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Það eru 3 lönd sem skipta 3ju stærstu eyju heims, Borneo á milli sín. Svæðið Ka-
limatan á Indónesíu er lang stærst en einnig fátækast. Ríkast en minnst er Burnei 
í norðri, betra þekkt fyrir Sultan svæðið og stóru olíu svæðin. En vinsælasti hluti 
Malaysíu eru fylkin Sarawak og Sabah.
Í þessum bæklingi höfum við ákveðið að taka fyrir ferðir til og í kringum, Sarawak 
og Sabah. Sarawak er stærsta ríki Malaysíu og er á norðvestur hluta Borneo, en 
næst stærsta ríkið, Sabah, er fyrir austan Sarawak. Svæðið er tilvalið, ef maður 
óskar eftir meiru en aðeins sólbaðsfríi. Hér eru náttúru upplifanir sem eru mjög 
svo öðruvísi en því sem maður er vanur – ósnert náttúran á heimsins stærsta regn-
skógarsvæði, spennandi dýralíf, fallegar hvítar sandstrendur, kristaltært vatn með 
nokkra af bestu köfunarsvæðum heims og hæsta fjall suð austur asíu svo aðeins 
séu nefnd nokkur atriði. Borneo er einn af þeim stöðum í heiminum sem allir ættu 
að fá tækifæri á að upplifa að minnsta kosti einu sinni á lífsleiðinni og möguleikarn-
ir eru margir. 
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VEgaBRéFsáRiTuN:
Íslenskir ríkisborgarar geta án áritunar verið 90 
daga í malaysíu en bara 14 daga í singapore. 
athugið að vegabréfið þarf að vera í gildi lámark 
6 mánuði eftir áætlaða brottför frá landinu. til 
öryggis er gott að hafa samband við: malaysiske 
sendiráðið í stockholmi eða singapore sendiráð í 
london.

galdmiðill:
Í malaysíu er notaður galdmiðillinn ringgit (rm), 
en í singapore nota menn singapore dollars (sgd). 
Það er mögulegt að skifta euro og us dollurum í 
öllum stærri bæjum einnig eru hraðbankar um allt. 
flest hótel, veitingastaðir og verslanir taka á móti 
visa, master, diners og american express greiðslu-
kortum. 

spRauTuR - BólusETNiNgaR:
við mælum með að fólk hafi samband við heilsu-
verndarstöð eða heimilislækni út af bólusetnin-
gum, sjá nánar á www.ferd.is undir góð ráð 

góðiR íslENdiNgaR
stefna okkar hjá FERDIN.IS er að bjóða 
Íslendingum uppá ferðir til fjarlægra staða sem 
eru í boði alla daga allt árið. nú er komið að 
borneo, njótið að lesa um ferðamöguleikana í 
þessum 16 síðna bækling sem er þýddur beint úr 
dönsku.

bestu ferðakveðjur 
Jón haukur daníelsson
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HRiNgFERðiR:
•  takið eftir að innanlandsflug er Ekki innifalið í verðinu 

á hringferða tilboðunum, þar sem ferðin krefst þess 
að þið ferðist með flugvél. við gefum upp verð á flugi 
í viðeigandi hringferð. Þegar þið kaupið  millilandaflugi 
hjá okkur þá pöntum við einnig innanlandsflug og 
verðleggjum það 

•  Þið getið lesið meira um hótelin sem þið notið í hringfer-
ðunum, undir viðkomandi borgum/ríkjum. 

•   við höfum sett saman hringferðir út frá reynslu okkar í 
gegnum árin. ef þið óskið eftir einhverju öðru eða viljið 
búa á öðru hóteli en gefið er upp er það að sjálfsögðu 
möguleiki. Það er fullur sveigjan leiki í hringferðum 
okkar! ferðaskrifstofan reiknar út nýtt verð á ferðinni, 
eftir þeim óskum sem þið komið með.

•  við höfum sett saman hringferðir út frá reynslu okkar í 
gegnum árin. ef þið óskið eftir einhverju öðru eða viljið 
búa á öðru hóteli en gefið er upp er það að sjálfsögðu 
möguleiki. Það er fullur sveigjan leiki í hringferðum 
okkar! ferðaskrifstofan reiknar út nýtt verð á ferðinni, 
eftir þeim óskum sem þið komið með.

•  Á þeim hótelum þar sem gefið er upp 2 fullorðnir og 
2 börn í sama herbergi, þá grundvallast verðið á tveg-
gjamannaherbergi með auka flatsæng. Því getur verið 
svolítið þröngt á herbergjunum.

•   Þegar tekið er frá herbergi fyrir 3 einstaklinga, þá fáið 
þið oftast herbergi með tveggjamanna rúmi og auka 
”roll away” rúm.

•  allar hringferðir eru farnar með minnst 2 fullorna 
einstaklinga sem ferðast saman. einstaklingar sem fer-
ðast einir þurfa því að greiða, fyrir utan einsmanns her-
bergi  verð fyrir 2 í ferð ef ferðin er þannig samansett.

almENNT:
Check ind/check ud:
 að innrita sig inn á hótelin getur átt sér stað frá kl 14:00, 
en þegar þið skráið ykkur út þarf það að vera milli kl 11:00 
– 12:00

Jóla- og nýárs máltíðir:
hótelin eru oftast með skildubundnar jóla- og 
nýarsmáltíðir, verðið er gefið upp við staðfestingu.

keyrsla og ferðir:
keyrsla og ferðir eru farnar með minnst 2 einstaklinga. ef 
einn einstaklingur ferðast þá er verðið yfirleitt tvöfalt á 
akv. ferðum. börn undir 12 ára fá 50% afslátt, þegar það 
eru minnst 2 fullornir.

= Ferðir með einka bílstjóra og leiðsögn

HRiNgFERðiR

okkar hringferðir er hægt að sníða að hver-
jum og einum, alveg eftir ykkar óskum, og ef 
þið óskið eftir að lengja fríið, búa á öðrum 
hótelum m.m. þá aðstoðum við gjarnan. allar 
ferðir okkar eru á einstaklings vegum þannig 
að þið fáið eigin bíl og leiðsögumann í allri 
ferðinni. við höfum upplifað að fólk fær meira 
út úr ferðinni með eigin leiðsögumanni en í 
hóp með 20 öðrum ferðalöngum í rútu. gestir 
okkar kynnast leiðsögumönnum betur og hafa 
meiri áhrif á ferðina ásamt því að upplifa mun 
meira en í rútuferðum. allir leiðsögumenn eru 
enskumælandi. leiðsögumaður verður ekki til 
ráðstöfunar þá daga á hóteli þar sem stendur 
í ferðalýsingu  “á eigin vegum”. 

flug frá Íslandi til indónesíu er ekki innifalið í 
verði á pakkaferðum – en hafið samband, við 
gefum upplýsingar um ódýrasta flugverðið.

m = morgunverður 
h = hádegisverður 
k = kvöldverður
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þaR sEm pipaRiNN VEx 
13 dagar / 12 nætur
3 nætur kuching . 1 nótt bako nationalpark . 
2 nætur lemanok river longhouse . 6 nætur damai beach

sarawak

Sarawak er á stærð við Ísland og það stærsta af ríkjum Malasía. 
Hér eru ósnertir frumskógar með frábæru dýralífi, fallegum 
fossum og fljótum, hellum og spennandi þjóðflokkum. Það er 
sama hvort þið eruð í höfuðborg Sarawaks, Kuching eða í löngu 
húsum Iban-fólksins, allstaðar er ykkur tekið með opnum örmum 
– og hjá hinum tattóveraða höfðingja verður ykkur eflaust  boðið
upp á glas af  heimabrugguðu “tuak” sem er pálmavín.

