
Borneo (Malezija)

Program po dnevih

Borneo (Malezija)

Trasa poti: Kuala Lumpur - Kota Kinabalu - nacionalni park Mulu - Sepilok - Kinabatangan -
Semporna

Nočitve: Spi se v hotelih in lodgih brez lokalne kategorizacije, večinoma v sobah za 2 osebi (v
Sepiloku v sobi za 4 osebe, na reki Kinabatangan v sobi za 6 oseb).

Prevozi: notranji leti lokalnih prevoznikov, ostali prevozi pa so z javnimi ali najetimi avtobusi oz.
lokalnimi prevoznimi sredstvi, brez lokalne kategorizacije.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta. 

 

Borneo (Malezija), program po dnevih

16 dni

1. dan Let v Kuala Lumpur.

2. dan Prihod v Kuala Lumpur in prvi sprehod. Nočitev.

3. dan Ogled Kuala Lumpurja (jama Batu, dvojčka, glavni trg...). Nočitev (zajtrk vključen v ceni).

4. dan Zjutraj še v Kuala Lumpurju, popoldne let v Kota Kinabalu (Borneo). Nočitev Kota
Kinabalu.

5. dan Rafting na reki Padas - že sama pot do izhodišča je prvovrstno doživetje, saj del poti
opravimo s starim vlakom, ki nas zapelje v deževni gozd, temu sledi še rafting, 2h, III-IV stopnja.
Povratek v Kota Kinabalu. (zajtrk in kosilo vključeni v ceni). Kdor ne želi na rafting gre lahko na
izlet na katerega izmed otočkov v bližini Kota Kinabalu oziroma na Survivor island ali pa otok
Mantanani.

6. dan Let v Mulu (nacionalni park Gunung Mulu), popoldne si ogledamo jamo Lang in
znamenito jamo Deer Cave, ki je ena največjih jam na svetu. Počakamo na sončni zahod in
exodus netopirjev iz jamskega kompleksa (zajtrk in večerja vključena v ceni).

7. dan Obiščemo vasico, kjer živi ljudstvo Penan, ogledamo si še dve kraški jami (Clearwater
Cave, Cave of Winds), ter se skopamo v tolmunu sredi deževnega gozda. Sledi povratek v Mulu
(opcijsko viseči mostovi) in nočitev v lodgu (zajtrk, kosilo, večerja vključeni v ceni).

8. dan Dopoldne prosto, okrog 12h let v Kota Kinabalu in na tržnico, kjer uživamo v morski
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kulinariki. Nočitev Kota Kinabalu.

9. dan Pot proti Sepiloku, zapeljemo se mimo najvišje gore Malezije, gore Kinabalu
(4095m) nočitev Sepilok. Na poti poiščemo tudi največjo rožo na svetu - Rafflesia žal nima
urnika, tako da je potrebno imeti tudi nekaj sreče, da jo vidimo. Nočitev Sepilok.

10. dan Dopoldne obiščemo orangutane, popoldne uživamo v umirjeni atmosferi Sepiloka
(opcijsko obisk opic probocis). Nočitev Sepilok.

11. dan Dopoldne obiščemo bornejske sončne medvede (bornean sun bear), popoldne pa
gremo na rečni kruz po reki Kinabatangan - lov na "Big 5 of Borneo" (orangutani, nosate opice,
kljunerožci, pritlikavi slon, krokodil). Nočitev v lodgu (večerja vključena v ceni).

12. dan Jutranji rečni kruz, nato pa z busom do Semporne. Nočitev.

13. dan Semporna: dnevni izlet na otočke Bohey Dulang, Mantabuan in Sibuan.

14. dan Semporna: dnevni izlet na otočke: Mataking, Timba Timba in Pom Pom. Opcija
potapljanja oziroma snorklanja na enem od številnih otočkov v okolici Semporne (najbolj znani
otoček je Sipadan, ki velja za eno najboljših potapljaših destinacij na svetu).

15. dan Premik do letališča Tawau in let v Kuala Lumpur in večerni let domov.

16. dan Smo doma.

 

Možnost podaljšanja: Kdor želi lahko potovanje podaljša v mestu Semporna, ki je izhodišče za
potapljanje na bližnjih otočkih - najbolj znan otoček je Sipadan (1-3 dni) ali pa v resortu na otoku
Mataking.

Dobro je vedeti
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