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Délkelet Ázsiai Dzsungel és Búvártúra 
Borneó, Szingapúr és Kuala Lumpur  

Csoportos körutazás  
2020.04.15.-05.02. 
18 nap/16 éjszaka 

 
Április 15. Budapest – Szingapúr 
Elutazás Budapestről a kora esti órákban a Qatar légitársaság járataival Dohán keresztül Szingapúrba. 
 

Április 16. Szing apúr 
A késő délutáni órákban érkezünk meg a szingapúri repülőterére, ahonnan privát 
busszal jutunk be a belvárosi szállodánkba. 
Szállás: Szingapúrban, HOTEL CHANCELLOR @ ORCHARD -ban 
 
Április 17. Szingapúr (R) 
Reggeli a szállodában, majd egész napos szabadprogram keretében fedezhetjük fel a 
várost.  
Szingapúr különleges hely. Figyelemre méltóan jól működik minden, hatékony és jól 
szervezett a társadalmi és a gazdasági élet, ugyanakkor az embereknek lehetőségük 
van arra, hogy gátlásoktól mentesen élvezzék az életet. Szingapúrban minden 
látogatónak azonnal feltűnik a hihetetlen modernség. A csúcstechnológia az élet 
minden pillanatában érezhető - de a hétköznapi és ünnepi szokásokban egyaránt 

mélyen megőrződtek az évszázados hagyományok. A városállam egyik fontos 
jellemzője multikulturalizmusa: a többségi kínaiak mellett malájok, indiaiak és 
európaiak is lakják, különleges karaktert biztosítva az országnak. 
Szállás Szingapúrban a HOTEL CHANCELLOR @ ORCHARD-ban. 
Fakultatív program lehetőségek felől érdeklődjön a szervezőknél.  
 
Április 18. Szingapúr – Kuching (R,V) 
A reggelit követően transzfer a repülőtérre ahonnan közvetlen járattal repülünk 
Kuchingba, Sarawak tartomány fővárosába. 
Várható menetrend:  Singapore – Kuching 11:45 -13:15  
Érkezést követően transzfer az esőerdőkkel körülvett szállásunkra, Santubong 
fészigetre. A bejelentkezést követően szabadprogram vagy a vállalkozó kedvűekkel 
néhány órás kajaktúrára indulunk, hogy felfedezzük a partvidék legszebb részeit. 
Strandolással egybekötött aktív délutánunk végén pedig megcsodálhatjuk félszigetet a 
lemenő nap fényében.  
Este közös vacsora a Feeding Tree nevű étteremben.  
Szállás Santubongban, a Permai Rainforest Resortban. 
 
Április 19. Semenggoh Orángután Rehabilitációs Központ (R,E,V)  
Korai reggelinket követően a világhírű Semenggoh Orángután Rehabilitációs 
Központba utazunk, ahol természetes környezetükben figyelhetjük meg a borneói 
orángutánokat. A 653 hektáron elterülő rezervátumban az árva és sérült 
emberszabásúakat segítik, hogy felépülésük után sikerüljön visszatérniük az őserdőbe. 
Ha szerencsénk lesz megfigyelhetjük, ahogy az orángutánok etetés idején előjönnek az 
erdőből és elfogyasztják reggelijüket.  
Etetés 9 órakor. Etetést követen a Kubah Nemzeti Parkba utazunk.  
 

http://www.azsiaspecialista.hu/
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A Kubah Nemzeti Parkban egy 1,5 órás gyalogtúra vár rank, melynek végső célja a park 
legnagyobb és legszebb vízesése. Késő délután térünk vissza a már megszokott 
szállásunkra. 
Este közös vacsora a Feeding Tree nevű étteremben.  
Szállás Santubongban, a Permai Rainforest Resortban.  
 
Április 20. Bako Nemzeti Park (R,E) 
Reggeli után kijelentkezünk szállodánkból és a Bako Nemzeti Park felé vesszük az 
irányt. Rövid buszozás után hajóval közelítjük meg Sarawak legismertebb Nemzeti 
Parkját. 
A vadregényes dzsungelen átkelve hol madártávlatból gyönyörködhetünk a meseszép 
öblökben, hol pedig leereszkedvén a partra felfrissítjük magunkat az elhagyatott 

strandok egyikén. Délután felé szép lassan előmerészkednek a park legnagyobb számú 
lakói, a majmok is, akik közül egy kis szerencsével nem csak makákók hadával, hanem 
a nagyorrú proboscis majmok egy-egy félénk példányával is találkozhatunk. Túránk 
végeztével hajóval indulunk vissza, majd késő este érkezünk meg Kuchingban lévő 
szálláshelyünkre.  
Szállás Kuchingban a The Limetree Hotelben. 

