
Malaysia ett asiatiskt land som kan erbjuda allt ifrån tropiska regnskogar, 
orörda och sedda av få, till den ultramoderna huvudstaden  Kuala Lumpur. 
Malaysia är ett ekonomiskt välutvecklat land med stora kulturella skillnader 
och samhällsstrukturer beroende på ursprung och geografi. Kombination av 
gammalt och nytt parallellt nära varandra ger en speciell atmosfär. 
Malaysierna är ursprungligen väldigt mångkulturella med rötter från hela 
Asien. De flesta härstammar dock från Kina och Indien. Landet kan erbjuda 
alla variationer av natur, höga berg och djupa dalar och allt där emellan, 
kantat av havet.  Stränderna synes oändligt långa och vita, skogen otroligt 
grön och djup, bergen höga och ouppnåeliga. Allt finns att upptäcka, nya 
världar och upplevelser oavsett vädersträck i landet. Malaysia är primärt 
känt för sin vackra natur, sina vattensporter och fiskemöjligheter. Städerna 
är fullspäckade med affärer, nöjesliv och kulturhistoriska minnesmärken. 
Maträtter och kryddkombinationer ges stora möjligheter i Malaysia. Ett 
minne för livet är att på nära håll möta orangutangerna på Borneo eller 
Tioman Island. Tioman Island; en av världen vackraste öar, ett paradis som 
måste upplevas. Runt hela landet vilar milsvida vita stränder. Att bo hos 
någon av de ursprungsstammar i djungeln som fortfarande finns kvar, möten 
som ofta sätter djupa emotionella spår resten av livet. Vi på AllResor har 
varit mycket i Malaysia och kan därför hjälpa dig hitta rätt oavsett vilken 
intresseinriktning eller kombination som önskas. 

Kategori; Lodge **  Frukost 
Transport; Minibuss & båt 
Start;  Kuala Lumpur 
Slut;  Kuala Lumpur 
 
Dag 1 - Taman Negara (frukost) 
Upphämtning vid hotellet i Kuala Lumpur. 4 
timmars transport med bil. Vidare med long-
tailbåt längs med floden i 3 timmar. Ankomst 
till parken och sedan fortsätter färden med 
longtailbåt längs floden i regnskogen. 
Möjlighet att se apor, vackra fåglar och 
vattenbufflar. På kvällen tillsammans på en 
spännande regnskogsutflykt.  
 
Dag 2 - Taman Negara (frukost) 
Efter frukost längre in i parken för att uppleva 
en oerhört storslagen regnskog. Vandringen 
går också genom en sk canopy walk, en 
promenad ungefär 40 meter ovan marknivå, en 
riktigt häftig upplevelse! På eftermiddagen en 
kort båttur till ett avkopplande bad vid en 
vacker strand.  
 
Dag 3 - Kuala Lumpur (frukost) 
Efter frukost påbörjas återresan med båt och 
bil till Kula Lumpur. Avresa hem eller vidare 
till andra utmaningar i Malaysia eller andra 
länder. Resorna går att kombinera i alla 
oändlighet utifrån intresse och önskemål.  
 

Kategori; Lodge ** helpension 
Transport; Minibuss & båt 
Start;  Kuching 
Slut;  Kuantan 
 
Dag 1 - Kuching - Ibanfolket (lunch, middag) 
Första stoppet efter upphämtning på hotellet  
är på Semenggok Orang Utan. Vidare görs ett 
antal stopp, ett vid en botanisk trädgård med 
fantastiskt vackra orkidéer och köttätande 
växter. Lunch i Lachau. en liten Kinesisk by, 
med mångåriga traditioner och en spännande 
kultur. Turen fortsätter till floden, där 
lokalbefolkningen väntar med sina båtar för att 
åka till deras by med Iban Longhouse. 
Övernattningen sker i byns gästhus.  
 
Dag 2 - Lemanak (helpension) 
Efter frukost guidad tur längs floden. Djungeln 
och dess omgivningar berör, guiden lotsar ge-
nom det grönskande landskapet. En fantastisk 
upplevelse, speciellt för den miljömedvetna och 
natur- och växtintresserade. Att vandra ge-nom 
jordens lungor skapar en speciell atmosfär. 
 
Dag 3 - Kuching (frukost,lunch) 
Efter frukost tillbaka till civilisationen och 
hotellet i Kuching. På vägen dit görs stopp för 
lunch. 
 
