
 

 

Malezija z Borneom in rajskim otokom 
Lankayan – Selamat Datang! 13 dni 

 

Individualno potovanje  
 

 
 

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM 

 

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA V KUALA LUMPUR-ju.  
POT IZ SLOVENIJE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 15 DNI). 

 
Prijetno in bolj lahkotno, vendar pestro in zanimivo potovanje vas popelje po nekaterih glavnih 

znamenitostih celinske Malezije in otoka Bornea.  

 
Za konec pa si privoščite še počitnice na rajskem malezijskem otoku Lankayan.  

 
Vse skupaj je ovito v udobje prijetnih hotelov in sproščen potovalni ritem z dovolj prostega časa tudi za lastno 

doživljanje in raziskovanje.  

 



 

   

KUALA LUMPUR - KUCHING – BATANG AI - KOTA KINABALU- SANDAKAN - LANKAYAN ISLAND 

 
1. dan EVROPA (doplačilo) – KUALA LUMPUR. (za doplačilo) Možna ureditev letalskega prevoza iz Evrope v 
Kuala Lumpur. Selamat Datang – dobrodošli v Maleziji! Po prihodu sledi srečanje z vašim voznikom in že vidite prve 

tropske slike … Na današnji dan sledi organiziran izlet ogleda glavnih znamenitosti mesta vključujoč Batu jame. 
Postanete pri kraljevi palači, si ogledate narodno mošejo, sprehodite se mimo narodnega spomenika ter postanete 

na centralni tržnici. Obiščete mošejo Jamek, se sprehodite po trgu neodvisnosti ter obiščete tekstilni muzej. Se 

povzpnete na Petronasova stolpa in si ogledate narodni muzej ter še obisk kakšnega ''handicraft'' centra. Vrnitev v 
hotel. Popoldan preživite v kitajski četrti. Kje pa vi pravzaprav ste? Na Kitajskem? Nočitev. (letalo), (H) 

2. dan KUALA LUMPUR – polet na otok BORNEO v KUTCHING. Zajtrk. Nadaljevanje poti z notranjim poletom 

na otok  Borneo v Kuching. Po pristanku sledi voden ogled najpomembnejših znamenitosti mesta. Nočitev. (H, Z, 
let) 

3. dan KUTCHING – BATANG AI. Zajtrk. Nadaljevanje proti Batang Ai, s slikovito vožnjo po podeželju, ki je obdano 

z vasmi, riževimi polji, nasadi popra in oljne palme. Prihod do jezera Batang Ai Hydro. Kosilo vključeno. Vkrcanje na 
motorni čoln za 20 minut vožnje po jezeru do letovišča Aiman Batang Ai, vašega doma za dve noči. V kolikor prispete 

pred 16 uro boste imeli še čas za sprehode v naravi s hotelskim rekreacijskim osebjem (ugodne vremenske razmere). 
Nočitev. (H, ZKV) 

4. dan BATANG AI. Po zajtrku se odpravite v Mengkak Longhouse z motoriziranimi avtohtonimi čolni. 30-minutna 
vožnja vas bo popeljala čez jezero do reke Engkari, ki je eden od številnih pritokov, ki tečejo v jezero. Uživajte v 

kulturnem nastopu bivalnikov, ki mu sledi demonstracija iz pipe (pleme Iban). Uživajte v kosilu in prostem času pred 
potovanjem nazaj v letovišče. Nočitev. (H, ZK) 

5. dan BATANG AI – KUTCHING – polet v KOTA KINABALU.. Zajtrk. Prevoz s čolnom do Batang Ai terminala 
za vrnitev poti nazaj do letališča Kuching. Let v Kota Kinabalu. Ob prihodu sledi srečanje z voznikom in vožnja v 
hotel. Prihod v mesto pozno popoldan. Nočitev. (H, Z, let) 

6. dan  KOTA KINABALU – polet v SANDAKAN – SEPILOK,  3 dni/2 noči tura. Po zajtrku krenete novim 

doživetjem naproti. Sledi notranji polet v Sandakan. Nadaljujete z vožnjo do Sepilok Orang Utan rehabilitacijskega 
centra. V tem centru opazujte človekovega najbližjega sorodnika »Orang Utan«, ki je rehabilitiran, da postane divji 

v njihovem naravnem okolju. Doživite sprehod v tropskem gozdu Dipterocarp na Borneu. Priča boste pri hranjenju 
Orang Utan na platformi za hranjenje. Naprej nadaljujete z obiskom Bornejskega konverzacijskega centra sončnih 

medvedov. Center pomaga pri izboljševanju življenjskih pogojev rešenih sončnih medvedov, ki se jih spusti v svoje 
naravno vedenje v 2.5 ha zaprtem gozdu. Po obiskih zapustite Sepilok centra in sledi prevoz s trajektom v Abai. 

