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Des de  

1290€ 

 
GC 1881 

Malàisia i Singapur (11 dies) 

Ciutats asiàtiques i relax al paradis 

Explora la ciutat-Estat de Singapore, desti gastronòmic i multirracial, epicentre econòmic, ciutat de mercats, barris colonials i 

mundialment famosa pels seus parcs d’atraccions i recreatius. Descubreix la dinàmica Kuala Lumpur, metròpoli moderna i 

tradicional, el seu llegat colonial i els seus barris ètnics i el seu sorprenent skyline de gratacels, incloent una excursió a la 

històrica Malaca. Finalment, relaxat en el paradís de les illes Perhentian, lluny del bullici, el tràfic i els sons de les grans ciutats. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 

 
 

 

Dia 1.- Arribada a Singapore. Trasllat privat a l’hotel.  

Dia 2.-Decubreix els atractius de Singapore: barri colonial, 

museus, flyer, Marina Bay, Chinatown, Little India... 

Dia 3.-  Descubreix l’illa de Sentosa, SEA Aquarium, el parc 

d’aus, el zoo, els safaris, Universal Studios... Nit a Singapore. 

Dia 4.- Trasllat privat a l’aeroport i vol a Kuala Lumpur. Trasllat 

privat a l’hotel. Temps lliure a Kuala Lumpur. 

Dia 5.- Descubreix Kuala Lumpur: Golden Triangle, Mederka 

Square, les mesquites i temples, els edificis colonials, Lillte 

India, els museus, els jardins, l’aviari... 

.Dia 6.- Excursió guiada a la històrica Malaca. Nit a Kuala. 

Dia 7.- Trasllat a l’aeroport i vol a Kota Bhari. Taxi a Kuala Besut 

per agafar el ferry a Pulau Perhentian Kecil. 

Dia 8, 9 i 10.- Dies de relax a les Perhentian (Kecil i Besar). 

Dia 11.- Ferry a Kuala Besut, taxi a Kota Bharu i vol a Kuala 

Lumpur. Connexió amb vol internacional de tornada. 

NOTA IMPORTANT: Aquesta ruta és flexible en dies i destins. 

OPCIONS (entre moltes altres): 

-City tour porla hispana a Singapore: 85€ per persona 

-Illa de Sentosa amb entrades i trasllats: 58€ per persona 

-Malaca amb dinar i guia parla hispana privat: 145€/persona 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: allotjaments en hotels 3-4 estrelles amb esmorzar, dossier informatiu 

(ferries, visites, mapes, plànols...), excursió guiada de parla anglesa amb dinar 

a Malaca, trasllats privats aeroport-hotel in/out a Kuala Lumpur i Singapore, 

vols Kuala-Kota Bharu-Kuala i Singapore-Kuala Lumpur. 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 

complementar aquest viatge); assegurança (opcional) 
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Singapore: Marina Bay, Flyer i skyline Singapore: Chinatown 

 

 

Kuala Lumpur: Mederka Square Torres Petrones i skyline a Kuala Lumpur 

  

Pulau Perhentian Kecil Pulau Perhentian Besar 

 