 
Április 21. Kuching – Mulu – Deer- és Lang barlangok (E, V) 
A mai napon ismét repülőre szállunk, hogy 4 napot töltsünk Sarawak tartomány egyik 
legizgalmasabb parkjában, a Mulu Nemzeti Parkban.  
Tervezett menetrend: Kuching – Mulu 10:05 – 11:40 
Érkezést követően transzfer a szállodába, majd bejelentkezés. Rövid pihenést 
követően útnak indulunk és helyi vezetőnkkel felfedezzük a Deer- és Lang 
barlangredszert.  
Előbbi közel 180 méteres bejáratával hihetetlen látványt nyújt és több millió denevér 
otthonául is szolgál, melyek minden nap délután 6 óra környékén repülnek ki élelmet 
keresni - teszik mindezt rendkívül látványos formációkban. Fárasztó napunk végén 
visszatérünk a Nemzeti Park központjában lévő szállásunkra. 
Szállás a Mulu Marriott Resortban.  
 

Április 22. Mulu – Wing & Clearwater Caves (R, csomagolt ebéd, V)  
Reggelit követően hajókkal közelítjük meg Batu Bunga -Penan települést, ahol a falu 
mindennapjait ismerhetjük meg. Ezt követően először a gyönyörű cseppkőformáiról 
ismert Wind-barlanghoz megyünk, majd dél-kelet Ázsia egyik leghosszabb 
barlangrendszere felé túrázunk, a Cleerwaterhez. A 151 km-es barlangrendszeben 
található a világ leghosszabb barlangi vízrendszerével, megannyi beszakadással és 
hatalmas termekkel. A barlang hatalmas kifolyójában aztán jól fog esni egy kis 
fürdőzés, úszkálás, ugrálás a kristálytiszta és kellemesen hűvös vízben. Ebédünket is itt 
fogyasztjuk el, majd egy újabb egy órás hajóúttal érjük el végső kikötőnket, ahonnan 
további 3-4 órás dzsungeltúra vár ránk, hogy aztán késő délután elérjük rendkívül 
egyszerű, ám annál hangulatosabb szállásunkat (Camp 5) messze az őserdő kellős 
közepén. A camp 5 mellett található a pinnacles (tűsziklák). A kilátás fenséges, de 
bizony mászni kell érte. Akinek kedve van, mehet! 
Szállás: Camp 5.  
 
 
Április 23. Mulu – szabadprogram  (B/L/D) 
Reggeli után az előző napi úton térünk vissza a Mulu Nemzeti Parkban lévő szálláshelyünkre.  
Szállás a Mulu Marriott Resortban.  
 

http://www.azsiaspecialista.hu/
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Április 24. Mulu – Kota Kinabalu (B) 
Reggelit követően Kota Kinabaluba repülünk,ahol egy éjszakát töltünk mielőtt tovább repülnénk Tawau felé, 
hogy megkezdjük 6 napos búvártúránkat.  
Tervezett menetrend: 2020.04.24. MH3252  Mulu – Kota Kinabalu 12:00-12:55  
Szállás a Grandis Hotelben  
 
Április 25.-30., 6 nap/ 5 éjszaka Tawau – Mabul búvártúra 
Kora reggel kijelentkezünk a szállodából transzfer a repülőtérre.  
Tervezett menetrend: Kota Kinabalu – Tawau  07:40 - 0830  
Ezen a napon a világ egyik legszebb merülõ helyére utazunk, Sipadan szigetére. Sipadan 
és Palau a merülőhely világranglista 5. helyét foglalja el! Valójában három szigetről van 
szó, Mabul, Kapalai és Sipadan, melyek a régió merülési helyszíneit takarják. A víz alatti 

