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Borneo – wyspa w Azji Południowo-Wschodniej, jedna z Wielkich Wysp Sundajskich. 
Największa wyspa Archipelagu Malajskiego i Azji, trzecia pod względem wielkości na 
świecie po Grenlandii i Nowej Gwinei. 
Północna część należy do Malezji. Są to stany Sarawak i Sabah. Niewielki obszar (ok. 5 tys. 
km²) pomiędzy Sarawak i Sabah zajmuje Brunei, reszta zaś to terytorium Indonezji. 
Powierzchnia 743 330 km² (dla porównania powierzchnia Polski to 312 685 km²) 
zamieszkuje ją blisko 16 mln osób. Wyspa ma około 15,7 mln mieszkańców. Największą 
grupą etniczną w Sabah jest grupa Kadazan (25%).  



BORNEO 

Zdecydowaną domeną Borneo są atrakcje przyrodnicze – to jedno z niewielu (obok Sumatry) miejsc na ziemi, gdzie możemy spotkać orangutany w ich naturalnym 
środowisku i jedyne, gdzie zaobserwujemy również nosacze (nazywane przez mieszkańców "brzydkimi Holendrami"). Tutejsze lasy równikowe zachwycają, ale też 
znikają w zatrważającym tempie, dlatego też niektórzy przekonują, że podróż na Borneo warto zaplanować jak najszybciej. Chociaż dziewicze lasy są zastępowane 
plantacjami palm olejowych, w wielu miejscach można jeszcze zaobserwować ich dzikość i wyjątkowość. Najcenniejsze obszary dżungli zostały przekształcone w parki 
narodowe i rezerwaty przyrody. 
Wbrew pozorom, na wyspie nie brakuje zabytków i interesujących obiektów architektonicznych do zwiedzania. Dużą popularnością cieszą się także ciekawe, 
tematyczne muzea. 
To miejsce idealne dla tych osób, które poszukują bliskiego kontaktu z dziką i napawającą trwogą naturą. 70% powierzchni porastają gęste lasy deszczowe. Wznosi się 
tu Mt. Kanibalu – najwyższa góra w południowo-wschodniej Azji. W puszczy i rzece Kinabatangan żyją dzikie zwierzęta, których na wolności nie spotkamy w żadnym 
innym miejscu na Ziemi. Można tu również zobaczyć jedne z największych jaskiń na Ziemi; w tym Jaskinię Czystej Wody z największych rozmiarów salą pod ziemią 
mierzącą 750 m długości, 400 m szerokości i o średniej wysokości ok. 80-100 m. Rośnie tutaj również raflezja – największy kwiat na świecie. Na wschód od wyspy 
znajduje się tzw. Zloty Trójkąt Nurków – miejsce wymarzone dla każdego zapaleńca nurkowania. Ze względu na warunki klimatyczne i bliskość z dziką naturą 
organizuje się tu szkoły survivalu w błękitnych wodach otaczających wyspę mórz (Południowochińskie, Sulu, Celebes i Jawajskie). 
Warto pośpieszyć się aby odwiedzić tę wyspę, ponieważ z każdym rokiem dżungli ubywa.  



 

 

 

 

PRZELOT    
 

TERMIN: 11 – 20.05.2019 

 

Lufthansa 

QR 260    11MAY  WAW DOH         1805 0040+1  

QR 848    12MAY  DOH  KUL           0230 1530  

MH2528   12MAY  KUL    KCH         1700 1845  

MH2806   16MAY  KCH   BKI           1240 1410    

MH2637   19MAY  BKI     KUL          0535 0800    

QR 845    19MAY  KUL   DOH          0940 1225    

QR 261    19MAY  DOH  WAW        1525 2025  

 



HOTEL: Pullman Kuching 4**** Kuching  

12/13/14.05.2019  Pullman Kuching 4**** 
 
Obiekt Pullman Kuching znajduje się w centrum handlowym Hills, pięć minut spacerem od nabrzeża w mieście Kuching.  
Pomnik Cat Statue oddalony jest od obiektu Pullman Kuching o 600 metrów, a Muzeum Historii Chin – o 550 metrów.  
Odległość od międzynarodowego lotniska Kuching wynosi 10 km.  
 
Pokoje są elegancko urządzone i wyposażone w minibar oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. 
W łazience znajduje się wanna i prysznic ze strumieniem deszczowym. Z pokoi roztacza się piękny widok na miasto. 
 
