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19.September og 20. september
Innsjekking på Gardermoen gikk smertefritt og alle påmeldte
hilste på hverandre etter hvert. Flighten Oslo – AMS gikk greit og
boarding på flighten AMS til KUL også. Flyet en KLM Boing 777
var fullt til siste plass, service og maten var etter forventningene
men sove fikk jeg ikke. På KUL flyplassen ble vi mødt av
representanter fra Overland tours og transfer til Hotell Prins var
unnagjort på ca 1 time. Hotellet var komplett fullbooked derfor ble
omvisningen begrenset til public områder. Bra 4 stjernes hotell
med meget bra service og hyggelige ansatte.
Kl 19.00 ble vi kjørt til et ekte malaysisk restaurant Bijan hvor vi
spiste sammen med ledelsen i Overland tours. Maten var meget
bra og service nivået høyt, etter besøkstallet å dømme et meget
populært sted. Etter hvert merket alle turdeltakere at de manglet
en del søvn og alle la seg tidlig.
21. September
Opp kl. 06.00 prøvekjørte trimrommet og svømte i det fine
utendørs basseng, som ligger på 10ende etasje i et lite tropiske
hage. Etter frokost og utsjekking kl 08:00 ble vi hentet av en
guide fra Overland tours som ga oss en omvisning i de sentrale
delene av KUL inkludert China town og Orchid garden. Det ble
fort veldig varmt og kl 11.00 kjørte vi til Hotell ISTANA hvor vi fikk
en omvisning og ble invitert til Malaysisk buffet til Lunch. Hotellet
er et lite hakk over hotell Prins og etter min mening et 4+ stjerne
hotell. Etter lunch besøkte vi Hotell Maya som er et imponerende
byggverk i funkis stil også innredningen er i samme stilen.
Standard rommene var noe mindre en på de hotellene vi hadde
besøkt fram til da men til gjengjeld meget funksjonell innredet.

MAYA hotell er et bra 3 *** Alle hoteller hadde internett enten
trådløs eller via kabel på rommene.
Kl. 14.00 ble vi kjørt til flyplassen for å ta flyet videre til Borneo
Sandakan. Flyselskapet Firefly som er et lavprisselskap nektet å
ta imot vår bagasje uten at vi betalte for det. Flyet var halv full og
turen gikk greit. Etter ankomst Sandakan airport møtte oss våre
guider for jungel turen og fraktet oss til Swiss Inn som er vel
Sandakans beste hotell men ikke mer en 2-3 *** rommene er i
minste laget og restauranten var brukbart men ikke mer en det.
22.September
Tok en morgenjogg ved soloppgang og møtte en god del rotter
på min tur som prøvde å gjemme seg etter nattens rydding i
søppelhaugene som det fantes mange av. Sandakan er ikke
akkurat en drømme by som frister til gjenbesøk men er et meget
godt utgangspunkt for det vi kom hit for nemlig å oppleve Sepilok
og Kinabatang River sanctuary. Sepilok var som forventet
turistifisert og Orang gutaene la seg representere ved en kjerne
familie far, mor plus barn resten var ute i jungelen for å finne
favoritmaten nemlig Durian , etter Sepilok og en kort buss tur
tilbake retning Sandakan hoppet vi av bussen og spaserte
gjennom en sjø sigeuner by eller mini venedig en liten by på
stylter i havet.. Ved en brygge gikk vi ombord en transfer båt som
etter 2 timer satt oss av ved Abai jungel lodge og restaurant.
Etter en god lunch gikk vi om bord på en åpen elvebåt ledsaget
av våre 2 jungel guider. Turen var både spennende og lærerik. Vi
så en ekte vill orangutang og mange Brobiskus aper og pigg tail
makai. Høydepunktet var et oppgjør mellom 2 Brobiskus klaner
som sloss om både kvinner territorium og mer….minnet mest om
Oslo en lørdags kveld. Vi fikk også en forjulsstemmning med
fireflies .
23.September
Kl. 0630 avgang til Pitas Lake og møte med både orangutang,
probiscus monkey og en meget farlig gull svart 2 m lang slange
på armlengdes avstand. (husker ikke navn) Etterpå tilbake til
lodge for frokost. Alle i gruppen vår bestemte seg for å være med
på WWFs treplantings prosjekt. Så vi tok turen over elven til Abai
Village og skrev oss inn i prosjektet. Alle syntes det var både
givende og spennende og alle kjøpte mange tilleggs tre, som vi
etterpå selv plantet på den andre siden av elven. Hvert tre ble
merket med et registreringsnummer. Merkene besto av strimler
kuttet ut av tomme øl og brus bokser og på hver strimel ble det

