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Beskrivning
Författare: Helen Oon.
Reseguiderna från Förlagshuset Fyris AB har av
den välkända resetidskriften VAGABOND fått
epitetet - "Charterresenärens reseguid"
i en artikel om Svenska reseguider.
Här nedan följer hela citatet CHARTERRESENÄREN
Du är borta en vecka och har bokat några guidade utflykter. Du vill läsa på lite om de
vanligaste sevärdheterna och behöver en snabböverskådlig bok i behändigt format.
Förlaget FYRIS RESEGUDER ger ut robusta in-plastade guider i fickformat med separat karta.
Sätter fokus på vilka gator och sevärdheter du inte
bör missa, och bryr sig mindre om hur man reser runt eller var man ska bo. På engelska ges

samma serie ut av GLOBETROTTER, som har fler titlar än den svenskspråkiga versionen.'

Annan Information
Inledning. Malaysia består av Västmalaysia, på södra Malackahalvön, och Östmalaysia, på
nordvästra Borneo. Västmalaysia genomdras av ett antal parallella, nord–sydliga bergskedjor.
Särskilt på västra sidan av. (25 av 177 ord). Författare: Anders Jönsson.
Här presenterar vi våra restips för Malaysia - våra personliga tips på sevärdheter, upplevelser
och fina ställen att besöka.
Pass, visum och tull. Svenska medborgare behöver ej visum vid resor till Malaysia om
vistelsen är max 3 månader. Giltigt pass med minst 6 månader från inresedatum krävs.
Kontakta närmaste ambassad för övrig information. Det är straffbart att föra ut antikviteter.
Malaysia hör till de länder som har dödstraff för grova.
Boka ett hotell i Malaysia online. Välj bland allt från budget- till lyxhotell. Du får bra priser.
Och ingen bokningsavgift tillkommer. Läs gästrecensioner från riktiga gäster.
Sevärdheter i Malaysia: Se TripAdvisors omdömen och bilder av saker du kan göra när du är i
Malaysia, Asien på TripAdvisor.
Malaysia är ett gastronomiskt paradis och hem till hundratals färggranna festivaler.
24 nov 2017 . Det finns en risk för terrorism i hela Malaysia. Om du har för avsikt att resa
landvägen till Thailand lönar det sig att också läsa resemeddelandet för Thailand. Det har
förekommit våldsamheter och bomber som exploderar i Thailand. Det ordnas ofta
demonstrationer i Kuala Lumpur och i hela Malaysia.
Med paradisiska småöar, regnskogar och myllrande städer är Malaysia en mix av allt det bästa i
Sydostasien. Eller som landet själv marknadsför sig "Malaysia truly Asia". Upplev den
kulturella smältdegeln Kuala Lumpur och i Melaka det koloniala arvet. På Borneo tar naturen
vid och du kommer till imponerande Mount.
Allt du behöver veta om att resa till Malaysias paradisöar, och mycket mer. Hitta din paradisö
och börja planera din resa.
17 nov 2017 . Malaysia ökade tillväxten i det tredje kvartalet. BNP-tillväxten var i årstakt 6,2
procent, upp från 5,8 procent kvartalet före. Marknaden hade räknat med en tillväxt om 5,7
procent. I kvartalstakt var ökningen 1,8 procent, upp från 1,3 procent i det andra kvartalet. Av
FinWire. Publicerad: 17 november 2017, 07:.
Spendera 14 nätter på resande fot med boende på 3 olika hotell inklusive flyg inrikesflyg,
nattåg, frukost, utflykter och mycket mer! Upplev den vibrerande storstadspulsen och det
avkopplande strandlivet under en och samma resa - utflykter, äventyr och spännande
upptäckter i Malaysia och Vietnam väntar!
Boka en färdig rundresa till Malaysia eller låt oss skräddarsy en helt efter dina önskemål &

behov. Vi har rätt tips för en lyckad semester. Läs mer här!
15 feb 2017 . Nordkorea TT Nordkorea har försökt stoppa obduktionen av den misstänkt
giftmördade Kim Jong-Nam, halvbror till Nordkoreas diktator, enligt regeringskällor i
Malaysia. En kvinna har gripits i samband med utredningen.
