Μαλαισία, Ζούγκλα Βόρνεο, Σιγκαπούρη, Μπρουνέι / Χριστούγεννα 2017
∆ιάρκεια: 15 ΗΜΕΡΕΣ

τιµή από

1299€

Travel Identity
Αποκλειστική πρόταση που έχει στο ενεργητικό του δεκάδες πραγµατοποιήσεων και εκατοντάδες ευχαριστηµένων ταξιδιωτών.
Εναλλακτικό ταξίδι στην αυθεντική Ασία, που διατηρεί γνήσιες εικόνες και µέρη που ξεφεύγουν από τα κοινότυπα, όπως η
ζούγκλα του Μπατάνγκ Άι, οι ήχοι της οποίας µοιάζουν µε ναρκωτικό των αισθήσεων που µας τραβούν κοντά της χωρίς
αντίσταση και µας υγραίνουν µε το ακαθόριστο της έκπληξης. Οι Ουραγκοτάγκοι που βρίσκονται προστατευόµενοι εδώ, αλλά
και οι φυλές των Νταγιάκ που ζουν στα µακρόστενα καταλύµατά τους (Long houses), θα µας δώσουν σπάνιες εµπειρίες. Όλο
αυτό το εξωτικό σκηνικό ντύνεται µε τον κοσµοπολίτικο αέρα της Κουάλα Λουµπούρ.
Η προσθήκη της πόλης-πρότυπο Πουτρατζάγια, η διαµονή σε πολύ καλά ξενοδοχεία, η γνωριµία µε την Σιγκαπούρη, την "Πόλη
του Λιονταριού", µε το ιδιαίτερο κράµα των πολιτισµών και η δυνατότητα να γνωρίσετε το µυστηριώδες σουλτανάτο της
ζούγκλας, το Μπρουνέι, συνθέτουν τη µοναδική πολυπρόσωπη ταυτότητα του ταξιδιού αυτού.

Το ταξίδι σε λίγες γραµµές
Με αφετηρία την πρωτεύουσα της Μαλαισίας, την Κουάλα Λουµπούρ, θα επισκεφθούµε την εντυπωσιακή πόληθαύµα Πουτρατζάγια και την Μάλακκα, µία από τις πρώτες Πορτογαλικές αποικίες. Θα πετάξουµε στη συνέχεια για την
πρωτεύουσα της επαρχίας Σαραβάκ του Βόρνεο, το Κουτσίνγκ, θα επισκεφθούµε το κέντρο µελέτης και φροντίδας των
απειλούµενων µε εξαφάνιση Ουρακοτάγκων του Βόρνεο, θα γνωρίσουµε τις συνήθειες και τα έθιµα των Νταγιάκ, που θα τους
συναντήσουµε µέσα στη ζούγκλα του Βόρνεο και θα καταλήξουµε στην εξωτική παραλία Νταµάι για ξεκούραση και κολύµπι.
Το ταξίδι µας ολοκληρώνεται στην Σιγκαπούρη, µια ολόκληρη χώρα µέσα στα σύνορα µιας πόλης - της "Πόλης του
Λιονταριού".

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την εξωτική Μαλαισία. Η Μαλαισία αποτελείται από
δύο ξεχωριστές περιοχές: το Νότιο τµήµα της Μαλαϊκής Χερσονήσου που αποτελεί επίσης και το άκρο της Ινδοκίνας και το
Βόρειο τµήµα του νησιού Βόρνεο, µε εξαίρεση το σουλτανάτο του Μπρουνέι.

