
Indonezja, Malezja, Tajlandia - Orangutany i rajskie plaże 
 
Dżakarta - Sumatra - Yogyakarta - 

Borobudur - Prambanan - Bromo - 

Surabaya - Kuala Lumpur - Phuket 

 

- Sumatra - orangutany w dzikiej 

scenerii 

- Słynne świątynie Borobudur i 

Prambanan 

- Wulkaniczny krajobraz Bromo 

- Dżakarta - dynamiczny 

indonezyjski moloch 

- Kuala Lumpur - metropolia pełna rozmachu 

- Phuket - rajskie plaże Morza Andamańskiego 

 

Program 

1 dzień: 

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

przesiadką do Dżakarty, stolicy Indonezji. 

 

2 dzień: 

Przylot do Dżakarty na wyspie Jawa. Rozpoczynamy zwiedzanie tego potężnego miasta. 

Kierujemy się do starej Batavii, historycznego centrum pozostawionego przez Holendrów 

kolonizujących Jawę. Znakomita kawa w słynnej kawiarni postawi nas na nogi. Następnie 

przejazd do portu Sunda Kelapa. Można tu zobaczyć przycumowane żaglowce towarowe, z 

których rozładowywane są towary. To jedne z ostatnich takich jednostek pływające po 

morzach świata. Podczas objazdu miasta oglądamy też dzielnicę biznesu i najważniejsze 

budowle rządowe. Nocleg w Dżakarcie. 

 

3 dzień: 

Przejazd na lotnisko i lot do Yogyakarta, historycznego miasta, dawnej stolicy Królestwa 

Środkowej Jawy. Słynie ona z bogatego życia kulturalnego, wyrobów artystycznych i 

najlepszych w Indonezji pracowni batiku. Spacer po mieście. Wstąpimy również do jednej z 

 
» przejdź do galerii 



pracowni batiku, gdzie zobaczymy żmudny, wielobarwny proces misternego zdobienia 

tkanin, używanych później do wytwarzania sarongów albo „obrazów” na ścianę. Kolacja w 

lokalnej restauracji. Nocleg w hotelu w Yogyakarta. 

 

4 dzień: 

Oglądanie najznakomitszych świątyń Indonezji - wpisanych na listę UNESCO. Pierwsza z 

nich to Borobudur, jeden z największych obiektów buddyjskich na świecie. Jej kamienna 

konstrukcja postawiona na niewielkim wzgórzu ma kształt schodkowej piramidy. Kilka 

dolnych tarasów ma kształt kwadratu, a górne koła. Na szczycie znajduje się wielka stupa, a 

na tarasach postawiono kilkadziesiąt małych stup w kształcie dzwonu oraz kilkaset posągów 

Buddy i płaskorzeźb przedstawiających historię jego życia. Z lotu ptaka świątynia wygląda 

jak mandala. Wchodząc na kolejne tarasy świątynne podziwiamy kunszt budowniczych i 

artystów. Następnie przejazd do Prambanan - największego na świecie kompleksu świątyń 

hinduistycznych poza granicami Indii. Wielokrotnie niszczonego przez wybuchy pobliskiego 

wulkanu Merami, którego fantastyczną sylwetkę można zobaczyć z terenu świątyni. 

Podziwiamy monumentalne budowle, misternie zdobione płaskorzeźbami i posągami 

przedstawiającymi wyobrażenia hinduskich bóstw. Największa i zarazem najpiękniejsza 

świątynia poświęcona jest Sziwie, a otaczają ją równie efektowne budowle poświęcone 

Wisznu oraz Brahmie, razem tworząc niepowtarzalne wrażenie. Ale to nie koniec atrakcji 

tego dnia, wieczorem czeka nas jeszcze wycieczka rikszami po mieście. Kolacja. Nocleg w 

hotelu w Yogyakarta. 

 

5 dzień: 

Dzień spędzimy w podróży przez środkową Jawę. Będziemy obserwować zmieniające się 

krajobrazy z zielonymi polami ryżowymi i górami w tle. Na trasie znajduje się wiele 

miejscowości, Jawa to najbardziej zaludniona wyspa świata. Na powierzchni mniejszej niż 

pół Polski mieszka około 130 milionów ludzi. Mimo to na wyspie znajdziemy wiele 

malowniczych plantacji, parków narodowych i innych atrakcji, a przede wszystkim 

wulkanów. 40 z nich uznaje się za aktywne, które w każdej chwili mogą wystrzelić chmurę 

popiołów w powietrze. Wieczorem dojeżdżamy w rejon góry Bromo, najpiękniejszego 

regionu wulkanicznego kraju. Kolacja i nocleg. 

