
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΠΕΡΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

 

Σιγκαπούρη – Κουάλα Λουμπούρ 

Πουτρατζάγια – Μελάκα 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2022: 23.12 11 ημέρες 



 

 

 

 

 

          

 
 



 

 

Πρωτοχρονιά στη 

Σιγκαπούρη 

 
 Ξενοδοχεία 4*, 4* sup & 5* 

 
 Επίσκεψη στην Πουτρατζάγια, 

την «πόλη-θαύμα» της 

Μαλαισίας 

 
 

Ένα ταξίδι πραγματικά ξεχωριστό και 

πρωτοποριακό, που συνδυάζει σημεία της 

Νοτιοανατολικής Ασίας με μοναδικό 

τρόπο! 

Η Σιγκαπούρη είναι μια ολόκληρη χώρα 

μέσα στα σύνορα μιας πόλης - της "Πόλης 

του Λιονταριού" και προσφέρει όλα εκείνα 

τα συστατικά που καθιστούν ένα μέρος 

ιδανικό προορισμό διακοπών. Η χώρα, που 

σχεδόν ακουμπά στον Ισημερινό, συνδυάζει 

την παράδοση με τον μοντέρνο τρόπο 

ζωής. Ένα ξεχωριστό κράμα πολιτισμών 

συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα της 

Σιγκαπούρης 

Η Μαλαισία είναι μια σύγχρονη χώρα με 

σπάνια χλωρίδα και πανίδα, με ονειρεμένες 

παραλίες, με αρχαίες φυλές και δοξασίες. 

Όλα τα χρώματα, τα αρώματα και οι γεύσεις 

της Ανατολής έχουν στριμωχθεί στον τόπο 

αυτό. 

Το Round Travel, πρωτοπόρο στην Ελληνική 

αγορά, ταξιδεύει, ανακαλύπτει και σας 

προτείνει νέους, φρέσκους, ιδιαίτερους 

ταξιδιωτικούς προορισμούς 

 

Ταξιδεύουμε στη φουτουριστική Σιγκαπούρη για να 

δούμε από κοντά ένα από τα μεγαλύτερα πάρτι στον 

κόσμο, με την υποδοχή του νέου έτους! 

Μαζί της γνωρίζουμε την πολυπολιτισμική Κουάλα 

Λουμπούρ, σε ένα πλούσιο πρόγραμμα που 

συνδυάζει μεγαλουπόλεις και εξωτισμό, με πολύ 

καλά επιλεγμένα ξενοδοχεία: 

 Στην Κουάλα Λουμπούρ: ξενοδοχείο Pullman 

Kuala Lumpur City Centre &R esidences 5* 

 Στη Σιγκαπούρη και τη Μελάκα: ξενοδοχεία 4*. 

 
 

Μην ξεχνάτε να ζητάτε τα ξενοδοχεία που σας 

προσφέρουν 

 Τέσσερις (4) συνολικά διανυκτερεύσεις στη 

Σιγκαπούρη 

 Ξενάγηση στη Σιγκαπούρη. 

 Μετάβαση αεροπορικώς από τη Σιγκαπούρη στην 

Κουάλα Λουμπούρ. 

 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην Κουάλα Λουμπούρ, 

 Εκδρομή στις σπηλιές Μπατού 

 Επίσκεψη στην Πουτρατζάγια, «την πόλη-θαύμα» 

της Μαλαισίας 

 Προσθέτουμε μια επιπλέον διανυκτέρευση στην 

αποικιακού Πορτογαλικού χρώματος πόλη της 

Μαλαισίας Μελάκα για να την απολαύσουμε και να 

μεταφερθούμε για λίγο πίσω στον χρόνο. 

 Απολαμβάνουμε τη γιορτή για την υποδοχή του 

νέου έτους στη Σιγκαπούρη! 

 Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο 

στα ελληνικά 



 

 

 

 

 
 

 
 

Αποκλειστική πρόταση, που έχει στο ενεργητικό του δεκάδες πραγματοποιήσεων και 

εκατοντάδες ευχαριστημένων ταξιδιωτών. Με αφορμή όμως την Πρωτοχρονιά 

απολαμβάνουμε την αλλαγή της χρονιάς στη Σιγκαπούρη, σε ένα από τα πιο 

φαντασμαγορικά θεάματα που συνοδεύουν την υποδοχή του νέου έτους! Παράλληλα 

απολαμβάνουμε τη λαμπερή πόλη-κράτος της Σιγκαπούρης, τον κοσμοπολίτικο αέρα της 

Κουάλα Λουμπούρ, την πόλη-πρότυπο Πουτρατζάγια, που θα βρείτε μόνο σε εμάς, και την 

ξεχωριστή Μελάκα, με διαμονή σε πολύ καλά ξενοδοχεία! 

 

Πουτρατζάγια: Η πόλη-θαύμα 
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επισκεπτόμαστε την πόλη-πρότυπο, Πουτρατζάγια. Πρόκειται για μία 

ανερχόμενη πόλη-θαύμα που προσπαθεί και διατηρεί σε πλήρη αρμονία τη φύση και την τεχνολογία. 

Η πόλη αυτή θυμίζει έναν απέραντο κήπο πλάι σε λίμνη, όπου το πράσινο κυριαρχεί παντού, ενώ τα  

υπερσύγχρονα κτίρια και κτίρια παραδοσιακής αραβικής και ασιατικής αρχιτεκτονικής συνυπάρχουν 

-πάντα φιλικά με το περιβάλλον-, ξεπροβάλουν. 

 

 

 

 Το φαντασμαγορικό θέαμα για την υποδοχή του νέου χρόνου στη Σιγκαπούρη! 

 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 Μελάκα. 

 Η πόλη-κράτος της Σιγκαπούρης, μια χώρα με την έκταση της Κεφαλονιάς και πληθυσμό 

κοντά έξι εκατομμυρίων! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα 

Αναχώρησης 

Ώρα 

Άφιξης 

 

LH 1755 23/12/2022 ΑΘΗΝΑ – ΜΟΝΑΧΟ 18:45 20:20 
 

LH 790 23/12/2022 ΜΟΝΑΧΟ – ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 22:20 17:25 +1 

LH 791 01/01/2023 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – ΜΟΝΑΧΟ 23:55 05:55 +1 

LH 1752 02/01/2023 ΜΟΝΑΧΟ – ΑΘΗΝΑ 10:40 14:05 



 

 

 

 



 

 

 

Τα θαυμαστά Σπήλαια Μπατού 

Βρίσκονται βόρεια της Κουάλα 

Λουμπούρ και είναι ένα 

εντυπωσιακόσύμπλεγμα σπηλαίων 

που λειτουργούν ως λατρευτικός 

χώρος. Συγκεκριμένα μέσα σε αυτά 

βρίσκονται τρεις διαδοχικοί ινδουιστικοί 

ναοί που είναι οι σημαντικότεροι εκτός 

του ινδικού εδάφους και έλκουν κάθε 

χρόνο περισσότερους από ένα 

εκατομμύριο επισκέπτες. Τα σπήλαια 

είναι φυσικά λαξευμένα μέσα σε έναν 

λόφο από ασβεστόλιθο και στο 

εσωτερικό τους, ανάμεσα στους 

εντυπωσιακούς σταλακτίτες, έχουν 

κατασκευαστεί ινδουιστικοί ναοί, 

παρεκκλήσια, αγάλματα και μνημεία. 

Στην είσοδό τους δεσπόζει το ύψους 

42,7 μέτρων χρυσό άγαλμα της θεότητας Μουρούνγκαν. Και πίσω από αυτό272 σκαλοπάτια, τα οποία οι επισκέπτες 

ανεβαίνουν για να μπούνε μέσα στα σπήλαια. Αυτά τα σκαλοπάτια κάθε χρόνο βάφονται σε διαφορετικά έντονα 

χρώματα για το περίφημο ετήσιο πανηγύρι Ταϊπουσάμκαι η θέα τους σε συνδυασμό με τον βραχώδη λόφο και το 

χρυσαφί άγαλμα της εισόδου είναι περισσότερο από εντυπωσιακή. Τα σκαλοπάτια κατασκευάστηκαν το 1920 και 

αρχικά ήταν ξύλινα. Αργότερα όμως, λόγω της φθοράς που προκαλούσε η μεγάλη προσέλευση πιστών, 

αντικαταστάθηκαν από τσιμεντένια. 