Hotel posiada pięć lokali gastronomicznych. Codzienne śniadanie w formie bufetu serwowane jest w restauracji Puzzle, która 
oferuje dania kuchni azjatyckiej, kontynentalnej oraz potrawy halal. Dania kuchni chińskiej można znaleźć w restauracji Nu Er 
Hong, a kawiarnia Cafe Chat oferuje wypieki oraz kawę. Napoje i koktajle dostępne są w barze w holu Deja Vu Bar & Lounge oraz 
w barze Liquid.  
 
Goście mogą odprężyć się w spa lub wziąć udział w zajęciach fitness na siłowni lub popływać w odkrytym basenie. Pozostałe 
udogodnienia obejmują bezpłatną przechowalnię bagażu, bezpłatny transfer w obie strony na lotnisko oraz kantor wymiany 
walut. Goście mogą korzystać z bezpłatnego WiFi oraz bezpłatnego parkingu na miejscu.  
 



HOTEL:  Aiman Batang Ai Resort & Retreat 4**** Sarawak   

14/15/16.05.2019 Aiman Batang Ai Resort & Retreat 4**** 

 
Ośrodek Aiman Batang Ai Resort & Retreat położony jest na skraju bujnego lasu deszczowego w 
mieście Sarawak. Ośrodek oddalony jest o 279 km od Kuching, do którego można dotrzeć w 20 
minut łodzią. 
 
Pokoje i apartamenty urządzone są w tradycyjnym, lokalnym stylu Borneo lub w stylu londyńskim. 
Są one również wyposażone w biurko, balkon z widokiem na bujną zieleń i łazienkę. 
 
W ośrodku znajduje się restauracja serwująca dania kuchni lokalnej i międzynarodowe przysmaki. 
Aby zakończyć mile dzień można delektować się koktajlem w salonie Wong Irup lub zagrać w 
snookera. 
 
Goście mogą popływać w odkrytym basenie lub poćwiczyć w grę w tenisa. Miłośnicy innej formy 
wypoczynku znajdą tutaj możliwość spaceru lub joggingu specjalnie przygotowanymi ścieżkami. 



HOTEL : The Jesselton  4**** Kota Kinabalu   

16/17/18/19/05.2019 The Jesselton 4**** 

 
The Jesselton Hotel oferuje zakwaterowanie w samym sercu Kota Kinabalu. Obiekt oddalony jest 400 metrów od wieży zegarowej 
Atkinson, 450 metrów od świątyni Suria Sabah, 1,4 km od wieży obserwacyjnej Signal Hill Observatory Tower oraz 1 km od 
filipińskiego rynku. Centrum handlowe Kota Kinabalu Waterfront i Oceanus Waterfront Mall znajdują się w odległości około 1,5 km 
od  obiektu a Międzynarodowe lotnisko Kota Kinabalu -  8,2 km od hotelu. 
 
Klimatyzowane pokoje wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów telewizji kablowej i marmurową łazienkę z zestawem 
kosmetyków i suszarką do włosów. Do dyspozycji Gości jest sejf, zestaw do parzenia kawy i herbaty oraz minibar. 
 
Goście mogą zjeść posiłek w hotelowej restauracji lub wypić drinka w barze.  
Restauracja Kudos oferuje szeroki wybór nowoczesnych dań kuchni brytyjskiej, w tym potrawy kuchni francuskiej, włoskiej, 
śródziemnomorskiej i europejskiej. Usytuowana na poziomie holu salon The Mountbatten Lounge oferuje napoje w relaksującej 
atmosferze.  
W całym obiekcie można bezpłatnie korzystać z WiFi. Hotel oferuje całodobową recepcję i przechowalnię bagażu. 