 

6 dzień: 

Pobudka przed świtem. Wyruszamy samochodami terenowymi na zbocza wulkanu Bromo, a 



następnie wychodzimy na sam krater po wiodących w jego kierunku schodach. Krajobraz 

Bromo o wschodzie słońca należy do najpiękniejszych na świecie, człowiek ma poczucie, jak 

gdyby znajdował się na Marsie. Podziwiamy widok na najwyższe wulkany, w tym Gunung 

Semeru o wysokości 3676 m n.p.m. Powrót na śniadanie do hotelu i odpoczynek. Wyjazd do 

miasta Surabaya, drugiego co do wielkości miasta Indonezji i ważnego centrum biznesu. 

Zakwaterowanie w hotelu, a następnie wyprawa na nocny bazar. Będzie tam możliwość 

skosztowania tanich i wyśmienitych lokalnych potraw. Nocleg w hotelu w centrum miasta. 

 

7 dzień: 

Wyjazd na lotnisko. Przelot do Medan na Sumatrze, szóstej wyspie co do wielkości na 

świecie. Zwiedzamy centrum miasta, gdzie czeka nas pierwsze spotkanie z egzotyką na 

barwnych ulicach. Kiedyś Sumatra była w całości pokryta gęstą dżunglą, dziś niestety w 

znacznym stopniu wykarczowaną, żeby zrobić miejsce pod plantacje i pola uprawne. 

Fragmenty, które pozostały do dzisiaj są chronione w wielu parkach narodowych. 

Kilkugodzinna podróż do Parku Narodowego Gunung Leuser. Pośród pięknych, górskich 

terenów żyją tu tygrysy, słonie, nosorożce, a przede wszystkim, będące celem naszych 

poszukiwań orangutany. Kolacja. Nocleg w pobliżu parku. 

 

8 dzień: 

Piesza wycieczka w towarzystwie miejscowego przewodnika po gęstym lesie deszczowym, 

który jest domem dla niezliczonych gatunków roślin i zwierząt. Dążymy przede wszystkim do 

zaobserwowania i sfotografowania orangutanów w ich naturalnym środowisku, gdyż 

oglądanie tych potężnych naczelnych w scenerii tropikalnego lasu robi wielkie wrażenie. 

Orangutany żyją tu na wolności, zatem nie ma stuprocentowej pewności ich zobaczenia, 

jednak lokalni przewodnicy mają swoje sposoby i niemal zawsze potrafią je wytropić. Po 

południu czas na kąpiele w czystej rzece i spacer do pobliskiej miejscowości pełnej 

życzliwych mieszkańców. Kolacja. Nocleg w pobliżu parku. 

 

9 dzień: 

Poranek nad rzeką, możliwość orzeźwiającej kąpieli w tropikalnej scenerii. Powrót na 

lotnisko do Medan i wylot do stolicy Malezji, Kuala Lumpur. Przejazd do hotelu położonego 

w centrum miasta. Kuala Lumpur to pełna rozmachu, imponująca nowoczesna metropolia z 

drapaczami chmur, gdzie jednak można dostrzec ślady dawnych islamskich budowli. 

Wieczorem spacer po efektownie oświetlonym mieście i nocleg w hotelu. 



 

10 dzień: 

Zwiedzanie miasta pieszo i doskonale funkcjonującą komunikacją miejską. Podziwianie z 

zewnątrz bliźniaczych wież Petronas Tower, do niedawna najwyższego budynku świata. 

Znajdziemy się też na głównym placu Merdeka z budynkami administracji i dawną siedzibą 

sułtana oraz przy małym meczecie zbudowanym u zbiegu rzek, gdzie powstało miasto. 

Wizyta w barwnej dzielnicy chińskiej z licznymi kramami i tanimi knajpkami. Dla chętnych 

wjazd na wieżę obserwacyjną (dojazd i wstęp na wieżę - opłata własna ok. 20 USD). Nocleg 

w hotelu w Kuala Lumpur. 

 

11 dzień: 

Przejazd na lotnisko. Wylot na Phuket, należącą do Tajlandii tropikalną wyspę leżącą na 

Morzu Andamańskim. Phuket jest znany z piaszczystych plaż, krystalicznej i ciepłej wody, 

znakomitej kuchni i pięknej roślinności. Krajobraz tajskiej dżungli schodzącej do morza jest 

niezwykle pięknym i osobliwym widokiem, charakterystycznym dla tej części świata. Z 

lotniska przejazd na wybrzeże i zakwaterowanie w hotelu. Wypoczynek i nocleg w hotelu. 

