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1. dan (03.01. – 04.01.2020): BENETKE (ITALIJA) – DUBAJ (ZAE) – SINGAPUR in IZLET NA NOČNI SAFARI 
Avtobusni prevoz iz Slovenije do letališča v Benetkah okoli 10. ure. Sledi prijava na let in 
letalski prevoz proti Dubaju, kjer bomo prestopili na naslednji let do Singapurja. V Singapur 
bomo prispeli ob 14:40 po lokalnem času in se z avtobusom odpravili do hotela v centru 
mesta, kjer bomo dvakrat prenočili.  
 

Po osvežitvi v hotelu se bomo odpravili na naš prvi izlet, nočni safari, ki je 

prav posebno in nepozabno doživetje! Na odprtem vlakcu se bomo odpeljali 

skozi 7 geografskih predelov sveta, od Himalaje pa do Azijskega pragozda in 

opazovali mogočne živali, ki pripadajo vsaki od regij.  Pozdravili nas bodo 

leopardi, levi, sloni, indijski tapirji, avstralski kenguruji, ogledali si bomo tudi 

predstavo »Nočna bitja«. Prav tako nas čaka predstava plemena 

Thumbuakar, ki nas bo navdušila s tradicionalnimi plesi in bruhanjem ognja. 

Nočitev. 

 
2. dan (05.01.2020): SINGAPUR – IZLET PO SINGAPURJU Z VKLJUČENIM KOSILOM 
Singapur je hkrati država, mesto in otok, šteje pa približno 5,5 milijona prebivalcev, večinoma singapurskih Kitajcev, 

pa tudi nekaj Malezijcev in Indijcev. Singapursko pristanišče je eno najprometnejših na svetu, pomembna sektorja v 

državi sta tudi bančništvo in turizem. Singapur je znan po strogih zakonih, še vedno je v veljavi smrtna kazen in tepež, 

zanimiva pa je prepoved žvečilnih gumijev in onesnaževanje. Zato je Singapur ena najčistejših in najvarnejših držav na 

svetu. Mogočno sodobno arhitekturo z osupljivimi nebotičniki si lahko ogledate s kolesa, ki vas dvigne kar 165m v 

višino. Singapur slovi tudi po ogromnem številu nakupovalnih središč, ki so pravi raj za ljubitelje nakupovanja.  

Zjutraj se bomo odpravili na celodnevni izlet. Napotili se bomo v predel 
Little India (»Mala Indija«), kjer si bomo ogledali kako poteka življenje v 
Indijski skupnosti, ki prebiva v Singapurju. Gre za živahen in slikovit del 
mesta, kjer nas čaka vpogled v Indijsko kulturo. Nato se bomo odpeljali do 
ustja reke Singapur, kjer se nahaja majhna ribiška vasica, najstarejši predel 
Singapurja s simbolom mesta, kipcem Merliona. Merlion je mitološka 
pošast z ribjim trupom in levjo glavo, saj ime Singapur pomeni levje mesto. 
Pot bomo nadaljevali mimo Finančnega predela mesta in se ustavili v 
Chinatown-u, kitajskemu predelu mesta. Kitajci so najštevilčnejša etnična 
skupina z bogato kulturno dediščino. Zanimivo je, da se prav tu nahaja eden 

najstarejših in najbolj slikovitih hindujskih templjev. Nazadnje si bomo ogledali tudi Botanični vrt, zelena pljuča mesta. 
V parku najdemo Narodni vrt orhidej, kjer lahko občudujemo bogato in raznoliko razstavo teh čudovitih cvetlic. V 
sklopu izleta nas čaka tudi kosilo. 
Sledi povratek v hotel.  
 
3. dan (06.01.2020): SINGAPUR – VKRCANJE NA LADJO COSTA FORTUNA 
Dopoldan prosto za samostojno raziskovanje mesta in nakupe. Okoli 14. ure prevoz do pristanišča, prijava na vkrcanje 
in namestitev v kabino. Pričetek križarjenja z ladjo Costa Fortuna. Ladja bo izplula ob 20. uri.  
 
