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Onsdag 11/9 - Rundvandring i Kuching samt möte med Sarawak Tourism Board 

Del 1  Linda Karlsson, Skärhamns Resebyrå: 

Efter många timmars flyg från Stockholm vaknade vi på Riverside Majestic – Astana Wing, efter en god 

frukost med en hel del unika frukosträtter gav vi oss ut på vår rundvandring i Kuching.  

Värmen gjorde att vi var ett gäng ganska svettiga resesäljare som med vattenflaskan i ena handen och 

solfjädern i andra började vår tur med att James vår guide från Eco Green Holiday berättade om att 

Kuching kallas för kattstaden, och fått sitt namn från Malaysiska ordet ”kucing” som betyder katt men det 

kan även vara så att det kommer från ”cochin” som är ett kinesiskt ord för hamn. Andra tror att det 

kommer från frukten ”mata kucin” som växer vilt i Malaysia och Indonesien vars kärna ser ut som ett 

kattöga… eller att det är döpt efter en liten flod med namn ”Sungai Kuching” som översättes på engelska 

till Katt floden, floden är fylld och byggd på nu så den finns inte kvar. 

Oavsett vart namnet kommer från kan man överallt se olika kattmonument i Kuching så kärleken till 

katter lever kvar! 

    

På vår promenad till fots stannade vi till vid Tua Pek Kong Chinese Temple, som drivs privat. Templet 

har funnits sen 1770 och överlevde både den stora branden i Kuching 1884 samt Japanska invasionen 

under andra världskriget 1941. Det sägs att templet ligger på en bra Feng Shui plats då det överlevde både 

branden och invasionen som skadade många byggnader runt om templet rejält. 

                      

 

Del 2   Malin Eriksson, Jambo Tours: 

 
Vi strosade sedan vidare mot Carpenter Street, där hantverket fortfarande lever kvar i form av smeder och 

lokala hantverkare. Här hittar man även butiker med mat, guld, kinesiska örter osv. Vidare gick vi till 

India Street som är en gata med lite mer marknad känsla med stånd med kläder, souvenirer, mat och annat 

smått och gott. Vi besökte textil museet där man fick beskrivet i bilder och text hur olika mönster och 

tekniker kom från olika stammar. Vackra utsmyckningar och tekniker får man ta del av. Vi besökte även 

Chinese Heritage Museum som ligger mitt emot Tua Pek Kong templet. 



        

Vid floden som går i Kuching ligger den flytande moskén. 

Efter turen kom vi tillbaka till floden där vi åt en god lunch på en lokal restaurang med väldigt trevlig 

personal som snällt visade oss råvarorna och beskrev vad vi hade på tallrikarna. 

               

 

Efter en god lunch ska vi träffa Sarawak Tourism Board på deras kontor som tillsammans med Ecogreen 

Holidays ska hålla en produktinfornation.  

Vi hälsas välkomna av Melissa Liau som är den person som har hand om gruppen och är Managing 

Director på Eccogreen Holidays. Mötet börjar med att vi gör en presentation av oss själva och det företag 

vi representerar.  

Gustino Basuan som är marknadschef på Eccogreen Holidays berättar kort om det relativt unga företaget 

som grundades 2012. Eccogreen Holidays som ägs och förvaltas av ett dynamiskt team med mer än 20 års 

erfarenhet av turistbranschen som gradvis växt, tagit marknad och har idag samarbetspartners i hela 

världen. 

Eccogreen Holidays vision: Att projicera oss själva som ledande inom ekoturism och samtidigt säkerställa 

hållbarhet i våra naturresurser och ekosystem. Vi strävar efter framgång utan att undergräva integriteten 

och stabiliteten som möjliggör lokal samhälls ekonomiska och sociala utveckling. 