meislet inn en fortløpende serie nummer som ble festet til
trestiklingene. Båt tur tilbake til Abai lodge. Etter vi har pakket
sammen bagasjen igjen og lastet på transfer båten gikk turen
videre oppover elven til Kinabatangan rivers side lodge hvor vi
rakk å spise lunch. Vi skulle hvile en time etter lunch men vår
eminente guide fikk greie på at de var observert ville elefanter ca
45 km oppover elven. Så lunchtimen ble forkortet til 10min og vi
rakk å se på elefantene før mørket senket seg over elven. Borno
elefantene er en egen rase hvor kvinnelige elefanter ikke har
støttenner. En flokk på 5-6 vokse og en unge var opptatt med å
rive ned en nedlagt jungelrasteplass, og det så ut som de koste
seg. Det var svarte natta da vi kom tilbake til lodgen. Vi fikk
beskjed at alle måtte ta på seg en Sarong dinner som la på
rommene og fikk en kort introduksjon hvordan en tar på seg dette
plagget. Alle turdeltakere møtte opp med sarongen mer eller
mindre riktig påkledd. Også hvis begge jungel lodgene var nok så
likt så var Abai lodge ett hakk bedre både i standard og service.
En kan ikke bedømme lodgene etter stjerner ettersom det stilles
helt andre krav til både hvordan anleget passer til omgivelsene
og hvor omveldt vennlig hele driften er lagt opp. Begge fortjener
stemplet godkjent.
24 eptember
Etter frokost og sjekk ut gikk vi denne gangen om bord på en
buss og ikke båt. Bussen kjørte oss til Sabah Tea Farm hvor vi
spiste Lunch og byttet buss og guide. Underveis stoppet vi for å
se næremere på Sabas største birdsnest cave Gomantong. En
meget interressant opplevelse for de som er glad i grotter, guano,
kakkelakker og andre vemmelige dyr. Allerede flere hundre meter
fra grotten slå stanken oss imot. De fleste i gruppen var glad å
komme seg ut igjen uten varige men, absolutt å anbefale for den
eventyr lystne. Men eventyr var ikke slutt for denne dagen. På
turen videre til Kinabalu Pine resort stoppet vi i nærheten ved
Poring Hot Springs. Der kunne vi hvis ønskelig bade utendørs i
både varmt termal vann eller kaldere kilde vann eller en blanding
av begge. Ingen i gruppen valgte det og vi gikk rett på tretopp
vandring. Dette var meget spennende spesielt for de som lider av
høyde skrekk. Ett team fra Smithsonian institut hadde for mange
år siden lagt opp et henge bru system på flere 100m lengde i en
høyde på mellom 40 og 55 meter som gikk fra tretopp til tretopp.
Dette for å studere livet i en regnskog langt over bakke nivå. Nå
er hele dette systemet blitt en turist attraksjon og absolutt verdt
opplevelsen. Derfra gikk turen til vår destinasjon for dagen og vi

sjekket inn på Kinabalu Pine resort (ca.1200m o.h.) som har
nydelig utsikt til det 4095 meter høye Kinabalu fjellet.
25.september
Etter frokost inspeksjon av Kinabalu Pine resort. Anlegget ligger
bra til ovenfor hovedveien og alle bungalower har utsikt mot
Kinabalu fjellet fra hver sin terrasse. Standard var mellom 2-3 ***
nærmere 3. Utsjekking og alle inn i bussen. Transfer til Kinabalu
park og naturreservat som er absolutt verdt ett besøk for de som
er glad i botanikk og alt som kryper og flyr gjennom skogen. Vi
var heldig som hadde med oss en guide som var godt utdannet i
botanikk og kunne forklare oss mye som vi aldri har hørt før. Vi
lærte en hel del nytt. Lunch ble servert på Balsm Restaurant rett
ved inngangen til Nasjonal parken og hvor alle som skal bestige
Kinabalu fjellet må sjekke inn for å registrere seg. Det er ikke lov
å bestige fjellet uten guide. Etter naturvandringen og lunch gikk
turen videre i retning Kota Kinabalu hovedstaden i regionen
Saba. Etter innsjekking på Nexus Resort spiste vi Dinner
sammen med representanter fra den Malaysiske turist
organisasjonen, representanter fra hotell kjeden Nexus resort
tilhørte og en representant fra Camps International.
26. september
09:00 kjørte vi til Shangri-la’s Rasa Ria Resort som er det beste
vi har besøkt av alle hoteller på denne turen. Her stemte alt,
arkitektonisk harmoni, bra beliggenhet, perfekt vedlikeholdt,
nydelig rom og suiter med all den komfort en kan ønske seg. Et
ekte 5* hotell. Neste på program var Shangri-la’s Tanjung Aru
resort som også var av meget høy standard på alle områder,
personlig syntes jeg at beliggenhet var enda bedre en Rasa Ria
Resort. Tanjung Aru ligger på en halvøy og gir deg følelsen av at
du bor på en øy omgitt av havet. Vi ble også invitert til verdens
beste fiske og skalldyr lunch. Kl. 1700 begynte vi inspeksjonen
av Nexus resort sine faciliteter. 18 hulls golfbane, Spa avdeling,
restauranter og møte faciliter. Nexus komplekset består av 3
enheter. Alle 3 ligger på den samme 6 km lange sandstranden
som i sin helhet disponeres av Nexus resort. Vi bodde på Ocean
Panoramas komplekset som ligger mellom de to andre
komplekser. Ocean panorama har høy standard på alle plan.
Rommene er store og pent innredet og de fleste har havutsikt og
balkong. Spa avdelingen med medisinsk senter ligger også i
samme komplekset. På det medisinske sentret kan man få utført
alle slags skjønnhets operasjoner. Kirurgiske inngrep foretas på

et sykehus i Kota Kinabalu og rehabilitering etter operasjonen
foregår på Ocean Panoramas. Spa avdelingen er lekkert og har
et bra tilbud av behandlinger. Maten og service er av meget høy
standard, som kuriositet kan jeg nevne at det var her at jeg spiste
mitt første Mais iskrem….Borneo Villas heter det komplekset som
ligger vest før Ocean Panorama og er bygger i ekte malaysisk stil
og bare 2 etasjer høy. Bra anlegg men etter min mening ikke mer
en 4* egentlig et hotell. Villas og Suites som ligger øst for Ocean
Panorama er et leilighet og bungalow annlegg med minikjøkken
og nydelig nærhet til stranden. Innredning er japansk inspirert
men meget smakfullt og pent Det går shuttle busser mellom
Villas og Ocean ettersom Villas ikke har eget restaurant ennå,
men det kommer snart. 4 * bungalow standard. Etterpå tilbake til
Ocean Panoramas for avskjeds dinner (kold bord) Hele Nexus
komplekset er noe av det største jeg har sett og de har planer
klare til videre utbygging.
27 september hjemreise.
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