
Сингапур и Малезија

5. мај 2023. - 16. мај 2023.
12 дена - 9 ноќи

Необично патување кое е комбинација на модерните архитектонски достигнувања на Сингапур (Singapore) и Куала Лумпур
(Kuala Lumpur), древна историја и неверојатни храмови како и денови исполнети со уживање на едни од најпознатите острови
во Малезија - Лангкави (Langkawi) или Пулау Перхентиан (Pulau Perhentian) со едни од најубавите плажи на светот.






План и програма

Ден 1: Состанок на патниците и поаѓање

Состанокот на патниците е на Mеѓународниот Aеродром во Скопје два часа пред летот. Вечерен лет од Скопје со Turkish Airlines (ТК1006), со преседнување во
Истанбул. Авантурата може да започне! 

Превоз
Индивидуален авио билет со сите такси на релација Скопје - Истанбул (Turkish Airlines), во економска класа со вклучен багаж

Место
Скопје, Истанбул

Ден 2: Пристигнување во Сингапур (Singapore)

Преседнување на лет за Синагпур (Singapore). Пристигнување во Сингапур (Singapore) во попладневните часови. Трансфер до сместувањето. Добредојдовте во
чудната и модерна утопија на 21 век. Место каде сѐ e средено до најситните можни детали. Сингапур е друга димензија, модерен, иновативен, футуристички, чист,
уреден, организиран, интерактивен и безбеден. Градот е доведен до совршенство, па во целиот тој совршен амбиент луѓето пронаоѓаат убавина, восхит и чудење за
овој контраст на гужвата и хаотичноста на Азија. Нашата авантура започнува со посета на Gardens by the Bay, магичните градини од иднината, потоа продолжуваме
кон познатиот хотел Marina Bay Sands и потоа се восхитуваме на танцувачките фонтани пред хотелот. Од таму продолжуваме кон Merlion Statue -- најпознатиот
симбол и маскотата на Сингапур. Овој ден го завршуваме со посета на познатата улица Clarke Quay. 

Превоз
Индивидуален авио билет со сите такси на релација Истанбул - Сингапур (Turkish Airlines), во економска класа со вклучен багаж
Трансфер од аеродром до сместувањето

Сместување
Ibis Singapore - Bencoolen (1 ноќ)

Место
Сингапур

Ден 3: Факултативен излет - Сингапур City Tour

Се будиме и по појдокот започнуваме со факултативен излет, истражување и авантура во оваа урбана џунгла! Го посетуваме квартот Padang -- комбинација на стари
колониални згради испреплетени со модернизмот на Сингапур. Потоа продолжуваме кон Kampong Gelam -- населбата каде стари традиции и модерниот начин на
живот се испреплетени во една совршена мешавина. Го посетуваме и најголемиот будистички храм во Сингапур -- Buddha Tooth Relic Temple и на крај ја посетуваме
населбата -- Little India и една од најубавите џамии во Сингапур -- Gafoor Mosque.

Сместување
Ibis Singapore - Bencoolen (1 ноќ)

Место
Сингапур

Храна
Континентален појадок × 1

Факултативни излети
Сингапур City Tour

Ден 4: Пристигнување на Лангкави (Langkawi)

Трансфер до аеродромот и лет за Лангкави (Langkawi). По пристигнувањето, трансфер до сместувањето на островчето Pulau Rebak Besar. Лангкави е најголемиот и
најпознат остров во Малезија. Капењето, масажите, преубавите плажи, белиот песок, тиркизното топло море, феноменалните зајдисонца и островите кои се во
непосредна близина, ќе направат да се чувствувате како во рајот. Време резервирано исклучиво за уживање! 

Превоз
Трансфер од сместувањето до аеродром
Индивидуален авио билет со сите такси на релација Сингапур - Лангкави, во економска класа со вклучен багаж
Трансфер од аеродром до сместувањето

Сместување
Rebak Island Resort & Marina (1 ноќ)

Место
Сингапур, Langkawi

Храна
Континентален појадок × 1

ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ
Дебарца 15,
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ДДВ: 4080019583188
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Ден 5-8: Слободни денови за уживање во тропскиот рај

Слободно време за уживање во магијата на тропскиот остров и неговите најубави плажи! Сончање, пливање, масажи, овошје и волшебни зајдисонца..

Сместување
Rebak Island Resort & Marina (4 ноќи)

Место
Langkawi

Храна
Континентален појадок × 4

Факултативни излети
Врвот на Лангкави -- жичарница и ориентално село
Лангкави Island Hopping
Лангкави Geopark

Ден 9: Пристигнување во Куала Лумпур (Kuala Lumpur)

Го напуштаме сместувањето, трансфер до аеродром и лет за Куала Лумпур. Трансфер до сместувањето и слободно време за истражување на градот.. Куала Лумпур
е град кој во претходната деценија прераснал од мал и неразвиен јужноазиски град во џунгла до метропола од незамисливи размери. Град во кој подеднакво се
мешаат културите, религиите и влијанието на Кинезите, Хиндусите и Малезијците. Нашата авантура во Куала Лумпур ја започнуваме со прошетка по познатиот
дистрикт Bukit Bintang. Го посетуваме познатиот ноќен пазар Jalan Alor -- најпознатата кулинарска дестинација во Куала Лумпур. Некои од најдобрите кулинарски
задоволства во Малезија не се наоѓаат во прескапите ресторани, туку токму на тротоарите и тезгите на овој пазар. Пробуваме Индиска, Тајландска, Малезиска или
Кинеска традиционална храна.

