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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

GWK & ULUWATU TOUR WITH LUNCH

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
& 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Έναρξη: 08:30 - 09:00
Διάρκεια: 5-6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Παραλαβή από το ξενοδοχείο και αρχική επίσκεψη στο πάρκο 
κουλτούρας GWK (Garuda Wisnu Kencana) που σχεδιάστηκε 
και κατασκευάστηκε από τον Nyoman Nuarta, έναν από 
τους πιο σύγχρονους γλύπτες της Ινδονησίας. Ένα μνημείο 
που θα σας κόψει την ανάσα σε συνδυασμό με τη φαντασία 
και τη τεχνολογία που έρχονται να συνθέσουν ένα μοναδικό 
πάρκο κουλτούρας που θα σας εντυπωσιάσει. Το πάρκο 
προσφέρει αξιοθέατα τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους 
ξένους επισκέπτες με εγκαταστάσεις όπως το Lotus Pond, το 
πάρκο Φεστιβάλ, το Αμφιθέατρο, το θέατρο του δρόμου, το 
εκθεσιακό κέντρο, το Jendela Bali το πανοραμικό εστιατόριο 
και το κατάστημα αναμνηστικών. Το Πολιτιστικό Πάρκο GWK 
έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει, ειδικά τις νέες γενιές, τη σημασία 
της διατήρησης και καλλιέργειας παγκόσμια πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Επόμενος σταθμός στο ναό Uluwatu, έναν 
εντυπωσιακό ναό 80 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας 
ενώ το ηλιοβασίλεμα εκεί είναι μοναδικό. Χαρακτηρίζεται από 
ένα μικρό δάσος το οποίο λέγετε Alas Kekeran, ανήκει στον 
ναό και κατοικείται κυρίως από πιθήκους. Είναι ένας από τους 
έξι βασικούς ναούς που είναι αφιερωμένοι στα πνεύματα του 
Μπαλί και σίγουρα από τους καλύτερους προορισμούς για να 
επισκεφτείτε κατά την διαμονή σας στο Μπαλί. Το όνομα του 
Uluwatu προήλθε από τη λέξη Ulu που σημαίνει το κεφάλι και 
το Watu που σημαίνει πέτρα. Ως εκ τούτου, ο ναός του Ulu-
watu εννοεί τον ναό που χτίστηκε στην άκρη κοραλλιογενών 
υφάλων.

Περιλαμβάνεται:
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο και 
αντίστροφα με κλιματιζόμενο όχημα
- Τοπικός αγγλόφωνος και ελληνόφωνος ξεναγός
- Παγωμένα νερά και καθαρή πετσέτα ανά άτομο
- Μεσημεριανό γεύμα 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Εισιτήριο εισόδου στο πάρκο GWK 
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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FULL DAY BEDUGUL - TANAH LOT - ROYAL 
TEMPLE - COFFEE PLANTATION - ULUN DANU 
- MONKEY FOREST

BEDUGUL - 
ΝΑΟΙ - ΦΥΤΕΙΕΣ 
ΚΑΦΕ - ΔΑΣΟΣ 
ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ

Έναρξη: 08:00 - 08:30 
Διάρκεια: 10 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την επίσκεψη στο ναό 
Tanah Lot, βασιλικός ναός της αυτοκρατορίας Mengwi που 
βρίσκεται 18χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Ντενπασάρ. Ο 
ναός είναι εύκολα προσβάσιμος σε λίγα λεπτά με τα πόδια 
αφού απέχει μόλις 20 μέτρα από την ακτή. Σε ορισμένες 
γωνιές γύρω από το ναό Tanah Lot υπάρχουν φίδια σε 
ασπρόμαυρο χρώμα όπου σύμφωνα με την τοπική κοινωνία 
πιστεύουν ότι είναι ιερά και οι φύλακες του ναού από την 
κακή επιρροή. 

Στη συνέχεια επίσκεψη στο ναό Taman Ayun που θεωρείται και 
ο βασιλικός ναός της αυτοκρατορίας Mengwi στο ομώνυμο 
χωριό περίπου 18km βόρεια της Ντενπασάρ. Βρίσκεται 
στη γη που περιβάλλεται από τη μεγάλη λίμνη ψαριών και 
μοιάζει να μετατοπίζει το νερό, διαθέτει πολυώροφη οροφή, 
Μπαλινέζικη αρχιτεκτονική και πανέμορφο μεγάλο κήπο 
στην μπροστινή αυλή. Επόμενη επίσκεψη στις φυτείες καφέ 
όπου θα δέιτε πως παράγετε ο καφές Luwak. Εδώ θα βρείτε 
μπαχαρικά, φρούτα και εξωτικά λουλούδια. Ακολουθεί ο 
Μπαλινέζικος Ινδουϊστικός ναός Ulun Danu στην επαρχία 
Κάντι. Βρίσκεται στη λίμνη Μπερατάν με όμορφη θέα στη 
λίμνη και τους γύρω λόφους. Για το τέλος επίσκεψη στο 
δάσος των πιθήκων στον ναό Pura Bukit Sari στην καρδιά 
του δάσους. Οι πίθηκοι εδώ πιστεύεται ότι είναι ιεροί και 
μάλιστα θα προσεγγίσουν όποιον δείχνει τα σέβη του προς 
το ναό.

