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RESEFÖRSLAG BORNEO 

   

    

Dag 1 
 
Avresa från Skandinavien med valt flygbolag. För att flyga till Borneo, måste man byta flygplan två 
gånger på vägen och det är nattflyg dit. 
 
Dag 2 
 
Efter ett byte av flygplan i Kuala Lumpur landar ni i Kota Kinabalu, huvudstad i Sabah-regionen. Er 
chaufför möter upp på flygplatsen och ni åker till hotellet för incheckning. Under kvällen 
rekommenderar vi att ni åker upp till Signal Hill, där ni har en vacker utsikt över staden och den 
vidsträckta regnskogen. Besök därefter nattmarknaden, där den köplystne kan hitta allt mellan himmel 
och jord, innan det är dags för en skön natts sömn på hotellet.  
 
Dag 3 
 
Efter frukost blir ni hämtade för att åka till färjan och ta båten över till Gaya Island. Här gör ni en 
lättare vandring i låglandets regnskog och mangroveträsk. Det är varmt och fuktigt, men snart kommer 
er belöning i form av bad i kristallklart vatten!  
Efter en kort båtfärd över till ön Manukan Island väntar en picknicklunch. Resten av eftermiddagen 
ägnas åt bad, snorkling och dykning vid ön, innan båten tar er tillbaka till ert boende. 
 
Dag 4 
 
Tidig uppstigning och frukost, därefter avgår bussen till Kinabaluparken som ligger 1 500 meter över 
havet. Här ser ni Sydostasiens högsta berg, Mount Kinabalu, och har en spännande dag i 
nationalparken. Ni besöker varma källor, vackra vattenfall och gör en spännande regnskogsvandring 
bland trädtopparna (canopy walk) 50 meter över marken. Efter intagen lunch besöker ni Kundasangs 
bergsträdgård. Här finns bland annat mer än 1 400 orkidéer att dofta och beskåda. Under sena 
eftermiddagen börjar bilen rulla mot Kota Kinabalu och ert hotell igen. 
 
Dag 5 
 
Efter frukost checkar ni ut och blir körda till flygplatsen, för att ta inrikesflyget över till östra sidan och 
Sandakan. Direkt efter landning fortsätter ni med båt till Selingan Island, ”Turtle Island”, den enda 
plats i världen där havssköldpaddorna på kvällen kommer upp och lägger sina ägg.  
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Under eftermiddagen badar ni och äter middag i väntan på sköldpaddornas ankomst. Att se de stora 
sköldpaddorna komma upp på land och de nykläckta ungarna ta sig ut i havet, är ett minne för livet! 
Övernattning på ön. 
 
Dag 6 
 
Frukost och åter till fastlandet för dagens höjdpunkt – möte med Borneos berömda orangutanger i 
Sepilokreservatet. Ni ser de nästan mänskliga djuren komma för att äta och dricka i det oinhägnade 
reservatet och sedan återvända till urskogen. Efter lunch beger ni er mot Sukau Rainforest Lodge. Här 
färdas ni i båtar med elmotorer (för att inte skrämma djuren) upp för Sabahs längsta flod, Kina 
Batangan, genom tät vegetation för att se näsapor, makaker, hornfåglar och andra djur. Middag i det 
fria med regnskogens alla ljud som bakgrundsmusik. 
 
Dag 7 
 
Väckning före soluppgången för ny flodfärd i gryningsljuset till sjön ”Oxbow Lake”. Djungelvandring på 
smala stigar i morgondimman medan ni hör en ny dag vakna. Avkoppling på lodgen, för att under 
eftermiddagen göra ny upptäcktsfärd längs floden. Efter middagen erbjuds en nattsafari-kryssning för 
att se krokodiler. Övernattning på lodgen. 
 
Dag  8 
 
Efter frukost återvänder ni till Sandakan för en stadsrundtur. Detta är en oerhört söt och pittoresk stad 
väl värd ett besök. Därefter fortsätter turen till att besöka ytterligare en by, denna gång en by som är 
byggd på pålar i vattnet. Ni besöker även ”Australian War Memorial” innan ni flyger tillbaka till Kota 
Kinabalu. 
 
Dag 9 
 
Idag avslutas resan om ni så önskar, eller så är möjligheterna oändliga för att fortsätta vidare!  
Stanna längre på Borneo för sol och bad, snorkling och dykning. Åk till fastlandet och Malaysia för att 
fortsätta resan där eller kanske några dagar i Brunei lockar?  
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