Превоз
Трансфер од сместувањето до аеродром
Индивидуален авио билет со сите такси на релација Лангкави - Куала Лумпур, во економска класа со вклучен багаж
Трансфер од аеродром до сместувањето

Сместување
AnCasa Hotel Kuala Lumpur by Ancasa Hotels & Resorts (1 ноќ)

Место
Langkawi , Куала Лумпур

Храна
Континентален појадок × 1

Ден 10: Факултативен излет - Куала Лумпур City Tour

Авантурата започнува со пештерите Бату, големо хинду светилиште сместено во пештера, а потоа продолжуваме до Националната Палата, Споменикот на
Независноста, Плоштадот Мердекa на кој се наоѓа едно од најголемите знамиња на светот, место на кое за прв пат било развиено знамето на независна Малезија,
Кинескиот кварт, Kuala KL и ги посетуваме кулите Петронас - славните кули близначки, познати ширум светот. 

Сместување
AnCasa Hotel Kuala Lumpur by Ancasa Hotels & Resorts (1 ноќ)

Место
Куала Лумпур

Храна
Континентален појадок × 1

Факултативни излети
Куала Лумпур - City Tour

Ден 11: Напуштање на сместувањето и слободно време до поаѓање

Го напуштаме сместувањето во претпладневните часови. Купуваме сувенири, уживаме и се збогуваме со оваа фасцинантна земеја. Вечерен трансфер до аеродром.
Лет до Скопје со преседнување.

Превоз
Трансфер од сместувањето до аеродром
Индивидуален авио билет со сите такси на релација Куала Лумпур – Истанбул (Turkish Airlines), во економска класа со вклучен багаж

Место
Куала Лумпур

Храна
Континентален појадок × 1
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Ден 12: Пристигнување и крај на патувањето

Пристигнување во Истанбул во 04:50h. по локално време. Преседнување на лет за Скопје во 07:25 часот (TK1003). Крај на патувањето.

Превоз
Индивидуален авио билет со сите такси на релација Истанбул - Скопје (Turkish Airlines), во економска класа со вклучен багаж

Место
Истанбул, Скопје

Цени и услови

Не е вклучено

Факултативни излети и влезници за културно-историски споменици
Туристичка такса за Куала Лумпур која изнесува 10RM дневно по соба (околу 2.30$) и истата се плаќа во хотелот на рецепција.
Туристичка такса за Лангкави која изнесува 15RM дневно по соба (околу 3.45$) и истата се плаќа во хотелот на рецепција.

Сите уплати се вршат исклучиво во денарска противредност по курс од 62 денари за 1 евро и тоа: при пријавување се плаќаат 200€ (12.400,00 МКД) по
лице. Преостанатиот дел се плаќа најдоцна 40 дена пред поаѓање. Можност за плаќање преку трансакциска сметка (на фактура) и со платежни картички Visa,
Master, Maestro.

Препорачуваме рано пријавување на патници заради ограничениот број на места. При пријавувањето потребно е да се достави скренирана прва страница од патната
исправа, која е валидна за датумот на патувањето (има важност минимум 6 месеци по датумот на враќање и има доволно празни страници во текот на
патувањето), во спротивно агенцијата не одговара за печатење на авио билетот со погрешни податоци.

Факултативни излети
Сингапур City Tour
Цена: 35,00 

Совршена прилика да ги посетиме најзначајните локалитети во Сингапур. 

Авантурата започнува во старата колонијална област во Сингапур -- Padang. Padang претставува комбинација на класична колонијална архитектура испреплетена со
модерни облакодери. Тука ги посетуваме просториите на најстариот крикет клуб во Сингапур, парламентарните згради, врховниот суд и градското собрание. 

Нашата авантура ја продолжуваме кон еден од најстарите урбани квартови во Сингапур -- Kampong Gelam. Населба длабоко вкоренета во историјата на Сингапур која
ни нуди уникатно искуство во минатото, а и сегашноста на Сингапур. Се шетаме по шарени улици, декорирани со мозаици и мурали, пробуваме локални деликатеси и
ја посетуваме славната Султан Џамија која е изградена во 1975 и е една од највпечатливите џамии во Сингапур. 

Продолжуваме кон Кинескиот кварт, каде што ќе го посетиме Buddha Tooth Relic Temple, уникатен храм дизајниран во архитектонскиот стил на кинеската династија
Танг, а потоа го посетуваме и кинескиот културен центар. 
Денот го продолжуваме во квартот Little India, каде што продавачите на традиционална индиска облека, зачини и гатачи ни создаваат уникатна атмосфера која не
транспортира во Индија. Шетаме низ впечатливите улици на оваа област се до една од најубавите џамии на цел свет - џамијата Abdul Gafoor.

