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2017-03-30 Kuala Lumpur 
  Av Josefin Mårtensson & Yvonne Henriksson 
 
Malaysias huvudstad:   Kuala Lumpur (sedan 1974) 
Folkmängd:   ca 31 miljoner 
Språk:   Bahasa Malay 
Valuta:   Malaysiska ringgit (MYR) 
Bankomater:   Finns på de flesta platser  
Kontokort:   Fungerar på hotell och i större affärer/restauranger 
Telefon landsnummer:   +60 
Tidsskillnad:   Vintertid ligger Malaysia 7 timmar före Sverige och 
sommartid 6 timmar 
Visum:   Behövs ej för svenska medborgare om man stannar mindre än 90 dagar 
Bästa tiden:   Västra Malaysia september - mars // Östra Malaysia mars - september  
El:   220 V, adapter kan behövas 
Hotellskatt:   På Langkawi tar man ut en turistskatt på mellan 1-9 MYR per rum och natt beroende på 
hotellkategori. Denna betalas direkt på plats. 
Landsblomma:   Hibiskus 
 
31 augusti 1957 förklarades Malaysia som en fri stat från Storbritannien. Landet har en ganska grym 
historia där olika länder genom århundraden tagit över styret. Under andra världskriget var Malaysia 
ockuperat av Japan 3 år och 8 månader. 
 
Från Kuala Lumpurs flygplats tar det ca 45min – 1h med transfer in till centrala Kuala Lumpor 
beroende på trafiken. Från flygplatsen kan man ta sig både med snabbtåg (som kostar ca 100 kr per 
väg) och taxi. Snabbtåget tar ca 30 minuter in till centralstationen. Om man vill få den billigaste taxin 
i Kuala Lumpur skall man använda sig av de röd/vita taxi bilarna som rullar runt i hela stan. De blå 
taxi bilarna är oftast dubbelt så dyra som de röd/vita bilarna. Taxi ska köra på taxameter, stora 
skyltar på bilarna upplyser om att annat är olagligt. Men det förekommer att man får ett fast (högt) 
pris i de fall bilarna står och väntar på kunder t ex vid Central Market.  
 
I centrum av Kuala Lumpur bor och jobbar det 2,5 miljon 
människor men under veckodagarna kommer även människor 
utifrån som jobbar i stan och då är det 5,5 miljon människor 
inne i centrum som arbetar. I Kuala Lumpur finns det 376 
skyskrapor i dagsläget och här byggs det nya hela tiden. Den 
mest kända byggnaden i Kuala Lumpur är Petronas tvillingtorn 
som är 452 meter högt, 88 våningar och är världens sjunde 
högsta byggnad. Förboka biljett med slot-tid om du vill vara 
säker på att komma upp i tornen. Det är något dyrare och kostar 
ca 200kr för en biljett. 
 
Det finns två områden i Kuala Lumpur som man 
rekommenderar för boende antingen vid det som kallas City 
Center (KLCC) och är vid Petronas tvillingtorn eller vid Bukit 
Bintang shoppinggatan i Kuala Lumpor. I Kuala Lumpur finns 
det gott om shoppingcenters, bara längs Bukit Bintang finner man ca 7 stycken. 
 
Idag är utlänningar även välkomna att köpa bostäder i Kuala Lumpur och Malaysia. Dock finns det 
vissa kriterier att följa för att få köpa bostad. Om en bostad kostar över 300.000 Ringgit så är det ok 



att visa intresse och köpa bostaden både för Malajer och utlänningar. Bostäder under 300.000 
Ringgit är endast till för Malajer då man vill se till att de har råd att köpa sina bostäder och slipper 
slåss med utlänningarna om dessa billigare bostäder. 
 
Det finns några bra att veta för resenärer som kommer till Kuala Lumpur. Det finns ofta publika 
toaletter att tillgå ibland är det mot en kostnad allt från 15 cent – 2 ringgit och ibland får du även 
betala för toalettpapper då det inte finns på alla toaletter. Därför rekommenderas att du alltid har 
med själv i din handväska/väska då man aldrig vet vart man stannar längs resan och vad som 
erbjuds på toaletterna.  
 
Är du inne i Kuala Lumpur och vill få en fantastisk vy över Petronas tvillingtorn rekommenderas det 
att man besöker Traders Hotel som har en härlig skybar på 36 våningen men en fantastisk utsikt 
över city center och tornen. 
 
Jalan Alor är en gatan i centrala Kuala Lumpor i 
närheten av Bukit Bintang helt avstängd från trafik 
och här finner man mat från alla olika hörn i 
Asien, fullt med street food till en billig peng för 
den som vill prova på de mer lokala köket. 
Changkat Bukit Bintang är en gata som korsar 
Bukit Bintang och här passerar du även Jalan Alor. 
Changkat – här finns också flertalet restauranger 
men är också känd för sitt nattliv. 
 
