
SINGAPUR - MALEZJA



DZIEŃ 1.
Wylot z Polski do Singapuru samolotem rejsowym.

DZIEŃ 2.
Powitanie na lotnisku w  Singapurze. Transfer do hotelu 4* - 
odpoczynek i  lunch w  hotelu. Na początek zaproponujemy 
Państwu przejazd przez starą dzielnicę kolonialną, gdzie 
zobaczymy Padang - tereny rekreacyjne miasta położone 
w  centrum dzielnicy biznesowej, Klub Krykieta, budynki 
Parlamentu, Sądu Najwyższego i  Ratusza - łączące klasyczną 
architekturę kolonialną z  nowoczesnością drapaczy chmur. 
Zatrzymamy się również w Parku Merliona, mitycznego pół lwa, 
pół ryby, będącego jednym z  symboli Singapuru. W  drodze do 
chińskiej Świątyni Thian Hock Keng (Niebiańskiego Szczęścia), 
najstarszej taoistycznej świątyni w mieście, przejedziemy przez 
Dzielnicę Chińską. Następnie udamy się do Ogrodów Orchidei, 
gdzie można będzie podziwiać ok. 60 tys. kwiatów orchidei 
różnych odmian. Wieczorem uroczysta powitalna kolacja 
w restauracji lokalnej.

DZIEŃ 3.
Śniadanie i  czas wolny. W  południe przejazd na górę Faber 
znajdująca się w centralnym w Singapurze, gdzie będą Państwo 
mieli możliwość zobaczenia panoramy miasta i portu. Następnie 
przejazd kolejką linową na wyspę Sentosa gdzie znajduję się 
jeden z największych parków rozrywki – wstęp na atrakcje.  Po 
szaleństwach udamy się na odpoczynek do Tiger Sky Tower 
- najwyższa wieża widokowa w  Singapurze, skąd zobaczą  
Państwo pobliskie wyspy m. im  Malezje a  nawet Indonezję. 
Wieczorem kolacja w lokalnej restauracji. 

DZIEŃ 4.
Po śniadaniu wyruszamy do Malakki, jednego z  najstarszych 
miast Malezji. Odwiedzimy tu m.in. Muzeum Baba & Nyonya 
poświęcone kulturze Peranakan, ratusz z  czasów panowania 
holenderskiego (Stadhuys), w  którym obecnie mieści się 
Muzeum Historyczne i  Etnograficzne, Świątynię Cheng 
Hoon Teng - najstarszą chińska świątynię w  mieście, meczet 
Kampung Kling z  niezwykłym dachem w  kształcie piramidy, 
Porta de Santiago - bramę pozostałą po szesnastowiecznej 
fortecy portugalskiej oraz zatrzymamy się na zrobienie zdjęć 
się przy Muzeum Sułtanatu Malakki, mieszczącego się w replice 
piętnastowiecznego Pałacu Sułtańskiego. W trakcie zwiedzania 
lunch w lokalnej restauracji.  Przejazd w kierunku Kuala Lumpur. 
W  godzinach wieczornych kolacja w  formie bufetu połączona 
z pokazem tańca ludowego.

DZIEŃ 5. 
Śniadanie i  przejazd do Penang – wyspa zwana Perłą 
orientu z  jednym z  najdłuższych mostów w  Azji. Zwiedzanie 
rozpoczniemy od  świątyni Wat Chaiya Mangkalaram w której 
mieści się największy budda na świecie. Następnie  udamy się do 
świątyni Dhammikarama Birmańska gdzie mieści się wspaniały 
8,2 metrowy wizerunek buddy. Lunch w lokalnej restauracji. Po 
obiedzie wizyta w osadzie drewnianych domów zwanych Jetties 
Clan. Wieczorem kolacja restauracji rybnej.

DZIEŃ 6.
Po śniadaniu udamy się do Kilim Jetty skąd rozpoczniemy 

RAMOWY PROGRAM



niesamowitą  podróż kajakiem na rzece Kilim, gdzie poprzez 
małe dopływy dotrzemy do większych akwenów. W czasie rejsu 
będą Państwo dowiedzieć się wszystko na temat flory i  fauny, 
którą można spotkać po drodze. To nie tylko będzie ekscytująca 
przygoda, ale także wielka podróż edukacyjna. Lunch 
w restauracji. Po posiłku  udamy się na zwiedzanie  największej 
malezyjskiej wyspy Langkawi. Zwiedzanie rozpoczniemy od 
wizyty w fabryce batiki czyli techniki malarskiej polegającej na 
kolejnym nakładaniu wosku i  kąpieli tkanin w  barwniku, który 
farbuje jedynie miejsca nie zamaskowane  warstwą wosku. 
Następnie odwiedzimy grób Mahsuri legendarnej ikony wsypy 
oraz 12 metrowy drewniany orzeł  symbolizujący Langkawi.  
Późnym popołudnie udamy się w  drogę powrotną do hotelu 
łodzią z której będziemy mieli możliwość podziwiania panoramy 
południowych wysp archipelagu  Langkawi. W czasie rejsu kolacja 
barbeque z piwem, koktajlami i napojami bezalkoholowymi. 

DZIEŃ 7.
Śniadanie, przejazd na lotnisku skąd udamy się do Kuala Lumpur. 
Zwiedzanie rozpoczniemy od wapiennych hinduskich świątyń 
zbudowanych  jaskiniach zwanych Batu Caves. Następnie 
udamy się do największej fabryki cyny Royal Selangor. Podczas 
objazdu przez miasto kontrastów zobaczymy budynku w stylu 
mauretańskim, okazałe budowle kolonialne, stare domy 
sklepowe jak również nowoczesne biurowce. W  dalszym 
zwiedzaniu zobaczymy najbardziej rozpoznawalny drapacz 
chmur w  mieście - Petronas Twin Towers, bliźniaczych wież, 
w których mieści się największy dom handlowy Malezji). Krótki 
czas wolny na zrobienie zdjęć. Następnie zobaczymy Pałac 
Królewski, postmodernistyczny Meczet Narodowy Masijd 
Negara (z zewnątrz), Plac Niepodległości i położony nieopodal 
budynek Sułtana Abdula Samada - zbudowany w mauretańskim 
stylu, mieszczący obecnie Sąd Najwyższy. W  przerwie – lunch 
w restauracji chińskiej. Powrót do hotelu.

DZIEŃ 8.
Śniadanie i czas wolny. Transfer na lotnisko i wylot do Polski. 

DZIEŃ 9.
Przylot do Warszawy.
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Zapraszamy do kontaktu:      biuro@eccobusiness.pl      58 329 00 62


