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Κουάλα Λουμπούρ Μαλαισία Ατομικά Εξωτικά
Ταξίδια, 8 ημέρες

Διανυκτερεύσεις: Κουάλα Λουμπούρ (5)

Γενικά
Η πρωτεύουσα της Μαλαισίας προβάλει ένα παράδοξο μείγμα. Πανύψηλοι
ουρανοξύστες, μάλιστα υπάρχουν και 2 από τους μεγαλύτερους στον
κόσμο οι «Πετρόνας», και πολύχρωμα τζάμια με αψίδες μαυριτανικής
αρχιτεκτονικής, φτωχογειτονιές και γειτονιές Κινέζων, γυάλινα κτίρια και
μοντέρνα ξενοδοχεία. Πολυπληθής και ζωντανή μοιάζει σαν να βγαίνει απο
σελίδες παραμυθιών της Ανατολής.
Δοκιμάστε την κουζίνα της με τις πικάντικες και πρωτοποριακές γεύσεις
μπαχαρικών.
Ψωνίστε το βράδυ μπατίκ και τοπικά χειροτεχνήματα στην κινέζικη
αγορά.

Παρατηρήσεις
1. Τα πακέτα ισχύουν από 1η Νοεμβρίου 16 μέχρι και 31 Μαρτίου 2017.
2. Ειδικές παροχές για νεόνυμφους σε όλα τα ξενοδοχεία.
3. Δυνατότητα παράτασης τών πακέτων. Συμβουλευθείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο με ποικιλία
από ξενοδοχεία και άλλες περιοχές της Μαλαισίας.
4. Αναχώρηση από την Αθηνα με την Turkish καθημερινά ή με την Singapore Airlines και Qatar Airways με
μικρή επιβάρυνση.
5. ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ SINGAPORE AIRLINES ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ μέσω Κων/πολης,η Ρώμης η Μιλάνου :
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΧΡΙ 95 € ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ 01/01-31/01 ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙ 01/02 ΜΕΧΡΙ
14/12/2017 (εκδ.2/1)

Απαραίτητα
6μηνη ισχύς διαβατηρίου

Σας προτείνουμε
Ξενάγηση της πόλης
Ολοήμερη εκδρομή στην Μελάκκα
Ξενάγηση της πόλης το βράδυ με Μαλαισιανό δείπνο
Πακέτο 5 νύχτες Κουάλα Λουμπούρ και 2 νύχτες στο αρχαιότερο δάσος της βροχής το Ταμάν Νεγκάρα
από 990 € το άτομο.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ με την Singapore Arlines ΓΙΑ 2 ΝΥΧΤΕΣ AΠΟ : 155 € ΤΟ
ΑΤΟΜΟ ΣΕ 3* ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΜΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΙΟ ΞΕΝΑΓΟ ΚΑΙ 24 ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ημερήσιο Πρόγραμμα
Ημέρα 1: Αθήνα - Κουάλα Λουμπούρ
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στην Κουάλα Λούμπουρ την πρωτεύουσα της
Μαλαισίας. Μια πόλη που συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο όπως πανύψηλοι ουρανοξύστες,
μάλιστα υπάρχουν και 2 από τους μεγαλύτερους στον κόσμο οι Πετρόνας, με πολύχρωμα τζάμια με αψίδες
μαυριτανικής αρχιτεκτονικής, φτωχογειτονιές και γειτονιές Κινέζων. Πολυπληθής και ζωντανή μοιάζει σαν να
βγαίνει από σελίδες παραμυθιών της Ανατολής.

Ημέρα 2: Κουάλα Λουμπούρ
Άφιξη στο αεροδρόμιο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ημέρα ξεκούρασης και το βράδυ προτείνουμε ένα
παραδοσιακό τοπικό δείπνο.

Ημέρα 3: Κουάλα Λουμπούρ
Σήμερα προτείνουμε να ανακαλύψετε την πόλη ξεκινώντας με τον Ινδουιστικό ναό στην σπηλιά Μπατού στα
περίχωρα της πόλης. Στην συνέχεια, αφού επισκεφτείτε το εργοστάσιο κασσίτερου, φτάνετε στο κέντρο της
πόλης, για να δείτε το Εθνικό μνημείο Ηρώων, το παλάτι του Σουλτάνου Abdul Samat, που τώρα στεγάζεται το
δικαστήριο, το club house των Βρετανών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό και το παλιό τζαμί Jamek.
Ανακαλύψτε την παλιά πόλη και επισκεφτείτε τους διάσημους ουρανοξύστες Πετρόνας.

Ημέρα 4: Κουάλα Λουμπούρ
Για τη σημερινή ημέρα προτείνουμε να επισκεφτείτε σαν ολοήμερη εκδρομή την αποικιακή και πανέμορφη
Μάλακα, όπου καθοδόν θα δείτε το μουσείο της φυλής Minan Kabav, που χρόνια πριν έφτασε εδώ από την
Ινδονησία. Άφιξη στην Μάλακα και επίσκεψη στην ερειπωμένη πύλη Σαντιάγκο, θα ανεβείτε στον λόφο του

φρουρίου να θαυμάσετε ότι απέμεινε από την καθολική εκκλησία του Αγ.Παύλου και φυσικά το άγαλμα του
ιεραποστόλου St.Francis Xavier. Στη συνέχεια κατηφορίζετε στην ολλανδική συνοικία, όπου βρίσκεται η
ομώνυμη πλατεία, η εκκλησία, το ολλανδικό δημαρχείο και το σιντριβάνι της Βασίλισσας Βικτώριας. Έχετε και
τον χρόνο να περπατήσετε στην παλιά συνοικία και να απολαύσετε την αποικιακή ατμόσφαιρα και φυσικά την
τοπική κουζίνα. Το απόγευμα επιστροφή στην Κουάλα Λουμπούρ.