Ein af stærstu upplifum ferðarinnar er heimsókn í orangútan 
miðstöðina þar sem þið standið og horfið beint í andlitið á  
þessum rauðhærðu öpum.
Ferðin endar á Damai Beach, svo sól- og strand dýrkendur ættu 
að gleðjast, því hér er fallegt og gróðursælt landslag með spen-
nandi hvítum ströndum.

dagur 1: koma til kuching 
Þegar þið komið til höfuðborgar sarawaks, kuching, verður 
náð í ykkur af enskumælandi leiðsögumanni, sem keyrir yk-
kur á hótelið sem er í miðbænum.
gisting: merdeka Palace, standard herbergi.

dagur 2: kuching 
mörgum finnst borgin kuching vera sú mest aðlaðandi 
”stórborg” í suðaustur asíu. Þið farið í skoðunarferð um 
bæinn með enskumælandi leiðsögumanni, þar sem þið 
heimsækið spennandi hof í sarawak og heyrið söguna um 
“kattabæinn” við fljótið. Í kuching eru mörg falleg græn 
svæði og vinalegt fólk, sem alltaf er tilbúið að aðstoða.  
Það er áhugavert að skoða sölutorgið í kuching sem er í 
elsta hluta bæjarins, basarinn sem einnig er kallaður “an-

tik-arkaden” vegna hins gífulega úrvals af antivörum og 
listaverkum sem hægt er að kaupa þar. Í india steet er selt 
mikið af litríkum vefnaðar vörum, fötum og leirvörum. Þið 
eruð aftur á hótelinu eftir hádegi.
gisting: merdeka Palace, standard herbergi. (m)

dagur 3: kuching - Bako þjóðgarðurinn
eftir morgunverð eruð þið keyrð að sjávarþorpinu bako sem 
er ca. klukkutíma keyrsla frá hótelinu. héðan er siglt í ½ 
tíma um fenjasvæðið í þjóðgarðinum með litlum, fallegum 
sandströndum og hitabeltis regnskógi þar sem villt dýr taka 
á móti ykkur í sínu náttúrulega umhverfi.
Í trjátoppunum sveifla hinir þekktu nefabar sér á milli lan-
gur- og makak apa, á meðan villisvín, hirtir og risaeðlur, su-
mar allt að meter að lengd, halda til á skógarbotninum. Það 
er mikið flogið á milli trjátoppanna og ógrynni af framandi 
fuglategundum svífa um loftin. Þið getið frjálst gengið um 
á afmörkuðum stígum, eða verið á fallegum ströndunum og 
notið sóalarlagsins yfir suður kínverska hafinu. kvöldmatu-
rinn er borinn fram á veitingastað aðalstöðvanna.
gisting: Í aðalstöðvunum þjóðgarðsins (frumstæð gisting). 
(m, h, k)

dagur 4: Bako þjóðgarðurinn - kuching
eftir morgunverð eruð þið keyrð að sjávarþorpinu bako sem 
er ca. klukkutíma keyrsla frá hótelinu. héðan er silgt í ½ 
tíma um fenjasvæðið í þjóðgarðinum með litlum, fallegum  
sandströndum og hitabeltis regnskógi þar sem villt dýr taka 
á móti ykkur í sínu náttúrulega umhverfi. Í trjátoppunum 
sveifla hinir þekktu nefabar sér á milli langur- og makak 
apa, á meðan villisvín, hirtir og risaeðlur, sumar allt að 
meter að lengd, halda til á skógarbotninum. Það er mikið 

flogið á milli trjátoppanna og ógrynni af framandi fuglat-
egundum svífa um loftin. 
Þið getið frjálst gengið um á afmörkuðum stígum, eða verið 
á fallegum ströndunum og notið sóalarlagsins yfir suður 
kínverska hafinu. kvöldmaturinn er borinn fram á veitingas-
tað aðalstöðvanna.
gisting: Í aðalstöðvunum þjóðgarðsins (frumstæð gisting). 
(m, h, k)

dagur 5: órangútan-endurhæfingarstöð og langhús 
iban-þjóðflokksins
Það er líklegt að þessi dagur verði sá besti í ferðinni. Það 
verður náð í ykkur á hótelið eftir morgunmat. héðan er hal-
dið til hjálpar stöðvar fyrir orangutang við semengoh, þar 
sem hópur rauðhærðra apa bíða ykkar. að upplifa orangu-
tangana í sínu náttúrulega umhverfi er alveg  stórkostlegt.  
eftir stutta gönguferð um frumskóginn komið þið að sléttu 
þar sem þjóðgarðsverðir bíða ykkar. eftir nokkrar mínútur 
skrjávar í trjánum í kringum ykkur. ungu aparnir sem enn 
hafa ekki lært að bjarga sér koma 2svar á dag til að fá 
bætiefni með þeirri fæðu sem þeir finna sjálfir í regnskó-
ginum.
eftir  heimsóknina i garðinn er haldið áfram að lemanak 
fljótinu. Á þessari 4 tíma löngu keyrslu upplifið þið sara-
wak sem er friðsælt og í algjörri andstæðu við iðandi bor-
garlífið í kuching. við serian er tími til að rölta um litríka 
markaði bæjarins, þar sem  uppskeran frá ökrunum er seld. 
Þið borðið síðan hádegisverð á einum af veitingastöðum 
bæjarins.
við lemanak-fljótið farið þið um borð í langbáta iban-
fólksins. og eftir  klukkutíma siglingu í gegnum fallegt 
landslagið komið þið að  þorpi “höfuðkúpu veiðimanna”. 

Langhus
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Þið gistið í 120 metra lang húsi á stólpum. notið seinni 
partinn meðal vinalegra íbúa langhússins eða frískið yk-
kur við að synda í ánni. eftir kvöldverðinn getið þið notið 
þess að vera á breiðum svölum langhússins sem kallaðar 
eru “raui” – og hlustað á hljóð skordýranna, heyrt um 
litskrúðuga menningu iban fólksins og spennandi líf þeirra 
í regnskóginum.
gisting: frumstæð gisting hjá iban þjóðflokknum. (m, h, k)

dagur 6: iban-þjóflokkurinn langhús 
leiðarlýsingin er ekki í  smáatriðum í dag, því veðrið skiptir 
hér öllu máli hvað hægt sé að gera. Það mun alltaf vera 
möguleiki á ferð upp fljótið og hægt er að heimsækja ná-
granna langhúsanna eða fara í frumskógarferð og sjá mar-
kað iban þjóðflokksins. kvöldið er frjálst og á eigin vegum, 
það er möguleiki á að hlusta á fleiri sögur í langhúsinu.
gisting: frumstæð gisting hjá iban þjóðflokknum. (m,h,k)

dagur 7: lemanak River langhús til damai Beach
eftir morgunverð er tækifæri á að taka síðustu myndirnar 
og kveðja síðan, áður en ferðin heldur áfram niður fljótið 
með langbát. Þið keyrið aftur til kuching en það verður 
stoppið á leiðinni til að fá hádeigisverð á kínverskum vei-
tingastað á svæðinu, áður en þið komið til damai beach 
þar sem þið gistið í superior poolside herbergi.
gisting: damai beach resort, superior poolside. (m, h)

dagur 8: damai Beach 
damai beach resort er fallegt fyrstaflokks hótel staðsett á 
miðri ströndinni og með regnskóginn í bakgarðinum. Í þes-
su fallega umhverfi hafið þið möguleika á að “melta” hinar 

mörgu upplifanir síðursu daga, en einnig að uppllifa nýja 
og spennandi hluti í og við  suðurkínverska hafið. njótið 
dagsins á ströndinni, fáið nudd eða syndið í stórri og fal-
legri sundlaug hótelsins.
gisting: damai beach resort, superior poolside. (m)

dagur 9: damai Beach – satang Eyja
eftir morgunverð farið þið í siglingu á suðurkínverska ha-
finu. eftir ca. 2 tíma eruð þið við eyjuna satang, þar sem 
stórar haf skjaldbökur koma á land til að verpa eggjum. yk-
kur verður sagt frá þessum stóru skriðdýrum og öllum þeim 
hreiðrum sem eru í sandinum þar sem skjaldbökurnar hafa 
grafið eggin niður. (við getum ekki lofað því að þið sjáið 
skjaldbökur) Þið verðið nokkra tíma á ströndinni og fyrir 
þá sem vilja grunnköfun þá er möguleiki á að skoða falleg 
kóralrifin. Þið komið aftur á hótelið seinnipart dags.
Það er ekki hægt að sigla á monsun-tímabilinu frá nó-
vember til mars. Á þessum tíma skipuleggjum við ferð í 
menningar miðstöð sarawak, hér er lifandi smábær með 7 
fornum húsum og kofum í kringum fallegt vatn, þar sem við 
getum séð viðkomandi þjóðflokka vinna hið upprunalega 
handverk.
gisting: damai beach resort, superior poolside. (m)

dagur 10: damai Beach – mangrove Cruise
Þið siglið í ½ tíma meðfram ströndinni að ósum salak fl-
jótsins í suðurkínverska hafinu. hið einstaka fenjasvæði 
hefur skapað hagstæð skilyrði fyrir margbreytilegt dýralíf 
í vatni, á landi og í lofti. hér lifa krókódílar, lítil leðju stökk 
dýr sem eru fiskar sem geta andað fyrir ofan vatnið, fallegir 
ísfuglar og í tjátoppunum öskra bæði nef- og makak-apar. 

