
                   

 
 
sobota/neděle – 9.-10.8. – den 1-2: Odlet z ČR, přílet na Borneo do Kuchingu ve státě Sarawak. Přenocování v 

hotýlku v Kuchingu. 

pondělí – 11.8. – den 3: Kuching – ráno návštěva muzea Sarawak Muzeum s jedinečnou etnografickou 

sbírkou. Kolem poledne přesun autobusem a dále lodí do národního parku Bako: deštný les, domov mnoha 

živočichů (např. endemický primát kahau nosatý). Možnost nočního safari v pralese NP (k vidění jsou: spící 

ptáci, noční savci, gekoni, žáby, hadi, tarantule, hmyz...). Přenocování v bungalovech v NP. 

úterý – 12.8. – den 4: NP Bako (okruhy Telok Pandan Kecil a Telok Pandan Besar) – rozmanité vegetační zóny, 

masožravé rostliny láčkovky, makakové, ryby žijící na souši – lezci, barevní krabi... Projížďka lodí k bizarním 

skalním útvarům v moři (skála Sea Stack ve tvaru kobří hlavy). Přenocování v bungalovech v NP. 

středa – 13.8 – den 5: NP Bako – dopoledne pozorování kahau nosatých, hulmanů stříbrných a makaků 

jávských. Odpoledne návrat do Kuchingu, večerní procházka městskou pobřežní promenádou, nasvícené 

mešity... Přenocování v hotýlku v Kuchingu. 

čtvrtek – 14.8. – den 6: Kuching – ráno přesun autobusem do Semenggoh, záchranného centra pro 

orangutany – pozorování polodivokých orangutanů v jejich přirozeném prostředí při krmení. Přesun 

autobusem a díle lodí po řece do Batang Ai. Návštěva dlouhého domu (longhouse) – tradičního obydlí lidí 

kmene Iban. Cestou pepřové a palmové plantáže, rýžová pole… Večerní představení tradičních tanců Ngajat. 

Možnost ochutnat tradiční rýžové víno Tuak. Přenocování v longhousu.  

pátek – 15.8. – den 7: Batang Ai – po snídani ukázky používání foukaček, procházka džunglí v okolí longhousu. 

Návrat do Kuchingu, přenocování v hotýlku v Kuchingu. 

sobota – 16.8. – den 8: Ráno/dopoledne přelet z Kuchingu (přes Miri) do Mulu, do národního parku Gunung 

Mulu (UNESCO) – obrovský jeskynní systém uprostřed deštných pralesů. Podle času procházka po visuté lávce 

mezi korunami stromů (Mulu Canopy Skywalk). Noční safari v pralese (k vidění jsou: spící ptáci, noční savci, 

gekoni, žáby, hadi, tarantule, hmyz...). Přenocování v bungalovech v NP. 

neděle – 17.8. – den 9: NP Gunung Mulu – ráno prohlídka jeskyní Wind a Clearwater, odpoledne prohlídka 

jeskyní Deer (tj. jeskyně s nějvětším vstupem na světě) a Lang´s. Krasové jeskynní útvary, podzemní řeky. Při 

západu slunce pozorování výletu miliónů netopýrů. Přenocování v bungalovech v NP. 

pondělí – 18.8. – den 10: NP Gunung Mulu – kolem poledne přelet z Mulu do Bandar Seri Begawan (místně 

zkracovaného na „BSB“), hlavního města sultanátu Brunej. Největší vodní vesnice na světě – Kampung Ayer 

(30 tisíc obyvatel) – projížďka lodí. Večerní procházka městskou pobřežní promenádou, krásně osvětlené 

mešity… Přenocování v hotýlku v BSB. 

úterý – 19.8. – den 11: Brunej, BSB: muzeum Royal Regalia Museum se sbírkou sultánových darů od 

světových státníků, skvostné mešity Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque a Masjid Jame´Asr Hassal Bolkiah 

Mosque. Přenocování v hotýlku v BSB. 

středa – 20.8. – den 12: Brunej – dopoledne přesun autobusem do Miri. Volné odpoledne, možnost prohlídky 

městského centra, čínského chrámu… Přenocování v hotýlku v Miri (necháme si zde část věcí, za 3 dny se 

vrátíme). 