Malaysia - Behöver du en vaccination inför resan? Boka eller besök en av våra drop-in
mottagningar. Snabb & Billigt. Vi har drop-in tider. Välkommen idag!
13 maj 2009 . Guide om hur du starta eget och i övrigt gör affärer i Malaysia inkl. en lista på
affärsmöjlighter.
Svensk översättning av 'Malaysia' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar
från engelska till svenska gratis online.
SDI Media Malaysia. Studio Manager: Cholpon Abylova. B-09-03A, Menara Bata PJ Trade
Centre No.8, Jalan PJU 8/8A Bandar Damansara Perdana 47820 Petaling Jaya, Selangor.
Phone: +603 7724 1888. Fax: +603 7724 2888. Email: info.my@sdimedia.com. SDI Media har
världens största nätverk av egenägda.
12 nov 2017 . LINKÖPING LINKÖPING Familjen Kilbrand tar föräldraledigheten till nästa
nivå. Om en vecka åker de till Malaysia i fyra månader med sina sex barn.
Aktuell samhällsfakta om Malaysia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk
bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Malaysia idag.
Välkommen till Malaysia. Boka din resa till Malaysia hos Ving.
Sol & bad, storstad, natur 18 nätter. En unik resa där ni får uppleva det mesta och bästa som
Malaysia/Borneo har att erbjuda. Under rundresan på Borneo har man en engelsktalande guide.
Som en extra upplevelse får man även med den fantastiska Rebak Island vid Langkawi. Kan
det bli bättre ? Tveksamt ! Kombinera.
Malaysia är en förbundsstat i sydöstra Asien, bestående av tidigare brittiska besittningar på
Malackahalvön (Brittiska Malaya) och norra Borneo. Landet gränsar på Malacka till Thailand i
norr och Singapore i syd, samt på Borneo till Indonesien i syd och öst samt mot Brunei.
Malaysia blev självständigt från Storbritannien.
Råden beror på vem du är och hur du reser. Inför resan kan du behöva skydd mot
smittsamma sjukdomar. Här finns rekommenderade vaccinationer listade i bokstavsordning.
Vilka vaccinationer som behövs varierar beroende på vart du ska resa, hur länge du ska vara
borta och på vilket sätt du reser. Ibland kan en epidemi.
Malaysia är som två länder i ett. Dels är det den Malaysiska halvön, inklämd mellan Thailand
och Singapore, dels den malaysiska delen av ön Borneo. Medan halvön stoltserar med
pulserande städer, kolonial arkitektur, dimmiga teplantager och stilla öar, så prålar malaysiska
Borneo med sin vilda djungel och spektakulära.
Malaysia. Här finns exotiska stränder på Perhentian Islands, och ett unikt djurliv och fantastisk
natur på Borneo. Huvudstaden Kuala Lumpur bjuder på skyskrapor, gamla kyrkor och tempel.
Du kan ta en matbit i Chinatown eller Little India och avsluta med en häftig shoppingrunda.
Om du vill lämna storstaden bakom dig kan.
Läs mer om hur Business Sweden kan hjälpa ditt företag att växa i Malaysia.
22 mar 2017 . Franska Rafale och möjligen också Eurofighter Typhoon uppges vara favoriter
när Malaysia ska besluta om nytt stridsflygplan. Men Saab hoppas fortfarande kunna sälja
Gripen och även ryska tillverkare är med i spelet när länderna i Sydostasien rustar upp.
Allmänt sett är Malaysia ett säkert land för turister. Vi rekommenderar dock svenskar som
besöker landet att hålla sig väl underrättade om utvecklingen i Malaysia och regionen speciellt
vid resa i gränstrakterna mellan Malaysia och Thailand där det finns en del olösta konflikter.
Vidare uppmanas resenärer till Sabah på östra.
Planerar du att boka flygresa till Malaysia? Sök, jämför och boka ditt flyg till Malaysia hos oss.

Det finns flera populära resmål i Malaysia. Huvudstaden Kuala Lumpur lockar med
storstadsliv. Här landar du på Kuala Lumpur International Airport. Semesteröarna Langkawi
på gränsen till Thailand lockar med bad och stränder,.
28 okt 2017 . Efter tredje rundan av LPGA-tävlingarna i Kuala Lumpur i Malaysia, ligger
Madelene Sagström på en delad niondeplats, sju slag efter amerikanskan Crist.
