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Malaysia erbjuder allt ifrån tropiska regnskogar till den ultramoderna 
huvudstaden Kuala Lumpur. Malaysia är ett ekonomiskt välutvecklat 
land med stora kulturella skillnader och samhällsstrukturer. Kombi-
nationen av gammalt och nytt parallellt nära varandra ger en speciell 
atmosfär. Malaysierna är ursprungligen väldigt mångkulturella med röt-
ter 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 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.  
Tioman Island, en av världen vackraste öar, ett paradis som måste upp-
levas. Runt hela landet vilar milsvida vita stränder. Att bo hos någon av 
de ursprungsstammar i djungeln ger mötet djupa emotionella spår res-
ten av livet. Dykare har här ett paradis.Vi på AllResor har varit mycket 
i Malaysia och kan därför hjälpa dig hitta rätta miljöer och upplevelse!

Utflyktspaket på Malacahalvön och Borneo 

Taman Negara djungel 3 dagar    (TNJE-01) 

Sandakan Expl. Safari 3 dagar     (SES-01)

Lemanak Long House 3 dagar 

Malaysia

Kategori: Lodge **
Transport: Minibuss & båt
Transport: Minibuss & båt
Start: Sandakan
Slut: Sandakan

Dag 1 - Taman Negara (frukost)
Upphämtning vid hotellet i Kuala Lumpur. 
4 timmars transport med bil och sedan vidare 
med longtailbåt längs med floden i 3 timmar. 
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 län-
der. Resorna går att kombinera i alla oändlighet 
utifrån intresse och önskemål.

  Pris från: 4.470:–

Dag 1 - Kuching - Ibanfolket (lunch, middag)
Första stoppet efter upphämtning på hotellet är på Semenggok Oran-
gutan. 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 genom det grönskande landskapet. En fantastisk 
upplevelse, speciellt för den miljömedvetna och natur- och växtintresse-
rade. Att vandra genom 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.

    Pris från: 2.890:–

Dag 1 - Selingan Island (lunch, middag)
Avresan från hotell kl.8.00 i Sandakan med båt till 
Selingan Island för simning och snorkling. 

På kvällen hoppas vi få uppleva sköldpaddorna och 
se när de kommer upp på stranden för att lägga ägg. 
Enklare övernattning.

Dag 2 - Selingan island Sepilok- Go-
amntong cave - Kinabatang River 
(frukost, lunch, middag) På morgonen kl. 
7.00 åter till Sandakan. Transfer till Sepilok Orangutang. 
Lokal lunch vid Mile 8 och därefter till Sukau och besök 
i en by. Vidare till Gomantong grottorna.

Vi åker sedan på Kinabatang floden för att kunna se 
näsaporna. Övernattning på en enklare lodge längs 
floden. 

Dag 3 - Kinabatang –Sandakan (fru-
kost)
Tidgit upp kl.6.00 för en tur på floden innan frukost. Få-
gellivet är som mäktigast denna tidiga morgon. Återresa 
till Sandakan Glöm inte kikaren på denna turen!

  Pris från: 5.150:–

Kategori: Lodge ** Frukost
Transport: Minibuss & båt
Start: Kuala Lumpur
Slut: Kuala Lumpur



2

Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

Wildlife Trail Saba 6 dagar (AO WTSN-02)

Dag 1 - Flygplats - Kinabalu Park  
(lunch, middag)
Avresa kl. 8.00, 2 timmar körning till Crocker Range. 
Ankomst till Kinabalu Park, ca 1500 meter över havs-
nivå. Incheckning och efter lunch en vandring i parken.

Dag 2 - Kinabalu Park – Poring Hot 
Spring (helpension)
Efter frukost transport till de varma källorna. En
kort promenad bland trädkronor ca 40 meter upp i 
luften. Utmärkt för att observera djurlivet nere på 
marken. Vid källan har du möjlighet att ta ett dopp i 
det hälsosamma vattnet. Kl. 14.30 retur till hotellet.

Dag 3 - Kinabalu Park - Sabah Tea 
factory – Sandakan (helpension)
Efter frukost har vi en biltur i ca 5-6 timmar framför 
oss till Sandakan. På vägen stannar vi till på Sandakan 
Tea Factory för information om regnskogen och te
fabriken. Vid ankomst i Sandakan incheckning på 
hotellet. 

Dag 4 - Selingan Island (helpension)
Efter frukost transfer till hamnen för speedbåtfärd
till Selingan Island. Incheckning 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. 

Dag 5 - Sepilok - Gomantong Cave -  
Kinabatangan River (helpension)
Efter frukost tillbaka med speedbåten till Sandakan. 
Avresa till Sepilok Orangutang parken för att se på för-
äldrarlösa, skadade eller illegalt fångade orangutanger. 
Sedan vidare till Gomantong grottorna. Vid ankomst
incheckning på lodgen. På kvällen åker vi på flodkryss-
ning.

Dag 6 - Oxbow Lake - Flygplats (fru-
kost)
Tidigt kl.6.00 åker vi båt till Oxbow Lake för att skåda 
de många olika fåglar. Sedan tillbaka till lodgen för 
frukost. kl. 9.00 transfer till flygplatsen.