čtvrtek – 21.8. – den 13: Ráno přelet z Miri do Bario – odlehlá vnitrozemská vrchovina Kelabit Highlands s 

mnoha roztroušenými vesnicemi, místo, kde se zastavil čas. Lidé kmenů Kelabit a Penan, tradiční dlouhé 

domy. Někteří staří příslušníci kmene Kelabit mají proříznuté ušní lalůčky sahající až na ramena, ozdobené 

těžkými kovovými ozdobami. Podle času návštěva galerie Junglebluesdream s kelabitskými malbami. 

Přenocování v jednoduché ubytovně. 

pátek – 22.8. – den 14: Kelabit Highlands – procházka krajinou k přírodním slaniskům, k farmě Arur Bilit, přes 

rýžová políčka k mystickým místům – kamenným monolitům s rytinami Batu Narit a Batu Ipak, návštěva dalšího 

dlouhého domu. Přenocování v jednoduché ubytovně. 

sobota – 23.8. – den 15: Ráno přelet z Bario zpět do Miri. Následně přelet do Sandakanu (přes Kota Kinabalu) 

ve státě Sabah. Transfer do Sepiloku. Přenocování v hotýlku v Sepiloku. 

neděle – 24.8. – den 16: Ráno návštěva Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary, centra pro endemické 

primáty kahau nosaté – vynikající pozorovací možnosti těchto zvířat. Návrat do Sepiloku. Přenocování v 

hotýlku v Sepiloku. 

pondělí – 25.8.  – den 17: Ráno návštěva záchranného centra pro orangutany v Sepiloku – pozorování 

polodivokých orangutanů v jejich přirozeném prostředí. Přesun do přírodní rezervace kolem řeky 

Kinabatangan – tropický les, mokřady, jeden z nejbohatších ekosystémů na Zemi (trpasličí bornejští sloni, 

zoborožci, plazi, primáti – makakové, kahau, hulmani, giboni…). Večerní plavba lodí po řece s pozorováním 

divokých zvířat. Večeře (v ceně). Po večeři noční safari v džungli. Přenocování v jednoduchých chatkách u řeky. 

úterý – 26.8.  – den 18: Kinabatangan – brzy ráno, ještě před snídaní, projížďka lodí po řece s pozorováním 

zvířat. Snídaně (v ceně). Dopolední procházka k jezeru – mnoho druhů ptáků (ledňáčci, volavky…). Oběd 

(v ceně). Odpoledne další projížďka lodí za zvířaty. Večeře (v ceně). Po večeři noční safari v džungli. 

Přenocování v jednoduchých chatkách u řeky. 

středa – 27.8. – den 19: Kinabatangan – ranní projížďka lodí za zvířaty, snídaně (v ceně). Přesun autobusem do 

města Lahad Datu. Přenocování v hotýlku v Lahad Datu.  

čtvrtek – 28.8. – den 20: Přesun do přírodní rezervace Tabin – pestrá bornejská fauna s vynikajícími 

pozorovacími možnostmi (stáda slonů, zoborožci, giboni, několik druhů hulmanů, makakové a mnoho 

dalších…). Trocha luxusu na závěr – pohodlné ubytování v moderní lodži obklopené pralesem plným 

života, vynikající jídlo... Noční safari. Přenocování v bungalovech v rezervaci. Strava po celou dobu v rezervaci 

Tabin zajištěna (v ceně). 

pátek – 29.8. – den 21: Rezervace Tabin. Přenocování v bungalovech v rezervaci. 

sobota – 30.8. – den 22: Návrat z rezervace Tabin do Lahad Datu a přelet do Kuala Lumpur. Přenocování v 

hotýlku v Kuala Lumpur  

neděle – 31.8. – den 23: Kuala Lumpur – návštěva ptačího a motýlího parku, podle časových možností také 

symbolických mrakodrapů Petronas Twin Towers, odlet z Kuala Lumpur (program v Kuala Lumpur se 

uskuteční jen v případě, že to časově dovolí návaznost zpátečního letu do ČR, v opačném případě přelet 

z Kota Kinabalu do Kuala Lumpuru a následně hned do ČR). 

pondělí – 1.9. – den 24: Přílet do ČR. 

 