fyrir ofan þessa risastóru og stórkostlegu náttúrufegurð 
svífur svo hinn aðdáunarverði, konunglegi fiskiörn með sitt 
stóra vængjahaf sem getur orðið yfir hálfur annar metri. 
Á heimleiðinni heimsækjið þið lítinn fiskistað sem er við 
ósa fljótsins, þar lifir fólkið mjög einföldu lífi og hefur það 
haldist svona í gegnum margar kynslóðir. Þið komið aftur á 
hótelið eftir hádegi.
gisting: damai beavh resort, superior poolside. (m)

dagur 11-12: damai Beach
dagurinn er frjáls og á eigin vegum.
gisting: damai beach resort, superior poolside. (m)

dagur 13: damai Beach
skoðunarferðin um sarawak er á enda. Það verður náð í 
ykkur á hótelið og þið keyrð út á flugvöll í kuching. Þið ge-
tið einnig valið að sameina sarawak með nágranna ríkinu 
sabab, eða kannski að fara til singapor og njóta nokkurra 
daga í verslunar mörkuðunum, eða þið veljið að fljúga aftur 
til Íslands.

m = morgunverður, h = hádegisverður, k = kvöldverður

ü 	Dagskrá og máltíðir eins og í leiðarlýsingu, ensku-
mælandi leiðsögumaður

ü 2 nætur á MerdekaPalace í standard herbergi
ü 1 nótt í Bako þjóðgarðinum
ü 1 nótt á Merdeka Palace í standard herbergi
ü 	2 nætur í langhúsinu hjá Iban fólkinu (Lemanak 

River Longhouse)
ü 	6 nætur á Damai Beach Resort í superior pool-side 

herbergi

Dagsplanið getur breyst aðeins frá því sem skrifað er.

Verðin innihalda ekki: 
ü Millilandaflug frá Íslandi (sjá síðu 2)
ü Ferðatryggingar ásamt þjóðfé m.m.

Ferðin er farin með minnst 2 þátttákendur.

allT þETTa ER iNNiFalið í VERðiNu:

lengið ferðina
Ef þið óskið eftir að lengja dvölina þá er möguleiki á að 
taka nokkra spennandi daga í Singapore.
- sjá meira á blaðsíðu 14-15.
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sTóRa saBaH HRiNgFERðiN 
10 dagar / 9 nætur
5 nætur kota kinabalu . 1 nótt við mt. kinabalu . 1 nótt selingan island . 2 nætur sukau rainforest 

sabah

“Land vindanna” eða “Hið Helga land, fjallanna” eru tvö þjóð-
sagnarkennd nöfn sem notuð eru um Malaisiska bæinn Sabah. 
Og eftir að hafa heimsótt bæinn eru þessar tvær stóru setningar, 
mjög táknrænar fyrir bæinn. Hér eru fallegar strendur, krystaltær 
sjór með litríkum kóröllum og skrautlegum fiskum, framandi eyjar, 
stórir hellar og tignarleg fjöll. Fyrir náttúru unnendur þá er einn 
af heimsins stærstu regnskógum einnig hér, með óvenju mikið og 

fjölbreytt plönturíki, hér eru meira en 1000 tegundir af orkidéer 
og hér er einnig hið  fræga blóm Rafflesia, sem er stærsta blóm 
í heimi. Hér lifa hinir frægu orangutanger, gibbon apar, ljón apar, 
villisvín og dádýr. Það er sagt að hér geti maður einnig fundið 
hinn blettótta leopard og hinn sjaldgjæfa sumatran nashyrning. 
Allt er þetta kryddað með töfrum og góðu andrúmslofti svo að 
hinn reyndi ferðalangur verður gagntekinn.

dagur 1: kota kinabalu
koma til kota kinabalu, höfuðstað sabahs héraðs, þar sme 
enskumælandi leiðsögumaður okkar tekur á móti ykkur og 
keyrir ykkur á hótelið. 
gisting: hyatt regency.

dagur 2: kota kinabalu - gaya island
eftir morgunverð farið þið með bát til gaya island sem er 
ein af hinum fallegu hitabeltis eyjum við ströndina og ekki 
langt frá kota kinabalu. Þið farið með leiðsögumanni um stí-
gana í fenjaskóginum og sjáið kannski eitthvað af þeim villtu 
dýrum sem eru á eyjunni. merkilegastur er hinn skeggjaði 
grís. gaya er einnig þekkt fyrir íbúa frá eyjum malaisíu þar 

sem smábæjirnir eru byggðir á stólpum úti í vatninu. Þið hal-
dið áfram til manukan island, sem er umvafið stórkostlegum 
kóralrifjum sem þið fáið möguleika á að skoða betur efitir 
hádegisverð. Þið komið aftur á hótelið seinni part dags.
gisting: hyatt regency hótel. (m, h)

dagur 3: kota kinabalu
dagurinn er frjáls og á eigin vegum. upplifið borgina  eða 
njótið strandanna fyrir vestan kota kinabalu. markaðurinn 
í miðbænum er líflegur og spennandi á morgnana, þegar 
fiskimennirnir koma með aflann að landi og konurnar frá 
fjallahéruðunum koma með ávexti og grænmeti til að selja 
á markaðinum. Það er einnig áhugavert að og rölta um í 
“stólpa smábænum” kampung ayer sem er við hafið og ef 
maður vill fræðast svolítið um samfélagið, þá er upplagt að 
heimsækja þjóðminjasafnið í bænum. Það er byggt í múr-
stein en í stíl við hin hefðbundnu langhús, þau rúma gott 

safn af menningar sjóði frá mismunandi þjóðfélagshópum.
gisting:hyatt regency hótel. (m)

dag 4: kinabalu garður við endann á mt. kinabalu
eftir morgunverð keyrið þið til kinabalu garðsins, sem er við 
endann af hæsta fjalli í suðaustur asíu og heitir mount ki-
nabalu, hæstu tindar þess eru 4.100 metra háir. garðurinn 

er 750 fermetrar og hér er stórkostlegt dýra- og plöntulíf. 
hér eru plöntur frá nær öllum heims hornum. Það eru meira 
en 1000 mismunandi orkidéer og 26 gerðir af rododendron 
í garðinum. dýralífið er alveg eins fjölskrúðugt, því hér eru 
lauf apar, draug apar, gibbon apar og mörg önnur spennandi 
dýr.
gisting: celyn resort eða eitthvað svipað. (m, h, k)

dagur 5: mt. kinabalu - poring
eftir morgunverð keyrið þið um hinn hlikkjótta veg og hið 
gróskumikla landslag til Poring. Þar er hengibrú sem er 50 
metra yfir trjákrónum regnskógarins. fyrir þá sem þora bíður 
ykkar stórkostleg upplifun þar sem þið sjáið regnskóginn 
ofan frá. næsta stopp er við kipunig fossinn sem er nálægt 
leirhverum – tilvalinn staður til að losa um auma og þreytta 
vöðva, þegar maður liggur í vatninu umvafinn hibiscus og 
blómstur ilmandi frangipani-trjám sem eru í miðjum regn-
skóginum. Á leiðinni er stoppað til að borða hádeigisverð. 
Þið komið á hótelið í kota kinabalu seinnipart dags.
gisting: hyatt regency hótel. (m, h)

dagur 6: kota kinabalu - sandakan - selingan island
Þið vaknið snemma til að fara með malaysian airlines til 
sandakan. Á flugvellinum í sandakan verður tekið á móti yk-
kur af leiðsögumanni okkar sem keyrir ykkur í ca. 45 mín. 
að höfninni. hér farið þið sem hraðbát til selingan island 
– falleg klukkutíma sigling. eftir að þið hafið skráð ykkur inn 
á selingan island resort þá er restin af deginum frjáls og á 
eigin vegum.
seiling island hefur verið verndað svæði fyrir skjaldbökur frá 

”það er áhugavert að rölta um í stauraþorpinu 
kampung ayer við vatnskantinn”
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árinu 1977 og hvert ár koma  meira en þúsund skjaldbökur 
á eyjuna til að verpa. eggjunum er safnað saman og komið 
fyrir undir stóru neti til að vernda þau m.a. fyrir ránfuglum. 
Þegar eggin klekjast út eru litlu skjaldbökurnar teknar og 
hlúð að þeim þar til þær hafa betri möguleika á að verjast 
fjendum sínum, síðan er þeim sleppt út í hið stóra suður kín-
verska haf til að lifa þar frjálsar. 

