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Singapur, Malezja z Borneo i Brunei  15 dni 
 

Singapur, Kuching, długie domy Batang Ai, Kuching, Miri, Bandar Seri Begawan, Brunei, Labuan, Kota Kinabalu, 

 Park Kinabalu, Sukau, rzeka Kinabatangan, Centrum Orangutanów, Sandaka, Selingan, Kuala Lumpur 
 

Program wycieczki 
 

1 dzień  Wylot z Warszawy   

Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Singapuru z przesiadką. 

   

2 dzień  Singapur   

Przylot do Singapuru, jednego z trzech miast-państw na świecie, zwanego Miastem Lwa lub Miastem Ogrodów. Nocleg 

w Singapurze. 

  

3 dzień  Singapur / Kuching     

Zwiedzanie miasta. W programie zabytki centrum administracyjnego, gdzie znajdują się gmachy z czasów kolonialnej 

przeszłości. Wizyta w barwnej dzielnicy chińskiej. Rejs po rzece Singapur, w czasie którego będzie można obserwować 

współczesną architekturę miasta. Wjazd na platformę widokową na 57. piętrze hotelu Marina Bay Sands. Wizyta 

w futurystycznym kompleksie ogrodowym Gardens by the Bay. Jest to park, na którego 101 ha przyroda miesza się 

z mierzącymi do 55 m  konstrukcjami przypominającymi drzewa, które porośnięte są różnorodnymi roślinami z całego świata. 

Przelot do Kuching w Malezji, w stanie Sarawak na wyspie Borneo. Stan Sarawak był kiedyś znany jako miejsce łowców głów, 

a obecnie zamieszkuje go wiele grup etnicznych, które zachowały swoje odmienne kultury. Nocleg w Kuching. 

   

4 dzień  Kuching / długie domy Batang Ai     

Przejazd do Batang Ai (ok. 4 godz.). Droga wiedzie przez malowniczą okolicę usianą uroczymi miasteczkami, wsiami, polami 

ryżowymi, dziewiczą dżunglą oraz plantacjami pieprzu i oleju palmowego. Podróż tradycyjną długą łodzią po jeziorze i rzece 

Engkari. Wizyta w jednym z długich domów grupy etnicznej Iban. Dawniej byli wojowniczym ludem, który zasłynął jako łowcy 

głów. Krótkie przedstawienie kulturalne oraz pokaz strzelania zatrutą strzałą z długiej rurki, jednej z metod polowania ludu 

Iban. Przejazd do hotelu nad jeziorem, położonego na skraju bujnego lasu deszczowego, wybudowanego w lokalnym stylu 

długich domów. Czas wolny na odpoczynek na łonie przyrody. Nocleg w Batang Ai.  

   

5 dzień  Batang Ai / Kuching    

Spokojny poranek, który można spędzić przy hotelowym basenie lub na spacerach w okolicach hotelu. Transfer łodzią do 

przystani Batang Ai, przejazd do Kuching. Objazd po historycznej stolicy stanu Sarawak, która łączy elementy malajskie 

i chińskie, gdzie można zobaczyć udekorowane w smoki chińskie świątynie w China Town oraz okazałe meczety. Przystanek 

przy pomniku kotów, które są symbolem miasta. Nocleg w Kuching.  

  

6 dzień  Kuching / Miri / Bandar Seri Begawan     

Przelot do Miri. Przejazd do Bandar Seri Begawan, stolicy Sułtanatu Brunei (ok. 2,5 godz.). Zwiedzanie miasta podczas którego 

zobaczymy Salę Tronową Lapau, gdzie koronowany był obecny sułtan Brunei, budynek Dewan Majlis, meczet Omara Alego 

Saifuddiena oraz największy w kraju meczet Jame' Asr Hassanal Bolkiah. Wizyta w Muzeum Insygniów Królewskich oraz 

w otwartym w 2015 r. Muzeum Morskim Brunei, które zostało wybudowane w kształcie łodzi. Rejs wodną taksówką po rzece 

Brunei, podczas którego przegryzając lokalne ciasteczka i pijąc herbatę, można obserwować życie przy rzece i domy na palach. 

Przystanek na zdjęcia przy pałacu Istana Nurul Iman, oficjalnej rezydencji sułtana Brunei, wpisanej do księgi rekordów 

Guinnessa jako największa rezydencja głowy państwa na świecie. Nocleg w Brunei. 

  

7 dzień  Brunei / Labuan / Kota Kinabalu    

Przeprawa promem do Kota Kinabalu, stolicy stanu Sabah (zmiana promu w Labuan). Czas wolny na odpoczynek po morskiej 

podróży. Dla chętnych spacer po mieście. Na targu rybnym można spróbować grillowanych owoców morza. Nocleg w Kota 

Kinabalu. 

   

8 dzień  Kota Kinabalu    

Przejazd do Parku Narodowego Kinabalu , którego centralną częścią jest najwyższa góra na wyspie – Kinabalu (4095 m 

n.p.m.). Park to ponad 750 km
2
 dziewiczej, tropikalnej roślinności. Dzień przeznaczymy na spacery, poznawanie lokalnej flory 

i fauny. Przy pewnej dozie szczęścia będziemy podziwiać największy na świecie kwiat – raflezję, która osiąga metr średnicy 

i nawet 10 kg wagi. Zakwita raz na kilka lat tylko w regionie Borneo i Sumatry. Wizyta na targu Nabalu, gdzie można znaleźć 

lokalne rękodzieło oraz przekąski owocowe. Nocleg w hotelu w pobliżu Góry Kinabalu.  

