STÖD BORNEOS VILDA DJUR OCH RES MED OSS!

Upplev Borneos natur och kultur.
En 11 dagars resa!
November 2019 och Mars 2020
Under denna resa får du uppleva Borneos fantastiska natur och mångfacetterade kultur i
regionen Sawarak, en av Malaysias deltstater. Borneo är världens tredje största ö och delas
av tre länder - Malyasia, Indonesien och Brunei.
De speciella förhållanden som råder på Borneo gör att ön har en biologisk mångfald som
hör till världens största, med över 15 000 växtarter och 221 olika landdäggdjur.
Du kommer att besöka två olika räddningscenter för orangutanger där du får gå ”bakom
kulisserna” och möta de duktiga och mycket engagerade personer som jobbar med dessa
djur. Du kommer att få umgås med människor vars
släktingar och förfäder har befolkat Borneo i
tusentals år.
Under resan får du lära dig mer om de enorma
problem som hotar både djur och natur och varför
det är så viktigt att vi arbetar för att bevara
regnskogen.

Var snäll och läs detta först!
Om du alltid drömt om att hålla en liten orangutangbebis i din famn, då är
denna resa inget för dig!
Bäst chans för ett djur som räddats från fångenskap att en dag överleva på egen hand i
regnskogen, är att hållas så långt ifrån oss människor som det bara är praktiskt möjligt.
Vi är därför emot alla former av resor där turister tillåts att ta "selfies" eller liknande med
en gullig orangutangbaby. Självklart gäller detta alla djur som räddats från fångeskap där
syftet är att de en dag ska kunna återvända till sin naturliga miljö. På våra resor gäller
INGEN fysisk kontakt med djuren, allt för djurens bästa.

Resan i korthet, dag för dag.

Dag 1:
Du anländer till Kuching, huvudstad i regionen Sawarak, på den Malaysiska delen av
Borneo.
Du blir upphämtad på flygplatsen och åker till Basaga Lodge som är ett bekvämt och mysigt
guesthouse med djungelkänsla mitt i den pulserande storstaden. Här möter du personal
från vår samarbetsorganisation, The Orangutan Project, samt dina medresenärer.
Tillsammans äter vi en välkomstmiddag och lär känna varann.
Passa på och njut av dusch med varmvatten, AC på rummet och swimmingpool, för sen tar
det några dagar innan du får uppleva den lyxen igen.

Dag 2:
Semenggoh Orangutan Centre.
Efter frukost beger vi oss till Semenggoh Orangutan Centre där du har en chans att se
orangutanger som lever i vad vi kallar halvvilt tillstånd. Dessa orangutanger blir matade i
djungeln vid bestämda tider och det är då vi har
chans att se dem komma för sin mat. Även om dessa
orangutanger inte kan betraktas som helt vilda är det
en upplevelse att se dessa djur uppe i träden.
Efter denna upplevelse beger vi oss till Padawan, en
by där vi får övernatta i ett traditionellt långhus
hemma hos Bidayuh-stammens invånare.

Dag 3:
Padawan.
Här upptäcker vi hur livet i en by går till hemma hos Bidayuh-folket. Vi lär oss att göra allt
från koppar till bestick av bambu, vi åker längs floden tillsammans med mycket
professionella (och underhållande) djungelguider. Vi antar den ultimata
vildmarksutmaningen: laga din lunch i en urholkad bambustam.

Dag 4:
Den lilla staden Lundu och världens största blomma.
Vi åker till Lundu, en liten stad väster om Kuching. Här kombinerar vi en dag med skönt
strand- och poolliv på Basaga Beach Resort, med en svettig djungeltur i den närbelägna
nationalparken. Världens största blomma, Rafflesian finns i denna nationalpark. Här
upplever du även svalkande vattenfall, gigantiska insekter och ett överflöd av växter.

Dag 5:
Fairycave och Windcave.
En kort biltur tar oss till Bau, där vi besöker dels
grottan som sägs vara hemvist för älvor och dels
vindgrottan som fått sitt namn efter den svala vinden
som alltid blåser genom gottsystemet. Ta med en
ficklampa och ditt bästa Indiana Jones humör! Har du
tur kan du få en skymt av de dansande älvorna! Om
inte kommer du med säkerhet se mängder av fladdermöss. Efter en sval dag i grottorna
åker vi tillbaka till Lundu Basaga Resort för middag.

