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LIELISKI ATKLĀJUMI – BORNEO SALĀ SARAWAK REĢIONĀ
(MALAIZIJĀ)
7 DIENAS / 6 NAKTIS
1. diena. KUCHING

Nakts Hilton

Ierašanās Kuching lidostā. Transfērs un ekskursija Kuching pilsētā.

Kuching

Lieliska iepazīšanās ar Sarawakas vēsturisko galvaspilsētu. Ekskursija

viesnīcā

ietver Kuchingas ķīniešu kvartāla, Kaķa statujas (“Kuching” tulkojumā no
malaiziešu valodas nozīmē “kaķis”), krāsām bagātā Tua Pek Kong ķīniešu
tempļa, skatu platformas un pasaulslavenā Sarawakas muzeja apskati.
Upes pretējā krastā atrodas Kaķu muzejs, Valsts mošeja un Astana
(Baltā Rajahas rezidence). Atgriešanās caur Zelta pilsētas mošeju,
vecpilsētu, krāšņā Centrālā tirgus apmeklējums. Tajā pārdod gan
garšvielas, gan tekstilpreces. Vēsturiskās ēkas: Skvēra tornis, Tiesas
nams, Charles Brooke piemineklis, pasta ofiss. Stundas brauciens ar
pontonu laivu, lai apskatītu pilsētu no ūdens. Izvietošanās viesnīcā.
Brīvais laiks.
2. diena. KUCHING – BATANG AI

Nakts Batang

Brokastis. Brauciens uz Batang Ai (~260 km no Kuching) caur piepilsētai, Ai Longhouse
nelielām pilsētām un ciematiem, rīsa un eļļas palmu laukiem. Pusdienas
Lachau ciematā.

kūrortā

Ierašanās Hydro ezera krastā Lubok Antu, vietā, no

kuras prāmis aizvedīs uz kūrortu dienvidu krastā, kurā atrodas viesnīca.
Ierakstīšanās viesnīcā. Vakariņas. Brīvais laiks.
3. diena. BATANG AI – IBAN LONGHOUSE – BATANG AI

Nakts Batang

Brauciens ar laivu uz Batang Ai piestātni, tālāk ar laivu pa upi uz Ai Longhouse
Lemanakas ezeru. Upes krastos var redzēt Borneo laukus ar tradicionāla

kūrortā

pamatiedzīvotāju stila mājām. Ierašanās Iban mājā, kurā varēsiet
iepazīties ar vietējo iedzīvotāju kultūras priekšnesumiem. Pusdienas un
pastaiga džungļos. Atgriešanās kūrortā.
4. diena. BATANG AI – KUCHING – MIRI
Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas. Transfērs uz Kuching. Pusdienas.
Transfērs uz viesnīcu Miri lidostas apkārtnē. Brīvais laiks.
5. diena. MIRI – MULU

Parkcity
Everly
viesnīca
Nakts

Tikšanās Miri lidostā un transfērs uz kūrortu. Pēcpusdienā transfērs uz

Royal Mulu

Mulu parku, 3 km gara pastaiga, pētot briežu alas un sikspārņu lidojumu.

kūrortā

Atgriešanās viesnīcā, vakariņas, brīvais laiks.
6. diena. MULU
Brauciens uz Vēja alu ar pieturvietu Penan mājās. Peldēšanās dzidro

Royal Mulu

ūdeņu alās. Pusdienas vietējā restorānā. Atgriešanās kūrortā, vakariņas.

kūrortā

7. diena. MULU
Brīvais laiks Mulu apkārtnes apskatīšanai. Transfērs uz Mulu lidostu.
Ceļojuma cenā iekļauts:
•

Nakts

laivu brauciens uz Lemanaku;
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•

brokastis, 4 pusdienas un 4 vakariņas;

•
•

ieejas maksa apskates objektos;

•

laivu transfēri, ekskursijas ar laivām;

•

transfēri automašīnās ar gaisa kondicionieriem;

•

angļu valodā runājošs gids.

nakšņošana programmā minētajās viesnīcās;

Ceļojuma cenā nav iekļauts:
•

aviobiļetes;

•

dzeramnauda gidiem, šoferiem, nesējiem;

•

ceļojuma apdrošināšana;

•

fotografēšanas / filmēšanas atļauju maksas;

•

personīgie izdevumi;

•

viesnīcu minibāra, telefona sarunu, veļas mazgāšanas u.c. pakalpojumi.
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