
Singapur, Malezja, Brunei, Filipiny - Dalekowschodni kwartet 
 
Singapur - Kuching - Park 

Narodowy Bako - Bandar Seri 

Begawan - Manila - Jezioro Taal - 

Wyspa Mindoro - Pagsanajan 

 

- Singapur - oaza nowoczesności 

- Borneo - tropikalne parki 

narodowe 

- Obserwacja nosaczy i 

orangutanów 

- Brunei - bogaty sułtanat 

- Filipiny - wyspy pełne kontrastów 

 

Program 

 

1 dzień: 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie dwie godziny przed odlotem. Spotkanie z pilotem. Przelot z 

przesiadką do Singapuru. 

 

2 dzień: 

Przylot do Singapuru, jednego z najciekawszych miast świata. Singapur to oaza dobrobytu, 

nowoczesności i międzykulturowej harmonii ludzi różnych ras i wyznań. Wieczorem spacer 

po pełnej domów towarowych reprezentacyjnej ulicy Orchard Road, którą rozświetla tysiące 

świateł. Nocleg w Singapurze. 

 

3 dzień: 

Zwiedzanie Singapuru, po którym będziemy poruszać się pieszo i znakomicie 

funkcjonującym, klimatyzowanym metrem. Z mostu przerzuconego nad rzeką Singapur 

robimy pocztówkowe zdjęcie dzielnicy drapaczy chmur. Podchodzimy pod parlament i 

historyczny, luksusowy hotel Raffles. Stajemy pod Merilionem, symbolem miasta. 

Odwiedzamy też tętniącą życiem Chinatown, gdzie wstępujemy do jednej ze świątyń. Pobyt 

w Singapurze daje też okazję do skosztowania znakomitej i urozmaiconej kuchni. Nocleg w 

 
» przejdź do galerii 



Singapurze. 

 

4 dzień: 

Przejazd na lotnisko i wylot do Kuching, stolicy malezyjskiej prowincji Sarawak na gorącej 

wyspie Borneo. Właśnie przez tą wyspę przechodzi równik i musimy być przygotowani na 

ciepły i wilgotny klimat. Spacer po położonym nad rzeką centrum miasta. Kolacja w jednej z 

lokalnych restauracji i nocleg. 

 

5 dzień: 

Wycieczka do Parku Narodowego Bako. Park obejmuje nadmorski, dziki obszar między 

ujściami rzek. Wzdłuż wybrzeża ciągną się skaliste przylądki i bezludne plaże. Czeka nas rejs 

małą łodzią motorową i spacery pięknymi, wytyczonymi szlakami. Emocji dostarczy 

poszukiwanie nosaczy, endemicznych małp o charakterystycznym wyglądzie. Szansa ujrzenia 

i sfotografowania nosacza jest w tym rejonie bardzo duża. Lunch podczas wycieczki. Powrót 

na nocleg do Kuching wieczorem. Postaramy się o spędzenie tej nocy w domkach na terenie 

parku, choć nie zawsze te miejsca są dostępne. 

 

6 dzień: 

Przejazd do dżungli, gdzie żyją orangutany - największe naczelne poza gorylami. Te 

wspaniałe i zagrożone wyginięciem zwierzęta utrzymywane są w stanie półdzikim, a ich 

dokarmianie służy prowadzeniu badań i umożliwieniu zobaczenia zwierząt przez turystów. 

Fotografowanie orangutanów w naturalnej scenerii deszczowego lasu. Następnie odwiedzimy 

wioskę będącą swoistym żywym skansenem. Mieszkają tu potomkowie łowców głów, co 

udowadniają wystawiając na widok… czaszkę wroga sprzed wielu lat. Nocleg w Kuching. 

 

7 dzień: 

Przejazd na lotnisko i wylot do Miri w północnej części stanu Sarawak. Przejazd w kierunku 

Parku Narodowego Niah Caves. Po drodze postój w położonym nieopodal miasta Parku 

Narodowym Lambir Hills. Spacer pośród imponująco wysokich drzew i malowniczych 

wodospadów. Bogactwo przyrody Borneo oszałamia i wprawia w zdumienie. Kolacja. Nocleg 

w okolicy Parku Narodowego Niah Caves. 

 

8 dzień: 

Zwiedzanie jaskiń w Parku Narodowym Niah Caves. Wejście do największej z jaskiń, która 



ma około 60 m wysokości i 250 m szerokości. Jaskinie Niah znane są także z powodu 

odkrytych tu śladów obecności człowieka sprzed ponad 40 tys. lat. Można podziwiać 

malowidła ścienne wykonane przez naszych praprzodków. Przejazd do granicy Malezji i po 

przejściu procedur imigracyjnych podróż do stolicy Brunei - Bandar Seri Begawan. Nocleg w 

Brunei. 

