MALEZYA, SINGAPUR VE ENDONEZYA GEZİSİ
3 Gece Malezya-2 Gece Singapur- 2 Gece Endonezya
7 gece – 8 gün
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PROGRAMIN DETAYLI AÇIKLAMASI
Havaalanından Otele geçtikten sonra Meksika restoranında Akşam Yemeği, Şehir Turu ve Çin
Mahallesi China Town’un gezilmesi.

09.00- 23.00
Özel otobüs ile Malezya Şehir turu, Kuala Lumpur’daki Dünyanın en yüksek ikiz kuleleri olan
452m ve 88 katli olan kuleye çıkış ve kulelerde bulunan ve Dünyanın ünlü markalarını çok
uygun fiyatlar ile alabileceğiniz KLCC alış veriş merkezini ziyaret, Kral Sarayı,Sultan Abdul
Samad Binası, Bağımsızlık meydanı, Küçük Hindistan diye geçen Masjid India nın gezilmesi,
Dünyanın en yüksek kulelerinden biri olan Minare of Kuala Lumpur’dan muhteşem şehir
görüntüsü ve dönen restoranında öğle yemeği.
Ülkenin en büyük Hint tapınağı olan batu cavesi ziyaret, Yeni başkent olan ve her şeyi yeni
yapılan, İslam Konferansına ev sahipliği yapmış Putra Jaya şehrinin gezilmesi ve kayık turu.

4. Gün

MalezyaSingapur

Akşam birçok AVM’nin bulunduğu Bukit Bintang Meydanının Gezilmesi, alışveriş ve akşam
yemeği.
Sabah Malezya’dan - Singapur’a Lüks otobüsle Geçiş ( 4 - 5 Saat)

Otele yerleşme ve daha sonra tüm gün Singapur şehir turu. ( Orchard Caddesi, Little India ve
Çin Mahallesi)

5. Gün

Singapur

Aksam Yemeği ve Otele geçme.
9.30am- 17.00pm
İçinde akvaryumların, parkların, havuzların ve sahillerin olduğu dünyaca meşhur Sentosa
adasına gidilecek.

17.00 – 19.00 Aksam yemeği otele dönüş.
20.30 – 23.00 Night Safari ve otele dönüş.
Dünyada çok az yerde bulunan ve birçok hayvanin görülebileceği gece safari parkı
ziyareti ve otele dönüş.
http://www.nightsafari.com.sg/

6. Gün

Endonezya

Sabah Singapur’dan ’dan – Endonezya’ya uçuş

Otele yerleştikten ve Öğle yemeğinden sonra, Jakarta şehir turu, tüm Endonezya’nın simgelerini
içeren mini Endonezya parkı ziyareti, alışveriş ve Aksam yemeği.

7. Gün

Endonezya

09.00am – 17.00pm
Bütün günlük Safari Park gezisi, Jakarta’ya 1 saat uzaklıkta dünyada sadece bir kaç ülkede
bulunan bütün hayvanların görülebileceği park ziyareti ve Show’ları seyredilmesi.

8. Gün

Istanbul

Serbest Zaman ve Jakarta’dan Istanbul’a uçuş.

Detaylar:
Vize: Malezya, Endonezya ve Singapur için vize gerekmemektedir.
Hava Durumu: Malezya, Singapur ve Endonezya’nın iklimi ekvatoral iklimdir ve ortalama sıcaklık 25-35 derecedir.
Para Birimi: 1TL = 1.4 MYR ( Malezya para birimi) ve 1TL =5.00 Rupiah ( Endonezya para birimi), 1TL= 0.5 Singapur dolarıdır.
Her yerde USD, GBP ve Euro yu bozdurmak çok kolaydır.

