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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

CHIANG MAI HIGHLIGHTS TOUR - PRIVATE

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗ ΠΟΛΗ

Έναρξη: 09:00 
Διάρκεια: 7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια περιήγηση που θα μας οδηγήσει στον ποταμό Ping τον 
οποίο θα περάσουμε από την “σιδερένια” γέφυρα και θα 
κατευθυνθούμε προς την περιοχή Wat Ket. Θα περάσουμε 
από την πρώτη Χριστιανική εκκλησία του Τσιάνγκ Μάι που 
ιδρύθηκε το 1868. Θα επισκεφτούμε τον ναό Wat Ketμε την 
ενδιαφέρουσα του ιστορία αλλά και το μικρό μουσείο με τις 
ιστορικές φωτογραφίες του Τσιανγκ Μάι. Η περιήγηση μας 
συνεχίζεται με επίσκεψη στις πιο διάσημες αγορές της πόλης 
Warorot και Ton Lamyai. Ο οδηγός σας θα σας ξεναγήσει 
και θα σας αφήσει να πάρετε μια γεύση από τις τυπικές 
λιχουδιές της βόρειας Ταϊλάνδης που πωλούνται στην 
αγορά. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε μια κινέζικη παγόδα 
στην κινέζικη συνοικία του Τσιανγκ Μαι και θα μάθουμε την 
ιστορία αυτών των πολύχρωμων αγορών. 
Επόμενος μας σταθμός θα είναι στον ναό Wat Buppharam, 
ένας πανέμορφος ναός με επιρροές Burmese και Lanna. 
Στη συνέχεια θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε ένα τοπικό 
παραδοσιακό εστιατόριο πλάι στον ποταμό. Μετά από το 
Ταϊλανδέζικο μας γεύμα θα μπούμε στην παλιά πόλη μέσα 
από την τάφρο. Εδώ θα επισκεφτούμε τους εντυπωσιακούς 
ναούς Wat Chedi Luang και  Wat Phra Sing.  Αν θέλετε 
μπορείτε να γνωρίσετε και μοναχούς τυου βουδισμού. Στην 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Doi Suthep, ένα βουνό 
ύψους 1600 μέτρα που βρίσκεται πάνω από το Τσιανγκ 
Μάι. Επίσκεψη στον ναό Wat Phra That Doi Suthep, ένας 
πανέμορφος ναός με μια φανταστική πανοραμική θέα 
προς όλη την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά 
το απόγευμα. 

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- ΦιλοδωρήματαPL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

FULL DAY CHIANG RAI & GOLDEN TRIANGLE 
TOUR

ΤΣΙΑΝΓΚ ΡΑΙ 
ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ
ΤΡΙΓΩΝΟ

Έναρξη: 09:00 
Διάρκεια: 7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Απολαύστε την ηρεμία και το πανέμορφο τοπίο της βόρειας 
Ταϊλάνδης. Με την ανατολή του ήλιου, θα αναχωρήσουμε για 
μια όμορφη μέρα περιήγησης στα αξιοθέατα. Η πρώτη στάση 
θα είναι οι θαυμάσιες πηγές Mae Kajan όπου το φυσικό νερό 
είναι αρκετά ζεστό για να βράσει τα αυγά. Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούμε τρεις χώρες στο Χρυσό Τρίγωνο. Οι χώρες της 
Ταϊλάνδης, της Βιρμανίας και του Λάος συναντώνται ανάμεσα 
στους κυματιστούς λόφους και τα όριά τους καθορίζονται 
από το ισχυρό σημείο σύγκλισης του ποταμού Μεκόνγκ με τον 
ποταμό Ruak. Απολαύστε το σκηνικό με μια προαιρετική βόλτα 
με βάρκα κατά μήκος του ποταμού Μεκόνγκ. Θα έχετε επίσης 
την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για το “χρυσό” ή το όπιο, 
πίσω από το όνομα της περιοχής. Το φυτό που αποτελεί την 
πηγή πολλών ναρκωτικών καλλιεργείτο κάποτε στην περιοχή.. 
Ένα μουσείο αφιερωμένο στο οπιο εξετάζει ειλικρινά την ιστορία, 
την καλλιέργεια και τις επιζήμιες επιπτώσεις του.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην παραμεθόρια πόλη της 
Ταϊλάνδης Mae Sai πριν περάσουμε τη γέφυρα στη Βιρμανία 
για να επισκεφτούμε το Tachilek και τις πολύβουες αγορές. 
Στάση για μεσημεριανό γεύμα και στη συνέχεια με γεμάτες τις 
μπαταρίες μας  θα επισκεφτούμε τις αφορές για ψώνια και 
διάφορα σουβενίρ ανάμεσα τους και αυθεντικές χειροτεχνίες 
της Βιρμανίας όπως είναιτα σαρόνγκα, οι μαριονέτες και τα 
cheroots, που διατείθονται στην αγορά. Κατά την επιστροφή 
μας στο Τσιάνγκ Μάι, θα δούμε πώς ζουν οι εγγενείς πληθυσμοί 
μεα μέλη της  φυλής Akha, που είναι γνωστά για την υπέροχη 
αίσθηση του χιούμορ τους, και μέλη της φυλής Yao, που 
δημιουργούν εξαιρετικά κεντημένα κοστούμια.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Γεύμα 
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- ΦιλοδωρήματαPL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