Gustino följt av Pauline Lim som representerar Sarawak Tourism Board håller båda intressanta och 

faktabaserade presentationer, med föreslagna itinerarys/ dagsagendor beroende på hur många dagar man 

har tänkt spendera i Sarawak. Efter det fika paus och en tid att prata mer med båda företagens 

representanter för att diskutera vad var och en har för fokus och intressen. Tror med lite mer tid på 

Sarawak kommer att föreslå en tripp till Mulu Nationalpark med de ”Pinnancles” och äventyrsbaserade 

destination som väcker allas intressen.  

Bussen väntar för att ta oss vidare på Santubong Wlildlife Cruise, en båttur ut i mangroveträsken och 

backwaters. Lite trafik ut ur Kuching tar det ca 45 minuter till Sibu Laut, där vi sjösätts och ”skjuts ut” i 

vattnet direkt från båtvagnen/stället ner i floden - lite skoj och för att inte tala om när vi på samma sätt 

dras direkt upp på land på samma båtvagn/ställ ”som om ingenting har hänt”.   

På denna tur är förväntningar höga, då det talas om näsapor, krokodiler, eldflugor mm. Vår resa tar del i 

slutet av den torra perioden och med detta härjar skogsbränder i Sarawak och en som härjar i området 

vilket förorsakar dis/haze som gör att sikten och förutsättningar inte är de bästa. Här ligger Mount 

Santubong som reser sig majestätiskt bakom oss men inga bra foton p g a av disen/dimman som ligger tät.    



Vi åker sakta längs kustlinjen för att spana efter de djur vi i hoppas få se, men utan tur. Åker lite längre ut 

på öppet vatten för att spana efter den en gång utrotningshotade Irrawaddy delfinen. De har sett några 

dagen innan så vi hoppas på att se denna ovanliga sötvattensdelfin. Efter att ha spanat ett tag ger vi upp, 

ingen tur idag.    

 

Irrawaddy delfinen som endast finns här Santubong och andra floder i Kambodja, Burma, Indonesien, 

China och Amazonas. Lägger med ett foto på Irrawaddy delfinen så ni kan särskilja den från 

flasknosdelfinen:  

 

På väg tillbaka längs andra sidan flodbanken får vår guide syn på en grupp näsapor, dock på för långt 

avstånd och inne i mangroveskogenfaktor i träden och rör sig hela tiden inte lyckas fastna på bild + 

dimman, alla foton blir bara suddiga och man kan endast uttyda dess rödbruna päls. 

 

En sista vända in floden längs de smala kringelkrokiga vattenvägarna för att spana vidare efter mera, 

ingen tur här heller, får inte span på några krokodiler eller eldflugor.  

 

En lång dag med mycket nya intryck och möten avslutas på ett lokalt hak som serverar skaldjur fr a. 

Tillbaka vid 22-tiden vårt hotellet för en dusch efter dagens strapatser och natti natti. 

 

 

Torsdag 12/9  -  Kuching – Semenggoh – Batang Ai 

Sofia Åström, Gränsresor: 
 

Vi vaknar upp på Hotellet Riverside Majestic, Kuching med fantastisk utsikt över Sarawak-floden. Efter 

en utsökt asiatisk frukost på hotellets uteservering checkar vi ut och förbereder oss för ett nytt äventyr. De 

äventyr som jag sett mest fram emot på hela resan. Idag ska vi nämligen besöka Orangutangerna på 

”Semenggoh Orangutan Wildlife Center”. 

 

Efter ca en timmas bussresa söderut på guppiga vägar anländer vi. Spänningen är olidlig, kommer vi få se 

några Orangutanger? Inga garantier finns. På Centrat lever 32 djur som deltar i ett program för att 

återpopuleras in i det vilda. Vi kommer fram precis i tid för deras lunchmatning. Orangutangerna lever 

fria, men med lite hjälp av parkvakterna som stöd utfodrar aporna med lite frukt, grönsaker och annat gott 

varje dag. När tillgången på mat är god i djungeln kanske de inte dyker upp på de dagliga matningstiderna 

utan stannar högt uppe i träden och smaskar på allt gott som växer där. 

