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LIELISKI ATKLĀJUMI BORNEO SALĀ SABAH REĢIONĀ
(MALAIZIJĀ)
8 DIENAS / 7 NAKTIS
1. diena. KOTA KINABALU

Nakts Grand

Ierašanās Kota Kinabalu, tikšanās ar firmas pārstāvi. Transfērs uz Kota

Borneo

Kinabalu, kura ir Sabahas galvaspilsēta, iepazīšanās ar pilsētu. Signāla

viesnīcā

klints, Atkinsona pulksteņa, Sabahas Fonda ēkas, pilsētas mošejas un
vietējā rokdarbu tirdziņa apskate. Izvietošanās viesnīcā. Brīvais laiks.
2. diena. KOTA KINABALU – KINABALU PARKS

Nakts

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas.

Kinabalu Pine

Transfērs (88 km) uz Kinabalu Nacionālo Parku. Brauciens, Krokeru

kūrortā

apgabalā baudot skaistas ainavas ar rīsa laukiem, dusuniku ciematu,
Kinabalu kalnu. Pusdienas.
Pārgājiens

ar

kukaiņēdājaugiem,

gidu

uz

papardēm,

Kalna

dārziem

rododendriem,

(mājas
putniem

orhidejas,
un

maziem

insektiem). Gājiens pa vienu no Kinabalu kalna takām. Izvietošanās
viesnīcā.
3. diena. KINABALU PARKS – PORING AVOTI – SANDAKANA

Nakts

Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas.

Swiss Inn

Izbraukšana uz Poring Hot Spring – populāru tūristu apmeklētu vietu,

Waterfront

kas zināma ar dabīgām sēra ūdens vannām. Pārgājiens viena kilometra
garumā pa Canopy Walkway (starp kokiem uztaisīti tilti, dažviet
sasniedzot 42 metru augstumu virs zemes). Iespēja izbaudīt dabīgu
karstā sēra vannu, kas sniegs terapeitisku atpūtu Jūsu ķermenim.
Pusdienas.

Brauciens

uz

Sandakanu

(~

5

stundas).

Izvietošanās

viesnīcā, atpūta.
4. diena. SANDAKANA – SEPILOKA – ABAI

Nakts

Brokastis. 30 minūšu brauciens uz Sepilokas rehabilitācijas centru, kurā

Abai Jungle

tiek aprūpēti orangutāni (cilvēka tuvākie radinieki), lai tos varētu palaist

Lodge

savvaļā. Orangutānu apskate un barošana. Pastaiga pa Dipterokarpu
tropu mežu.
Transfērs uz piestātni Sandakanas pilsētā (otra lielāka pilsēta Sabah
reģionā). Stundas brauciens ar laivu uz Kinabatanganas upes rezervātu,
pa ceļam var redzēt Sulu jūru Sandakanas pilsētā, kā arī mangrovju
mežu. Pusdienas. Atpūta, vērojot mežonīgo savvaļas dabu. Vakariņas.
Nakts brauciens gar mangrovju audzēm, vērojot naktstauriņus.
5. diena. ABAI – SUKAU

Nakts

Agri no rīta brauciens uz Pitas Oxbow ezeru apskatīt tā mežonīgo dabu.
Brokastis.

Koku

stādīšana,

tikšanās

un

pusdienas

ar

vietējiem

iedzīvotājiem Abai ciematā. Koku stādīšana ir projekts, lai palīdzētu
vietējiem iedzīvotājiem.
Pusdienas. Brauciens ar laivu uz upes augšteci, uz Sukau ciematu
apskatīt primātus, it īpaši endēmos Proboscis mērkaķus, kā arī putnus un
citu dzīvo dabu. Ierašanās Sukau, ierakstīšanās viesnīcā.
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Vēlā pēcpusdienā brauciens ar motorlaivu uz Menanggulas upi (nelielu
Kinabatanganas pieteku). Atgriešanās viesnīcā uz vakariņām.
6. diena. SUKAU – LAHAD DATU – DANUMAS IELEJA

Nakts Borneo

Pamošanās putnu skaņās. Brokastis. Gamontong alas apskate (lielākā

Rainforest

putnu ala Sabahā), kur dzīvo miljoniem sikspārņu un putnu. Tālāk

Lodge

brauciens uz Lahad Datu pilsētu. Borneo lietus mežu apskate, kuros
dzīvo reti sastopamie degunradži, lāči un orangutāni. Izvietošanās
viesnīcā. Pusdienas. Pēcpusdienā pārgājiens džungļos.
Vakariņas. Vakarā brauciens ar džipu vērot nakts dzīvniekus.
7. diena. DANUMAS IELEJA

Nakts Borneo

Brokastis. Pārgājiens pa džungļiem uz Kadazan-Dusun kapsētu “Zārku

Rainforest

klints”, pēc tam gājiens uz akatu laukumu, kur apkārtne vērojama “no

Lodge

putna

lidojuma”.

Atsvaidzinoša

pusdienām. Pēcpusdienā

pelde.

Atgriešanās

viesnīcā

uz

pastaiga pa Canopy Walkway (starp kokiem

uztaisīti tilti). Vakariņas.
8. diena. DANUMAS IELEJA – LAHAD DATU
Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas. Transfērs uz Lahad Datu.
Ceļojuma cenā iekļauts:
•

brokastis, 4 pusdienas un 4 vakariņas;

•
•

ieejas maksas apskates objektos;

•

laivu transfēri, ekskursijas ar laivām;

•

transfēri automašīnās ar gaisa kondicionieriem;

•

angļu valodā runājošs gids.

nakšņošana programmā minētajās naktsmītnēs;

Ceļojuma cenā nav iekļauts:
•

aviobiļetes;

•

dzeramnauda gidiem, nesējiem, šoferiem;

•

ceļojuma apdrošināšana;

•

fotogrāfēšanas / filmēšanas atļaujas;

•

personīgie izdevumi.
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