
Indonezja - Singapur - Brunei - Malezja
(Borneo, Labuan, KUL)  2021

I dzień -wylot z Polski
   Spotkanie na lotnisku Okęcie. Przelot z Warszawy do Dżakarty z przesiadką w jednym z 
bliskowschodnich portów lotniczych.

II dzień
   Przylot do Dżakarty rano. Spotkanie z przewodnikiem. Panoramiczne zwiedzanie Dżakarty w 
trakcie dojazdu do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

III dzień
   Śniadanie w hotelu, zwiedzanie Dżakarty  – Muzeum Narodowe, Pomnik Narodowy, spacer koło
Pałacu Merdeka, Istiqlal Mosque, Kościół Katedralny, Stare Holenderskie Miasto: Rynek, Pałac 
Gubernatora, więzienie wodne. Dla chętnych czas na filiżankę kawy w najsłynniejszej 
indonezyjskiej kawiarni z galerią znakomitości, które odwiedziły to miejsce. Przejazd do starego 
portu Sunda Kelapa od którego zaczęła się potęga holenderskiej Kompanii Wschodnio-Indyjskiej i 
do dziś tradycyjne łodzie ładowane są w sposób tradycyjny. Następnie przejazd do dzielnicy 
muzealnej i zwiedzanie Parku - żywego skansenu typowych obiektów wszystkich regionów 
Indonezji zbudowane w oryginalnym rozmiarze. Przejazd do położonego w górach „miasta 
deszczu” – Bogor. Kolacja i nocleg.

IV dzień
   Śniadanie w hotelu. Przejazd do Gunung Mas gdzie znajdują się plantacje herbaty - fotostop i 
możliwość zakupu uprawianych tam herbat. Wizyta w Wild Safari, gdzie w naturalnym biotopie 
żyją zwierzęta zamieszkujące Indonezję. Następnie postój w Bogor – spacer po chińskiej dzielnicy i
chińskim rynku. Przejazd pociągiem IC z Dżakarty do Jogjakarty. Kolacja w pociągu. Przyjazd w 
godzinach nocnych, zakwaterowanie w hotelu, nocleg.
 
V dzień
   Śniadanie, czas wolny, przejazd do Borobudur – imponującego kompleksu świątyń buddyjskich 
z VII – X w.n.e., uchodzącego za jeden z cudów świata (znajdowały się tu 504 posągi Buddy). 
Wizyta w Świątyni Mendut. Panoramiczne zwiedzanie Jogjakarty. Możliwość obserwacji procesu 
produkcji tradycyjnych tkanin indonezyjskich – batików. Kolacja, przejazd do hotelu w godzinach 
nocnych.



VI dzień
   Śniadanie, transfer na lotnisko i przelot z Yogyakarty do Singapuru - zwiedzanie: Ogród 
Botaniczny z największą na świecie kolekcją orchidei, wyspa Sentosa – park rozrywki, przejazd 
kolejką naziemną 80 metrów na zatoką, delfinarium z show, wieczorne widowisko (fontanny), 
światło, dźwięk, muzyka, lasery, fire works, ogień  na plaży w Sentosa. Zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja, nocleg.

VII dzień
   Śniadanie, wykwaterowane z hotelu, ciąg dalszy zwiedzania Singapuru - Ratusz, parlament, 
Victoria Hall, China Town, Little India, spacer po nabrzeżu, Centrum Finansowe, Marina Bay, 
Cross Sands. Przejazd do Malezji do Johor Bahru, zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

VIII dzień
   Śniadanie, transfer z hotelu na lotnisko Senai, przelot na wyspę Borneo do stolicy stanu Sarawak 
miasta Kuching. Zwiedzanie Muzeum Sarawak, Muzeum Kotów, spacer po dzielnicy chińskiej. 
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

IX dzień
   Śniadanie, wyjazd do wioski Ibanów najliczniejszego plemienia w malezyjskiej części Borneo, 
którzy są bohaterami legend o nieustraszonych łowcach głów i piratach. Wizyta w jednym z 
longhouse tzw. długim domu, w których Ibanowie do dziś zamieszkują. Przejazd do centrum 
rehabilitacji orangutanów, które oswobodzone z niewoli, chore lub osierocone znajdują się pod 
opieką ludzi którzy uczą życia na wolności. Wizyta na lokalnym targu oraz na plantacji pieprzu i 
kauczuku. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.   

X   dzień
   Śniadanie, transfer na lotnisko, przelot do Mulu, zakwaterowanie w lodge'ach w dżungli – 
(pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami - standard turystyczny - prąd w godz. 18.00-24.00), odpoczynek
na kawę i herbatę, wyjazd do Parku Narodowego Gulung Mulu - rezerwat biosfery UNESCO. 
Spacer trasą turystyczną ok. 4 km przez las deszczowy, przejście przez największe jaskinie na 
świecie Deer Cave i Jaskinie Langa. Odpoczynek na świeżym powietrzu. Niesamowite wrażenia z
obserwacji wylotu z jaskini ok. 3 mln. nietoperzy. Kolacja i nocleg.