Universiti Sains Malaysia (USM) är ett statligt universitet som primärt satsar på naturvetenskap
(sains är malajiska för science), men med betydande kursutbud även inom andra områden
som medicin (separat campus på fastlandet i delstaten Kelantan) och samhällsvetenskap.
Utbudet i humaniora är dock mycket begränsat.
Malaysia Experten har skräddarsydda och paketresor till både Borneo och Malaysia. Söker du
natur, vilda djur, äventyr, sol och bad och lyx upplevelser så finns vi här. Kontakta oss om ni
vill ha hjälp med att planera er resa till Borneo och Malaysia.
Dagens Malaysia grundades 1963 genom en sammanslagning av de tidigare brittiska
kronkolonierna Malaya och Singapore, inklusive de östmalaysiska staterna Sabah och
Sarawak på Borneos norra kust. De första åren av landets historia präglades av indonesiska
försök att kontrollera Malaysia, Filippinernas anspråk på.
Jämför och boka flygresor till Malaysia (Asien). Här hittar du flygbiljetter från 700 flygbolag
som SAS, Ryanair, Norwegian och KLM.
22 feb 2017 . Nordkorea skyller mordet på diktatorn Kim Jong-Uns halvbror på Malaysia.
Malaysia har en ”ovänlig attityd”, enligt den statliga nyhetsbyrån.
9 sep 2015 . Malaysia är ett av de mest utvecklade länderna i Sydostasien och har många
gästarbetare och utländska investeringar.
Studera utomlands i Malaysia i Asien med Blueberry! Toppmoderna Malaysia bjuder på
paradisstränder, värme, god mat och två riktigt prisvärda universitet.
Paket: Singapore – Malacca – Kuala Lumpur med sol och bad, 12 dagar. Prisexempel: 19 900
kr. Borneo Kuching Orangutang Richie Lars Jageland. Borneo, Malaysia.
Malaysia erbjuder den där alldeles unika kombinationen av storstadspuls, paradisstränder och
häpnadsväckande natur. Här kan du upptäcka pampiga Kuala Lumpu.
Malaysia i ett nötskal - låt oss skräddarsy det bästa Malaysiapaketet med storstad,
djungeläventyr och skön avslutning på någon av Langkavis vackra stränder!
Hitta hus & lägenheter på Malaysia via HomeAway - boka boende säkert och enkelt i Sverige
och utomlands!
26 sep 2016 . Information om hälso- och sjukvårdstjänsterna och användningen av dem i
Malaysia.
Stor guide: Allt du vill veta om Malaysia inför resan. Sevärdheter, kultur, härliga stränder,
utflykter, nationalparker och spännande städer.
Malaysia är lite mindre än Sverige men har tre gånger så stor befolkning. Trots detta så består
stora delar av landet av otillgängliga djungler och bergsområden där väldigt få människor
lever. Nationen består av den Malaysiska halvön, inklämd mellan Singapore och Thailand,
samt den malaysiska delen av ön Borneo:.
Gymnasieutbildning från Malaysia. På den här sidan hittar du som har läst din
gymnasieutbildning i Malaysia, information om vilka betygsdokument du ska ladda upp när
du söker en universitets- eller högskoleutbildning på grundnivå.
Undvik demonstrationer och var mycket försiktig i trafiken. Håll reda på pass och
värdeföremål. Undvik resor som inte är nödvändiga till Sabahs östkust och öarna vid Sabahs
östkust på grund av risken för kidnappning.
Ska du resa till Malaysia? Jämför aktuella priser på flyg till Malaysia, hitta resan som passar

dig och boka smidigt hos Travellink.
Bravofly tillhandahåller en unik sökmotor för att hitta billiga flyg, utvecklad med hjälp av
italiensk teknologi. Sök dina lågprisflyg från Manila till vilken flygplats som helst i Malaysia ,
du kommer att bli förvånad över alla resultat som du får.Att boka din flygresa från Manila till
en av flygplatserna i Malaysia är smidigt och lätt.
Jämför och boka hotell i Malaysia till garanterat lägsta pris på Hotels.com. Gå med i vårt
lojalitetsprogram Hotels.com Rewards och samla bonusnätter!