élővilág a helyszín adottságai miatt, mint áramlásviszonyok, vízhőmérséklet, élőlények 
vándorlási útvonala, annyira egyedi és gazdag, hogy a merülések és búvárok száma 
naponta limitálva van, melyet a hatóság nagyon komolyan vesz. Mindhárom sziget körül 
másfajta élővilágot láthatunk, ez adja az egyik különlegességét is a régiónak. Méteres 
fűrészes sügérek, tízezres egyedszámú jack-fish rajok, számos cápafaj folyamatos 

jelenléte és szaporodási helye, óriás teknősök élő és tojásrakó helye, többféle 
tintahalak, százas lélekszámú barrakuda rajok, hatalmas napóleonhalak, kavargó, úszó 
élővilág, békahalak, leopárd- és pörölycápák, púposfejű méteres papagájhalak 
produkálják a látnivalót merülésről merülésre és mindezt nagyon koncentráltan.  
Mivel Sipadan szigetrõl már sok éve kitiltottak mindent a napi búvárokon kívül, így 
Mabulon található a szálláshelyek nagy része, tengerparti resortok formájában. Mi A 
sipadan Mabul Resortban fogjuk tölteni az elkövetkező 5 éjszakát, teljes ellátással.  
 

A búvár túra ára tartalmazza:  
 - 5 éjszaka szállást a Sipadan Mabul Resortban, kétágyas elhelyezéssel 
- a transzfereket  
- teljes ellátást (kivév az alcohol italokat, és a gyümölcsleveket, üdítőket) 
- napi 3 hajós merüléssel Mabul, Kapalai és a környező szigetek valamelyikénél (kivéve érkezés és távozás 
napján) és házi-zátony merüléssel 
- 1 nap garantált merülést Sipadan szigetén, 3 merülés (helyszínen fizetendő sipadan sziget engedély 140 MYR, 
állami adót (GST) 6%, 
 
Április 30:Kuala Lumpur (R) 
Reggeli után Tawauba megyünk, ahonnan délután Kula Lumpurba repülünk.  
Tervezett menetrend:  
Kuala Lumpur 14:15 – 17:00 
Malajzia fővárosa Kuala Lumpur, amely egykor kis ónbányász településként jött létre a 
dzsungelben. Az ember lassan győzelmet aratott a természet felett, és ma egy majd 2 
milliós nyüzsgő metropolisz emelkedik a Melaka-szoros közelében. Kuala Lumpur azok 
közé a Délkelet-Ázsiai nagyvárosok közé tartozik, amelyek nem közvetlenül az óceán 
partján épültek, így fülledt, párás klímája igazi trópusi hangulatot eredményez. A 
kontrasztok városa ez: hatalmas csillogó plázák tövében utcai árusok kínálgatják a friss 
gyümölcsöket kis fapultjaikról, ötcsillagos luxushotelek és hat sávos autópályák mellett 
az őserdő apró foltjai dacolnak a betontengerrel. 
Egy éjszakát töltünk ebben a nyüzsgő nagyvárosban.  
Szállás Kuala Lumpurban a Star Points Hotel Kuala Lumpur-ban.  
 
 

http://www.azsiaspecialista.hu/
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Május 1. Kuala Lumpur (R) 
Reggeli, majd Kuala Lumpur egyéni felfedezése. Főbb látványosságok: Petronas-ikertornyok, KL-torony, 
Függetlenség tere, Piac, kínai negyed, Sri Mahamariamman-templom, Iszlám Művészeti Múzeum, Madárpark, 
Pillangó Park, Péntek mecset, N  emzeti mecset, Nemzeti Múzeum, Batu-barlangok.  
Délután trasnzfer a repülőtérre és hazarepülés Budapestre a Qatar Airways járatával egy átszállással Dohában.  
Tervezett menetrend: Kuala Lumpur  – Doha  20:50 – 23:30 
 
Május 2.  
Érkezés Budapestre a hajnali órákban.  

Program vége 
A program változtatás jogát fenntartjuk! 

 

 

Részvételi díj: 1.298 000 Ft/fő 
 
Az ár tartalmazza:  

- a nemzetközi repülőjegyet és illetékeket 
- a regionális repülő jegyeket és illetékeket 
- -a programban megadott szállásokat  
- a program szerinti transzfereket 
- az angol nyelvű idegenvezetőt 
- a program szerinti étekézéseket 
- a program szerinti belépőket  
- a mabuli búvártúrát 

 
Az ár nem tartalmazza:  

- az utasbiztosítást és útlemondási biztosítást (2,5%) 
- az italfogyasztást 
- helyi idegenforgalmi adót (kb 800 ft/ szoba / éj) 
- Sipadan nemzeti park belépőt kb 10.000 ft 
- a programban nem szereplő tételeket 

 
Minimum létszám: 10 fő 
 
Fizetési feltételek: 
 
Megrendeléskor a részvételi díj 50% a fizetendő, hátralék indulás előtt 2 hónappal fizetendő.  
 
