
Turizmde yeni bir tanitim hamlesine giristiler

olarak belirle
di. Bu arada
Malezya'nin
Türklere vize

uygulamadigi
ni hatirlatmak
ta yarar var.

Malezya;
Hong Kong, Singapur, Endo
nezya ve Brunei'nin yakin
komsusu. Malezya Havayollari
Istanbul'dan persembe ve cu
martesi olmak üzere haftada iki
sefer düzenliyor. Misir'in bas
kenti Kahire'de kisa bir mola

veren uçak, yaklasik 11 saatlik
uçustan sonra Malezya'nin bas
kenti Kuala Lumpur'a variyor.

Ülkenin konumu Ekvator'un
5 derece üstünde olmasindan
dolayi gece vakti Kuala Lum
pur'a varmadan önce önemli

Bangkok 499 dolar, Phuket/ Jakartal Denpasar (Bal i)
i Hong Kong 549 dolar. Çini Japonya 649 dolar,
Avusturalya /Yeni Zelanda 699 dolardan basliyor.

Tüm kampanyalarin 30 Ekim'e kadar geçerli olacagini
hatirlatan Malezya Havayollari Satis Sorumlusu Arzu
Sezgin Sepici, sözlerini söyle tamamliyor:

"Bu ücretlerle kisiye özel tatil paketleri sunmak
da mümkün. Tatilciler isterse scuba diving,
romantik balayi ya da macerali trekking turlarini
ekstra olarak alabilir. 499 dolardan baslayan tatil
seçeneklerinin üç gecelik konaklamasi tarafimizdan
karsilaniyor. Örnegin, Langkawi'de romantik bir
balayi turunu vergiler hariç, kisibasi 585 dolardan
gerçeklestirmek mümkün."

Ayrmtili bilgi için: (0212) 230 71 30/230 64 31

la hazirladiklari kampanya ile ülke
imajini pekistiriyor.

Otantik müzik festivali

452 metrelik yüksekligi ile dün
yanin en uzun kuleleri unvanina
sahip Petrorias Ikiz Kuleleri'nin
bulundugu Malezya'yi geçen yil,
ziyaret eden 13.3 milyon turist, ül
keye 25.2 milyar Ringit'lik (yakla
sik 6 milyar dolar) gelir birakti.
Malezya hükümeti bu yilki hede
fini 15.3 milyon turist ve 26 milyar
Ringit (yaklasik 6.5 milyar dolar)

Malezya Havayollari, ülke ötesine iki kisi beraber
seyahat edenlere, Malezya'da 3 gece konaklama
firsati sunuyor. Bedava konaklamali promosyonlu
uçuslarin fiyati 499 dolar ile 699 dolar arasinda
degisirken, turun en az 5 gecelik olmasi gerekiyor.
Söz konusu fiyatlara ayrica yaklasik 50 dolarlik
havaalani vergisi ekleniyor.

499 dolar olan Kuala Lumpur ISingapur i
Penang i Langkawi uçusunu gerçeklestirenlere
Malezya'da 3 gece bedava otel konaklamasi
yaptiriliyor. Bedava otel konaklamasi sunulan bazi
uçuslar ise söyle belirleniyor:

Kota Kinabalul Tawau/Kuching 549 dolar,

Malezya'da bir haftalik
tatil 499 $'dan basliyor

M ~l.~zya, i Malezya Turizm Bakanligi, Malezya Havayollari iletu~7:a ortaklasa bir tanitim hamlesi baslatti. Bu etkinlik
miyle birlikte çerçevesinde geçen hafta Malezya'da, 70 ülkeden 2 bin
ülkesini olum- kadar gazeteci agirlandi. Malezyali yetkililer, "CAN"
suz etkileyen turizmini (Cuiture, Adventure, Nature-kültür, macera ve
gel.isi:nel~rin iz- doga) öne çikarip bu yil 15.3 milyon turist bekliyor.
lerini siirneye
çalisiyor. Malezya Turizm Bakan
ligi, ülkenin milli tasiyici firmasi
Malezya Havayollari ile ortaklasa
bir tanitim hamlesi baslatti.

Malezyali yetkililer, (Culture, Ad
venture, Nature-kültür, macera ve
doga) kelimelerinin basharflerin
den olusan "CAN"turizmi ile ülke
lerini genis çapli etkinliklerle taniti
yor. Ülke tanitimi için uluslararasi
yedi önemli etkinlik düzenleniyor.
Yetkililer ayrica, "Malaysia Truly
Asia-Malezya Gerçek Asya) basli
giyla uluslararasi reklam ajansiariy-iPromosyonlu uçuslar



bir doga olayina ta
nik olabilirsiniz. Uça
gin camindan bakti
ginizda, gökyüzünde
görmeye alistiginiz
yildizlarin altinizda
kaldigini görüp sasi
rabilirsiniz.

Malezya, ziyaretçi
lerine liCANilturizmi

diye özetlenen doga,
macera ve farkli kül
türleri yakindan tani
ma imkani veriyor.

Sarawak'taki Kül

tür Köyü'nü ziyaret
edenlere, farkli etnik
gruplarin yasamla
nndan örnekler su
nuluyor. Sarawak
Kültür Köyü'nün di
ger bir özelligi ise
Dünya Etnik Müzik
Festivaline ev sahip
ligi yapmasi. Festiva-

le dünyanin çesitli ülkelerinden
katilan müzisyenler, otantik çalgi
larla yerel müziklerini tanitiyor.

Eger, denizin dibinde yarim sa
atlik tropikal baliklarla beraber
bir yürüyüs gerçeklestirmek isti
yorsaniz, 60 dolari gözden çikar
maniz gerekiyor.

Dogayla basbasa

Ülke, sahip oldugu 19 Milli
Parkla ziyaretçilere dogayla bas
basa bir tatil geçirme firsati sunu
yor. Söz konusu parkIardan biri
olan Sarawak bölgesindeki Bako
Milli Parki toplam 2.728 hektarlik
bir alana sahip. Hortum burunlu
(Belanda) maymunlannin yasadi
gi parkta, baska yerde esine ko
lay kolay rastlanilmayan flora ve
fauna örtüsü bulunuyor.

Milli Park, adini yerel dilde "ke
dili anlamina gelen Kuching'ten
alan kente 37 kilometre uzaklik
ta. Günübirlik trekking düzenle-

nen parkta konaklamak isteyen
lere yönelik, 2 veya 5 kisilik su
itler bulunuyor. Parkta kuracakla
n çadirda konaklamak isteyecek
lerin, Kuching turizm yetkililerin
den izin alip rezervasyon yaptir
malari gerekiyor.

Ülkenin yagmur ormanlarinda
gerçeklestirilen yürüyüsler esna
sinda siklikla vahsi dogayla karsi
lasmak mümkün. Yagmur orman
lari, ziyaretçilere böcek yiyen çi
çeklerden geçmisi uzun yillara
dayanan magaralara kadar farkli
deneyimler yasatiyor. Ormanlar
da, zorluk dereceleri katilimcilarin
yasi ve deneyimine göre degisen
farkli rotalar bulunuyor. Boylari
40 metreyi asan agaçlardan firsat
bulup gökyüzüne bakmayi unut
mayin. çünkü, gökyüzünde sizi
rengarenk bir gökkusagi bekliyor.

• Kerem Köfteoglu - Kuala Lumpur
kkofte@dbr.com.tr
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