4. dan (07.01.2020): PORT KLANG, KUALA LUMPUR (MALEZIJA) 
Ob 10. uri bo ladja pristala v Maleziji. Pristanišče Port Klang je približno uro 
vožnje oddaljeno od malezijske prestolnice Kuala Lumpur, ki šteje približno 1,8 
milijona prebivalcev. Kuala Lumpur je tudi kulturno in finančno središče 
Malezije. Mesto je znano tudi po tem, da v njem stojita Petronasova stolpa, 
najvišja dvojna stolpnica na svetu. Poleg stolpov je ena izmed večjih 
znamenitosti ptičji park, ki gosti okoli 200 različnih vrst ptic, ki prosto letijo po 
parku, saj je le-ta zaščiten z mrežo in tako ponuja edinstveno doživetje. V bližini 
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parka se nahajata še botanični vrt Perdana ter vrtovi orhidej in hibiskusa. Druga znamenitost je Nacionalna mošeja v 
središču mesta, ki sprejme kar 15.000 obiskovalcev in je zgrajena v stilu 60. let prejšnjega stoletja. Poleg mošeje se 
nahaja tudi muzej islamske umetnosti. Vredna obiska je vsekakor mestna tržnica, kjer ne manjka malezijskih dobrot in 
tako lahko uživate v odlični malezijski kulinariki. V bližini mesta se v sklopu hindujskega svetišča nahajajo jame Batu, ki 
so najsvetejši kraj za tam živeče hindujce. Novo administrativno središče Malezije je načrtno zgrajeno mesto Putrajaya, 
kjer so na ogled mnogi presežki moderne arhitekture. Ladja bo izplula ob 19. uri.   
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
5. dan (08.01.2020): LANGKAWI (MALEZIJA) 

Na otok Langkawi bomo pripluli ob 10. uri. Malezija navdušuje z lepimi 
plažami, slikovitimi otoki, idiličnimi visokogorskimi območji in seveda z 
malezijsko kuhinjo, ki združuje najboljše sestavine iz vse Azije. Eden izmed 
teh slikovitih otokov je Langkawi, ladja pa pristane v bližini največjega mesta 
na otoku, Kuah, ki ga krasi kip 12 metrskega orla na orlovskem trgu Dataran 
lang. Langkawi je turstični otok s čudovitimi plažami, vendar otok naseljujejo 
tudi kmetovalci in ribiči. Tako se lahko odpravite na raziskovanje mirnega 
podeželja in si ogledate ogromne nasade riževih polj ter majhne vasice z 
lesenimi hiškami, ki so obdane s prelepimi palmami. Z gondolo se lahko 
odpeljete na drugo najvišjo goro na otoku, Mat Cincang, od koder sega 

čudovit razgled po vsem otoku. Tu se sprehodite po 125 m dolgem mostu Sky bridge, ta aktivnost velja sicer le za 
najbolj pogumne. Za ogled podvodnega sveta svetujemo obisk spektakularnega akvarija s podvodnim tunelom. Vreden 
obiska je tudi tematski park Taman Legenda Langkawi, ki je odprt vrtni park s skulpturami iz otoške folklore, o katerih 
pripovedujejo skrivnostne legende. Naravna atrakcija so tudi slapovi Telaga Tujuh - sedem bazenov povezanih s 
sedmimi slapovi, kjer se obiskovalci lahko tudi kopajo in uživajo v čudoviti naravi. Odpluli bomo ob 20. uri.  
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
6. dan (09.01.2020): PHUKET (TAJSKA) 

Na Tajskem se bomo zasidrali ob 7. uri zjutraj. Tajska je država v jugovzhodni 
Aziji in šteje približno 69 milijonov prebivalcev, njen največji otok pa je Phuket. 
Ta otok je tudi najbolj turistično razvit in ponuja ogromno možnosti za 
raznolike izlete in aktivnosti, še posebej priljubljeno je snorklanje. Ena 
največjih znamenitosti na otoku je veliki Buda, 45 m visoki spomenik, ki se 
nahaja na vrhu hriba Nakkerd, od koder se razteza čudovit razgled na okolico. 
Poleg ogromnega  spomenika stoji največji in najpomembnejši tempelj na 
otoku, Wat Chalong. Obiščete lahko tudi vrt metuljev, akvarij, krokodiljo 
farmo, deževni pragozd s slapovi ali pa se ustavite v tajski vasi in si ogledate 

tajski boks. Posebna izkušnja je tudi jahanje slonov, ki se včasih kar prosto sprehajajo po cesti. Najlepši sončni zahod 
lahko občudujete na južnem delu otoka, na rtu Promthep. Prav tako se lahko odpravite na izlet z ladjico na otočje Phi 
phi, kjer so na plaži Maya beach snemali film Obala z Leonardom di Capriem v glavni vlogi. Za ljubitelje nočnega življenja 
je obvezen obisk plaže Patong, kjer se ob obali vrstijo bari, restavracije in diskoteke. Plaža Patong je tudi najdaljša plaža 
na otoku. Ladja bo čez noč ostala zasidrana na otoku.  
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo 
približno mesec dni pred odhodom. 
 