 
 

tycki, z bezpośrednim dostępem do głównej plaży w mieście. Po czwartej stronie wróci do pięknego centralnego parku w mieście, przez który jest pięć minut pieszo do historycznego centrum tego uroczego, niemieckiego, epoki wiktoriańskiej kolonialnego nadmorskieg



  I DZIEŃ – 12.05.2019   

  
 

   

I  DZIEŃ     

25.09.2018  

Program: 
12.05.2019 
Godz.18.45 Przylot do Kuching 
 - Powitanie na lotnisku  przez lokalnego przewodnika oraz panie ubrane w tradycyjne stroje  
 - Transfer do hotelu / Zakwaterowanie   
 - Rejs wycieczkowym statkiem o zachodzie słońca nad rzeką Sarawak 
 - Kolacja w The Junk; pionierskiej restauracji fusion w Kuching 
-  Nocleg w hotelu (Kuching) 
 
Kuching, stolica Sarawaku, sprawia autentyczną niespodziankę. Ciepłe kolory, silne zapachy, gościnni mieszkańcy, 26 
żyjących zgodnie obok siebie grup etnicznych. Pomimo nieuniknionego postępu, tradycje dobrze się bronią. Wszystko 
to daje wrażenie powrotu do historii i kultury sprzed kilku wieków. 
Rzeka Sungai Sarawak dzieli Kuching na dwie dzielnice. W dawnej części ludzie poruszają się pieszo pośród drewnianych 
domów na palach, meczetów i po targu rybnym, gdzie smaży się dopiero co złowione ryby. 
Po drugiej stronie leży nowe miasto, międzynarodowe hotele, zadbane parki, barwne malajskie i chińskie sklepiki, gdzie 
można kupić wyroby lokalne, owoce, przyprawy. Trudno jest też oprzeć się zakupom na kolorowej India Street, głównej 
ulicy hinduskiej. Miasto usypia wcześnie, bo o godzinie 22.00 ruch zamiera całkowicie. 
Rejs o zachodzie słońca nad rzeką Sarawak to wspaniały sposób na obserwowanie Kuching City pod innym kątem. 
Odczujemy jak wyglądał transport z miasta do miasta w dawnych czasach przed wprowadzeniem nowoczesnych 
pojazdów drogowych. Zachód słońca z pokładu statku wycieczkowego to niezapomniany widok. 



  II DZIEŃ – 13.05.2019   

  
 

   

I  DZIEŃ     

25.09.2018  

Program: 
13.05.2019 
-  Śniadanie w restauracji hotelowej  
-  Spływ kajakami po rzece do Bako Village 
-  Lunch piknikowy w trakcie drogi powrotnej do Kuching 
-  Zwiedzanie - spacer po Kuching  
-  Kolacja w restauracji hotelowej 
- Nocleg w hotelu ( Kuching) 
 
Park Narodowy Bako – założony w 1957 roku jest najstarszym Parkiem Narodowym w stanie Sarawak, we 
wschodniej Malezji, na wyspie Borneo. Zajmuje powierzchnię 27 kilometrów kwadratowych, obejmuje obszar między 
ujściami Sungai Sarawak i Betang Bako. Znajduje się w odległości 37 km od miasta Kuching. Park Narodowy Bako to 
jeden z najciekawszych parków na Borneo. Liczne trasy trekkingowe o różnych stopniach trudności dają możliwość 
obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku. Jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie można zaobserwować 
nosacze, a także świnie i jaszczurki dorastające do 2 m długości. Park porasta siedem różnych rodzajów 
ekosystemów: roślinność na plaży, roślinność klifowa, wrzosowisko (kerangas), las namorzynowy, mieszany las 
dipterokarpowy, roślinność trawiasta (padang) i las bagienny torfowy. Linia brzegowa parku jest usiana małymi 
zatokami i plażami. 
Kuching to urocze miasto założone przez Sir James Brooke, pierwszego Białego Radża Sarawaka. Zróżnicowana 
architektura miasta stanowi widoczny dowód na barwną historię. Dotyczy to budynków z czasów Białych Radżów, 
starożytnych chińskich świątyń oraz rynków i sklepów prezentujących produkty, które po raz pierwszy sprowadziły 
kupców na Borneo. Wizytówką miasta, którego nazwa brzmi "miasto kotów" - są liczne pomniki, statuetki, rysunki, 
których głównymi bohaterami są oczywiście koty. Jeden kot i wiele kotów siedzących, stojących i leżących Spacer 
ulicami miasta to niezapomniane wspomnienia z Borneo. 