Dag 6:
Kubah nationalpark.
På förmiddagen hinner du ta ett sista dopp i poolen eller i havet vid vår resort. På
eftermiddagen åker vi vidare till Kubah nationalpark. Här kommer du att utforska djungeln
på natten då den verkligen blir levande. Har du tur kanske du får se Wallaces flygande
groda som bor i dammarna på nationalparken.

Day 7:
Djungelvandring.
Vi vandrar upp till ett vattenfall i Kubah nationalpark och tar ett uppfriskande bad. För dig
som önskar testa dina djungelvandrings-färdigheter erbjuds en möjlighet att vandra hela
vägen till vår nästa destination, Matang Wildlife Centre. Det blir en heldag i djungeln för
den hugade. Transport ordnas för dig som önskar en mindre krävande färd till vårt
vildcenter.

Dag 8:
Matang Wildlife Centre.
Vi tillbringar hela dagen i parken.
Du får möta Orangutan Projects
mycket engagerade team som arbetar för de utrotningshotade djuren. Lär dig om det
viktiga arbete som bedrivs för dessa djur och
hjälp till att göra det roligare för djuren genom
att skapa enklare redskap och gömma mat. Du
kommer att få se och lära dig om djur som du
inte ens visste existerade.

Dag 9:
Bako nationalpark.
Här bor en mängd olika djur, bland annat den faschinerande näsapan. Vi vandrar omkring i
den enormt varierade regnskog som finns i denna park, kopplar av på öde stränder eller tar
en båttur och tittar på den unika miljön med dess rika djurliv. Vi stannar över natten och
kan starkt rekommendera en guidad promenad mitt i natten för att maximera chansen att
se djuren som lever upp under nattens mörka timmar.

Dag 10:
Sarawak Culture Village.
Vi besöker detta "levande museum" som kombinerar historia, tradition, livsstil och
arkitektur med en del utbildning och även en del teater för att skapa en verkligt
mångkulturell upplevelse. Sju unika traditionella byggnader ger dig den
perfekta översikten över Sarawak, dess folk och kulturer. Här får
du en inblick i livet i ett långhus samtidigt som du får uppleva
gästfriheten hos Sarawaks invånare.

Dag 11:
Kuching.
Vi utforskar staden Kuching, en smältdegel av kulturer och människor. Här blandas
gammaldags traditioner med det moderna samhället. Vi besöker några museer, tempel och
arkitektoniska underverk. Du kan även besöka ett av stadens många köpcentra eller varför
inte någon av de fina restaurangerna för en god lunch. På kvällen möts vi på Basaga Lodge
för en avskedsmiddag med gruppen.
Nästa morgon ordnas transfer till flygplatsen för de som reser hem. Önskar du stanna
några dagar extra hjälper vi gärna till att ordna prisvärda övernattningar!

Pris och annan viktig information:
Resa 1 startar på Borneo 27 oktober 2019. Resans sista dag är 6 november 2019.
Resa 2 startar 22 mars 2020, och sista dagen är 1 april 2020.
Vi kommer och hämtar dig till flygplatsen i Kuching. Transport ordnas också till flygplatsen
dagen efter resans slut för den som önskar.

Vad kostar det?
På grund av att vi nyss har startat upp detta och även för att det är i första hand ett idéelt
projekt, vill vi vara extra tydliga och ärliga med hur vi sätter vårt pris. Ni får ursäkta om vi
förklarar det uppenbara.
Resans ordinarie pris är 15200 SEK.
Med early-bird rabatt—13000 SEK
Om du bokar innan sista Maj för höstresan eller innan sista Oktober för vårresan får du en
rabatt på 2200 kr. Detta gör vi såklart för att vi vill ha in bokningar så fort som möjligt för att
kunna planera resan utefter mängden deltagare.
25% av priset betalar du när du bokar resan, resten en månad innan avresedatum. Första
inbetalningen kan du inte få tillbaka ifall du ställer in resan. Detta gör vi för att försäkra oss
om att deltagare är seriösa, ifall många ställer in i sista minuten kan det ju bli katastrof för
oss och för övriga som bokat resan.
Om vi av någon orsak blir tvugna att ställa in resan får du tillbaka hela beloppet.

Hur bokar du:
Du bokar resan genom att mejla borneovanner@gmail.com.Du får då information om hur
du skall betala. När din betalning finns på vårt konto får du en bekräftelse av oss och du har
en garanterad plats på resan!
OBS: Vi kan endast erbjuda ca 15 platser per resa. Först till kvarn gäller!

