Τοµέας: ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ, Τύπος ταξιδιού: Ατοµικά

Κουάλα Λούµπουρ-Ταµάν Νεγκάρα Ατοµικά
ταξίδια, 8 ηµέρες

∆ιανυκτερεύσεις: Κουάλα Λουµπούρ (3), Ταµάν Νεγκάρα ∆άσος της βροχής (2)

Γενικά
Το Ταµάν Νεγκάρα, το αρχαιότερο Τροπικό ∆άσος βροχής του πλανήτη
µε έκταση 4343 τετρ. χλµ., καταλαµβάνει µεγάλο µέρος της κεντρικής
χερσονήσου της Μαλαισίας και είναι περιοχή, όπου προστατεύονται
εκατοντάδες είδη φύσης, εξωτικά πουλιά και φυτά. Στην καρδιά του
Εθνικού Πάρκου βρίσκεται το θέρετρο Ταµάν Νεγκάρα µε σαλέ/lodges,
για διαµονή καλού επιπέδου, κοντά στους ποταµούς Τέµπελινγκ και
Ταχάν. Η διαµονή µπορεί να είναι και µια νύχτα, ενώ εµείς συνιστούµε δύο
για να έχετε πλήρη εικόνα της περιοχής. Συνδυάζεται πολύ ωραία µε 3
νύχτες στην Κουάλα Λουµπούρ µιας και απέχει µόνο έξι ώρες. Το
πρόγραµµα αυτό πραγµατοποιείται και µε ελάχιστη συµµετοχή 2 ατόµων.

Παρατηρήσεις
1.
2.
3.
4.
5.

Τα πακέτα ισχύουν από 1η Νοεµβρίου 2016 µέχρι και 31 Μαρτίου 2017.
Καθηµερινές αναχωρήσεις µε Τurkish Airlines µέσω Κων/πολης ή µε Emirates µέσω Ντουµπάι ή
Qatar µέσω Ντόχα και Singapore Airlines µέσω Κων/πολης. Επιβάρυνση µε την Singapore 105 € το
άτοµο
∆υνατότητα παράτασης του πακέτου.
Υπάρχει περίπτωση λόγω καιρού ορισµένες πεζοπορίες να µην είναι εφικτές.
ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ SINGAPORE AIRLINES ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ µέσω Κων/πολης, η Ρώµης η
Μιλάνου : ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΧΡΙ 165 € ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ 01/11-31/01 ΚΑΙ
ΤΑΞΙ∆Ι 01/02 ΜΕΧΡΙ 14/12/2017(εκδ.2/1)

Απαραίτητα
•

∆ιαβατήριο µε εξάµηνη ισχύ.

Σας προτείνουµε
•

•

Συστήνουµε να έχετε ένα µικρό σάκο µε τα ρούχα σας µια και µεγάλες βαλίτσες είναι αδύνατον να
µεταφερθούν µέσα στον εθνικό πάρκο (σε αυτήν την περίπτωση η βαλίτσα σας θα φυλαχτεί στην
είσοδο του πάρκου). Επίσης θα πρέπει να έχετε µαζί σας αδιάβροχο, παπούτσια πεζοπορίας και
εντοµοαπωθητικά.
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ µε την Singapore Arlines ΓΙΑ 2 ΝΥΧΤΕΣ ΑΠΟ:
155€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ 3* ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΜΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΙΟ ΞΕΝΑΓΟ ΚΑΙ 24 ∆ΩΡΕΑΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Ηµερήσιο Πρόγραµµα
Ηµέρα 1: Αθήνα -Κουάλα Λουµπούρ
Αναχώρηση, µέσω ενδιάµεσου σταθµού και άφιξη την εποµένη, για την Κουάλα Λούµπουρ, την πρωτεύουσα
της Μαλαισίας, µια πόλη που συνδυάζει το παραδοσιακό µε το µοντέρνο. 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, όπου 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 την σηµερινή ηµέρα προτείνουµε να επισκεφτείτε σαν ολοήµερη εκδροµή την αποικιακή και πανέµορφη
Μάλακα, όπου καθοδόν θα βρείτε το µουσείο της φυλής Minan Kabav, που χρόνια πριν έφτασε εδώ από την
Ινδονησία. Άφιξη στη Μάλακα και επίσκεψη στην ερειπωµένη πύλη Σαντιάγκο. Θα ανεβείτε στον λόφο του
φρουρίου να θαυµάσετε ό,τι απέµεινε από την καθολική εκκλησία 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
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 κι
εγκατάσταση στο Λοτζ. Μετά το δείπνο νυχτερινή βόλτα για να γνωρίσετε έντοµα της νύχτας, δείγµατα άγριας
ζωής και λουλουδιών στο φυσικό τους περιβάλλον. Πιθανή επίσκεψη σε νυχτερινό σταθµό πάνω σε δέντρο,
κοντά σε µέρη µε αλάτι όπου συχνάζουν τα θηρία, για να τα παρατηρήσετε από ψηλά.

Ηµέρα 6: Ταµάν Νεγκάρα
Η σηµερινή ηµέρα είναι αφιερωµένη στο µοναδικό οικοσύστηµα της περιοχής του Ταµάν Νεγκάρα. Πεζοπορίες
µέσα στην ζούγκλα, στα ποτάµια, θα περπατήσετε πάνω σε σχοινένιες 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 - Αθήνα
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για το αεροδρόµιο της Κουάλα Λουµπούρ για το ταξίδι της επιστροφής, µε άφιξη
την επόµενη ηµέρα.

Ηµέρα 8: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.

Αναχωρήσεις & Τιµές
•

Από 01/11/2016 έως 31/03/2017 κάθε µέρα

∆ιαµονή: 5* ξενοδοχείο στην Κουάλα & 4* Λότζ στο ∆άσος. ∆ίκλινο: 990€, Μονόκλινο: 0€, Φόροι: 365€

•

Από 02/01/2017 έως 31/10/2017 κάθε µέρα

∆ιαµονή: Hotel Istana 5* in Kuala /4* Taman Negara Mutiara στο ∆άσος - Κρατήσεις µε την Singapore
01/01-31/01. ∆ίκλινο: 825€, 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/ Singapore /Emirates/ Qatar
∆ιαµονή: 5* Hotel Istana Kuala (3 νύχτες)& Taman Negara Μutiara 4*(2 νύχτες)
∆ιατροφή: Πρωινό στην Κουάλα και ηµιδιατροφή στο Ταµάν Νεγκάρα
Μεταφορές: Μεταφορές από Κουάλα προς το ∆άσος και προς το αεροδρόµιο στην επιστροφή
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ξεναγήσεις και εκδροµές: Ξεναγήσεις στο Ταµάν Νεγκάρα όπως περιγράφεται στο πρόγραµµα
Αντιπρόσωπο/Συνοδό: Τοπικός αγγλόφωνος συνοδός και ξεναγός

Κουάλα Λούµπουρ-Ταµάν Νεγκάρα Ατοµικά ταξίδια,
8 ηµέρες - Φωτογραφίες

Κουάλα Λούµπουρ-Ταµάν Νεγκάρα Ατοµικά ταξίδια,
8 ηµέρες - Χάρτης ταξιδιού

