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1º Dia – 11 Fevereiro (Sáb.) - LISBOA / ISTAMBUL / KUALA LUMPUR

Comparência no aeroporto de Lisboa cerca de 180 minutos antes do horário previsto de partida.

Assistência nas formalidades de embarque pelo/a guia OASIStravel que acompanhará toda a

viagem e partida às 16h35 em voo da Turkish Airlines com destino a Kuala Lumpur (escala em

Istambul das 00h15 às 01h50). Noite e refeições a bordo.

2º Dia – 12 Fevereiro (Dom.) – ISTAMBUL / KUALA LUMPUR

Chegada a Kuala Lumpur pelas 17h00 (hora local). Formalidades de desembarque e início do
primeiro contacto com a cidade, durante o percurso até ao hotel.
Chegada ao Hotel EQ Kuala Lumpur 5*. Jantar e alojamento.

3º Dia – 13 Fevereiro (Seg.) - KUALA LUMPUR

Após o pequeno-almoço no hotel, saída para visita às Grutas de Batu, complexo religioso hindu com

os seus santuários no interior da gruta, e outros pontos de maior interesse turístico da famosa

Capital da Malásia. Após a visita, regresso à capital da Malásia, para visita dos seus pontos de maior

interesse turístico, destacando-se, entre outros, o famoso monumento em estátuas de bronze

erigido em memória dos heróis da libertação nacional, os jardins ASEAN, os portões do Palácio Real

e a Praça da Independência. Passaremos ainda por diversos pontos emblemáticos da cidade como as

famosas Torres Petronas (exterior), o edifício mourisco da estação de comboios, a Mesquita

Nacional, a famosa Mesquita Jamek ( exterior), o Parlamento, os Jardins do Lago e a Torre de Kuala

Lumpur, o Museu Nacional, projetado de acordo com as características de um palácio malaio

Minangkabau Gadang. Almoço durante as visitas.

No final das visitas, regresso ao hotel. Jantar em restaurante local acompanhado de espetáculo

malaio. Alojamento no Hotel EQ Kuala Lumpur 5*.

MALÁSIA, os Paraísos Escondidos de Sarawak na 
ILHA do BORNÉU & SINGAPURA

11 dias de viagem inesquecíveis a lugares que o deixará 
surpreendido pela sua beleza arrebatadora...

Kuala Lumpur, Malaca, Ilha de Bornéu & Singapura
11 a 21 Fevereiro 2023

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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4º Dia – 14 Fevereiro (Ter.) – KUALA LUMPUR / MALACA / KUALA LUMPUR
Pequeno-almoço. Partida em direcção a Malaca, ao longo da Península da Malásia, passando por
exóticas plantações de palmeiras e árvores de borracha e por algumas vilas e aldeias típicas até
Malaca, o célebre território que esteve durante anos sobre a administração da Coroa Portuguesa e de
onde foi difundida a Fé Cristã através de toda a Ásia Oriental. Almoço à chegada e visita a alguns
monumentos característicos da época, mandados construir pelos nossos antepassados.
Visitaremos as Ruínas da Igreja de S. Paulo, onde esteve sepultado S. Francisco Xavier, a Porta de
Santiago vulgarmente denominada de “A Famosa” e a Igreja de S. Pedro, o Templo Cheng Hoon Teng
considerado o templo chinês mais antigo do país, o quarteirão Holandês, onde teremos oportunidade
de observar o “Stadhuys”, edifício de arquitectura típica holandesa que foi utilizado pelos vários
governadores holandeses ao longo dos anos. A última paragem do dia será na Jonker Street onde
poderá ver e comprar uma enorme variedade de antiguidades. Naturalmente que não poderíamos
deixar Malaca sem visitar o “bairro português”, pequeno bairro de pescadores conhecido como
Kampung Portugis, onde os habitantes mais idosos ainda se lembram do antigo crioulo português, e
que nos remete para os 130 anos durante os quais povoámos Malaca, de 1511 a 1641. No final da
visita, regresso a Kuala Lumpur.
Jantar e alojamento.