Vad ingår i priset?
Hela vinsten går direkt till Orangutan Project och deras arbete på Borneo. Ta chansen
och bidra till de vilda djurens och regnskogens överlevnad!
Del i dubbelrum i hotell, resorter, långhus och djungelhyddor resans alla nätter.
Enkelrum finns i mån av plats. Fråga oss!
Frukost resans alla dagar, 10 st sammanlagt.
Lunch resans alla dagar, 10 st sammanlagt.
Middag resans alla dagar, 11 st sammanlagt.
Alla transporter i luftkonditionerade minibussar och båt till Bako nationalpark.
Alla inträden och avgifter för nationalparker och liknande.
Lokala guider vid alla destinationer där sådana finns.
Svensktalande personer som följer med under hela resan på Borneo.

Vad ingår inte i priset?
Flyget till Borneo. Du bokar själv din resa. Det är lätt att hitta bra resor till rimliga priser
via tex Flygresor.se, skycanner.se eller momondo.se. För ca 6500 kr går det att flyga
ToR från Sverige till Kuching med bra anslutningar. Restid varierar från ca 20 till 30
timmar beroende på priset på din biljett.
Behöver du hjälp att boka din resa kan vi hjälpa dig för en symbolisk summa.
Reseförsäkring. Prata med ditt försäkringsbolag vad som ingår i din hemförsäkring.
Betalar du din resa med ett bankkort kan även detta gälla som en försäkring.
Kontrollera detta i god tid innan du reser.
Extra mat och dryck utöver frukost, lunch och middag.

Övrigt:
Det är 6 - 7 timmars tidskillnad på Borneo. Tidig morgon i Sverige är eftermiddag där.
Som svensk medborgare behöver du inget visum om du stannar kortare än 90 dagar. Ditt
pass måste dock vara giltligt i sex månader efter att du rest in i landet.
Vaccinationer kan behövas. Kolla upp vad
som gäller för dig!

Varför resa med oss till Borneo?
Vi som ordnar den här resan heter Kristoffer och Annika. Under hösten och vintern 2017 2018 arbetade vi som volontärer på Borneo för en organisation som försöker förhindra
utrotningen av bland annat orangutangerna. Organisationen heter The Orangutan Project
och drivs av Leo Biddle.
När Leo bad oss om hjälp med att organisera resor till Borneo från våra nordiska länder var
det inte svårt att anta denna begäran. En mer passionerad förkämpe för djur och natur på
Borneo är svår att finna. Leo har arbetat på Borneo i 13 år och under flera år organiserat
resor i syfte att sprida kunskap om vad som händer när regnskogen skövlas och både djur
och människor påverkas på ett mycket negativit sätt.
The Orangutan Project arbetar idéelt och drivs av
donationer och av det överskott resorna ger. Leo har även
börjat bygga upp verksamheter med hotell, resorter,
restauranger och barer på Borneo där 50% av vinsten går till
olika projekt för de utrotningshotade djuren och deras miljö.
På resan bor vi ett flertal nätter på dessa hotell och resorter.
Genom att resa med oss till Borneo stödjer du det viktiga
arbetet Leo och hans medarbetare gör på plats. Du betalar
direkt till oss utan mellanhänder, och vi för pengarna in i
organisationen. Vinsten går direkt till Orangutan Project. När du
under resan besöker Matang Wildlife Centre kommer du med
egna ögon att se och uppleva organisationens fantastiska
arbete, och även se hur långt vi har kvar innan vi börjar se en
lösning på dessa problem.
SÅ STÖD BORNEOS VILDA DJUR OCH RES MED OSS!

Bra att tänka på före resan!

- Vi vill uppmuntra till att ta med så lite skräp som möjligt på resan. Med
skräp menas sånt som kommer att användas enbart under resan eller
enbart en gång. Återvinning och sopsortering finns nästan inte alls på
Borneo, så vi undviker att ta med något från Sverige (där vi har återvinning) som blir till
skräp på Borneo.
- Etisk turism. Detta uttryck innebär att min turistresa inte påverkar miljön eller samhället
negativt i det land jag besöker. Vi tycker att det är viktigt att tänka på detta och vi har
försökt implementera detta i vår resa så långt vi kan.
- Det är bra att läsa på lite extra när man besöker främmande länder, för att minska risken
för jobbiga eller pinsamma kulturkrockar. Malaysia är officiellt ett muslimskt land, men
Sarawak är en väldigt blandad delstat, med många brokiga folkslag och religioner.
- Följande saker kan vara bra att packa med:
 Lätta, oömma kläder som du inte är så rädd om.
 Långbyxor och något långärmat, kanske med huva, för att hålla köld och myggor
borta kvällstid.
 Bekväma vandringsskor. Gärna vattentåliga.
 Många strumpor och underkläder. Det är bra att byta om ifall man överraskas av en
regnskur. Dubbla strumpor motverkar även skavsår.
 Badkläder och handduk.
 Regnkappa eller dylikt.
 Solglasögon och hatt.
 Sandaler eller flip flops.
 Vattentäta skor om du har känsliga fötter.
 Tvål på bit. Både för att tvätta dig själv och som backup ifall du behöver tvätta ett
plagg eller två.
 Myggnät för sängen. Detta finns oftast när det behövs, men det är bra att vara på
den säkra sidan för att få sova ifred.
 Vattentät väska för mobil och annat.
 Vattenflaska. Så slipper du köpa onödig plast på plats.

