SINGAPŪRAS – MALAIZIJA – BRUNĖJUS
1 diena



Susitikimas Vilniaus oro uoste.
Skrydis: Vilnius - Helsinkis.

2 diena
 Skrydis: Helsinkis – Singapūras
 Atskridimas į Singapūrą.
 Pervežimas: oro uostas – viešbutis.
 Įsikūrimas 3* viešbutyje.
 Poilsis.
 Nakvynė viešbutyje.
3 diena








Pusryčiai viešbutyje.
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Apžvalginė ekskursija po Singapūrą.
Vykstame į Kvalą Lumpūrą (Malaizija).
Atvykstame į Kvalą Lumpūrą.
Įsikūrimas viešbutyje.
Nakvynė viešbutyje.

Singapūras - miestas, kuriame šiuolaikiškumas, pedantiška tvarka ir švara susipina su autentika, tradicijomis
bei azijietiška dvasia. Net keturias oficialias kalbas turinčiame mieste-valstybėje nuolat vyksta įvairiausios
šventės, tačiau, palyginus su laisvu vakarų pasauliu, Singapūras turi itin „santūrią“ kultūros sistemą: į šalį
negalima įsivežti kramtomosios gumos, į barus įleidžiami tik 23 m. sulaukę asmenys, o už kai kuriuos
didžiuosius nusikaltimus vis dar gresia mirties bausmė.
4 diena








Pusryčiai viešbutyje.
Apžvalginė ekskrusija po Kvalą Lumpūrą.
Pageidaujantiems siūlome ekskursinę išvyką į Kvala Selangor ir jonvabalių ūkį bei beždžionių kalną
(papildomas mokestis 69 €/asm. + įėjimo bilietai)
Sugrįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Apžvalginė ekskursija leis ne tik pažinti ir pamatyti Kvala Lumpūrą visame jo grožyje, bet ir atrasti Malaizijos
finansinio klestėjimo, socialinio ir politinio stabilumo paslaptis, susipažinti su vietos papročiais ir tradicijomis.
Mečetės, dangoraižiai, bokštai-milžinai, televizijos bokštas, neįsivaizduojamas žmonių skaičius iš viso
pasaulio. Kvala Lumpūras yra neįtikėtinas miestas, su kuriuo galima susipažinti.

Taip pat siūlome apsilankyti Batu uolose ir leistis į pažintinę kelionę į Kvala Selangorą (į jonvabalių fermą ir
beždžionių kalną) - 69 €/asm. (kelionė laivu ir vakarienė įskaičiuota į kainą; įėjimo bilietai į Batu urvus yra
apmokami pačių keliautojų).
Malaizijoje yra didžiausi urvai pasaulyje (pro kai kuriuos gali praskristi net sraigtasparnis). Turėsite unikalią
galimybę aplankyti vieną iš jų - gražiausią gamtos paminklą „BatuKaves“. Uolos viduje yra induistų šventykla
ir ištisos laukinių beždžionių spiečius.

Toliau vyksime link Kvala Selangoro, kur senojo forto teritorijoje, esančio ant Malakos sąsiaurio kranto,
įsikūrė Bukit Melavati gamtos rezervatas. Patraukliausia forto lankymo dalis yra jame gyvenančios mielos
beždžionėlės (sidabriniai langūrai). Šių juokingų gyvūnų maitinimas taip pat yra ekskursijos programos dalis.

Vertinga mūsų ekskursijos pabaiga bus nepamirštamas reginys jonvabalių rezervate. Jūsų laukia
pasiplaukiojimas plaustais Kvala Selangoro upe, plaukiant, kelią tarsi girlianda apšvies jonvabaliai. Tai išties
nuostabus ir pasakiškas reginys.
5 diena







Išsiregistravimas iš viešbučio.
Pervežimas į oro uostą.
Skrydis:
Kvala Lumpūras – Labuan sala.
Įsikūrimas viešbutyje.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Labuan sala (Malaizija) - atogrąžų sala, kurią skalauja Pietų Kinijos jūros vandenys. Vidutinė oro
temperatūra Labuan saloje ištisus metus siekia + 30 laipsnių. Sala vilioja turistus savo balto smėlio
paplūdimiais, nardymu ir nardymo sportu, taip pat nebrangiais apsipirkimais, nes yra neapmokestinama
prekybos zona.
6 diena







