
Ден 1 (28 април): Среща с водача на летище София. Международен полет от София до 
столицата на Малайзия – Куала Лумпур. Самолетът излита в 13.25 българско време, 
кацането е в 8.05 сутринта на следващия ден (29 април). 

Ден 2 (29 април): Кацане в Куала Лумпур и настаняване в хотел. Време в столицата на 
Малайзия за посещение на различни забележителности. Нощувка в КЛ.

Ден 3 (30 април): Полет от Куала Лумпур до остров Ломбок. Настаняване на острова.

Ден 4 (1 май): Днес се придвижваме до началната точка на трека, планинското селце Снару, 
като разглеждаме Ломбок по пътя си. Селцето е разположено в подножието на Ринджани, на
входа на националния парк. Посещение на местните водопади. Самият остров, макар и 
съседен на Бали, е значително по-малко туристически и известен предимно като сърф спот, 
както и с впечатляващата планина.

Ден 5 (2 май) Първи ден на трека: кратък трансфер до Сембалун, преход до базовия лагер 
за изкачване на върха. Нощувка на палатки* на билото на планината, на 2640 м височина. 
Преход за деня +1480 м, 7-8 часа.

* Бивачната екипировка и храната са осигурени от носачи/местен партьор.

Ден 6 (3 май): Ранен старт, изкачване на върха и слизане до езерото и минералните извори. 
Преход до другата страна на кратера, с панорамни гледки към езерото и върха. Втори 
палатков лагер. Преход за деня +1720/-1720 м, 10 часа.

Ден 7 (4 май):. Слизане до Сенару – 2040 м, 5 часа. Трансфер с автомобил и лодка до групата
на спокойните тропически островчета Гили, на кратко разстояние от Ломбок. Нощувка.

Ден 8 (5 май): Втора нощувка на островчетата, плаж, възможности за гмуркане.

Ден 9 (6 май): Ферибот и трансфер до столицата на остров Бали - Денпасар. Разходка из 
града и плажа му, нощувка. 

Ден 10 (7 май): Полет до остров Борнео с прекачване в Куала Лумпур. Добре дошли в 
Малайзия! Настаняване в столицата на Борнео – Кота Кинабалу. Посещение на вечерния 
кулинарен пазар на открито на пристанището.

Ден 11 (8 май): Трансфер до началната точка на трека – 2 часа. Изкачване до хижа Лабан 
рата на 3270 м. Общ преход за деня: 6 часа, + 1400 м.

Ден 12 (9 май): Изкачване на връх Кинабалу и слизане до начална точка.  Преход за деня 9 
часа, +800/-2200 м. Трансфер до Кота Кинабалу (2 часа).

Ден 13 (10 май): Ден в Кота Кинабалу и околностите, посещение на близките островчета за 
плаж. Вечерен полет до Куала Лумпур, нощувка в КЛ.

Ден 14 (11 май): Време в столицата на Малайзия за посещение на различни 
забележителности. Вечерен полет за София.

Ден 15 (12 май): Кацане в София. Край на програмата.


