
Malásia,
Bornéu e
Singapura

Localizada no sudoeste asiático, a Malásia é uma das 
maravilhas do Oriente… diversa, multicultural e fascinante. 
Kuala Lumpur, a sua capital ergue-se moderna e impetuosa, 
e as suas emblemáticas Torres Petronas (até há pouco, as 
mais altas do mundo) dominam a paisagem urbana. Mas 
está cidade conserva ainda inúmeros edifícios coloniais 
no centro, bairros vibrantes, vendedores ambulantes e 
mercados noturnos cheio de vida.

Esta será uma viagem fantástica que se estende 
também mais a sul, à vizinha “Cidade Jardim” 
– Singapura, moderna, arrojada, dinâmica e
organizada ao milímetro… onde o moderno
encontra o tradicional, onde as borboletas
encontram belos jardins e a noite ensaia a
magia de um jogo de luz e cor.

1ºDIA - LISBOA / DUBAI
Comparência no aeropor-

to de Lisboa 3 horas antes 
da partida. Assistência às 

formalidades de embarque e 
pelas 14h15 partida em voo re-

gular da Emirates Airlines com 
destino ao Dubai.

00h50 – Chegada ao Dubai e 
mudança de avião.

2ºDIA - DUBAI / KUALA LUMPUR
03h10 – Partida em voo da Emirates 

Airlines com destino a Kuala Lumpur.
14h15 – Chegada a Kuala Lumpur. As-

sistência e passagem por Putrajaya, ca-
pital administrativa da Malásia e que está 

situada a25 kms ao sul de Kuala Lumpur. 
A cidade foi fundada em 19 de outubro de 

1995, convertendo-se na capital mais nova 
do mundo. Junto com Cyberjaya forma um 

centro do projeto “Multimedia Super Corri-
dor”, que foi impulsionado pelo anterior Primei-

ro-ministro Mahathir Mohamad. Desde fevereiro 
do 2001 é o terceiro território federal do país jun-
to a Kuala Lumpur e Labuan. O plano de urbanis-
mo de Putrajaya baseia-se no conceito de cidade 
jardim ao redor de um lago, cujas orlas abrigam 
diferentes entidades administrativas do governo 
malaio. Esta moderna e tecnológica urbe incorpo-
ra elementos tradicionais da arquitetura mongol, 
mourisca, bem como da ornamentação islâmica 
moghul, persa e europeia. Nos seus arredores 
situam-se o parque oval de Putra Perdana com 
seus bosques geométricos, bem como a praça 
Putra Place. Continuação para o Meliá Hotel Kuala 
Lumpur 4**** ou similar. Após chegada, check in 
e algum tempo para descansar. Jantar no Hotel.

3ºDIA - KUALA LUMPUR
Pequeno-almoço no hotel. A cidade de Kuala 
Lumpur desenvolveu-se sobre a indústria de la-
toaria, daí ser conhecida pelo nome de Royal Se-
langor, e onde veremos como as latas em minério 
são transformadas em utensílios de peltre. Visita 
também ao pão de açúcar, no interior da colina 
de pedra calcária e as Grutas de Batu, complexo 
religioso hindu com os seus santuários no inte-
rior da gruta. Todos os anos durante o festival 
de Thaipusam, os devotos hindus seguiam a pé, 
atrás de um carro em prata de duas rodas, utili-
zado em procissões, desde o Templo de Sri Maha 
Mariamman em Chinatown até às grutas de Batu. 
No último festival, quase um milhão de devotos 
participaram nestas celebrações. Almoço em res-

taurante. Durante a tarde, iremos visitar a cidade 
com os seus pontos principais tais como a visita do 
National Museum, o Templo Cheng Hoon Teng, o 
mais antigo templo chinês na Malásia (1645), e a 
Mesquita Kampung Kling, a mais antiga mesquita 
em Malaca. Subida ao deck observatório das tor-
res Petronas. Regresso ao hotel. À noite, jantar com 
show cultural. Regresso ao hotel e alojamento.