Egyéni és csoportos utazás esetén a bánatpénz mértéke személyenként az utazás megkezdése előtti  
100 - 71 nappal a részvételi díj 10%-a 
70- 61 nappal a részvételi díj 30 %-a, 
60-31 nappal a részvételi díj 60 %-a, 
30 napon belül a részvételi díj 100 %-a. 
 
Érdeklődni: Hartveg Attila +36 30-241-2786 
 

lupa.buvarcentrum@gmail.com 

 
 
 

http://www.azsiaspecialista.hu/
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Szállások 
 
HOTEL CHANCELLOR @ ORCHARD 3* 
http://www.chancellororchard.com.sg/contact/ 
Deluxe szobákban, kétágyas elhelyezés 

   
 
Hotel Chancellor @ Orchard tetőtéri szabadtéri medencével várja vendégeit az Orchard Road központjában, ahol A 
bevásárló-, szórakoztató- és étkezési lehetőségek mindössze pár percre vannak. A szálloda 5 perces sétára fekszik a 
Somerset és a Dhoby Ghaut MRT állomásoktól. 10 perc alatt elérhető a Bugis Village, a Chinatown és a Little India területek 
vonattal. A szálláshely 1,1 km-re fekszik a szingapúri Művészeti Múzeumtól és az Orchard MRT állomástól. A szabadtéri és 
fedett étkezővel rendelkező Bistro @ Chancellor Cafe a második emeleten svédasztalos reggelit szolgál fel minden reggel. A 
Hotel Chancellor @ Orchard 24 órás recepcióval, tárgyalókkal, csomagmegőrzővel, játszótérrel és érmével működő 
mosógéppel várja vendégeit. A wifi a szálláshely egész területén ingyenes.  
 
Permai Rainforest Resortban 
http://www.permairainforest.com/intro.asp 
Treehouses – szobákban, kétágyas elhelyezés 

  
 
A Permai Rainforest Resort egy környezetbarát üdülőhely a Santubong-hegy lábánál, 5 perces sétára a Sarawak Kulturális 
Falutól. Az üdülőhely kávézóval és grillezési lehetőséggel várja vendégeit. A Permai Resort minden kabinjában hűtőszekrény, 
valamint tea- és kávéfőző található. A saját fürdőszobákban meleg zuhanyzó található. A vendégek hajókirándulást 
vehetnek az Irawadi delfinek megtekintéséhez vagy a Firefly Evening turnéhoz. A strandon vízisportok, például kajakozás és 
snorkeling is rendelkezésre áll. A Rainforest Café egész napos étkezést kínál, és a tengerre néz. A Wi-Fi díj ellenében vehető 
igénybe. A Permai Rainforest Resort 50 perces autóútra fekszik Kuching nemzetközi repülőterétől. Kuching városa 30 perces 
autóútra fekszik.  
 
The Limetree Hotel   
https://www.limetreehotel.com.my/ 
Superior szobákban – kétágyas elhelyezkedéssel 

  

http://www.azsiaspecialista.hu/
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A LimeTree Hotel boutique szállást kínál Kuching Padungan területén (Chinatown), 10 perces sétára a Riverside Waterfront-
tól. Ingyenes Wi-Fi-vel, tetőtéri társalgóval várja vendégeit. A LimeTree Hotel 5 perces sétára fekszik a Tun Jungah 
bevásárlóközponttól, a Sarawak Plaza és a Riverside Plaza épületétől. Kuching repülőtere körülbelül 8 km-re található a 
szállodától. Az elegáns fapadlóval ellátott szobák síkképernyős műholdas TV-vel, valamint tea- és kávéfőzővel felszereltek. A 
saját fürdőszobában esőzuhany és lime-illatos piperecikkek találhatók. Minden szoba nemdohányzó. Mosodai és 
vegytisztítási szolgáltatások is rendelkezésre állnak. A friss gyümölcslé és az illatos kávé mellett a Cafe Sublime ízletes lime-
ihlette helyi ételeket szolgál fel. A LimeLight Rooftop Lounge lime koktélokat és a Sarawak folyóra néző kilátást kínál.  
 