Batu caves – batugrottorna ligger ca 12 kilometer 
utanför Kuala Lumpors centrum. Batu Caves är 
ett hinduiskt tempel och också den populäraste 
heligaste platsen för hinduer utanför Indien. I februari firas en hinduisk festival med uppåt 1,5 
miljon besökare.  Upp till templet är det 272 trappsteg (rekordet är 2 min uppför!) och bra att veta 
för besökande kvinnor som vill ta sig upp till templet godkänns inte shorts/kjol ovanför knä så 
rekommenderar att man har längre byxor/kjol på sig eller att man tar med sig en sjal för att täcka 
ben och knä. Det finns sjalar att låna vid entrén om man skulle missat att ta med sig mot en kostnad 
på 5 ringgit som återfås när man lämnar tillbaka sjalen. Anledningen till att kvinnor måste har längre 
byxor på sig är att det påstods att männen blev distraherade och upphetsade när de gick bakom 
kvinnorna uppför trapporna.  
 
Det finns ca 25.000 tempel i Malaysia det är blandat hinduiskt och kinesiska tempel. Det finns även 
ca 22.000 moskéer och ca 18.000 kyrkor. Den totala befolkningen beräknas vara 31 miljoner.  61% 
av befolkningen är muslimer.  7% av befolkningen i Malaysia är indiska hinduer. 25% har kinesiskt 
ursprung. Det finns 68 st etniska folkgrupper. Landet består av 13 stater. En gång i tiden tillhörde 
Singapore Malaysia.  
 

I Malaysia finns det 9 kungliga familjer i 9 provinser men 
endast en Sultan. De andra 4 provinserna har guvenörer 
och de 4 provinser är Sarawak, Sabaha, Malaka och 
Peninsular.  Var 5e år utses en ny Sultan av dessa kungliga 
familjer. Sultanen kan också omväljas och samma Sultan 
får ytterligare 5 år på tronen. I dagsläget är man inne på 
den 15e Sultanen i Malaysia.  
 
Malajer har ett form av id-kort som är knutet till all 
personlig information. Deras id-kort används självklart 
som en vanligt id men i chippet på kortet finns även all 



personlig information med blodtyp och journal. Id-kortet användas även som en bankomat kort till 
Malajens bankkonto, körkort, till tullar med mera, ett kort för allt! Det första id-kortet fås direkt vid 
födseln, vid 12 års ålder byts detta ut och sen nästa gång det byts ut är mellan 18-21 års åldern då 
utseendet för ändras mycket. Första id-kortet får man gratis om de förlorar kortet och måste ersätta 
det med ett andra kort så kostar det 5 Ringgit, förlorar du det igen och skall ha ett tredje kort kostar 
det 300 Ringgit, fjärde kortet kostar det 3.000 Ringgit och skulle du mot förmodan förlora det en 5 
gång åker du i fängelse upp till 3 år och får även böter. 
 
Den allmänna läkarvården är billig i Malaysia. Om man går till en statlig vårdinstans får man betala 5 
Ringgit, men man kan givetvis också vända sig till privat läkarvård men då är kostnaden högre och 
ligger på 30 Ringgit. Ett annat exempel är om man väljer att föda sitt barn på ett statligt BB kostar 
det 25 Ringgit, mot 3 000 Ringgit privat. 
 
I hjärtat av Kuala Lumpur ligger Independence Square. Det var här den malaysiska flaggan halades 
upp för första gången som en fri nation 31 augusti 1957. Tidigare var platsen mer känd för sin 
cricket plan, som finns kvar och drivs av Royal Selangor Club. Sport är fortfarande viktigt i Malaysia 
och allra populärast är fotboll, sedan kommer cricket och badminton. 
 
Chinatown är en av Kuala Lumpurs äldsta delar. Här är ett myller av byggnader i olika stilar. 
Gammalt som nytt. Den mest kända gatan är marknadsgatan Petaling Street, som öppnar på 
eftermiddagen och håller öppet till ca 22-tiden. Här kan du finna märkeskopior till väldigt billiga 
priser och det är alltid en god ide att pruta. På kvällarna dras grillvagnar fram och gaturestauranger 
riggas upp. Här kan man kan välja mellan olika grillspett med kött, fisk, skaldjur, grönsaker och frukt 
som kolgrillas.  
 
I närheten av Chinatown ligger Sentral Market, med marknad både inomhus och utomhus. Det var 
från början en hantverksmarknad och här kan man fortfarande hitta en hel del hantverk såsom batik, 
träsniderier etc. men även den vanliga turistshoppingen såsom t-shirts, väskor, solglasögon med 
mera. 
 
Viktiga byggnader i Kuala Lumpur är järnvägstationen, Sultan Office och Stora Moskén. 
 
 

      
 
 
Vårt hotell 29/3:   Dorsett Hotel  
http://www.dorsetthotels.com/malaysia/kualalumpur 
 
Vårt hotell 30/3:   Parkroyal Hotel 
https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur.html 
 
 
 

http://www.dorsetthotels.com/malaysia/kualalumpur
https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur.html


2017-03-31 Kuala Lumpur - Kuching 
  Av Michael Herrström 
 
Tidig uppstigning och utcheckning från Ritz Carlton. 
0500 går bussen till KUL International där vi ska flyga med MH2542  KL.07.20 till Kuching, 
Borneo. Efter att vi hamnat i lite tidsbrist vid incheckningen så fick till slut alla ett boardingkort och 
resan fortsatte. Kuching International är den flygplats som matar sydvästra delarna av Sarawak med 
resenärer. Den ligger ca 12km söder  om Kuching 
 
Kuching är huvudstad i delstaten Sarawak i Malaysia och belägen vid Sarawak floden. 
På Bahasa Malaysia betyder Kuching Katt. Därför välkomnas man av en staty föreställande en vit 
katt när man kommer till staden. 
 