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, την Κουάλα Λουµπούρ. Μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος
ελεύθερος για µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη. ∆ιανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΣΠΗΛΙΕΣ ΜΠΑΤΟΥ)
Ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα περάσουµε από το πολύβουο κέντρο της, τµήµα του οποίου αποτελεί η
πολύχρωµη Κινέζικη και η Ινδική Συνοικία. Θα δούµε την Πλατεία Ανεξαρτησίας, το Βασιλικό Παλάτι, θα επισκεφτούµε το
Εθνικό Μνηµείο το οποίο βρίσκεται στο µεγαλύτερο χώρο πρασίνου της πρωτεύουσας που ονοµάζεται «Κήποι της λίµνης», το
Εθνικό Τζαµί (εξωτερική επίσκεψη) και το Σιδηροδροµικό Σταθµό, που είναι ένας από τους πιο γραφικούς του κόσµου σε ινδοισλαµικό στιλ, µε πύργους, θόλους και αψίδες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για τις Σπηλιές στο Μπατού, πασίγνωστες ανά
τον κόσµο µε τα 272 σκαλοπάτια τους, τις οποίες επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατοµµύριο άνθρωποι. Επιστροφή
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ - ΠΟΥΤΡΑΤΖΑΓΙΑ - ΜΑΛΑΚΚΑ - ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ
Πρωινή αναχώρηση για τον νότο της Μαλαισίας, µε προορισµό την όµορφη πόλη Μάλακκα µε την αποικιακή της
αρχιτεκτονική. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής µας και περίπου µια ώρα έξω από την Κουάλα Λουµπούρ, θα σταµατήσουµε
στην Πουτρατζάγια. Πρόκειται για µια πόλη-πρότυπο, κτισµένη µε απόλυτο σεβασµό προς το περιβάλλον. Από τη µια η λίµνη
και το πράσινο και από την άλλη τα υπέροχα κτίρια Ευρωπαϊκής, Μαροκινής και Κεντρο-ασιατικής επιρροής, ξεπροβάλλουν
µπροστά στα µάτια µας σαν κοσµήµατα. Μετά την επίσκεψή µας θα συνεχίσουµε για τη Μάλακκα. Σύµφωνα µε τον θρύλο, ένας
πρίγκιπας από τη Σουµάτρα είχε επισκεφθεί την περιοχή για κυνήγι και καθώς ξεκουραζόταν στη σκιά ενός δέντρου, ένα από τα
σκυλιά που τον συνόδευαν επιτέθηκε σε ένα ελάφι, το οποίο όµως απέκρουσε τον σκύλο και τον πέταξε µε µία µόλις κίνηση στο
ποτάµι. Προς τιµήν του θάρρους του ελαφιού αποφάσισε να ιδρύσει µία πόλη. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η πόλη έλαβε το όνοµά
της από το δέντρο "Μέλακα", κάτω από το οποίο ξεκουραζόταν ο πρίγκιπας. Η Μάλακκα αποτέλεσε µεγάλο εµπορικό και
οικονοµικό κέντρο και µία από τις πρώτες πορτογαλικές αποικίες. Η ενσωµάτωση των τοπικών παραδόσεων και των αποικιακών
εθίµων που αντικατοπτρίζονται στην αρχιτεκτονική, στις γεύσεις ακόµα και στον καθηµερινό τρόπο ζωής, θα σας εντυπωσιάσει.
Θα περπατήσουµε στο ιστορικό της κέντρο µε τα καλοσυντηρηµένα µνηµεία του αποικιακού παρελθόντος της, τα οποία της
χάρισαν το τίτλο της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς από την Unesco. Επιστροφή στην Κουάλα Λουµπούρ.
∆ιανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ (ΕΛΕΥΘΕΡH ΗΜΕΡA)
Ελεύθερη ηµέρα στην Κουάλα Λουµπούρ για να βόλτες στην πόλη και ψώνια στα µεγάλα πολυκαταστήµατα. ∆ιανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ - ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα κάνουµε µια βόλτα στο εµπορικό κέντρο, θα δούµε τον Πύργο της
Πλατείας και θα περάσουµε από το αποικιακό συγκρότηµα των ∆ικαστηρίων. Στην απέναντι όχθη του ποταµού µπορούµε να
θαυµάσουµε τη θέα του παλατιού Αστάνα, του τοπικού Κοινοβουλίου και του φρουρίου Μαργαρίτα. Θα περάσουµε από το
τζαµί της πόλης (εξωτερική επίσκεψη) και το κεντρικό ταχυδροµείο, που αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα του
αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης και θα επισκεφθούµε το πολύ ενδιαφέρον µουσείο της. Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση
για το Κουτσίνγκ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαραβάκ, µε το έντονο τοπικό χρώµα. Την πόλη διαρρέει ο οµώνυµος ποταµός,
η µία όχθη του οποίου είναι ο σηµαντικότερος τόπος συνάντησης των κατοίκων της. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
µας. ∆ιανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΟΥΡΑΚΟΤΑΓΚΩΝ - ΖΟΥΓΚΛΑ ΒΟΡΝΕΟ
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για τη ζούγκλα του Βόρνεο και το ξενοδοχείο µας Batang Ai Longhouse. Η πρώτη µας στάση
θα είναι στο διάσηµο κέντρο µελέτης και φροντίδας των απειλούµενων µε εξαφάνιση Ουρακοτάγκων του Βόρνεο. Εκεί θα
έχουµε τη δυνατότητα να τους δούµε και να τους φωτογραφίσουµε από κοντά, στο φυσικό τους περιβάλλον. Συνεχίζοντας τη
διαδροµή µας θα σταµατήσουµε στο χωριό Σέριαν µε τη σκεπαστή αγορά εξωτικών φρούτων, λαχανικών και ψαριών.
Τελευταία µας στάση θα είναι στο χωριό Λατσάου. Άφιξη στις όχθες της τεχνητής λίµνης Μπάτανγκ Άι, που σχηµατίστηκε από
το φράγµα της περιοχής για να τιθασεύσει τα νερά του οµώνυµου ποταµού. Εκεί, θα επιβιβαστούµε σε πλοιάριο για µια σύντοµη
διαδροµή, που θα µας οδηγήσει στην απέναντι όχθη της λίµνης, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΖΟΥΓΚΛΑ ΒΟΡΝΕΟ, ΦΥΛΕΣ ΝΤΑΓΙΑΚ
Το πρωί θα επιβιβαστούµε σε παραδοσιακές πιρόγες για µια µαγευτική διαδροµή στη λίµνη, που θα µας οδηγήσει στην καρδιά
της ζούγκλας και στους ιθαγενείς που την κατοικούν. Κατά την άφιξή µας, µας υποδέχεται ο αρχηγός της φυλής. Εκεί, θα
παρακολουθήσουµε τοπικούς παραδοσιακούς χορούς των ντόπιων µε πλουµιστές ενδυµασίες, θα επισκεφθούµε την κατοικία
τους, ένα παραδοσιακό ξύλινο χτίσµα (longhouse), όπου διαµένουν πολλές οικογένειες µαζί κάτω από την ίδια στέγη, µέσα σε
µια παρθένα ζούγκλα. Σας υποσχόµαστε µια αξέχαστη εµπειρία, σαν να παίρνετε µέρος σε κάποια ταινία. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΖΟΥΓΚΛΑ ΒΟΡΝΕΟ - ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ
Αφήνουµε σήµερα τη ζούγκλα και επιστρέφουµε οδικώς στο Κουτσίνγκ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Απόγευµα
ελεύθερο για ξεκούραση ή για µια βόλτα στην πόλη. ∆ιανυκτέρευση.

