
 

• • • 
АУРОРА ТУРС ДООЕЛ СКОПЈЕ 

Јане Сандански ДТЦ 13 Ноември, Лок.4, Аеродром – Скопје 
(02) 2464 440 | www.aurora.mk | info@aurora.com.mk 

МАЛЕЗИЈА – КУАЛА ЛУМПУР & ЛАНГКАВИ 
13.03 – 24.03.2023 | 9 нпќи - 12 дена | Лет пд Скппје  

 

  
 

  
 

МАЛЕЗИЈА земја на пријателски луде и нација благпслпвена сп прирпдни шуда, Ви ппсакува дпбредпјде. Се 

граниши сп Тајланд на север и Сингапур на југ, Малезија истп така се прптега низ севернипт дел на Бпрнеп за да 

ги фпрмира државите Сабах и Саравак. Сп 4.800 килпметри крајбрежје, Малезија мпже да се ппфали сп некпи пд 

најубавите пстрпви и плажи вп Азија Дпјдете и бидете мадепсани пд пвие прекрасни предели. 

Динамишен, енергишен, разнпвиден, впзбудлив. Ова се самп некпи пд пдлишните квалитети кпи гп прават 

КУАЛА ЛУМПУР блескава дестинација за патниците. Пппуларнп ппзната какп KL, пваа мпдерна метрпппла 

мпже да се ппфали не самп сп светски ппзнатите градби какп щтп се кулите близнашки Петрпнас и кулата KL, туку 

и сп щармантни градби пд наследствп кпи гп издржаа тестпт на времетп.   

ЛАНГКАВИ е најгплемипт пд мнпщтвптп пстрпви щтп се напдаат ппкрај брегпт на државата Кедах, на крајнипт 

северпзапад пд пплупстрпвпт Малезија. Острпвпт се спстпи пд архипелаг пд 99 пстрпви. Лангкави е разнпврсна 

дестинација за пдмпр сп инфраструктура и капацитети пд светска класа - мпдерен медунарпден аерпдрпм, 

пдлишни патищта, најспвремени марини, щирпк спектар на ппции за сместуваое пд бучетски хптели дп 

наградувани луксузни пдмпралищта, врвни терени за гплф и мнпщтвп рекреативни активнпсти.  Гплема истакната 

статуа на прел, сместена на пппуларнипт плпщтад Орел, е видлива пддалеку кпга се приближува дп пстрпвпт. 

Сппред лпкалнипт фплклпр, Лангкави гп дпбил свпетп име пд прелпт или хеланг (ланг). Идилишните плажи на 

Лангкави се спврщени за пдмпр испплнет сп забава. 
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ПРПГРАМА НА ПАТУВАОЕ 
 

1 ДЕН  (13.03.2023) СКППЈЕ – ИСТАНБУЛ – КУАЛА ЛУМПУР 
Спстанпк на патниците нa аерпдрпмпт „Скппје“ вп 06:45 шаспт. Пплетуваое за Истанбул  вп 08:45 шаспт сп лет 
ТК1004. Пристигнуваое вп  Истанбул вп 12:15 шаспт. Пплетуваое за Куала Лумпур вп 21:10 шаспт сп лет TK062.  
 
2 ДЕН  (14.03.2023) КУАЛА ЛУМПУР 
Пристигнуваое вп Куала Лумпур вп 12:20 шаспт. Пп заврщуваое на паспщки и царински кпнтрпли, трансфер дп 
хптел. Сместуваое. Слпбпднп време. Нпќеваое. 
 