eftir kvöldverðinn bíðið þið á veitingastaðnum þar til myrkrið 
skellur á og hin aðdáunarverðu skriðdýr koma upp á strön-
dina. Þið farið í hóp niður á strönd þar sem þið sjáið hvar stór 
græn skjaldbaka hefur grafið 60 cm djúpa holu og er að leg-
gja meira en 50 egg. Í sannleika er þetta grípandi upplifun. 
og ekki er síður spennandi að setja eina af litlu skjaldböku 
ungunum út í hafið. kannski lifir þín skjaldbaka af og kemur 
aftur til eyjunnar ár eftir ár til að verpa.
gisting: selingan island resort.(m, h, k)

dagur 7: selingan island - sandakan - sepilok 
(orangutang center) - sukau Rainforest
Þið farið frá eyjunni um morguninn og siglið aftur til 
sandakan. héðan farið þið til sepilok rehabilitation centre, 
þar sem hópur rauðhærðra apa bíður ykkar. Það er stórkost-
legt að  upplifa orangutana í sínu náttúrulegu umhverfi. ungu 

aparnir sem eru enn hálf ósjálfbjarga, koma 2svar á dag til 
að fá bætiefni við þá fæðu sem þeir finna sjálfir í skóginum. 
héðan keyrið þið síðan að fljótinu, þar sem þið siglið með 
bát til sukau rainforest. næstu tvo tíma siglið þið á lengsta 
fljóti sabahs, kinabatangan, á meðan hin villta náttúra eykst 
og verður þéttari og tréin hærri. Í trjákrónunum situr hópur 
af forvitnum nef öpum sem fylgjast með bátnum þegar hann 

siglir rólega niður fljótið.
Þegar þið komið til sukau rainforest lodge er hádeigis-
verðurinn borinn fram við kertaljós síðan verður haldin 
ljósmyndasýning og fyrirlestur um þennan stórkostlega 
frumskóg af hæfum leiðsögumanni sem er með mikla vitne-
skju um náttúruna og umhverfið. 
gisting: sukau rainforest lodge. (m, h, k)

dagur 8: sukau Rainforest Rainforest og sigling á ki-
nabatangan fljóti 
Þið vaknið eflaust við hljóðin í makak-öpunum og fyrsta 
safari ferðin á fljótinu byrjar kl 06.00. dýrin eru líflegust á 
morgnana – kannski er heppnin með ykkur og þið sjáið sum 
af stóru dýrum regnskógarins eins og orangutangen, eða 
lítinn flokk af villtum fílum, langhentu gibbon apana eða  
hinn sérstaka nef apa. ef veðrið er gott er einnig tími fyrir 

stutta gönguferð um frumskóginn. ykkur verður einnig boðið 
að taka þátt í verkefni sem vinnur að því að gróðursetja fleiri 
tré á svæðinu, svo maður komist hjá því að sumar tegundir 
deyja út. Þið komið aftur á hótelið um kl 09.00 og borðið 
morgunverð.
eftir hádeigi farið þið upp með fljótinu til sukau village, 
héðan siglið þið áfram eftir fljótinu og heimsækið smáþorp. 
eftir sólsetur er tími fyrir síðustu safari ferðina. hinir sér-
stöku kastarar eru festir á bátinn og nú veltur á leiðsögu-
manninum að lýsa á dýralífið við fljótið. haldið fingrunum 
fyrir innan bátinn, krókódílarnir fara á veiðar eftir að myrkrið 
skellur á! gisting: sukau rainforest lodge. (m,h,k)

dagur 9: sukau - sandakan - kota kinabalu
Þið siglið frá þjóðgarðinum til sandakan. Þegar þið komið 
þangað borðið þið hádeigisverð í miðbænum og ef tími gefst 
þá er stutt skoðunarferð um bæinn áður en þið keyrið út á 
flugvöll. seinnipartinn fljúgið þið aftur með malaysia airli-
nes til kota kinabalu. hér bíður bíll eftir ykkur og þið eruð 
keyrð á hótel í bænum.
gisting: hyatt regency hótel.(m, h)

dagur 10: kota kinabalu
eftir mikla og góða upplifun í hringferðinni um sabah þá hafið 
þið möguleika á að lengja ferðina, t.d. að vera lengur við strön-
dina í kota kinabalu eða að fljúga aftur til Íslands, kannski með 
stopp í singapore. (m)

m = morgunverður   h = hádegisverður   k = kvöldverður

”selingan Eyja er á hverju ári heimsótt af 
þúsundum af skjaldbökum”

lengið ferðina
Ef þið óskið eftir að lengja dvölina þá er möguleiki á að 
slappa af á einu af okkar vinsælu strand hótelum.
- Lesið meira um það á bls 10-11

ü 	Dagskrá og máltíðir eins og í leiðarlýsingu, ensku-
mælandi leiðsögumaður

ü 5 nætur á Hyatt Regency, Kota Kinabalu
ü 1 nótt á Celyn Resort, Poring
ü 1 nótt á Selingan Island Resort 
ü 2 nætur á Sukau Rainforest Lodge

dagsplanið getur breyst aðeins frá því sem skrifað er.

Verðin innihalda ekki:
ü Millilandaflug frá Íslandi
ü Flug fram og tilbaka Kota Kinabalu – Sandakan
ü Ferðatryggingar ásamt þjóðfé m.m.
Ferðin er farin með minnst 2 þátttákendur.

allT þETTa ER iNNiFalið í VERðiNu:
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BORNEO ”ExplORER”
14 dagar / 13 nætur
8 nætur kota kinabalu . 1 nótt rungus-þjóðflokkurinn langhús . 
2 nætur mt. kinabalu . 2 nætur sukau rainforest

sabah

Í þessari 14 daga stórkostlegu hringferð  um norðurhluta borneo, sabah, farið þið í spennandi 
ferð með ævintýri sem þema. Þið farið í rafting ferð á kiulu fljótinu, klífið hið konunglega mount 
kinabalu og skoðið frumskóginn í sukau. auðvitað sjáið þið einnig orangutangana í sepilok og 
búið í langhúsum hjá rungus þjóðflokknum. með öðrum orðum – náttúru- og menningarupplifun 
í sérflokki.
ATH: Ferðin er ekki ætluð yngri börnum en 12 ára vegna klifsins á Mount Kinabalu.

dagur 1: kota kinabalu

Þegar þið komið til kota kinabalu, verður náð í ykkur af en-
skumælandi leiðsögumanni og þið keyrð á hótelið. dagurinn 
er annars frjáls og á eigin vegum 
gistin: novotel 1 borneo.

dagur 2: kiulu-fljótið
Þið verðið keyrð til tamparuli og hina fallegu náttúru við 
kiulufljótið. eftir stutta leiðsögn um öryggisráðstafanir fa-
rið þið um borð í bátana og raftið niður kiulu fljótið. ferðin 
er róleg og þægileg og þið siglið fram hjá fallegri  ósnertri 
náttúru, hrísökrum og huggulegum en afksektum dusun 
smá þorpum. munið eftir sundfötum, ekstra fötum og 

geymið verðmæta hluti heima. Þið fáið björgunarvesti og 
hjálma. Þið komið aftur til kota kinabalu seinnipart dags
gisting: novotel1 borneo (m,h)

dagur 3: ”Tip of Borneo” & Rungus þjóðflokkurinn langhús 
Þið vaknið snemma og farið til kudat. eftir ca. 2 ½ tíma 
keyrslu  eruð þið í „landi langhúsa“ í sabah.
eftir hádegisverð er haldið áfram eins langt norður eftir 
og maður kemst á borneo eða „the tip of borneo“ hér er 
fallegt útsýni þar sem suluhafið og suður kínverska hafið 
mætast.
seinnipartinn komið þið að þorpinu þar sem rungus þjóðflok-
kurinn býr og þar gistið þið um nóttina. hér getið þið heilsað 
upp á mjög gestrisið fólk, smakkað á kókos drykk og ef 
veðrið er gott er upplagt að hjóla um nærliggjandi smáþorp 
og upplifa samfélagið. (aðeins fyrir fullorna)

um kvöldið fáið þið hefðbundinn kvöldverð frá staðnum. 
síðan er skemmtun þar sem börn og fullornir sýna hina he-
fðbundnu dansa, klæddir litríkum klæðum. skemmtilegur 
endir á góðum degi.
gisting: hjá rungus-þjóðflokknum. Það er gist í herbergjum 
með dýnum á gólfinu og mýnet yfir. herbergin eru einföld, en 
umhverfið hér vegur á móti þeim lúksus sem vantar. (m,h,k)

dagur 4: kota kinabalu - mt. kinabalu
Þið vaknið fjarri ys og þys og upplifið rólegheitin sem hvíla 
yfir þorpinu, kannski heyrið þið einstaka hanagal. eftir 
morgunmat farið þið í spennandi gönguferð og sjáið gúmmí 
ekrur. síðan haldið þið áfram og keyrið í ca 2 tíma og fáið 
hádegisverð á leiðinni þar til þið komið að mount kinabalu 
sem er hæsta fjall suð austur asíu. síðan skráið þið ykkur 
inn á aðalstöðvunum og skoðið fallegan blómagarð. Þið gi-
stið og borðið kvöldverð í kundasang, sem er rétt utan við 
aðalstöðvarnar. (m,h,k) 

dagur 5: mt. kinabalu
Þið keyrið snemma um morguninn frá kundasang til tim-
phoon, sem er í 1.800 m. hæð. hér byrjar einstök ferð upp 
fjallið með leiðsögumanni ykkar. eftir 5-6 tíma komið þið að 
gisti- og veitingarhúsinu laban rata sem er í 3.353 m. hæð. 

