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             Călător prin Asia 
Circuit Singapore - Insula Bintan - Malacca - Kuala Lumpur 

10 nopţi - 12 zile (25.05-05.06.2018) 
 

 
Perioada 
25.05-05.06.2018 

1.999€ /persoană 

Tariful este calculat pentru un grup minim de 20 persoane 
 

 
ITINERARIU 
Ziua 1 - 25.05 Întâlnire cu reprezentantul agenţiei la aeroportul Henri Coandă (Otopeni) la ora 10:30 pentru îmbarcare pe zborul 
companiei Qatar Airways spre Singapore cu decolare la ora 12:40. 
 
Ziua 2 - 26.05 
Sosire în Singapore ziua următoare, 26.05, la ora 09:15. Întâlnire cu ghidul local şi transfer la hotel. După formalităţile de check in 
vă puteţi bucura de timp liber. 
 
Ziua 3 - 27.05 - După servirea micului dejun, vă propunem un tur al oraşului, împreună cu ghidul local. Prima oprire va fi în 
cartierul Indian, cunoscut şi sub denumirea de ”Mica Indie”, unde veţi avea senzaţia că paşiţi pe meleaguri indiene prin vibraţia 
locului, cultura şi gastronomia întâlnite aici. Mergem apoi către gura râului Singapore pentru a vedea Parcul Merlion, acesta 
reprezentând o imagine emblematică a începuturilor oraşului Singapore, ca un modest sat de pescari. 
Vom trece apoi pe lângă districtul financiar în drumul către cartierul chinezesc, ”China Town”, pentru a descoperi moştenirea 
culturală lăsată de cea mai mare comunitate etnică din regiune şi pentru a admira cel mai vechi templu budist din oraş. Grădina 
Botanică din Singapore nu trebuie nici ea ratată, cele 52 de hectare reprezintă ”plămânul verde” al oraşului, iar Grădina Naţională 
de Orhidee este un loc magic plin de culoarea delicatelor flori. Ultima oprire din tur va fi la Red House Seafood pentru servirea 
prânzului. După servirea mesei, transfer către hotel şi timp liber. 
 
Ziua 4 - 28.05 După servirea micului dejun, timp liber. La 16:30 vom pleca în explorarea Insulei Sentosa. Vom merge cu 
telegondola către insulă, iar pe parcursul călătoriei vom avea o privelişte de ansamblu asupra celui mai aglomerat port din lume. 
Odată ajunşi ne îndreptăm către Sea Aquarium, unde vom pătrunde în fascinanta lume marină şi vom putea admira peste 100.000 
de vieţuitoare marine, precum: pisici de mare, bibani de epavă, rechini ciocan şi alţi giganţi ai mării. Spre seară vom participa la la 
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spectacolul Wings of Time, într-un decor spectaculos unde efectele speciale cu apă, lasere şi foc, se 
împletesc cu fundalul sonor muzical pentru a crea un peisaj de neuitat. La finalul spectacolului, retur către hotel. 
 
Ziua 5 - 29.05 După servirea micului dejun, transfer către terminalul Tanah Merah, pentru a lua feribotul către Insula Bintan. 
Cazare şi timp liber pentru a explora împrejurimile pe cont propriu. 
 
Zilele 6 şi 7 – 30.05 şi 31.05 Mic dejun şi timp liber pentru vizite pe cont propriu şi relaxare. 
 
Ziua 8 - 01.06 După servirea micului dejun, transfer cu feribotul către Singapore, iar apoi cu autocarul către Malacca. În a doua 
parte a zilei ajungem la hotel pentru cazare şi timp liber pentru a vizita împrejurimile. 
 
Ziua 9 - 02.06 Mic dejun. 09:30 întâlnire cu ghidul şi după formalităţile de check out, plecăm în explorarea oraşului Malacca. 
Prima opire este la fortăreaţa A Famosa şi Piaţa Olandeză, ne vom lăsa purtaţi peste pod, către zona veche a oraşului, pentru a 
putea admira arhitectura zonei. Urmează o croazieră pe râul Malacca de-a lungul oraşului, unde vom putea observa şi mai bine 
influenţa Olandeză şi Britanică asupra oraşului. Vizităm Muzeul Baba & Nyonya House, aflat pe lista patrimoniului UNESCO. 
Pentru a ne odihni după prima parte a zilei, vom face un popas la un restaurant din zonă pentru a servi prânzul. După prânz, ne vom 
continua turul, vizitând Templul Cheng Hoon Teng, cel mai vechi templu chinezesc din Malaezia (1645), şi Moscheea Kampung 
Kling, cea mai veche moschee din Malacca. Ultima oprire va fi la Bukit China, cel mai mare cimitir chinezesc din afara Chinei. 
Transfer către Kuala Lumpur, unde vom ajunge în prima parte a serii. Cazare şi timp liber la dispoziţie. 
 