  

9 dzień  Park Kinabalu / Sukau / rzeka Kinabatangan     

Podróż do Sukau (ok. 7 godz.). Po drodze wizyta w wiosce Lunati Baru, gdzie można poznać hodowlę ryb metodą tagal oraz 

spróbować masażu stóp przy użyciu ryb. Dalszy przejazd w stronę lodży w lesie tropikalnym. Ostatni etap podróży pokonamy 

łodzią. Po zakwaterowaniu rejs rzeką Kinabatangan, drugą co do wielkości rzeką Malezji, uważaną za najlepsze miejsce do  



 

oglądania dzikiej przyrody. Wokół rzeki żyją słonie, nosorożce, słodkowodne krokodyle i przede wszystkim wiele gatunków małp, 

w tym słynne nosacze. Nocleg w lodżach nad rzeką w okolicach Sukau. 

   

10 dzień  Sukau / rzeka Kinabatangan    

Pobudka wcześnie rano pośród śpiewu ptaków i innych odgłosów lasu. Rejs w górę rzeki Kinabatangan. Podczas rejsu można 

obserwować ptaki oraz inne dzikie zwierzęta. Jeżeli pogoda pozwoli, krótki spacer po dżungli. Powrót na śniadanie. Czas wolny 

na spacery po okolicznych wioskach. Po południu kolejna wyprawa łodzią na eksplorację okolic. Nocleg w lodżach. 

    

11 dzień  Sukau / Centrum Orangutanów / Sandakan      

Przejazd do Centrum Rehabilitacji Orangutanów Sepilok, gdzie osierocone i wydarte kłusownikom zwierzęta są 

przygotowywane do powrotu na wolność. Możliwość oglądania i karmienia zwierząt. Wizyta w Centrum badań i opieki nad 

malajskim niedźwiedziem słonecznym – najmniejszym i jednym z najrzadszych gatunków niedźwiedzi. Przejazd do Sandakan 

i zwiedzanie: Central Market, wioska na wodzie Sim-Sim oraz świątynia buddyjska Puh Jih Syh z której roztacza się widok na 

zatokę Sandakan. Nocleg w  Sandakan. 

  

12 dzień  Sandakan / Selingan    

Przeprawa promem na wyspę Selingan, jedną z „wysp żółwich”, gdzie można obserwować jak żółwie zielone i żółwie 

szylkretowe wychodzą na plażę składać jaja oraz jak młode żółwie podążają do morza. Podczas pobytu na wyspie strażnik parku 

przedstawi zwyczaje żółwi. Nocleg na wyspie. 
      

Uwaga: biuro zastrzega sobie prawo do zmiany tego dnia wycieczki, jeżeli będą problemy z dostaniem się na wyspę (jest to teren 

parku krajobrazowego z ograniczoną liczbą miejsc noclegowych). Wówczas czas wolny w Sandakan. 

 

13 dzień  Selingan / Sandakan / Kuala Lumpur      

Powrót łodzią do Sandakan. Przelot do Kuala Lumpur – stolicy Malezji, miasta nowoczesnych, stalowych wieżowców, pięknych 

parków, wielkich centrów handlowych, gwarnych bazarów i modnych klubów nocnych. Czas wolny. Nocleg w Kuala Lumpur. 

   

14 dzień  Kuala Lumpur    

Zwiedzanie miasta, które łączy malajskie, chińskie i indyjskie społeczności i kultury. W programie: Pomnik Narodowy, oglądanie 

z zewnątrz nowego Pałacu Królewskiego. Wizyta na placu Merdeka – sercu kolonialnego Kuala Lumpur. Przy placu znajduje 

się m.in. wzniesiony w XIX w. budynek sułtana Abdula Samada. Oglądanie (z zewnątrz) położonych w nowoczesnym centrum, 

liczących 452 m wysokości bliźniaczych Petronas Towers. Postój przy Meczecie Narodowym. Jeżeli czas pozwoli wizyta 

w Muzeum Narodowym, poświęconym ludom zamieszkującym tereny Malezji. Wieczorny wylot z Kuala Lumpur lub nocleg 

(w przypadku porannego lotu). 

     

15 dzień  Powrót do Warszawy   

Przelot do Warszawy z przesiadką. 

 

 - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  

 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

18.01 - 01.02.2020 SBM - 1/20 6605 PLN + 2150 USD* 640 USD* 

16.06 - 30.06.2020 SBM - 6/20 6605 PLN + 2150 USD* 640 USD* 

06.11 - 20.11.2020 SBM - 11/20 6605 PLN + 2150 USD* 640 USD* 

01.02 - 15.02.2021 SBM - 2/21 6605 PLN + 2150 USD* 640 USD* 
 

*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 

 
Cena obejmuje: 

1. Przelot na trasie Warszawa - Singapur i Kuala Lumpur - Warszawa przez 
jeden z portów lotniczych oraz  przeloty Singapur - Kuching, Kuching - 
Miri, Sandakan - Kuala Lumpur. 

2. Przejazdy autobusami lub mikrobusami wg programu. 
3. Przeprawa promem z Brunei do Kota Kinabalu.  
4. Wycieczki łodzią wg programu. 
5. Zakwaterowanie w hotelach ****/*** w pokojach 2-os. z łazienką i 

klimatyzacją (2 osoby w pokoju) oraz w lodży w Sukau. 
6. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
7. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 

przewodników w czasie zwiedzania. 
8. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).  
9. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.  

10. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 
przewlekłych), NNW i bagażu. 

11. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
12. Podatek VAT. 

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków i dodatkowych posiłków. 
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców  (85 USD  

płatne w Azji). 
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
5. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach. 
 
Wymagania dot. paszportu RP: 
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
do Polski oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę. 
 
 
Osoby podróżujące z paszportem  RP do Singapuru, Malezji i 
Borneo  w celach turystycznych obowiązuje porozumienie o 
zniesieniu obowiązku wizowego.  
 

 

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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