Ημέρα 5: Κουάλα Λουμπούρ - Ταμάν Νεγκάρα
To επόμενο τρίήμερο προτείνουμε εκδρομή στο αρχαιότερο δάσος της βροχής το Ταμάν Νεγκάρα. Πρωινή
αναχώρηση από την Κουάλα Λουμπούρ και μετά από μια 4ωρη διαδρομή με πούλμαν, επιβιβάζεστε για 3ωρη
διαδρομή στον ποταμό Τέμπελινγκ με τις ειδικές βάρκες. Άφιξη στο κέντρο του πάρκου και εγκατάσταση στο
Λοτζ. Μετά το δείπνο νυχτερινή βόλτα για να γνωρίσετε ζώα της νύχτας, δείγματα άγριας ζωής και λουλουδιών,
στο φυσικό τους περιβάλλον. Πιθανή επίσκεψη σε νυχτερινό σταθμό πάνω σε δέντρο, κοντά σε μέρη με αλάτι
που συχνάζουν τα θηρία, για να τα παρατηρήσετε από ψηλά.

Ημέρα 6: Ταμάν Νεγκάρα
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη στο μοναδικό οικοσύστημα της περιοχής του Ταμάν Νεγκάρα.Π
εζοπορίες μέσα στην ζούγκλα και στα ποτάμια. Θα περπατήσετε πάνω σε σκοινένιες γέφυρες και θα
καταλήξετε στο σπήλαιο Γκουά Τελινγκά που σμιλεύτηκε από υπόγειους χείμαρρους και κατοικείται από τις
μεγάλες νυχτερίδες φρούτων. Επίσκεψη στους καταρράκτες Λάτα Μπερκόχ με δυνατότητα για κολύμπι στα
δροσερά νερά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαδρομή με κανό, ενώ το βράδυ πραγματοποιούνται
προβολές με διαφάνειες και συζητήσεις με τους ειδικούς του πάρκου.

Ημέρα 7: Ταμάν Νεγκάρα - Κουάλα Λουμπούρ Μετά το πρωινό αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ για το ταξίδι της επιστροφής με άφιξη
την επόμενη ημέρα.

Ημέρα 8: Αθήνα
Αφιξη στην Αθήνα

Αναχωρήσεις & Τιμές
Από 03/01/2017 έως 31/03/2017 κάθε μέρα
Διαμονή: Swiss in Kuala 3* Για μεγαλύτερη ποικιλία από ξενοδοχεία δείτε τον τιμοκατάλογο. Δίκλινο: 527€,
Μονόκλινο: 0€, Φόροι: 365€

Από 01/11/2016 έως 31/03/2017 κάθε μέρα
Διαμονή: Royal Penang 4* - Πενάνγκ. Δίκλινο: 686€, Μονόκλινο: 0€, Φόροι: 440€

Από 02/01/2017 έως 31/10/2017 κάθε μέρα
Διαμονή: Ibis Style Kuala Lumpur 3* -Κρατήσεις με την Singapore Airlines 01/01-31/01. Δίκλινο: 395€,
Μονόκλινο: 0€, Φόροι: 440€

Παρατηρήσεις:
Οι παραπάνω τιμές είναι σε Ευρώ κατ' άτομο, περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν για την περίοδο παροχής
του ταξιδιού. Ωστόσο, συνιστούμε να επιβεβαιώνετε την τιμή κατά τη στιγμή της κράτησης.
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμα Ξενοδοχεία και τιμές θα βρείτε κατεβάζοντας το
σχετικό τιμοκατάλογο που θα βρείτε στις Πληροφορίες του ταξιδιού παρακάτω, ή στο τμήμα
Τιμοκατάλογοι της ιστοσελίδας μας.
Όπου εμφανίζονται τιμές Bonus Price αυτές ισχύουν για έγκαιρες εγγραφές και για περιορισμένο

αριθμό θέσεων.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων με Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν ζήτησης.
Αν οι προτεινόμενες ημερομηνίες, η διάρκεια ή το πρόγραμμα του ταξιδιού δεν ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες σας, επικοινωνήστε μαζί μας και οι έμπειροι συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε
μαζί το ταξίδι που ονειρεύεστε.

Το ταξίδι περιλαμβάνει:
Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις με την Turkish μέσω Κωνσταντινούπολης η με την
Singapore (περιορισμένος αριθμός θέσεων)
Διαμονή: 5 νύχτες σε 4, 5*
Διατροφή: Πρωινό και δυνατότητα ημιδιατροφής η πλήρης διατροφής σε όλα τα ξενοδοχεία
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

Κουάλα Λουμπούρ Μαλαισία Ατομικά Εξωτικά Ταξίδια,
8 ημέρες - Φωτογραφίες

Κουάλα Λουμπούρ Μαλαισία Ατομικά Εξωτικά Ταξίδια,
8 ημέρες - Χάρτης ταξιδιού

