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MALEZJA – BRUNEI – BORNEO – SINGAPUR – 
wyprawa magiczna 
 
Trasa: Kuala Lumpur – Malacca – Jaskinie Batu – Putrajaya – 
Brunei – Miri – Mulu – Kuching – Bako – Lemanak – Damai – 
Singapur 
 
 
 
Bardzo ciekawa wycieczka, w trakcie której zwiedzimy trzy państwa: 

Malezja – jest jednym z najnowocześniejschych i najbogatszych państw Azji Połudnowo-Wschodniej. 
Położona jest częściowo na Płw. Malajskim, a częściowo na wyspie Borneo. Jest to kraj muzułmański ze 
stosunkowo umiarkowanym podejściem do islamu, barwny kulturowo, na co wpływ ma różnorodność 
etniczna i kolonialna przeszłość. Borneo to trzecia, co do wielkości, wyspa świata. Podziwiać na niej 
można unikalny ekosystem prawdizwej dżungli – z bogactwem fauny: nosacze, orangutany, kangury, 
nietoperze, warany, liczne gatunki węży i ptaków. Bogaty jest także świat roślin: przepiękne orchidee, 
owadożerne dzbaneczniki i największy kwiat świata – raflezja Arnolda. Borneo to także imponujące 
systemy jaskiń oraz wioski interesujących, lokalnych plemion – np. Iban. Na borneańskim terytorium 
Malezji – swoją enklawę posiada Brunei Darussalam, będące sułtanatem i zarazem jednym z 
najmniejszych państw na świecie. Będziemy tam podziwiwać m.in. Pałac Sułtana, Centrum Regaliów i 
Meczet Sir Omara Ali'ego Saifuddiena. Podróż zakończymy w Singapurze, wysoko rozwiniętym mieście-
państwie, które znane jest ze swojego bardzo restrykcyjnego podejścia do przepisów prawa. Na 
terytorium Singapuru obowiązuje wiele zakazów – m.in. zakaz używania gumy do żucia. Za łamanie 
zakazów w określonych miejscach grożą surowe kary – przykładowo 1000 USD za palenie papierosów w 
miejscu, gdzie jest to zabronione stosownym znakiem... 
 
Największe atrakcje:  

 Kuala Lumpur – stolica Malezji w cieniu Petronas Twin Towers 

 Sri Mahamariamman – najstarsza świątynia hinduistyczna w mieście 

 Malakka – tygiel kulturowy; najstarsze miasto Malezji (UNESCO) 

 Imponujące Jaskinie Batu – miejsce hinduistycznych pielgrzymek 

 Putrajaya – administracyjna stolica Malezji – innowacyjny design i zrównoważony ekorozwój 

 Brunei – niewielki sułtanat ze stolicą w Bandar Seri Begawan 

 Kampung - „Wenecja Orientu” 

 P.N. Mulu – zwiedzanie interesujących jaskiń: Deer, Lang, Wind, Clearwater 

 P.N. Bako i dziwaczne małpy – nosacze 

 Lemanak – borneańska dżungla, spływ tradycyjną łodzią typu „longboat” i nocleg w „longhousie” 
plemienia Iban 

 Relaks na plaży w Damai 

 Singapur – państwo-miasto; kraj nakazów i zakazów 

 Sentosa – najpopularniejsze w Azji miejsce rozrywek 
 

 Termin:     Cena:     
 19.05 – 03.06.2018r.   6580 zł + 3255 USD 
 04.08 – 19.08.2018r.   6580 zł + 3255 USD     
 17.11 – 02.12.2018r.   6580 zł + 3255 USD 

  
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Kuala Lumpur (-/-/-)  
Wylot z Warszawy, przelot do Malezji.   
 
Dzień 2 Kuala Lumpur (-/-/K) 
Przylot do Kuala Lumpur, przejazd do hotelu. Odpoczynek po podróży. Nocleg w Kuala Lumpur.   
Dzień 3 Malacca (S/L/K)  
Przejazd do Malakka (UNESCO), najstarszego miasta Malezji założonego w 1403 roku przez hinduskiego 
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arystokratę – księcia Parameswara z Sumatry. Zwiedzanie miasta: A 'famosa – symbol miasta; Muzeum 
Dziedzictwa Baba Nyonya; Chińskie Wzgórze Bukit China; świątynia Cheng Hoon Teng – najstarsza i 
najpotężniejsza świątynia Malakki poświęcona bogini miłosierdzia Kwan Yin; kościół Chrystusa z 1741 
roku; meczet Kampung Kling, który zamiast kopuły wieńczy dach w kształcie piramidy a zamiast meczetu 
ma kwadratową pagodę; świątynia Poyyatha Vinayagar Moorthi – najstarsza hinduistyczna świątynia w 
Malakce. Nocleg w Kuala Lumpur.   
  