Pris från: 17.700:–

Kategori: Hotell / Lodge (enl prg.)
Transport: Minibuss/&båt
Start: Kota Kinabalu
Slut: Sandakan

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

Transport: Minibuss/båt
Start: Tawau
Slut: Tawau

Ön Mabul har mycket fina strän-
der och rikt undervattensliv. De tre 
öarna som du har möjlighet att dyka 
vid har olika undervattenskaraktär 
vilket gör detta till en mycket kom-
plett dykdestination.  
Öarna ligger 10-20 min. båtresa från 
varandra.

Dag 1 - Tawau - Mabul Resort
Ankomst till Tawau med flyg från Kota Kinabalu (pris 
för flyg tillkommer) vidare ca 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 sol och bad.

Pris: Kontakta AllResor 
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 Det bästa av Borneo 7 dagar (SB-01)

Dag 1 - Kuching
Ankomst till Kuching vid 12.00. Transfer till hotellet 
sedan guidad stadsrundtur.

Dag 2 - Semenggok - Longhouse (hel-
pension)
Efter tidig frukost avgår resan till Semenggok 
orangutang reservat. Upplev när flertalet djur, framfö-
rallt 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 fascine-
rande stam. Kvällen avslutas med traditionell dans vid 
lägerelden.

Dag 3 - Iban Longhouse - Miri (fru-
kost, lunch)
Förmiddagen i byn, varför inte prova 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 par-
ken 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 ge-
nom ”Edens lustgård” och den mycket upplevelserika 
träskskogen.

Dag 5 - Mulu - Kota Kinabalu (fru-
kost, lunch)
Efter frukost vidare med båt till en unik färskvatten-
grotta, möjlighet att bad. Efter lunch besök hos Penan-
stammen. 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 månda-
gar, onsdagar och lördagar. Fantastisk resa med
oförglömliga natur- och kulturupplevelser. Resan går 
att kombinera med andra länder eller platser.

Pris från: 8.050:– 

Kategori: Lodge ** & hotell ***
Transport: Minibuss, båt & flyg
Start: Kuching el. Kota Kinabalu
Slut: Kota Kinabalu el. Kuching

 � 258 ruM
 � LufTKONDiTiONEriNg
 � HårTOrK
 � VärDEBOx
 � HiSS
 � rESTAurANg

 � POOL
 � gyM
 � TENNiS 
 � VATTENSPOrTEr
 � SPA

Holiday Villa Langkawi ****

Detta fyrstjärniga hotell ligger vid den vackra Pantai Tengah beach på Langkawi. 
Alla rum har havsutsikt. Hotellet har ett stort poolområde, olika vattensporter och 
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 bra service.

Perhentian island resort **+

 � 106 ruM
 � LufTKONDiTiONEriNg
 � rESTAurANg
 � BAr 

 � POOL
 � TENNiS
 � BEAcHVOLLEyBOLL
 � VATTENSPOrTEr (EJ MOTOr)

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

Taaras Beach & SPA resort ***** redang

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 – september.

 � 183 ruM
 � LufTKONDiTiONEriNg
 � SPA
 � HårTOrK

 � MiNiBAr
 � VärDEBOx
 � rESTAurANg

Berjaya Tioman Beach **** Tioman island

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. Spelardu golf  ? Här har du en av världens vackraste banor 
nära hotellet. En unik upplevelse.

 � 268 ruM
 � LufTKONDiTiONEriNg
 � HårTOrK
 � KAffE-/TEKOKArE
 � MiNiBAr
 � rESTAurANgEr
 � BAr

 � POOL
 � SPA
 � BASTu
 � TENNiS
 � VOLLEyBOLL
 � VATTENSPOrTEr
 � Wifi

Beringgis Beach resort *** Kota Kinabalu

Beringgis Beach Resort ligger vid en långsträckt strand bara 15 minuter från 
Kotakinabalus flygplats. Flera rumskategorier finns och vi har valt ut 2 alternativ - Run 
of  House och Dinawan wing. Strandaktiviteter och möjligheter till vattensportaktiviteter. 
Njut av den vällagade maten och stränderna.

     

 � 130 ruM
 � LufTKONDiTiONEriNg
 � KAffE-/TEKOKArE

 � rESTAurANg
 � POOL
 � Wifi
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 Damai Beach resort **** Kuching

    
 � LufTKONDiTiONEriNg
 � BArNPASSNiNg
 � LEKPLATS
 � Wifi

 � gyM/fiTNESS-ANLäggNiNg
 � POOL
 � STryKJärN OcH STryKBräDA

Swiss garden Kuala Lumpur  ****

Prisvärt hotell med bra läge i Kuala Lumpur, nära till livliga Chinatown och trevliga 
shoppingstråk. Förstaklasshotell med två restauranger samt flera barer. Solterrass med 
utomhuspool samt gym- och bastuavdelning. Bra konferensmöjligheter.

 � 662 ruM
 � LufTKONDiTiONEriNg
 � HANDiKAPPANPASSAT
 � rESTAurANg
 � POOL
 � BArNPOOL
 � BiLuTHyrNiNg

 � gyM/fiTNESS-ANLäggNiNg
 � TVäTTMöJLigHETEr
 � MASSAgE
 � BASTu
 � TENNiSBANA
 � JAcuzzi
 � Wifi

Hotellet ligger i centrum av Kuala Lumpur, ett stenkast från stadens områden för 
affärer, kultur, shopping och nöjen. 

 � 320 ruM
 � LufTKONDiTiONEriNg
 � 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.

Shang ri La Kuala Lumpur *****