 

Kategori; Lodge **  
Transport; Minibuss & båt 
Transport; Minibuss & båt 
Start;  Sandakan 
Slut;  Sandakan 
 
Dag 1 - Selingan Island (lunch, middag) 
Avresan från hotell kl.08.00 i Sandakan med 
båt till Selingan Island för simning och 
snorkling. På kvällen uppleva sköldpaddorna 
för att se när de kommer upp på stranden för 
att lägga ägg. Enklare övernattning.  
  
Dag 2 -  Selingan island Sepilok-
Goamntong cave-Kinabatang River 
(frukost,lunch,middag) 
På morgonen kl. 07.00 åter till Sandakan . 
Transfer till Sepilok Orangutang.Lokal lucnh 
vid Mile 8 och därefter til Sukau och besök i 
en by. Vidare till Gomantong grottorna.Vi 
åker sedan på Kinabatang floden för att kunna 
se näsaporna. Övernatting på en lodge  längs 
floden. ( ej aircond) 
  
Dag 3 - Kinabatang –Sandakan (frukost) 
Tidgit upp kl.06.00 för en tur på floden inna 
frukóst. Fåglelivet är som mäktigast denna 
tidiga morgon. 
 Återresa till Sandakan  
 
Glöm inte kikaren på denna turen ! 

 
 

Malaysia 

 Taman Negara djungel tur 
 3 dagar   (AO, TNJE-01) 

 Lemanak Long House 
 3 dagar   (AO LMK-03) 

 Sandakan Expl. Safari 
 3 dagar   (AO SES-01, ED01) 

 Upplevelseprogram 



Kategori; Hotell / Lodge (enl prg.) 
Transport; Minibuss/&båt  
Start;  Kota Kinabalu 
Slut;  Sandakan 
 
Dag 1 - Flygplats– Kinabalu Park 
Avresa kl. 08.00, 2 timmar körning till 
Crocker Range. Ankomst till Kinabalu Park, 
ca 1500 mtr över havsnivå. Incheckning och 
efter lunch en vandring i parken (lunch-
middag).  
 
Dag 2 - Kinabalu Park– Poring Hot Spring 
Efter frukost transport till varma källorna. En 
kort promenad bland trädkronor ca 40 mtr 
upp i luften. Utmärkt för att observera 
djurlivet nere på marken. Vid källan har du 
möjlighet att ta ett dop i det hälsosamma 
vatnet. Kl. 14.30 retur till hotellet.(fukost-
lunch-middag) 
 
Dag 3 - Kinabalu Park-Sabah Tea factory. 
–Sandakan 
Efter frukost bil tur i ca 5-6 timmar till 
Sandakan. På väg en stopp hos Sandakan Tea 
Factory för information om regnskogen och te 
fabriken. Vis ankomst i Sandakan 
incheckning på hotellet. (frukost-lunch). 
 
Dag 4 - Selingan Island 
Efter frukost transfer till hamnen för speed-
båtfärd till Selingan Island. Inchackning på 
enkelt hotell (delat badrum).  Resten av dagen 
för bad och snorkling. Kl 22.00 ser vi de stora 
havssköldpaddor komma i land för att lägga 
ägg. (frukost-lunch-middag) 
 
Dag 5 - Sepilok– Gomantong Cave– 
Kinabatangan River 
Efter frukost tillbaka med speedbåten till 
Sandakan. Avresa till Sepilok Orangutang 
parken för att se på föräldrarlösa, skadade 
eller illegalt fångade orangutanger. Sedan 
vidare till Gomantong grottorna. Vid ankomst 
incheckning på Lodgen. På kvällen åker vi på 
flodkryssning . (frukost-lunch-middag). 
 
Dag 6 - Oxbow Lake– Flygplats 
Tidigt kl.06.00 åker vi båt till Oxbow Lake 
för att skåda de många olika fåglar. Sedan 
tillbaka till lodgen för frukost. Kl. 09.00 
transfer till flygplatsen ( frukost). 
 
 
 
 
 

Transport; Minibuss/&båt  
Start;  Tawau 
Slut;  Tawau 
 
Ön Mabul har mycket fina stränder 
och rikt undervattensliv. De tre öarna 
som du har möjlighet att dyka vid har 
olika undervattenskaraktär vilket gör 
detta till en mycket komplett 
dykdestination. Öarna ligger 10-20 
min. båtresa från varandra.  
 
