawis lokkende strande.

Dag 1: ankomst til singapore
I ankommer til lufthavnen i Singapore, og vi anbefaler, at I 
starter ferien med en tur i Singapores metro. Herfra kan I 
danne jer de første indtryk af byen og opleve den effektivi-
tet og brugervenlighed, der kendetegner Singapore. Turen 
tager ca. 30 min. og er et spændende og langt billigere 
alternativ til taxa og privat afhentning. Resten af dagen er 
til fri disposition.
Overnatning: Berjaya Hotel i studioværelse.

Tilvalg (ca. 215 kr. pr. person): Hvis I hellere vil blive af-
hentet i lufthavnen og bragt direkte til jeres hotel er dette 
også muligt.

Dag 2 – 3: singapore 
jeres ophold i Singapore er uden et fastlagt program. Sin-
gapore er let at finde rundt i, infrastrukturen fungerer for-
billedligt og alle snakker engelsk (eller ”Singlish”, som de 
kalder det pga. den singaporianske accent). Vi anbefaler, 
at I besøger etniske kvarterer som det arabiske, Little In-
dia 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 banditter, som der 
bliver slået meget hårdt ned på. Singapore er faktisk én af 
verdens fredeligste storbyer. Bystatens diversitet afspej-
les 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 
aftenen kan I tage forbi Boat Quay, som ligger langs bred-
den ad Singapore River. Her spejler de farverige restau-
ranter, barer og spillesteder sig i vandet og Singapores 
livsnydere mødes.
Overnatning: Berjaya Hotel i studioværelse. (M)

Dag 4: singapore – kuala Lumpur 
Om morgenen tager I selv til Tanjong Pagar togstation, som 
ligger godt 1 km sydvest fra jeres hotel. Herfra stiger I på 

toget, som fører jer gennem det grønne malaysiske landskab 
til Kuala Lumpur. I ankommer om eftermiddagen, hvor I bliver 
hentet på stationen og kørt til jeres hotel.
Overnatning: Piccolo Hotel i deluxeværelse. (M)

Tilvalg (ca. 215 kr. pr. person): Hvis I hellere vil blive 
afhentet på jeres hotel i Singapore og bragt direkte til 
togstationen er dette også muligt.

Dag 5: kuala Lumpur
Dagen byder på en oplevelsesrig dagsudflugt rundt i Kuala 
Lumpur. Byen er et spændende sammensurium af farver, 
dufte og folkeslag – kontrasterne er talrige. I kommer forbi 
Den Nationale Moské, Masjid Negara, stor, lys og mægtig; 
Independence Square og Pasar Budaya (Central Market); 
Chinatowns farverige toetagers butiksbygninger med fa-
miliens forretning på gadeplan og boligen på første sal; 
Kampung Baru, et typisk malaysisk område hvor de fleste 
huse stadig bliver bygget i traditionel arkitektonisk stil; og 
ikke mindst Petronas Twin Towers, som med sine 452 me-
ter i nogle år var verdens højeste bygning(er). 
Overnatning: Piccolo Hotel i deluxeværelse. (M)

Tilvalg (ca. 420 kr. pr. person): Aftentur i Chinatown (privat tur).
Om aftenen får I en enestående mulighed for at opleve ”KL 
by night”. Kuala Lumpurs historiske centrum lyser op, og 
I besøger Pasar Budaya (Central Market) med masser af 
lokalt håndværk, natmarket i Chinatown og det overdådige 
hindutempel Sri Mahriamman.

Dag 6: kuala Lumpur – Taman negara 
Det er nu tid til at forlade Kuala Lumpur. I bliver hentet på 
hotellet og herfra venter ca. 3 timers køretur op til Kuala 
Tembeling. I bliver indregistreret i nationalparken, hvoref-
ter turen fortsætter med båd op ad den brusende Tembe-
ling-flod. I vil være fremme sidst på eftermiddagen, hvor I 
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indkvarteres i en af resortets charmerende bungalows med 
aircondition og moderne badeværelse.
Overnatning: Mutiara Taman Negara Resort i chalet-væ-
relse. (M/A)

Dag 7: Taman negara 
Dagen starter med et jungletrek op til Bukit Teresek. Van-
dreturen følger en flad sti de første 500 meter, hvorefter 
det går op ad mod bakketoppen. Herfra har I en enestå-
ende mulighed for at se junglen fra et nyt perspektiv – 
trætoppene – hvor I bevæger jer rundt på hængebroer ud-

spændt mellem trækronerne i 30 meters højde. I er tilbage 
på resortet ved frokosttid og kan slappe lidt af, før turen 
om eftermiddagen går til Latah Berkoh vandfaldet efter en 
times sejltur gennem junglen.
Overnatning: Mutiara Taman Negara Resort i chalet-væ-
relse. (M/A)