Dzień 4 Kuala Lumpur - Jaskinie Batu (S/-/K)  
Odkryjemy zarówno to co stare, jak to co nowe w Kuala Lumpur. Zobaczymy Pałac Króla (z zewnątrz) , 
Pomnik Narodowy, Plac Niepodległości oraz słynne bliźniacze wieże Petronas Twin Towers – do 2004 
roku będące najwyższym budynkiem świata.  Wybierzemy się także na panoramiczną przejażdżkę 
pełnymi wdzięku ulicami i cofniemy się w czasie, robiąc krótki postój w Muzeum Narodowym. Później 
wizyta w centrum rękodzieła oraz lokalnym butiku z czekoladą. Całości dopełni wizyta w  świątyni Chan 
See Shu Yuen, w świątyni Sri Mahamariamman – najstarszej świątyni hinduistycznej w mieście oraz w 
chińskiej świątyni Stowarzyszenia See Shu Yuen. Następnie opuścimy metropolię i udamy się na 
zwiedzanie Jaskiń Batu odkrytych w 1878 roku. Największa z nich to obszerna Jaskinia Katedralna 
znajdująca się na głębokości 100 m. Nocleg w Kuala Lumpur. 
  
Dzień 5 Putrajaya – Brunei (S/-/K)   
Udamy się na wycieczkę do Putrajaya – administracyjnej stolicy Malezji. Miasteczko słynie ze swojego 
innowacyjnego i charakterystycznego designu, harmonizującego zarówno z przyrodą, jak i nowoczesnym 
rozwojem. Wiele tutejszych budynków, zabytków i mostów reprezentuje styl, inspirowany licznymi 
elementami architektonicznymi, zaczerpniętymi z nurtów: malajskich, mauretańskich, perskich, islamskich 
i europejskich. Podczas city tour zobaczymy: budynek Parlamentu (z zewnątrz) oraz ogromny meczet. 
Przejazd przez imponujące mosty oraz obok budynków rządowych. Transfer na lotnisko w Kuala Lumpur, 
wylot do Bandar Seri Begawan w Brunei Darussalam – najstarszym w regionie sułtanacie. Po przylocie do 
Brunei transfer do hotelu. Nocleg w Bandar Seri Begawan. 
 
Dzień 6 Brunei – Miri (S/L/- )  
Zwiedzanie egzotycznego Bondar Seri Begawan, podczas którego zobaczymy wiele słynnych miejsc: 
Lapu, Dewan Majlis i Meczet Sir Omar Ali Saifuddien, Tamu (otwarty rynek), Muzeum Brunei, grobowiec 
piątego sułtana Brunei (Sultan Bolkiah 1485 – 1524), Centrum Regaliów, Pałac Sułtana z zewnątrz (Istana 
Nurul Iman). Wycieczka łodziami do dzielnicy domów na palach – Kampung nazywanej Wenecją Orientu. 
Wizyta w domu mieszkańców Brunei. Wycieczkę zakończy wizyta w nowym meczecie – Jame' Asr 
Hassani Bolkiah. Po wycieczce lądowy przejazd do Miri na Borneo. Nocleg w Miri. 
 
Dzień 7 Miri – Mulu (S/L/K) 
Transfer na lotnisko w Miri na przelot do położonego w najbardziej niedostępnej części Borneo Parku 
Narodowego Gunung Mulu (UNESCO). Po przylocie przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Po południu, 
wycieczka po terenie Parku Narodowego Mulu, w tym zwiedzanie jaskiń Deer i Lang. Wzbudzająca 
respekt jaskinia Deer ma najdłuższy na świecie korytarz ze wszystkich znanych jaskiń. W jaskini Lang 
znajdziemy stalaktyty I stalagmity. Następnie trasa powiedzie do punktu obserwacyjnego, gdzie będzie 
szansa zobaczenia nietoperzy, wylatujących z wejścia do jaskini (w zależności od warunków 
pogodowych). Nocleg w Parku Narodowym Mulu.  
 
Dzień 8 Mulu – Kuching (S/L/K)    
Wsiądziemy do tradycyjnej łodzi longboat, by z tej perspektywy eksplorować więcej wspaniałych jaskiń. 
Po drodze zatrzymamy się z krótką wizytą w osadzie Penan. Następnie, dotrzemy do Jaskini Wiatru, która 
swoją nazwę zawdzięcza swojej naturalnej cyrkulacji powietrza. Clearwater jest najdłuższym systemem 
jaskiń w Azji Południowo-Wschodniej. Główne wejście znajduje się na końcu  spektakularnego 75-
milowego systemu jaskiń. Kolejną będzie Jaskinia Czystej Wody, gdzie będzie okazja popływać w 
rześkiej, krystalicznie czystej wodzie. Transfer na lotnisko w Mulu na przelot do Kuching. Nocleg w 
Kuchning.  
 