XI dzień
   Śniadanie, zwiedzanie jaskiń, rejs łodziami motorowymi po Clearwater Rivier do Jaskini Wiatru
oraz Jaskini Słodkiej Wody, krótka kąpiel w rzecznej lagunie, spacer wiszącymi mostkami wśród 
dżungli tzw skywalk. Kolacja i nocleg.

XII dzień
   Śniadanie, odpoczynek w dżungli, transfer na lotnisko, przelot ok. 30 min do Brunei, zwiedzanie 
stolicy Sutanatu Brunei - Bandar Seri Begawan, stolicy tajemniczego sułtanatu Brunei, 
zakwaterowanie w hotelu, zwiedzanie miasta: meczet Omara Ali Saifuddie, muzeum regaliów 
sułtańskich, rejs łodziami po rzece Brunei – zwiedzanie „Bruneiskiej Wenecji – Water Village”. 
Kolacja. Wieczorny spacer po mieście, nocleg.



XIII dzień
   Śniadanie, transfer do terminalu promowego, godzinny rejs na malezyjską wyspę Labuan, która 
jest miejscem wypoczynku oraz strefą wolnocłową, transfer do hotelu. Kolacja, czas wolny, nocleg.

XIV dzień
   Śniadanie, wypoczynek na wyspie Labuan. Kolacja, nocleg.

XV dzień
   Śniadanie, wypoczynek na wyspie Labuan. Po południu przeprawa promowa (ok. 3 godz.)  do 
Kota Kinabalu, zakwaterowanie w hotelu. Kolacja, nocleg.

XVI dzień
   Śniadanie, przejazd do Parku Narodowego Kinabalu w malezyjskim stanie Sabah niedaleko 
miasta Kota Kinabalu. Znajduje się na wysokości 600-4101 m n.p.m. i obejmuje okolicę Góry 
Kinabalu. Park został utworzony w 1964 roku, a od 2000 roku znajduje się na Liście Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. W Parku występuje dużo roślin mięsożernych (np. dzbaneczek radży), 
można tam również zobaczyć wiele rodzajów gatunków rododendronów, orchidei, paproci. To 
miejsce jest rajem dla wielbicieli przyrody. Flora w tym miejscu jest najbardziej zróżnicowana na 
świecie. Bardzo interesująca jest również fauna – 114 gatunków ssaków np. niedźwiedź malajski, 
wiewiórka końskoogonowa, pszczoły z gatunku Apis Dorsata, 290 gatunków motyli, 112 gatunków 
ciem. Powrót do hotelu na kolację i nocleg.

XVII dzień

   Śniadanie, transfer na lotnisko, przelot do Kuala Lumpur. Na miejscu spotkanie z 
przewodnikiem, wycieczka po Kuala Lumpur, zapoznanie się z struktura miasta, Petronas Towers, 
Menara Kuala Lumpur. Wieczorem transfer na lotnisko, wylot z Kuala Lumpur do Polski przez 
jeden z bliskowschodnich portów lotniczych.

XVIII dzień

Przylot do Polski – zakończenie imprezy.

Uwaga - Powyższy program jest programem ramowym i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 



Cena = 9.500 zł + 2.200 USD -  ( grupa min 16 osób + pilot )

Cena prognozowana na 2021 rok 

TERMINY (I - IV 2021)

Cena obejmuje:

 przeloty wg. programu Polska – Azja oraz wewnętrznych w Azji: Yogyakarta-Singapur, 
Senai-Kuching, Kuching-Mulu, Mulu-Brunei, Kota Kinabalu-Kuala Lumpur  

 transfery promami: Brunei - Labuan/Labuan - Kota Kinabalu

 noclegi (hotele 3*), a na Borneo w PN Mulu lodges – bungalowy standard turystyczny  

 wyżywienie wg programu

 opiekę pilota na cała trasę

 opiekę anglojęzycznego przewodnika na miejscu 

 ubezpieczenie NNW (do 20.000 zł) i KL (do 120.000-zł), bagaż 800 zł

Cena nie obejmuje :

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz innych atrakcji turystycznych, opłat 

            lotniskowych i zwyczajowych napiwków - koszt ok. 350 USD/os.

 napojów do posiłków, pamiątek i innych wydatków o charakterze osobistym
 dojazdu do lotniska w Warszawie lub innego portu lotniczego w którym rozpoczyna i 
            kończy się impreza 
 wizy indonezyjskiej – wystawiana jest na lotnisku: potrzebne są 2 zdjęcia – koszt 55 USD 

 ubezpieczenia od kosztów chorób przewlekłych i od kosztów rezygnacji

ORGANIZATOR:

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

  tel. 33 81 19 550

 tel. 502 351 876

www.polan-travel.com.pl

http://www.polan-travel.com.pl/