Mulu Marriott Resort & Spa 
https://www.marriott.com/hotels/travel/myymu-mulu-marriott-resort-and-spa/ 
Deluxe Room - kétágyas elhelyezkedéssel 

   
A Malajzia és Brunei közötti határ közelében található esőerdők természetes és buja növényzete között fekvő Mulu Marriott 
Resort szálláshelye a Melízi Paku folyón található. Az üdülőhely nagy fitneszközponttal, medencével és szaunáva l 
rendelkezik. 20 percre van a Mulu repülőtértől. A Gunung Mulu Nemzeti Park mindössze 5 perces autóútra fekszik. A Mulu 
Marriott Resort kevesebb, mint egy óra sétára fekszik a Deer és Lang barlangtól és 30 perces autóútra a Wind and 
Clearwater barlangoktól hajóval. A jól megtervezett szobákkal és lakosztályokkal rendelkező üdülőhely gyönyörű kilátást 
nyújt a trópusi esőerdőre és az üdülőhelyet körülvevő folyóra. A vendégek minibárral, íróasztallal és vasalási lehetőséggel 
rendelkeznek. A saját fürdőszobák zuhanyzóval vagy káddal, hajszárítóval és ingyenes piperecikkekkel felszereltek. A Mulu 
Marriott 24 órás recepcióval rendelkezik, amely a pénzváltót, a concierge-szolgáltatásokat, a poggyászmegőrzőt és a 
mosodát és a vegytisztítást szolgálja. Az üdülőhely különféle tevékenységekkel várja a vendégeket, hogy vegyenek részt. A 
vendégek horgászhatnak, túrázhatnak vagy kerékpározhatnak.  
 
CAMP 5 
 
 

 
 
Ez bizony nem egy 5 csillagos szálloda. Itt viszont nincs más. Bent vagyunk az őserdő közepén. Tatamin alszunk moszkító 
hálók védelmében.  
 
Grandis Hotel 
https://www.hotelgrandis.com/ 
Grandis Hotel – Superior Room kétágyas elhelyezés 
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A Grande Hotels and Resorts Kota Kinabalu városában található, közvetlen hozzáféréssel a Suria Sabah 

bevásárlóközponthoz. A szálloda szabadtéri medencével és 3 étkezési lehetőséggel várja vendégeit. A szobában ingyenes 

Wi-Fi-hozzáférés biztosított. 

A városra vagy a tengerre néző szobákban légkondicionáló és síkképernyős műholdas TV található. A saját fürdőszobában 

zuhanyzó és ingyenes piperecikkek találhatók. Vasalási lehetőség és hajszárító is rendelkezésre áll. A 24 órás recepció 

személyzete szívesen segít a környék környéki tevékenységekben és a túrákkal kapcsolatos információk nyújtásában. A 

felnőttek edzhetnek az edzőteremben, és a gyerekek játszhatnak a gyermekmedencében. A napilap ingyenesen áll 

rendelkezésre, míg a mosodai szolgáltatás felár ellenében áll rendelkezésre.  
 
 
Sipadan-Mabul Resort 
https://www.sipadanmabulresort.com/en/mabul-smart-divers-resort/ 
Standalone Chalet –szobában, kétágyas elhelyezéssel 

 
A Sipadan Mabul Resort egy kókuszligetben fekszik, és gyönyörűen kialakított, fából készült szállást kínál, egy 
gyönyörű fehér homokos strand mellett. Az üdülőhely 45 faházzal rendelkezik, amelyek 22 önálló faházzal és 23 
ikerházzal rendelkeznek. Minden faház natúr Borneo anyagból épült, saját fürdőszobával, forró zuhanyzóval, 
levegővel és szúnyoghálóval rendelkezik. 

 
 
 
starpointshotel 

 
 
 
 

A Little India területén található StarPoints Hotel. A szálloda 30 perces vonatútra fekszik a Kuala Lumpur 
nemzetközi repülőtértől. 
A StarPoints Hotel Kuala Lumpur 200 méterre található a Chinatown és a Merdeka tértől. KL Sentral 4 km-re 
található. 
A modern berendezésű, légkondicionált szobák TV-vel, saját filmekkel és személyes széffel felszereltek. A saját 
fürdőszobákban zuhanyzó és hajszárító található. Szobaszerviz áll rendelkezésre. 
Az Olive Garden Coffeeshop és a Kababish helyi, nyugati és közel-keleti ételeket szolgálnak fel. Halak és 
vegetáriánus ételek is rendelkezésre állnak. 
 

http://www.azsiaspecialista.hu/
https://www.sipadanmabulresort.com/en/mabul-smart-divers-resort/