Сместување
Хотели со 2*/3*/4* во Сингапур. Лангкави и Куала Лумпур

Што е вклучено

Комплетна организација и услуги од претставникот на агенцијата на
дестинацијата
Сместување во двокреветни соби на база 2 ноќевања со појадок
(континентален појадок) во хотел со *** (по локална категоризација) во
Сингапур
Сместување во двокреветни соби на база 5 ноќевања со појадок
(континентален појадок) во хотел со **** (по локална категоризација) во
Лангкави
Сместување во двокреветни соби на база 2 ноќевања со појадок
(континентален појадок) во хотел со *** (по локална категоризација) во
Куала Лумпур
Сите трансфери од аеродром до сместување, од сместување до
аеродром и меѓу градовите по планот и програмата на патување
Авионски билет со сите такси на релација Скопје - Сингапур - Лангкави -
Куала Лумпур - Скопје, во економска класа

Регуларна цена
1.999,00 

Промо цена
Важи за пријави до 13.02.2023

1.749,00 

EUR

EUR

USD
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Во цената е вклучено: претставник од агенција, стручен локален водич (на англиски јазик) и превоз по предвидениот план и програма.

Лангкави Island Hopping
Цена: 45,00 

Се восхитуваме на убавината на ненаселените острови на архипелагот Лангкави. Го посетуваме островот Dayang Bunting, вториот најголем остров на архипелагот,
каде се наоѓа “езерото на бремената дама” – езерото го добива своето име од легенда. Според легендата ова езеро е благословено од принцезата Mambang Sari и
поседува мистични моќи. Езерото е опкружено со бујна природа. По првиот остров авантурата ја продолжуваме кон островот Beras Basah. Го истражуваме
архипелагот, каде имаме шанса да видиме диви орли (White-bellied Sea Eagle и Brahminy Kite), и други птици грабливки. Потоа уживаме на островот Beras Basah.
Плажи со бел песок, кристално чиста тиркизна вода и живописна природа – рај, совршено место за релаксација под сенката на казаурина дрвата кои се наоѓаат на
брегот на самиот остров.

*за реализација на излетот потребни се минимум 7 патници.

Врвот на Лангкави -- жичарница и ориентално село
Цена: 40,00 

Возбудливо возење со прочуената жичарница до врвот на планината Манчианг (Machincang). Се возиме околу 15-тина минути и поминуваме 920m. На врвот на оваа
планина се наоѓа познатиот небесен мост (Skybridge), од каде имаме неверојатен панорамски поглед на архипелагот Лангкави, Адаманското море, и живописната
природа на островите! Кога е ведро времето оттука може да се видат Тајланд на Север, и Индонезија на југо-запад. Се восхитуваме на незаборавниот поглед и
продолжуваме кон Ориенталното Село. Мешавина на култури, кулинарски достигнувања и шопинг!

Селото е изградено во Кинески и Јапонски стил и претставува едн совршен микс помеѓу двете култури. Во самото село има повеќе од 470 продавници од славни
дизајнери до локални брендови.  

Лангкави Geopark
Цена: 60,00 

Покрај вооудушевувачките пејзажи, тиркизните плажи и волшебните шуми на Лангкави не чека уште една фасцинантна авантура, патуваме назад во времето. Не
стотици, илјадници или милиони години, туку стотици милиони години. Нашата авантура не носи во геолошко време. 

Го посетуваме познатиот UNESCO признат геопарк на Лангкави! Овој парк има уникатна флора, фауна и геологија – фасцинантни мангрови кои се уникатно
испреплетени и поврзани со варовникот во овој геопарк. Mангровите шуми играат важна улога во заштита на брегот на Лангкави. Имаме ретка прилика да видиме и
ретки и егзотични видови на многу животни (како Mudskippers, Crabs, Dragonflies, Brown Winged Stork, Stork-billed kingfisher и Monitor Lizards). Имаме шанса да видиме и
видри и долго-опашести мајмуни - макаки. Истражуваме и две познати пештери – bat cave и crocodile cave. Нашата авантура ја завршуваме во познатиот “лебдечки”
рибник, кој се наоѓа во затскриен залив опкружен со високи варовнички и гранитни карпи, имаме ретка прилика да видиме стотици риби и ражи. 

Заедно ги истражуваме некои од најуникатните и најегзотичните природни чуда на #целсвет!!!

*за реализација на излетот потребни се минимум 7 патници.

Куала Лумпур - City Tour
Цена: 35,00 

Ги посетуваме најзначајните локалитети во Куала Лумпур. 

Нашата авантура ја започнуваме со Бату пештерите, пештери кои се стари 400 милиони години, а во нив се наоѓаат 6 будистички храмови. За да стигнеме до нив
треба да искачиме 272 скали обоени во боите на виножитото. Продолжуваме кон центарот на градот и се упатуваме кон Кинескиот кварт -- еден од нашите омилени
квартови во Куала Лумпур. Поминуваме низ раздвижени пазари, улични кујни и се восхитуваме на традиционалната архитектура на овој предел. Преку ден во овој
кварт посетуваме традиционални храмови, додека преку ноќ улиците живнуваат со ноќни пазари и забави. Потоа продолжуваме до плоштадот на Независноста --
Мердека, каде е сместено највиското знаме на светот и каде што за првпат е провеано и знамето на независна Малезија. Ја посетуваме и познатата Султан Палата --
која била седиштето на британската колонијална администрација во Малезија. За крај, продолжуваме кон скапоцениот камен на Куала Лумпур -- кулите близначки
Петронас. Високи се 451.9 метри и имаат 81 спрат. Кулите ја симболизираат храброста, генијалноста, самодоверба и оптимизмот на Малезиците. 