         
 
Kort historia Borneo 
Redan under 1500 talet upptäcktes ön av Europeer. Spanjorer och Portugiser tog kontroll över 
handeln med efterträddes under 1700 talet av Nederländerna. Britterna tog kontroll över den 
nordvästra delarna och 1841 lyckades den brittiske sjöofficeren James Brooke skapa ett eget rike i 
Sarawak och erkändes av Sultanen av Brunei som Raja. Borneo invaderades av Japanska trupper 
mellan 1941-1945. Efter Andra världskriget tog Britterna över igen och flera Sultaner bildade 
Malaysiska Federationen 1948. Sarawak blev en självständig delstat 1963 i den då inrättade staten 
Malaysia.  
 
Vid ankomst i Kuching så möter vår guide Paul från Borneo Adventure upp. 
Paul kommer att följa oss under hela tiden i Sarawak. 
 
Det blir sightseeing där vi gör ett besök på ”Sarawak State Museum”. Museet byggdes redan 1891. 
Vi besökte den delen som kallas ”old Building” och här kan man på bottenvåningen se utställningar 
av Sarawaks fauna med reptiler, däggdjur och fåglar.På första våningen finns den etnologiska 
avdelning med utställningar om Långhus, de olika etniska grupperna i Sarawak, musikinstrument 
samt båtar och mycket mer. 
 
Efter vår sightseeing är det dags att ta sig till Kuching Hilton för incheckning och efter lunch dags 
för en cykeltur runt Kuching. Vi sätter oss i bussen och blir transporterade till Paradesa Borneo på 
Wayang Street. Nu är det dags att ställa in höjd på cykelsadlar, höjd på styre och se till så att 
hjälmarna passar. Vi får en säkerhets genomgång utav vår guide Nik och sedan ger vi oss iväg. 
 
Under turen får vi se: 
* ”Old State Mosque” Moskèn kallas också för ”Masjid Lama”-Den gamla moskèn. 
Originalbyggnaden byggdes i trä 1852 men den nuvarande byggnaden ersatte 1968.  
I moskèn får det plats ca 4.000 personer och i området kring moskèn finns en muslimsk 
begravningsplats 



 
* Kubah Ria Satok, lokal marknadsplats under tak. Här säljs allt från frukt, kött, fisk och souvenirer. 
Detta var också vårt drickastopp. 
 
* Under turen fick vi se traditionella Kampung hus på pålar. De av barnen som har tagit hand om 
sina föräldrar bäst får ärva huset. Vi cyklade även igenom  ett vanligt bostadskvarter strax utanför 
Kuching. Här är gatorna uppkallade efter de som äger gatorna. 
 
* Astana,Palats i Sarawak var ett av stoppen. Palatset byggdes 1870 av den andre vita Rajan, Charles 
Brooke som bröllopsgåva till hans fru. 
 
Efter 3,5 timmars uppfriskande cyklande nådde vi till slut Sampan Jetty och det blev båt tillbaka till 
andra sidan Sarawak floden. 
 
Samling av gruppen blev först till kvällens middag där en traditionell Sarawak Laksa inmundigades 
på en restaurang längs floden 
 
 

             
 
 

      
 
 
Vårt hotell:   Kuching Hilton 
http://www3.hilton.com/en/hotels/malaysia/hilton-kuching-KUCHITW/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www3.hilton.com/en/hotels/malaysia/hilton-kuching-KUCHITW/index.html


2017-04-01 Kuching - Batang Ai / Nanga Sumpa (del 1) 
  Av Kamilla Öhrström 
 
Vi samlas kl 08.00 i Hiltons lobby efter en god frukost och utcheckning. Alla har packat det 
nödvändigaste i mindre ryggsäckar för ett par dagar i djungeln. Våra stora resväskor lämnar vi på 
hotellet tills vi kommer tillbaka till Kuching. 
 
Vi hoppar in bussen och framför oss väntar en 4 timmar lång bussresa med några stopp på vägen 
och mycket information från vår guide Paul. Chauffören Jeffery kör vant och säkert på den 
skumpiga vägen mot Batang Ai. Vägen som håller på att breddas kantas av grävskopor och 
byggarbetare på sina ställen. Mestadels är utsikten från bussfönstret djungel och ett och annat hus. 
Vi får reda på att bergskedjan mellan Sarawak och Kalimantan bildar en naturlig gräns mellan 
Malaysia och Indonesien. Den kallas för ”the Kalimantan range” och den högsta toppen är 2200 
m.ö.h. 
 