eftir kvöldverð (ekki búast við mikilli matargerðalist) gistið 
þið í svefnsal gistihússins. (m, h, k)

dagur 6: mt. kinabalu - kota kinabalu
Þið verðið vakin af leiðsögumanni ykkar kl 3 til að fara loka 
leiðina upp á toppinn (sem er í 4100 m. hæð yfir hafi) 3 tí-
mum seinna standið þið á hinum konunglega toppi kinaba-
lus fjalls, low´s Peak, þar sem þið getið upplifað einstaka 
sólarupprás yfir kinabalu garðinum. Þegar hinni stórkost-
legu upplifun er lokið og búið að pakka myndavélinni niður, 
farið þið aftur í aðalstöðvarnar. eftir góðan hádeigisverð 
keyrið þið aftur á hótelið í kota kinabalu. 
gisting: novotel1 borneo (m, h)
Þessi ferð geta allir tekið þátt í, en við mælum með að þið 
séuð í þjálfun eða eruð vön löngum gönguferðum.

dagur 7: kota kinabalu
dagurinn er frjáls og á eigin vegum. upplifið bæinn eða 
strendurnar fyrir vestan kota kinabalu. markaðurinn er mjög 
líflegur á morgnana, þegar fiskimennirnir koma í land með 
aflann og konurnar frá fjallaþorpunum koma með ávexti og 
grænmeti til að selja á markaðinum. Það er einnig áhugavert 
að rölta um í stólpa smábænum kampong ayer sem er við 
sjóinn og ef maður vill fræðast meira um þetta samfélag þá 
er upplagt að  heimsækja safnið. safnið er byggt  í cementi 
en í hefðbundnum langhús stíl og hér er að finna mikinn 
menningarsjóð frá mismunandi þjóðflokkum.
gisting: novotel1 borneo (m)

”Ferðin er á nyrsta odda Borneo sem hægt er 
að komast á kallaður ”the tip of Borneo”
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dagur 8: kota kinabalu - sandakan 
Þið vaknið snemma og farið með malasya airlines til sandakan. 
Á flugvellinum í sandakan verður tekið á móti ykkur og þið farið 
til sepilok rehabilitation centre, þar sem hópur rauðhærðra 
apa bíða ykkar. að upplifa orangutangana í sínu náttúrulega 

umhverfi er alveg  stórkostlegt.  eftir stutta gönguferð um 
frumskóginn komið þið að sléttu þar sem þjóðgarðsverðir bíða 
ykkar. eftir nokkrar mínútur skrjáfar í trjánum í kringum ykkur. 
ungu aparnir sem enn hafa ekki lært að bjarga sér koma 2svar 
á dag til að fá bætiefni með þeirri fæðu sem þeir finna sjálfir 
í regnskóginum.
héðan keyrið þið síðan að fljótinu, þar sem þið siglið með bát til 
sukau rainforest. næstu tvo tíma siglið þið á lengsta fljóti sa-
bahs, kinabatangan, á meðan hin villta náttúra eykst og verður 
þéttari og tréin hærri. Í trjákrónunum situr hópur af forvitnum 
nef öpum sem fylgjast með bátnum þegar hann siglir rólega 
niður fljótið.
Þegar þið komið til sukau rainforest lodge er kvöldverðurinn 
borinn fram við kertaljós síðan verður haldin ljósmynda sýning 
og fyrirlestur um þennan stórkostlega frumskóg af hæfum 
leiðsögumanni sem er með mikla vitneskju um náttúruna og 
umhverfið. restin af kvöldinu er til að slappa af, þið getið t.d. 
setið á breiðum svölunum og hlustað á “söng” skordýranna.
gisting: sukau rainforest lodge. (m, h, k)

dagur 9: sukau Rainforest og sigling á 
kinabatangan fljótinu
sama leiðarlýsing á á degi 8 í „stóra sabab hringferðin“ 
á bls 6 og 7
gisting: sukau rainforest lodge (m,h,k)

dagur 10: sukau - sandakan - kota kinabalu
sama leiðarlýsing og á degi 9 í „stóra sabab hringferðin“ 
á bls 6 og 7
gisting: beringgis beach resort eða shangri-la rasa ria 
resort (m, h)

dagar 11-13: kota kinabalu 
dagarnir eru frjálsir og á eigin vegum.
gisting: beringgis besch resort eða shangri-la rasa ria 
resort (m)

dagur 14: kota kinabalu
eftir miklar upplifanir í þessari hringferð um boreno hafið 
þið möguleika á að lengja dvölina eða fljúga heim til Ís-
lands, jafnvel með stopp í singapore. (m)

m = morgunverður   h = hádegisverður   k = kvöldverður

”Haldið höndum og fingrum innan bátsinns því 
það er eftir að dimma tekur að krókodílar veiða”

ü Dagskrá og máltíðir eins og í leiðarlýsingu, ensku
mælandi leiðsögumaður

ü  4 nætur á Novotel1 Borneo, Kota Kinabalu
ü 1 nótt í langhúsinu hjá Rungus þjóðflokknum
ü 1 nótt á aðalstöðvunum í Mt. Kinabalu garðinum
ü 1 nótt í svefnhúsi á Mt. Kinabalu
ü 2 nætur á Sukau Rainforest Lodge
ü 4 nætur á ákv. hótelum í Kota Kinabalu

Á Standard klassa er notuð standard herbergi á Bering-
gis Beach Resort.

Á fyrsta klasssa eru notuð deluxe herbergi m/ útsýni að 
garði á Shangri-La Rasa Ria Resort.

Dagsplanið getur breyst aðeins frá því sem skrifað er
Verðin innihalda ekki:
ü Millilanda flug frá Íslandi 
ü Flugmiði Kota Kinabalu-Sandakan r
ü Ferðatryggingar, ásamt þjóðfé m.m.
Ferðin er farin með minnst 2 þátttákendur

allT þETTa ER iNNiFlaið í VERðiNu:

flengið feðina
Ef þið óskið eftir að lengja dvölina þá er möguleiki á að 
slappa af á einu af okkar vinsælu strand hótelum.
-Lesið meira um það á bls. 10-11

9
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kOTa kiNaBalu
höfuðborg og sandströnd

sabah

Kota Kinabalu  sem einnig er kölluð KK og var áður þekkt sem Jesselton er höfuðborg 
Sabahs. Borgin var næstum alveg eiðilögð í heimstyrjöldinni síðari en er í dag nýtísku 
borg með 250.000 íbúum og andrúmsloftið er afslappað og gott. 35 km norðaustur af 
Kota Kinabalu er Tuaran, spennandi svæði með hvítum sandströndum og kristaltæru 
vatni. Við mælum með að þið njótið umhverfisins við lúksus hótelið Shangrila´s Rasa 
Ria Resort. Það eru 30 km til Kinarut og vegurinn liggur um gróskumikla dali, skógi-
klædd fjöll, hrísakra, gummí- og ávaxtaekrur og litla smábæi með mikið af leirkera ver-
kstæðum.

shangri-la Tanjung aru Resort ****
locked bag 174
88744 kota kinabalu
tlf.: 88 241 800

fyrsta flokks hótel staðsett á yndislegri 
einka strönd, tanjung aru, 10 mín keyrsla 
frá miðbænum kota kinabalu. öll herbergin 
eru stór og fallega innréttuð með loftkæ-
lingu, sjónvarp, síma, minibar, aðgengi að 
interneti og öryggishólfi. hótelið er barn-
vænt og býður uppá barnapössun, barna-
sundlaug og leikvöll. einnig býður hótelið 
uppá 2 sundlaugar, nudd pott, 4 tennisvelli, 
golfvöll, æfingasal og vatnaíþrótta miðstöð. 
Á hótelinu er mikið úrval af veitingastöðum, 
allt frá ítalskri matargerðalist  til matseðils 
frá asíu.

Hyatt Regency kinabalu ****
Jalan datuk salleh sulong 
88994 kota kinabalu
tlf.: 88 221 234

Í miðbæ kota kinabalu nálægt verslunum 
og góðum veitingastöðum er þetta fallega 
fyrstaflokks hótel þar sem þið fáið frábært 
útsýni yfir suður kínverska hafið. Í fallegu 
anddyrinu er tilvalið að slaka aðeins á, áður 
en þið kastið ykkur út í stórkostlegt úrval af 
veitingum annaðhvort á hinum kínverska eða 
japanska veitingastað. Á hótelinu eru 315 
herbergi öll með loftkælingu, öryggishólfi, 
síma, minibar ásamt kaffi og te aðstöðu.