 

Ο ασβεστόλιθος του λόφου στον οποίο βρίσκονται τα σπήλαια είναι ηλικίας 400 εκατ. ετών. Στην αρχαιότητα 

φαίνεται ότι στις εσοχές του έβρισκαν καταφύγιο μέλη της προ-μαλαισιανής φυλής Τεμουάν. Αυτοί είναι οι πρώτοι 

κάτοικοι της χερσονήσου. Στη νεότερη ιστορία, τα σπήλαια ανακαλύφθηκαν από τους κινέζους κατακτητές στα 

μέσα του 19ου αιώνα, οι οποίοι έξυναν τα περιττώματα πουλιών και νυχτερίδων από τον ασβεστόλιθο για να τα 

χρησιμοποιήσουν ως λίπασμα. Διεθνώς η τοποθεσία έγινε γνωστή το 1878 όταν εντοπίστηκε από τις 

αποικιοκρατικές Βρετανικές Αρχές και όταν την επισκέφθηκε ο αμερικανός φυσιοδίφης Γουίλιαμ Χόρναντεϊ ο οποίος 

έγραψε σχετική έκθεση. 

  

Θρησκευτικό χώρο κατέστησε τα 

σπήλαια το 1890 ο ινδός έμπορος 

ΤαμπουσαμίΠιλάι. Τον ενέπνευσε η 

μεγαλοπρεπής φυσική είσοδος του 

κεντρικού σπηλαίου, του λεγόμενου 

σήμερα Ναού. Την ίδια χρονιά ο Πιλάι 

είχε ιδρύσει και έναν ακόμη ναό 

αφιερωμένο στον Σρι Μαχαμαριαμάν 

στην Κουάλα Λουμπούρ. Το πρώτο 

πανηγύρι Ταϊπουσάμ−που γιορτάζει τις 

αξίες της πίστης, της αντοχής και της 

μετάνοιας− οργανώθηκε στο Μπατού 

το 1892 και έκτοτε κάθε χρόνο 

πραγματοποιείται ανελλιπώς τέλη 

Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. 

 

Ο λόφος καθώς και τα ίδια τα σπήλαια 

αποτελούν μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η περιοχή μέσα και έξω από τους ναούς 

τροφοδοτεί ένα εντυπωσιακό οικοσύστημα το οποίο μελετάται διαρκώς από τους φυσιοδίφες. Επίσης ο 

ασβεστολιθικός λόφος αποτελεί εξαιρετικά δημοφιλή τοποθεσία αναρρίχησης. 



 

 

 

Ο κήπος με τις ορχιδέες στη Σιγκαπούρη 

Η Σιγκαπούρη, πρωτεύουσα της 

ομώνυμης Δημοκρατίας, είναι μία 

υπερσύγχρονη μητρόπολη, που 

φημίζεται για την απόλυτη πολεοδομική 

τάξη και τον πολιτισμό των κατοίκων της. 

Η πόλη αυτή, πέραν όλων των άλλων, 

θεωρείται και η πατρίδα της… ορχιδέας. 

Ένα από τα πιο όμορφα και 

εντυπωσιακά αξιοθέατά της είναι ο 

περίφημος Εθνικός Κήπος Ορχιδέων , ο 

οποίος φιλοξενεί τη μεγαλύτερη έκθεση 

των συγκεκριμένων ανθοφόρων στον 

κόσμο. Ο κήπος αυτός είναι μέρος των 

Βοτανικών Κήπων της Σιγκαπούρηςπου 

αποτελούνσυνολικά μνημείο φυσικής 

κληρονομιάς της UNESCO. Οι Βοτανικοί 

Κήποι δημιουργήθηκαν το 1859 και 

περιλαμβάνουν συνολικά 60.000 φυτικά είδη. 