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο και 
αντίστροφα με κλιματιζόμενο όχημα
- Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός
- Εισιτήρια εισόδου
- Παγωμένα νερά και καθαρή πετσέτα ανά άτομο

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά (θα σταματήσουμε σε τοπικό εστιατόριο)
- Φιλοδωρήματα
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FULL DAY BEST OF UBUD - WATERFALL - 
WOOD CARVING VILLAGE - ELEPHANT 
CAVE TEMPLE - TIRTA EMPUL - RICE TERRAC-
ES  

ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ UBUD

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεκινήστε την περιήγηση με μία επίσκεψη στον μοναδικό 
καταρράκτη Tegenungan, ένας πανέμορφος καταρράκτης 
κατάλληλος για όσους αγαπούν την φύση. Βρίσκεται σε βολική 
θέση ανάμεσα στο Ubud και την επαρχιακή πρωτεύουσα του 
Μπαλί το Ντενπασάρ. Επόμενη επίσκεψη στο Wood Carving 
Village, ένα χωριό τέχνης με επίκεντρο το σκάλισμα ξύλινων 
γλυπτών. Η φήμη αυτού του χωριού έχει αναγνωριστεί σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. Αν επιθυμείτε μπορείτε να σταματήσετε για 
γεύμα (δεν περιλαμβάνεται). Στην συνέχεια θα επισκεφθείτε το 
σπήλαιο Ναός του Ελέφαντα. Το “Elephant Cave” είναι ένας 
αρχαιολογικός χώρος με σημαντική ιστορική αξία που το 
καθιστά ένα ξεχωριστό μέρος για να επισκεφθείτε. Βρίσκεται 
στην δυτική άκρη του χωριού Bedulu, 6 km έξω από το 
Ubud, με το νεκροταφείο στην αυλή και γλυπτά, ένα κεντρικό 
διαλογιστικό σπήλαιο, λίμνες και εντυπωσιακές βρύσες. Ο 
ναός χαρακτηρίζεται από απειλητικά πρόσωπα που είναι 
χαραγμένα στην πέτρα - ο σκοπός των οποίων θεωρείται ότι 
είναι να διώχνουν μακριά τα κακά πνεύματα. Επόμενη επίσκεψη 
στο ναό Tirta Empul με τα ιερά νερά που βρίσκεται στην περιοχή 
του χωριού Tampak Siring μέσα στην πεδιάδα ενώ περιβάλλεται 
από το λόφο. Στα ανατολικά του ναού βρίσκεται το παλάτι 
του προέδρου της Ινδονησίας που δημιουργήθηκε από τον 
πρώτο πρόεδρο της περιοχής. Το παλάτι είναι ένα καλλιτεχνικό 
πολιτιστικό κέντρο, ενώ η παραδοσιακή αγορά είναι ο τόπος 
της τοπικής οικονομίας. Επόμενος σταθμός οι φυτείες ρυζιού 
Tegallalang που προσφέρουν μια γραφική εικόνα που 
απλώνεται στα ρυάκια και στις πλαγιές της κοιλάδας.

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς τo ξενοδοχείo και 
αντίστροφα με κλιματιζόμενο όχημα
- Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων
- Κρύο νερό και πετσέτα ανά άτομο
- Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

TOPRECCOM-ENDED
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NUSA PENIDA ISLAND - SHARED

ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ 
NUSA PENIDA

Έναρξη: 07:45 - 08:00 
Διάρκεια: 10 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ανακαλύψτε τον παράδεισο στο γραφικό νησί Nusa Penida 
με τις καθημερινές κρουαζιέρες Quicksilver που σταθμεύουν 
στον πλωτήρα για όλη την ημέρα. Το νησί διαθέτει σούπερ 
κήπους και απίστευτη θαλάσσια ζωή, που αποτελούν ιδανική 
βάση για να απολαύσετε θαλάσσια σπορ, απεριόριστες 
βόλτες με banana boat και καταδύσεις με αναπνευστήρα 
πάντοτε με την καθοδήγηση ειδικευμένων εκπαιδευτών 
έτοιμους να σας βοηθήσουν. 

Αν δεν επιθυμείτε να βραχείτε, μπορείτε να δείτε τους 
απίστευτους κοραλλιογενείς σχηματισμούς από την 
άνεση του ημι-βυθιζόμενου σκάφους. Πάρτε τη βάρκα 
από το νησί και επισκεφτείτε το χωριό Toyapakeh. Εδώ 
μπορείτε να παρατηρήσετε χελώνες, να παρακολουθήσετε 
κοκορομαχίες, να δοκιμάσετε παραδοσιακές μπαλινέζικες 
ενδυμασίες και να απολαύσετε ένα αναζωογονητικό ποτό 
καρύδας. Ένα πλούσιο τροπικό γεύμα σε μπουφέ σερβίρεται 
στο κλιματιζόμενο σαλόνι του Quicksilver ή αν επιθυμείτε 
μπορείτε να δειπνήσετε στον πλωτήρα. Άφιξη στο Sanur και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο γύρω στις 18.00. Ξεκούραση και 
διανυκτέρευση. 