Dag 1 - Tawau - Mabul Resort 
Ankomst till Tawau med flyg från Kota 
Kinabalu (flygetpriset tillkommer) vidare 1,5 
timma med bil sedan båtresa 40 minuter till 
Mabul Resort. Efter incheckning möjlighet att 
bada eller påbörja den fantastiska dykning 
som erbjuds på respektive ö.  
 
Dag 2 - Sipadan - Mabul - Kapalai 
I dykpaketet ingår 3 båtdyk per dag med 
divemaster på Sipadan, Mabul eller 
Kapalaiöarna. Obegränsat antal stranddyk 
från Mabul Resort ingår också. Flaskor och 
vikter ingår, om du inte har med dig din egen 
väst får du hyra på plats (ca 60 kr/dag).  
 
Dag 3 - Sipadan - Mabul - Kapalai 
Möjlighet till 3 båtdyk samt obegränsat med 
stranddyk från Mabul Resort.  
 
Dag 4 - Mabul Resort - Tawau 
Efter frukost stranddyk eller njuta av bad och 
sol. 

Kategori; Lodge ** & hotell *** 
Transport; Minibuss, båt & flyg 
Start;  Kuching el. Kota Kinabalu 
Slut;  Kota Kinabalu el. Kuching 
 
Dag 1 - Kuching 
Ankomst till Kuching vid 12.00 mitt på dagen. 
Transfer till hotellet sedan guidad stadsrundtur.  
 
Dag 2 - Semenggok - Longhouse (helpension) 
Efter tidig frukost avgår resan till Semenggok, 
orangutang reservat. Uppleva när flertalet djur,  
framförallt när orangutangerna blir matade. 
Färden går vidare till Ibanfolket. Iban var 
tidigare huvudjägare men idag livnär de sig på 
lantbruk och turism. Fantastisk möjlighet att få 
leva nära denna fascinerande stam. Bo, tala och 
uppleva deras traditioner och seder. Kvällen 
avslutas med traditionell dans vid lägerelden.  
 
Dag 3 - Iban Longhouse - Miri (frukost, lunch) 
Förmiddagen i byn, varför inte pröva på 
blåsrör? Vidare retur till Kuching och ett flyg 
till Miri. Transfer till ditt hotell. 
 
Dag 4 - Miri - Mulu (helpension) 
Efter tidig frukost fortsätter resan med flyg till 
Miri och Mulu National Park. Här finns 
världens största grottpassage och ett paradis för  
naturälskare. I parken finns 1500 olika 
blomarter, 170 olika orkidéer och 67 olika 
djurarter. Efter lunch fortsätter din vandring till 
Lang´s och Deergrottorna. På returen går du 
genom ”Edens lustgård” och den mycket 
upplevelserika träskskogen. 
 
Dag 5 - Mulu - Kota Kinabalu (frukost, lunch) 
Efter frukost vidare med båt till en unik 
färskvattengrotta, möjlighet att bad. Efter lunch 
besök hos Penanstammen. Retur till Mulu, 
vidare med flyg till Miri och slutligen Kota 
Kinabalu. Transfer till hotellet. 
 
Dag 6 - Kota Kinabalu (frukost, lunch) 
Eter frukost går färden till Kinabalu 
Nationalpark, basen för sydöstra Asiens högsta 
berg.  Här är rätt plats att vara för 
blomsterälskaren, över tusen olika orkidéer, 
otaligt många rhododendron samt fåglar. 
Guidad tur. 
 
Dag 7 - Kota Kinabalu (frukost) 
Efter frukost guidad stadsrundtur. Spännande 
kunskaper och vackra vyer. Efter sista dagen 
addera ytterligare upplevelser eller flyg hem. 
 
Denna  7 dagars rundresa avgår från 
Kuching till Kota Kinabalu på måndagar, 
torsdagar och lördagar, omvänt från Kota 
Kinabalu till Kuching avgår måndagar, 
onsdagar och lördagar. Fantastisk resa med 
oförglömliga natur- och kulturupplevelser. 
Resan går att kombinera med andra länder 
eller platser.  