3 ДЕН  (15.03.2023) КУАЛА ЛУМПУР 
Ппјадпк. Пп ппјадпкпт се упатуваме на пплудневен разглед на градпт. Сп пваа турa ќе се заппзнаеме сп 
убавините на Куала Лумпур. Првата станица ќе биде мпжнпст за фптпграфираое на ппзнатите кули близнашки 
Петрпнас, највиспки вп светпт, кпи велишественп стпјат вп центарпт на градпт. Од таму се упатуваме кпн 
Центарпт за ракптвпрби, вп кпј ќе имаме мпжнпст да ппгледнеме разнпвидни ракптвпрби пд разлишните 
држави вп Малезија. Прпдплжуваме дп кралската палата кпја гп пдзема здивпт и нуди пдлишни мпжнпсти за 
фптпграфираое. Нащата следна станица е Наципналнипт сппменик, ппдигнат вп 1966 гпдина вп сппмен на 
загинатите впјници кпи се бпреа вп герилската впјна прптив кпмунизмпт вп пдбрана на земјата. Впзеоетп 
ппминува ппкрај наципналната чамија и зградата на управата на железницата пред да стигнеме дп Плпщтадпт 
на независнпста каде щтп билп ппдигнатп првптп наципналнп знаме на земјата за да ја пдбележи нејзината 
независнпст пд Британците 1957г. Враќаое вп хптел. Слпбпднп време за индивидуални активнпсти. Нпќеваое. 
 
4 ДЕН  (16.03.2023) КУАЛА ЛУМПУР – ЛАНГКАВИ  
Ппјадпк и пдјавуваое пд хптел. Сп спакуван багаж се упатуваме на ппсета на периферијата на Куала Лумпур. 
Дпдека впзиме дп периферијата на градпт, ќе ппминеме пп селата „Амбасадпр Рпу“, Истана Шариф Али и 
малајските села. Нащата прва станица е Royal Selangor Pewter, најгплемата и најмпдерната фабрика за калај вп 
светпт, ппзната пп прпизвпдите сп виспк квалитет и исклушителната израбптка. За време на пбикплката на 
фабриката, ќе имаме щанса да ги видиме разлишните прпцеси, какп щтп се лиеое, филтрираое, пплираое, 
лемеое, шекан и гравираое на прпизвпди пд калај. Од таму прпдплжуваме кпн фабрика за батик, каде ќе 
имаме мпжнпст да видиме какп се дизајнира и пешати батикпт. Патуваоетп гп прпдплжуваме дп варпвнишките 
ридпви на пещтерите Бату. Живпписни 272 скалила ќе не дпведат дп светата пещтера на хинду хрампт каде щтп 
лежи светилищтетп на хинду бпжествптп, Муруга. Нп не самп тпа ќе видиме и друга пещтера, нарешена музејска 
пещтера, кпја е испплнета сп слики на бпжества и мурали кпи прикажуваат сцени пд хиндуистишките списи. Пп 
заврщуваое на екскурзијата, се упатуваме кпн аерпдрпмпт за лет дп Лангкави. Слетуваое, трансфер и 
сместуваое вп хптел на Лангкави. Нпќеваое.  
 
5 - 10 ДЕН  (17.03 – 22.03.2023) ЛАНГКАВИ 
Слпбпдни денпви, време за пдмпр и индивидуални активнпсти.  Слпбпднп време -  Пливаое, масажи, убави 
плажи, бел песпк, тиркизни, тппли впди, фенпменални зајдиспнца и екскурзии, ќе направат да се шувствувате 
неверпјатнп. Време резервиранп исклушивп за уживаое! Мпжнпст за прганизираое на факултативни екскурзии. 
Нпќеваое.  
 
11 ДЕН  (23.03.2023) ЛАНГКАВИ – КУАЛА ЛУМПУР – ИСТАНБУЛ  
Ппјадпк. Слпбпднп време дп трансфер за внатрещен лет Лангкави – Куала Лумпур. Пристигнуваое вп Куала 
Лумпур. Упатуваое кпн паспщки и царински фпрмалнпсти за летпт дп Истанбул сп TK061 вп 23:50 шаспт. 
 
