Top 10 hoogtepunten van een vakantie in
Maleisie
Voor de toeristen die geen idee hebben wat nu de meest toffe plekken, activiteiten en
bezienswaardigheden binnen Maleisie zijn, volgt hieronder een top10 TODO's met de tien
mooiste onderdelen van een reis of vakantie naar Maleisie.

1) Een bezoek aan het eiland Langkawi
Langkawi is een prachtig eiland in het noordwesten van het schiereiland Maleisie. Het eiland
is vrij toeristisch, maar heeft ook veel plekken waar je nauwelijks anderen tegenkomt. Er is
bijzonder veel te doen en te bezichtigen; je kunt er makkelijk een dag of 5 verblijven. Het
eiland is vooral prachtig qua stranden en natuur. De sfeer op het eiland is relaxt, vooral rond
de kleine dorpjes in het noorden zul je maar weinig toeristen treffen. Huur een brommertje
voor €10 per dag en rij hiermee het hele eiland door. Je kunt vanuit Nederland gemakkelijk
een verblijf op Langkawi boeken, dit eiland is absoluut een must-visit bij een vakantie naar
Maleisie.

2) Het bountyeiland Perhentian
De Perhentians bestaan uit twee eilanden die zo uit een reisbrochure lijken te komen. Het zijn
schitterende bountyeilanden; ideaal als onderdeel van je vakantie naar Maleisie. Hier ga je
naartoe als je voor een betaalbaar bedrag een bountyeiland in Maleisie wilt bezoeken.
Luieren, zonnen, snorkelen en duiken staan hier centraal. Een PADI cursus kost ongeveer
€225 per persoon, er zijn voldoende duikscholen op het eiland. Ook heb je er diverse resorts;
waar je al voor €15 per nacht kunt verblijven. De lokale gerechten bij de verschillende
restaurantjes rondom het eiland zijn erg lekker. Rond het eiland heb je tientallen duikspots.
De meeste resorts hebben een huisrif, je kunt dus in 10 stappen vanaf je chalet over het strand
lopen, en vervolgens direct tussen het koraal snorkelen.

3) Cameron Highlands
Veel locals gaan naar de Cameron Highlands om even de drukte en hitte in de grote steden te
ontvluchten. Het gebied ligt op dermate hoogte, dat het er bijna altijd lekker koel is.
Temperaturen rond 20 graden zijn daar normaal. Dit gebied is door de Engelsen vooral
gebruikt voor de theeverbouwing. Ook nu nog zie je er uitgestrekte vlakten met thee. Naast
thee kun je er ook overal vers fruit eten; er wordt namelijk ook veel fruit verbouwd. Binnen
de Cameron Highlands heb je meerdere koloniale huizen die als hotel dienen. Je kunt
makkelijk vanuit Nederland een aantal overnachtingen bij een hotel binnen Cameron
Highlands boeken. De standaard Cameron Highlands dagtour is de beste manier om alle
highlights van de omgeving te zien.

4) Historisch Malakka
Malakka ligt op een paar uur rijden vanaf Kuala Lumpur. Het is een gezellig stadje met mooi
historisch centrum; zo mooi dat het in 2007 tot UNESCO World Heritage Site werd

uitgeroepen. Malakka heeft diverse mooie bezienswaardigheden; afgewisseld met moderne
shopping malls. In het historische centrum heb je elk weekend een sfeervolle avondmarkt.
Malakka is ook een bekend food-walhalle van Maleisie. Je hebt er de lekkerste restaurants;
sla vooral de sate celup niet over. Naast lokale eettentjes heb je ook leuke westerse plekjes;
zoals het Geographer Cafe, Limau-Limau en Mod's Cafe.

5) Het eiland Penang
Penang ligt in het noordwesten van het schiereiland Maleisie, een bezoek aan dit eiland valt
goed te combineren met een bezoek aan Langkawi. Beide eilanden zijn zeer verschillend,
maar erg leuk om op te nemen als reisonderdeel van je vakantie naar Maleisie. Ook op
Penang heb je prachtige natuur, ook op Penang kun je prima met een brommer het eiland
verkennen. Penang is echter wat meer ontwikkeld, met naast luxe hotels en resorts ook
diverse moderne shopping malls. In de grote, hectische stad Georgetown heb je een
schitterend historisch centrum met diverse mooie bezienswaardigheden (UNESCO World
Heritage Site). Toeristen verblijven meestal in het stranddorp Batu Ferringhi. Hier vind je
tientallen resorts op een lange rij. In de avond is het er super gezellig, omdat in het kleine
dorpje een paar grote en vooral gezellige foodcourts te vinden zijn. De keuken van Penang is
in heel Azië beroemd, je komt er gerechten tegen die je nergens anders in Maleisie zult
vinden! Ook de avondmarkt is altijd gezellig in het dorp, hier koop je voor een paar euro
(nep)kleding en (gekopieerde) dvd's. De meeste rondreizen eindigen met een bezoek aan één
van de eilanden van Maleisie. Penang is een prachtige eiland en zeker een bezoek waard.