 Ficklampa, solkräm, myggspray.
 Om du är gluten– eller nötallergiker kan det vara svårt att få tag på snacks. Ta med
egna ifall du vill.
 Något som hjälper mot skoskav eller insektbett.
 Det kan vara bra att ta med något för magen, både mot förstoppning och mot diarré.
Vätskeersättning kan också vara bra.
 En adapter för att ladda telefon.
Malaysiska kontakter ser ut som
i England, med tre pluggar.
 Kontanter för att köpa souvenirer eller extra mat och dryck om så önskas. Malaysia
är väldigt billigt och ifall du inte har tänkt shoppa loss rejält borde 1000 RM (=2230
SEK) räcka mer än väl för hela resan. Det går bra att ta ut kontater på Borneo, men det
går inte alltid att betala med kreditkort i affärer.
 Telefon. I städer och tätorter finns det oftast täckning, men ute i djungeln saknas det
helt. Det kan bli väldigt dyrt att ringa eller surfa på svenskt nummer, så det lönar sig
ofta att köpa ett Malaysisk simkort.
 Tamponger är svåra att hitta, så ta med ett eget lager ifall det behövs.

Bra att tänka på under resan!

- Det kan så klart hända att väder eller andra saker bortom vår kontroll gör att vi måste
ändra något i resplanen när vi väl är på plats. Var beredd på att saker och ting inte är lika
strukturerade i Malaysia som dom är i Sverige :)
- Vi bestämmer så klart inte över djuren och att se vilda djur är ingen garanti, men
chanserna är mycket goda!
- Förhållandena på Matang, Semenggoh och andra platser är vad dom är. Vi som är
engagerade i dessa projekt är väl medvetna om att det inte är perfekt. Det är precis därför
vi ordnar denna resa! Om man är en stor djurvän kan vissa faktum och fenomen på Borneo
vara obehagliga att konfronteras med.
- Kom ihåg att aldrig ge något, mat eller dryck eller andra saker, till djuren. Undvik även att
ta med mat och dryck annat än vatten i närheten av djur. Många av djuren känner igen
godis och snacks och kan bli aggressiva. Lyssna alltid noga på guider och personal!
- Vi kommer att bo en hel del på vanliga hotel med bra standard, men ute i djungeln och i
nationalparkerna är boendena ofta väldigt enkla, ibland bara hyddor i skogen.
- Borneo är fullt av flygande, krypande, ålande och slingrande djur och insekter. Väldigt få
är farliga, men många kan vara obehagliga att bli biten/stucken av. Var alltid uppmärksam
var du lägger fötterna och lyssna noga på guider och personal!
- Att vandra i djungeln i 30 graders värme och hög luftfuktighet kan vara påfrestande. Se till
att ha vatten med dig och berätta för guide eller ledare ifall det blir alltför jobbigt. Vi kan
alltid ta pauser.
- Sarawak är ett relativt säkert område med väldigt låg brottslighet. Stölder kan så klart
alltid hända, speciellt på platser med mycket folk, så var på din vakt när det gäller
värdesaker.
- Droginnehav innebär dödsstraff i Malaysia, så undvik all form av drogrelaterad aktivitet.
Precis som på flygplatsen är det bra att ha uppsikt över väskor så att ingen oönskad rör
dom.
- Enligt lagen måste utlänningar ha pass tillgängligt vid alla tillfällen.

Ifall du är intresserad av att volontära för The Orangutan Project, prata med oss under eller
efter resan! Vi letar speciellt efter dig som kan volontära 6 månader eller längre.

Intressanta länkar:

Vår facebook-grupp

https://www.facebook.com/
groups/907135692810399/

Orangutan Project

https://projectorangutan.com

Basaga Holiday Resort

https://www.basaga.com/

Bli volontär

https://projectorangutan.com/join-the-team/

