CK TOP-DENT PLUS, s.r.o., M.R.Štefánika 2/6, 955 01 Topoľčany
tel. 038 / 5321 513; mobil : 0918 998 768 e-mail: cktopdent@gmail.com

MALAJZIA 2020
v spolupráci s CK Satur Travel, a.s.

Odborné školenie pre lekárov a zubných lekárov v termíne:
17.01.-29.01.2020 (13 dní/ 10 nocí)
Cena za dospelú osobu a pobyt v 1/2 izbe:

3 198,00 EUR

Cena zahŕňa:
- Leteckú dopravu ,
- 3x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli v Kuala Lumpur,
- 7x ubytovanie s all inclusive v luxusnom rezorte Berjaya Beach Resort (Rainforest chalet),
- miestny prelet Kuala Lumpur – Langkawi – Kuala Lumpur,
- uvítaciu večeru v Kuala Lumpur,
- obed počas výletu do Melakky,
- vstupy uvedené v programe,
- súkromnú dopravu počas poznávacej časti programu,
- slovenského sprievodcu a miestneho sprievodcu
Cena nezahŕňa:
- účastnícky poplatok: 100,- EUR
- cestovné poistenie: 46,15 EUR/ osoba / pobyt
- nadštandardné pripoistenie stornovacích poplatkov 2,80% z ceny zájazdu
- nadštandardné pripoistenie stornovacích poplatkov bez spoluúčasti– 5 % z ceny zájazdu
- fakultatívne aktivity
- stravu mimo uvedenej
- sprepitné pre miestneho sprievodcu

CK TOP-DENT PLUS, s.r.o., M.R.Štefánika 2/6, 955 01 Topoľčany
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PROGRAM:
1. – 2. deň.
Večerný odlet z Vidne s podvečerným príletom do Kuala Lumpur. Po prílete nás bude čakať
súkromný presun na ubytovanie v centre mesta. Následný prvý kontakt s mestom a spoločná
večera.
3. deň.
Raňajky a následná prehliadka mesta. Počas tohto dňa budeme vidieť ikonické Petronas Twin
Towers, ktoré boli v rokoch 1998 až 2004 najvyššie budovy sveta. Pokračovať budeme ku
kráľovskému palácu, zastavíme sa pri krásnej budove Sultan Abdul Samad, či Národnej
Mešite. Prejdeme sa Námestím Nezávislosti a nevynecháme ani známe Batu Caves. Tieto
jaskyne sú jedným z najsvätejších miest kultúry Tamil, nachádzajúcich sa mimo Indie,
venované lordovi Muruganovi. Takmer 43 metrov vysoká socha Murugana víta všetkých
návštevníkov. Neskôr presun na ubytovanie.
4. deň.
Dnes nás po raňajkách čaká celodenný výlet do známeho mesta Melaka. Kultúrny
kaleidoskop histórie, pozostatky portugalských kolonistov. Táto kedysi malá rybárska dedinka
na polceste medzi Indiou a Čínou je v súčasnosti vyhľadávaným turistickým uzlom. Čaká nás
prehliadka historického centra mesta – zrúcaniny kostola sv. Pavla s pozostatkami sv.
Františka Xaverského, centrum zaradené pod svetové dedičstvo UNESCO, pevnosť Famosa,
námorné múzeum. Možno ste nevedeli, no v Melake sa nachádza aj jedna z najlacnejších
reštaurácií ocenených hviezdou Michelin. Pokiaľ budeme mať šťastie, vyskúšame, aké
špeciality si na dnes pripravili. Následný návrat do Kuala Lumpur.
5. deň.
Po raňajkách opúšťame rušnú metropolu a smerujeme za oddychom. Konkrétne na nádherný
ostrov Langkawi. Pohodlný krátky letecký presun a okolo obeda už budeme relaxovať v
luxusnom rezorte Berjaya Beach Resort.
6. – 11. deň.
Tieto dni budú venované oddychu, relaxu, vynikajúcim miešaným drinkom či tak
ospevovanej miestnej kuchyni. Počas celého pobytu budeme mať k dispozícii služby all
inclusive. Pre tých, ktorým ležanie na pláži až tak nevonia, nebojte sa, sprievodca vám bude
počas celého pobytu k dispozícii a bez akýchkoľvek problémov vám zabezpečí všetky možné
aj nemožné aktivity alebo aj celodenné výlety v okolí.
12. – 13. deň.
Čaká nás posledný rozlúčkový deň na pláži. Následne sa poobede letecky presunieme naspäť
od Kuala Lumpur, odkiaľ budeme večerným letom pokračovať až do Viedne.

