
Godziny zwiedzania oraz lotów mogą się zmienić. Nikt z grupy nie ma obowiązku realizowania

całego planu, jeśli nie ma ochoty. Każdy dzień jest przeze mnie rozplanowany, ale każdy ma wolną

rękę do tego jak chce ten czas spędzić! 

Dzień 1 

Wylot z Warszawy do Singapuru.

Dzień 2 

14:00 – dolot na miejsce, transport z lotniska do hotelu/apartamentu za pomocą świetnie

rozwiniętego singapurskiego metra.

15:00 – zameldowanie w miejscu noclegu, czas wolny

19:00 – zbiórka w recepcji, zwiedzanie Singapore Bayfront wieczorem oraz wjazd na taras

widokowy w hotelu Marina Sands Bay (koszt ~60 zł).

22:00 – powrót do apartamentu/czas wolny

Dzień 3 

11:00 – zbiórka w recepcji, wyruszamy w miasto. Tego dnia zwiedzimy Chinatown, Little India,

Downtown. Znajdzie się czas wolny na smakowanie lokalnych specjałów, zakup pamiątek. Około

godziny 18:00 zaczynamy kierować się do Gardens By The Bay na wieczorne pokazy świateł. Dla

chętnych wejście na podniebny spacer pomiędzy drzewami w ogrodzie (koszt ~20 zł).

21:00 – powrót do miejsca noclegu/czas wolny

Dzień 4 

07:00 – wymeldowanie oraz wyjazd na przystanek autobusowy skąd wyruszamy w trasę do Kuala

Lumpur

15:00 – zameldowanie w miejscu noclegu w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Czas wolny na

drzemkę, kąpiel w basenie na szczycie wieżowca

20:00 – wyjazd pod słynne wieże Petronas skąd po krótkiej sesji fotograficznej kierujemy się na

Jalan Alor – największą ulicę ze street foodem w Malezji. Po drodze przechodzimy przez samo

centrum Bukit Bintang – słynnej dzielnicy w której mieści się m.in. jedyny Mc Donald's na świecie,

który zmienił nazwę na Mekdi. Po dotarciu na Jalan Alor jest czas wolny.

Dzień 5 

12:00 – zbiórka w recepcji, rozpoczynamy zwiedzanie Kuala Lumpur. Na początek pojedziemy do

Perdana Botanical Gardens (wstęp darmowy). Po 1,5h spacerze skierujemy się do narodowego

meczet Masjid Negara oraz na Plac Niepodległości, a stamtąd do świątyni Sri Mahamariamman

oraz na Petaling Street gdzie w okolicy godziny 17:00 się rozstaniemy.

17:00 – czas wolny



Dzień 6 

12:00 – zbiórka w recepcji. Wyruszamy na zwiedzanie słynnych Batu Caves, po około półtorej

godziny kierujemy się do Thean Hou Temple. W okolicy godziny 16:00 jedziemy wspólnie na

znane nam już wcześniej Jalan Alor zjeść lub czas wolny.

Dzień 7 

09:30 – wyjazd do aquaparku Sunway Lagoon na terenie Kuala Lumpur. Dla osób nie biorących

udziału w atrakcji – czas wolny.

17:30 – zbiórka w recepcji, wspólny wyjazd na piwo do Heli Lounge Bar, czyli starego lądowiska

dla helikopterów, które obecnie jest barem/restauracją w okolicy wież Petronas Towers

Dzień 8 

Dzień wolny

Dzień 9 

04:00 – wyjazd na lotnisko, lot do Sandakan gdzie mieście się Labuk Bay Sanctuary w którym

odwiedzimy główny punkt wycieczki – Nosacze Sundajskie, które zyskały popularność ostatnimi

laty w internecie za sprawą memów

09:00 – dolot na miejsce, kierujemy się do miejsca docelowego

10:00 – 15:00 – wspólne podziwianie nosaczy w naturalnym środowisku, oglądanie filmu

edukacyjnego na temat ich życia. Wstęp płatny (~55 zł). Odwiedzimy dwie platformy na których

odbywa się karmienie małp.

15:30 – transport powrotny z sanktuarium na lotnisko Sandakan (~20 zł).

18:00 – lot powrotny do Kuala Lumpur

22:00 – docieramy do miejsca noclegu w Kuala Lumpur, czas na pakowanie i sen.

Dzień 10 

10:00 – zbiórka w recepcji, wyjazd na lotnisko i lot na Langkawi

13:00 – dolot na miejsce do Langkawi, czas wolny na rozpakowanie i odpoczynek

14:00 – wyruszamy na rozeznanie okolicy Pantai Cenang oraz Pantai Tengah w której będziemy

mieszkać. Czas na plażę, jazdę na skuterach wodnych i korzystaniu z innych atrakcji, które oferuje

plaża.



Dzień 11 

08:00 – zbiórka w recepcji, wyjazd na wspólną wycieczkę Island Hopping (~35 zł) podczas której

odwiedzimy 3 różne wyspy. Pierwsza z nich to Pulau Dayang Bunting gdzie będziemy mieli okazję

pływać w wielki słodkowodnym jeziorze. Następnie skierujemy się do Palau Singa gdzie z bliska

zobaczymy karmienie orłów, które są symbolem wyspy. Ostatnim punktem na naszej trasie jest

Pulau Beras Basah, wyspa z bajkowo białym piaskiem – spędzimy tam godzinę na plażowaniu.

11:30 – powrót do miejsca noclegu

12:00 – wyjazd na SkyBridge dla chętnych (~80 zł). Oprócz wjazdu kolejką górską na szczyt

Langkawi zobaczymy również takie atrakcje jak SkyDome, SkyRex, 3D Museum itd.

14:30 – wejście i kąpiel w słynnym wodospadzie Seven Wells Waterfall w którym są naturalnie

żłobione zjeżdzalnie. Atrakcja jest w pełni darmowa i poświęcimy na nią około 2 godzin.

17:00 – powrót do miejsca noclegu

20:00 – pożegnalna kolacja, Hubert Pleskot następnego dnia opuszcza grupę

Dzień 12 

Dzień wolny

Dzień 13 

Dzień wolny

Dzień 14 

Dzień wolny

Dzień 15 

Powrót do Polski.

-

Istnieje możliwość wcześniejszego darmowego powrotu lub późniejszego za dodatkową opłatą.