 

Efter en kortare promenad genom den magnifika djungeln når vi fram till Orangutangernas 

utfodringsställe. Vi har enorm tur denna dag! Ner från de höga träden svingar sig en stor hona med sin 1 

åriga son och 6 åriga dotter. En fantastisk upplevelse att få se dessa djur på så nära håll, utan burgaller 

och stängsel. Fria och lyckliga. Vi får möjlighet att stanna och beskåda djuren i 30 minuter medan de äter 

bananer, meloner och svingar runt i lianerna. Helt fantastiskt! Vilka djur och vilken natur, det går inte att 

beskriva med ord. 

 



     
 

Fulla med intryck och en varm känsla i hjärtat lämnar vi Orangutangerna och Semenggoh Orangutan 

Wildlife Center, vi fortsätter vår resa genom Borneo med buss i ca 5 timmar på skumpiga vägar genom 

byar, djungel och risfält. Efter den långa resan hoppar vi på en båt som tar oss ut på sjön Batang Ai och 

slutdestinationen för dagen är Batang Ai Longhouse Resort. Här ska vi spendera natten. Ett hotell mitt ute 

i ingenstans. Långt bort från trafik och stadsljud.  

 

Här finns bara hotellet, den djupa regnskogen fylld av ljud och liv. Jag verkligen stormtrivs!  

Kan nog bero på att jag är norrlänning och trivs som bäst med naturen och tystnaden ;)  

Det är så vackert och fridfullt. Ett välförtjänt, svalkande dopp i hotellets pool står på schemat.  

Kvällen avslutas tillsammans med vårt härliga PATA-gäng i hotellets restaurang, med god mat och dryck. 

Tänk att få somna till ljudet av djungeln, inget annat. MAGISKT!  

 

 

Fredag 13/9  -  Batang Ai – Iban långhus – Kuching 

Beata Wotoch, JTB Tumlare: 
 

Efter en natt på den vackert belägna Aiman Batang Ai Resort var det dags att påbörja den ”långa” dagen 

på vår resa. Vissa av oss vaknade tidigt för att ta ett dopp i hotellpoolen innan frukost. Andra gav sig ut 

med kamera för att ta bilder på de fina omgivningarna runt hotellet. Vi åt väldigt enkel frukostbuffé på 

hotellet. 

Kl. 9:00 begav vi oss på vårt ”långa” äventyr. Långbåtarna väntade på oss redan. Vi skulle föras vidare 

till långhus som hör till folkgruppen Iban. Det var en riktigt härlig båttur som tog ca 30 minuter, men vi 

hade nog önskat att den varade mycket längre än så.   

 
 



Väl på plats välkomnades vi av triben som bjöd oss in till deras hem (långhus). Vår underbare guide 

James förklarade för oss att det var flera familjer som bodde i samma långhus och de delade på det mesta. 

Detta fick vi se med våra egna ögon lite senare när de hade fått gåvor från oss och andra gäster. De fick 

bl.a. tandborstar, godis och leksaker till barnen, och allting delades ut jämnt mellan alla familjerna. Det 

var en underbar syn 

Den första timmen i långhus fick vi en liten rundtur och bjöds vi in till en av familjernas ”lägenhet”. Det 

var väldigt enkelt inrett, men det fanns tv-apparat! Vi var där på en fredag och barnen vår fortfarande på 

internatskola. Barnen kom tillbaka hem ungefär varannan helg. 

Efter rundturen var det dags för hembryggt risvin-bjudning och ett litet välkomsttal från hövdingen. 

Därefter bjöds vi på en traditionell musik och dansuppvisning, med kvinnor och män iklädda i traditionell 

klädsel. Efter dansuppvisningen blev vi alla bjudna till att dansa tillsammans i en cirkel. 