Vårt första stopp blir i Serian, huvudstad i Sarawaks 12:e distrikt och känd för Duran frukten. 
Det bor ca 50.000 invånare här och varje år har de en stor skördefestival. Vi stannar vid den lokala 
marknaden mitt i byn för att proviantera. Här finns allt du kan tänka dig. Allt från mat, kläder och 
elektronik till guldfiskar i plastpåsar. Människorna är nyfikna och mycket vänliga. 
 

   
 
 

2017-04-01 Kuching – Batang Ai / Nanga Sumpa (del 2) 
  Av Jasmina Haraldsson 
 
Frukost och utcheckning från Kuching Hilton hotel. Vår guide Paul och en buss tar med oss på en 
lång resa till Batang Ai. Vi reser genom ett spännande landskap på förvånansvärt bra motorväg. 
 
Efter 2 timmars färd gör vi ett stop i staden Serian. Vi äter lunch på en lokal restaurant och shoppar 
lite på lachau Bazaar. Paul säger att han alltid stannar här för att fylla på förråden innan han reser 
iväg med en grupp. Det är ett populärt stop för både turister och lokalbefolkningen. 
 
Vidare färd i 2 timmar och sedan stop vid en liten lokal marknad för påfyllning av godis och vatten.  
Vidare färd de 2 sista timmarna innan vi ankommer Batang Ai. Vi möts av unga män från triben 
Iban som ska ta oss vidare till Nanga Sumpa i smala långbåtar. 
 
Båtarna packas med mat, ryggsäckar och oss. Vi får alla sätta på oss flytvästar och medhavda 
regnkapuschonger. Båtarna är oerhört vingliga och skräcken börjar redan när vi sätter oss i båtarna. 
När vi alla satt oss och vår färd börjar, öppnar sig himlen och regnet vräker ner. 
Och fortsätter att ösvräka ner i 2 timmar. Regnet piskar som spikar i ansiktet, det kommer in vatten 
överallt på kroppen, dessutom har vi ett enormt åsk-/blixtoväder precis ovanför oss. I det här läget 
är man väldigt liten och väldigt väldigt rädd. 



Under den långa färden skopas det vatten ur båtarna, vår båtförare tappar bort sig, en motor 
stannar, situationen var så absurd att skräcken över att eventuellt drunkna övergick till att sitta och 
skratta. 
 

   
 
Väl framme vid Borneo Adventure djungelcamp, Nanga Sumpa Lodge, dyngsura men lättade blev vi 
visade till vårt långhus. Paul berättade att detta var en av de tre värsta båtresor han någonsin gjort. 
Klädombyte till något torrt och utforska våra rum. 
 
Kvinnor från triben lagade och bjöd på en god buffémiddag. Efter middagen blev vi bjudna över till 
tribens långhus och en träff med hövdingen. Paul berättade att i detta långhus bor 36 familjer, alla 
släkt med varandra. En del barn lekte i korridoren. Hövdingen med fru hälsade oss välkomna och 
bjöd på hemmagjort vin. Paul berättade lite om triben och familjerna som bor där. 
Efteråt gick vi tillbaka till vårt långhus och gjorde oss iordning för natten. Mitt rum hade 5 sängar 
och var helt öppet mot regnskogen. Cikadorna spelade öronbedövande. På natten flög något stort in 
i mitt rum och famlade runt. Livrädd sprang jag upp och hämtade öronproppar, somnade sent 
omsider. 
 
Vår Djungel Lodge:   Nanga Sumpa Lodge 
http://borneoadventure.com/lodges/nanga-sumpa-ulu-ai/ 
 
 
 

2017-04-02 Batang Ai / Nanga Sumpa - Aiman resort 
  Av Jasmina Haraldsson 
 
Kl 04.00 började tribens alla tuppar att gala.Paul hade berättat att varje familj äger 4-6 tuppar, och 
alla dessa var nu igång med att överrösta varandra. Kvinnorna från triben var upp tidigt och ordnade 
med en god bufféfrukost. 
 
Vädret var återigen soligt så vi passade på att fotografera lite runt huset. Efter frukosten väntade de 
unga männen med långbåtarna på oss. Vi fick åka båt över floden och påbörja dagens 
djungeltrekking. En spännande entimmes tur genom regnskogen, där Paul berättade om naturen och 
triben Iban. Vi fick se gummiträd, en begravningsplats, spännande växter och ett kärlekshus. 
 
Vi möttes återigen av de unga männen med långbåtarna, den här gången en harmonisk tur på floden 
till Pebble beach. Framme vid Pebble beach lagade kvinnorna från triben lunch över öppen eld. 
Vi fick en visning hur de lagar sticky rice. Medan kvinnorna lagade lunch, gick vi över floden till 
andra sidan, en liten tur i regnskogen och var sedan framme vid ett vackert vattenfall som heter 
Enseluai. Nästan hela gruppen badade vid vattenfallet. 
 

http://borneoadventure.com/lodges/nanga-sumpa-ulu-ai/


   
 
Vi bjöds på en väldigt god grillad lunch på stranden. Efter lunchen togs vi på ytterligare en 
harmonisk tur på floden genom regnskogen. Det var magiskt! 
Åter vid Nanga sumpa för att packa ihop våra kläder och ting. I taket i mitt rum hänger 2 stora 
fladdermöss. Det var nog dom som tumlade omkring på natten. Vidare båtfärd till Aiman Resort. 
Nu gick det betydligt fortare, solen sken så vi fick se vad vi missat kvällen innan i regnet. 
Regnskogen är oerhört vacker. 
 