Во цената на излетот е вклучено: претставник од агенција, организиран превоз според предвидениот план и програма и стручен локален водич (на англиски јазик).

Сместување

USD

USD

USD

USD

ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ
Дебарца 15,

1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ: 
Број на лиценца:  УП1-13-609 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Сингапур и Малезија 25. 5. 2023. Strana 5 od 10

https://www.jungletribe.mk/


Ibis Singapore -
Bencoolen  ***

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Ibis Singapore - Bencoolen е елегантен и модерен современ хотел во Сингапур. Се наоѓа во самото срце на Сингапур. Поточно во главниот шопинг и бизнис кварт.
Храмот на милоста, селото Бугис и плоштадот Сим Лим се на само 10 минути пешачење од овој хотел.

Гостите имаат на располагање двокреветни соби со сопствен тоалет и клима, TV со кабловски канали, бесплатен интернет и кафемат. 

Услугата е на база ноќевање со појадок.

Сајт
https://all.accor.com/hotel/6657/index.en.shtml

Адреса
170 Bencoolen Street
Bencoolen
189657 Singapore
Singapore

Rebak Island Resort & Marina ****

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Замислете да сте на ваш сопствен приватен остров. Сино море флертува со затскриени плажи и живописни џунгли низ 390 хектари..

Rebak Island Resort & Marina Langkawi е ексклузивен ресорт кој нуди персонализирано гостопримство среде воодушевувачката околина што го одзема здивот.

Ситен песок и тиркизни води, оваа идилична островска дестинација е совршена за романтично бегство или забавен одмор со семејството и пријателите.

Собите носат впечатлива комбинација на традиционалната малезиска архитектура и модерната елеганција. Вгнездени во дрвени вили, сите соби се изградени со
дрво од Ченгал.

Секоја соба е опремена со мини бар, LCD телевизор, телефони и бањи со када.

Сајт
https://www.rebakislandresort.com/

Адреса
Pulau Rebak Besar Peti Surat 125
Kuah
07000 Langkawi
Kedah
Malaysia

AnCasa Hotel Kuala Lumpur by Ancasa Hotels & Resorts ***

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Централно лоциран веднаш до раздвижениот Chinatown, Pudu Sentral и Plaza Rakyat LRT Station, AnCasa Hotel & Spa е елегантен и модерен современ хотел во Куала
Лумпур.

Лоциран во историскиот кварт, хотелот е лесно достапен од станицата Plaza Rakyat LRT и Центарот за урбана трансформација (UTC), порано познат како автобуска
станица Пудураја. 

Собите се опремени со фрижидер и сателитска ТВ и сопствена бања.

За погодност, персоналот обезбедува 24-часовна рецепција.

Сајт
https://www.ancasahotels.com.my/

Адреса
AnCasa Hotel Kuala Lumpur Jalan Tun Tan Cheng Lock 50500 Kuala Lumpur.

Превоз

Места
Скопје

Скопје е главен и најголем град на Република Северна Македонија.

Истанбул
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Истанбул е најголемиот град во Турција, кој се наоѓа долж течението на Босфорскиот теснец кој ја поврзува обалата на Мраморното со Црното Море. Овој огромен
град, единствен на светот изграден на два континента (Европа и Азија), има површина од речиси 6.000 км2 и брои над 15 милиони жители според официјални мерења,
односно 20 милиони неофицијално. Денес тој е најзначајниот турски град. Брои преку 20 универзитети, многу библиотеки, културни центри, неизмерно богатство од
културно-историски споменици. Иако не е главен град на државата, Истанбул е големо економско и културно седиште на Турција, како и најатрактивниот и најпосетен
туристички центар.

Сингапур

Сингапур е мал град-држава на југот од мајалскиот полуостров. Сингапур значи “лавовски град“. Моментално тој е второ по големина пристаниште во светот,
економски центар на моќ во Азија во кој составот на населението е мултиетничко.

Langkawi

Langkawi е архипелаг кој го сочинуваат 99 острови сместени во Андаманско море. Се наоѓа на северо-западниот дел на Малезија. Има околу 65.000 жители и
најголем град е Kuah, сместен на јужниот ден на островите. Langkawi изобилува со бел песок. Има статус на глобален геопарк.

Куала Лумпур

Куала Лумпур е престолнина на Малезија и еден од водечките економски центри во Азија. Има околу 1.5 милиони жители. Во оваа метропола се среќаваат бројни
култури: во градот постојат џамии, цркви, кинески пагоди и хинду храмови. Градот е познат и по модерната архитектура особено по банкарскиот кварт. 