7. dan (10.01.2020): PHUKET (TAJSKA) 
Še ves dan bomo preživeli na otoku Phuket. Ladja bo odplula od 18. uri.  
 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo 
približno mesec dni pred odhodom. 
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8. dan (11.01.2020): PENANG (MALEZIJA) 
Ladja se bo na otoku Penang zasidrala ob 8. uri. Penang je malezijski otok 
in se nahaja ob SZ obali te polotoške države. Otok ima bogato zgodovino 
z mnogimi kulturnimi vplivi, Kitajskim in tistimi iz kolonialnih časev. 
Pravijo mu tudi „Malezijski kulinarični raj“ zaradi raznolikosti jedi, ki jih 
ponuja. Char Kwey Teow, Penang Laksa in Nasi Kandar je le nekaj lokalnih 
jedi, ki jih morate poskusiti. Upravno središče otoka je mesto George 
Town, ki spada pod UNESCO-vo zaščito, saj njegove stavbe predstavljajo 
kulturno dediščino otoka, ki mu poseben pečat daje prav sožitje med 
muslimani, budisti, hindujci, kristjani in taoisti. Staro mestno jedro lahko 
raziskujete peš, navdušile vas bodo kreacije in skulpture ulične 
umetnosti. Prava posebnost so tudi naselja na pomolih, na katerih so si kitajske družine uredile bivališča, ki še danes 
nudijo dom nekaterim prebivalcem. Na otoku se nahaja tudi največje budistično svetišče v Maleziji, tempelj Kek Lok 
Si, ki je zgrajen v treh arhitekturnih stilih: burmanskem, tajskem in kitajskem. Za čudovit razgled se lahko z vzpenjačo 
povzpnete na hrib Penang hill, ki je tudi edini ohranjen pragozd na otoku. Ljubitelji narave lahko obiščejo tudi vrtove 
tropskih začimb, vrt tropskih metuljev, plantažo tropskega sadja, nacionalni park Muka Head ali katero izmed čudovitih 
peščenih plaž. Odpluli bomo ob 20. uri.  
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
9. dan (12.01.2020): DAN PLOVBE 
Idealen dan, da si nekoliko spočijete in raziščete ladjo ter vso njeno ponudbo. 
Ladja bo na dan plovbe priredila še več različnih animacij, kjer se za vsak okus najde nekaj. Tako lahko osvojite kakšen 
korak sambe, obiščite ladijske brezcarinske trgovine, se sprostite v odličnem spa-ju, uživate v večernih predstavah v 
gledališču ali drugih prireditvah. Na ladji vam je vedno na voljo tudi brezplačna uporaba bazenov, jacuzzijev, ležalnikov 
ter brisač. 
 
10. dan (13.01.2020): MELAKA/MALACCA (MALEZIJA) 

V Melako bomo pripluli ob 8. uri. Melaka je prijetno ribiško mesto z 
mnogimi vplivi iz zgodovinskih in kolonialnih časov, zato je vpisano 
tudi na UNESCO-v seznam svetovne kulturne dediščine. Prvi  osvajalci 
so bili Portugalci, ki so prav tukaj prvič stopili na malezijska tla. Nato 
so mesto zavzeli Nizozemci, kasneje pa še Britanci in mesto je polno 
utrdb, stolpov, muzejev ter cerkva iz tistih obdobij. Obiščete lahko 
katerega izmed mnogih muzejev, še posebej zanimiv je pomorski 
muzej, v katerem se lahko povzpnete tudi na ladjo. Najbolj slavna 
cerkev je Kristusova cerkev Melaka, ki je rdeče barve in so jo v 18. 
stoletju zgradili Nizozemci. Priljubljen del mesta je kitajska četrt 
»China Town«, ki so jo kitajski trgovci oblikovali v svojem stilu. Na 

voljo so ulične tržnice in stojnice s hrano, spominki, oblekami in še marsičem. V okolici mesta se nahaja 130 let star 
tempelj Geok Hu Keng, v bližini je tudi tradicionalna vas Kampung Morten. Prav tako lahko obiščete ogromen 
rekreativni park oziroma gozd Ayer Keroh, ki s svojim zelenjem obiskovalcem nudi mirno zatočišče. Melaka Zoo je 
najboljši živalski vrt v Maleziji, saj domovanja živali spominjajo na njihov naraven življenjski prostor. Odpluli bomo ob 
18. uri. 
Možnost fakultativnih izletov. Seznam izletov v slovenskem jeziku bo na voljo približno mesec dni pred odhodom. 
 