5º Dia – 15 Fevereiro (Qua.) – KUALA LUMPUR / KUCHING (Ilha do Bornéu)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, transporte para o aeroporto e partida pelas 10h55 em
voo da Malaysian Airlines, com destino a Kuching, capital do Estado de Sarawak, na Ilha do Bornéu.
Uma das poucas regiões do mundo onde podemos encontrar aqueles paraísos escondidos, ainda não
danificados pelos grandes fluxos turísticos, e habitada por uma população ordeira, simpática e
hospitaleira, descendentes das várias etnias locais e conhecidas como os antigos caçadores de
cabeças. Chegada pelas 12h45, assistência no aeroporto e transporte para o centro, para dar inicio à
visita da cidade, incluindo o almoço. Destaque para a Chinatown de Kuching, para a famosa Estátua
de Gatos, para o Templo Chinês Tua Pek Kong, para o Centro Cívico, que oferece no seu topo uma
vista panorâmica pela cidade. Continuação da visita, passando pela Mesquita da Cidade, de cúpula
dourada, e pela antiga Kuching, onde podemos encontrar vendedores de uma grande diversidade de
especiarias e lojas de têxteis. Entre outros locais interessantes, temos ainda o Palácio do Astana,
antiga residência dos Rajás Brancos, localizado na margem norte do rio Sarawak, em frente à orla
marítima de Kuching.
Jantar e alojamento no Hotel Pullman Kuching 5*.

6º Dia – 16 Fevereiro (Qui.) – KUCHING / ANAH RAIS / SEMONGGOK / KUCHING
Após o pequeno-almoço, partida para uma aldeia típica Bidayuh Annah Rais com as suas casas de
bambu localizada a 75km de Kuching. Almoço durante as visitas.
Continuação para visita ao Centro de Reabilitação de Orangotangos, em Semonggok, onde
poderemos admirar estes animais que foram resgatados à dureza da floresta virgem, treinados,
alimentados e deixados viver livremente na Reserva do Centro em plena floresta. Como a Reserva do
Centro de Reabilitação é meia selvagem, naturalmente que não se pode garantir a vista dos
orangotangos que por ela deambulam.
No final das visitas regresso a Kuching, jantar e alojamento.
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7º Dia – 17 Fevereiro (Sex.) - KUCHING / PARQUE NACIONAL DE BAKO / KUCHING (+- 60kms)
Após pequeno-almoço no hotel, saída em autocarro até às margens do Rio Bako, para
continuarmos de barco, cerca de 30 minutos, através de uma deslumbrante paisagem até ao
Parque Nacional de Bako, fundado em 1957. Durante um passeio pedestre entre a floresta tropical
e as águas amenas do mar do sul da China, iremos encontrar paisagens diferenciadas e de uma
fauna e flora diversificadas, num lugar único que desperta todos os sentidos. Com vários
ecossistemas de florestas tropicais, o parque oferece uma notável diversidade de vida animal e
vegetal. Entre as mais diversas espécies de vida animal, encontramos aqui uma variedade de
macacos, desde os bizarros proboscis apenas existentes no Bornéu, dos langures obscuros aos
macacos de cauda comprida, javalis selvagens, esquilos voadores e uma enorme variedade de
lagartos gigantes e centenas de espécies de aves. Passeando pelos muitos trilhos, como Telok Paku,
Telok Delima e Talok PandanKecil, podemos observar esta fascinante vida animal e vegetação
exótica, nadar, observar as aves ou simplesmente sentarmo-nos, contemplar e sentir as Maravilhas
da Natureza. Almoço durante a visita. O nosso passeio pedestre terminará cerca das 15h/16h.
Regresso a Kuching. Jantar e alojamento no hotel.

8º Dia – 18 Fevereiro (Sáb.) – KUCHING / SINGAPURA
Após o pequeno almoço, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida às
10h40 em voo da Malaysian Airlines, com destino Singapura. Chegada a Singapura pelas 12h05, e
após as formalidades de desembarque, transporte para o Hotel Oasia Downtown 4* ou similar.
Almoço.
Em hora a informar saída para o cais onde embarcaremos num bumboat (barco tradicional), no
qual iremos realizar um passeio até Marina Bay, o local onde diariamente se realiza um espectáculo
de luz e som na baía de Singapura. No final do passeio, jantar em restaurante local. Regresso ao
hotel e alojamento.

