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Suomen Kuvausmatkat oy

Malesian Borneo &
Indonesian saaristo 2023
Orangit, Komodonvaraanit & Sademetsät.
Aika: 		
La 20.4. - La 12.5.2023
		23 pv
Ryhmäkoko: Max 11+1 henkilöä
Hinta: 		
9 020 eur*
Brunei- Pre-tour
Aika: 		
18.-21.4.2023
Hinta: 		
á 480 eur
* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä.

Pääkohteet: Malesia: Gunung Mulu
Mt Kinabalu ja raflesia
		Danum Valley
		
Indonesia: Tanjung Putin kans.p.
		Jaavan tulivuoret
		Komodon saaristo			
Lajstoa:
Orangit, Nenäapinat
		Komodonvaraani
		
Ruokailut:
Päiväohjelman mukaan: 			
		
Aamiainen (A), Lounas (L),
		
Päivällinen (P)

Lennot:
Kansainväliset lennot:
		
* HEL - Miri, Malesia
		
* Lahad datu - BKI - KUL - Surabaya
		
* Jakarta - Helsinki
		Kotimaanlennot:
		
* Miri - Gunung Mulu - Kota Kinabalu
		
* Kota Kinabalu - Sandakan
		
* Surabaya - Pangkalan Bun - SUB
		
* SUB - Labuan Bajo - Jakarta
Vaativuus:
		

Retket eivät edellytä
tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa.

Lisätiedot:

info@kuvausmatkat.fi
www.Kuvausmatkat.fi
puh. 0400 191 348
puh. 0505 201 827

		
		

Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä
valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan edellyttämät vakuudet. Rek. nro 46/12/Mj
Esitteen kuvat: Jouni Klinga
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Malesian Borneo &
Indonesian saaristo 2023
Indonesia on maailman suurin saarivaltio: rikkonainen
tasavalta muodostuu yli 17 500 saaresta! Saarten lukumäärä symbolisoi sekä luonnon että kulttuurin kirjoa.
Maa kuuluu maailman väkirikkaimpiin (yli 230 miljoonaa
asukasta), mutta toisaalta myös luonnon biodiversiteetti
kamppailee samalla tasolla Brasilian kanssa.
Indonesian ja Malesian monimuotoisen luonnon taustalla on sijainti päiväntasaajan trooppisilla vyöhykkeillä
ja rikas biotooppien kirjo alavista rannikkoalueista yli
viistonnisiin vuoriin. Toisaalta taustalla on sijoittuminen
kahden eliömaantieteellisen alueen rajalle. Indonesian
länsiosat Bali ja Kalimantan mukaan lukien edustavat
aasialaista lajistoa. Sen sijaan tutkija Wallacen mukaan nimetyn linjan itäpuolella eläimistö on australaasialaista lajistoa.
Indonesian ja Malesian suurella kiertomatkalla perehdymme kolmeen toisistaan poikkeavaan kohdealueeseen. Matkan alkuvaiheessa sukellamme Borneon upeimpiin sademetsiin. Ne löytyvät Malesian Sabahin osavaltion aivan itälaidalla olevasta Danum Valleyn kansallispuistosta. Vierailemme lisäksi matkan
alussa Gunung Mulun kansallispuistossa ja luolissa. Borneon matka on ajoitettu huhtikuulle, jolloin on
mahdollista löytää myös jättiläismäinen maailman suurin kukka, raflesia, Mount Kinabalun kansallispuistossa.
Siirtymät kohteelta toiselle hyödynnämme myös uusiin kulttuureihin ja kohteisiin tutustuen. Indonesian pääsaarella Jaavalla tutustumme Bromo vuoriston kuvauksellisiin tulivuoriin tiiviin ohjelman välissä
pidettävällä ”retriitillä”. Tanjung Putinin kansallispuisto Indonesian Borneolla on paras kohde tutustua
orankeihin villissä sademetsäympäristössä. Asumme perustasoisessa sademetsälodgessa, josta käsin
tutustumme orankien ohella myös muuhun Borneon rikkaaseen sademetsälajistoon perinteisillä klotokasuntovenepäiväretkillä.
Kolmas pääkohteemme on Floresin länsipuolella sijaitseva Komodon saaristo, joka tunnetaan maailman
suurimpien matelijoiden, komodonvaraanien asuinsijana. Majoitumme saaristossa olevaan viihtyisään
rantalodgeen ja teemme päiväretkiä saarille. Monipuolisen kiertomatkan jälkeen on mahdollista varata
myös lisäpäiviä viihtyisissä lomakohteissa Balin rannoilla ja vuorilla.
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Malesian Borneo &
Indonesian saaristo 2023
Muutokset ohjelmassa ja lentoreiteissä ovat mahdollisia.
To 20.4.2023 Helsinki – Malesia
Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä kohti Malesiaa.
Alustavana lentoreittinä on Qatar airwaysin lennot Dohan ja Kuala Lumpurin kautta
Miriin. Varaamme silti oikeuden vaihtoehtoisiin lentoreitteihin ja -yhtiöihin.
HEL DOH 1720 2330
DOH KUL 0130 1400
KUL MYY 1715 1935
Pe 21.4.2023 Saapuminen Miriin
Illalla saavumme Malesian Borneolla sijaitsevan Mirin lentokentälle. Majoitumme ensimmäiseksi yöksi kaupungin laidalla olevaan viihtyisään rantahotelliin.
Majoittuminen: Miri Marriott Resort
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La 22.4.2023 Miri - Gunung Mulu (A, P)
Rauhallisen aamun jälkeen palaamme takaisin lentokentälle ja lyhyelle päivälennolle Gunung Mulun kansallispuistoon. Lentokenttä palvelee lähinnä vain kansallispuistoa ja sen vieressä olevaa pientä kylää; kiitoradalta
on puiston portille vain vartin ajomatka. Majoitumme sademetsän laidalla olevaan hyvätasoiseen hotelliin. Ensimmäisen iltapäivän vietämme aikaeroon totuttautuen
hotelliin lähiympäristössä.
Majoitumme Gunung Mulun alueelle neljäksi yöksi. Puisto tarjoaa hyvät puitteet tutustua sekä sademetsäluontoon että Borneon kuuluisiin luolastoihin. Kahtena ensimmäisenä päivänä retkeilemme ennalta vahvistetun
ohjelman mukaan. Kolmantena päivänä asiakkailla on
mahdollisuus retkeillä alueen merkityillä luontopoluilla