Корисни информации
Малезија

Главен град: Куала Лумпур
Површина: 330.000 km²
Број на жители: 27 милиони жители
Население: најбројни се малезијците, околу 50% и кинези 22%
Јазик: Малајски и Англиски
Вероисповед: Ислам 60%, Будизам 20%, Христијанство 9%, Хиндуизам 6% и останати 5%
Независност: 1963 година
Парични средства: Малезиски Рингит MYR – 1 EUR = 4.7 MYR
За плаќање во Малезија, секогаш мора да ја имате локалната валута со себе. Не е важно дали со себе ќе носите долари или евра. На пазарите, продавниците
за сувенири и уличните продавачи, секогаш ценкајте се.                                                                                           Платежни картички и банкомати: Банкомати
постојат и се лесно достапни (во Куала Лумпур). Не можете секогаш да користите картички. Консултирајте се со вашата банка за детали и не заборавајте да
пријавите во странство за да не ви се блокираат картичките.
Временска зона: GMT +8
Виза: На граѓаните на Р. С. Македонија не им е потребна виза за да влезат на територијата на Малезија.
Излезна такса: Сите патници кои патуваат од Малезија до следниве земји: Брунеи, Камбоџа, Индонезија, Лаос, Мјанмар, Филипини, Сингапур, Тајланд,
Виетнам, плаќаат излезна такса во следниот износ:                                                                                                                       - ако патуваат со економска класа:
8 МВР (приближно 2 евра)                                                                                                                                     - ако патуваат со бизнис класа: 50 MYR (приближно
11 евра)                                                                                                                                 Сите патници кои патуваат во сите други земји ја плаќаат следнава
сума за такса:                                                                                                     - ако патуваат со економска класа: 20 MYR (приближно 5 евра)                                
                                                                                                  - ако патуваат со бизнис класа: 150 MYR (приближно 35 евра)
Клима: Климата во Малезија се карактеризира со релативно високи температури (просечен максимална дневна е 32-34C, ноќна околу 23-25C), влажноста на
воздухот е висока и сонцето е исклучително силно бидејќи се работи за подрачје околу екваторот. Сезоната на дождови трае од март до април и од октомври
до ноември, но дожд може да се појави во кое било време од годината. Периодот на суша е мај до септември.
Храна и пијалок: Традиционалната исхрана вклучува пилешко, говедско месо (во вид на скара или гулаш), ориз, зеленчук и овошје, морски плодови и риба,
односно комбинација на азиска и арапска кујна. Храната може да биде навистина лута, затоа се препорачува да проверите пред да нарачате. Се препорачува
улична храна (пред сè затоа што ова е област со традиција на улична храна, исто така можете да пробате и многу интернационални кујни, особено кинески), а
тоа се пржени банани, насилемак, пивото Anchor. Алкохол не се наоѓа лесно и е прилично скап. Исто така, во повеќето ресторани каде што јаде муслиманското
население, не се осудувајде дури ниту да прашате за алкохол. Измијте го овошјето со флаширана вода или излупете го.
Здравје: За влез на територијата на Малезија не е задолжителна вакцинација, но не заборавајте за тоа да се консултирате со вашиот лекар. Се препорачува
флаширана вода. Со вас понесете лекови за редовна терапија доколку ја примате, пробиотик, лекови за снижување на телесна температура, за болка или
лекови што обично ги носите со себе на патување. Исто така, понесете и крема за сончање и Аутан.
Осигурување: Препорака е да имате патничко здравствено осигурување.
Сигурност, безбедност и правила на однесување: Малезија е безбедна дестинација, но мора да бидете внимателни кога станува збор за вашите лични
работи, особено на улиците, каде има поголем метеж или во метро. Избегнувајте какви било опојни средства, сите опијати се забранети и незаконски, а за
поседување нелегални супстанци се одредува и смртна казна! Внимавајте кога фотографирате, затоа што ако сакате некого да фотографирате, мора прво да
прашате. Бидејќи ова е земја во која мнозинството население е муслиманско, внимавајте и почитувајте ги правилата на однесување и облекување. Кога
зборувате и посочувате, не покажувајте со вториот прст, користете го палецот. Со мажите можете да се ракувате со двете раце, но не и со жените, доколку таа
прво не пружи рака. Прегрнување и бакнување во јавност не се препорачува. Пред храмовите и џамиите задолжително собујте ги обувките. Забрането е да се
внесе овошјето Дуриан во превозните средства и хотелите и може да платите казна!
Облека: Од облека понесете летна, полесна гардероба, но не заборавајте со себе да понесете и нешто со долги ракави и долги панталони пред се поради
авионите, како и за обиколките на градвите и влез во џамии или други светилишта. Понесете чадор или кабаница, но и шешир, марама или капа.
Комуникација: Нашите мрежи функционираат на територијата на Малезија. Речиси сите сместувања, ресторани или кафулиња имаат wi-fi.
Струја: Што се однесува до електричната енергија, напонот е ист како и нашиот и не ви се потребни адаптери. Доколку имате, можете да понесете адаптер
како во Велика Британија за секој случај, со три рамни приклучоци.
Изнајмување на возила: Доколку сакате да изнајмите возило или мотор потребна Ви е меѓународна возачка дозвола. За тоа нема потреба бидејќи градскиот
превоз одлично функционира а таксито е евтино. Доколку користите такси, секогаш побарајте да го вклучат таксиметарот.
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Сувенири: Забрането е изнесување на школки, корали и минерали и други предмети од природата, особено мангото и дурианот. Од сувенири препорачуваме
традиционална облека и материјали, батик, кафе и слатки со дуриан…