 
 

Malaysia 
 Wildlife Trail Sabah 
 6 dagar   (AO WTSN-02) 

 Dykning, Sipadan 
 Mabul - Kapalai 4 dagar  (AS) 

 Spektakulära Borneo 
 7 dagar   (AO, SB-01)   exkl.Inrikes flyg  



Min. antal personer 
Pris per person 

1/1 - 31/10 

2 4.550:- 
3 3.990:- 

1/1 - 31/3 - 2013 

4.715:- 
4.060:- 

Min. antal 
Personer 

Pris per person 
1/1 - 31/3 

2 7.660:- 

Medföljande icke 
dykare 

4.870:- 

Extranätter 
1.435:-  för dykare  

1.260:- för medföljande icke dykare 

Flyg till Tawau  
tillkommer 

 
Lämpliga tider 

Flyg & båt 
Kontakta  

www.allresor.se  

Min. antal  
Personer 

Pris per person 

 
1/4 - 31/10  

 
1/11 2012 - 31/3 - 2013 

2 7.990:- 
+ inrikesflyg 

8.290:-  
+ inrikesflyg 

Enkelrums- 
tillägg 

2.550:- 2.650:- 

 
 

Tillägg för  
superior hotell 

+ 2100 kr 

258 rum 
Luftkonditionering 
Telefon 
Tv-satellit, Hårtork 
Minibar, Värdebox, Hiss 
Restaurant, Pool, Gym 
Tennis, Vattensporter 
 
 
 

Detta fyrstjärniga hotell ligger vid 
den vackra Pantai Tengah beach på 
Langkawi. Alla rum har havsutsikt. 
Hotellet har ett stort poolområde, 
olika vattensporter,restauranger. 
Populärt hotell som garanterar en bra 
semesterupplevelse. Få hotell kan 
stoltsera med så vackra omgivningar. 
Stränder utöver det vanliga. Här  
ligger begreppet paradis väl 
tillhands. Härlig mat och service! 

 
15/12 2012  
- 15/1 2013 

 
16/1-14/12 

 Standardrum  Enkelrum/
dubbelrum 

1.510:- 1.250:- 

Trippelrum 1.720:- 1.440:- 

Extra säng fr. 190 kr / natt.        

 
Holiday Villa Langkawi ****  

 

150 rum, Luftkondition 
Tv-satellit, Telefon 
Hårtork, Minibar 
Restaurant, Pool  
Tennis  
 
 
 
 
 

 
Mutiara är vackert beläget på hela 19 
hektars område mellan Mat Cincang 
berget och den vackra stranden vid 
Burau bukten. Här har du möjlighet 
att inte bara bada och koppla av utan  
nära till spännande utflykter som till 
exempelvis regnskogen och 
fisketurer.  Härligt naturområde, 
både kring hav och land. Ett bra 
mellanklasshotell som månar om sin 

Mutiara Burau Bay *** 
Langkawi, Superior Cabana 
Inkl frukostbuffé 

1/4-30/11 1/12 - 19/12 
15/1 - 31/3 2013 

23/12 2012 
- 14/1 2013 

 
 Trädgårdsutsikt Enkelrum/ 

Dubbelrum 
  

1250:- 1500:- 1.120:- 

 Havsutsikt Enkelrum/ 
Dubbelrum  

1.080:- 1750:- 1.310:- 
 

Trippelrum endast i studio Cabana  Pris fr 1.490 kr 

 
 

 Taman Negara djungeltur  3 dagar (AO, TNJE-01) 

 Lemanak Long House  3 dagar  (AO) 

 Sandakan   Expl. Safari  3 dagar  (AO) 

 Wildlife Trail Sabah  6 dagar  (AO WTSN‐02 ) 

 Dykning, Sipadan-Mabul-Kapalai  4 dagar  (AO) 

 Spektakulära Borneo  7 dagar  (AO SB-01 alt SB02) 

 Hotell   Priser & Upplevelser 
 Holiday Villa Langkawi ****  

 Mutiara Burau Bay ***  Lankawi 

www.allresor.se 

Min. antal personer 
Pris per person 

1/1 - 31/10 

2  2.685:- 
Tillägg start/stopp  

Damai Resort 
150:- per väg 

1/11 2012 - 31/3 2013 

2.890:- 

150:- per väg 

Min. antal personer 
Pris per person 

1/4 - 31/10 

2-3  17.990:- 

Enkelrumstillägg 4.200:-  

1/11 2012 - 31/3 2013 

18.560:- 

4.360:-  

Min. antal personer 
Pris per person 

1/1 2012 - 31/3 2013 

2 5.150:- 

Enkelrumstillägg 1.450:- 



366 rum, Luftkond. 
Tv, Hårtork 
Kaffe-/tekokare 
Minibar, Värdebox 
Restaurang, Pool 
Gym, Tennis 