10η, 11η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΤΑΜΑΪ ***
Θa αναχωρήσουµε οδικώς για την εξωτική παραλία Νταµάι της επαρχίας Σαραβάκ. 2 ∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* και
χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση και κολύµπι.

12η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΤΑΜΑΪ - ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Σιγκαπούρη, µία από τις πιο ανεπτυγµένες και οργανωµένες πόλεις στον κόσµο.
Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

13η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (Ξενάγηση)
Κατά τη σηµερινή περιήγησή µας στην πόλη θα περάσουµε από το διοικητικό της κέντρο, όπου θα δούµε µεταξύ άλλων το
∆ηµαρχείο, το Ανώτατο ∆ικαστήριο και το Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια θα θαυµάσουµε τον υπέροχο κόλπο της πόλης από το
Merlion Park, καθώς και τον βοτανικό κήπο µε τις ορχιδέες, που θα σας αφήσουν άφωνους µε την οµορφιά και την ποικιλία
τους. Αφού επισκεφθούµε τον ναό Thian Hock Keng, έναν από τους παλιότερους της Σιγκαπούρης, θα µπούµε στη συνοικία των
Κινέζων και έπειτα στη συνοικία των Ινδών µε τη µεθυστική µυρωδιά των µπαχαρικών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.
∆ιανυκτέρευση.

14η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ
Ηµέρα ελεύθερη στην Σιγκαπούρη, για να τη διαθέσετε όπως επιθυµείτε. Ο αρχηγός της εκδροµής θα είναι κοντά σας για να
σχεδιάσετε µαζί βόλτες στην πόλη. Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής, µέσω ενδιάµεσου σταθµού.

15η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΛΑΡΝΑΚΑ

Επέκταση του προγράµµατος στο Μπρούνεϊ
***∆υνατότητα αντικατάστασης των 2 διανυκτερεύσεων στην Παραλία Νταµάι µε 2 διανυκτερεύσεις στο Σουλτανάτο
του Μπρούνεϊ, στο Ξενοδοχείο-Παλάτι Empire 5* µε πρωινό και ξενάγηση, όπως παρακάτω:

10η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΤΣΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΑΡ ΣΕΡΙ ΜΠΕΓΚΑΟΥΑΝ/ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ TOY ΜΠΡΟΥΝΕΪ*
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για το Μιρί. Από εκεί συνεχίζουµε οδικώς για το Σουλτανάτο του Μπρουνέι, έναν
ισλαµικό θύλακα που βρίσκεται στη βόρεια ακτή του Βόρνεο, στη Νοτιοανατολική Ασία. Πρωτεύουσα του σουλτανάτου είναι η
Μπαντάρ Σερί Μπεγκάουαν, που στο παρελθόν ονοµαζόταν Πόλη του Μπρουνέι (η ονοµασία της άλλαξε στις 3/10/1970).