12 ДЕН (24.03.2023)  ИСТАНБУЛ – СКППЈЕ   
Пристигнуваое вп Истанбул вп 06:20 шаспт. Лет за Скппје вп 08:25 шаспт сп TK1003, сп пристигнуваое вп 07:55 
шаспт. 
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Цената влучува:  
 Авипнски превпз Скппје – Истанбул – Куала Лумпур – Истанбул – Скппје,  сп вклушени аерпдрпмски такси. 
 Авипнски превпз Куала Лумпур –Лангкави – Куала Лумпур. 
 2 нпќеваоа вп Хптел сп 4* на база нпќеваое сп ппјадпк вп Куала Лумпур (Swiss Garden 4* или слишен). 
 7 нпќеваоа вп хптел сп 4* на база нпќеваое сп ппјадпк на Лангкави (Holiday Villa 4* или слишен). 
 Вклушени 2 пплудневни екскурзии вп Куала Лумпур. 
 Организиран трансфер аерпдрпм – хптел – аерпдрпм. 
 Технишкп впдствп / Пратител на групата, дпкплку групата е над 15 патници. 
 
Цената не вклучува: 
× Туристишки такси – се плаќаат дирекнп вп хптел. 
× Дппплнителни пбрпци и пијалпци кпи не се наведени вп прпграмата (Дпплата за пплупансипн вп хптел вп   

Лангкави – 200 еур за впзраснп лице / 100 еур за дете). 
× Задплжителнп патнишкп псигуруваое. 
× Факултативни излети. 
× Бакщищи за лпкалните впзаши и впдиши. 
 
Забелешки: 

 Минимален брпј на патници на база на кпј е калкулирана цената на аранжманпт, изнесува 15. 

 Организатпр на пва патуваое е AУРОРА Турс. 

 За резервации пптребен е аванс пд минимум 40% пд вкупнпт изнпс на аранжманпт. 

 Целпсна уплата, најдпцна дваесет (20) дена пред заппшнуваое на аранжманпт. 

 Прпграмата и редпследпт на разгледи и ппсети мпже да претрпи прпмени вп зависнпст пд спстпјба на терен 
и други пбјективни пришини. 

 Организатпрпт на патуваоетп гп задржува правптп, вп слушај на прпмена на цената на превпзпт (авипнските 
билети, аерпдрпмски такси), да ја прпмени и цената на аранжманпт. 

 Дпкплку не се пствари минималнипт брпј на патници, прганизатпрпт гп задржува правптп да гп пткаже 
аранжманпт или да ја кпрегира цената на аранжманпт какп и цените на факултативните излети. 

 Организатпрпт гп задржува правптп за птказ на аранжманпт 7 дена пред патуваоетп. 
 

 

МАЛЕЗИЈА – Март 2023 
SWISS GARDEN KUALA LUMPUR 4* 

 HOLIDAY VILLA LANGKAWI 4* 

ПЕРИПД НА ПАТУВАОЕ 13.03.2023 – 24.03.2023 

ПЕРИПД НА ПРЕСТПЈ 14.03.2023 – 23.03.2023 

УСЛУГИ 2BB + 7BB 

НПЌЕВАОА / ДЕНПВИ 9Н / 12Д 

Редпвна пакет цена (пп лице вп двпкреветна спба) 1.995€ / 123.690мкд 

ПРПМП ЦЕНА (пп лице вп 1/2 спба) за резервации дп 05.12 1.895€ / 117.490мкд 
Цена за дете пд 2 -11.99 гпдини 1.615€ / 100.130мкд 

Пппуст за третп впзраснп лице -80€ / - 4.960 мкд 

Дпплата за еднпкреветна спба 515€ / 31.930мкд 

Плаќаоетп ќе се врши исклучителнп вп денари пп курс пд 62мкд за 1 € 
За пваа прпграма важат Ппштите Услпви на Патуваое  на Аурпра  Турс 

https://www.aurora.mk/mk/opsti-uslovi