6) Kinabatangan rivier
Langs de oevers van de Kinabatangan in Sabah kom je de meest uiteenlopende diersoorten
tegen. Tijdens een rivercruise vaar je met gids en een bootman over de rivier, op zoek naar
deze diersoorten. Heb je geluk dan tref je er de orang-oetan. Ook zie je soms een hele kudde
olifanten en veel andere aapsoorten. Vooral tof is een nachtcruise, waarbij je overal op de
watervlakte de 2 ogen van enorme krokodillen ziet. Wanneer je dit onderdeel wilt toevoegen
aan je vakantie, dan is het wel zo handig om ook direct een paar andere onderdelen toe te
voegen aan je reisplan; bijvoorbeeld een bezoek aan Sandakan en Sepilok. De kinabatangan
is een schitterende locatie voor het spotten van wildlife.

7) Stedentrip Kuala Lumpur
Kuala Lumpur heeft veel te bieden. De kans is groot dat je tijdens je vakantie een aantal
dagen doorbrengt in deze metropool. Hou je van winkelen dan is het de perfecte stad voor de
echte shopaholics. Het centrum van de stad bevat ruim 15 grote shopping malls. Naast
winkelen heb je er diverse andere bezienswaardigheden; zoals Chinatown, Little India, de
Batu Caves, Lake Gardens met KL Bird Park; KLCC Aquarium, Merdeka Square, de KL
Tower, diverse foodcourts en natuurlijk de imposante Petronas Twin Towers.

8) Beklimming Mount Kinabalu
Mount Kinabalu is de hoogste berg in Maleisie. Je kunt de berg beklimmen; dit duurt twee
dagen (1e dag naar boven, in de nacht naar de top en de volgende ochtend weer helemaal naar
beneden). De tocht naar de 4095,2 meter hoge top is een pittige klim. Na een halve dag

wandelen, verblijf je in de namiddag en avond in een kleinschalige en basic lodge in Laban
Rata. Hier kun je wat uitrusten, en wennen aan het hoogteverschil. Rond 2.00 in de nacht
vertrek je richting de top. Rond 5.30 kom je aan op de top, de zon begint dan al op te komen.
Ben je te langzaam, dan mis je een van de meest spectaculaire zonsopgangen ter wereld.
Rond 8.00 begin je weer met de terugtocht. De klim naar beneden is misschien nog wel
zwaarder (vooral voor de knieën) dan de weg omhoog. Tegen het middaguur ben je weer bij
het basiskamp.

9) Highlights rond Kuching
Kuching is een mooie stad in de deelstaat Sarawak. De stad heeft diverse
bezienswaardigheden, en vooral veel goede restaurants en foodcourts. Buiten de stad is veel
te doen en ondernemen. Een hoogtepunt van een bezoek aan de regio is het Bako National
Park. Je kunt hier prachtige wandeltochten ondernemen. Onderweg kun je makaken,
proboscis apen (neusapen), slangen en nog veel meer dier- en vogelsoorten tegenkomen. Op
een klein uurtje rijden van Kuching heb je het interessante Sarawak Cultural Village; vooral
leuk voor kinderen. Een ander hoogtepunt is een bezoek aan Semenggoh; een orang-oetan
opvangreservaat.

10) Taman Negara
Taman Negara is een primair regenwoud, en de oudste jungle ter wereld. Je kunt bij meerdere
reisbureaus vanuit Nederland een verblijf bij Taman Negara boeken. De weg er naartoe
bestaat uit een 2 uur durende boottocht in kleine longboats. Binnen het enorme natuurpark
kun je onder begeleiding van een gids een wandeltocht door de jungle maken. Je kunt dit ook
's nachts doen. Er is een grote Canopy Walk, waarbij je op flinke hoogte op een pad van
touwen door de boomtoppen loopt. Taman Negara ligt dichtbij Kuala Lumpur en is goed te
combineren met een bezoek aan Kuala Gandah; het olifanten-opvangcentrum. Je kunt je
koffers in het hotel in KL achterlaten.