Pusryčiai viešbutyje.
Poilsis prie jūros.
Antroje dienos pusėje ekskursija po Labuan salą.
Sugrįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Ekskursijos po salą metu aplankysime Labuan muziejų, kuriame susipažinsime su jo istorija ir kultūra,
vietinėmis tradicijomis ir kasybos metodais; Taikos parkas, pastatytas kaip memorialas siekiant neužmiršti
košmariškus karo įvykius. Jo teritorijoje yra piliakalnis, nedideli sodai ir pavėsinės, tvenkiniai ir tiltai
Mes sustosime didžiausioje neapmuitinamų prekių parduotuvėje (Duty Free). Pažvelksime į „Kampung Air“
(kaimą ant vandens) - medinių namų, tiltų ir labirintų kompleksą; Turėsite galimybę paklaidžioti po juos ir
pamatyti įprastą Malaizijos gyvenimą.
7 diena






Pusryčiai viešbutyje.
Laisva diena arba pageidaujantiems siūlome ekskursinė išvyka į Brunėjų (papildomas mokestis – 89
€/asm. + ~19 €/asm. kelto bilietas).
Sugrįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Brunėjaus sultonatas - valstybė, esanti šiaurinėje Borneo salos pakrantėje ir užimanti apie 1% salos
teritorijos. Pilną pavadinimą „Negara-Brunei Darussalam“ galima išversti kaip „Brunėjus - pasaulio buveinė“.
Dėl didelių naftos ir dujų atsargų ir kompetentingos sultono politikos paskirstytos pajamos iš jų gamybos ir
perdirbimo Brunėjus užima vieną iš pirmaujančių vietų pagal gyvenimo lygį regione.

Aplankysime sultonato sostinę Bandar-Seri-Begawan miestą, kuriame gausu kultūrinių objektų. Tarp jų
didžiausia mečetė šalyje Džeimso Asro Hassanalas Bolkiahas, pavadintas Brunėjaus sultono vardu, kuris
valdo nuo 1967 m. ir iki šiol. Puikūs marmuriniai minaretai ir auksiniai kupolai, kurių yra 29 (sultono eilės
numeris dinastijos hierarchijoje), yra matomi iš beveik bet kurios miesto vietos. Pamatysime IstanNurulIman
- sultono rūmus-rezidenciją, paskendusius prabangoje. Rūmų dekoravimui architektai negailėjo marmuro ir
aukso: tauriųjų metalų apdaila yra net ant pačių nereikšmingiausių elementų, tokių kaip durų rankenos, lifto
mygtukai, langų rėmai. Valdovo rezidencija ištisus metus yra uždaryta turistams ir tik pasibaigus musulmonų
šventėi - Ramadanui, sultonas atveria rūmų duris. Aplankysime Omar Ali Sayfuddin mečetę - pagrindinę
šalies mečetę, pavadintą 28-ojo Brunejaus sultono vardu. Tai yra pagrindinis valstybės simbolis ir viena
gražiausių mečečių visame Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. Be dėmesio neliks ir pagrindinis Brunėjaus
muziejus - karališkųjų regalijų muziejus, kuriame surinkti eksponatai, susiję su karališkųjų ceremonijų
rengimu.
8 diena









Pusryčiai viešbutyje.
Laisvas laikas prie jūros.
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Vykstame į Kota Kinabalu (papildomai apmokamas kelto bilietas – 14 €/asm.).
Atvykstame į Kota Kinabalu.
Įsikūrimas viešbutyje.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

9 diena







Pusryčiai viešbutyje.
Laisva diena arba pageidaujantiems siūlome pervežimą į Manukan salą (papildomas mokestis – nuo 25
€/asm., priklauso nuo norinčiųjų skaičiaus).
Grįžtame į Kota Kinabalu.
Apžvalginė ekskursija po Kota Kinabalu.
Sugrįžtame į viešbutį.
Nakvynė viešbutyje.

Manukan sala - viena iš 5 salų, sudarančių Tunka Abdul Rahman nacionalinį jūrų parką. Jis įsikūręs vos 5
km nuo Kota Kinabalu prieplaukos ir yra populiarus tarp turistų ir vietinių gyventojų; ir nenuostabu, nes
paplūdimiai su palmėmis ir baltu smėliu harmoningai derinami su skaidriu jūros vandeniu, kuriame gyvena
spalvingos įvairių spalvų ir dydžių žuvys. Manukano sala yra puiki vieta maudytis šiltoje Pietų Kinijos jūroje ir
degintis.
Grįžimas į „Kota Kinabalu“. Apžvalginė ekskursija po miestą.
Kota Kinabalu (Malaizija) - Sabos sostinė ir pagrindinis uostamiestis, esantis Pietų Kinijos jūros pakrantėje,
Borneo saloje. Miestas išsiskiria kontrastingumu ir įvairove, nes jame yra malajų, kinų ir europietiškos
architektūros struktūros.
Apžvalginės ekskursijos metu išvysime neįprastą 112 metrų ilgio pastatą, vadinamą Tun Mustafa bokštu. Jis
unikalus tuo, kad neturi atramos, tačiau jį laiko tik plieniniai strypai. Iš keturių panašių architektūrinių
statinių pasaulyje Tun Mustafa bokštas yra aukščiausias.
Toliau aplankysime Poh Toh Szu - kinų budistų šventyklą, kurioje yra deivės Kuan Yin statula, palaiminanti
visus lankytojus, taip pat miesto mečetę Kota Kinabalu - modernios islamo architektūros pavyzdį. Mečetę iš
trijų pusių supa vanduo, todėl ji buvo vadinama „plūduriuojančiu mečete-laivu“.
Apsilankysime valstybiniame Sabos muziejuje (papildomai apmokami įėjimo bilietai ~ 3,5 €), dekoruotame
vietinių genčių namelių pavidalu, kur susipažinsime su valstybės istorija, jos nacionalinėmis tradicijomis,
pamatysime archeologines ir mineralogines kolekcijas. Komplekse taip pat yra zoologijos sodas, etnografinis
kaimas, botanikos sodas, įvairios kavinės ir restoranai.
Užsuksime į vietinį Amatininkų turgų, kuriame gausu suvenyrų, rankdarbių ir įvairių kitų prekių.