myös omatoimisesti. Sademetsäluonnon tarkkailu ja kuvaaminen kun onnistuu parhaiten kiireettömästi kohteita
ja kuvakulmia tarkkaillen. Gunung Mulussa majoitukseen
sisältyy puolihoito.
Majoittuminen: Mulu Marriott Resort
Su 23.4.2023 Gunung Mulu (A, P)
Aloitamme tutustumisen Gunung Mulun sademetsiin puiston monipuolisen polkuverkoston ja paikallisoppaamme avulla. Sademetsien ohella puisto on kuuluisa upeista
luolistaan, sekä niiden asukkaista lepakoista. Iltapäivällä suuntaamme Deer cave
-luolastoon. Täällä avautuu joka ilta upea luonnonnäytelmä, kun kymmenet tuhannet
lepakot lähtevät katkeamattomina nauhoina ulos luolastoista. Ja toisinaan petolinnut
odottavat lepakkonauhojen saapumista iltataivaalla.
Sekä varhain aamulla että iltapäivällä teemme opastetut retket Gunung Mulun upeissa sademetsissä. Retkikohteissa on hyvä polkuverkosto eikä retkeily edellytä tavanomaisesta päiväretkeilystä poikkeavia varusteita.
Majoittuminen: Mulu Marriott Resort
Ma 24.4.2023 Gunung Mulu (A, P)
Tänään lähdemme jokiveneretkelle, ja vierailemme uusissa jokivarteen avautuvissa
luolastoissa. Retkikohteita voidaan valita paikan päällä myös ryhmän kiinnostuksen
mukaisesti. Illalla lähdemme puiston keskuspaikalta yöretkelle.
Majoittuminen: Mulu Marriott Resort
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Ti 25.4.2023 Gunung Mulu (A, P)
Kolmas retkipäivä Gunung Mulun kansallispuistossa. Tarkka retkisuunnitelma vahvistetaan osallistujille ennen matkan alkua. Esimerkiksi Mulun Canopy Skywalk on
480 metrin pituinen latvustopolku 10-30 metrin korkeudella maanpinnalta. Tarjolla
on mahdollisuus sekä oman oppaamme johdolla tehtäviin metsäretkiin. Vaihtoehtoisesti alueella on myös joitakin merkittyjä ja omatoimisesti kuljettavia reittejä, joissa
voi halutessaan kuvailla oman aikataulun mukaan. Omatoimisesti kuljettavia polkuja
on esimerkiksi 1,5 km Heritage-polku tai 8 km ja 6-8 tunnin Paku Valley -polku.
Majoittuminen: Mulu Marriott
Ke 26.4.2023 Gunung Mulu - Kota Kinabalu (A)
Vapaan aamun jälkeen palaamme takaisin varttitunnin ajomatkan päässä olevalle
lentokentälle ja lennämme Kota Kinabaluun. Majoitumme kahdeksi yötä Kota Kinadalun rannikolla olevaan Shangri-La Rasa Ria -hotelliin, jonka yhteydessä on myös
yksityinen Rasa Ria -suojelualue. Iltapäivällä voimme retkeillä puiston poluilla tai rentoutua valtameren äärellä.
Majoittuminen: Shangi-La Rasa Ria tai vastaava.
To 27.4.2023 Kota Kinabalu - Päiväretki Mount Kinabalulle (A)
Aamulla lähdemme ajamaan Mt Kinabalun kansallispuistoon. Tutustumme Mount Kinabalun juurella olevaan
maineikkaaseen orkideapuistoon ja nautimme upeista
vuoristomaisemista.
Retken päätavoitteena on etsiä seudulta maailman suurinta kukkaa, raflesiaa. Lähes metrin leveydeltään oleva
kukkiva raflesia on yksi sademetsäekosysteemin huikeimmista elämyksistä - ja paras vuodenaika raflesioiden
löytämiseen on juuri huhtikuu. Mt Kinabalun ympäristö
on puolestaan yksi parhaista ympäristöistä raflesioiden
etsintään. Vierailemme myös viehättävällä luonnonputouksella ennen kuin myöhään illalla palaamme takaisin
hotelliimme Kota Kinabalussa.
Majoittuminen: Shangi-La Rasa Ria tai vastaava.
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Pe 28.4.2023 Kota Kinabalu - Sandakan (A)
Aamulla palaamme lentokentälle ja jatkamme kiertomatkaa Sandakaniin.
BKI SDK 0715 0755
Perillä Sandakanissa jatkamme suoraan Labuk Bayn
mangrovemetsien suojelualueelle. Alue on kuuluisa nenäapinoista, joiden kanta tällä yksityisellä suojelualueella
on Borneon suurin. Villeille apinoille tarjotaan maastossa
lisäruokaa, ja nämä ovat myös oivia kuvaustilanteita. Aamun ensimmäinen ruokailu on jo 09.30.
Mangrovemetsään rakennetuilla polkusilloilla on mahdollista päästä kuvaamaan monipuolisesti myös muuta kosteikkojen lajistoa. Vietämme koko aamupäivän alueella, jossa eri ruokintalavoilla tapahtumat linkittyvät aina iltapäivään saakka. Ryhmän
kiinnostuksen mukaan voimme lounastauon jälkeen palata alueelle vielä uudelleen
iltapäivällä.
Majoittuminen: Sabah Hotel Sandakan (4*) tai vastaava.
La 29.4.2023 Sandakan- Lahad Datu - Danum Valley (A, P)
			