 

9 dzień: 

Zwiedzanie Brunei, dzięki zasobom ropy naftowej Brunei jest oazą dobrobytu i spokoju, a 

sułtan dba, by wszystkim obywatelom monarchii żyło się dobrze. W stolicy kraju oglądamy 

m.in. Kampong Ayer (Wioskę Wodną). Podziwiamy również wybudowany przez sułtana 

piękny meczet i spacerujemy po centrum miasta. W nocy wylot na Filipiny. 

 

10 dzień: 

Przylot do Manili, stolicy Filipin. Z lotniska ruszamy na południe przez wyspę Luzon. 

Przejazd nad położone w ogromnym kraterze wulkanu, jezioro Taal, w środku którego, na 

wyspie znajduje się jeszcze jeden, młodszy i aktywny stożek wulkaniczny położony na 

wyspie. Przeprawiamy się na wyspę i po dłuższym spacerze zaglądamy do krateru w którym 

widać kolejne jezioro położone na wyspie na jeziorze. Wulkan wielokrotnie wybuchał w 

ostatnich latach i w okresie wzmożonej aktywności nie będziemy mogli zbliżyć się za nadto 

do kaldery. Przejazd do portu i rejs promem na tropikalną, porośniętą palmami kokosowymi 

wyspę Mindoro. Nocleg w nadmorskiej miejscowości Puerto Galera. 

 

11 - 12 dzień: 

Pobyt nad morzem na tropikalnych, rajskich plażach Mindoro i odpoczynek. Fakultatywna 

wycieczka w głąb wyspy (szczegóły podane są przed wyjazdem), do wioski plemienia 

Mangyan. Plemię to jest w takim stopniu pokojowo nastawione do świata, że słowo „wojna” 

nie występuje w ich języku. Wielu rodowitych mieszkańców wyspy żyje w tradycyjny sposób 

zajmując się rybołówstwem i uprawą roli. Inna możliwość fakultatywnej wycieczki to rejs 

połączony z nurkowaniem na rafach. Noclegi na Mindoro. 

 

13 dzień: 

Rejs powrotny na wyspę Luzon. Następnie przejazd do kanionu Pagsanjan. Emocjonujący rejs 

w górę rzeki do wodospadu małymi łódkami, którymi z niewiarygodną i niemal nieludzką 

zręcznością kierują lokalni wioślarze. To niezwykłej urody miejsce było wykorzystywane 



przez filmowców, między innymi nakręcano tu sceny do „Czasu Apokalipsy”. Przejazd do 

Manili. Miłośnicy życia nocnego mają okazję do skorzystania z okazji, Manila słynie z 

bogatej oferty w tym względzie. Kolacja pożegnalna. Nocleg w Manili. 

 

14 dzień: 

Objazd filipińskiej stolicy - pełnego kontrastów molocha. Zobaczymy dzielnicę biznesu 

Makati, biedniejszą część miasta Ermita. Zwiedzamy Intramuros - kolonialne hiszpańskie 

stare miasto. Będzie to ciekawa wycieczka w przeszłość, kiedy Filipinami rządzili Hiszpanie. 

Wieczorem przejazd na lotnisko i wylot z przesiadką do Warszawy. 

 

15 dzień: 

Przylot do Warszawy. 

 

Świadczenia 

Zakwaterowanie: 

Według programu hotele, bungalowy, pensjonaty o standardzie***, pokoje 2 osobowe z 

łazienkami i klimatyzacją (poza ewentualnym noclegiem w Parku Bako). 

Wyżywienie: 

Śniadania w hotelach, inne posiłki wymienione w programie (łącznie 4 posiłki). 

Transport: 

Przeloty wg programu wraz z opłatami lotniskowymi, wynajęte klimatyzowane mikrobusy, 

komunikacja miejska w Singapurze, promy i łodzie motorowe. 

Ubezpieczenie: 

Signal Iduna S.A. 

Realizacja programu turystycznego, wstępy do obiektów wymienionych w programie, 

wszelkie opłaty administracyjne. 

Opieka polskiego pilota na całej trasie. 

 

 

Informacje praktyczne 

 

III ratę uczestnik przekazuje pilotowi. Kwota ta jest w całości wykorzystana na pokrycie 

części świadczeń (m.in. koszty programowe, transport lokalny, niektóre noclegi i posiłki). 

Cena złotówkowa wraz z III ratą nie obejmują: 



- pozostałych posiłków nieujętych w programie (orientacyjny koszt ok. 5-12 USD/posiłek), 

- wieczornych wyjść i rozrywek oraz ewentualnych wycieczek fakultatywnych (ceny 

uzależnione są od ilości chętnych, orientacyjne kwoty podajemy w liście do uczestników), 

- zwyczajowych napiwków. 

Minimalna liczba uczestników w grupie: 10, maksymalna: 18. 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Informacje dotyczące realizacji imprezy, niezbędnego bagażu, dokładnych godzin przelotu 

itd. zostaną przesłane do uczestników pocztą elektroniczną w liście około 2 tygodnie przed 

wyjazdem. Prosimy o podanie kontaktowego adresu e-mail przy podpisywaniu umowy. 