Сингапур

Главен град: Сингапур
Површина: 700km²
Број на жители: 5.4 милиони жители
Население: Кинези 74%, Мајалци 13%, Индијци 9%, останати 4%
Јазик: англиски, мајалски, тамилски (индиски), мандарински (кинески)
Вероисповед: будизам 33%, христијанство 19%, неопределени 18%, ислам 14%, таоизам 11%, хиндуизам 5%.
Независност: 1965. година
Валута: Сингапурски долар SGD – 1 EUR = 1.6 SGD. За трошење во Сингапур морате секогаш со себе да имате локална валута. Кредитни картички и
банкомати: Банкомати постојат и се лесно достапни. Платежни картички можете да користите речиси секаде и секогаш, освен на пазарите или доколку купувате
улична храна. За детали посоветувајте се со Вашата банка и задолжително пријавете заминување во странство за да не Ви ги блокираат картичките.
Временска зона: GMT +8
Виза: За туристички престој на државјани на Р. С. Македонија, не е потребна виза со престој до 14 дена
Клима: Климата во Сингапур се одликува со релативно висока температура (просечна највисока е 30-33C, а најниска околу 23-25C), влажноста на воздухот е
висока, а сонцето е исклучително силно бидејќи се работи за подрачје околу екваторот. Периодот на дождови трае од ноември до март и од јуни до септември,
но дожд може да се јави и во кој било период од годината. Под дожд подразбираме и попладневна тропска бура. Генерално, дождот не претставува проблем
бидејќи се работи за подрачје околу екваторот со релативно високи температури и доста сончеви периоди.
Храна и пијалок: Традиционалната исхрана опфаќа ориз, нудли, пилешко, говедско, овошје и зеленчук, морски плодови и риба. Уличната храна може да се
препорача (пред се поради тоа што ова е подрачје со традиција на улична храна). Храната во рестораните може да биде навистина скапа но во склоп на
пазарите секогаш се наоѓаат локални ресторани и изобилуваат со локална храна, каде можете убаво и евтино да јадете. Во понудата се и кинеска, тајландска,
виетнамска, корејска кујна и др. Алкохолот е прилично скап. Исто така во поголемиот број на ресторани каде се храни муслиманското население немојте дури
ни да прашате за алкохол. Пробајте го пивото Tiger но и коктелот Singapore Sling. Овошјето измијте го со флаширана вода или излупете го. Од јадења морате
да пробате чили ракчиња, катонг лаксу, слатки на база на дуријан...
Здравје: За влез на територијата на Сингапур, законски не е потребно да примате вакцини, но секако косултирајте се со вашиот лекар. Се препорачува
консумирање на флаширана вода. Од лекови со себе понесете лекови за редовна терапија доколку примате, пробиотик, лекови за сниживање на телесна
температура, лекови против болка, односно лекови кои генерално ги носите со себе на патување. Задолжително понесете и крема за сончање и Аутан.
Осигурување: Препорака е да имате здравствено осигурување.
Сигурност, безбедност и правила на однесување: Сингапур е исклучително безбедна дестинација но морате да бидете претпазливи кога се во прашање
вашите лични работи, особено на улиците, каде има поголем метеж или во метро. Избегнувајте какви било опојни средства, сите опијати се забранети и
нелегални, а за поседување на нелегални супстанци се одредува затворска казна од 10 години, 20.000$ а дури и со смртна казна! Водете сметка кога
фотографирате, затоа што доколку саката некого да фотографирате, морате за тоа да добиете дозвола. Пред храмовите и џамиите задолжително собујте ги
обувките. Забрането е во превозните средства и во хотелите внесување на овошјето Дуријан и можете да платите казна! На територија на Сингапур
официјално е забрането внесување на цигари и гуми за џвакање. Доколку во Вашиот багаж имате цигари може да се случи да треба да платите данок.
Пушењето е дозволено само во местата кои се предвидени за тоа. Забрането е опивање на улица. Бакшишот е речиси секогаш вклучен во сметката.
Облека: Од облека е потребна летна, лесна гардероба, но задолжително понесете со себе и нешто по долги ракави и долги панталони пред се поради
авионите но и обиколката на градот и влез во џамии или други светилишта. Понесете и чадор или кабаница и шешир, марама или качкет. За посета на
будистички и хинду храмови мора да се испочитува кодексот на облекување: покриени рамења, деколте и коленици. Што се однесува до секојдневната
варијанта, во Сингапур кодексот е прилично слободен.
Комуникација: Нашите мрежи работат на територија на Сингапур. Речиси сите сместувања, расторани или кафулиња имаат wi-fi.
Струја: Што се однесува до електричната енергија, напонот е ист како и кај нас, и не Ви се потребни адаптери за струја. Доколку имате, можете за секој случај
понесете адаптер за влез како за Велика Британија, со три излези.
Изнајмување на возила: Доколку сакате да изнајмите возило или мотор потребна Ви е меѓународна возачка дозвола. За тоа нема потреба бидејќи градскиот
превоз функционира совршено.
Сувенири: Од сувенири препорачуваме традиционална облека и материјали, батик, зачини, чаеви... Забрането е изнесување на школки, корали и други
предмети од природата.