Malaysia. Obligatoriska vaccinationer. Gula febern-vaccinationen krävs om du anländer från
vissa länder i Afrika eller Sydamerika. Rekommendation vid vistelse i stadsmiljö. Polio-,
stelkramps- och difterivaccinationerna ses över. Skydd mot hepatit A (epidemisk gulsot).
Hepatit B-vaccin (vid långvarig vistelse i landet eller.
Generell information. Hyrbil i Malaysia är kanske inget för den oerfarne föraren. Här gäller det
att köra defensivt och hålla avstånd till andra bilister och mopedister. Malaysia bjuder på
härliga stränder och mängder med kulturella sevärdheter. Tänk på att Malaysia har
vänstertrafik och att du aldrig bör köra när det är mörkt.
Hitta billiga resor och flygbiljetter till Malaysia på solfaktor.se. Bra priser på charter till
Malaysia, flyg till Malaysia och hotell i Malaysia.
Pat Perez fortsätter att storspela i Malaysia. Efter 54 hål är han nu i ensam ledning med en
ganska god marginal ned till tvåan. Perez leder stort i Malaysia Pat Perez leder CIMB Classic
efter 54 spelade hål. //Foto: Getty Images. Av Jesper Johansson, Publicerad 2017-10-14 09:45 ,
uppdaterad 2017-10-14 11:03. PGA Tour.
Funderar du på en resa till Malaysia? På den här sidan hittar du reseguider, inspiration, tips på
hotell och restauranger samt billiga resor till Borneo.
I Malaysia använder man elektricitet med 240 V spänning och 50 Hz frekvens. Eluttagen man
använder sig av i Malaysia är en så kallad brittisk trestickskontakt (stickkontakt G). Behövs
adapter i Malaysia? Svaret är ja eftersom vi i Sverige använder en tvåstickskontakt. Reser du
runt mycket i världen så kan det vara smart att.
Borneo delas idag mellan tre länder: Malaysia, Indonesien och Brunei. Merparten av ön är
täckt av regnskog och här finner vi ett unikt djur- och växtliv. Orangutanger och de mycket
speciella näsaporna är några av de djur som vi kommer att få bekanta oss med under de
närmaste dagarna. Vi anländer till den malaysiska.
Letar du efter resor till Malaysia? Hitta fantastiska erbjudanden på paketresor med prisgaranti.
Boka flyg, hotell och hyrbil snabbt och billigt.
Malaysia. Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Malaysia startade i slutet av
2010. Det är ett omfattande avtal där inte bara avveckling av tullar ingår, utan även frågor som
icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling, konkurrens och
hållbar utveckling ska förhandlas. Trots att.
I Malaysia sträcker sig högsäsongen mellan november till april med ett tropiskt klimat på ca 30
grader och emellanåt förekommer intensiva regnskurar men de är korta och försvinner snabbt
igen. Malaysia är ett oexploaterat alternativ till grannlandet Thailand och dessutom billigare att
semestra på där varje ö har sin egna.
Hos Hertz hittar du alltid flera olika hyrbilar att välja bland. Upplev mer av Malaysia och få en
bekvämare resa med hyrbil. Boka hyrbil här!
Res med oss till Malaysia och upptäck en oerhört mångfasetterad kultur och ett land med de
mest skilda naturscenerier. Semester i Malaysia kan bestå lika mycket av orörda vita stränder,
livliga städer som Kuala Lumpur och vandringar genom exotiskt yppig djungel. Till Malaysia
hör också Borneo där du kan besöka.

Jämför och boka resor till Malaysia. Spara pengar på Sista minuten, Charter, Flyg, Hotell,
Hyrbil med Nordens ledande jämförelsesajt inom resor.
30 sep 2017 . Det var nämligen ingen bil som tog sig i mål i helgens andra deltävling av de
sydost-asiatiska mästerskapen! På grund av incidenten i andra fria Formel 1-träningen där
Romain Grosjean körde på ett brunnslock och allt detta måste fixas fick F4-gänget köra två
lopp på raken, utan tankning emellan.
+−. Leaflet | © Thunderforest, © OpenStreetMap · Europe · Denmark · Greenland · Finland ·
Germany · Norway · Poland · Serbia · Sweden · Ukraine · United Kingdom · Africa · Ethiopia
· Kenya · Mozambique · Tanzania · Zambia · Asia · Cambodia · Myanmar · Laos · Malaysia ·
On Water · Nepal · Thailand · Vietnam · Taiwan.