Gezi’ye dahil olan masraflar ve toplam tutar:
 7 Gece, 4 yıldızlı şehir merkezindeki otellerde iki kişilik double yada twin odalarda konaklama ve kahvaltı.
Tüm otellerde havuz bulunmaktadır.
 Malezya – Singapur VIP Otobüs Bileti
 Singapur - Endonezya Uçak Bileti
 Her zaman guruba özel otobüs
 Endonezya’da Safari Park’a giriş bileti.
 Her zaman grupla beraber uzman rehber ve ben eşlik edeceğim.

YUKARDAKI MASRAFLAR KISI BASI ORTALAMA EURO 700 (En az 40 kişilik grup için)
YUKARDAKI MASRAFLAR KISI BASI ORTALAMA EURO 850 (En az 20 kişilik grup için)

MALEZYA, SINGAPUR VE ENDONEZYA HAKKINDA BAZI GENEL BILGILER

Malezya (Malay-Asia), Günedoğu Asya’da yer alan, doğu ve batı olarak iki kara parçasına ayrılmış, 13 eyaletten oluşan,
“seçmece krallıkla” yönetilen federe bir devlettir. Malezya 18.000 den fazla ada devletinin birleşmesiyle oluşmuştur.
28 milyon nüfusa sahip Malezya’da halkın %55‘i Malay, %25’i Çinli, %10’u Hint ve geriye kalan %10’luk kesimse diğer
etnik kökene sahiptir. Bunların 5.44 milyonu Doğu Malezya ve 21.2 milyonu Batı Malezya'da yaşamaktadır. Resmi dil
Malayca olmasına rağmen halkın hemen hemen hepsi kusursuz İngilizce konuşabilmektedir.
Malezya Güneydoğu Asya ülkeleri içerisinde yıllık kalkınma oranı en fazla olan ülkelerden biridir. Malezya, ekonomik
açıdan kendi kendine yeterlidir. Enflasyonu düşük, güçlü bir sermaye yatırımına sâhip ekonomisi, sürekli gelişme
içerisindedir.İşşizlik oranı % 7 civarındadır. Önceleri kauçuk vekalay'a bağlı kalan ekonomisi, 1980 yılından sonra daha
başka alanlara da sarkmıştır.Serbest dış alım ve hür teşebbüsün tesirindeki ekonomi 1980yılında % 8,5 luk artış hızı
göstermiştir.Kişi başına düşen milli gelir 8617 dolardır. Yıllık milli hasılanın % 18 ini imalatçılık , % 23’ünü tarım, % 4'ünü
de madencilik teşkil eder.
En önemli ürünleri kauçuk, hindistancevizi, pirinç, muz, patates, ananas, hurma, mısır, çay, tütün'dür.
bakımından oldukça zengin olup, özellikle kerestesi çok makbuldür.
Para birimi: Malaysian Ringgit