11. dan (14.01.2020): SINGAPUR – Izkrcanje, IZLET NA OTOK SENTOSA, VOŽNJA S TRADICIONALNO LADJICO IN OBISK 
FUTURISTIČNIH VRTOV OB ZALIVU Z VEČERNO PREDSTAVO LUČI IN GLASBE »VRTNA RAPSODIJA«, vožnja do letališča 
 
Po zajtrku se bomo izkrcali z ladje in se odpravili na izlet do otoka Sentosa. Sentosa je priljubljen, umetno zgrajen otok, 
namenjen predvsem zabavi in sprostitvi, saj se tu nahajajo različni zabaviščni parki, restavracije, akvarij, muzeji. 
Njegova največja znamenitost je dvokilometrska plaža Fort Siloso, ima pa tudi dve igrišči za golf, 14 hotelov in filmski 



SVET KRIŽARJENJ 
Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana 

T: 01/542 31 34, G: 031/302 535 
E: info@svet-krizarjenj.si 

 

Stran 4 od 4 

tematski park Universal Studios.  Na otok se 
bomo popeljali kar z gondolo, s katere se 
razlega čudovit razgled. Nato si bomo ogledali 
enega največjih akvarijev na svetu, kjer 
domuje več kot 100.000 morskih živali! 
Orjaške mante, Atlantska orjaška kirnja, 
morski psi in ostali morski velikani… Ogledali si 
bomo tudi Interaktivni muzej Images of 
Singapore (Podobe Singapurja), kjer bomo 
odkrivali zgodovino in skrivnosti na zabaven in interaktiven način, saj nas čez muzej spremljajo pravi igralci in posebni 
efekti.  
 
Po končanih aktivnostih na otoku Sentosa, se bomo ustavili v nakupovalnem centru, kjer bo na voljo prosti čas za kosilo 
in zadnje nakupe.  

Za zaključek čudovitega potovanja se bomo odpravili na večerni izlet, kjer 

nas najprej čaka vožnja s tradicionalno ladjico (»Bum boat«) po reki 

Singapur. Nato bomo obiskali eno izmed največjih atrakcij v Singapurju - 

poseben futurističen botanični vrt, imenovan Vrtovi ob zalivu ali »Gardens by 

the Bay«. Obisk je še posebej zanimiv v večernih urah, ko vrtovi zaživijo ob 

spremljavi glasbe in simfonije tisočerih luči. Svetlobna in glasbena predstava 

»Vrtna Rapsodija« navduši prav vsakega obiskovalca. Ob zalivu se nahaja tudi 

veličasten hotel v obliki ladje Marina bay sands, na katerem je razgledna 

ploščad za vse obiskovalce. Čudovito doživetje za slovo od Singapurja!  

Po koncu izleta sledi odhod na letališče, kjer nas ob 00:30 čaka let proti Dubaju.  

12. dan (15.01.2020):  DUBAJ (ZAE) - BENETKE (ITALIJA) – Slovenija 
Po nočnem prestopu v Dubaju bomo z letalom pristali v Benetkah ob 13:20 po lokalnem času. Prevoz do Slovenije in 
zaključek potovanja. 
 
 
 

Let z letalsko družbo Emirates Airline vključuje: 
- 1 ali 2 kosa oddane prtljage s skupno max. teže 30kg (max. dimenzije/kos 158cm - seštevek Š+V+G) 
- 1 kos ročne prtljage do 7 kg (max. dimenzije 55x40x23 cm)  
- dodatno 1 kos osebne prtljage (torbica, manjši nahrbtnik, prenosnik). 
 
Obvezna dokumentacija: 
- potni list z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev po prihodu nazaj (za obisk zgornjih držav slovenski potniki ne potrebujejo 
vizumov) 
 
Priporočena dokumentacija: 
- Zavarovanje z asistenco v tujini, s kritjem vsaj 30.000 EUR na potnika 
 
Valute: 
- Singapur – Singapurski dolar SGD (1 EUR = cca. 1,53 SGD) 
- Malezija – Malezijski ringgit MYR (1 EUR = cca. 4,61 MYR) 
- Tajska – Tajski Baht THB  (1 EUR = cca. 34,71 THB) 
 

 Informacije in cene so pridobljene na dan priprave programa (24.06.2019) ter se lahko kadarkoli brez predhodne najave spremenijo. 
Letalski in ladijski prevoznik si pridržujeta pravico do sprememb v urniku in storitvah.  