Framme i Aiman resort blev vi välkomna med en drink och en vacker hälsningsdans. 
Aiman resort är långhus byggda för turister med alla faciliteter som dusch och toa på rummet, 
restaurang och pool. Vackert men inte så bokat. Vi fick en rundtur , tittade på olika rum , och fick 
lite bakgrundsinformation om hotellet. Eftermiddagen fri tid i poolen. På kvällen bjöds vi på god 
middag på hotellet. Alla sov nog gott på natten. 
 
Vårt hotell:   Aiman Batang Ai Resort & Retreat http://aimanbatangai.com 
 
Mer information om Batang Ai området: 
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g298308-d609904-i54238038-
Batang_Ai_National_Park-Sarawak.html 
https://sarawaktourism.com/attraction/aiman-batang-ai-resort/ 
 

   
 

           

http://aimanbatangai.com/
https://sarawaktourism.com/attraction/aiman-batang-ai-resort/


2017-04-03 Aiman Resort - Kuching 
  Av Agneta Wennberg 
 
Efter en god frukost på Aiman Batang Ai hotel (ett före detta Hilton hotel) med en underbar utsikt 
över Batang Ai så gav vi oss iväg på en ca 20 minuters båttur till fastlandet. Därefter ca 2 timmars 
busstur i riktning mot Sri Aman och Kuching innan det var stopp för ett besök på Le w s 
pepparfarm. Förutom att de odlar peppar som sedan efter olika processer blir svart o vitpeppar som 
skördas 3 gånger om året, så "odlar" (om man nu kan säga det?) de svalbon som är superdyra, 
kineserna älskar dom. Guiden Paul berättade att han smakat men var inte ett dugg imponerad, 
däremot så ska det generera vissa fördelar rent hälso och åldersmässigt, detta enligt kineserna. De 
utvann även gummi på denna plantage. Sedan var det dags för lunch på en lokal kinesisk restaurang 
Wei Thian, riktigt gott. 
 
Ombord bussen igen och mot Semenggoh Orangutangcenter som vi nådde efter ca 30 minuter. Det 
var helt fantastiskt att få se Orangutanger i det fria. De kanske inte har det bästa matskicket och är 
väldigt frigjorda minst sagt, men otroligt underhållande att se på. Det var ju förenat med en viss 
försiktighet att besöka centret, det är trots allt vilda djur. Ej tillåtet med paraplyer och att rikta med 
GoPro mot Orangutangerna då de kan betrakta dessa som vapen och anfalla. Samt att vara lågmäld. 
En Orangutang som hette Charlie hade bott där längst och var 50 år. Honom såg vi inte, däremot 
såg vi en mamma med bebis. Totalt såg vi 5 orangutanger. 
 

              
 
Efter besöket så var det dags att checka en på vårt 
hotell i Pullman i Kuching. Vi möttes med 
välkomstdrink, sång och dans av personalen, kände 
väl oss inte helt fräscha efter 2 dagar i bushen men 
välkomnandet var supertrevligt. Direkt på 
välkomstdrinken, dags för inspektion av hotellet. 
(Varför slösa tid på att fräscha upp sig) 
 
Superstora utrymmen, yngsta hotellet i Kuching 5 år 
gammalt. On Top of Everything som han som 
visade runt oss uttryckte sig. De har 5 olika 
rumstyper, pillowselect samt kad kai linen. Inga balkonger (men vilka hotell i KCH har det) Design 
var genomgående densamma i alla rum. Fräscht. Stora rum och badrum. Enligt min mening är 
Pullman det bästa hotellet vi bodde på i Kuching.    
 
Avslutades med middag på hotellet, supergod meny samt information från Sarawak Tourism Board 
och vi fick en jättefin bok av Borneo Adventure om Batang Ai. En drink i baren sedan var det 
definitivt dags att sova.  
 
Vårt hotell:   Pullman Kuching http://www.pullmankuching.com 

http://www.pullmankuching.com/


2017-04-04 Kuching - Bako National Park  (del 1) 

  Av Renata Martinkova 

 

Vi checkar ut från hotell Pullman kl 8.00. Transfer med buss kl. 9.00 till båten, som tar oss till Bako 

nationalpark. Båtresan är trevlig med vacker natur runt omkring oss och tar cirka 30 min. Vi blir 

varnade att inte bada i vattnet då det kan förekomma krokodiler. Denna unika och vackra 

nationalpark instiftades 1957 och är därmed Malaysias äldsta nationalpark. Den är på 2727 hektar. 

 

Väl framme, tar vi oss till parkens huvudbyggnader och redan där får vi en försmak av 

nationalparkens rika djurliv. Vi ser bland annat en varan, makakapor och ett skäggsvin. Vi väljer en 

av de många vandringsleder som erbjuds, nämligen Telok Paku. Vandringen är på 1,5 km och tar 

ungefär en timme med ett flertal stop på vägen. Vi 

upplever ett fantastiskt utbud av tropisk vegetation 

med mangroveskogar, frodig djungel och regnskog. 

