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MALAJZIA-THAIFÖLDI KIRUCCANÁSSAL 

 - SAIL4FUN -  

2020. január 29 – február 9. 
 
 

Malajzia kevésbé van elturistásodva, mint a környékbeli Délkelet- Ázsiai országok, 
ezért sokkal autentikusabb élményt nyújt. Malajzia 13 államból és 3 szövetségi 
területből álló föderáció, melyeket szultánok és rádzsák vezetnek. A maláj, kínai és 
indiai kolóniák együtt élése a kultúrák egyedülálló keveredését eredményezte, amely 
erőteljesen megjelenik a helyi gasztronómiában is. Kulináris téren Malajzia maga a 
mennyország.  A helyi nyelvet nem beszélő külföldiek számára nem elhanyagolható 
szempont az sem, hogy a viszonylag hosszú gyarmati kötődés eredményeképpen 
sokan (valamilyen szinten majd’ mindenki) beszéli az angolt jól érthető kiejtéssel. 
Malajzia éghajlata trópusi, magas páratartalom és meleg van az év minden napján, de 
túránk idején kifejezetten 
A tengervíz hőmérséklete várhatóan 30 fok körüli lesz. A 10 napos élményutazáson 

Kuala Lumpurt, Langkawit és a thai meseszigetet Koh Lipe-t fedezzük fel. 
Kuala Lumpur ultramodern metropolisz, melynek kötelező látnivalóit mi is megcsodáljuk. 

 

Langkawi szigetcsoport Malajzia északnyugati részén, az Andamán-tengerben, a Maláj-félszigettől kb. 30 km-re nyugatra 
fekszik, közel Thaiföld délnyugati határvonalához. A 104 kisebb-nagyobb szigetből álló Langkawi vámmentes terület, 
ahol igazán jót lehet shoppingolni az arra nyitott utazóknak.  

Koh Lipe meseszép strandjairól és kristálytiszta vízű merülő helyeiről ismert, no és a Mai Tai-ról 
 

 
Utazás: repülővel Budapestről 
Járat információk Kuala Lumpurba : indulás január 29-Budapest | érkezés január 30-Kuala Lumpur 
Járat információk Budapestre : indulás február 9-Kuala Lumpur | érkezés február 9-Budapest 
Belföldi járat: Kuala Lumpur – Langkawi – Kula Lumpur (február 01-08) 
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HOTEL/ TERVEZETT PROGRAMOK KUALA LUMPURBAN | 2020. január 30- február 1. (3 nap/2 éj)  

 
HOTEL: 4****-os hotel medencével , étteremmel és jó közlekedéssel Kuala Lumpur belvárosába 
Elhelyezés: 2 ágyas szobákban |Ellátás: reggeli | Hotel szolgáltatásai: medence, bár, étterem, edzőterem, WiFi 

 
A kép illusztráció 

 
január 30. 

 Érkezés a szállászállodába a kora délutánirákban 

 Délután szabad program, medencézés, pihenés 

 Este Sail4Fun TALK SHOW egy Malájziában élő magyar hölggyel, aki válaszol kérdéseinkre és elnavigál bennünket    
      a maláj múlt és jelenbe, mindezt magyar látószögből tálalva 
 
január 31. 

 Kuala Lumpur városnézés, mely választhatóan lehet szervezett és fakultatív is. Ami biztos, hogy a főbb  
      nevezetességet megcsodáljuk: Petronas ikertorony, Batu Cave, KLCC Park, Chinatown, Bukit Bintang, Nagy      
      Mecset  és  a Sky Bar 
 
február 01. 

 Délelőtt szabad program, majd repülés Langkawi szigetére. 

 Hajóátvétel és bevásárlás a Royal Langkawi Yach Clubban. 
 

 

 

HAJÓZÁS/ TERVEZETT ÚTVONAL | 2020. február 1-8. (8 nap/7 éj)  

 

Langkawi nem a tömegturizmusra fókuszál, így tökéletes célpontja a vitorlás nyaralásoknak, hajós kalandok és trópusi 
élmények keresőinek. A hely a nevét valószínűleg az itt élő vöröses-barna sasokról kapta. 
 Langkawi duty free , vagyis vámmentes státusszal rendelkezik, így alkoholt és parfümöt például mindenképp itt 
érdemes vásárolni. No meg végre a vacsoránkhoz is ihatunk jóféle italokat, ugyanis míg Malajzia többi részén az 
alkoholtermékeket 300 százalékos adó sújtja, addig itt olcsóbb a sör, mint a kóla  
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PROGRAM LEHETŐSÉGEK HAJÓZÁSKOR 