  III DZIEŃ – 14.05.2019   

  
 

   

I  DZIEŃ     

25.09.2018  

Program: 
14.05.2019 
-  Wczesne śniadanie w restauracji hotelowej / Wykwaterowanie  z hotelu 
-  Przejazd w kierunku Batang Ai 
-  Przystanek w rolniczym mieście Serian / Gra w „Monopol” 
-  Lunch w restauracji Ranchan  
-  Wizyta w pieprzowym ogrodzie 
-  Rejs łodziami po jeziorze do Aiman Batang Ai Resort & Retreat  
-  Zakwaterowanie w hotelu / Kolacja w restauracji hotelowej 
- Nocleg w hotelu  (Sarawak)  
 

Pierwszy przystanek w drodze do Batang Ai odbędzie się w Centrum Rehabilitacji Orang Utan w Semenggoh. 
Jest to jedno z cztery takich miejsc na świecie, które umożliwiają odwiedzającym obserwację orangutanów w 
środowisku naturalnym. 
Kontynuacja podróży - do rolniczego miasta Serian, wizyta na rynku z różnymi „produktami dżungli”, takimi 
jak jadalne paprocie, pędy bambusa i niezwykłe owoce tropikalne. W drodze do Serian, zostaniemy 
podzieleni na grupy i każda z nich zostanie poinformowana przez przewodnika o "grze w Monopol„. Każdy 
otrzyma niewielką ilość „pieniądza papierowego”, który umożliwi zakup różnych produktów albo degustację 
lokalnych potraw, takich jak "Kolo Mee”, oczywiście w wyznaczonych sklepach. 
Po  lunchu, ostatnim punktem tego dnia będzie pieprzowy ogród znany z produkcji najwyższej jakości 
czarnego i białego pieprzu. W miejscu tym można poznać  całą historię produkcji tej przyprawy. 



  IV DZIEŃ – 15.05.2019  

  
 

   

Program: 
15.05.2019 
-  Śniadanie w restauracji hotelowej 
-  Wizyta w Nanga Sumpa 
-  lunch w lokalnej restauracji 
-  Spacer po dżungli / podroż w górę rzeki do wodospadu Enseluai  
-  Powrót do hotelu  
-  Kolacja w restauracji Nanga Mepi 
- Nocleg w hotelu (Sarawak) 
 
Nanga Sumpa, obiekt  położony jest w lesie, około 2 godzin podróży łodzią od jeziora Batang Ai. Można tu 
zapoznać się z życiem społeczności Iban, przyjrzeć  ich strojom, kulturze. Wziąć udział w tradycyjnym tańcu oraz 
degustować wino ryżowe. 
Iban mieszkają nad rzekami w tzw. "długich domach" na palach, tworząc wspólnoty od 10 do 15 rodzin. 
 Wśród tego ludu uśmiercanie wrogów zatrutymi strzałkami z dmuchawek, a następnie obcinanie i preparowanie 
ich głów jest od bardzo dawna zabronionym procederem, ale tego typu przypadki, aczkolwiek rzadko, jeszcze się 
zdarzają. Dmuchawki są niezwykle celną i groźną bronią podczas polowania w dżungli. Iban wierzą, że obcięcie i 
spreparowanie głowy wroga spowoduje, iż straci on duszę i będzie jego niewolnikiem w życiu pozagrobowym. 
Spreparowane głowy to dowód męstwa i odwagi. Przysparzają one wojownikowi chwały i nobilitują w strukturach 
plemiennych. Trofea te mają przynosić szczęście, zdrowie, płodność kobiet, urodzaj ryżu i bogactwo zwierząt 
łownych w dżungli. 
Czyste rzeki, chłodne wodospady, niesamowite lasy deszczowe i tętniąca życiem kultura Iban - wszystko to 
sprawia, że wycieczka do Batang Ai to prawdziwa przygoda z Borneo. 



  V DZIEŃ – 16.05.2019   

  
 

   

Program: 
16.05.2019 
-  Śniadanie  w restauracji hotelowej / Wykwaterowanie 
-  Rejs  promem przez jezioro  
- Transfer z powrotem do Kuching 
-  Przelot do Kota Kinabalu 
-  Odbiór na lotnisku przez lokalnego przewodnika / Transfer do hotelu 
-  Zakwaterowanie w hotelu / kolacja w restauracji hotelowej 
- Nocleg w hotelu (Kota Kinabalu) 
 
Kota Kinabalu – miasto  na północnym wybrzeżu Borneo, nad Morzem Południowochińskim, stolica stanu Sabah. 
Założone pod nazwą Jesselton. Dwukrotnie zniszczone podczas II wojny światowej  i odbudowane już pod 
aktualną nazwą. Kota Kinabalu jest często znana jako KK zarówno w Malezji, jak i na całym świecie. Jest to ważny 
ośrodek turystyczny i popularna „brama” dla podróżnych odwiedzających Sabah i Borneo. Jest także jednym z 
głównych ośrodków przemysłowych i handlowych Wschodniej Malezji . Te dwa czynniki sprawiają, że Kota 
Kinabalu jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w Malezji. 