Περιλαμβάνεται:
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο και 
αντίστροφα με κλιματιζόμενο όχημα
- Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός 
- Πρόγευμα και μεσημεριανό
- Θαλάσσια σπορ και εξοπλισμός καταδύσεων

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- ΦιλοδωρήματαPL
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DOLPHIN INTERACTION

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ 
ΔΕΛΦΙΝΙΑ

Έναρξη: 09:00 ή 12:30 ή 15:00 
Διάρκεια: 3.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια μοναδική εμπειρία με τα δελφίνια σε αυτό το πρόγραμμα 
προσωπικής επαφής με αυτά τα πανέμορφα θηλαστικά. 
Μια αξέχαστη διαδραστική εμπειρία. Το Dolphin Lodge 
βρίσκεται σε ένα χώρο μέσα στην θάλασσα σε μια φυσική 
πισίνα και η φιλοδοξία τους είναι να προωθήσουν στο κοινό 
την καλύτερη δυνατή επίγνωση για τα θαλάσσια θηλαστικά 
και του περίπλοκου υποβρύχιου κόσμου τους. Τα δελφίνια 
πρόκειται να σας εντυπωσιάσουν με την εξυπνάδα, τις 
δυνατότητες αλλά και την ευγένεια τους. Θα περάσετε 40 
αξέχαστα λεπτά μέσα στο νερό, όπου θα έχετε την ευκαιρία 
να ζήσετε τη συγκίνηση της στενής και προσωπικής επαφής 
μαζί με τα δελφίνια χάρη στο χάιδεμα, τις αγκαλιές, τα φιλιά 
και το παιχνίδι τους! Μια απολαυστική μέρα που σίγουρα 
δεν πρέπει να χάσετε!

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο και 
αντίστροφα με κλιματιζόμενο όχημα
- Μεταφορά στο Dolphin Lodge Seragan με ταχύπλοο 
σκάφος
- Δωρεάν αναψυκτικό, νερό και χυμό
- 40 λεπτά στη πισίνα με τα δελφίνια για μια μοναδική εμπειρία

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Η κολύμπηση με τα δελφίνια πληρώνετε απευθείας εκεί για 
όσους επιθυμούν (€10 το άτομο)
- Φιλοδωρήματα
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WHITE WATER RAFTING AT AYUNG RIVER 
AND BALI SWING 

RAFTING ΣΤΟ 
ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ 
ΚΟΥΝΙΑ 

Έναρξη: 08:00 
Διάρκεια: 8 -9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο προκειμένου να φτάσετε 
στο σημείο συνάντησης για ένα ποτό καλωσορίσματος. Στη 
συνέχεια θα εξερευνήσετε τις φυτείες ρυζιού και θα ψάξετε 
για τον δράκο που φιλοξενεί ο ποταμός αφού η ανάσα 
του προκαλεί αυτή την πρωινή ομίχλη. Ετοιμαστείτε για την 
πιο περιπετειώδη μέρα και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες 
ασφαλείας που θα σας δώσουν οι έμπειροι οδηγοί σας 
προκειμένου να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε σε αυτή τη 
διαδρομή περιπέτειας. Ετοιμαστείτε να κάνετε κωπηλασία 
και να βραχείτε κατά μήκος του παραδεισένιου ποταμού. 
Φαράγγια και τροπική βλάστηση μαζί με πανέμορφους 
καταρράκτες σας περιμένουν! Μια συναρπαστική εμπειρία 
για τους τολμηρούς! Στο τέλος της διαδρομής στο χωριό 
Bongkasa Pertiwi θα απολαύσετε την εμπειρία της κούνιας 
πάνω από το επίπεδο της ζούγκλας. Υπάρχουν πέντε 
διαφορετικές κούνιες για να επιλέξετε (5m, 10m, 20m, 78m). 
Απολαύσετε την κούνια σας με μορφή tandem πάνω στην 
άκρη του γκρεμού με θέα τον ποταμό, τους καταρράκτες 
και τη ζούγκλα του Ubud διάρκειας 2 ωρών. Περιλαμβάνεται 
αναψυκτικό και Μπαλινέζικο γλυκό.

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο και 
αντίστροφα με κλιματιζόμενο όχημα
- Απαραίτητος εξοπλισμός και αδιάβροχη τσάντα
- Επαγγελματίας οδηγός ποταμού
- Ασφάλιση
- Αναψυκτικό και Μπαλινέζικο γλυκό 
- Γεύμα μπουφέ στο ράφτινγκ

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα

Σημειώσεις: Η εκδρομή μπορεί να γίνει και μόνο ράφτινκ. 
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FULL DAY LEMBONGAN REEF CRUISE

ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ 
LEMBONGAN 

Έναρξη: 08:15 
Διάρκεια: 7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Απολαύστε μια αξέχαστη μέρα στη θάλασσα με ένα ταξίδι 
με πλοίο. Η κρουαζιέρα Bali Hai για το νησί Nusa Lem-
bongan προσφέρει μια πλήρη ημέρα διασκέδασης και 
συναρπαστικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, 
πάνω και κάτω από το νερό. Αναχωρήστε με το πολυτελές 
καταμαράν της κρουαζιέρας Bali Hai από το λιμάνι Benoa 
και πλεύσετε κατά μήκος των κρυστάλλινων νερών για τον 
ειρηνικό κόλπο Lembongan. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
εκδρομής, μπορείτε να δείτε την εξωτική θαλάσσια ζωή και 
τα πολύχρωμα κοράλλια του νησιού, από την άνεση του 
ημι-υποβρύχιου παρατηρητή κοραλλίων, πηγαίνοντας 
για καταδύσεις στον πανέμορφο κόλπο Lembongan! Η 
έμπειρη ομάδα μας από εκπαιδευτές κατάδυσης θα σας 
διδάξει τον τρόπο αν είναι η πρώτη σας φορά. Διασκεδάστε 
χαλαρώνοντας και κάνοντας ηλιοθεραπεία πίνοντας κοκτέιλ 
ή απολαύστε μια σειρά από άλλες δραστηριότητες όπως 
απεριόριστες διαδρομές με banana boat, μια πολιτιστική 
περιήγηση του νησιού ή τη συναρπαστική νεροτσουλήθρα 
35 μέτρων. Απολαύστε ένα νόστιμο γεύμα σε μπουφέ που 
σερβίρετε σε κλιματιζόμενη άνεση. Αυτή είναι μια απίστευτη 
ευκαιρία για να δείτε τον όμορφο υποβρύχιο κόσμο του 
Μπαλί, να κολυμπήσετε στην καταγάλανη θάλασσα, να 
απολαύσετε πολλές συναρπαστικές δραστηριότητες και να 
τραβήξετε πολλές φωτογραφίες για να θυμάστε αυτές τις 
στιγμές.

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο και 
αντίστροφα με κλιματιζόμενο όχημα
- Γεύμα στο πλοίο, ζωντανή μουσική
- Θαλάσσια σπορ και εξοπλισμός για snooker

Δεν περιλαμβάνεται:
- Η κατάδυση. Θα υπάρχει εκπαιδευτής στο πλοίο για όσους 
επιθυμούν να κάνουν κατάδυση και θα πληρώσετε επί τόπου
- ΦιλοδωρήματαPL
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ELEPHANT SAFARI RIDE 

ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ 
ΣΠΑΝΙΟΥΣ 
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ 
SUMATRAN

Έναρξη: 07:30 - 08:00 
Διάρκεια: 5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το πάρκο Safari Elephant στο Taro είναι ένας must 
προορισμός για τους επισκέπτες στο Μπαλί και είναι 
η μόνη πλήρης εμπειρία με ελέφαντες στον κόσμο 
καθιστώντας την πραγματικά μοναδική. Ελάτε σε μια στενή 
και προσωπική επαφή με αυτά τα απίστευτα ζώα σε ένα 
πανέμορφο περιβάλλον τροπικού πάρκου. Οι ελέφαντες 
μπορούν να θεαθούν βυθισμένοι στη λίμνη του πάρκου, 
να ζωγραφίζουν ή ανάμεσα στις βόλτες τους. Ταΐστε τους 
με το χέρι, αγγίξτε τους, φωτογραφηθείτε μαζί τους και 
στη συνέχεια, μάθετε περισσότερα για την καταγωγή των 
ελεφάντων και την ποικιλομορφία στις γραφικές οθόνες 
των πάρκων. Αναγνωρισμένο ως το Καλύτερο Πάρκο 
Ελεφάντων στον κόσμο, οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 
ένα πλήρες Κέντρο Υποδοχής και Πληροφόρησης, ένα 
Μουσείο, μια μεγάλη συλλογή αναμνηστικών και το μόνο 
Mammoth Skeleton της Νοτιοανατολικής Ασίας. Θαυμάστε 
τους ενώ δείχνουν τις δυνατότητες και την εξυπνάδα τους 
στο Park Arena ενώ επίσης σε επιλεγμένες ώρες καθημερινά 
ζωγραφίζουν πίνακες. Το διεθνώς αναγνωρισμένο πάρκο 
είναι ένα ιερό για αυτό το προστατευόμενο και απειλούμενο 
είδος, αλλά και μια συνολική εμπειρία που δεν αναπαράγεται 
πουθενά αλλού στον κόσμο. Όλοι οι ελέφαντες στο πάρκο 
διασώθηκαν από την αποδάσωση στην Κεντρική και Νότια 
Σουμάτρα.

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο και 
αντίστροφα με κλιματιζόμενο όχημα
- Γεύμα μπουφέ
- Εισιτήριο πάρκου
- Show ελεφάντων και βόλτα με τους ελέφαντες 30λεπτών
- Ασφάλεια

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά στο γεύμα
- ΦιλοδωρήματαPL
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EVENING DEVDAN SHOW

ΒΡΑΔΙΝΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
DEVDAN

Έναρξη: 19:00- 19:30 
Διάρκεια: 3.5 - 5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ψυχαγωγηθείτε με το συναρπαστικό show των Ινδιάνων 
και απολαύστε μια μοναδική εμπειρία ζωής με αυτό το 
υπερπαραγωγής show που όλοι μιλούν. Η λέξη Devdan 
προέρχεται από τα σανσκριτικά «Deva» και «Dhana», που 
σημαίνει “Χάριτος του Θεού”. Η ιστορία των Devdan ξεκινά 
όταν δύο μικρά παιδιά που ανήκουν σε μια τουριστική 
ομάδα, αισθάνονται να βαριούνται με το πρόγραμμα της 
περιοδείας και ξεφεύγουν από την ομάδα για να ανέβουν σε 
ένα βράχο που έχει τραβήξει την προσοχή τους. Βρίσκουν 
ένα θησαυροφυλάκιο που περιέχει διάφορα μοναδικά 
αντικείμενα, που θα πάρει και το κοινό και μέσα από ένα ταξίδι 
που κόβει την ανάσα γίνονται μάρτυρες του θησαυρού της 
Ινδονησίας. Νιώστε τον ενθουσιασμό, καθώς συναντάτε 
γιγαντιαίες παραδοσιακές μαριονέτες και μαγευτικές 
υφαντές καλύβες με υπέροχα και λαμπρά κατασκευασμένα 
ειδικά εφέ υψηλής τεχνολογίας, υπέροχες ψευδαισθήσεις 
και ακροβατικά. Εξερευνήστε την αυθεντική κληρονομιά και 
την ομορφιά της Ινδονησίας με τα σύγχρονα τραγούδια 
και χορούς της επίδειξης, με επίκεντρο τη δραματική και 
συναρπαστική δράση. Καμία επίσκεψη στο Μπαλί δεν θα 
ήταν πλήρης χωρίς αυτή τη θεαματική παράσταση.

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο και
αντίστροφα 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

Σημείωση: Σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να 
παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση. Μπορείτε να 
προμηθευτείτε τα εισητήρια σας από τον πράκτορα μας στo 
Μπαλί.PL
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VOLCANO TREKKING

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 
ΣΤΟ 
ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ 

Έναρξη: 15:00 ηλιοβασίλεμα ή 02:00 ανατολή ηλίου
Διάρκεια: 10 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Για τους τολμηρούς προτείνουμε την εκδρομή στο ηφαίστειο. 
Με αναχώρηση στις 15:00 μ.μ. θα οδηγηθείτε στο ηπιότερο 
κλίμα της Ινδονησίας, 1200 μέτρα πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας για να ξεκινήσετε το ταξίδι πεζοπορίας 1,5 – 2 
ωρών προς την κορυφή που φτάνει τα 1717 μέτρα. Μετά 
το ταξίδι σας θα ανταμειφθείτε από την όμορφη δύση του 
ηλίου. Η θέα από το Batur Mountain είναι απόκοσμη, σαν 
ένα γιγάντιο πιάτο με το κάτω μισό να καλύπτεται με νερό 
και μια σειρά ηφαιστειακών κώνων διαγράφεται στη μέση. 
Θα δείτε την υπέροχη θέα και θα απολαύσετε μια αξέχαστη 
δύση του ηλίου από την κορυφή ενός ενεργού ηφαιστείου. 
Πόσο συχνά θα είστε σε θέση να το κάνετε αυτό;

Περπατήστε γύρω από το χείλος του κώνου του ηφαιστείου 
για να δείτε τον κρατήρα της τελευταίας έκρηξης. Από τον 
κρατήρα φαίνεται η μαύρη λάβα που τέθηκε κατά τη διάρκεια 
της πρώτης και της δεύτερης έκρηξης. Επιστροφή πίσω στο 
ξενοδοχείο μας αργά το βράδυ μεταξύ 21:00 με 22:00 το 
βράδυ!

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο και 
αντίστροφα με κλιματιζόμενο όχημα
- Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός 
- Πόλος Πεζοπορίας
- Μπουκάλι νερό  
- Στο ηφαίστειο θα υπάρχει μικρόγευμα έκπληξη

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα

Σημείωση: Η εκδρομή μπορεί να γίνει και με αναχώρηση στις 
02:30 για να δείτε την ανατολή του ηλίου. PL
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BALI ZOO

ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ 
ΜΠΑΛΙ

Έναρξη: - 
Διάρκεια: 6 - 7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεκινήστε μία συναρπαστική περιπέτεια με ένα ταξίδι στο 
ζωολογικό κήπο του Μπαλί. Ο ζωολογικός κήπος καλύπτεται 
από 12 στρέμματα πλούσιο τροπικό κήπο και λουλούδια και 
είναι το σπίτι για πάνω από 350 ζώα, η πλειοψηφία των οποίων 
είναι ενδημικά στην Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένων των 
σπάνιων και απειλούμενων ειδών, όπως ο ελέφαντας Su-
matran, η τίγρης Sumatran, ο Ουρακοτάγκος, η αρκούδα 
Sun και Binturong. Τοποθετημένος στην καρδιά του Μπαλί, 
ο ζωολογικός κήπος απέχει μόλις δέκα λεπτά από το Ubud. 
Γνωρίστε την ομορφιά του ζωολογικού κήπου στο Μπαλί, 
μαθαίνοντας για τα ζώα, την καθημερινή τους ζωή, τι 
τρώνε, που παίζουν κ.λπ. Γίνετε μάρτυρας στη σίτιση των 
λιονταριών, κροκοδείλων και τιγρών. Απολαύστε μία αγκαλιά 
από ένα μαϊμουδάκι, ενώ τραβάτε φωτογραφίες που θα 
λατρεύετε για πολλά χρόνια. Ζήστε την μοναδική ευκαιρία να 
φωτογραφηθείτε καθώς κάθεστε κοντά σε ένα ήμερο τιγράκι, 
κροκόδειλους, binturongs, πύθωνες και πολλά άλλα. Αγγίξτε 
τα υπέροχα αυτά ζώα και φωτογραφηθείτε μέσα στην 
εξωτική χλωρίδα και πανίδα. Αυτή η κοντινή και προσωπική 
επαφή σας δίνει την ευκαιρία να βιώσετε τη διασκέδαση της 
φύσης και την ανεύ ορίων αγάπη των ζωών. 