4ºDIA - KUALA LUMPUR / CAMERON HIGHLANDS
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao 
Norte para Cameron Highlands, a região de maior 
altitude do país com os seus cerca de 1500 metros 
acima do nível do mar. Nesta região encontrará fa-
mílias onde a sua sobrevivência depende do fabri-
co de cestos em bamboo, usados no transporte de 
vegetais. Paragem nas cascatas de Lata Iskandar. 
Chegada ao Strawberry Park Resort Hotel 4**** ou 
similar. Check in e almoço. De tarde, visita ainda 
a uma plantação de chá (a fábrica está fechada à 
segunda feira). Visita a uma quinta de Borboletas, 
onde se podem ver mais de 50 espécies de borbo-
letas e outros insetos. Regresso ao hotel. Jantar e 
alojamento no hotel.

5ºDIA - CAMERON HIGHLANDS / PENANG
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção à ilha 
de Penang, uma das idílicas ilhas tropicais, conheci-
da como a “pérola do oriente”, atravessando a pon-
te de Penang, a maior da Ásia e a 3ª maior do mun-
do. No trajeto visita de Bukit Merah, o único centro 
de pesquisa de orangotangos na península da Ma-
lásia. Um curto passeio de barco no lago irá levá-
-lo até à ilha dos orangotangos, onde os primatas
vagueiam livremente. Esta ilha singular serve como
santuário de reprodução, bem como centro de
conservação, investigação e educação para melhor
compreender esta espécie ameaçada. Após chega-
da a Penang, almoço em restaurante. Continuação
para o Hotel Bayview Beach Resort 4**** ou similar
e tempo para descanso. Ao final do dia, saída do
hotel para “Hill Tour” para uma vista panorâmica de 
Georgetown a capital da ilha que se orgulha ainda
dos seus antigos edifícios coloniais e ainda do Es-
treito de Malaca. Subida em funicular até Penang
Hill a 830 metros acima do nível do mar. Jantar em
restaurante. Regresso ao hotel e alojamento.

6ºDIA - PENANG
Pequeno-almoço no hotel. De manhã saída para 
visita à Quinta de Borboletas de Penang experiên-
cia única num santuário tropical. Continuação para 
Georgetown, com passagem no Forte Cornwallis e 
a Avenida que são dois dos muitos recantos e es-
quinas que ainda sustentam os antigos nomes vito-

rianos e eduardinos. A Casa do Clã Khoo Kongsi foi 
um dos espaços usados para a rodagem do filme 
Ana e o Rei. A casa possui características elabo-
radamente esculpidas em alvenaria e em talha de 
madeira. Visita de uma fábrica de batik e o Templo 
da Cobra onde estão em exibição alguns exempla-
res. Segue-se a visita da Coffee Tree Shop onde se 
podem encontrar produtos de café da região como 
o famoso Café branco de Penang. Almoço em res-
taurante. Regresso ao Hotel e restante tempo livre.
Jantar e alojamento.

7ºDIA - PENANG / KOTA KINABALU
Pequeno-almoço no hotel e transfer para o aero-
porto para embarque pelas 10h10 em voo com des-
tino a Kota Kinabalu antes chamada “Singgahma-
ta”. Chegada ao aeroporto pelas 13h00. Assistência 
e transporte para snack ligeiro (sandwiches, frango, 
sumos). Início da visita de Kota Kinabalu, a capital 
do estado de Sabá, na parte norte da ilha de Bor-
néu, localizada na Malásia. Muitas vezes chamada 
de KK. Trata-se de uma cidade costeira parcialmen-
te cercada por floresta tropical e conhecida pelos 
mercados movimentados, pelo calçadão moderno, 
pelas praias e pela Mesquita da Cidade de Kota Ki-
nabalu, à beira-mar. A cidade que renasceu após 
a destruição durante a segunda grande guerra, é 
também a porta de entrada para o Parque Nacio-
nal do Kinabalu, que abriga o Monte Kinabalu, com 
4.095 m de altitude. Visita do centro da cidade, do 
Wisma Tun Mustapha (Sabah Foundation Building), 
a Mesquita e o Sabah Museum com aspetos históri-
cos e dos povos indígenas. Chegada ao Promenade 
Hotel Kota Kinabalu 4**** ou similar. Jantar no hotel 
e alojamento.