Orman

ürünleri

Endonezya:
Ülkeyi oluşturan adaların sayısı: En büyükleri sırasıyla Kalimantan, Sumatra, Papua (New Gine’nin batı parçası), Sulavesi ve
Java olmak üzere, yaklaşık 18.000 adadan oluşmaktadır. 6000 kadar adada yerleşim vardır.
Başkent:Jakarta
Nüfus: 234,452,739
Nüfusun etnik dağılımı: Javalı % 42, Sundalı %15, Malaylar%3.5, Madura % 3.5, Batak %3 ,Minagkabau % 2.7, Betawi %
2.5, Çinli % 2, Balili%1.5, diğer %27
Dil: Resmi dil Endonezyaca’dır. Din: Müslüman %86, Protestan %6, Katolik %3, Hindu %2, Budist %1, diğer %2
Para Birimi: Rupiah
Endonezya’nın ekonomisi önemli derecede petrol, doğal gaz, ve hammadde ye dayanmaktadır. Bununla birlikte halkın büyük
çoğunluğunun geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve balıkçılıktır.
Endonezya’nın ticaret hacmi son yıllarda önemli ölçüde artarak 2008 yılında 266,2 milyar dolardan 2012 yılında 381,7 milyar
dolar seviyesine ulaşmıştır. 2012 yılında uzun yıllardan beri ilk defa dış ticaret açığı verilmiş ve ihracat 190 milyar dolar,
ithalat 191,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hizmet ticareti ise aynı yılda 22,5 milyar dolar ihracat, 34 milyar dolar
ithalat olarak toplam 56,5 milyar dolarlık bir hacime ulaşmıştır.
Endonezya’nın başlıca ihracat malları petrol ve sıvı doğal gaz, hayvansal ve bitkisel yağlar, kauçuk, elektrikli cihazlar, maden
cevherleri, makine, kağıt ve hazır giyim ürünleridir. Temel ithalat kalemleri, petrol, makinalar, elektrikli cihazlar, demirçelik, aşıtlar ve yedek parçaları, plastik eşya ve kimya ürünleridir.
Endonezya’nın ihracatında başlıca ülkeler Çin, Japonya, ABD, Hindistan, Singapur, Malezya ve G.Kore’dir.
İthalatında ise Çin, Japonya, ABD, Singapur, Tayland, G.Kore ve Malezya ilk sıralarda yer almaktadır.
Endonezya dünyanın en büyük Hindistan cevizi üreticisi, ikinci en büyük palmiye yağı üreticisi, üçüncü en büyük kakao,
dördüncü en büyük kahve, beşinci en büyük tütün ve çay üreticisidir. Kauçuk ve baharat üretimi de önemli ölçüdedir.
Ormancılık Endonezya’nın önemli bir döviz kaynağıdır. Güneydoğu Asya’nın orman açısından en zengin ülkesidir.

Singapur:
Singapur'un tarihi 11. yüzyıla dayanmaktadır. 14. yüzyılda Srivijayan Prens Parameswara'nın egemenliği altındayken adanın
önemi arttı. 1613 yılında Acehnese akıncıları tarafından yıkılana dek önemli bir liman kenti haline gelmişti. İngiliz Sir
Thomas Stamford Raffles'in 1819 yılında İngiliz limanı kurmasıyla Singapur'un modern tarihi başladı.
1963'te küçük sömürgelerin kendi başlarına varlıklarını sürdüremeyeceklerini öne sürerek Singapur'u Malaya, Sabah (Kuzey
Borneo) ve Saravak ile beraber Malezya Federasyonu'na katılması, fiilen atılmış bir geri adım olarak algılandı. Ancak sosyal
huzursuzluk ve iktidardaki Singapur Halk Hareketi Partisi ve Malezya İttifak Partisi arasındaki anlaşmazlıkları Malezya ile
Singapur'un ayrılığı sonuçlandı. Başbakan Lee Kuan Yew, Singapur'u federasyondan çıkararak 9 Ağustos 1965 tarihinde tam
bağımsız bir cumhuriyet statüsüne kavuşturdu.
31 yıl başbakan olarak görev yapan ve Singapur'un bağımsızlığını kazanmasından sonraki 25 yılın deneyimini yaşayan Lee
Kuan Yew, 1990'da görevden çekilerek yerini Goh Chok Tong'a bıraktı.
Singapur ekonomisinin büyük bir kısmı ticarete dayanır. Ayrıca ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, haberleşme, tamirat ve
depolama gibi hizmetlerden de önemli ölçüde gelir elde edilmektedir. Singapur ekonomisinin dayandığı diğer önemli gelir
kaynağı endüstridir. Son zamanlarda mevcut işçi gücünün % 52’sine yakın bir bölümü, endüstri alanında istihdam edilmiştir.
İşçi gücünün % 33'lük bir bölümü ticaret ve hizmetlerdeyken, tarım alanında % 2 gibi küçük bir işçi grubu kalmıştır.
Singapur'un önde gelen endüstri dalları; gemi yapımcılığı, petrol rafinerileri, elektronik aletler, tekstil, gıda ve kereste
endüstrisidir. Turizm ülke için önemli bir gelir kaynağıdır. Balıkçılık da, özellikle son zamanlarda ülke ekonomisine önemli
ölçüde gelir sağlamaktadır.