Aamulla matkamme jatkuu Gomantong caves -luolastolle. Borneon monista luolista Gomantong on puitteiltaan
mahtavin. Holvistojen korkeudet ovat jopa yli 60 metriä.
Luolasto on samalla yksi tärkeimpiä jaavansalangaanien
pesimäpaikkoja, joiden pesiä käytetään pääskysenpesäkeiton valmistuksessa. Paikalliset ovat keränneet niitä
linnunpesäkeiton raaka-aineeksi jo 500-luvulta lähtien.
Lintujen ohella valtavassa luolastossa, jossa pääsemme
retkeilemään rakennettuja pitkospuita myöten, on myös
tuhansia lepakoita ja muuta luolalajistoa. Esimerkiksi
David Attenborough on nostanut tämän luolan yhdeksi
vaikuttavimmista luontokohteista, joihin on tutustunut
elämäntyönsä aikana. Luolasto on kirjoitushetkellä suljettu rakenteiden korjaustöiden vuoksi, mutta sen uskotaan avautuvan kevääseen mennessä.
Luolaretken jälkeen ajomatka jatkuu Borneo Rainforest
Lodgelle. Danum Valleyn alueelta löytyy järeitä aarnimaisia sademetsiä suurine lankkujuurisine jättiläisineen ja
monipuolisine kasvillisuuksineen. Tutkimuksissa nämä
on todettu myös Borneon vanhimmiksi sademetsiksi.
Pääpaino on nimenomaan itse sademetsäympäristöön ja maisemaan tutustumisessa: primäärisissä sademetsissä eläimistön havainnointi on aina haastavaa. Met-
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sissä asustaa esimerkiksi orankeja, mutta havainnot useimmiten jäävät oksistojen
väleissä liaaneilta toiselle liihotteleviksi varjoiksi. Danum Valleyssa retken pääpaino
on muissa lajeissa; orankien elämää pääsemme sukeltamaan tarkemmin sitten Indonesian puolella.
Majoittuminen: Borneo Rainforest Lodge.
Su 30.4.2023 Borneo Rainforest Lodge (A, L, P)
Täysi retkipäivä Danum Valleyn sademetsissä. Yksi lodgen kuuluisuuksista on puiden
latvustoon rakennettu kävelysilta, jolla on mahdollisuus liikkua myös omatoimisesti.
Voimme lähteä matkaan jo ennen auringonnousua odottelemaan metsän piirteiden
avautumista hämärän ja aamu-usvan keskeltä. Lodgen ympäristössä on monipuolinen
polkuverkosto, ja tarkempi retkiohjelma kohteineen sovitaan paikanpäällä ryhmämme toiveiden mukaisesti. Vierailun tarkoituksena on mahdollistaa kaikille halukkaille
intensiivinen päiväretkiohjelma lodgea ympäröivissä metsissä. Eläinten havainnointi aarnimetsän keskellä on haastavaa, ja lyhyellä vierailulla pääpaino on maailman
kauneimpiin sademetsäalueisiin kuuluvan alueen metsäekosysteemiin tutustuminen
elämyksenä. Oleskelu Borneo Rainforest Lodgella on täysihoidolla.
Majoittuminen: Borneo Rainforest Lodge. http://www.borneonaturetours.com
Ma 1.5.2023 Borneo Rainforest Lodge - Lahad Datu - Kota Kinabalu - Kuala Lumpur (A)
Aamupäivän saamme retkeillä edelleen uusilla viidakkopoluilla Danum Valleyn alueella. Lounaan jälkeen lähdemme paluumatkalle takaisin Lahad Datuun ja iltapäivälennolle Kota Kinabalun kautta Kuala Lumpuriin.
LDU BKI 1600 1655
BKI KUL 1800 2040
Majoitumme Kuala Lumpurissa lentokenttähotelliin ja jäämme odottelemaan matkan jatkumista seuraavana aamuna Indonesiaan.
Majoittuminen: Sama-Sama Hotel tai vastaava.
Ti 2.5.2023 Kuala Lumpur - Surabaya - Tanjung Putin (A, P)
Aamulla lennämme Jaavan saarelle Indonesiaan. Kohteenamme on Surabaya, josta
lounastauon jälkeen jatkamme edelleen Keski-Kalimantanille - Borneon Indonesian
puoleiseen osaan.
KUL SUB 0910 1055
SUB PKN 1430 1605
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Laskeudumme loputtomien öljypalmuplantaasien jälkeen Pangkalan Buniin, josta
matkaamme illaksi Tanjung Putinin kansallispuistoon isokokoisella klotok-asuntoveneellä. Tulvasademetsäalueella kansallispuiston tiestön virkaa hoitaa puistoa halkovat pienet viidakkojoet.
Majoitumme kansallispuiston ainoaan sademetsälodgeen jokivarren tulvametsässä.