FULL DAY GOLDEN TRIANGLE: A GLIMPSE OF  
BURMA AND LAOS

ΤΑΪΛΑΝΔΗ, 
ΜΙΑΝΜΑΡ & 
ΛΑΟΣ

Έναρξη: 08:00 
Διάρκεια: 9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Συνάντηση στο ξενοδοχείο σας με τον τοπικό μας οδηγό και 
αναχώρηση με προορισμό το Mae Sai, την πολυσύχναστη 
συνοικία με τη Μιανμάρ. Θα περάσουμε τα σύνορα στη 
Tachilek και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε μια μικρότερη 
έκδοση της παγόδας Shwedagon αλλά και μερικούς 
άλλους ναούς σε στύλ Βιρμανίας με το ταξί-ποδήλατο. Πριν 
από την επιστροφή μας στη Ταϊλάνδη θα επισκεφτούμε 
μια αγορά στα σύνορα.  Η περιήγηση μας συνεχίζει για το 
περίφημο Χρυσό Τρίγωνο όπου συναντιούνται τα σύνορα 
της Ταϊλάνδης, του Μιανμάρ και του Λάος. Γεύμα σε τοπικό 
εστιατόριο με θέα τον ποταμό Μέκονγκ. Στη συνέχεια θα 
ανέβουμε σε ένα τοπικό παραδοσιακό σκάφος προκειμένου 
να επισκεφτούμε το μικρό νησί Don Sao σε μια όμορφη 
βαρκάδα. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τα τουριστικά 
καταστήματα του νησιού όπου θα ανακαλύψουμε ότι 
βρισκόμαστε και επίσημα στο Λάος! Έφτασε η ώρα όμως 
να επιστρέψουμε στο Τσιανγκ Ράι. Κατά τη διαδρομή μας θα 
επισκεφτούμε μερικά από τα πιο διάσημα ερείπια της παλιάς 
πόλης  Chiang Saen, τον ναό Wat Chedi Luang.  Εδώ θα 
παρακολουθήσετε μια μικρή τελετή πριν συνεχίσουμε στο 
Τσιάνγκ Ράι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Γεύμα
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