Kosilo v Abai restavraciji. Odpravite se na krajše rečno križarjenje v iskanju divjih živali do sončnega zahoda in ko 

začne padati noč nadaljujete s križarjenjem, kjer boste priča čudovitem prizoru kresnic, ki v noči zasvetijo kot božično 
drevo. Večerja v lodgu. Za zaključek dneva doživite ''Džunglo ponoči'' z nočnim sprehodom v iskanju divjih nočnih 
živali v spremstvu lokalnega vodnika. Končno počitek. Vrnitev v lodge. Nočitev. (H, ZKV, let) 

7. dan SANDAKAN. Zbudite se ob klicih ptic, žuželk in živali. Ob 6.00 uri zjutraj se odpravite po reki do jezera Pitas 

za opazovanje ptic in iskanje drugih divjih živali. Po jezeru z volčjim lokom se odpravite nazaj, kjer se nato odpravite 
na zajtrk. Kasneje boste seznanjeni z zasaditvijo dreves in obiskom Abai vasice. Kosilo. Nadaljujete z vožnjo skozi 

reko do Suku vasi v iskanju primatov kot so divji orangutani, ptice, malih slonov in drugih. Ob prihodu prijava v 
Kinabatangan Riverside Lodge. Proti popoldnevu se odpravite ponovno na krajše križarjenje po reki Menanggul, 
majhen pritok Kinabatangana. Vrnitev v lodge in večerja. Nočitev. (H, ZKV) 

8. dan SANDAKAN pristanišče – trajekt do OTOKA LANKAYAN. Zajtrk. Prevoz do pristanišča Sandakan. za 

nadaljevanje vožnje s trajektom naprej do rajskega otoka Lankayani. Kosilo in večerja v sklopu nastanitve. Nočitev. 
(H, ZKV) 



 

 

9. in 12. dan OTOK LANKAYAN – rajske počitnice!!. Zajtrk. Počitnice in poležavanje na plaži. Se zdi občutek 
kot, da ste na Maldivih… Nočitev. (H, ZKV) 

 

13. dan OTOK LANKAYAN – SANDAKAN – polet v KUALA LUMPUR – EVROPA (doplačilo). Zajtrk. Prosto 

do odhoda na letališče Sandakan. Notranji polet v Kuala Lumpur. Konec potovanja. (za doplačilo) Možna ureditev 
letalskega prevoza v Evropo. (Z, let) 

Ure letov ter razpored ogledov se lahko naknadno spremenijo, vsebinsko pa program ostaja 
nespremenjen. 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša:                      2.500 EUR   
 

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje:, 4x notranji leti v Kutching – Kota Kinabalu – Sandakan – Kuala 
Lumpur, obroke po programu, vse organizirane privatne prevoze po programu (razen kjer so transferji s čolni se deli 

z drugimi potniki), oglede po programu, lokalno angleško govoreče vodnike pri ogledih, pripravo in organizacijo 
potovanja.  

 

PREDVIDENA NASTANITEV po krajih: 
KUALA LUMPUR – Hotel Swiss Inn Chinatown ali podobno (delux soba) 

KUCHING – Hotel The Lime Tree ali podobno (delux soba) 
BATANG AI – Hotel Aiman Batang Ai Resort (standard soba) 

KOTA KINABALU – Hotel Shangri-La ali podobno (delux soba) 

SANDAKAN  – Abai Jungle Lodge in Kinabatangan Riverside (polni penzion) 
OTOK LANKAYAN – Hotel Lankayan Island Resort (beach chalet, polni penzion) 

 
Doplačila obvezno (na osebo):  

- turistična taksa v hotelih: 2-3 eur na sobo na noč, 
- priporočljivo vodniku na kraju samem: napitnine 2 eur na dan. 

 

Doplačila po želji (na osebo):  
- mednarodni letalski prevoz v Kuala Lumpur, 

- odstopnina v primeru višje sile 4,05 % vrednosti potovanja, 
- dodatno zdravstveno zavarovanje, 

https://www.swissgarden.com/inn-kuala-lumpur/index.html
https://www.swissgarden.com/inn-kuala-lumpur/index.html
http://www.limetreehotel.com.my/
http://www.limetreehotel.com.my/
https://www.aimanbatangai.com/
https://www.aimanbatangai.com/
https://www.shangrilakk.com/
https://www.shangrilakk.com/
https://sitoursborneo.com/web/accommodations/abai-jungle-lodge/
https://sitoursborneo.com/web/accommodations/abai-jungle-lodge/
https://sitoursborneo.com/web/accommodations/kinabatangan-riverside-lodge/
https://sitoursborneo.com/web/accommodations/kinabatangan-riverside-lodge/
https://www.sipadan.com/Lankayan.php?gclid=EAIaIQobChMI3sTT5oiT4QIVQeWaCh049wFFEAAYASAAEgI5evD_BwE
https://www.sipadan.com/Lankayan.php?gclid=EAIaIQobChMI3sTT5oiT4QIVQeWaCh049wFFEAAYASAAEgI5evD_BwE


 

   

- organizacija prevoza do letališča Zagreb. 
 

Cena ne vključuje: vstopnine, kjer potrebno (na licu mesta), napitnine, luške takse (plačilo na licu mesta), 
turistična hotelska taksa (na licu mesta), prehrana in pijača, ki ni navedena kot vključeno, osebna potrošnja in vse 

kar ni navedeno kot vključeno.  

 
DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenski državljani za vstop v Malezijo vizuma ne potrebujejo. Veljavnost potnega lista mora biti najmanj 
šest mesecev po koncu potovanja. 

 

ZDRAVJE: Obveznih cepljenj za to potovanje ni.  
 

Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 
na vseh prodajnih mestih ter na spletni strani. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v 

celoti sprejema.  
 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar. 
 
 
 
 
 
 
 