Perustasoisessa lodgessa on ilmastoidut huoneet ja kolme ateriaa päivässä, joista
lounas nautitaan monesti retkilounaana. Tulvametsässä kaikki rakennukset ja kävelyreitit on rakennettu tolppien varaan.
Majoittuminen: Rimba lodge (Täysihoito).
Ke 3.5.2023 Tanjung Putin National Park (A, L, P)
Aamun valjetessa olemme valmiit nauttimaan sumuisista jokimaisemista perinteiseltä klotok-veneeltämme käsin. Katetuissa puisissa asuntoveneissä on tilaa liikkua
matkojen aikana ja avoin kattotaso on monesti hyvä paikka tarkkailuun ja kuvaamiseen. Jokivarret ovat kiehtovia eläimistöltään ja monesti yksiä parhaita esimerkiksi
apinalajien havainnointiin. Etenkin varhain aamulla ja illan hämärtyessä.
Ensimmäisenä retkipäivänä veneretken kohteena on Camp Leakeyn tutkimusasema,
jossa tohtori Birute Galdikas aloitti villien orankien tutkimukset vuonna 1971. Puistossa on nykyisin kolme paikkaa, joissa orangeille tarjotaan ruokaa säännöllisesti
samana kellonaikana. Kohteet ovat yleensä lyhyen, noin puolen tunnin kävelymatkan etäisyydellä jokivarresta. Ruokinnoilla käyvät orangit ovat villejä; ne voivat käydä
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yhtenä päivänä ruokinnalla, ja viettää sen jälkeen neljä
viikkoa viidakon siimeksessä.
Koko päivän retkellä klotok-asuntoveneellä nautimme
mukana olevan kokin loihtiman lounaan ja lodgelle palaamme päivälliseen mennessä.
Majoittuminen: Rimba lodge.
To 4.5.2023 Tanjung Putin National Park (A, L, P)
Toinen retkipäivä Tanjung Putinin kansallispuistossa. Liikumme jälleen koko päivän käytössämme olevalla asuntoveneellä, ja teemme päiväretkiä uusille orankikohteille
rantametsissä. Asuntoveneen kannella voidaan kävellä
vapaasti ja siellä on tilaa ottaa myös pikku siestaa ja
ruokalepoa matkapäivän aikana. Toisinaan apinalaumat
valtaavat myös lodgea ympäröivän sademetsän. Ekohotelli on rakennettu sademetsän keskelle, eikä eläimistöön tutustumiseksi aina tarvitse mennä kovin kauas.
Majoittuminen: Rimba lodge
Pe 5.5.2023 Tanjung Putin National Park (A, L, P)
Kolmas retkipäivä Tanjung Putinin kansallispuistossa. Keskeisimmät orankokohteet
on mahdollista nähdä jo kahdessa päivässä. Toisinaan kuvaamisen haasteena voi
olla sade tai liian kova auringonpaiste, jonka vuoksi olemme varanneet vielä kolmannen päivän orankien parissa. Ja villien orankien parissa jokainen kohtaaminen on
aina ainutlaatuinen. Klotok-asuntolaiva on käytössämme ja voimme palata uudelleen samoille orankipaikoille, tai viettää leppoissaa sademetsäpäivää lodgen tuntumassa. Luonnollisesti etenkin jokivarret ovat kiehtovia myös linnostollisesti, metsäpolkujen makrokuvausmahdollisuuksista puhumattakaan.
Majoittuminen: Rimba lodge
La 6.5.2023 Tanjung Putin National Park - Pangkalan Bun - Surabaya (A)
Aamuhämärissä lähdemme paluumatkalle Pangkalan Bunin kaupunkiin ja lennämme Jaavan saarella olevaan Surabayaan.
Kostean viidakkoretken jälkeen matkaamme lentokentältä Jaavan sisäosiin: Kahden
päivän ”retriitille” Bromo-vuoristoon. Sademetsäretkien jälkeen on miellyttävä viettää hetki viileämmässä ilmanalassa.
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Majoitumme tunnelmalliseen Plataran Bromo -lodgeen ja vietämme alueella vapaan
iltapäivän. Hotellimme sijaitsee jylhässä maalaismaisemassa.
Majoittuminen: Plataran Bromo, https://www.plataran.com/plataran-bromo/
Su 7.5.2023 Bromo Mountains (A)
Aamuyöllä lähdemme jeeppiretkelle Bromo vuoristoon. Nousemme ennen auringonnousua jeepeillä Penanjakan huipulle, josta avautuu päivän kajastaessa huikea tulivuorimaisema. Kuvaussession jälkeen nautimme aamiaista upeissa vuoristomaisemissa ja jatkamme vielä aamupäivän ajan alueen retkipoluilla. Iltapäivän lopulla on
jälleen aikaa rentoutua ja nauttia Plataran hotellimme palveluista.