Dzień 9 Kuching – Bako (S/L/K)   
Udamy się na wycieczkę do Parku Narodowego Bako, uważanego za jeden z najpiękniejszych na Borneo. 
Ten mały półwysep, jest miejscem występowania siedmiu różnych ekosystemów lasu deszczowego, co 
warunkuje istnienie na jego obszarze niezwykłej różnorodności zwierząt i roślin. Najsłynniejszymi 
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mieszkańcami Bako są dziwaczne małpy proboscis. Występują tutaj także langury, makaki, dziki, latające 
wiewiórki, jaszczurki oraz setki różnych gatunków ptaków. Na fascynujący świat tutejszej flory składają się 
przede wszystkim mangrowce, figowce dusiciele oraz dzbaneczniki. Nocleg w Kuching.   
 
Dzień 10 Lemanak (S/L/K)  
Wyjazd w 225-kilometrową podróż, która powiedzie przez tereny wiejskie pełne bujnej zieleni, na których 
mieszczą się pola ryżowe, ogrody pieprzowe i plantacje kauczukowe. Po drodze zatrzymamy się na rynku 
farmerskim Serian. W Lemanak wsiądziemy do łodzi longboat i popłyniemy rzeką Lemanak do odległych, 
tradycyjnych longhouse'ów, gdzie doświadczymy tradycyjnej gościnności ze strony rdzennej społeczności 
Iban. Zobaczymy 18. pokojowy komunalny długi dom, gdzie pod jednym dachem żyje około 18 rodzin z 
plemienia Iban. Będzie okazja by poznać inny sposób na życie, doświadczając wspólnego wieczoru z 
lokalną społecznością, pełnego tradycyjnych tańców, muzyki, gier oraz szklanki (lub dwóch szklanek) wina 
ryżowego (tuak). Nocleg w lokalnym domu w Lemanak.  
 
Dzień 11 Lemanak (S/L/K)    
Pobudka w rytmie naturalnych odgłosów dżungli. Będzie okazja spróbować swoich sił w tradycyjnej 
ceremonii, a następnie krótki spacer po okolicy longhouse'ów. Asysta ludności Iban sprawi, że dowiemy 
się czegoś więcej o tradycyjnych zastosowaniach roślin lasu deszczowego w kulturze tego plemienia. W 
zależności od dostępnego czasu, dostąpimy możliwości zjedzenia tradycyjnego lunchu Iban, 
zaserwowanego nad brzegiem rzeki. Nocleg w lokalnym domu w Lemanak. 
 
Dzień 12 Lemanak – Kuching – Damai (S/L/K)  
Po śniadaniu wyjazd do Kuching i dalej na plażę w Damai. Nocleg w Damai. 
 
Dzień 13 Damai  (S/-/K)   
Po śniadaniu wypoczynek, czas wolny. Nocleg w Damai. 
 
Dzień 14 Damai – Kuching - Singapur  (S/-/-) 
Przejazd do Kuching, przelot do Singapuru. Po przylocie zwiedzanie Singapuru z pilotem: Małe Indie, 
Merlion, Dzielnica Finansowa, Chinatown. Nocleg w Singapurze. 
   
Dzień 15 Singapur – Warszawa (S/-/-)  
Po śniadaniu opuszczenie pokojów. Następnie czas wolny lub wycieczka z pilotem do Sentosa, 
najpopularniejszego w Azji miejsca rozrywek, gdzie czeka na nas wiele atrakcji. Transfer na lotnisko w 
Singapurze, przelot do Europy 
 
Dzień 16 Warszawa (-/-/-)   
Przylot do Warszawy. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cena obejmuje:  
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 przelot na trasie Warszawa / Kuala Lumpur, Singapur / Warszawa, 

 04 przeloty wewnętrzne zgodnie z programem, 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania, 

 noclegi w hotelach 3*/4*/dom lokalnych społeczności (dopłata do pokoju 1.os. 788 USD), 

 wyżywienie wg programu (S-śniadanie, L-obiad, K-kolacja),  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 bilety wstępu podczas zwiedzania, 

 bilet wstępu w do parków narodowych,  

 usługi lokalnych przewodników podczas realizacji programu, 

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłaty wjazdowe oraz lokalne podatki i opłaty rządowe, 

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31. 

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.   
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 10 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu.  
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