Vi ser de välkända näsaporna hoppa från träd till 

träd. De är unika för Borneo och i Bako 

nationalpark lever cirka 300 av dessa sällsynta 

varelser. Näsapor kallas Orang Belanda på malajiska, 

vilket betyder  ”holländsk apa”, eftersom man tyckte 

att näsapan såg ut som de holländska 

kolonisatörerna.  

 

Terrängen på vår upptäcktsfärd är ibland lite tuff med många trädstammar 

och rötter i vägen för oss. Det fuktiga klimatet gör att stigen är hal på ett 

flertal ställen, så man får passa sig. Vår slutdestination är en härlig strand 

där en båt väntar på oss för att ta oss tillbaka till parkens huvudkontor för 

lite lunch. Parkens restaurang erbjuder ett urval av lokal mat med ris eller 

nudlar. Makakaporna är inte blyga och många av dem försöker närma sig 

när vi sitter ute på terrassen. De är också sugna på lunch och en av de 

andra resenärerna blir av med sin mat när han ovetandes vänder sig om. 

Efter lunch går vissa av oss på ännu en upptäcktsfärd, en kortare sådan. 

Klockan 14.30 tar vi båten till fastlandet där bussen väntar på oss för att 

ta oss tillbaka till Kuching. Vilken härlig dag vi haft i Bako Nationalpark. 

Tack för den här gången!  

Sammanfattning; efter genomförd resa till Bako Nationalpark kan vi konstatera att: 

 Vill man spendera mer tid i nationalparken kan man boka övernattning. Välj en säng i en sovsal, 

camping, eller ett eget rum med alla bekvämligheter, dock av enkel standard. 

 Bako är en plats för trekking och promenader med utmärkta leder i regnskogen. Lederna tar mellan 

en och hela tio timmar att ta sig igenom. 

 Terrängen är hård och lämpar sig inte för personer med gångsvårigheter och rullstolsbundna.  

 Bad är inte att rekommendera, då det kan finnas krokodiler. 

 Parken kan erbjudas som en trevlig dagsutflykt från Kuching 

 I parken kan man se; primater som makaker, silverlangurer och näsapor, mushjortar, spökdjur, 

skäggsvin, sibetkatter, uttrar, varaner och ödlor, talrika arter av fåglar samt krabbor, havsanemoner 

och sjöstjärnor i sin naturliga miljö. 

 Lämplig klädsel; bra skor att vandra i, flipflops kan vara bra att ha på båtturerna, regnjacka/poncho, 

luftiga kläder, shorts samt en hatt mot solen.  Glöm ej kamera! 



2017-04-04  Kuching - Bako National Park (del 2) 

  Av Bosse Svanberg 
 
Det föll på min lott att rapportera vad som hände efter lunch vår sista dag på Borneo. 
Vi checkade in på Hotel Riverside Majestic i Kuching (vår vana trogen att byta hotell varje natt höll 
vi starkt på - varför bryta ett vinnande koncept  :o).  
 
FAKTA o synpunkter 
Riverside Majestic Hotel (RM) kommer från och med i slutet av maj i år bestå av två torn. Det vi 
bodde i samt en nybyggd del Riverside Majestic Tower (RMT). Tornen är ungefär lika höga (ca 23 
våningar) och mellan komplexen finns i 3 våningar ett shoppingcenter. 
I tillägg till dessa två hotell finns ett hotell tvärs över gatan mot floden (Hotel Margaritha (HM)) som 
tillhör kedjan. Hotellen drivs av staten vilket ibland visar sig innebärande bristande underhåll så 
också här. Vårt rum var helt ok (rummen är rymliga) men vissa av deltagarna informerade mig om 
bristande städning, mögelangrepp på tapeter, ofräscha duschdraperier.  Så rådet blir att boka 
kommande gäster i det nya tornet RMT, kostar förmodligen lite mer (prisuppg fanns ej) men på 
detta sätt undviks klagomål. 
Hotellets (RM) standard sätter vi till 3 (officiellt högre) och om vi jämför de tre nämnda hotellen blir 
nog kvalitetsligan; 

1. RMT 
2. HM 
3. RM 

HM har en fördel framför de andra och det är att pool området ligger med utsikt över floden, 
trevligt.  
 