 
Εκεί λοιπόν, τρία εκτάρια προσεκτικά διαμορφωμένων πλαγιών σε έναν ψηλό λόφο, φιλοξενούν περισσότερα από 

1.00 είδη ορχιδέας και 2.000 υβρίδια. Μεταξύ των υβριδίων περιλαμβάνονται και 200 VIPορχιδέες, που φέρουν τα 

ονόματα διεθνών, κυρίως πολιτικών, διασημοτήτων.Για παράδειγμα οιΟμπάμα έχουν τη δική τους ορχιδέα, όπως 

επίσης ο Νέλσον Μαντέλα, ο Μπαν Κι-Μουν, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ της Βρετανίας, η ΚέιτΜίντλεντον, oΝτέιβιντ 

Κάμερον, η ανθρωπολόγος ΤζέινΓκούνταλ, ο ΤσάκιΤσαν κ.α. Οι σχετικές αφιερώσεις γίνονται από το 1957 από την 

κυβέρνηση ως επίσημη ένδειξη φιλίας και καλής θέλησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης προς τους εκάστοτε 

υψηλόβαθμους και διάσημους επισκέπτες της χώρας. Η επιλογή για την κάθε αφιέρωση γίνεται με βάση ειδικά 

χαρακτηριστικά του υβριδίου που θεωρητικά… ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εκάστοτε διάσημου επισκέπτη. 

 

Το εθνικό άνθος της Σιγκαπούρης, φυσικά είναι… ορχιδέα και ονομάζεται «MissJoaquim». Δημιουργήθηκε από 

συνδυασμό δύο ειδών το 1890 και πήρε το όνομά της από την αρμένια φυτοκόμο ΆγκνεςΓιοακίμ, που έκανε τη 

διασταύρωση και έζησε στη Σιγκαπούρη. Η ορχιδέα αυτή έχει μεγάλο ροζ χείλος με κίτρινες και κόκκινες κηλίδες στο 

μέσον, και επιλέχθηκε το 1981 ως εθνικό άνθος από 40 είδη που αντιπροσώπευαν το ζωηρό και δυνατό πνεύμα της 

χώρας. Η «MissJoaquim» παρουσιάζεται στον Εθνικό Κήπο Ορχιδέων.Το πρόγραμμα καλλιέργειας ορχιδέων άρχισε 

στη Σιγκαπούρη το 1928 και σήμερα σε μια βόλτα μας στον κήπο βλέπουμε περισσότερα από 1.000 είδη και 2.000 

ποικιλίες που προέκυψαν από 

υβριδισμό.Επίσης στους χώρους του κήπου 

υλοποιείται ένα πρόγραμμα διατήρησης και 

προστασίας των αυτοφυών ορχιδέων στο 

πλαίσιο του οποίου  απειλούμενα  είδη 

ανακαλλιεργούνται   και  διανέμονται   σε 

διάφορες περιοχές πρασίνου της χώρας... 

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος 

δημιουργήθηκε στον κήπο ένα «μυστικό 

φαράγγι»  που λειτουργεί ως σημείο 

μετάβασης από μια κλιματική ζώνη σε άλλη. 

Και τέλος, για το trivia της υπόθεσης, 

αναφέρουμε πως η οικογένεια των ορχιδέων 

είναι μια  από  τις μεγαλύτερες  που 

αναγνωρίζει η Βοτανική, με περισσότερα 

από 28.000 είδη σε όλο τον κόσμο. 



 

 

. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ – 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 

Σιγκαπούρη, μία από τις πιο ανεπτυγμένες και 

οργανωμένες πόλεις στον κόσμο. 

 
2η ημέρα: Άφιξη στη ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (άφιξη) 

Η Σιγκαπούρη είναι μια πόλη που δε μοιάζει με καμιά άλλη 

στον κόσμο: είναι μια πόλη-κράτος, μικρότερη σε έκταση 

από την… Κεφαλονιά αλλά με πληθυσμό που πλησιάζει 

τα 6 εκατομμύρια! Είναι ένας οικονομικός γίγαντας με 

αναρίθμητες πολυεθνικές επιχειρήσεις και θεωρείται ως 

μία από τις τέσσερις λεγόμενες «τίγρεις της οικονομίας της 

νοτιοανατολικής Ασίας» (μαζί με Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν και 

Νότια Κορέα). 

Άφιξη στη Σιγκαπούρη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 
3η ημέρα: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (ξενάγηση) 

Ξεκινάμε σήμερα να γνωρίσουμε τη Σιγκαπούρη: κατά τη 

σημερινή περιήγησή μας στην πόλη θα περάσουμε από 

το διοικητικό της κέντρο, όπου θα δούμε μεταξύ άλλων το 

Δημαρχείο, το Ανώτατο Δικαστήριο 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. 

