Taman Negara 3d/2n
De Taman Negara is een heiligdom van vele mooie flora en fauna wat zich
bevindt in het nationaal park. Deze jungle bestaat al zo’n 130 miljoen jaar en is
en is een verzameling van de natuur en avontuurlijke activiteiten. In het
nationaal park kunt u vele verschillende activiteiten doen van bijvoorbeeld jungle
tochten maken en wandelingen tot vissen, vogel spotten en raften. Voor
natuurliefhebbers is dit park een ware beleving, want alle wilde dieren die zich in
deze jungle bevinden kunt u bezichtigen van dichtbij. Het park biedt een prima
onderkomen verdeeld onder lodges en slaapkamers en er bestaat de gelegenheid
om te kamperen.
Taman Negara Nationaal Park (3 dagen/2nachten)
Dag 1
Vroeg in de morgen wordt u opgehaald vanaf het Crowne Plaza Mutiara Hotel in
Kuala Lumpur. Over land begint de reis naar Kuala Tembeling, waar u in het
begin van de middag zal arriveren. Bij aankomst wordt u naar de boot gebracht
waar u een kamer wordt toegewezen en worden alle benodigde papieren voor u
in orde gemaakt. Vanaf Kuala Tembeling vertrekt de boot naar Mutiara Taman
Negara. Halverwege de middag komt u aan en wordt u een chalet toegewezen.
De rest van de middag bent u vrij voor eigen invulling en ’s avonds is er een
diner verzorgt in het Seri Mutiari restaurant met een welkomstdrankje. Na het
diner wordt er een introductiefilmpje getoond van de Taman Negara Nationaal
Park. Na het filmpje wordt u de jungle in meegenomen voor een spannende
nachtwandeling.
Dag 2
De dag begint met een ontbijt buffet in het resort. Daarna vervolgt de dag zich
met een wandeling naar Canopy Walkway en Bukit Teresek. Na deze wandeling
keert u terug naar het resort voor een lunch. Na de lunch vertrekt u per boot
naar Lata Berkoh Cascades waar u de mogelijkheid krijgt om een middag te
zwemmen. Na deze heerlijke verkoelende duik wordt u terug gebracht naar het
resort voor het diner. Dit diner wordt ook verzorgt in de vorm van een buffet.
Dag 3
Vroeg in de morgen kunt u in het resort ontbijten. Na het ontbijt vertrekt u per
boot terug naar Kuala Tembeling. Vanaf hier wordt u met een transfer over land
terug gebracht naar Kuala Lumpur. U wordt terug verwacht in het Crowne Plaza
Mutiara Hotel zo rond 16.30 in de middag.