Majoittuminen: Plataran Bromo
Ma 8.5.2023 Bromo Mountains - Surabaya - Flores, Labuan Bajo - Komodo (A, P)
Matka jatkuu aamulennolla Surabayasta Floresille, Labuan Bajoon.
Labuan Bajo on pieni satamakaupunki, jonka merkitys on viime vuosina kasvanut,
kun tietoisuus Komodon saaristosta on kiirinyt maailmalle. Siirrymme lentokentältä
suoraan pikkukaupungin satamaan, josta on parin tunnin moottorivenematka Komodon saaristoon ja maailmanperintöalueelle.
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Majoitumme aivan saariston ydinalueilla olevalle Komodo Resortille. Ekohotelli tarjoaa parhaat puitteet tutustua Komodon saariston snorklaus- ja sukelluskohteisiin,
mutta myös saariston suurimpaan erikoisuuteen: komodonvaraaniin. Vapaa iltapäivä
lodgella - mahdollisuus varata etukäteen snorklaus- tai sukellusretkiä. Majoittuminen Komodo Resortilla on täysihoidolla.
Majoittuminen: Komodo Resort. http://www.komodoresort.com/
Ti 9.5.2023 Komodo Resort (A, L, P)
Tänään nousemme varhain ja lähdemme koko päivän veneretkelle. Komodon kansallispuisto ja maailmanperintöalue on maailman suurimpien matelijoiden eli komodonvaraanien viimeinen turvapaikka. Viidellä erillisellä saarella esiintyvä komodonvaraani voi kasvaa jopa kolmen metrin pituiseksi ja yli 70 kilon painoiseksi. Lajin
maailmankanta on vain noin 5 000 yksilöä.
Kokopäiväretkellä vierailemme Kokomodon saarella. Retkeily tapahtuu polkuja pitkin ja mukanamme on aina kansallispuiston laillistettu vartija, joka on koulutettu
käsittelemään näitä maailman suurimpia maalla eläviä matelijoita ja huolehtimaan
matkailijoiden turvallisuudesta.
Aamupäivän varaaniretken jälkeen paluumatkalla vierailemme jollakin saariston
upeista snorklauskohteista. Parhaimmillaan seudun snorklausretkillä voi uiskennella jättiläismäisten meressä liihottelevien paholaisrauskujen keskellä. Illaksi palaamme takaisin kotisaarelle.
Majoittuminen: Komodo Resort.
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Ke 10.5.2023 Komodo Resort (A, L, P)
Mahdollisuus viettää vapaapäivää Komodon saaristossa. Lodgelta käsin on mahdollista käydä myös ”kotirannassa” snorklausretkellä tai lähteä melontaretkelle.
Komodonvaraaneja on mahdollista käydä katsomassa
sekä Rincan että Komodon saarilla. Kartoitamme ennen
matkaa lähtijöiden kiinnostusen osallistua lisäretkelle
Rincan saarelle, jolloin voimme paluumatkalla seurata
hedelmänsyöjälepakoiden lentoonlähtöä auringonlaskussa. Lisäretken hinta on 50 euroa.
Majoittuminen: Komodo Resort.
To 11.5.2016 Komodo Resort - Labuan Bajo - Jakarta (A)
Aamupäivällä on aika lähteä paluumatkalle Labuan Bajoon ja sieltä edelleen päivälennolla Jakartaan. Saavumme Jakartaan iltapäivän lopulla.
LBJ CGK 1520 1635