Διανυκτέρευση. 

 
4η ημέρα: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – πτήση για ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ 

(ξενάγηση) 

Αφήνουμε τη Σιγκαπούρη και αφού μεταβούμε στο 

αεροδρόμιο πετάμε για την πρωτεύουσα της Μαλαισίας, 

Κουάλα Λουμπούρ. Η χώρα, όπως βλέπουμε, 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. 

Άφιξη και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με την πόλη, 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 ινδο-ισλαμικό στιλ, με 

πύργους, θόλους και αψίδες. 

Μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας στην 

Κουάλα Λουμπούρ. Διανυκτέρευση. 

 
5η ημέρα: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ: εκδρομή στις σπηλιές 

Μπατού 

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της περιοχής μάς 

περιμένει σήμερα. Πάμε λοιπόν να επισκεφθούμε τις 

Σπηλιές στο Μπατού, ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα 

σπηλαίων που αποτελούν λατρευτικό χώρο για τους 

ινδουιστές. Μέσα στα σπήλαια βρίσκονται τρεις διαδοχικοί 

ινδουιστικοί ναοί (οι σημαντικότεροι εκτός ινδικού 

εδάφους) που κάθε χρόνο έλκουν περισσότερους από 

ένα εκατομμύριο επισκέπτες. 

Τα σπήλαια είναι φυσικά λαξευμένα μέσα σε έναν λόφο 

από ασβεστόλιθο και στο εσωτερικό τους, ανάμεσα 

στους εντυπωσιακούς σταλακτίτες, έχουν κατασκευαστεί 

ινδουιστικοί ναοί, παρεκκλήσια, αγάλματα και μνημεία. 

Στην είσοδό τους δεσπόζει το ύψους 42,7 μέτρων χρυσό 

άγαλμα της θεότητας Μουρούνγκαν. Και πίσω από αυτό 

272 μετρημένα σκαλοπάτια, τα οποία οι επισκέπτες 

ανεβαίνουν για να εισέλθουν στα σπήλαια. Αυτά τα 

σκαλοπάτια κάθε χρόνο βάφονται σε διαφορετικά έντονα 

χρώματα για το περίφημο ετήσιο πανηγύρι Ταϊπουσάμ και 

η θέα τους σε συνδυασμό με τον βραχώδη λόφο και το 

χρυσαφί άγαλμα της εισόδου είναι περισσότερο από 

εντυπωσιακή. Τα σκαλοπάτια κατασκευάστηκαν το 1920 

και αρχικά ήταν ξύλινα. Αργότερα όμως, λόγω της 

φθοράς που προκαλούσε η μεγάλη προσέλευση πιστών, 

αντικαταστάθηκαν από τσιμεντένια. 

Ο λόφος καθώς και τα ίδια τα σπήλαια αποτελούν 

μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της 

UNESCO ενώ ο ασβεστολιθικός λόφος αποτελεί εξαιρετικά 

δημοφιλή τοποθεσία αναρρίχησης. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

 
6η ημέρα: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ (ελεύθερη) 

Ελεύθερη ημέρα στην Κουάλα Λουμπούρ, για να 

απολαύσουμε την πρωτεύουσα της Μαλαισίας σε 

χαλαρούς ρυθμούς, με τον αρχηγό μας. Η πόλη 

προσφέρεται για σεργιάνι και οι επιλογές για φαγητό και 

ψώνια και πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες! 

Διανυκτέρευση. 

 
7η ημέρα: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ – ΠΟΥΤΡΑΤΖΑΓΙΑ – 

ΜΕΛΑΚΑ 

Πρωινή αναχώρηση για τον νότο της Μαλαισίας, με 

προορισμό την όμορφη πόλη Μελάκα (ή Μάλακκα) με 

την αποικιακή της αρχιτεκτονική. 

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας και περίπου μια ώρα 

έξω από την Κουάλα Λουμπούρ, θα σταματήσουμε στην 
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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 Μελάκα. 

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 Μελάκα 

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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 

διανυκτέρευση. 