9º Dia - 19 Fevereiro (Dom.) – SINGAPURA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita a esta cidade–estado, uma mostra do contraste entre o
antigo e o ocidente com destaque para o bairro colonial passando por Padang, Cricket Club,
Parlamento, Palácio da Justiça e Câmara Municipal. Paragem no Parque Merlion para admirar
Marina Bay. Visita do Templo Thian Hock Keng. Continuamos até à Arab Street, centro da vida
islâmica da cidade, onde se encontra a Mesquita do Sultão. Visita ainda de ‘Little India‘ antes de
chegar ao Jardim Botânico para visita do Jardim Nacional das Orquídeas
Almoço em restaurante local. No final da visita, regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

10º Dia – 20 Fevereiro (Seg.) - SINGAPURA / ISTAMBUL
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para ultimas compras ou visitas de caracter pessoal. Sugerimos
um passeio pelos jardins “Gardens by the Bay” podendo apreciar em detalhe a “Cloud Forest” ou a
“Flower Dome”, gigantescas estufas de plantas e flores que nos remetem às florestas de montanha
e a uma primavera encantada de flores, respectivamente. No extremo do jardim, encontrará o
emblemático edifício do Marina Bay Sands (conjunto de 3 edifícios que parece ter uma prancha de
surf no seu topo). Muito próximo encontra-se também o Museu das Artes e das Ciências, cuja
forma de flor a desabrochar é um dos símbolos da cidade.
Após o jantar, transporte para o aeroporto de Singapura.
Formalidades de embarque. Partida às 23h35, em voo da Turkish Airlines com destino a Lisboa.
Refeições a bordo

11º Dia – 21 Fevereiro (Ter.) - ISTAMBUL/ LISBOA

Escala em Istambul das 06h10 às 08h35. Chegada às 10h40 ao Aeroporto de Lisboa.

FIM DA VIAGEM
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Serviços incluídos:

✓ Passagem aérea Lisboa / Istambul / Kuala Lumpur + Singapura / Istambul / Lisboa em voos regulares Turkish Airlines com

direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 30Kg por pessoa;

✓ Voos domésticos Kuala Lumpur / Kuching / Singapura com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 20Kg por pessoa;

✓ Taxas de segurança, aeroporto e combustível (aprox. 483 € à data de 04.10.2022, valor a reconfirmar à data de emissão);

✓ Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e vice-versa;

✓ Alojamento nos hotéis mencionados 4*/5* ou similares, incluindo o pequeno-almoço diário;

✓ Pensão Completa durante todo o circuito (excepto horários de voos e almoço do ultimo dia) no total de 16 refeições

conforme mencionado no programa, incluindo um jantar com espetáculo;

✓ Visitas e excursões de acordo com o itinerário, acompanhadas por guia local em português ou espanhol;

✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;

✓ Auriculares para melhor audição das explicações dos guias em todas as visitas;

➢ Entradas em todos os locais visitados no seu interior conforme itinerário;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência,
cancelamento e interrupção de viagem, e incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

➢ Bolsa e livro de viagem contendo informações detalhadas sobre a viagem e o destino;

➢ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA, à taxa em vigor à data de 04.10.2022;

➢ Gratificações a guias locais e motoristas.

Serviços não incluídos:

✓ Quaisquer serviços não mencionados na rubrica “Serviços Incluídos” e extras efectuados durante a estadia tais como
telefonemas, minibar, lavandaria, bebidas durante as refeições; etc..

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):

✓ Passaporte com um mínimo de validade de 6 meses após a data da viagem.

✓ Certificado de vacinação completo e/ou Teste PCR (informação a actualizar próximo da data de partida).

OASIStravel – 22.06.2020

Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês*

Em quarto DUPLO 3.407 € 483 € 3.890 € 389 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 860 € 86 €

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa 1 Eur= 0,9891USD = 4,5939MYR=1,4148SGD (4Out.2022).
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 25 Novembro’22: 65€; de 26 Novembro a 15 Dezembro’22: 25% do valor da viagem; de 16 a 28
Dezembro’22: 50% do valor da viagem; de 29 Dezembro’22 a 6 Janeiro’23: 75% do valor da viagem; a partir de 7 Janeiro’23 ou não comparência à data
de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de
pagamento. A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

* = 8 mensalidades de 31 Outubro’22 a 31 Maio’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 31 Outubro 2022.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início,
com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)
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OÁSIStravel – 04/10/2022

http://www.worldweather.wmo/