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο και
αντίστροφα 
- Εισιτήριο πάρκου

Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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CITY TOUR

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ

Έναρξη: 09:00 ή 14:00
Διάρκεια: 3,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ζήστε την γοητεία ανάμεσα στα ιστορικά και αναλλοίωτα 
στον χρόνο στοιχεία της Σιγκαπούρης, με τον κοσμοπολίτικο 
σύγχρονο αέρα που εμπνέει. Ένας προορισμός όπου η Ανατολή 
συναντά τη δύση και το παρελθόν το μέλλον, ένα περιβάλλον 
ασυνήθιστο που δεν πρόκειται να το συναντήσετε αλλού στην 
γη. Η περιήγηση αυτή έχει διάρκεια μισής μέρας και μπορείτε 
να επιλέξετε ανάμεσα σε πρωινή ή απογευματινή. Ξεκινούμε με 
οδική περιήγηση από την περιοχή Civic, περνώντας από τα 
εντυπωσιακά καταπράσινα τοπία της Padang και το κλαμπ 
Κρίκετ. Στη συνέχεια προχωρούμε προς την Βουλή, το Ανώτατο 
Δικαστήριο και το εντυπωσιακό δημαρχείο της πόλης. Σταθμός 
στο Πάρκο Μέρλιν για ποτό με θέα το εκπληκτικό Μαρίνα Μπέι. 
Η περιήγηση μας συνεχίζει, αφήνοντας πίσω μας την 
κοσμοπολίτικη πλευρά της πόλης αναζητώντας λίγη γαλήνη 
στον ναό Thian Hock Keng. Πρόκειται για ένα από τους 
αρχαιότερους ναούς της Σιγκαπούρης. Προχωρούμε στη 
γειτονική αγορά με τα χειροποίητα σουβενίρ και προϊόντα 
έχοντας την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον τρόπο 
κατασκευής τους και τους τεχνίτες καθώς τα δημιουργούν. 
Ετοιμαστείτε να εντυπωσιαστείτε, αφού η επόμενη μας στάση 
είναι το Εθνικό Πάρκο Ορχιδέων. Ο κήπος έχει περισσότερα 
από 60 000 φυτά από ορχιδέες και περισσότερα από 400 είδη. Η 
περιήγηση μας τελειώνει με ένα περίπατο στη γειτονική «Μικρή 
Ινδία» που οι μυρωδιές από τα μπαχαρικά και το γιασεμί θα 
σας μαγέψουν. Η Σιγκαπούρη σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει, 
από τα ιστορικά της κτίρια μέχρι τους υπερσύγχρονους 
ουρανοξύστες της, μέχρι τα χρώματα του φυσικού της τοπίου. 

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το σημείο συνάντησης 
και αντίστροφα 

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα          PL
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NIGHTOUT MARINA BAY 

ΒΡΑΔΙΝΗ 
ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ 
ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ

Έναρξη: 18:00
Διάρκεια: 3,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Στο Lau Pa Sat Festival Village, δοκιμάζουμε ‘satays’ με ket-
upat (κέικ ρύζι) στη μοναδική Satay Street στη Σιγκαπούρη.  
Ένας πολυσύχναστος δρόμος την ημέρα, αλλά καθώς 
πέφτει το βράδυ, τα πλαστικά τραπέζια και καρέκλες 
ξεδιπλώνουν μαζί με τις πυρκαγιές από κάρβουνο. Θα έχετε 
χρόνο για να γευτείτε ένα γρήγορο δείπνο, όπου ο οδηγός 
θα παρουσιάσει τη μεγάλη ποικιλία τοπικών και διεθνών 
τροφίμων στην αγορά του Φεστιβάλ. Στο Gardens by the 
Bay, ανακαλύψτε εξωτικά φυτά στο FlowerDome από τις 
5 ηπείρους που εμφανίζονται σε 9 διαφορετικούς κήπους. 
Περπατήστε στο Cloud Forest και θαυμάστε τον ψηλό 
εσωτερικό καταρράκτη των 35 μέτρων, έναν μυστηριώδη 
κόσμο γεμάτο ομίχλη και θαυμάστε τα μοναδικά και 
εύθραυστα φυτά. Παρακολουθήστε το SuperTree Grove να 
ζωντανεύει με μια συναρπαστική απεικόνιση φωτός και ήχου 
το βράδυ! Τελειώστε το βράδυ με θέα από την κορυφή του 
Skypark Marina Bay Sand, σκαρφαλωμένοι στα 200 μέτρα 
στον αέρα.