  VI DZIEŃ – 17.05.2019   

  
 

   

Program: 
 
17.05.2019 
- Śniadanie  w restauracji hotelowej 

-  Rafting po rzece Kiulu 
-  Lunch na brzegu rzeki 
-  Powrót do hotelu 
- Czas wolny  
- Kolacja w restauracji hotelowej 
- Nocleg w hotelu (Kota Kinabalu) 

 
Rzeka ma łagodny przepływ jak również wiele małych kaskad. Warto przeżyć niezapomnianą przygodę jak mrożący krew w żyłach rafting. Tratwą przepływa się  
przez malownicze krajobrazy, las i lokalne farmy. Rzeka prowadzi także przez obszar ochrony ryb ustanowiony przez lokalne wsie. 
Po  niezapomnianej wycieczce  piknikowy lunch nad brzegiem rzeki smakuje najlepiej.  



  VII DZIEŃ – 18.05.2019   

  
 

   

I  DZIEŃ     

25.09.2018  

Program: 
18.05.2019 
-  Śniadanie w restauracji hotelowej 
-   Wyjazd  do Poring 
-  Wizyta w wiosce Nabalu 
-  Powrót do hotelu  
-  lunch w restauracji hotelowej 
-  wizyta łodzią na wyspie Tunku Abdul Rahman / relaks, możliwość nurkowania 
-  Kolacja w restauracji hotelowej  
- Nocleg w hotelu (Kota Kinabalu) 

 
 Park Kinabalu to Park Narodowy leżący na terenie malezyjskiego stanu Sabah. Utworzony został w roku 1964. 
Obejmuje okolicę góry Kinabalu. Od roku 2000 należy do listy światowego dziedzictwa UNESCO, a od roku 2004 jest 
częścią Important Bird Area o nazwie Mount Kinabalu. To pierwsze miejsce Malezji wpisane na listę światowego 
dziedzictwa. Kinabalu leży na wysokości 600-4101 m n.p.m. W Parku Narodowym Kinabalu rośnie wiele gatunków 
roślin mięsożernych. Na jego obszarze żyje około 114 gatunków: niedźwiedź malajski, langur szary, gibon 
borneański.  
Poring , popularny kompleks rekreacyjno-turystyczny znany jest pod nazwą Poring Hot Springs. Źródła te znane są 
ze swoich terapeutycznych właściwości, a wody z ich minerałami siarkowymi są rzekomo pomocne w łagodzeniu 
obolałych mięśni , dlatego są ulubionym miejscem powracających wspinaczy z Mount Kinabalu. 
Na trasie  można zatrzymać się w wiosce Nabalu, aby skosztować lokalnych owoców i zrobić zakupy np. 
miejscowego rzemiosła. 
Zaledwie 15 minut łodzią od Kota Kinabalu znajdują się  piękne koralowe wyspy parku Tunku Abdul Rahman. 
Oferują one nieskazitelne białe plaże, czystą wodę i rafy koralowe. Proponujemy  wybrać się na krótką wycieczkę 
łodzią na jedną z pobliskich wysp, aby spędzić czas  pływając i relaksując się oraz nurkując. 



 

 

 

 

PRZELOT    
 

 

Program: 

19.05.2019 

-  Wykwaterowanie z hotelu 

-  Transfer na lotnisko 

Godz.05.35 Wylot z Kota Kinabalu via Kuala Lumpur 

Godz.20.25 Przylot do Warszawy 

 

 

 



Kontakt 

  
konferencje@olimpair.com.pl 

  
Tel.: 609 999 557 

 
www.olimpair.com.pl   

 
OLIMP AIR BIURO PODRÓŻY   

ul. Łowicka 23  |  02-502 Warszawa |  tel.+48 22 546 69 55 

www.olimpair.com.pl 
 

http://www.olimpair.com.pl/