Ziua 10 - 03.06 Întâlnire la 09:00 cu ghidul local pentru a pleca în turul oraşului Kuala Lumpur. Turul începe din centrul oraşului 
Kuala Lumpur, pentru a imortaliza cele mai înalte turnuri gemene din lume. Vom merge prin Grădina Botanică Perdana către 
Moscheea Naţională şi Piaţa Independenţei. Ne continuăm turul prin vizitarea Central Market, trecem pe lăngă confluenţa râurilor 
Gombak şi Klang, pentru ca ulterior să ajungem la Masjid Jamek, una din primele clădiri ridicate în Kuala Lumpur. Trecem apoi 
prin cartierul Kampung Baru, un cartier tipic malaezian, în care casele sunt construite păstrând arhitectura traditională. Prânzul va 
fi servit la unul din restaurantele din zonă. După prânz, transfer către hotel pentru a vă bucura de timp liber în restul după amiezei. 
Seara, transfer către un restaurant tipic malaezian pentru a servi cina. 
 
Ziua 11 - 04.06 Mic dejun şi timp liber pentru vizite pe cont propriu şi relaxare în Kuala Lumpur. 
 
Ziua 12 - 05.06 După servirea micului dejun transfer către aeroportul international Kuala Lumpur pentru îmbarcare şi retur către 
Bucureşti. 
 
TARIFUL INCLUDE 
• Zborul din Bucureşti până la Singapore şi, retur, din Kuala Lumpur operat de compania aeriană Qatar Airways 
• Taxele de aeroport –pot suferi modificări până la data emiterii biletelor de avion (cu 3 săptămâni înainte de plecare) 
• Toate transferurile incluse conform program 
• 10 nopţi de cazare cu mic dejun inclus în hoteluri de 4* şi 5* (3 nopţi în Singapore, 3 nopţi în Bintan, 1 noapte în Malacca, 
3 nopţi în Kuala Lumpur) 
• 3 mese de prânz şi o cină 
• Tururile de oraş şi vizitele incluse în program (Singapore, Sentosa, Malacca, Kuala Lumpur) 
• Participarea la spectacolul Wings of Time în timpul vizitei din Sentosa 
• Transport cu autocarul pe tot parcursul circuitului 
• Transfer cu feribotul între Singapore şi Insula Bintan şi retur 
 
TARIFUL NU INCLUDE 
• Asigurare de sănătate şi storno 
• Excursiile opţionale 
• Mesele neincluse în program 
• Biletele de intrare la obiectivele turistice. 
 
DETALII ORAR ZBOR 
         Data plecarii             Oraş de plecare                Destinaţie                Ora plecării                   Ora sosirii 
                  25 mai                          Bucureşti                              Doha                              12:40                                 17:15 
                  25 mai                            Doha                                Singapore                         20:35                                 09:15 
                  05 iunie                   Kuala Lumpur                           Doha                              09:30                                 11:30 
                  05 iunie                          Doha                                Bucureşti                          15:00                                 19:55 
 
*orarul de zbor este informativ şi poate suferi modificări 
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MODALITĂŢI DE PLATĂ 
• 30%   în momentul rezervării dacă rezervarea se face cu cel puţin 91 de zile înainte de plecare 
• 60%   cu 90 de zile înainte de plecare 
• 100% dacă rezervarea se face cu mai puţin de 45 de zile înainte de plecare 
 
 
CONDIŢII DE ANULARE - TAXE DE ANULARE 
 

TAXE DE ANULARE ÎN FUNCŢIE DE TIMPUL RĂMAS 
De la momentul rezervării şi până cu 91 de zile înainte de momentul plecării                                          *30% 
De la 90 de zile şi până cu 45 de zile înainte de momentul plecării                                                            *60% 
Cu mai puţin de 45 de zile înainte de plecare sau pentru neprezentare la program                                             *100% 
 
* Procentele se referă la tariful total al pachetului turistic contractat. 
 
 

 
 

NOEMI BALOGH                                                                                    
Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941                                                     
E-mail: noemi.balogh@lineablutravel.ro                                                    

CONTACT 