Важни напомени

Напомени:
Општи напомени:

Организатор на патувањето е TA ЦЕЛ СВЕТ со лиценца УП1-13-609 ОД 24.07.2020 год.
При пријавување, потребно е да доставите копија од пасош/податоци од пасошот со кој патникот ќе патува на самото патување. Патникот мора задолжително
да го провери траењето и исправноста на патниот документ, како и бројот на слободни страници потребни за патувањето.
Сите пасоши мораат да имаат рок на важење минимум 180 дена (6 месеци) од датумот на враќање во земјата.
Организаторот на патувањето го задржува правото на измена на одредени содржини од програмата, во случај на вонредни околности и работи кои агенцијата
не може да ги предвиди, за време на склучување на договорот.
Организаторот на патувањето не е овластен и не ја проценува валидноста на патните и други исправи.
За сите информации кои се дадени по усмен пат, агенцијата не сноси никаква одговорност.
Потписникот на Договорот за патување или претставникот на групата на патници е задолжен да ги информира и запознае сите патници со договорениот
програм на патување, условите на плаќање, визирање и ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА ПАТУВАЊЕ НА ТА ЦЕЛ СВЕТ од СКОПЈЕ.
Патниците се должни, два дена пред поаѓање, да го проверат точното време и место на поаѓање на групата.
Патникот е должен сам да се запознае со правилата на однесување во земјата во која патување и да ги почитува важечките законски царински прописи.
Во превозните средства најстрого е забрането пушење, конзумирање на алкохол и опојни средства.
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Патниците се дожни да, во автобусите и другите превозни средства со кои се врши трансфер, останат на своите места и не смеат истите да ги напуштаат на
места кои не се предвидени за пауза (граници, чек-поинт станици, патарини итн). Во случај патникот да го напушти возилото без претходен договор со
претставникот на агенцијата, истиот сам ги сноси сите трошоци и последици.
Патникот кој преку неадекватно однесување, ги вознемирува останатите патници или смета на шоферите и/или придружникот на групата во својата работа, ќе
биде одма исклучен од патувањето и целата одговорност преоѓа на него/неа, без право на жалба и враќање на пари.
Патникот е должен да ја почитува “саатницата” одредена од страна на претставникот на агенцијата на патувањето, во спротивно, претставникот на агенцијата
има право да го исклучи патникот од патувањето.
Во туристичките автобуси не е можна употреба на тоалет. Во согласност со планот и програмот на патувањето, паузи се прават на 3-4 часа (во зависност од
локацијата и опременоста на бензинските станици), кои патниците можат да ги користат за употреба на тоалет.
Агенцијата го одредува распоредот на седење, местото на поаѓање, местата за паузи и времетраењето на истите. Со плаќање на превозот, патникот го
прифаќа горенаведеното, без право на приговор и жалба.
Аранжманот е направен на база на минимум 10 патници за далечни патувања и 50 патници за европски патувања.
Во случај на недоволен број на патници за реализација на аранжманот или други објективни околности, организаторот на патувањето ги информира патниците
дека аранжманот е откажан – најкасно 10 дена пред датумот на поаѓање за далечни патувања и 5 дена пред датумот на поаѓање за европски патувања.
Кај аранжманите кои вклучуваат превоз со авион, по купување на авио картата, невозможно е средствата да се вратат и во тој случај – важат условите на авио
компанијата.
Кај аранжманите кои вклучуваат low-cost авио компании, во случај на одложување на летот, откажување или губење на конекциите, патниците се дожни сами
да ги платат новонастанатите трошоци и агенцијата не може да влијае на околностите кои се надвор од нејзиниот домет.
Цените на low cost аранжманите се подложни на промена. По уплата на авансот се проверуваат тарифите и на патникот му се потврдува цената на
аранжманот.
Агенцијата не сноси одговорност доколку дојде до промена на авио конекциите од страна на авио компаниите.
Саатниците на летовите наведени во планот и програмот или добиени од страна на агенцијата се подложни на менување и зависат исклучиво од авио
компанијата.
Агенцијата го задржува правото да го одбере превозното средство за трансфер. Трансферот се врши до самото сместување, доколку истото е физички
возможно.
За сите понудени или достапни дополнителни доплати, кои имаат врска со планот и програмот на патувањето, или сместувањето, потребно е да се изјасните
при пријавување.
Доколку некој патник сам одлучи да смени дел од планот и програмот на патувањето, агенцијата нема обврска на тој патник да му обезбеди трансфер/ран или
доцен check-in или check-out во сместувањето/различни ноќевања во сместувањата, од она што е предвидено со планот и програмот на патувањето.
Малолетните патници за време на патувањето мора да имаат заверена согласност од родителите.
Заради почитување на саатниците предвидени со програмот на патување, како и почитување на времето на останатите патници од групата, не постои можност
за задржување на границите кои претставуваат излез од Европска Унија, поради заверување на сметки и враќање на данок од Европската Унија (TAX FREE)
Наша препорака е да водите сметка за вашите лични документи и пари на Вашето патување.
За овој аранжман се применуваат ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ПАТУВАЊЕ.