Samlad reseinformation om Malaysia, allt du behöver veta om visum, vaccination och
säkerhetsläget i alla världens länder. Res säkert, vi guidar dig!
Visar information & fakta som tid, tidszon, tidsskillnad, landsnummer, befolkning, yta,
världsdel, nationaldag, valuta och mycker mer för Kuala Lumpur, Malaysia.
Välj mellan 199 hostels i Malaysia och läs 63117 kundomdömen. Se alla hostels i Malaysia på
en karta.
Flyg Malaysia - Sök och hitta billiga flygbiljetter till Malaysia. Jämför och boka det flyg till
Malaysia som passar dig bäst. MrJet - Boka smart, res mer!
28 mar 2017 . Kim Jong-Nams lik är kvar i Malaysia, säger landets hälsominister Subramaniam
Sathasivam. Den malaysiska tidningen New Straits Times hänvisar till anonyma källor som
uppger att kroppen ska flyttas till Peking och sedan vidare till Nordkorea. Den nordkoreanska
diktatorn Kim Jong-Uns halvbror Kim.
14 sep 2017 . 24 personer, de flesta av dem pojkar i tonåren, omkom i en kraftig brand i en
religiös skola i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur. Barnen kunde inte fly eftersom.
Pass och visum. Visum för svenska medborgare behövs inte, man får stanna i Malaysia i 90
dagar utan visum. För övriga nationaliteter, kontakta Malaysias ambassad. Passet måste vara i
gott skick, ha minst ett blankt uppslag och vara giltigt minst sex månader efter hemkomst.
Louise Kuhla studerar socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Med hjälp av Visions
internationella stipendium gjorde hon fältstudier i Kuala Lumpur Malaysia, för att studera ett
kvinnocenter. Här berättar hon om sin resa.
Sweet Mahrhu xx · Isa (23). 12006. Amandla (SWB). 04934208. 25258. Chapman (SWB).
04821110. 757. Chagall. 455. Dorina. 7192. Hedvig xx. 19279. Carnoustie xx. 95288. Flapper
xx · Jaffa (33) (SWB). 04042678. Saigon (ex Swingo). 04983101. 1034. Sack (SWB).
04911947. 907. Kaliber. 574. Solaya. 11522.
Malaysia, Odenresor i samarbete med Malaysias Turistråd ger dig din resa och flyg till
Malaysia - när Asien är som bäst!
Skräddarsydda resor till Malaysia! Voyage By Me låter dig komma i direktkontakt med en
lokal reseexpert. Med oss får du en personlig service. Vi hjälper dig att designa din rundresa i
Malaysia!
Information om situationen i Malaysia utifrån Reportrar utan gränsers Pressfrihetsindex.
Våra resor till Malaysia tar dig till vita stränder och en magnifik natur. Upptäck paradisön
Langkawi och kombinera strandiv med utflykter i regnskogen.
Billigt flyg till Malaysia. Sök, jämför och boka billiga flygbiljetter till Malaysia. Ticket har
flygbiljetter från alla stora flygbolag.
Boka flyg och hotell till Malaysia. Paketresor ett prisvärt sätt att resa på! Gör ett smartare val
och få ett förmånligare pris på flyg och hotell.
Malaysia erbjuder allt ifrån storstadskänsla i Kuala Lumpur med bra shopping, till lugnet på
landsbyggden med magisk natur och fantastiskt djurliv. Åker du som volontär med GoXplore

till Malaysia får du ta del av det bästa landet har att erbjuda!
Malaysia har allt. På fastlandet ligger regnskogen Taman Negara, världens äldsta regnskog med
ett stort antal särpräglade djur- och växtarter. Kusterna är försedda med långa, öde
sandstränder och en fascinerande värld under havets yta.
1 okt 2017 . Verstappen segrare i Malaysia. Max Verstappen fylldes 20 år i lördags – på
söndagen gav han sig själv bästa presenten när han vann Malaysias Grand Prix. Annars var
snackisen Sebastian Vettels ursinniga uppkörning från botten till fjärde plats. TT. Max
Verstappen segrare i f1-loppet i Malaysia. Arkivbild.