8ºDIA - KINABALU PARK & PORING
Pequeno almoço no hotel e saída em direção ao 
Parque Nacional de Kinabalu Património da Huma-
nidade pela UNESCO, onde visitaremos a sala de 
exposições e também veremos a Montanha Jardim, 
uma das principais atrações do parque. Continua-
ção para a área termal de Poring Hot Spring, a cerca 
de 3 horas de caminho pela autoestrada. Durante 
o caminho, passaremos por pequenas aldeias. Ao
chegar, poderemos desfrutar de uma vista espeta-
cular da área a partir do Treetop Canopy Walkway.
Almoço em restaurante. Mais tarde,transporte de
regresso para o resort para jantar e alojamento.
9ºDIA - KOTA KINABALU / SANDAKAN / SUKAU
De manhã cedo, pequeno almoço no hotel e trans-
fer para o aeroporto para embarque em voo pelas
07h05 com destino a Sandakan. Após chegada pe-
las 07h45, visita do centro de reabilitação de Se-
pilok Organg Utan, onde observaremos o parente

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

MALÁSIA, BORNÉU E 
SINGAPURA



mais próximo do homem 
enquanto é reabilitado 

para se adaptar à vida sel-
vagem no seu habitat natu-

ral e que está em vias de ex-
tinção e daremos um passeio 

pelas florestas tropicais de 
dipterocarpáceas em Bornéu. 

Às 11h15, partida do Centro Sepi-
lok com transfer para o porto de 

Sukau para uma curta viagem de 
barco no rio de Kinabatangan, onde 

almoçaremos no lodge. Tempo livre 
para tentar desfrutar demais avista-

mentos da fauna local. Jantar no Sukau 
Lodge 4**** ou similar e alojamento.

10ºDIA - OX-BOW LAKE (SUKAU)
Acorde de manhã bem cedo ao som do 

chamamento da natureza. Prepare-se para 
um cruzeiro ao longo do rio Kinabatangan até 

Ox-Bow Lake para observação de pássaros e 
vida selvagem. Esta é uma viagem maravilhosa 

de descoberta que começa nas águas do Mar de 
Sulu, ao largo da costa da cidade de Sandakan, 
através de uma magnífica paisagem de floresta 
de mangal. Regresso ao lodge para o pequeno 
almoço. Tempo para desfrutar da natureza onde 
poderá explorar caminhos ao longo do rio. Após o 
almoço no lodge, algum tempo livre para desfru-
tar da natureza. Durante a tarde, efetuará outro 
cruzeiro em busca da fauna e flora de que esta 
região é famosa. Jantar e alojamento no lodge.

11ºDIA - SUKAU / SANDAKAN / KUALA LUMPUR 
/ MALACA
Após o pequeno almoço, viagem a Sandakan 
com paragem na caverna gigante de Gomantong 
cujo interesse especial ser o local onde as ando-
rinhas fazem seus ninhos nas paredes e teto da 
caverna e com esses ninhos se prepara uma sopa 
considerada uma iguaria, sendo uma das comi-
das mais caras do mundo e quando mais profun-
do na caverna a ave faz seu ninho, mais caro é o 
ninho. Após a chegada a Sandakan, breve visita 
panorâmica da cidade, com o mercado central e 
a aldeia aquática com casas lacustres e o templo 
budista. Almoço em restaurante. Transporte para 
o aeroporto para embarque em voo pelas 18h25
com destino a Kuala Lumpur. Chegada pelas 21h15 
e transporte para Malaca numa viagem com uma
duração de cerca de 2 horas. Chegada ao Hotel
Novotel Melaka 4**** ou similar e onde haverá nos 
quartos uma refeição fria (sandes,fruta e sumos).
Alojamento no hotel.