Pe 12.5.2016 Jakarta - Doha - Helsinki
Paluumatkamme Suomeen alkaa yölennolla Dohan kautta Helsinkiin.
CGK DOH 0110 0545
DOH HEL 0215 0810
Saapuminen Helsinkiin perjantaina klo 08.10.
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BRUNEI -PRE-TOUR 18.-21.4.2023
Ti 18.4.2023 Helsinki – Malesia
Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä kohti Malesiaa.
Alustavana lentoreittinä on Qatar airwaysin lennot Dohan ja Kuala Lumpurin kautta
Miriin. Varaamme silti oikeuden vaihtoehtoisiin lentoreitteihin ja -yhtiöihin.
Ke 19.4.2023 Saapuminen Miriin
Illalla saavumme Malesian Borneolla sijaitsevan Mirin pikkukaupungin lentokentälle.
Majoitumme ensimmäiseksi yöksi viihtyisään rantahotelliin.
Majoittuminen: Miri Marriott Resort
To 20.4.2023 Miri - Bandar Seroi Begawan, Brunei (A)
Aamulla lähdemme autokyydillä Bruneihin. Rajalle on matkaa noin 10 km ja Brunein
pääkaupunkiin Bandar Seri Bewangaan on noin kahden tunnin ajomatka.
Brunein sulttaanikunta on vain 400 000 asukkaan valtio, joka on rikastunut öljytuloilla. Maassa ei esimerkiksi ole lainkaan yksityistä tai yritysverotusta. Nykyinen
Brunein sulttaani, hänen majesteettinsa Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal
Bolkiah Mu´izzaddin Waddaulah kuuluu maailman rikkaimpiin henkilöihin yli 20 miljardin omaisuudellaan. Majoitumme sulttaanin rakennuttamassa loistokkaassa The
Empire -merenrantahotellissa, joka on itsessäänkin jo nähtävyys.
Pre-Tour -peruspakettiin sisältyy aamiaismajoitus Mirissa ja Bruneissa sekä kuljetukset kohteiden välillä. Bruneissa tehtävät lisäretket vahvistetaan sen jälkeen, kun osallistujien määrä on vahvistunut. Tulemme tarjoamaan tutustumiskierrokset kaupungin
loistokkaisiin nähtävyyksiin sekä päivällä että lisäoptiona yövalaistuksessa. Mahdollisena retkikohteena on myös päiväretki Temburongin kansallispuiston sademetsään
ja sinne rakennetulle latvustopolulle.
Majoittuminen: The Empire Hotel & Country Club. http://www.theempirehotel.com/
Pe 21.4.2023 Bandar Seroi Begawan, Brunei - Miri (A)
Omatoimista tutustumista Brunein nähtävyyksiin tai osallistuminen erikseen sovittaville lisäretkille. Illalla kuljetus takaisin Malesian Miriin, jossa majoittuminen jo tuttuun
hotelliin. Mirin huone on pidettävissä myös Brunein retken ajan 50 e lisähinnasta.
Perusohjelman mukaan matkustavat saapuvat hotelliin myöhään illalla.
Majoittuminen: Miri Marriott Resort
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Kartta. Malesian Borneo & Indonesian saaristo 20.4.-12.5.2023. Tärkeimmät reitit ja kohteet.
Voit tutustua keskeisiin matkakohteisiin Google-kartassa seuraavan linkin avulla:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tZHVqOGo1aKov-_7dAh_RgBzgBAogp8&usp=sharing

