МАЛЕЗИЈА – КУАЛА ЛУМПУР & ЛАНГКАВИ
13.03 – 24.03.2023 | 9 ноќи - 12 дена | Лет од Скопје

МАЛЕЗИЈА

земја на пријателски луѓе и нација благословена со природни чуда, Ви посакува добредојде. Се

граничи со Тајланд на север и Сингапур на југ, Малезија исто така се протега низ северниот дел на Борнео за да
ги формира државите Сабах и Саравак. Со 4.800 километри крајбрежје, Малезија може да се пофали со некои од
најубавите острови и плажи во Азија Дојдете и бидете маѓепсани од овие прекрасни предели.
Динамичен, енергичен, разновиден, возбудлив. Ова се само некои од одличните квалитети кои го прават

КУАЛА ЛУМПУР

блескава дестинација за патниците. Популарно позната како KL, оваа модерна метропола

може да се пофали не само со светски познатите градби како што се кулите близначки Петронас и кулата KL, туку
и со шармантни градби од наследство кои го издржаа тестот на времето.

ЛАНГКАВИ е најголемиот од мноштвото острови што се наоѓаат покрај брегот на државата Кедах, на крајниот
северозапад од полуостровот Малезија. Островот се состои од архипелаг од 99 острови. Лангкави е разноврсна
дестинација за одмор со инфраструктура и капацитети од светска класа - модерен меѓународен аеродром,
одлични патишта, најсовремени марини, широк спектар на опции за сместување од буџетски хотели до
наградувани луксузни одморалишта, врвни терени за голф и мноштво рекреативни активности. Голема истакната
статуа на орел, сместена на популарниот плоштад Орел, е видлива оддалеку кога се приближува до островот.
Според локалниот фолклор, Лангкави го добил своето име од орелот или хеланг (ланг). Идиличните плажи на
Лангкави се совршени за одмор исполнет со забава.
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ПРОГРАМА НА ПАТУВАЊЕ
1 ДЕН (13.03.2023) СКОПЈЕ – ИСТАНБУЛ – КУАЛА ЛУМПУР
Состанок на патниците нa аеродромот „Скопје“ во 18:45 часот. Полетување за Истанбул во 20:45 часот со лет
ТК1006. Пристигнување во Истанбул во 00:10 часот. Полетување за Куала Лумпур во 01:50 часот со лет TK060.
2 ДЕН (14.03.2023) КУАЛА ЛУМПУР
Пристигнување во Куала Лумпур во 17:00 часот. По завршување на пасошки и царински контроли, трансфер до
хотел. Сместување. Слободно време. Ноќевање.
3 ДЕН (15.03.2023) КУАЛА ЛУМПУР
Појадок. По појадокот се упатуваме на полудневен разглед на градот. Со оваа турa ќе се запознаеме со
убавините на Куала Лумпур. Првата станица ќе биде можност за фотографирање на познатите кули близначки
Петронас, највисоки во светот, кои величествено стојат во центарот на градот. Од таму се упатуваме кон
Центарот за ракотворби, во кој ќе имаме можност да погледнеме разновидни ракотворби од различните
држави во Малезија. Продолжуваме до кралската палата која го одзема здивот и нуди одлични можности за
фотографирање. Нашата следна станица е Националниот споменик, подигнат во 1966 година во спомен на
загинатите војници кои се бореа во герилската војна против комунизмот во одбрана на земјата. Возењето
поминува покрај националната џамија и зградата на управата на железницата пред да стигнеме до Плоштадот
на независноста каде што било подигнато првото национално знаме на земјата за да ја одбележи нејзината
независност од Британците 1957г. Враќање во хотел. Слободно време за индивидуални активности. Ноќевање.
4 ДЕН (16.03.2023) КУАЛА ЛУМПУР – ЛАНГКАВИ
Појадок и одјавување од хотел. Со спакуван багаж се упатуваме на посета на периферијата на Куала Лумпур.
Додека возиме до периферијата на градот, ќе поминеме по селата „Амбасадор Роу“, Истана Шариф Али и
малајските села. Нашата прва станица е Royal Selangor Pewter, најголемата и најмодерната фабрика за калај во
светот, позната по производите со висок квалитет и исклучителната изработка. За време на обиколката на
фабриката, ќе имаме шанса да ги видиме различните процеси, како што се лиење, филтрирање, полирање,
лемење, чекан и гравирање на производи од калај. Од таму продолжуваме кон фабрика за батик, каде ќе
имаме можност да видиме како се дизајнира и печати батикот. Патувањето го продолжуваме до варовничките
ридови на пештерите Бату. Живописни 272 скалила ќе не доведат до светата пештера на хинду храмот каде што
лежи светилиштето на хинду божеството, Муруга. Но не само тоа ќе видиме и друга пештера, наречена музејска
пештера, која е исполнета со слики на божества и мурали кои прикажуваат сцени од хиндуистичките списи. По
завршување на екскурзијата, се упатуваме кон аеродромот за лет до Лангкави. Слетување, трансфер и
сместување во хотел на Лангкави. Ноќевање.
5 - 10 ДЕН (17.03 – 22.03.2023) ЛАНГКАВИ
Слободни денови, време за одмор и индивидуални активности. Слободно време - Пливање, масажи, убави
плажи, бел песок, тиркизни, топли води, феноменални зајдисонца и екскурзии, ќе направат да се чувствувате
неверојатно. Време резервирано исклучиво за уживање! Можност за организирање на факултативни екскурзии.
Ноќевање.
11 ДЕН (23.03.2023) ЛАНГКАВИ – КУАЛА ЛУМПУР – ИСТАНБУЛ
Појадок. Слободно време до трансфер за внатрешен лет Лангкави – Куала Лумпур. Пристигнување во Куала
Лумпур. Упатување кон пасошки и царински формалности за летот до Истанбул со TK061 во 23:50 часот.
12 ДЕН (24.03.2023) ИСТАНБУЛ – СКОПЈЕ
Пристигнување во Истанбул во 06:20 часот. Лет за Скопје во 08:25 часот со TK1003, со пристигнување во 07:55
часот.
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МАЛЕЗИЈА – Март 2023
SWISS GARDEN KUALA LUMPUR 4*
HOLIDAY VILLA LANGKAWI 4*