10 diena








Pusryčiai viešbutyje.
Ekskursinė išvyka į džiungles.
Pietūs.
Pageidaujantiems siūlome safarį-kruizą Garam upe (papildomas mokestis – 25 €/asm.).
Sugrįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Vyksime į etninį kaimą. Kadaise ten gyveno „galvų“ medžiotojai, vietinės gentys turėjo siaubingą tradiciją
nukirsti priešininkų galvas ir kabinti jas aplink savo namus, kad įbaugintų priešus. Šios žavios kelionės metu
susipažinsite su genties gyvenimu ir kultūra, aplankysite jų namus, šaudysite iš ginklų, išmoksite gaminti
tradicinius patiekalus, taip pat pasigaminti ugnį iš bambuko lazdelių. Tęsdami pažintį, rasite spalvingą šokių
šou, kuriame galėsite sudalyvauti.
Renginio pabaigoje galėsite papietauti, galėsite paragauti vištienos, mėsos, ryžių, daržovių ir vaisių
patiekalų.
Pageidaujantiems, siūlome safarį-kruizą Garamos upe (papildomas mokestis - 25 €).
Mes plauksime motorine valtimi palei Garamos upę, tekančią per džiungles. Šiose vietose gyvena Didnosės
beždžionės; pamatysime šiuos nuostabius gyvūnus jų natūralioje aplinkoje ir išgirsime įdomių istorijų iš
vadovo. Bet ne tik Didnosės beždžionės gyvena upės krante, čia taip pat galite rasti vandens buivolų,
makakų ir net krokodilų.
11 diena





Pusryčiai viešbutyje.
Ekskursinė išvyka į Kinabalu nacionalinį parką. (įejimo bilietai - ~ 10 €/asm.).
Sugrįžtame į viešbutį.
Nakvynė viešbutyje.

Kinabalu nacionalinis parkas - paplitęs aplink to paties pavadinimo kalną, kurio aukštis siekia ~ 4100
metrų. Tai yra vienas aukščiausių taškų Pietryčių Azijoje ir vienas iš pirmųjų nacionalinių parkų Malaizijoje.
Kadangi didelėje augalų ir gyvūnų populiacijoje yra daugiau nei 4500 rūšių floros ir faunos, UNESCO įtraukė
Kinabalu parką į savo sąrašą.
Kelias į parką truks apie 2 valandas, pakeliui sustosime Nebalu kaime, iš kurio atsiveria nuostabūs vaizdai į
Kinabalu kalną. Čia galėsite nusipirkti suvenyrus, kuriuos rankomis pagamino vietiniai meistrai.
Pasivaikščiojimas takais, nutiestais tarp džiunglių, kartu su gaiviu kalnų oru ir gido pasakojimais apie keistus
floros ir faunos atstovus, įskaitant 50 cm ilgio milžiniškus kirminus, musėdžių-lelijų, ragasnapių nieko
nepaliks abejingų. O pasivaikščiojimas pakabintu tiltu, 30 metrų aukštyje, įkraus adrenalino ir pradžiugins.
Parke taip pat yra karštų šaltinių, kuriuose gausu vandenilio sulfido. Juos atrado Japonijos kariškiai per
Antrąjį pasaulinį karą ir jie buvo naudojami jėgoms atkurti po mūšių. Dabar kiekvienas gali maudytis šiuose
gydomuose vandenyse.
Ekskursijos pabaigoje pamėginsime parodyti jums nuostabiausią parko gyventoją - žydinčią rafflesia. Tai yra
didžiausia gėlė planetoje, kai kurių egzempliorių ilgis siekia 1 metrą skersmens, o masė yra daugiau nei 10
kg! Rafflesia neturi sezoniškumo ir žydi tik 4 dienas per metus, kad pamatytumėte jos žydėjimą jums turi
labai pasisekti, ir visai tikėtina, kad sėkmė mums nusišypsos.