12ºDIA - MALACA / SINGAPURA
Após o pequeno-almoço no hotel, visita da cidade 
de Malaca cujo território esteve durante anos sob 
a administração da coroa portuguesa e de onde a 
fé cristã foi espalhada por toda a Asia Oriental. A 
cidade foi classificada em 2008 Património Mundial 
UNESCO e nela destacam-se a Igreja de S. Pedro, 
onde S. Francisco Xavier foi sepultado, a Porta de 
Santiago, o Forte Português, as ruínas da Igreja de 
S. Paulo e o Edifício da Administração Holandesa.
Continuação por Jonker Street, famosa pela sua in-
crível variedade de lojas de antiguidades, o Templo
Hoon Teng o mais antigo templo chinês do país, e a 
Mesquita Kampung King, a mais antiga de Malaca.
Almoço em restaurante. De tarde, continuação para 
Singapura. Passagem da fronteira e continuação
para o centro da cidade. Check in no Grand Park
City Hall Hotel 4**** ou similar. Check in, jantar e
alojamento.

13ºDIA - SINGAPURA
Após o pequeno-almoço no hotel, visita da cidade 
de Singapura com destaque para a sua zona cen-
tral, os seus edifícios governamentais, museus, par-
ques passando por : ‘Padang’, o clube de Cricket, 
a casa do Parlamento e pelo Merlion Park onde 
se encontram duas das cinco estátuas de Merlion 
(simbolo de Singapura, cabeça de leão e corpo de 
peixe) estando as outras três no Monte Farber, Sen-
tosa e Tourism Court. De seguida, visita do Templo 
‘Thian Hock’, um dos mais antigos templos budistas 
da cidade, passagem por ‘Little India’ e visita do 
bairro árabe onde encontramos a Mesquita Sultan. 
Visita dos Jardins Botânicos da cidade onde se en-
contram o Famoso Jardim Nacional das Orquideas. 
Almoço em restaurante. De tarde, visita dos mag-
nificos e futurísticos jardins ‘Gardens by the Bay’ a 
mais recente atração de Singapura. Passeio ao lon-
go dos 128 metros de passarela do OCBC Skyway, a 
22 metros de altura e de onde se tem vistas panorâ-
micas dos jardins e do Skyline da Marina Bay. Uma 
experiência a não perder. Jantar em hotel ou em 
restaurante. Transfer para o Aeroporto. Assistência 
nas formalidades de embarque.

14ºDIA - SINGAPURA / DUBAI / LISBOA
01h40 – Partida em voo da Emirates Airlines com 
destino ao Dubai.
04h50 – Chegada ao Dubai e mudança de avião.
07h25 – Partida com destino a Lisboa em voo da 
Emirates Airlines com destino a Lisboa.
12h35 – Chegada a Lisboa ao Aeroporto Humberto 
Delgado.
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PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica em voo regular
da Emirates Airlines para percurso Lisboa / Dubai / Kuala
Lumpur + Singapura / Dubai / Lisboa, com direito ao
transporte de 30 Kgs de bagagem;
• Passagem aérea para o percurso Penang / Kota Kinabalu 
/ Sandakan / Kuala Lumpur, com direito ao transporte de
20 Kgs de bagagem;
• 11 noites de alojamento / 14 dias de viagem com estadia
nos hotéis de 4 **** mencionados ou similares;
• Total de 23 refeições (sendo que o almoço do 7º dia
e o jantar no 11º dia, serão refeições ligeiras tal como
mencionado no itinerário);
• Circuito em autocarro de turismo com guias
acompanhantes em espanhol ou português durante todo
o circuito mencionado no itinerário;
• Entradas nos monumentos a visitar e mencionados no
itinerário;
• Trajetos e passeios de barco conforme itinerário;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível ( € 429,29 
à data de 22.11.2019 – a reconfirmar e atualizar na altura da 
emissão da documentação);
• Taxas de Turismo da Malásia;
• Taxa de Governo local de Malaca;
• Taxa de Património em Penang;
• Serviço de Bagageiros nos hoteis;
• Seguro de viagem Multiviagens – MIP € 30.000;
• Bolsa e livro de viagem contendo material informativo
sobre os locais a visitar;
• Gratificações a guias e motoristas locais;
• Acompanhamento durante toda a viagem por um
colaborador Tryvel;
• Auriculares durante todo o percurso;
• Visto para entrada no Bornéu;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços não mencionados e extras efetuados 
durante a estadia tais como telefonemas, minibar,
lavandaria, etc;
• Bebidas às refeições ou fora delas;

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

3.860€

680€