Dag 8: Taman negara – kuala Lumpur 
Når I har spist morgenmad er det blevet tid til at forlade 
junglen. Sejlturen ned ad floden er en enestående lejlig-
hed 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, hvor I igen bliver indkvarteret på Piccolo Hotel.
Overnatning: Piccolo Hotel i deluxeværelse. (M)

Dag 9: kuala Lumpur – Langkawi 
I bliver hentet på hotellet om morgenen og kørt til lufthav-
nen, hvor I tager flyet til Langkawi. Nyd den smukke udsigt 
fra flyveren og de knap 100 småøer, der stikker op i Det 
Indiske Ocean ved Malaysias nordvestlige kyst.
Langkawi er først og fremmest skabt til afslapning, så det 
er en god idé at medbringe en bog til at slappe af med un-
der en palme. På Langkawi når junglen helt op i 600 meters 
højde, og øen huser de allestedsnærværende makak-aber 
og de små langur-aber, som er lette at kende på deres hvi-
de ringe om øjnene. Vi foreslår, at I bor på Meritus Pelangi 

Beach Resort, et superlækkert førsteklasseshotel på Lang-
kawi med masser af faciliteter og aktivitetsmuligheder 
samt beliggenhed direkte ned til stranden. Alternativt kan I 
vælge det hyggelige turistklassehotel Mutiara Bureau Bay, 
der har en uovertruffen beliggenhed, men hvis værelser 
kan være lidt slidte.
Overnatning: Mutiara Burau Bay i superior cabana garden 
værelse eller Meritus Pelangi Beach Resort i superior gar-
den view værelse. (M)

Dag 10 – 13: Langkawi 
Dagene på Langkawi er til fri afbenyttelse. Start dagen 
med en fristende dukkert i det varme, turkise hav. Her er 
gode muligheder for dykning og snorkling – en ny farverig 
og livlig verden åbner sig under havets overflade og tiden 
flyver af sted. Af udflugtsmuligheder kan man tage til andre 

strande på øen, vandre rundt i de grønne områder med flere 
flotte vandfald og besøge de små landsbyer med gummi-
plantager. Hovedbyen Kuah byder på en skulpturpark med 
figurer kendt fra øernes myter, en moské, gadehandlere og 
små butikker og gallerier. Her finder I de bedste shopping-
muligheder på øen og masser af restauranter med fusions-
køkkener, hvor kokkene har fundet inspiration fra indonesi-
ske, kinesiske, thailandske og malaysiske madtraditioner. 
Langkawis bedste tilbud vil dog altid være strandene og 
det indbydende hav.
Overnatning: Mutiara Burau Bay i superior cabana garden 
værelse eller Meritus Pelangi Beach Resort i superior gar-
den view værelse. (M)

Dag 14: Langkawi 
Rundturen er ved at være slut. I bliver hentet på hotellet og 
kørt til lufthavnen. Herfra kan I forlænge ferien eller flyve 
mod Singapore for derefter at rejse retur til Danmark efter 
en rejse, der både har budt på topmoderne metropoler, 
eventyr i regnskoven og ren afslapning ved stranden. (M)

”På Langkawi når junglen helt op i 600 meters 
højde, og øen huser de livlige makak-aber”

ü 3 nætter på Berjaya Hotel (Singapore)
ü 2. kl. tog fra Singapore til Kuala Lumpur
ü  Transport fra Kuala Lumpur togstation til Piccolo 

Hotel
ü 2 nætter på Piccolo Hotel
ü Kuala Lumpur city tour
ü 3-dagstur til Taman Negara
ü 1 nat på Piccolo Hotel
ü  Transport fra Piccolo Hotel til Kuala Lumpur luft-

havn
ü  Transport fra Langkawi lufthavn til jeres hotel på 

Langkawi
ü  5 nætter på Meritus Pelangi Beach Resort eller 

Mutiara Burau Bay
ü  Transport fra jeres hotel på Langkawi til Langkawi 

lufthavn
ü Måltider som beskrevet i programmet

Priserne inkluderer ikke:
 Oversøiske fly fra Danmark
  Transport fra Singapore lufthavn til Berjaya Hotel 

(dag 1, valgfri)
  Transport fra Berjaya Hotel til Singapore togstation 

(dag 4, valgfri)
 Aftentur i Chinatown (dag 5, valgfri)
  Indenrigsfly med Malaysian Airlines fra Kuala 

Lumpur til Langkawi (envejs) Voksne: Ca. 750 kr. 
(inkl. skatter) Børn til og med 11 år: Ca. 650 kr. (inkl. 
skatter) 

 Forsikringer samt drikkepenge m.m.

aLT DeTTe er inkLUDereT i Prisen:

Langkawi

Taman Negara River
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