Övrigt i/om hotellet RM: 
*I Kuching centrum 20 min från flygplatsen, man går lätt till 
restauranger och musikbarer 
*Stor reception, verkade fungera väl 
*241 rum (den nya delen kommer att ha 272 rum (lite olika 
varianter)) 
*sky bridge mellan tornen 
*Buffet frukost, ganska riklig men starkt asiatisk orienterad, dock 
finns det som de flesta svenskar behöver. (Kunderna är i stor 
majoritet asiater, helt naturligt) 
*Halal certifierat kök 
*Fri Wifi på rummet liksom i övrigt på hotellet 
*pool, ganska stor men ganska sterilt område, inga blommor, växter eller dyligt 
*squash bana, gym, tennisbana 
*konferens rum, NJA, en konferensgrupp lägger jag nog inte här, möjligen i det nya tornet, där 
kommer att finnas 2 konf. rum annars - Pullman nästa !! 
*executive rum på 16e 17e och 19e etaget där också en del sviter finns 
*executive lounge på 17e och 18e etaget, lite små snacks o alkoholfria drycker, effektiv personal som 
gav snabb o kunnig hjälp bl a för inbokningen av flyg 
*3 våningsplan med shopping, väskor, skor, kläder, souvenirer med mera, som vanligt  
 
På kvällen intogs en härlig middag på kinarestaurangen LEPAU. En utsökt middag där diverse rätter 
som brukligt är serverades. Under middagen avtackades Borneo Adventure med Nacha i spetsen, 
även Paul (vår guide) och Disney (Borneo Adventure Kuching representant) var närvarande. 
 
Vi var några som sedan fortsatte och gjorde Kuchings natt osäker. Trots en tisdag så var det rätt 
mycket folk ute på ett par av barerna vi besökte. Trevliga musikbarer med levande musik. 
Vårt hotell:   Riverside Majestic Hotel          https://www.riversidemajestic.com 

https://www.riversidemajestic.com/


 
 

  Av Josefin Mårtensson & Yvonne Henriksson 
 
Avstånd: ca 45 -60 minuter från Kuala Lumpors flygplats beroende på trafiken. Hotellet ligger 
centralt och bra i närheten av Bukit Bintang med flertalet restauranger och shoppingcenter. 
Antal rum: 346 rum i 5 olika kategorier 
Rum & Faciliteter: ljusa fint inredda rum med luftkonditionering, tv med lokala kanaler, 
rumsservice, heltäckningsmatta, kassafack, minibar, litet kylskåp, hårtork, badkar eller dusch och wc, 
kaffe och te-faciliteter, wi-fi, badrock och morgontofflor, strykjärn och strykbräda. 
Restaurang: Checkers Café en all-day dining restaurang med kapacitet för 150 personer. Windows 
Café and Lounge är ett 3 i 1 koncept med café, bar och lounge.  
Spa/Gym: på hotellet finns en utomhus pool på fjärde våningen att tillgå för hotellets samtliga 
gäster. Ett mindre gym finns också att tillgå. 
Övrigt: På hotellet finns även mötesrum för sällskap från 10-200 personer. Växlingsmöjligheter, 
barnpassning vid förfrågan, tvättservice, bagagerum är några av de andra faciliteterna som också 
finns på hotellet. 
Adress: 172 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpor, Malaysia 
 
http://www.dorsetthotels.com/malaysia/kualalumpur 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorsetthotels.com/malaysia/kualalumpur


 

  Av Josefin Mårtensson & Yvonne Henriksson 
 
 
Avstånd:  ca 45 -60 minuter från Kuala Lumpors flygplats beroende på trafiken. Hotellet ligger i 
affärsområdena och tar ca 5 minuter in till City Center med bil. 
Antal rum:  21 rum i 5 olika kategorier 
Rum & Faciliteter:  ljusa fint inredda rum med luftkonditionering, TV och DVD med satellit 
kanaler,  kassafack, minibar, hårtork,  dusch och wc vissa även med jacuzzi, kaffe och te-faciliteter, 
wi-fi och iPod-docka 
Restaurang:  en huvudrestaurang som serverar frukost som är inkluderat i boendet förutom det kan 
även lunch och middag serveras till gästerna i a la carte men är inte inkluderat.. 
Spa/Gym:   på hotellet finns en utomhus pool att tillgå för hotellets samtliga gäster. Massage och 
behandlingar finns att få mot kostnad. 
Övrigt:  Hotellets öppnades 2012 efter varit ägt som en privat villa och som då gjordes om till 
hotell. Ett inhägnat område som övervakas för ett tryggt boende. Parkeringsplats finns vid behov. 
Adress:  No. 8, Persiaran Madge,  55000 Kuala Lumpor, Malaysia 
 
http://www.villasamadhi.com.my/ 
 
 

 

http://www.villasamadhi.com.my/


 

 

  Av Josefin Mårtensson & Yvonne Henriksson 
 
 
Avstånd:  ca 45 -60 minuter från Kuala Lumpors flygplats beroende på trafiken. Hotellet ligger 
centralt och bra i närheten av Bukit Bintang med flertalet restauranger och shoppingcenter. 
Antal rum:  426 rum i 5 olika kategorier ( boka gärna Orchid rummen som har tillgång till en 
separat lounge) 
Rum & Faciliteter:  ljusa fint inredda rum med luftkonditionering, TV med lokala kanaler, 
kassafack, minibar, hårtork,  badkar eller dusch och wc, kaffe och te-faciliteter, wi-fi och strykjärn 
med strykbräda 
Restaurang:  hotellet erbjuder flertalet olika restauranger, lounge, brasserie, pool bar och 
rumsservice 
Spa/Gym:  spa möjligheter med behandlingar finns att tillgå mot kostnad samt gym utan kostnad. 
På hotellet finns även en utomhus pool att tillgå för hotellets samtliga gäster.  
Övrigt:  På hotellet finns även möjligheter för konferens med flera mötesrum i olika storlekar både 
för mindre och större sällskap.  
 