Lone Pine Hotel. Logo: Ving Flyg+Hotell. Penang, Malaysia. 4. Från: Arlanda; Utresa: 29 jan.
2018 07:55; Nätter: 3. 7 622:- Totalpris: 7 622:- Fler avgångar Boka på Ving Flyg+Hotell.
Malaysia består av två delar: den västra delen ligger på Sydöstasiens fastland medan den östra
utgör en del av ön Borneo. Majoriteten av invånarna är etniska malajer och flertalet är
muslimer, men landet rymmer många folkgrupper och religioner. Efter självständigheten från
den brittiska kolonialmakten 1957 har politisk.
Malaysia är landet, som rymmer en otrolig naturrikedom. Här har världens äldsta regnskog
bildat ramen för et fantastiskt växt-och djurliv. Havssköldpaddor ynglar på östkusten och i
regnskogen lever den utrotningshotade orangutangen. Men Malaysia är också kontrasternas
land. Befolkningen består av en blandning av.
2 sep 2016 . Borneo är en sådan där ö som du troligtvis hört talas om sen du var liten. Delad
mellan Malaysia och Indonesien. Tät regnskog, ekvatorn skär rakt över hela ön, orangutanger,
fåglar och mängder av vilda djur. Här kommer nu tips på 10 saker att göra när du kommer hit.
Det finns förstås mycket, mycket mer.
Särskilda villkor för hundar och katter som ska resa från Malaysia samt katter från Australien.
Kontanter används i stor utsträckning i Malaysia. Det går att betala med kort på vissa hotell,
restauranger och butiker, men på mindre orter är kontanter att rekommendera. Om du har med
dig motsvarande 10 000 amerikanska dollar eller mer behöver du deklarera det i tullen.
Uttagsautomater finns i städer, men tänk på att.
Internasjonale stedsnavn på Yr er hentet fra databasen Geonames. Nordiske språk: Kuala
Lumpur (dansk, finsk, norsk, svensk). Andre språk: Kuala Lumpur (tysk, engelsk, spansk,
fransk),
(hindi), クアラルンプール (japansk), Куала-Лумпур
(russisk), 吉隆坡 (kinesisk). Kategori: Hovedstad Region: Kuala.
Det kommer uppgifter om att minst 24 personer har dött i en kraftig brand i en religiös skola i
huvudstaden Kuala Lumpur i Malaysia. 22 elever och två anställda är bekräftade döda enligt
räddningstjänsten som tror att detta är en av de värsta brandkatastroferna i landet på 20 år. Hör
Asienkorrespondent Margita Boström.
Globetrotter erbjuder resor till Malaysia, såväl paketresor som endast flyg eller hotell - I
Malaysia möter du Asiens alla ansikten: färgsprakande marknader, några av världens högsta
byggnader, världens äldsta regnskog, myter, legender och .
Malaysia är destinationen för alla åldrar. Jambo Tours erbjuder många olika resor till Malaysia.
Vår rundresa med svensktalande Jamboguide tar dig till såväl Malaysias fastland, inklusive
huvudstaden Kuala Lumpur, som till spännande Borneo och med avslutning på sköna
Langkawi. Vi har även äventyrsresor där Borneos.
Jämför priserna på flyg till Malaysia på över 1000+ flygbolag och resesidor, för att hitta de
billigaste flygbiljetter.
10 feb 2015 . Malaysia - avrådan. Med anledning av säkerhetsläget avråder
Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till kuststräckan mellan orten
Tawau och orten Tambisan (beläget cirka 150 km nordost från orten Lahad Datu) på östra
Sabah. Avrådan gäller 10 km in i landet från kustlinjen. Avrådan.

Sök, jämför och hitta de billigaste flygresorna till Malaysia från alla stora flygbolag och
resebyråer. Spara tid och pengar på din resa idag!
Vaccinera dig inför din resa till Malaysia. Vi vet vilka vaccin du behöver om du ska resa
utomlands. Vaccinera dig hos Vaccinationsgruppen.
Islamistiskt förtryck är den främsta orsaken till förföljelsen mot kristna i Malaysia.
Malaysia överraskar med sina kontraster och vänliga befolkning. Upplev allt från moderna
skyskrapor till magiska stränder - läs mer!
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