 

Dayang Bunting /Tasik-tó/- dzsungelbe rejtett, meseszép sziklafalakkal övezett öböl és  édesvízi tó, amiben még fürödni 
is lehet - tuti nem hagyjuk ki   

Beras Basah – hófehér homokos strand, friss kókusz árusokkal  

Rebak Island Marina – minden igényt kielégítő resort sziget, medencézés, masszázs, fincsi indiai, vagy épp európai 
ételeket kínáló éttermekkel 

Pantai Cenang – korzózás, víz alatti világ, remek éttermek, vízisportok a parton 

Pantai Kok öböl – a SkyCab „kapuja”, Langkawi függőhíd megteintése, 3D Art kiállítás látogatás 

Koh Lipe – thaiföldi kiruccanás, sznorkelezéssel és koktélozással, türkizkék víz és meseszép halak 

Kalam Baya – mangroove túra, sas és majom etetés, hal farm és hűsölés a Four Season strandján 

Rabbit Beach – megérdemelt maplemente party a maláj Ibizán, színes koktélok, meseszép környezetben 

 

HAJÓK 

 

Bali 4.3  |  2017-es, 4+2 kabinos, 8+2  fős + szalon + 4 fürdő 
Bali 4.0  |  2019-es,  4+2 kabinos, 8+2 fős + szalon + 4 fürdő 
Lucia 40 | 2019-es , 4+2 kabinos, 8+2 fős + szalon + 4 fürdő 
 
Hajók felszereltsége: tágas kényelmes kabinok, fürdő, wc, hűtő, gáztűzhely, és minden igényt kielégítő konyha áll a 
vendégek rendelkezésére. Ágynemű garnitúra és törölköző biztosított. 

 

 

RÉSZVÉTELI DÍJ: 1900 Euro + 100.000 Forint / fő* 

*Egyéni jelentkezés esetén: az ár bármely hajóra érvényes, az elhelyezést a szervező határozza meg a 
résztvevővel történt egyeztetést követően 
 

Zárt csoportok részére: amennyiben Ön már megszokott baráti társaságával szeretne, külön hajóval utazni, 
kérje személyre szabott ajánlatunkat. 
 

http://www.primayacht.hu/
http://www.primayacht.hu/images/dokumentumok/Seychelles_Sail4Fun_2016_Prima_Yacht_hajok.pdf
http://www.primayacht.hu/images/dokumentumok/Seychelles_Sail4Fun_2016_Prima_Yacht_hajok.pdf
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A részvételi díj tartalmazza: 

 hajó és hajóvezető bérleti díját/fő, 

 hajó takarítási díját, külmotort 

 hajó kaucióbiztosítását 

 repülőjegyet illetékkel (Budapest – Kuala Lumpur – Budapest, Kuala Lumpur – Langkawi – Kula Lumpur) 

 oda-vissza transzfert Langkawi reptér és marina között  

 2 éj szállást Kuala Lumpurban (4* hotelben) reggelivel 

 magyar nyelvű asszisztenciát 
 
 
A részvételi díj nem tartalmazza: 

 fakultatív programok díját 

 étkezési költséget 

 hajó üzemanyag díját 

 kikötői díjakat 
 
 
Jelentkezés módja:   1.részlet befizetésével május 1-ig:  700 Euró/fő 
Fizetési határidők:  2.részlet 2019.10.14.-ig     700 Euró/fő  
    3.részlet 2020.01.06.-ig   500 Euró/fő + 100.000 Ft 
 

 

BIZTOSÍTÁS 

Az utazáson való részvétel feltétele az érvényes biztosítás, mely hajózásra is kiterjed. Mapfre hajós, utas-, poggyász- 
és balesetbiztosítás 13.200 Ft/ fő, melyet irodánkon keresztül köthet meg. 
Sztornó biztosítás díja a részvételi díj 4%-a, erről bővebb információkért kérjük vegye fel irodánkkal a kapcsolatot. 
 
A rendezvény minimum 14 fő résztvevő esetén kerül megrendezésre. A hajókat a jelentkezések sorrendjében töltjük 

fel. Információ és jelentkezés irodánkban: +361/240-0562 | +3670/389-5036 | +3670/389-4573  
|info@primayacht.hu 
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