Wyżywienie poza wymienionym w programie organizuje dla chętnych na bieżąco pilot. Jeśli 

chodzi o posiłki wybieramy sprawdzone, popularne miejsca. Nie przewidujemy posiłków w 

luksusowych restauracjach, choć pilot na życzenie może pomóc w znalezieniu takich miejsc. 

 

Informacje wizowo-paszportowe: 

Wymagane min. 3 wolne strony w paszporcie, ważnym min. 9 miesięcy od daty zakończenia 

wycieczki. Przy wpłacie I raty należy przesłać do biura kolorowy, wyraźny skan pierwszej 

strony paszportu (ze zdjęciem). Wizy nie są wymagane. 

 

Informacje zdrowotne: 

Nie ma obowiązku szczepień. Jednak jak wszędzie na świecie, również w Polsce, warto być 

zaszczepionym przeciw żółtaczce typu A i B, tężcowi i ewentualnie innym chorobom. W 

części odwiedzanych przez nas miejsc istnieje umiarkowane zagrożenie malarią (Filipiny). 

Nie ma jednoznacznych opinii lekarzy, czy i jakie środki powinno się ewentualnie 

przyjmować, a ich skuteczność nie jest gwarantowana. Decyzję w tym przypadku każdy musi 

rozstrzygnąć sam, w porozumieniu ze swoim lekarzem. Niezależnie od tego najlepszą 

ochroną jest profilaktyka przez zabezpieczanie się przed ugryzieniami nocnych komarów, 

które przenoszą malarię, czyli przez stosowanie środka odstraszającego, długich rękawów itd. 

Należy szczególną uwagę przywiązywać do ochrony przed słońcem, używając kremów 

ochronnych, okularów przeciwsłonecznych i nakrycia głowy. 

 

O wyprawie: 

Wyprawa jest przeznaczona dla osób chcących aktywnie zwiedzać świat, znajdujących 

przyjemność w pokonywaniu trudów dalekich podróży i poznawaniu odmiennych kultur. 

Staramy się w miarę możliwości docierać również w miejsca położone poza obszarami 



masowej turystyki, ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. Podczas wyjazdu 

zdarzają się przejazdy komunikacją publiczną (Singapur). Uczestnicy muszą samodzielnie 

przenosić swój bagaż na krótkie dystanse (np. dworce, lotniska, hotele), gdyż czasem pomoc 

bagażowych nie jest możliwa. Bagaż musi być zatem na tyle lekki, aby poruszanie się z nim 

nie wymagało pomocy osób trzecich. Na wyjazd zapraszamy osoby nastawione pozytywnie 

do świata i do innych uczestników wycieczki, koniecznością jest sympatyczne i wyrozumiałe 

traktowanie otoczenia i innych ludzi. Odwiedzane kraje znacznie różnią się kulturowo od 

Polski. Bardzo prosimy pamiętać, że musimy się dostosować do innych zwyczajów i 

systemów wartości. Wyprawie od początku do końca towarzyszy polski pilot. Proponujemy 

przede wszystkim aktywne i relatywnie tanie zwiedzanie znajdujących się w naszym 

programie miejsc. W związku z tym nie przewidujemy luksusowych warunków 

zakwaterowania, jeśli takie noclegi się zdarzają, to należy je traktować, jako wyjątek od 

reguły. Staramy się, by nasze hotele były czyste i dobrze zlokalizowane, pokoje wyposażone 

są w łazienki i klimatyzację poza jednym miejscem. Podczas wyprawy czekają nas dwa 

dłuższe loty i kilka krótszych, zatem konieczne są oczekiwania na lotniskach, na które 

musimy się zjawiać odpowiednio wcześnie, by uniknąć ewentualnych problemów. Zgodnie z 

programem przewidzianych jest też kilka dłuższych przejazdów wynajętymi mikrobusami, 

nie są one jednak liczne. Wycieczka nie jest wskazana dla osób źle znoszących tropikalny, 

wilgotny klimat. 

 

Szukasz dodatkowych informacji dotyczących imprezy - zadaj pytanie e-mailem 

egzotyka@almatur.pl lub na facebook.com/almaturwycieczki 

 

Płatności: 

I rata: 25% ceny złotówkowej płatne przy rezerwacji, 

II rata: 100% ceny złotówkowej (minus I rata) - na 45 dni przed wyprawą, 

III rata: 880 USD uczestnik zabiera ze sobą na wyprawę. 

Terminy i 
ceny 

Singapur, Malezja, Brunei, Filipiny - Dalekowschodni kwartet     (skrót: DALEKOWSCHODNI KWARTET 
PAX WG PROGRAMU)

 

Nr grupy Data Cena      

KEEB1119 19.11 - 03.12 9699 zł   8244 zł   Promocja  Rezerwuj  

 15 
dni 

KEEB0225 25.02 - 11.03 9699 zł   8244 zł   Promocja  Rezerwuj  

 15 
dni 

 


