
 
 
 
 

MALEZYA – BORNEO – 

SİNGAPUR TURU 
 

5 GECE / 7 GÜN  
 
 
 
1.GÜN: İSTANBUL – DUBAİ - KUALA LUMPUR    
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar kontuarında 17.30 da buluşma. Pasaport ve bagaj işlemleri sonrası 19.25 
de Emirates Havayolları ile Dubai ye hareket. 01.00 da Dubai ye varış. 
 
2.GÜN: DUBAİ - KUALA LUMPUR   
Saat 02.40 da Dubai den Kuala Lumpur’a hareket. Yerel saat ile 13.50 de varışı takiben yapılacak olan şehir 

turumuzda Ulusal Anıt, Kral’ın Sarayı, Ulusal Müze, Ulusal Cami, Bağımsızlık Meydanı, Sultan Abdul 
Samad Binası ve İkiz Kuleler şehir turumuz esnasında panoramik olarak görülecek yerler arasındadır. 
Tur sonrası otelimize transfer. Konaklama ve akşam yemeği otelimizde. 
 
3.GÜN: KUALA LUMPUR   
Kahvaltı sonrası dileyen misafirlerimiz extra olarak düzenlenecek olan Genting Highland turumuza 

katılabilirler. ( 90 €) Malezya ‘nın en büyük casinosunun bulunduğu, en eski tropikal ormanların yer 
aldığı Genting Highland yaylasında teleferik ile panoramik manzaranın büyüsüne kapılabiliyorsunuz. 
6110 Metre yükseklikte bulunan Genting Highland Resort’ da dünya çapında bir oyun deneyimi 
yaşayabilirsiniz. Ve çok sayıda outlet mağazasını ziyaret edip alış veriş yapma fırsatını buluyoruz. 
Turumuz sonrası otelimize dönüş. Konaklama ve akşam yemeği otelimizde.  
 
4.GÜN: KUALA LUMPUR - KUCHING (SARAWAK - BORNEO)   
Otelde alacağımız erken kahvaltı otelimizden ayrılarak Kuala Lumpur Havaalanına geçiyoruz. Malezya 
havayolları nın MH2504 sayılı uçuşu ile 08.45 de Borneo – Kuching uçuşu. Yerel saat ile 10.30 da varış. Alanda 
bizleri bekleyen otobüsümüz ile şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz. Şehir turumuz esnasında Sarawak Müzesi, 
Malay Köyü, şehrin en eski Çin Tapınağı, Nehir boyu, Hint Caddeleri, Lokal Market, şehrin sembolu Kedi 
heykeli görülecek yerler arasındadır. Öğle yemeği için verilen serbest zaman sonrası ise Sarawak Kültür köyü 
ziyaret edilecek burada Sarawak eyaletinde yaşayan kabilelerin dans gösterileri izlenecektir. Tur sonrası otelimize 
transfer, yerleşme. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. 
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5.GÜN: KUCHING – SİNGAPUR    
Kahvaltı sonrası havaalanına transfer. Malezya havayolları nın MH 643 sefer sayılı uçuşu ile saat 10.40 da 
Singapur a hareket. Yerel saat ile 12.05 de Singapur’ a varış. Varışı takiben yapılacak olan şehir turumuzda 
Botanik Bahçesi, Orkide Bahçesi, Çin Mahallesi görülecektir. Öğle yemeği molamızın ardından meşhur alışveriş 
caddesi Orchard Road da alış veriş için serbest zaman. Turumuzun ardından otelimize transfer ve odalara 
yerleşme. Konaklama ve akşam yemeği otelimizde.  

 

6.GÜN: SİNGAPUR  
Sabah kahvaltı sonrası Sentosa Adası turu için otelimizden ayrılıyoruz (EKSTRA) 100 € . Singapur’un en yüksek 
tepesi olan Mount Faber’den teleferik ile geçerken dünyaca ünlü Singapur Limanını görebilme şansına sahibiz. 
Sentosa Adasına vardıktan sonra Singapur’un ilk yerleşimini ve tarihini anlatan İmages of Singapore müzesi, 
Madame Tussaud bal mumu heykeli müzesi, Asyanın en büyük tüp akvaryumlarından birinin bulunduğu deniz 
altı dünyasında yunus gösterilerini izleyebilir onlarla yüzüp fotoğraf çektirebilirsiniz ve de son olarak ses, ışık ve 
lazer gösterilerinin yapıldığı müzikli çeşme’yi göreceğiz. Akşam saatlerinde Singapur havaalanına transfer. 
Pasaport ve gümrük işlemleri sonrası Emirates Havayolları’ nın 01.40 uçağı ile Dubai ye hareket. 

 

7.GÜN: SİNGAPUR - DUBAİ - İSTANBUL  
Sabah kahvaltı sonrası Singapur havaalanına transfer. Emirates Havayolları ile 10.25 de Dubai ye hareket.13.40 
da Dubai ye varış.16.55 de Dubai den İstanbul a hareket. 20.40 da İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına varış. 
Turumuzun sonu. 
 

 

FİYATA DAHİL HİZMETLER: 
 

 Emirates Hava Yolları ile İstanbul Atatürk havalimanı /Dubai - Kuala Lumpur / Singapur – Dubai 

/İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı uçuşları 

 Malezya Hava Yolları ile Kuala Lumpur / Kuching – Kuching / Singapur uçuşları 
 Kuala Lumpur - Kuching da 4 yıldız oteller de HB ( yarım pansiyon konaklama) Singapur da 4 **** 

otelde oda + kahvaltı konaklama  
 Programda belirtilen tüm şehir turları 

 Tüm transferler 

 Türkçe rehberlik hizmeti 

 

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER: 
 

 Öğle yemekleri 

 Akşam yemeklerinde alınan içecekler. 

 Seyahat ve sağlık sigortası 30 € 

 Yurtdışı çıkış harcı 15 TL 

 Extra turlar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GEZİGEN TOURİSM TÜRSAB A 4212  
Tel : 0216 347 67 65 Pbx 

Web : www.gezigen.com e – mail : info@gezigen.com

http://www.gezigen.com/
mailto:info@gezigen.com


 