HALF DAY CHIANG MAI TEMPLES

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΤΣΙΑΝΓΚ 
ΜΑΪ

Έναρξη: 13:00 
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ανακαλύψτε την πνευματική πλευρά του Τσιάνγκ Μάι με 
επισκέψεις στους σημαντικότερους ναούς της πόλης. Αυτή η 
περιήγηση μισής ημέρας θα σας οδηγήσει στο εντυπωσιακό 
Wat Suan Dok, το ιστορικό Wat Phra Singh, το ουράνιο Wat 
Jedyod, το άφθαρτο Wat Chedi Luang και το αρχαίο Wat 
Chiang Mun. Ο ναός Wat Suan Dok έχει μια συλλογή από 
αστραφτερά λευκά chedi - βουδιστικά μαυσωλεία. Οι λευκοί 
πυργίσκοι αντιτίθενται δραματικά με τα βουνά στο βάθος 
κάνοντας το σημείο ιδανικό για φωτογραφίες. Οι στάχτες των 
βασιλικών οικογενειών του Τσιάνγκ Μάι είναι εδώ. Θαυμάστε 
τον ναό του 14ου αιώνα Wat Phra Singh, που αποτελεί 
ένα αστρικό παράδειγμα της αρχιτεκτονικής Lanna που 
εμφανίζεται σε οροφές υψηλού βήματος, τριών επιπέδων 
με περίτεχνα ξυλόγλυπτα ξύλινα καλύμματα. Ο ναός Phra 
Singh, φιλοξενεί ένα βούδα με την μορφή λιονταριού, αλλά 
και πολλά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Θα επισκεφτούμε 
τον ναό των επτά πυλών Wat Jedyod καθώς επίσης και το 
Wat Chedi Luang που παραμένει ένα ιερό σημείο παρά την 
ζημειά που υπέστη κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.  Κατά το 
μετασεισμό το μυτερό μέρος της οροφής του κατέρρευσε 
σε ένα μετασεισμό το 1545 ενώ η καταστροφή αυτή έχει 
ενισχύσει τη δύναμη και την ομορφιά του και το καθιστά 
ένα σημαντικό σημείο για τους προσκυνητές. Διάφοροι 
ναοί που είναι αφιερωμένοι στον βούδα περιέχουν κομμάτια 
τούβλων από το ερειπωμένο μαυσωλείο. Ένα άλλο σημείο 
της περιήγησης μας είναι ο αρχαιότερος ναός του Τσιανγκ 
Μάι που κτίστηκε το 1297 Wat Chiang Mun που φιλοξενεί 
δυο ιερά και αρχαία αγάλματα του Βούδα. Εντυπωσιαστείτε 
από το ιερό Chang Lom που είναι γνωστό και ως το ιερό των 
ελεφάντων. Αυτό το μαυσωλείο πλαισιώνεται από ελέφαντες 
φτιαγμένους με τούβλο που στηρίζουν με την πλάτη τους 
την υποδομή των ορόφων του κτιρίου.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

FULL DAY JUNGLE ZIPLINE ADVENTURE WITH 
LUNCH

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 

Έναρξη: 06:30 ή 08:00 
Διάρκεια: 6-7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ελάτε να ζήσετε μια μοναδική περιπέτεια στο ταξίδι σας με το 
Zip Line Tour της Νοτιοανατολικής Ασίας στο οποίο θα έχετε 
την ευκαιρία να δείτε τα άγρια   Gibbons. Απλή ομορφιά, μαγεία 
και περιπέτεια βαθιά μέσα σε ένα από τα πιο παρθένα τροπικά 
δάση της Ταϊλάνδης. Ξέρουμε ότι θα έχετε μια αξέχαστη εμπειρία, 
περνώντας μέσα από τη ζούγκλα και απολαμβάνοντας την 
ίδια εντυπωσιακή θέα με τους υψηλότερους κατοίκους της! 
Ανεβαίνοντας στο βουνό και πάνω από τις κορυφές των 
δέντρων του παρθένου τροπικού δάσους έξω από το Τσιάνγκ 
Μάι θα έχετε την ευκαιρία να γλυστρήσετε μέσα από τη 
ζούγκλα στα καλώδια 7 χιλιωμέτρων πο προσφέρει το zipline. 
Η περιπέτεια μας περιλαμβάνει 33 διαφορετικές πλάτφόρμες, 3 
κρεμμαστές γέφυρες και 2 κατηφορικές διαδρομές. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη γραμμή zipline της Ασίας, η οποία εκτείνεται 
σε πάνω από 800 μέτρα. Μια διαδρομή που θα νιώσετε ότι 
πετάτε μέσα από τη φύση.  Η διαδρομή των καλωδίων είναι 
κτισμένη με τα διεθνής πρότυπα ασφαλείας που φαίνεται 
και μέσα στα εννέα χρόνια λειτουργίας του. Δυο έμπειροι 
ειδικευμένοι οδηγοί θα σας δώσουν τις απαραίτες οδηγείες και 
ενημέρωση που αφορούν την ασφάλεια σας πριν να ξεκινήσει 
η διαδρομή σας. Καθ’όλη τη διαδρομή μας θα μαθαίνουμε 
για την άγρια φύση αλλά και την βλάστηση που μας περικλύει. 
Νιώστε την αδρεναλίνη σας να ανεβαίνει στα ύψη με αυτή τη 
δραστηριότητα που είναι ιδανική για όλους, αφού δεν χρειάζεται 
να έχετε συγκεκριμμένη αθλητική κατάσταση, χρειάζεται μόνο η 
καλή διάθεση σας και ελάτε για να πετάξουμε μαζί! Μαζί με την 
εμπειρία αυτή έχετε την επιλογή να επίσκεψης των πανέμορφων 
καταρράκτων Mae Kampong καθώς επίσης και ένα αυθεντικό 
Ταϊλανδέζικο γεύμα  με τοπικά προϊόντα και εμφιαλωμένο νερό.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Εξοπλισμός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- ΦιλοδωρήματαPL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