1

Hyatt Regency Kinabalu Hyatt Regency Kinabalu 

2

Shangri-La Tanjung Aru Resort

Shangri-La Tanjung Aru Resort Shangri-La Tanjung Aru Resort
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Novotel1Borneo ****
tower b 00-01 ground floor 
1borneo hypermall 
88450 kota kinabalu
tlf.: 88 529 888

nýlegt og fallegt 4 stjörnu hótel miðsvæðis 
í kota kinabalu. hótelið er hluti af stærstu 
verslunarmiðstöð sabah, hið nýja 1borneo 
shopping Paradise, svo segja má að vers-
lunarmöguleikarnir eru hinum megin við 
hornið. 
hótelið er ljóst og nýtískulegt og býður uppá 
marga veitingastaði og bari. Á hótelinu eru 
263 fallega innréttuð herbergi með loftkæ-
lingu, sjónvarpi, síma. minibar og aðgang 
að interneti.

3

Novotel1Borneo Novotel1Borneo

shangri-la Rasa Ria Resort *****
Pantai dalit beach
89208 tuaran 
kota kinabalu
tlf.: 88 792 888

shangri-la rasa ria resort er 5 stjörnu 
lúxsus hótel staðsett akkúrat þar sem 
regnskógurinn endar og ströndin tekur 
við. hér er gott útsýni yfir hina flottu dalit-
strönd. Það er 160 hektara garður í kringum  
hótelið og herbergin eru með stórkostlegt 
útsýni að hvítri sand ströndinni tilvalinn 

staður fyrir rómantískt frí. meðal hinna 
mörgu þæginda er hægt að nefna 18 
holu golfvöll og “regnskógar - friðland” 
sem er 25 hektarar, þar sem m.a. er lítill 
dýragarður ásamt hjálparmiðstöð fyrir 
orangutanga. Á shangri-la er sundlaug, 
barnasundlaug, sauna, æfingasalur, tennis, 
spa og veitingastaðir, (m.a. góður ítalskur 
staður) Á öllum herbergjum er loftkæling, 
sjónvarp, sími, minibar og að sjálfsögðu er 
boðið upp á “room service”. shangri-la er 
án efa besta hótel í tuaran.

Beringgis Beach Resort ***
km 26 Jalan Papar
kampung beringgis, kinarut
89600 Papar
tlf.: 88 752 333

gott ferðamanna hótel staðsett alveg niður 
við hvíta sand ströndina. Á hótelinu er hug-
gulegt og afslappað andrúmsloft og fjöl-
breitt starfsemi í gangi bæði fyrir fullorðna 
og börn. hér er stór og falleg sundlaug, 
hægt að fara á hestbak og mikið úrval af 
ferðum sem hægt er að fara í um svæðið, 
meðal annars í fiski þorpin í grenndinni. Á 
hótelinu er veitingastaður og huggulegur 
bar. Í öllum 74 herbergjum eru svalir, sjón-
varp, minibar, sími og loftkæling. Það er 45 
mín. keyrsla til kota kinabalu.

4

Beringgis Beach Resort Beringgis Beach Resort 

5

5

3

1
2

4

Shangri-La Rasa Ria Resort

Shangri-La Rasa Ria Resort
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s y d k i n e s i s k e
h a v

sematan

bau

kuching

bako nt. Park

serian

kuCHiNg
hin fallega höfuðborg sarawaks

sarawak

Kuching er án efa þægilegasta og mest spennandi borg á Borneo og mörgum þykir 
hún mest aðlaðandi borg í suðaustur Asíu. Borgin býður uppá falleg græn svæði og 
íbúarnir eru vinalegir og altaf tilbúnir að hjálpa. Það sem er áhugaverðast að sjá og 
upplifa í bænum er allt í göngufæri svo þið þurfið ekki að fara með leigubíl eða rútu til 
að upplifa Kuching.
Stærsta sölutorg borgarinnar er við eina af elstu götum Kuching, kallað “antik arkade” 
ekki aðeins vegna gamaldags útlits bygginganna heldur einnig vegna úrvals af An-
tivörum og handverki sem hægt er að kaupa hér.

damai Beach Resort ****
93756 kuching 
sarawak
tlf.: (82) 411 777

damai beach er fyrstaflokks hótel staðsett 
á hinni flottu teluk bandung strönd ca. 35 
km frá kuching. Á hótelinu eru 300 her-
bergi, öll innréttuð að hluta til í langhús 
stíl og innihalda sjónvarp, minibar, útvarp, 
loftkælingu og síma. Á hótelinu er einnig 
boðið upp á fitness, sundlaug, nudd pott, 
vatnaíþróttir og mikið úrval af veitin-
gastöðum.

merdeka palace Hotel & suites ****
Jalan tun abang haji openg
93000 kuching, sarawak
tlf.: (82) 258 000

merdeka Palace er fyrstaflokks hótel stað-
sett í miðbænum við hliðina á hinu þekkta 
safni, sarawak og aðeins 5 mín. gang frá 
fljótinu. fyrir utan standard herbergin á 
hótelinu, sem eru frekar lítil og deluxe 
herbergin býður hótelið einnig uppá íbúðir 
fyrir fjölskyldur, allt að 5 manns. öll deluxe 
herbergin og íbúðirnar eru mjög rúmgóð og 
með fallegar innréttingar í ljósum litum. 
herbergin innihalda loftkælingu, mínibar, 
síma, kaffi/te aðstöðu og sjónvarp. Í íbúðu-
num er einig lítið te eldhús. Á hótelinu eru 
veitingastaðir, barir, sundlaug, nudd pottur 
og æfingasalur.

2

Merdeka Palace Hotel & Suites Merdeka Palace Hotel & Suites

1

1

2

Damai Beach Resort

Damai Beach Resort Damai Beach Resort

sarawak

12



laNkaYaN - hitabeltis köfunarParadÍs
Hér er einstakt tækifæri til að búa á einangraðri hitabeltiseyju 
ásamt því að vera á einum af bestu köfunarstöðum heims.
Eyjan Lankayan er óbyggð og samanstendur af fallegum hvítum 
sandströndum og hitabeltis gróðri. Lankayan Island Resort er eina 
köfunar hótelið í Suluhafinu. Ferðin til Lankayan byrjar í Sandakan 
en þar er upplagt að byrja með einni eða tveimur gistinóttum á 

Kota Kinabalu (sjá bls. 10 og 11) og fara síðan með morgunflugi til 
Sandakan á 1 degi.

dagur 1: sandakan - lankayan
Þið hittist um morguninn með leiðsöguman-
ni okkar í sandakan sem fer með ykkur að 
höfninni, en þaðan siglir báturinn kl. 10:00. 
Þið siglið í ca. 75 mín þar til þið komið að 
lankayan. Þar skráið þið ykkur inn á hótelið 
og síðan er kynning og köfun frá bátnum. 
Þið búið í huggulegum og þægilegum tréko-
fum alveg við ströndina. allar máltíðir eru 
bornar fram í huggulegri aðalbyggingunni 
en þar er einnig lítil búð.
gisting:lankayan island resort í beach cha-
let (h,k)

dagar 2 -7: lankayan
dagarnir eru frjálsir og á eigin vegum. Á 
hverjum degi er innifalið í verðinu ótak-
mörkuð köfun frá ströndinni og 3 kafanir 
frá bátnum.
gisting:lankayan island resort í beach 
chalet (m,h,k)

dagur 8: lankayan - sandakan - 
sukau Rainforest
Þið farið snemma frá lankayan til 
sandakan, báturinn siglir frá lankayan 
kl. 07:00. sama leiðarlýsing ogá degi 7 í 
„stóra sabah hringferðin“ á bls 6 og 7 
gisting: sukau rainforest lodge. (m,h,k)

dagur 9: sukau Rainforest og sejltur 
på kinabatangan floden
sama leiðarlýsing og á degi 8 í“stóru 
sabah hringferðinni“ á bls 6 og 7
gisting: sukau rainforest lodge. (m,h,k)

dagur 10: sukau - sandakan 
Þið siglið frá þjóðgarðinum til sandakan. 
síðan er hádegisverður í bænum áður en 
lagt er af stað út á flugvöll. (m,h) dagur 1: sandakan - lankayan