 
8η ημέρα: ΜΕΛΑΚΑ – ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

Αναχωρούμε οδικώς από τη Μέλακα και επιστρέφουμε 

στη Σιγκαπούρη. Η πόλη έχει ήδη αρχίσει να περιμένει 

εναγωνίως την αλλαγή του χρόνου, που κάθε φορά 

γιορτάζεται με φαντασμαγορικό τρόπο: οι εικόνες από 

την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και τον ερχομό του 

νέου έτους στη Σιγκαπούρη ταξιδεύουν κάθε φορά στα 

πέρατα του κόσμου! Διανυκτέρευση στη Σιγκαπούρη. 

 
9η ημέρα: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – Παραμονή Πρωτοχρονιάς 

Έφτασε η μέρα που όλοι περιμένουν στη Σιγκαπούρη! 

Καθώς το ρολόι μετράει αντίστροφα όλοι ετοιμαζόμαστε 

για την αλλαγή του χρόνου, η πόλη δονείται από τα 

εορταστικά vibes και το πάρτι ξεκινά! Πάμε να 

υποδεχθούμε το νέο έτος σε ένα από τα πιο λαμπερά 

πάρτι που έχουμε ζήσει ποτέ! 

 
10η ημέρα: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – Πτήση Επιστροφής 

Ξεκίνημα νέου έτους και έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας 

για περισσότερες βόλτες στη Σιγκαπούρη (check-out στις 

11:00) πριν μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση 

επιστροφής μας. 

 
11η ημέρα: Άφιξη σε ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται 

περίπου 3-5 ημέρες 

πριν από την εκάστοτε αναχώρηση. 

Μελάκα 

 



 

 

 

 



 

 

  

 ** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 

 

ΔΩΡΕΑΝ 
Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν και μετά το 

ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά  στην αρχή του 

παρόντος προγράμματος 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 Οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και 

περιλαμβάνονται στην τελική τιμή: 

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν. 
Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

 

Από Αθήνα 

 

 
Από Θεσσαλονίκη* 

 
Από Λάρνακα** 

ANAΧΩΡΗΣΗ 2022: 23.12 

1.690€ 1.910€ 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για κρατήσεις 

ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την αναχώρηση 

2.810€ 
Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 700 

 
 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - 

Λάρνακα οι ώρες του οποίου και η αεροπορική εταιρεία επιβεβαιώνονται τη στιγμή της κράτησης, 

κατόπιν διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με τις πτήσεις αν απαιτούνται διανυκτερεύσεις στην Αθήνα και  

θέλετε να φροντίσουμε εμείς για τη διαμονή σας στην Αθήνα δείτε τις προνομιακές τιμές του 

“StopoverAthens" από 50 € το άτομο με μεταφορές. 

 



 

 

 



 

 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 

ενδιάμεσο σταθμό 

 Στην Κουάλα Λουμπούρ το ξενοδοχείο Pullman 

Kuala Lumpur City Centre & Residences 5*. Στη 

Σιγκαπούρη και στη Μελάκα ξενοδοχεία 4*. 

 Πρωινό καθημερινά 

 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

 Τοπικός ξεναγός 

 Έλληνας αρχηγός 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα ελληνικά 

 
Αναχωρήσεις από Κύπρο 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, τα 

αχθοφορικά (όπου είναι δυνατόν), και η ειδική 

κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς 

επιβάρυνση (ζητήστε μας τι περιλαμβάνει) εκτός από: 

 Φόρος διαμονής στη Μαλαισία 10 MYR το 

δωμάτιο την ημέρα, πληρώνονται τοπικά, στα 

ξενοδοχεία

 

Δεν περιλαμβάνονται 

(δεν ισχύει για τις αναχωρήσεις από την Κύπρο) 

 Φόροι αεροδρομίων, 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: €990 

 Φόρος διαμονής στη Μαλαισία 10 MYR το 

δωμάτιο την ημέρα, πληρώνονται τοπικά, στα 

ξενοδοχεία. 

 
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ: 

 
 Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 
έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από

την ημερομηνία εξόδου από την 
κάθε χώρα. 

 Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 
σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες

με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 
ευθύνη για οποιοδήποτε

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 
του διαβατηρίου σας. 
 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική
ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 
μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων. 

 Συμμετοχή στην εκδρομή 
σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 
παρόν πρόγραμμα, το έχετε

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 
στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 