MAE TAMAN RAFTING & ELEPHANT RIDING

ΦΥΣΙΚΗ 
ΟΜΟΡΦΙΑ

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ελάτε να ζήσετε μια μοναδική περιπέτεια στο ταξίδι σας με το 
Zip Line Tour της Νοτιοανατολικής Ασίας στο οποίο θα έχετε 
την ευκαιρία να δείτε τα άγρια   Gibbons. Απλή ομορφιά, μαγεία 
και περιπέτεια βαθιά μέσα σε ένα από τα πιο παρθένα τροπικά 
δάση της Ταϊλάνδης. Ξέρουμε ότι θα έχετε μια αξέχαστη εμπειρία, 
περνώντας μέσα από τη ζούγκλα και απολαμβάνοντας την 
ίδια εντυπωσιακή θέα με τους υψηλότερους κατοίκους της! 
Ανεβαίνοντας στο βουνό και πάνω από τις κορυφές των 
δέντρων του παρθένου τροπικού δάσους έξω από το Τσιάνγκ 
Μάι θα έχετε την ευκαιρία να γλυστρήσετε μέσα από τη 
ζούγκλα στα καλώδια 7 χιλιωμέτρων πο προσφέρει το zipline. 
Η περιπέτεια μας περιλαμβάνει 33 διαφορετικές πλάτφόρμες, 3 
κρεμμαστές γέφυρες και 2 κατηφορικές διαδρομές. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη γραμμή zipline της Ασίας, η οποία εκτείνεται 
σε πάνω από 800 μέτρα. Μια διαδρομή που θα νιώσετε ότι 
πετάτε μέσα από τη φύση.  Η διαδρομή των καλωδίων είναι 
κτισμένη με τα διεθνής πρότυπα ασφαλείας που φαίνεται 
και μέσα στα εννέα χρόνια λειτουργίας του. Δυο έμπειροι 
ειδικευμένοι οδηγοί θα σας δώσουν τις απαραίτες οδηγείες και 
ενημέρωση που αφορούν την ασφάλεια σας πριν να ξεκινήσει 
η διαδρομή σας. Καθ’όλη τη διαδρομή μας θα μαθαίνουμε 
για την άγρια φύση αλλά και την βλάστηση που μας περικλύει. 
Νιώστε την αδρεναλίνη σας να ανεβαίνει στα ύψη με αυτή τη 
δραστηριότητα που είναι ιδανική για όλους, αφού δεν χρειάζεται 
να έχετε συγκεκριμμένη αθλητική κατάσταση, χρειάζεται μόνο η 
καλή διάθεση σας και ελάτε για να πετάξουμε μαζί! Μαζί με την 
εμπειρία αυτή έχετε την επιλογή να επίσκεψης των πανέμορφων 
καταρράκτων Mae Kampong καθώς επίσης και ένα αυθεντικό 
Ταϊλανδέζικο γεύμα  με τοπικά προϊόντα και εμφιαλωμένο νερό.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- ΦιλοδωρήματαPL
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