Þið hittist um morguninn með leiðsögumanni okkar í sandakan sem fer með ykkur 
að höfninni, en þaðan siglir báturinn kl. 10:00. Þið siglið í ca. 75 mín þar til þið 
komið að lankayan. Þar skráið þið ykkur inn á hótelið og síðan er kynning og köfun 
frá bátnum. 
Þið búið í huggulegum og þægilegum trékofum alveg við ströndina. allar máltíðir eru 
bornar fram í huggulegri aðalbyggingunni en þar er einnig lítil búð.
gisting:lankayan island resort í beach chalet (h,k)

dagar 2 -3: lankayan
dagarnir eru frjálsir og á eigin vegum. Á hverjum degi er innifalið í verðinu ótakmörkuð 
köfun frá ströndinni og 3 kafanir frá bátnum.
gisting: lankayan island resort í beach chalet (m,h,k)

dagur 4: lankayan - sandakan 
Þið farið snemma frá lankayan til sandakan, báturinn siglir frá lankayan kl. 07:00. (m) 

FRumskóguR Og köFuN
- 10 dagar/9 nætur

laNkaYaN dYkkERpakkE 
- 4 dagar/3 nætur

Lankayan Island Resort

Lankayan Island Resort
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siNgapORE
einstök menning, listahÁtÍðir og verslun

singaPore

Þar sem ekki er hægt að fá beint flug til Borneo mælum við með 
að þið fljúgið til Singapor og notið nokkra daga í þessari hátísku 
stórborg, áður en haldið er til Borneo.
Singapore er alþjóða samfélag þar sem flestir íbúar eru kínver-
jar, en malasíubúar og indverjar eru einnig stór hluti íbúanna. 
Það sem er sameiginlegat með þeim er að þeir tala allir ensku. 
Allir borgar hlutar eru með sitt ákveðna þjóðlega hverfi, eins 
og Chinatown með litlar og huggulegar hliðargötur, ásamt Arab 
Street og Littla India með litríkt götulíf. Hér eru stórkostleg hof 
eins og Sri Mariammam með 72 litríka hinduguði á einum tur-
ninum. Það er einnig mjög gaman að versla í Singapore. Þið 

“verðið” að ganga um hina stóru verslunargötu, Orchard Road. 
Hér eru stórar verslunar miðstöðvar, ásamt smærri verslunum, 
kaffihúsum og veitingastöðum. 
Það er margt að sjá í Singapore og þið getið auðveldlega komist 
á milli staða t.d. Til Sentosa Island. Mohamed Sultan Road og 
göturnar í kring eru þau svæði sem eru mest “hippe” og iðandi 
í Singapore. Á Boat Quay og Clarke Quay er hægt að versla og 
fara á veitingastaði frá morgni til kvölds.

York Hotel ****
21 mount elizabeth
0922 singapore
tlf.: +65 6737 0511

Þetta nýja og smekklega fyrsta flokks hótel 
er hinum megin við hornið á hinni frægu 
verslunargötu orchard road og einnig stutt 

frá scotts road, skemmti- og verslunar 
hverfiðnu. york hótel er smekklega innréttað 
og býður uppá 406 herbergi öll með loft-
kælingu, síma, hárþurrku, sjónvarpi, kaffi/
te aðstöðu og mínibar. Á hótelinu er einnig 
veitingastaður, kaffihús, bar, æfingasalur, 
útisundlaug og heitur pottur.

Berjaya Hotel singapore ***+
83 duxton road
089540 singapore
tlf.: 6227 7678

ef þið eruð að sækjast eftir fallegu fyrsta 
flokks hóteli í hinu upprunalega hjarta sin-
gapore, chinatown, þá veljið þið berjaya 
duxton. Þessi skakka bygging hefur einsta-
ka töfra og úthugsuð innréttingin fær yk-
kur til að ferðast í gegnum tímavél aftur til 
nýlendu tímabilsins. Á duxton eru 48 ólík 
herbergi sem hafa það þó sameiginlegt að 
þau eru fallega innréttuð í ljósum litum. öll 
herbergin hafa loftkælingu, sjónvarp, síma, 
kaffi/te aðstöðu, minibar, öryggishólf og 
hárþurrku. hótelið býður uppá shuttlebus, 
sem fer með ykkur um borgina. Á kvöldin 
getið þið farið á veitingastað hótelsins og 
notið úrvals kvöldverðar. 

1

Berjaya Hotel Singapore Berjaya Hotel Singapore

2

York Hotel

York Hotel

York Hotel
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Hong San Templet

Bugis 
Village

Chinatown
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Carke & Boat Quay

Arab Street
Little India

Riverview Hotel ***
382 havelock road
169629 singapore
tlf.: +65 6732 9922

nýstansett ferðamannahótel, sem er 
miðsvæðis við fljótið, nálægt chinatown og 
skemmtisvæðinu, clarke Quay og 10 mín. 
gang frá orchard road. Þetta hótel uppá 20 

hæðir er með nokkra veitingastaði og litla 
sundlaug og útsýni yfir fljótið. herbergin 
eru nýstandsett og öll með síma, öryggis-
hólf, kaffi/te aðstöðu, minibar, og sjónvarp. 
hótelið býður einnig uppá shuttle-bus til 
orchard road, chinatown og önnur svæði 
í borginni. 
hér fáið þið mjög gott hótel fyrir peninga-
na.

st. Regis singapore *****
29 tanglin road
singapore 247911
tlf.: +65 6506 6888

Þetta 5 stjörnu hótel er eitt af bestu hótelum 
í singapor að okkar mati. staðsetningin er 
frábær, alveg við tanglin road og stutt labb 
að hinu stóra  verslunar mekka við orchard 
road. Á st.regis er að finna eitt fínasta 
einka  listaverkasafn  asíu og á er einnig 
flottur antik stíll. 
Á hótelinu er flott útisundlaug, spa, æfin-
gasalur, inni tennissvöllur og veitingastaðir. 
Það eru 299 rúmgóð og mjög smekkleg her-
bergi þar sem hugsað er fyrir hverju smáa-
triði. Þjónustan á st.regis er einnig mjög 
góð. við mælum með þessu hóteli fyrir þá 
sem óska eftir lúksus og þægindum í top-
pklasa.

3

Riverview Hotel St. Regis Singapore
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St. Regis SingaporeSt. Regis Singapore
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pöntun á ferðum/þjónustu
Pöntun á ferðum/þjónustu hjá Ferðin.is er bindandi 
bæði fyrir viðskipta vini og Ferðin.is þegar 
staðfestingargjald hefur verið greitt. Með því að 
greiða staðfestingargjald staðfestir 
viðskiptavinurinn skilmála ferðarinnar eða 
þjónustunnar sem upp eru gefnar á reikningi/eða 
ferðalýsingum sem útgefin eru af Ferðin.is

Ef staðfestingargjald greiðist ekki innan þess frests 
sem upp er gefin á staðfestingu/reikningi frá 
Ferðin.is er samningurinn ógildur.

Munið að gefa upp við pöntun rétt nafn þess/þeirra 
sem ferðast eins og það er skráð í vegabréf hjá 
viðkomandi ef ekki tekur Ferðin.is ekki ábyrgð á 
auka kostnaði við nýja pöntun eða nafna breytingar.

staðfesting og greiðslur
Við bókun í ferð eða aðra þjónustu hjá Ferdin.is 
greiðist 10% af verði eða lágmark 25.000,- kr. 
Forfallatryggingu verður að greiða og panta um leið 
og staðfestingargjald greiðist.

Eftirstöðvar greiðast síðan í síðasta lagi  60 dögum 
fyrir brottför eða um leið og staðfestingar gjald er 
greitt.  Sérstakar reglur geta gilt um einstaka þætti 
ferðar en það mun þá koma fram í verðlista.  

afpantanir
Eftirtaldar reglur eru gildandi ef ekki annað er tekið 
fram á ferðaskjölum eða í staðfestingum hjá Ferdin.is

Við afpöntun á þjónustu/ferð innan við 60 dögum fyrir 
brottför er staðfestingargaldið óendurkræft.
Við afpöntun á þjónustu/ferð 50 – 59 dögum fyrir 
brottför krefjum við 10% af verði þjónustu / ferðar á 
þátttakenda og staðfetingargjaldið er óendurkræft

Við afpöntun 28 – 49 dögum fyrir brottför 
endurgreiðum við 50% af þjónustu/ferð, en ef afpantað 
er innan 28 daga er ekkert endurgreitt af heildarverði 
ferðarinnar.

Við mælum eindregið með að fólk kaupi sér 
forfallatryggingu sem tryggir   gegn sjúkdómum/
dauðsfalli hjá þeim sem ferðast eða í nánustu fjölskyldu.

Upplýsingar um tryggingar getið þið fengið hjá 
Ferdin.is.