Напомени во врска со сместувањето:

Организаторот на патувањето, ТА ЦЕЛ СВЕТ, го задржува правото на распоред по соби, во согласност со структурата на собите во сместувачкиот објект.
Доколку постои можност, агенцијата се труди да излезе во пресрет на желбите на патниците (Ве молиме да имате разбирање. Ова патување пред с� треба да
биде авантура и добра забава).
Во сместувачките објекти се влегува првиот ден од престојот во согласност со правилата на самиот сместувачки објект.Начесто, check-in е во попладневните
часови (14h или 15h), а check-out – последниот ден од престојот, најчесто до 10h или 11h.
Описите на сместувачките објекти се од информативен карактер.
Некои од дополнителните содржини на сместувачките објекти се достапни со доплата. Постои можност на отстапувања и промена на достапноста на некои
содржини, бидејќи истите зависат исклучиво од сместувачките објекти (нпр. Сеф, паркинг, мини-бар, ТВ, клима уред...)
Патникот е должен да ги почитува правилата на сместувачкиот објект и сам сноси одговорност доколку дојде да санкционирање од страна на персоналот на
сместувачкиот објект
Во некои сместувачки капацитет во Азија, Африка и Латинска Америка – нема врела вода.
Сместувачките капацитети ги сместуваат патниците и го одредуваат распоредот и типот на собите спрема својата расположливост во дадениот момент.
Агенцијата не е во можност да им потврди на клиентите дали креветите ќе бидат twin (раздвоени) или double (голем француски лежај), како ни спратноста во
самото сместување, освен доколку тоа не е посебно назначено во Договорот. Клиентот со уплата на аранжманот се согласува со овие факти и условите на
сместувањето, без право на жалба.
Патниците коио патуваат сами во некои програми имаат можност да со доплата, престојуваат сами во еднокреветна соба. Доколку патникот сака да се спои со
некој од другите патници од групата и не сака да плаќа доплата, прифаќа да се спои со било кое лице од групата, без оглед на возраста и полот на сопатникот.
Во овие ситуации, агенцијата апсолутно не одговара за било какви евентуални непријатност или несогласувања кои патниците можат да ги имаат за време на
патувањето.

Напомена во врска со факултативните излети:

Факултативните излети не се задолжителен дел од патувањата и за факултативните излети не е обезбедена заштита во поглед на гаранција за патувањето.
Термините и цените на факултативните излети се променливи и зависат од слободните термини по локалитетите, бројот на пријавени патници и други
објективни околности.
Факултативните излети се реализираат од страна на локални агенции. ТА ЦЕЛ СВЕТ не е во можност да влијае на работи кои се надвор од нејзиниот домет,
односно се врзани за самата реализација на излетот.
Факултативните излети се реализираат од локални туристички водичи, на самите локалитети, на англиски јазик. Со плаќање на излетот, патникот ги прифаќа
сите услови на локалната агенција, без право на жалба.
Агенцијата не може да влијае на времетраењето на патувањата до локалитетите, времето на поаѓање, враќање или обиколка, како ни стручноста на локалните
водичи.

ЦЕЛ СВЕТ ДООЕЛ
Дебарца 15,

1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ: 
Број на лиценца:  УП1-13-609 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Сингапур и Малезија 25. 5. 2023. Strana 9 od 10

https://www.jungletribe.mk/


При уплата на факултативен излет, патникот ги прифаќа условите на локалната агенција која е организатор на излетот. Доколку еден патник уплаќа излет во
име на други патници, истиот е должен да ги извести сопатниците за условите на локалната агенција. Било какви измени и откажување од излетот по уплатата,
не се возможни, ниту е возможно, под било кои околности, да се рефундираат уплатените средства.
Се молат сите патници, пред уплаќање на факултативен излет, да се информираат и упознаат со предвидениот план и услови за факултативниот излет.

Напомена во врска со визите:

Патниците задолжително мора да се запознаат со визниот режим на државата во која патуваат.
Некои амбасади бараат задолжително присуство на патникот за аплицирање за виза. Патниците се должни да ги испочитуваат правилата на амбасадата,
Патниците се должни да ги достават документите за визирање, најдоцна 1 месец пред патувањето, а доколку не ги достават во наведениот рок, должни се
сами да ја обезбедат визата за патување.
Патниците кои не посеуваат нови биометриски пасоши на Република Македонија, должни се сами да се запознаат со визниот режим на државите во кои
патуваат и сами да ги обезбедат визите за патување.
Агенцијата не гарантира дека на патникот ќе му биде одобрена виза и не е овластена да утврдува валидност на документи.
Агенцијата не сноси одговорност во случај на недобивање на виза.
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