     

Sedan var det dags för hemlagad lunch. Dagen innan köpte vi matvaror som skulle användas vid 

tillagning av vår lunch. Tydligen så odlas det grönsaker och ris på plats men det räcker inte till besökare. 

Lunch tillagades vid levande eld, och bestod av fyra olika rätter samt ris. 

    

När alla hade ätit klart och vilat lite fick vi testa hur det var att jaga på traditionellt vis hos Iban-folket. Vi 

fick skjuta mot en måltavla med blåsrör och alla var riktigt duktiga. 

   



Vårt nästa mål på resan var besök på en bondgård med pepparodling. Triben Iban även de odlar peppar 

och hela Sarawak är känt just för peppar. I Sarawak odlas det tydligen 80% av Malaysias peppar. 

Återigen fick vi åka långbåt i ca 30 minuter för att ta oss tillbaka till bussen. Det tog ca en timme att köra 

till bondgården. När vi väl kom fram fick vi en rundtur och James berättade för oss att vittpeppar och 

svartpeppar kommer egentligen från en och samma växt. Det är under torkningsprocessen som de får 

olika färger och smaknyanser. 

   

Sedan åkte vi vidare mot Kuching. Det var en lång och äventyrlig resa pga vägarbete. Det byggs en ny 

motorväg som ska bli klar år 2023, så under tiden får man åka på en gropig väg och bli omskakad rätt 

mycket. Vi kom fram på kvällen och checkade in på Hilton Hotel som håller en riktigt bra standard. Det 

verkar som många lokalbor väljer att ha bröllop där. Dagen avslutades med en gemensam middag på 

”Top spot”. Det är ett ”hawker centre” (food court) känt för fisk och skaldjur. Det finns flera stånd som 

erbjuder dagsfärsk fisk till riktigt bra pris. Vi beställde så mycket mat att vi inte lyckades äta upp allt. Det 

var en perfekt avslutning på den ”långa” dagen 

 

 

Lördag 14/9  -  Bako National Park 

Leena Kuitunen, American Express Travel 
 

I Bako National Park kan du uppleva den riktiga Sarawak’s regnskog och vilda djur. National Park är 

grundats redan 1957. Park ligger på Muara Teba's Udde (27kv. km) och där kan du uppleva underbar och 

unik natur - samt djurliv, se träskskog, mangroveskog och långa stränder, dock inte lämpade för simning 

p.g.a. förekomsten av krokodiler. 

 

Det är lätt att göra en dagstur till Bako från Kuching. Busresan från Kuching tar en timme till båthamnen. 

Där köper man en tillstånd för att besöka nationalparken, det går även att hyra en guide. Från hamnen tar 

det en halvtimma att åka båt till Bako. Det finns många och bra naturstigar i Bako och det går bra att 

vandra där utan guide. Fördelen med guide är att de har ett tränat öga för att finna djur och berätta om 



växter. Det går att hyra enkla stugor i Bako om man vill övernatta i parken, där finns även en liten 

restaurang. 

 

Vår underbar guide James under hela resan i Borneo, var expert även på sevärdheterna i Bako. Han kunde 

berätta allt om naturen och vilddjuren i nationalparken. 

Bako kan man se de utrotningshotade rödbruna proboscis monkeys (näsapor) som endast finns på Borneo. 

I parken lever ca 280 individer. Näsan är stor och lång och magen rund och stor, so de ser roliga ut. Det är 

garanterad att se long macaque-apor och silver leaf-apor samt ormar, ödlor, vildsvin med mera i parken. 

 

       
 

Flygresa och flygplatser - Turkish Airlines och Malaysia Airlines 
Del 1.   Lena Kittesson, ReseAgenten i Jämtland AB 

Turkish Airlines var flygbolaget som tog oss från Stockholm-Arlanda till Kuala Lumpur och det med ett 

spännande 3h stopp i Istanbul på den nya flygplatsen. 