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο σας 
και αντίστροφα
- Εισιτήρια εισόδων

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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SINGAPORE GARDENS BY THE BAY TOUR

ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ 
ΣΙΓΚΑΠΟΥ-
ΡΗΣ

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

Ελάτε να ανακαλύψετε το νέο βοτανικό θαύμα της 
Σιγκαπούρης, τους Κήπους του κόλπου, έναν παράξενο 
κήπο με παραδεισένιο τοπίο σε ένα καταπράσινο χώρο. 
Στο σύντομο χρονικό διάστημα που οι Κήποι είναι ανοιχτοί 
έχουν καθιερωθεί ως ένας από τους must προορισμούς 
του νησιού. Κάντε το δρόμο σας στα δύο δροσερά 
σκηνικά που βρίσκονται κατά μήκος της άκρης του Ma-
rina Reservoir: το FlowerDome, που περιλαμβάνει φυτά 
από τη Μεσόγειο και άλλες ημι-άνυδρες τροπικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων των ελαιώνων χιλιάδων ετών, bao-
babs και κάκτους. Θαυμάστε το Cloud Forest, το οποίο 
αναπαριστά τις συνθήκες που βρίσκονται σε τροπικές 
ορεινές περιοχές. Ακόμη διαθέτει βουνό και καταρράκτη 35 
μέτρων όλα εξ ολοκλήρου δημιουργήματα ανθρώπων. Για 
το τέλος εξερευνήστε τα Supertree Grove. Τα κολοσσιαία 
δέντρα όπου το κάθε ένα από αυτά διαθέτει κατακόρυφους 
κήπους, που κυμαίνονται σε ύψος μεταξύ 25 και 50 μέτρων. 
Μην χάσετε την εκπληκτική θέα από ύψος 22 μέτρων, 
που συνδέει δύο από τα ψηλότερα Supertrees. Το βράδυ, 
όταν πέφτει το σκοτάδι, τα Supertrees ζωντανεύουν με ένα 
θεαματικό φως και ηχητικό show στις 7:45 μ.μ. και 8:45 το 
βράδυ.

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από το ξενοδοχείο σας προς 
τους Κήπους
- Εισιτήρια εισόδων

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά επιστροφής στο ξενοδοχείο σας
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL

UT
ON
 TR
AV
EL
 &
 TO
UR
S



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

SINGAPORE BY NIGHT CITY TOUR

ΒΡΑΔΙΝΗ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Έναρξη: 18:30
Διάρκεια: 5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ελάτε μαζί μας για να ανακαλύψετε την Σιγκαπούρη που είναι 
αναμφισβήτητα πιο όμορφη τη νύχτα. Περικυκλώστε τον 
εαυτό σας σε πολύχρωμα φώτα και γαλήνια νερά καθώς 
θα απολαμβάνετε το δείπνο σας πλάϊ στο ποτάμι κάτω 
από το θεαματικό Σιγκαπουριανό ηλιοβασίλεμα. Δείτε το 
μεγαλύτερο συντριβάνι του κόσμου το The Fountain of Wealth 
και το τεράστιο εμπορικό κέντρο Suntec City. Κάτω από τον 
μανδύα των αστεριών που γλιστρούν διάσπαρτα στο σκοτάδι 
εντυπωσιαστείτε από την κατασκευή Benjamin Sheares Bridge, 
την μεγαλύτερη γέφυρα στη Σιγκαπούρη. Στην ξηρά, η νυχτερινή 
περιπέτεια συνεχίζεται καθώς μπαίνετε στο σαγηνευτικό κόσμο 
της νύχτας και στα παζάρια. Με τον τοπικό οδηγό, κάντε μια 
βόλτα στο διάσημο παζάρι Bugis Street, το οποίο βουίζει κατά 
την εορταστική περίοδο. Επισκεφθείτε το συναρπαστικό Pasar 
Malam και αποκαλύψτε εκπλήξεις που δεν θα μπορούσατε ποτέ 
να φανταστείτε, συμπεριλαμβανομένων στολίδια, παιχνίδια, 
ρούχα, βιβλία, τρόφιμα κ.α. Η τελική στάση για το βράδυ θα 
είναι το Raffles Hotel για να γευτείτε το πιο διάσημο κοκτέιλ με 
βάση το τζιν της Σιγκαπούρης, το  «Singapore Sling». Περάστε 
το βράδυ διασκεδάζοντας στο χώρο του κλασικού colo-
nial στυλ του Raffles. Ένα κτίριο της πόλης, που έχει γίνει κάτι 
περισσότερο από ένα ξενοδοχείο, αλλά μια εικόνα της πόλης 
της Σιγκαπούρης και ένας προορισμός από μόνος του. Όπως 
λέει και η παροιμία «αν δεν έχετε πάει στο Raffles, δεν έχετε πάει 
στη Σιγκαπούρη». Χαλαρώστε, πιείτε ένα σφηνάκι και σκεφτείτε 
τη νυχτερινή σας εκδρομή στη ‘Πόλη των Λιονταριών’.

