
 

 

  

10-денний авіатур МАЛАЙЗІЯ  

Дата  тура:  щоденно до 31.03.2018   

Міста:  Кота-Кінабалу – Куала-Лумпур   

Детальна  програма подорожі: 

 День 
1 

 ПРИЛІТ ДО МАЛАЙЗІЇ. 

Кота-Кінабалу - столиця штату Сабах і один з 
найкращих курортів країни! Острів Борнео 
(Калімантан) - райський куточок неймовірної краси 
природи! Ви зможете насолоджуватися спокійним 
відпочинком на кращих пляжах або бродити по 
непрохідним тропічним джунглям! 
 
Поселення у готель 4 * на першій лінії. Відпочинок. 

День 
2 

НОСАТІ МАВПИ.  

Сьогодні у Вас невеликий круїз по річці Гарама. З 
палуби можна поспостерігати за бурхливим 
життям диких джунглів. Під час поїздки Ви зможете 
побачити мавп-носачів, а якщо пощастить, то ще й 
буйволів і крокодилів. Далі - зупинка в місцевому 
селищі, де на Вас чекає ситна малайзійська вечеря. 
Після заходу Ви побачите колонії світлячків, які 
живуть на цій річці. Повернення у готель. 



 

День 
3-7 

ПЛЯЖНИЙ ВІДПОЧИНОК 

Кілька днів пляжного відпочинку. 

Щоб прикрасити подорож, рекомендуємо 
відвідати: 

• гору Кінабалу, на якій росте понад 5000 
різновидів квітучих рослин; 

• гарячі джерела Порінг; 

• етнографічне село «Марі-Марі». 

 

День 
8 

ПЕРЕЛІТ ДО КУАЛА-ЛУМПУР 
Після сніданку, внутрішній переліт до Куала-Лумпур. 
Поселення у готель 4 *. Відпочинок. 
 

День 
9 

 ЕКСКУРСІЯ ПО СТОЛИЦІ 

Не можна побувати в Малайзії, і не пізнати 
столицю - Куала-Лумпур - у всій красі. Ви 
побачите, як тонко переплітаються у цьому 
великому мегаполісі сучасна культура і традиції 
минулого. Обов'язково зробите фото біля 
знаменитих веж-близнюків і за бажанням, 
спробуєте місцеві делікатеси. 
 
Ніч у Куала-Лумпур. 

День 
10 

ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ 

 

 

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2 

тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874 

On-line бронювання: www.euroways.com.ua 
 

 
Вартість: 815 USD 

Включає: 
 

• Проживання на Борнео в готелі Nexus 
Karambunai Resort 4 * (ВВ) (7 ночей) 
• Проживання в Куала-Лумпурі в готелі 
Doubletree by Hilton 4 * (ВВ) (2 ночі) 
• Трансфери в аеропорт 
• Круїз по річці - Пробоскіс (8 годин) 
• Тур у Куала-Лумпурі з російськомовним 
гідом 
• Страховка (до 65 років) 

 
 

Додатково: 
 

• Міжнародний авіапереліт 800 USD 
• Внутрішній авіапереліт 
• Розміщення SNGL 480 USD 
• Чайові 
• Особисті витрати 

 

 

http://www.euroways.com.ua/