ПЕРИОД НА ПАТУВАЊЕ
ПЕРИОД НА ПРЕСТОЈ
УСЛУГИ
НОЌЕВАЊА / ДЕНОВИ

Редовна пакет цена (по лице во двокреветна соба)

ПРОМО ЦЕНА (по лице во 1/2 соба) за резервации до 15.12

13.03.2023 – 24.03.2023
14.03.2023 – 23.03.2023
2BB + 7BB
9Н / 12Д
1.995€ / 123.690мкд

1.895€ / 117.490мкд

Цена за дете од 2 -11.99 години

1.435€ / 88.970мкд

Попуст за трето возрасно лице

-80€ / - 4.960 мкд

Доплата за еднокреветна соба
515€ / 31.930мкд
Плаќањето ќе се врши исклучително во денари по курс од 62мкд за 1 €
За оваа програма важат Општите Услови на Патување на Аурора Турс
Цената влучува:
 Авионски превоз Скопје – Истанбул – Куала Лумпур – Истанбул – Скопје, со вклучени аеродромски такси.
 Авионски превоз Куала Лумпур –Лангкави – Куала Лумпур.
 2 ноќевања во Хотел со 4* на база ноќевање со појадок во Куала Лумпур (Swiss Garden 4* или сличен).
 7 ноќевања во хотел со 4* на база ноќевање со појадок на Лангкави (Holiday Villa 4* или сличен).
 Вклучени 2 полудневни екскурзии во Куала Лумпур.
 Организиран трансфер аеродром – хотел – аеродром.
 Техничко водство / Пратител на групата, доколку групата е над 15 патници.
Цената не вклучува:
× Туристички такси – се плаќаат дирекно во хотел.
× Дополнителни оброци и пијалоци кои не се наведени во програмата (Доплата за полупансион во хотел во
Лангкави – 200 еур за возрасно лице / 100 еур за дете).
× Задолжително патничко осигурување.
× Факултативни излети.
× Бакшиши за локалните возачи и водичи.
Забелешки:
 Минимален број на патници на база на кој е калкулирана цената на аранжманот, изнесува 15.
 Организатор на ова патување е AУРОРА Турс.
 За резервации потребен е аванс од минимум 40% од вкупнот износ на аранжманот.
 Целосна уплата, најдоцна дваесет (20) дена пред започнување на аранжманот.
 Програмата и редоследот на разгледи и посети може да претрпи промени во зависност од состојба на терен
и други објективни причини.
 Организаторот на патувањето го задржува правото, во случај на промена на цената на превозот (авионските
билети, аеродромски такси), да ја промени и цената на аранжманот.
 Доколку не се оствари минималниот број на патници, организаторот го задржува правото да го откаже
аранжманот или да ја корегира цената на аранжманот како и цените на факултативните излети.
 Организаторот го задржува правото за отказ на аранжманот 7 дена пред патувањето.
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