
 
 

ЕКСКУРЗИЯ  
ДО  

ИНДОНЕЗИЯ, МАЛАЙЗИЯ И СИНГАПУР 
 

БАЛИ, ДЖАКАРТА, ДЖОГДЖАКАРТА, КУАЛА ЛУМПУР, МАЛАКА, СИНГАПУР 

 

ПРОГРАМА: 

  

  
Ден 1 
20:05 – 00:40 ч. Полет София – Доха. 
 
Ден 2 
03:15 – 17:40 ч. Полет Доха – Бали. 
Трансфер и настаняване в избрания хотел. 
 
Ден 3 
Туристическа обиколка във вътрешността на Бали: посещение на селището Батубилан, където 
ще наблюдавате традиционните танци Баронг и Крис. Посещение на селището на бижутерите 
Челук и селището на майсторите на дърворезба Мас, посещение на слонската пещера, гледки 
към масивния активен вулкан Маунт Батур и езерото Батур разположено в близост, свещения 
извор в Себату, оризовите тераси Тегаланг. 
 
Ден 4 
Свободно време за плаж или допълнителна туристическа програма в Бали – турове до гората 
на маймуните, местни храмове, яздене на слон, целодневни круизи, рафтинг и т.н. 
 
Ден 5 
Трансфер до летището и полет до Джакарта. Трансфер до хотела в Джакарта. 
 
Ден 6 
Туристическа обиколка на Джакарта: Националния Монумент, Националния Музей, 
пристанището Сунда Келапа, където и до ден днешен могат да се наблюдават ветроходни 
търговски кораби, използвани в региона, Площад Фатахилах. 
 
 Ден 7 
Свободен ден в Джакарта за допълнителна туристическа обиколка или шопинг. 
 
Ден 8 
Трансфер до летището и полет Джакарта – Джогджакарта. Трансфер и посещение на един от 
най-известните храмове на остров Ява -  Прамбанан. Хиндуисткият храм, наричан още 
Лороджонгранг, е построен през 9 век и се състои от три основни сгради, посветени на 
боговете Шива, Брахма и Вишну. Посещение и на близките храмове Палосан и Севу, по чиито 
стени е гравирана цялата история на Рамаяна. 
След края на тура трансфер до хотела. 
 
  



 
Ден 9 
Закуска в хотела. Тур на най-големия в света монументален комплекс, посветен на Будизма, 
построен около 800 г. Храмовете са обградени от типичната за района гъста екзотична 
растителност и предлагат красива гледка към планините Менорех. 
Трансфер до летището и полет до Куала Лумпур. Трансфер и настаняване в хотела. 
 
Ден 10 
Полудневна туристическа обиколка на Куала Лумпур, включваща Кралския дворец, 
Националния музей, джамията, фабрика за шоколад, местен занаятчийски център, 
Парламента, китайския квартал, площада "Датаран Мердека" - мястото, където е 
провъзгласена независимостта на Малайзия, Кулите Близнаци на Петронас, известни като 
символа на Малайзия със своите 452 м. височина. Връщане в хотела и свободна програма. 
Посещение на обсерваторията на върха на кулите Петронас. 
 
Ден 11 
Целодневен тур до Малака. Основан през 1403 г. Малака е най-старият град в Малайзия. През 
годините е бил британско, португалско и холандско владение. Обявен е за част от световното 
културно наследство на ЮНЕСКО през 2008 г. Турът включва: крепостта Порта де Сантяго, 
катедралата Св. Павел, храма Ченг Хуун Тенг, музея на Малака, сградата Стадтхуис. 
 
Ден 12 
Полет до Сингапур. 
Трансфер настаняване в хотела. 
Вечерта – пешеходна разходка в централната част на града и посещение на районите на 
нощния живот Boat Quay и Clarke Quay. 
 
Ден 13 
Закуска. Полудневна туристическа програма в Сингапур, включваща Парламента и Върховния 
съд, Китайския квартал, Малката Индия, Ситито - финансовия център на града, о-в Сентоса, 
популярната търговска улица Орчард роуд, ботаническата градина на Сингапур. Връщане в 
хотела. 
Следобяд - свободно време или по желание разходка до комплекс Марина Бей и изкуствените 
градини на Сингапур. 
 
Ден 14 
Трансфер до летищято 
10:40 – 13:15 ч. Полет Сингапур – Доха. 
14:00 – 19:05 ч. Полет Доха – София. 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ: 
* Самолетни билети за международни полети с Qatar Airways София – Доха – Бали, Сингапур – 
Доха – София; 
* Самолетен билет Бали –Джакарта; 
* Самолетен билет Джакарта – Джогджакарта; 
* Самолетен билет Джогджакарта – Куала Лумпур; 
* Самолетен билет Куала Лумпур – Сингапур; 
* 3 нощувки в Бали в двойна стая с включени закуски; 
* 3 нощувки в Джакарта в двойна стая с включени закуски; 
* 1 нощувка в района на Боробудур в двойна стая с включена закуска; 
* 3 нощувки в Куала Лумпур в двойна стая с включени закуски; 
* 2 нощувки в Сингапур в двойна стая без включени закуски; 
* Трансфери летище-хотел-летище в Джакарта, Бали, Куала Лумпур, Джогджакарта, Сингапур; 
* Полудневна туристическа програма в Куала Лумпур, описана в програмата; 
* Посещение на обсерваторията на върха на кулите Петронас; 
* Посещение на храмовете Прамбанан и Боробудур; 
* Целодневен тур до Малака, описан в програмата; 
* Целодневна туристическа програма в Джакарта, описана в програмата; 



* Целодневна туристическа програма в Бали, описана в програмата; 
* Туристическа обиколка на Сингапур; 
* Водач на групата от България; 
* Здравна застраховка с покритие 10 000 Евро. 
 
 

Дестинация: Хотел: 

Бали Eden Hotel 4* или подобен 

Джакарта Swiss Belhotel Mangga Besar 4* или подобен 

Куала Лумпур Furama Bukit Bintang 4* или подобен 

Джогджакарта Novotel Yogyakarta 4* или подобен 

Сингапур Arton Boutique Hotel 3* или подобен 

  

 
 

http://www.myedenhotels.com/kutabali/
http://www.swiss-belhotel.com/regions/city/swiss-belhotel/x,1,2360/swiss-belhotel-mangga-besar-jakarta.html
http://www.furama.com/bukitbintang/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0777-novotel-yogyakarta/index.shtml
http://artonhotel.com/

