
Malezija z Borneom

Program po dnevih

A. Malezija, program po dnevih

21 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 (zajtrk vključen v ceni).

5. dan Izlet na Survivor Island oziroma na otok Mantanani. Nočitev Kota Kinabalu (zajtk in kosilo
vključena v ceni).

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 in nočitev v lodgz (zajtrk, kosilo, večerja vključeni v ceni).

8. dan Dopoldne prosto (viseči mostovi...), popoldne let v Kota Kinabalu in na tržnico, kjer
uživamo v vrhunski morski kulinariki. Nočitev Kota Kinabalu (zajtrk vključen v ceni).

9. 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.

10. dan Bus do Sepiloka, nočitev Sepilok.

11. dan Obiščemo orangutane in bornejske sončne medvede (bornean sun bear), popoldne pa
gremo na rečni kruz po reki Kinabatangan. Nočitev v lodgu (večerja vključena v ceni).

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

13. dan Semporna: dnevni izlet enega izmed otočkov: Sibuan/Mabul/Kapalai.

14. dan Semporna: snorklanje na enem izmed otočkov Matibuam/Mataking/Pom Pom. Opcija
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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, nočitev Kuala Lumpur.

a) odhod: april, julij, avgust in september

16. dan Let v Kuala Besut  in nato s čolnom do otoka Perhentian. Nočitev.

17. dan Perhentian (poležavanje na prelepih plažah, plavanje, kajakiranje, potapljanje,
snorklanje: korale, morske želve, morski psi). Nočitev.

18. dan Perhentian (poležavanje na prelepih plažah, plavanje, kajakiranje,
potapljanje, snorklanje: korale, morske želve, morski psi). Nočitev.

19. dan Perhentian (opcija izleta na otok Redang). Nočitev.

20. dan Let v Kuala Lumpur in večerni let domov.

21. dan Smo doma

b) odhod: december in februar

15. dan Let do mesta George Town. Večerni sprehod po mestu. Nočitev.

16. dan Obiščemo budistični tempelj in se sprehodimo pod UNESCO zaščitenim George
town-om. Nočitev.

17. dan Trajekt do otoka Langkawi, popoldne preživimo na prvi plaži.

18. dan Otok Langkawi (plaže, izlet s čolnom in z gondolo na vrh Gunung Machinchang na
nadmorsko višino 708m, od koder imamo prekrasen razgled na Langkawi in ostale tropske
otočke, sprehodimo se tudi po Sky Bridge-u). Nočitev.

19. dan Otok Langkawi. Nočitev.

20. dan Let v Kuala Lumpur in večerni let domov.

21. dan Smo doma.

 

V nacionalnem parku Mulu so v ceni vključeni 2x zajtrk, 2x kosilo, 2x večerja, na reki
Kinabatangan sta v ceni vključena zajtrk in večerja.

Nočitve: Spi se v hotelih in lodgih brez lokalne kategorizacije, ponavadi v sobah za 2-3 goste
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(parkrat lahko 4-6 gostov).

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.

Dobro je vedeti
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