https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur.html 
 
 

         

https://www.parkroyalhotels.com/en/hotels-resorts/malaysia/kuala-lumpur.html


 

 
  Av Josefin Mårtensson & Yvonne Henriksson 
 
Avstånd:  ca 45 -60 minuter från Kuala Lumpors flygplats beroende på trafiken. Hotellet ligger 
centralt och bra i närheten av Bukit Bintang med flertalet restauranger och shoppingcenter. 
Antal rum:  394 rum i 9 olika kategorier  
Rum & Faciliteter:  ljusa fint inredda rum med luftkonditionering, TV med lokala kanaler, 
kassafack, minibar, hårtork, badkar och dusch med wc, kaffe och te-faciliteter, wi-fi och strykjärn 
med strykbräda, 24h butler service, rumservice, tvättservice. 
Restaurang:  hotellet erbjuder flertalet olika restauranger med olika inriktningar 
Spa/Gym:  spa möjligheter med bastu och jacuzzi och med behandlingar finns att tillgå mot 
kostnad samt gym utan kostnad. På hotellet finns även två utomhus pooler att tillgå för hotellets 
samtliga gäster.  
Övrigt:  På hotellet finns även möjligheter för konferens med flera mötesrum i olika storlekar både 
för mindre och större sällskap. Här finns även möjlighet för bröllopspaket och bröllopsfester. 
Adress:  168 Jalan Imbi,  55100 Kuala Lumpor, Malaysia 
 
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/malaysia/kuala-lumpur 
 
 

      

http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/malaysia/kuala-lumpur


 

  Av Josefin Mårtensson & Yvonne Henriksson 
 
Avstånd:  ca 45 -60 minuter från Kuala Lumpors flygplats beroende på trafiken. Hotellet ligger 
centralt i China town  vid Petaling Street i i Kuala Lumpor. 
Antal rum:  151 rum i 3 olika kategorier  
Rum & Faciliteter:  ljust fint inredda rum med luftkonditionering, TV med satelitkanaler, dusch 
med wc, kaffe och te-faciliteter, hårtork, kassafack, wi-fi,  
Restaurang:  hotellet erbjuder en restaurang som heter Cafe Petaling 
Spa/Gym:  på hotellet finns det inga spa eller gym möjligheter 
Övrigt:  På hotellet finns det möjligheter att boka in sig på utflykter/transporter då det finns en 
resebyrå i lobbyn. 
Adress: 62 Jalan Sultan, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia 
 
http://www.swissgarden.com/hotels/sikl/ 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swissgarden.com/hotels/sikl/


Nanga Sumpa Jungle Lodge 

  
 
Avstånd:  ca 5 timmars resa från Kuching till vägs ände vid båtbryggan vid Bantai Ai sjön. Därifrån 
ca 90 minuters resa med långbåt. 
Rum & Faciliteter:  Långhusets nya del har rum av varierande storlek för 2-5 personer vissa med 
andra utan eget badrum. Se hemsidan för mer information. 
Restaurang:  Måltider serveras på Lodgen kan även arrangeras under utfärder i naturen. 
Spa/Gym:  På Lodgen finns det inga spa eller gym möjligheter 
Övrigt:  En hub för en stort urval utfärder från dagsturer till över en vecka. Se hemsidan för 
exempel på utfärder. 
 
http://borneoadventure.com/lodges/nanga-sumpa-ulu-ai/ 
 

    
 

    
 

    
 

http://borneoadventure.com/lodges/nanga-sumpa-ulu-ai/
http://borneoadventure.com/lodges/nanga-sumpa-ulu-ai/


 
 
Avstånd:   ca 5 timmars resa från Kuching till vägs ände vid båtbryggan vid Bantai Ai sjön. Därifrån 
ca 20 minuters resa med hotellet färja. 
Antal rum:  100 rum fördelade på flera långhus.  
Rum & Faciliteter:  Moderna långhus med rymliga rum som har allt man kan begära. 
Restaurang:  Hotellet har restaurang 
Spa/Gym:  Spabehandlingar finns att tillgå mot kostnad samt gym utan kostnad. På hotellet finns 
även en utomhus pool 
Övrigt:  Ett utmärkt alternativ för gäster med höga krav på comfort eftersom hotellet är en 
alternativ bas för djungeläventyr med Borneo Adventure. 
 
http://aimanbatangai.com 
 

    
 

    
 

 

http://aimanbatangai.com/


 
 
Avstånd:   Centralt beläget i Kuching 
Antal rum:  389  
Rum & Faciliteter:  Sju olika typer av rum och suiter 
Restaurang:  Restauranger, barer, café 
Spa/Gym:  Spa, Fitness,  möjligheter med behandlingar finns att tillgå mot kostnad samt gym utan 
kostnad. På hotellet finns även en utomhus pool 
Övrigt:  Troligtvis det bästa hotellet i Kuching. Konferensfaciliteter 
 
http://www.pullmankuching.com 
 
 

    
 

    

http://www.pullmankuching.com/