Flygplatsen levde upp till mina förväntningar med råge. Den var gigantisk, lyxig och med butiker som var 

hämtade direkt från Rodeo Drive i Beverly Hills. Alla märkesbutiker var uppradade efter varandra. Dock 

blev det inte annat än fönstershopping för min del….  

Gruppen försökte få tillträde till Businessloungen som sägs vara enormt tjusig. Men då vi endast flög 

ekonomi så var vi dessvärre inte välkomna. Vissa var vi som sprang runt och letade efter en lounge som 

gav oss med ett ”Priority Pass”  fri entré, men det visade sig vara en onödig vandring. Den loungen hade 

ännu inte öppnat. Då var valet som andra i gruppen gjorde bättre – att sitta i sköna relax stolar och invänta 

att klockan skulle gå. 

   



Flygresan till Kulan bjöd inte på någon större ”wow”-upplevelse. Det var trångt i sätena och till den 

framförvarande. Maten var inte heller någon större smakupplevelse. Tror också att flygvärdinnorna inte 

hade den bästa av sina dagar. Skrattet och leendet kändes vara långt borta. Att sedan en toalett stängdes 

för att kunna nyttjas av business passagerare endast, gjorde inte saken bättre. Vill man som business 

resenär ta en ”ekonomi toalett”…?  

Väl framme i Kulan så skulle våra väskor hämtas ut. Upplevde att det tog en hel del tid och att varje 

resenär kanske inte skulle kunna fixa det. Äldre människor, ovana resenärer skulle nog satsa på att få en 

sådan ”meet & greet”. 

Från Kuala Lumpur till Kuching reste vi med Malaysian Airlines. Har rest med de tidigare och tycker inte 

bara om deras klädsel, utan tycker även att flygvärdinnorna står sig bra med sitt leende och vänlighet. 

Maten var inte heller här någon sensation, men ner i magen kom den. Till den så serverades ett glas 

vatten, juice – inrikes som det var. 

Inför hemresan kunde våra väskor checkas in hela vägen från Kuching till Arlanda - skönt att slippa 

hämta ut de i Kulan. Däremot var det i KUL tjorv (hopplöst) att få ut boardingkort ur automaterna och på 

så vis kunna passera passkontrollen. Incheckningen öppnade först ca 3 timmar före avgång och vi hade 

många timmar där! Dötid i väntan på att få komma in i avgångshallen. Njaaa….. Där spenderade vi sedan 

några timmar i Loungen som gäster på Priority Pass korten alt. betalande gäster. Mat och dryck i magen 

innan avgång. 

Väl hemma visade det sig att vissa av våra väskor ej lyckades komma fram på bagagebandet i Stockholm. 

Min dök upp 3 dagar efter hemkomst. Men som någon beskrev det hela ”jag slapp ju ta hand om lort 

tvätten med detsamma iaf”  Och jag håller med. 

Del 2   Dung Lu, Pearl Travel 

 

Det här var första gången jag flög med Turkish Airlines så här är mina intryck från resan i economy class. 

Rutten mellan IST - KUL flygs med äldre flygplansmodeller i båda riktningar. Även i business sektionen 

var stolarna gamla och tråkiga. På ditresan gick inte mitt säte att fälla bak och jag kunde inte sova 

någonting. Flighten var full så det gick tyvärr inte att få en annan plats. Maten var vanlig flygmat så inget 

att klaga på. Servicepersonalen ombord verkade inte trivas med sitt jobb. Tonen var kort och leende lyste 

med sin frånvaro. Vid ett tillfälle bad jag om snacks och fick direkt en öppen suck tillbaka. Jag blev paff ! 

Resan dit var allt annat än trevlig. 

 

Jag hade hört både positivt och negativt om Turkish Airlines förut. Nu när jag själv har upplevt så är jag 

inte alls imponerad om jag ska vara ärlig. Sammanfattning enligt min upplevelse så är TK inte mer ok för 

de har bra priser & tider och för en del resenärer så räcker det. För affärsresenärer däremot är det svårt att 

motivera varför de ska välja Turkish Airlines. 