11η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΡΟΥΝΕΪ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΠΛΩΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΜΠΟΝΓΚ ΑΓΙΕΡ, ΒΑΡΚΑ∆Α ΣΤΗ
ΖΟΥΓΚΛΑ)
Ξενάγηση της πόλης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αρχή του προγράµµατός µας.
* Σηµείωση
Ανάλογα µε την ηµεροµηνία, η πρόσβαση στο Μπρουνέι (ή αντίστροφα) γίνεται µέσω της πόλης Μίρι της Μαλαισίας (µε πτήση
από το Κουτσίνγκ στο Μίρι και οδική µετάβαση στην πρωτεύουσα του Μπρουνέι).
Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3 – 5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση

Highlights
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επισκεφθείτε το πολύβουο κέντρο της Κουάλα Λουµπούρ
Ανεβείτε τα 272 σκαλοπάτια στις πασίγνωστες ανά τον κόσµο Σπηλιές Μπατού
Ανακαλύψτε την πόλη-πρότυπο Πουτρατζάγια
Περιηγηθείτε στο ιστορικό κέντρο της εντυπωσιακής Μάλακκας
Φωτογραφίστε ουρακοτάγκους στο φυσικό τους περιβάλλον
∆ιανυκτερεύστε στο ξενοδοχείο Batang Ai Longhouse στη ζούγκλα του Βόρνεο
Εξερευνήστε µε παραδοσιακές πιρόγες την καρδιά της ζούγκλας του Βόρνεο
Γνωρίστε τους ιθαγενείς που ζουν σε παραδοσιακές ξύλινες κατοικίες µέσα στην παρθένα ζούγκλα
Χαλαρώστε στην εξωτική παραλία Νταµάι ή κάντε µια εξόρµηση στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 23/12/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 1299€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

1299 €

760 €

Twin Room

1299 €

760 €

Triple Room

1299 €

760 €

Single Room

1949 €

760 €

Extras
+ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΑΜΑΙ ΣΕ ΜΠΡΟΥΝΕΙ ΣΕ DBL : 645 €

+ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΑΜΑΙ ΣΕ ΜΠΡΟΥΝΕΙ ΣΕ SGL : 845 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 6/1/2018 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 1299€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

1299 €

760 €

Twin Room

1299 €

760 €

Triple Room

1299 €

760 €

Single Room

1949 €

760 €

Extras
+ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΑΜΑΙ ΣΕ ΜΠΡΟΥΝΕΙ ΣΕ DBL : 645 €
+ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΑΜΑΙ ΣΕ ΜΠΡΟΥΝΕΙ ΣΕ SGL : 845 €
ΠΤΗΣΕΙΣ
Αριθµός
Πτήσης

Ηµεροµηνία

∆ιαδροµή
(Από → Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

ΤR 713

23.12

ΑΘΗΝΑ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

11:30

03:55 (+1)

ΤR 456

24.12

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
–
ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ

09:15

10:15

TR 712

06.01

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΑΘΗΝΑ

02:45

08:45

-

-

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•

•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό
Στην κουαλα λουµπουρ το ξενοδοχείο pULLMAN KUALA LUMPUR CITY CENTRE & RESIDENCES 5*, στην
Ζούγκλα του Βόρνεο το ξενοδοχείο BATANG AI LONGHOUSE RESORT 4* (πρώην HILTON), στο κουτσινγκ το
ξενοδοχείο hilton 5*, στην παραλία Νταµάι το ξενοδοχείο Damai Puri Resort & Spa 4* στην Σιγκαπούρη το ξενοδοχείο
Park Hotel Clarke Quay 4* sup.
Πρωινό καθηµερινά
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα
Τοπικός ξεναγός
Έλληνας αρχηγός
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•

•
•

Φόροι, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται
υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήµατος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισµού λόγω
ατυχήµατος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήµατος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς
στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως
ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε πληροφορίες από το τµήµα
κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε µια κάλυψη, και τους όρους των καλύψεων για
αποφυγή παρεξηγήσεων: 760 €
Φόρος εξόδου Μπρουνέι περίπου 10 $ USD πληρώνονται τοπικά, κατά την έξοδό σας από τη χώρα
Φόρος διαµονής στη Μαλαισία 10 MYR το δωµάτιο την ηµέρα, πληρώνονται τοπικά, στα ξενοδοχεία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο
έχετε
συνοµιλήσει
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η ασφάλεια της προκαταβολής σας στην
επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το γραφείο µας στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να
προσκοµίσετε
µια
φωτοτυπία
του
διαβατηρίου
σας
στα
γραφεία
µας.
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να
συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση της προκαταβολής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολήςσας, µε
σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον φάκελό σας. Παρακαλούµε µην
παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.