 

12 - 14 dzień: 

Wypoczynek na wyspie Phuket. Dla osób aktywnych polski pilot pomoże zorganizować 

wycieczki i zajęcia rekreacyjne. Okoliczne wody znakomicie nadają się do „snorklingu” lub 

nurkowania ze sprzętem. Popularną wycieczką jest też rejs na Phi Phi lub Ko Khao Phing 

Kan, „wyspę Jamesa Bonda”. Plażowanie, kąpiele w morzu w niezwykłej egzotycznej 

scenerii. Noclegi w hotelu. 

 

15 dzień: 

Przejazd na lotnisko i wylot z przesiadką do Warszawy. 

 

16 dzień: 

Przylot do Warszawy. 

Świadczenia 

Zakwaterowanie: 

Według programu hotele lub bungalowy o standardzie***, pokoje 2-osobowe z łazienkami. 

Wyżywienie: 



Śniadania w hotelach, 5 kolacji zgodnie z programem. 

Transport: 

Przeloty wg programu wraz z opłatami lotniskowymi, klimatyzowane mikrobusy, 

komunikacja publiczna. 

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 nie ujętych w programie, aranżowanych przez pilota (orientacyjny 

koszt ok. 5-10 USD/posiłek), 

- ewentualnych niewielkich indywidualnych opłat wylotowych i granicznych wg aktualnych 

cen, 

- wieczornych wyjść i rozrywek oraz pozostałych aktywności i wycieczek fakultatywnych 

(ceny uzależnione są od liczby chętnych, orientacyjne kwoty podajemy w liście do 

uczestników), 

- zwyczajowych napiwków, ok. 40 USD. 

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

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Informacje dotyczące realizacji imprezy, dokładnych godzin przelotu, niezbędnego bagażu, 

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. 

Proponujemy zwykle posiłki regionalne, gdyż warto próbować doskonałej dalekowschodniej 

kuchni. Osoby, które zatęsknią za kuchnią zachodnią, w większości miejsc znajdą też coś dla 

siebie. 

 

Informacje wizowo-paszportowe: 

Docelowe kraje nie wymagają wiz dla obywateli Polski. Paszport powinien być ważny min. 9 



miesięcy od daty wjazdu. 

 

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. 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 

przyjemności w pokonywaniu trudów dalekich podróży. Odwiedzimy miejsca o różnych, 

odmiennych religiach (islamie, hinduizmie, buddyzmie) znacznie różniące się kulturowo od 

Polski. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że aby zrozumieć ich świat, musimy się także 

dostosować i być tolerancyjnym dla innych zwyczajów i systemów wartości. Staramy się w 

miarę możliwości czasem docierać w miejsca położone poza obszarami masowej turystyki, 

ale nie unikamy miejsc atrakcyjnych i popularnych. Noclegi przewidziane są w hotelach lub 

bungalowach o standardzie ***. Staramy się, by nasze hotele były przede wszystkim czyste i 

dobrze zlokalizowane. Musimy mieć świadomość, że zaplanowanych jest kilka przelotów, 

czekają nas zatem oczekiwania na lotniskach, na które musimy zjawiać się odpowiednio 

wcześnie, by uniknąć ewentualnych problemów. Temperatura w ciągu całego roku oscyluje 

wokół 26 - 31 st. C. Poza terenami położonymi wyżej (Bromo) wszędzie będzie ciepło lub 

upalnie. Wskazane jest zabranie dolarów amerykańskich wydanych po 2006 r. Stare banknoty 

nie są przyjmowane podobnie jak banknoty zużyte lub uszkodzone. Wyprawie od początku do 

końca towarzyszy kulturalny i doświadczony polski pilot, który służy pomocą w każdej 

sytuacji. 

 

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: 600 USD - uczestnik zabiera ze sobą na wyprawę. 

 

Terminy i 
ceny 

Indonezja, Maelzja, Tajlandia - Orangutany i rajskie plaże     (skrót: ORANGUTANY I RAJSKIE PLAZE -
INDONEZJA, MALEZJA, TAJLANDIA PAX WG PROGRAMU)

 

Nr grupy Data Cena      

KEED0805 05.08 - 20.08 9799 zł   8329 zł   Promocja  Rezerwuj  

 16 
dni 

KEED1104 04.11 - 19.11 9799 zł   8329 zł   Promocja  Rezerwuj  

 16 
dni 

KEED0203 03.02 - 18.02 9799 zł   8329 zł   Promocja  Rezerwuj  

 16 
dni 

 