Vattensporter 
Detta fyrstjärniga hotell ligger direkt 
vid stranden på norra sidan av Penang. 
Hotellets stora swimmingpool är 
omgiven av en vacker grönskande 
trädgård. 
De stora rummen, de flesta med 
balkong, är perfekt för avkoppling och 

 Bayview Beach  
 Resort  **** 
Inkl. frukostbuffé 

 
1/4 - 14/6 

20/7 - 31/10 

 
15/6 - 19/7 

 
1/11 - 19/12 

 
20/12 2012 
- 5/1 2013 

 
 Standard  

Enkel / 
Dubbelrum 

875:- 1210:- 915:- 1465:- 

Trippelrum 1235:- 1570:- 1280:- 1840:- 

Enkel / 
Dubbelrum 

990:- 1320:- 1025:- 1580:- 

Trippelrum 1345:- 1680:- 1400:- 1955:- 
 

 Flera rumskategorier finns mot förfrågan tex De Lux Seaside; Grand de Lux; Familjerum. 
 Två barn under 12 år bor gratis i föräldrars sängar  mot tillägg för frukost, 105kr / barn /dag. 

 
 Sup. hill view  

240 rum, Luftkond. 
Tv-satellit, Telefon 
Hårtork, Kaffe-/tekokare 
Minibar, Värdebox 
Restauranger, Barer 
Pool, Tennis 
Beachvolley, Vattensporter 

Vacker Malaysisk arkitektur, alla rum 
ligger mot havet eller mot trädgård i 
tropisk omgivning. Perfekt strandläge. 
Ett hotell som anses ha den bästa 
stranden på västra sidan av Malacca 
halvön. Hotellet erbjuder fantastiska 
möjligheter till vattensportaktiviteter. 
Njut av den vällagade maten, stränderna 

Pangkor Island Beach Resort **** 
Inkl frukost  

1/4 - 31/10 
21/12 2012 

- 05/01 2013 
Trippeltilläg

g 

 Pacific Seafacing   Enkel / Dubbel 1275:- 1750:-  405:- 

 Ocean Seafacing Enkel / Dubbel 1570:- 2085:-  395:- 

Max 2 barn tom 11 år bor utan kostnad i befintliga sängar + frukost 
tillkommer med 75 kr / barn / dag.  *Obligatorisk nyårsmiddag 31/12— 780 
kr / pers. 

100 rum, Luftkond. 
Minibar, Restaurang 
Bar, Pool 
Beachvolleyboll 
Vattensporter (ej motor) 
 
 
 

Hotellet ligger i ett naturskönt 
område med tropisk djungel på 
ena sidan och en underbar strand 
på den andra. Den inre delen av 
ön är täckt av djungel - här lever 
ödlor, apor, flygande hundar, 
fjärilar, ibland precis utanför den 
egna bungalowen. Båttransfer till 
ön ca 1,5 tim.  

152 rum, Luftkond. 
Tv, Telefon, Spa 
Hårtork, Minibar 
Värdebox, Restaurang 
 
 
 
 
 

Denna femstjärniga anläggning 
ligger vid den finkorniga 
stranden i bukten Teluk Dalam 
på norra sidan av Redang. Ett 
fantastiskt strandhotell med allt 
vad du önskar och drömt om. 
Här bor du i bungalows. Hotellet 
erbjuder flera snorkling- och 
dykturer. Bästa tid för besök är 
mars – sept. 

Taara Beach &     
  SPA Resort ****  
   Inkl frukost  

1/4 - 30/6 1/7 - 15/9  16/9 - 31/10  
1/11 - 29/2 

2013  
1/3 - 31/3 

2013 

Hill Deluxe   
Enkel/Dubbel 

1.980:-  2.400:-   

  Transfer från Kuala Terengganu apt T/R—425 kr / pers. 