DOI SUTHEP TEMPLE & CITY TEMPLES WITH 
LUNCH

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή είναι  μια πολύ καλή περιήγηση για να ξεκινήσετε τη 
γνωριμία σας με το Chiang Mai αφού θα σας δώσει μια 
σημαντική σφαιρική άποψη για αυτή την όμορφη πόλη, που 
διαθέτει περισσότερα από 700 χρόνια ιστορίας. Θα πάρουμε 
τον δρόμο πλάι στον λόφο με θέα την πόλη για να επισκεφτούμε 
ένα από τους σημαντικότερους ναούς του Τσιάνγκ Μάι το Wat 
Phra That Doi Suthep ηλικίας 600 χρόνων και βρίσκεται 3500 
πόδια πάνω από την στάθμη της θάλασσας. Στο εσωτερικό 
του είναι το σύμβολο της πόλης, ένα χάλκινο άγαλμα che-
di αλλά και την χρυσαφένια ομπ΄ρελλα πέντε επιπέδων που 
περιέχει κειμήλια του μεγάλου βούδα. Από την βεράντα θα έχετε 
πρόσβαση σε μια πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλης. 
Μόλις φτάσετε θα πρέπει να ανεβείτε τα 306 σκαλοπάτια της 
σκάλας Naga με τον ταιλανδέζικο μυθολογικό δράκο. Στη 
συνέχεια της περιήγησης μας στην πόλη θα δούμε τον κήπο των 
λουλουδιών του βασιλιά στον ναό Wat Saun Dok με τηκεντρική 
στούπα και τον ναό Wat Chendi Loyang, που αποτελείται από 
ένα εντυπωσιακό άγαλμα που κτίστηκε αρχικά το 1411.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

MARKETS & TEMPLES OF CHIANG MAI TOUR 
- PRIVATE

ΒΟΛΤΑ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

Έναρξη: 08:00 ή 13:00 
Διάρκεια: 8.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αυτή είναι  μια πολύ καλή περιήγηση για να ξεκινήσετε τη 
γνωριμία σας με το Chiang Mai αφού θα σας δώσει μια 
σημαντική σφαιρική άποψη για αυτή την όμορφη πόλη, που 
διαθέτει περισσότερα από 700 χρόνια ιστορίας. Θα πάρουμε 
τον δρόμο πλάι στον λόφο με θέα την πόλη για να επισκεφτούμε 
ένα από τους σημαντικότερους ναούς του Τσιάνγκ Μάι το Wat 
Phra That Doi Suthep ηλικίας 600 χρόνων και βρίσκεται 3500 
πόδια πάνω από την στάθμη της θάλασσας. Στο εσωτερικό 
του είναι το σύμβολο της πόλης, ένα χάλκινο άγαλμα che-
di αλλά και την χρυσαφένια ομπ΄ρελλα πέντε επιπέδων που 
περιέχει κειμήλια του μεγάλου βούδα. Από την βεράντα θα έχετε 
πρόσβαση σε μια πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλης. 
Μόλις φτάσετε θα πρέπει να ανεβείτε τα 306 σκαλοπάτια της 
σκάλας Naga με τον ταιλανδέζικο μυθολογικό δράκο. Στη 
συνέχεια της περιήγησης μας στην πόλη θα δούμε τον κήπο των 
λουλουδιών του βασιλιά στον ναό Wat Saun Dok με τηκεντρική 
στούπα και τον ναό Wat Chendi Loyang, που αποτελείται από 
ένα εντυπωσιακό άγαλμα που κτίστηκε αρχικά το 1411.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο
- Οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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MAE SA ELEPHANT CAMP & BOTANICAL 
GARDEN & ORCHID FARM

ΚΗΠΟΙ ΚΑΙ 
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

Έναρξη: 08:00  
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια οδική περιήγηση από τη πόλη  του Τσιάνγκ Μάι προς 
τη Mae Rim. Ξεκινήστε με μια επίσκεψη σε ένα καταφύγιο 
ελεφάντων για να δείτε αυτά τα αξιοθαύμαστα και ευφυή 
ζώα να δουλεύουν και να απολαμβάνουν το μπάνιο τους. 
Στη συνέχεια, επισκεφθείτε τον Βοτανικό Κήπο της Βασίλισσας 
Sirikit για να δείτε μια ποικιλία φυτικών ζωών, που κυμαίνονται 
από τα πιο κοινά μέχρι τα πιο σπάνια. Μέσα σε αυτόν τον 
κήπο, βρίσκεται και ένας γοητευτικός καταρράκτης όπου οι 
επισκέπτες απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα tranguil. Συνεχίστε 
στο κοντινό αγρόκτημα ορχιδέας για να εξερευνήσετε και να 
μάθετε περισσότερα για αυτά τα εξαιρετικά λουλούδια.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Εισητήριο

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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