Vad det gäller Malaysian Airlines så har jag åkt med dem förut och de levde de upp till mina 

förväntningar. Servicen och komforten var utmärkt 

 

 

Våra hotell i Sarawak 
Charlotte Hast, Nova Travel: 
 

Astana Wing - Riverside Majestic Hotel ***** ,   10-12sep 2019 

Jalan Tunku Abdul Rahman P.O.Box 2928, 93756 Kuching, Malaysia 



   

 

Astana Wing - Riverside Majestic Hotel ligger i Kuching, 800 meter från Kuching Waterfront Bazaar, 

och erbjuder boende med en restaurang, gratis privat parkering och en bar. Hotellet har 24h service och 

incheckningen ligger 1 trappa upp i byggnaden när man kommer in. Bra och gratis WiFi. Hotellet är 

rökfritt, står det, men om jag minns rätt så fick vi ett rök rum när vi kom och bad om att få byta rum. 

Det är en kort promenad in till shopping och sevärdheter.  

Rummen var fina, kanske något dåligt städat. Badrum med dusch och det fanns schampo, lotion, glas, 

duschmössa, stor och liten handduk i badrummet.  

Rummen har luftkonditionering, platt-TV med kabelkanaler som vi av någon anledning inte ens testade, 

vattenkokare,  hårtork och skrivbord. Rummen har en garderob och safety box. 

Flygplatsen ligger ca 13km från hotellet. 

   

 

Aiman Batang Ai Resort & Retreat *** ,   12-13SEP. 2019 

Aiman Batang Ai Resort & Retreat, Batang Ai 95900 Lubok Antu, 95900 Lubok Antu, Malaysia 

 

   
 

Aiman Batang Ai Resort & Retreat ligger i utkanten av en frodig regnskog i Sarawak och erbjuder 

prisvärt boende med flera fritidsfaciliteter, inklusive en tennisbana och sightseeingturer. 

 



Rummen var i traditionell Borneo-design och vi bodde i rum med Longhouse-stil.  De var bra utrymme 

och det fanns skrivbord och en fransk balkong. Ville du sitta på balkongen så fanns en lång gemensam 

balkong mittemot rummen. 

 

Några provade poolen och jag hörde inga klagomål, så den var nog bra då. Jag bokade en massage direkt 

på 1 timme och den var i traditionell Borneo stil, mycket lik Thai massage. 

 

Det var en stor lobby med en liten affär, lite spel och biljardbord som vi roade oss med efter maten. 

Hotellet erbjuder också andra faciliteter som promenad- och joggingspår samt affärscentrum. 

 

Anläggningen ligger 279 km från Kuching. För att komma till hotellet så måste man åka med båt i ca 

20minuters. 

 

    

     

 

Hilton Kuching Hotel***** ,   13-15SEP. 2019 

Jalan Tunku Abdul Rahman, 93100 Kuching, Malaysia 

   

Hilton Kuching Hotel ligger så gott som granne med Astana Wing - Riverside Majestic som vi bodde på 

de 2 första nätterna när vi kom till Kuching. 



Centralt läge med en kort promenad till shopping och sevärdheter. Vi hade en underbar utsikt över floden 

från vårt rum.  

Rum med heltäckningsmatta, platt-TV, safetybox, garderob, kylskåp och vattenkokare. Badrummet hade 

några badprodukter och badkar med dusch.  

Bra frukostbuffé och det är också öppet för lunch och middag. Hotellet har flera restauranger med 

varierande rätter, från kantonesiska till västerländska favoriter.  

Receptionen hjälper till med aktiviteter i området och valutaväxling. Tvättservice och biluthyrning finns 

tillgängliga mot en extra kostnad. Den närmaste flygplatsen är Kuchings internationella flygplats, ca 13 

km från fastigheten. 

    