 
 

Malaysia 

 Bayview Beach Resort **** Penang 

 Pankor Island Beach Resort **** 

 Bubu Long Beach Resort **** Perhentian 

 Taaras Beach & SPA Resort ***** 

 Hotell 

 Bubu Long Beach resort **** 
Inkl. frukostbuffé 

 
1/3 - 30/4 

 

 
1/5 - 15/9 

 

 
16/9 - 31/10 

 

Enklerrum 960:- 1300:- 960:- 

Dubberlrum 960:- 1300:- 960:- 

Trippelrum  1280:- 1690:- 1280:- 

Extra bädd 315:- 395:- 315:- 

 Familjerum prisangivet , finns fler rumsalternativ. 
Färjan från fastlandet Pris: 300 kr/pers 



400 rum, Luftkond. 
Tv-satellit, Telefon 
Hårtork, Kaffe-/tekokare 
Minibar, Restauranger 
Bar, Pool 
Spa, Bastu 
Tennis, Volleyboll 
Vattensporter 
 

Berjaya Tioman Beach Resort, en 
underbar anläggning några minuter från 
den lilla flygplatsen. Flera poolområden 
med det blågröna havet några meter 
från rummet. Hel/halvpension 
rekommenderas då det inte finns några 
övriga restauranger i närområdet. Spelar 
du golf ? Här har du en av världens 
vackraste banor nära hotellet. En unik 
upplevelse. 

 Inkl.  
 frukostbuffé 

 1/4-30/6 
16/9-31/10-12 
1/11-31/3 –13 

 
1/7-15/9 

2012 

 Standard Chalet 
 Garden View 

Enkel / Dubbel 1.285:- 1.720:- 

 Superior Chalet 
 Garden View 

Enkel / Dubbel 1.535:- 1.950:- 

  De luxe Charlet   
  Beach front                       Enkel / Dubbel  

1.950:- 2.370:- 

Extrabädd möjligt i Superior Chalet + Studio Suite.  Pris  395:-/natt  

320 rum, Luftkond. 
Tv-satellit, Telefon 
Hårtork, Kaffe-/tekokare, 
Vattensport 
Minibar, Restauranger 
Bar, Pool 
 
Holiday Inn Damai Beach Hotel 
ligger ca 40 km från Kuching stad. 

Utmärkt hotell att kombinera med   
utflykter till Ibanfolket. Efter 
några strapatsfyllda dygn i 
djungeln och regnskogen är det 
skönt att koppla av vid ett utmärkt 
bad- och snorkelparadis. Hotellet 
ligger mycket vackert, på ena 
sidan av hotellet finner du 
stranden och på andra sidan den 
tropiska skogen. 

 

Malaysia 

 Berjaya Tioman Beach **** Tioman Island  Beringgis Beach Resort ***Kota Kinabalu 

 Holiday Inn Damai Beach **** Kuching 

 Damai Beach 
Resort  

****  

 Inkl. 
frukostbuffé. 

 
1/4-31/10 

2012 

 
1/11-19/12-12 
1/1 –31/3 13 

 Standard 
balcony 

920:- 925:- 

 Superior 
poolside 

1005:- 1040:- 

 Chalet 1.080:- 1.140:- 

 Seaview Deluxe 1.130:- 1.180:- 

 Hilltop Suite 1.540:- 1.590:- 

Priser avser enkelrum / dubbelrum. Max 2 barn 0-11 år i föräldrars 
rum, ej extrasängar. Frukost tillkommer med 100 kr / barn / dag. 
 

 

20/12—31/12 
2012 

1140:- 

1250:- 

1330.- 

1360:- 

1860:- 

 Hotell 

www.allresor.se 

128 rum 
Luftkond. 
Tv, Kaffe-/tekokare 
Restaurang 
Pool 
 WiFi 
 

Beringgis Beach Resort ligger vid 
en långsträckt strand  bara 15 
min. från Kotakinabalus flygplats. 
Flera rumskategorier där vi valt   
2 alternativ  - Run of House och 
Dinawan wing Strandaktiviteter 

 Beringgis Beach Resort  
 Inkl frukost 

11/1-30/4 
6/5-24/5 
5/6-30/6 
1/9-30/9 

8/10-31/10 2011   

1/5-5/5 
25/5-4/6 
1/7-31/8 
1/10-7/10 

2011 

 Run-of House 
 

820:- 970 :- 

  Dinawan wing  1.040:- 1.185:- 


	320 rum, Luftkond.
	Tv-satellit, Telefon
	Hårtork, Kaffe-/tekokare,
	Vattensport
	Minibar, Restauranger
	Bar, Pool