12 diena













Pusryčiai viešbutyje.
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Pervežimas į oro uostą.
Registracija į skrydį.
Skrydis: Kota Kinabalu – Singapūras.
Atvykimas į Singapūrą.
Vykstame į viešbutį.
Įsikūrimas viešbutyje.
Pageidaujantiems siūlome vakarinę ekskursiją po Singapūrą (Papildomas mokestis – 35 €/asm.).
Sugrįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

13 diena









Pusryčiai viešbutyje.
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Ekskursija po Singapūrą (2 dalis).
Laisvas laikas mieste.
Galimybė savarankiškai apsilankyti Singapūro botanikos sode ir orchidėjų parke arba
futuristiniame parke „Gardens by the Bay“ (įėjimo bilietai apmokami pačių keliautojų).
Pervežimas į oro uostą.
Registracija į skrydį.
Skrydis: Singapūras - Helsinkis (+1).

Ekskursijos metu išvysite: „Ruffles“ viešbutį, Santek-City su puošniu fontanu, etninius kvartalus: Kampong
Glam (Malajų kvartalas), Chinatown (kinų kvartalas); Singapūro upės krantinė, Merlion parkas su vaizdu į
Marina Bay Sands įlanką, Clark-Key krantinė, pagrindinė Orchardroad miesto gatvė.
Laisvas laikas, apsipirkimas. Turėsite galimybę pasivaikščioti po miestą, nusipirkti suvenyrų, taip pat turėsite
galimybė apsilankyti Singapūro botanikos sode ir orchidėjų parke arba futuristiniame atogrąžų
parke „Sodai prie įlankos“ (Gardens by the Bay) (įėjimo bilietai apmokami pačių keliautojų).
Vieni iš gražiausių pasaulyje Singapūro botanikos sodai pradėti kurti dar 1859 m. ir tebekuriami iki šiol. Dėl
modernumo ir biologinės įvairovės 2015 m. šie sodai įtraukti į UNESCO paveldo objektų sąrašą kaip
moderniausi ir turintys daugiausia biologinės įvairovės. Soduose inžinerių sukurtos sudėtingos dirbtinės
ekosistemos, galinčios atšaldyti vandenį ir saulės energiją paversti elektra. Soduose kasmet apsilanko per
6,4 mln. lankytojų iš viso pasaulio. 2012 m. Singapūro botanikos soduose atidarytos didžiausios pasaulyje
dirbtinio klimato oranžerijos – Gėlių ir Drėgnojo miško. Gėlių skliautu vadinama oranžerija – didžiausia
pasaulyje. Ji užima 1,2 ha ir yra ypatingos konstrukcijos: jos didžiulės stiklinės sienos neturi papildomų
atramų. Gėlių skliaute surinkti augalai iš viso pasaulio suskirstyti į septynis sodus. Juose galima pamatyti
įspūdingus didžiulius baobabus, atplukdytus laivais iš Argentinos, kelių šimtų metų senumo alyvmedžius.
Šalia didžiųjų oranžerijų sukurtas dirbtinių medžių parkas. Šių sudėtingų konstrukcijų aukštis siekia nuo 25
iki 50 m. Tarp jų aukštai vinguriuoja pažintinis takas lankytojams. Singapūro botanikos sodas tarsi per
kaleidoskopą parodo visą salos augalinio pasaulio prabangą, turtingumą ir įvairovę.
Tropinis parkas „Gardens by the Bay“ - vertikalus parkas su atogrąžų šliaužiančiais augalais,
orchidėjomis ir retomis vynuogių bei paparčių rūšimis. „Medžių“ vainikai su gėlėmis ir žalumynais susideda iš
geležies strypų ir betono, apšviesti spalvotais žiburiais. Tarp miško konstrukcijų buvo pastatyti tiltai ir
antžeminiai kanalai, nuo kurių galima pasigrožėti neįprastu vaizdu. Parke pasodinta ~ 226 tūkst. augalų,
buvo sukurti vandens sodai su kriokliais ir baseinais.

14 diena




Atskridimas į Helsinkį.
Skrydis: Helsinkis – Vilnius.
Atskridimas į Vilnių.






Kelionę organizuoja InterLux Travel
Galimas išvykimas iš: Vilniaus oro uosto
Kilus klausimams rašykite mums: keliones@beta.lt
Kilus klausimams skambinkite mums: +37064030308