Ef upp kemur stríð, náttúruhamfarir, lífshættulegir 
smit sjúkdómar eða aðrar hamfarir 14 dögum áður 
en ferð hefst er hægt að afpanta ferðina án þess að 
fjárhagslegt tap hljótist af. Það er þó háð því að 
Íslenska og eða Danska ríkið (Utanríkisráðuneytið 
eða heilbrigðisráðuneytið) beint ráði fólki frá því 
að ferðast til viðkomandi staða.  Í slíkum tilvikum 
ber ferðaskrifstofu að endurgreiða allt fargjaldið að 
undanþegnu staðfestingargjaldi. Viðskiptavinur ber 
samt sjálfur ábyrgð ef hann / hún við pöntun á 
ferðinni vissi um áhættur eða áhættan var almennt 
þekkt og kemur þá hvorki til endurgreiðsla að 
hluta eða öllu leyti.

Breytingar 
Breytingar á ferð/þjónustu undir 28 dögum fyrir 
brottför túlkast sem afpöntun og gjöld í samræmi 

við “Afpantanir” taka gildi.

Verð breytingar
Verð eru háð gengi hverju sinni. Ferðin.is getur 
neyðst til hækkað það verð sem samið var um ef 
það verður mikil hækkun á ferðakostnaði. Hér er 
t.d. átt við ef skyndileg hækkun verður á bensíni 
eða olíu, ef flugfélög/yfirvöld breyta sköttum eða 
öðrum gjöldum einnig ef gengi breytist. 
Verðbreytingar skal tilkynna með minnst 20 daga 
fyrirvara áður en ferð hefst til að þær séu 
réttlætanlegar. Verðbreytingar eru >túlkaðar 
þannig að ef flugverð ásamt sköttum og gjöldum 
fara yfir kr. 1.200< 2.500 (þetta þarf að skoða),- 
Gengi sveiflast meira en +5% eða -10% út frá þeim 
dagsetningum sem verðlistar eru gefnir út.  
Verðbreytingar hafa bara áhrif á ferða þætti og 
þjónustu í viðkomandi landi. Lækkun á flugferðum 
munu koma öllum viðskiptavinum okkar til góða 

án tillits til hvenær ferðin var pöntuð og greidd.

Ferðatryggingar
Allir sem ferðast verða að vera með nauðsynlegar 
tryggingar. Við mælum eindregið með því að þeir 
sem ekki eru tryggðir kaupi tryggingar sem greiða 
fyrir kostnað vegna sjúkdóma, slysa, heimsendingu 
viðkomandi vegna slys, ef fólk týnir farangri o.f.l. 
Leitið upplýsinga hjá Ferðin.is ehf varðandi 

tryggingar. 

Flugferðin
Flugmiðinn gildir eingöngu á þeirri flugleið sem 
stendur á miðanum. Breytingar á flugferðinni, 
lenging eða aðrar breytingar eru aðeins án gjalds ef 
það kemur fram á miða  eða öðrum ferðagögnum. 
Við viljum vekja athygli á því að það er mjög 
mikilvægt að nöfn þeirra sem ferðast séu rétt á 
öllum ferðagögnum, sérstaklega flugmiðum og að  
nöfnin séu eins og þau standa í vegabréfi  
viðkomandi. Listamanna nöfn eða milli nöfn má 
ekki nota sem eftirnöfn. Ef ekki er samræmi  milli  
nafns á flugmiðum og í vegabréfi getur flugfélagið 
neitað viðkomandi um flugið og hvorki flugfélag 
né ferðaskrifstofa bera ábyrgð á því.  Ábyrgðin er 
þá alfarið hjá viðskiptavini.

Framsal
Samkvæmt reglum er hægt að framselja ferð sem  
gengið hefur verið frá kaupum á, í stað þess að 
afpanta, en það verður þá að vera til  einhvers sem 
uppfyllir allar kröfur til að taka þátt í viðkomandi 
ferð.

Við mælum samt ekki með því að fólk  framselji 
ferð þar sem flestir flugmiðar hafa mjög strangar 
reglur varðandi breytingar og í sumum tilfellum er 
ekki hægt að breyta þeim. Framsal eða yfirtaka á 
ferð getur átt sér stað svo framanlega sem flugmiði 
hefur ekki verið gefin út vegna viðkomandi ferðar. 
Framsal á ferð þarf að berast okkur  í síðasta lagi 14. 
dögum fyrir brottför og þá skriflega. Við framsal 
krefur  Ferdin.is viðkomandi um gjald uppá kr. 
6.500,- pr. mann. Við framsal ábyrgist, bæði sá sem 
framselur og hin nýji viðskiptavinur, að ferðin og 
þau breytingargjöld sem af hljótast verði greidd.

Niðurfelling á ferð
Verði að aflýsa ferð vegna utanaðkomandi þátta 
sem ekki var hægt að sjá fyrir (force majeure-eða 
svipað), þá endurgreiðist ferðin að fullu  en  
viðskiptavinurinn hefur engan rétt á skaðabótum 
eða kröfu á slíku. 

ábyrgð skipuleggjandans 
Ferðin.is er umboðsaðili,  fyrir hótel, bílaleigur og 
flugfélög víða um heim. Ábyrgð  vegna vöntunar á 
þjónustu eða vegna skaða á fólki og farangri er 
fullkomlega í samræmi við alþjóða samninga þar 
sem ábyrgðin er í höndum viðkomandi aðila.

Flugferðir: Warszawa Samningurinn, skips ferðir: 
Aþenu Samningurinn,  lestar ferðir: COTIF/CIF 
Samningurinn. Skaðabætur hinna ýmsu alþjóða 
samninga eru frekar lágar vegna persónulegs slys 
vegna flugferða ca. kr. 1.200.000,- En vegna skips og 
lestar ferða þó aðeins hærri. Líka þegar um 
eyðilagðan farangur er að ræða þá eru td.  bætur í 
flugi ca. kr. 1.200,- pr. kg af farangri sem innritaður 

er í flug.

ábyrgð viðskiptavinar
Viðskiptavinur er skyldugur til: – Að vera með gilt 
vegabréf (lágmarks gildistími í 6 mánuði eftir komu 
dag til viðkomandi lands) og vera með gildandi 
Vegabréfsáritun og bólusetningar ef með þarf.

-Að passa uppá breytingar á tímaáætlun og hafa 
samband við viðkomandi flugfélag og staðfesta 
ferðina seinast 72 tímum fyrir brottför. ef þetta 
gleymist getur flugfélagið selt flug sætin án þess að 
viðskiptavinur getur sótt um skaðabætur.

- Að mæta á réttum tíma á þá staði sem stendur í 
ferðalýsingunni bæði hvað varðar brottfarir í flug 
eða aðrar ferðir.

- Að koma þannig fram að samferðamenn að þeir 
verða ekki fyrir óþægindum. Við  alvarleg og /eða 
ítrekuð brot á þessu má vísa viðkomandi úr ferð og 
meina að taka þátt í áframhaldi ferðarinnar.

kvörtun
Kvörtun vegna galla eða vöntun á þjónustu í ferð 
skal tilkynna strax til Ferðin.is eða þeirra sem eru til 
staðar á þeirra vegum um leið og vart verður við 
galla svo hægt sé að bregðast við sem fyrst.

Kröfur vegna vöntunar eða galla sem ekki er hægt 
að  afgreiða/leiðrétta á staðnum skulu vera sendar 
til Ferðin.is fljótlega eftir að viðskiptavinurinn er 
komin heim úr ferðinni.

Við ósætti milli ferðaskrifstofu og viðskiptavinar 
vegna galla á ferð getur viðkomandi sent kæru til 
rejseankenævnet.

Varnarþing og lög
Varnarþing: Sø- og Handelsretten i Køben-havn. 
Eventuelt søgsmål mod Billetkonto-ret skal afgøres 
efter dansk ret og anlæg-ges ved dansk domstol 

eller voldgift.

Vegabréf, áritanir og bólusetningar. 
Vegabréf skal vera gilt í lágmark 6 mánuði efir að 
(þú) ferð frá Íslandi.  veglur um vegabréfsáritanir 
verður viðkomandi viðskiptavinur að kynna sér og 
verða nálgast og eru allar áritanir alfarið á hans / 
hennar ábyrgðar.

Viðskiptavinur okkar verða líka að gefa upp hverrar 
þjóðar þeir eru og hafa ríkisborgararétt hjá svo við 
getum veitt þeim réttar upplýsingar og þjónustu.

Ef þessar upplýsingar eru ekki gefnar upp og 
viðkomandi verður ekki veittur aðgangur að 
viðkomandi landi er ekki hægt að gera skaðabóta 
kröfu á hendur ferða skrifstofunni eða 
skipuleggjenda ferðarinnar. Hafið samband við 
heimilislækni eða heilsugæslu um upplýsingar 

varðandi bólusetningar. 

með fyrirvara á prentvillum í bækling og 
verðlistum.

athugið að þessi bæklingur er þýddur beint 
úr dönsku. 
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