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο σας και 
αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL
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COMBO: UNIVERSAL STUDIOS  SINGAPORE 
& S.E.A AQUARIUM DAY PASS 

UNIVERSAL 
STUDIOS & 
AQUARIUM 

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 8,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Universal Studios Singapore είναι το θεαματικό πάρκο 
στο Resort World Sentosa. Μόνο εδώ μπορείτε να ζήσετε 
βόλτες, εκθέσεις και αξιοθέατα με βάση τις αγαπημένες σας 
ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως Transformers the Ride: 
Η τελευταία μάχη 3D, Shrek 4-D Adventure, Η εκδίκηση της 
μούμιας, Madagascar: A Crate Adventure Jurassic Park 
Rapids Adventures, Battlestar Galactica: HUMAN vs. CY-
LON και πολλά άλλα!

Ανακαλύψτε τον κόσμο της ζωής στον ωκεανό στο S.E.A 
Aquarium όπου είναι το μεγαλύτερο ενυδρείο στον κόσμο. 
Εξερευνήστε περισσότερα από 800 είδη θαλάσσιων ζώων 
και πάνω από 200 καρχαρίες μέσω του μεγαλύτερου 
παραθύρου στον κόσμο στον ωκεανό. 

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές από το ξενοδοχείο στο Sentosa Island
- Δωρεάν είσοδος σε παιδιά κάτω των 3 ετών
- Εισιτήρια εισόδων

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά επιστροφής στο ξενοδοχείο σας
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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NIGHT SAFARI 

ΒΡΑΔΙΝΟ 
ΣΑΦΑΡΙ ΜΕ 
ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ 

Έναρξη: 17:30
Διάρκεια: 4,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Περιπλανηθείτε στο πρώτο νυχτερινό σαφάρι του κόσμου. Μια 
εκπληκτική εμπειρία, μιας ποικιλίας φυσικών οικότοπων στην 
καρδιά της Σιγκαπούρης. Σε αυτή την περιοδεία θα δείτε τους 
τρομακτικούς θηρευτές μαζί με άλλα ζώα της ζούγκλας κάτω 
από το μυστηριώδες πέπλο της νύχτας. Λάβετε μέρος στη 
βόλτα και βυθιστείτε στην άγρια φύση. Ξεκινήστε την περιήγηση 
γνωρίζοντας τον οδηγό σας, ο οποίος θα μοιραστεί όλα 
τα ενδιαφέροντα γεγονότα που ξέρει για το σαφάρι, σε μια 
νυχτερινή διαδρομή γεμάτη περιπέτεια στα 40 εκτάρια της 
ζούγκλας. Θαυμάστε τη μυστήρια τροπική ζούγκλα που 
ξεδιπλώνεται στο σούρουπο της νύχτας. Το σαφάρι περιέχει μια 
ποικιλία νυχτερινών ζώων, από τις μεγάλες τρομακτικές έως 
τις μικρότερες και πιο δειλές μορφές ζώων. Κατασκοπεύστε 
το κάθε ένα από αυτά κάτω από το μαγικό φεγγαρόφωτο 
χάρη στο καλά εκπαιδευμένο μάτι του οδηγού σας. Το άνετο 
τραμ θα σας μεταφέρει με απόλυτη ασφάλεια μέσω του 
ανατολικού και δυτικού πάρκου. Κατά μήκος της διαδρομής, 
θα περάσετε από μια τεράστια δεξαμενή και θα μετακινηθείτε 
μέσα  και γύρω από την φυσική ομορφιά της φύσης. Οι χώροι 
είναι τόσο καλά κατασκευασμένοι για να ξεχάσετε εύκολα ότι 
είστε στη Σιγκαπούρη και να πιστεύετε ότι είστε βαθιά στην 
ασιατική ζούγκλα. Ορισμένα από αυτά που θα αντικρίσετε 
θα περιλαμβάνουν τους ορεινούς λόφους των Ιμαλαίων, τα 
τροπικά δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας και την μικρή Ινδική 
ήπειρο. Αφού ολοκληρώσετε τη βόλτα, ο οδηγός σας θα σας 
οδηγήσει κατά μήκος ενός μονοπατιού. Θα είναι μια άγρια 
νύχτα!

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο σας και 
αντίστροφα

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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MORNING AT SINGAPORE ZOO

ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΟΝ 
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΗΠΟ

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Βυθιστείτε σε ένα από τους κορυφαίους ζωολογικούς 
κήπους του κόσμου. Με πάνω από 2.500 ζώα και 300 
διακριτά είδη, πολλά από τα οποία είναι απειλούμενα, το 
Singapore Zoo διατηρεί διαρκώς την δημοτικότητά του με 
πάνω από 1,6 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Τα ζώα 
ζουν σε φυσικό ανοικτό περιβάλλον όπου διαχωρίζονται με 
βράχους από το κοινό. Το Singapore Zoo απλώνεται σε πάνω 
από 28 στρέμματα και είναι ένας παράδεισος με μια σειρά 
από θηλαστικά, πουλιά και ερπετά, συμπεριλαμβανομένων 
πολλών σπάνιων και απειλούμενων ειδών. Τα φυσικά 
εμπόδια, όπως ρέματα και βράχοι δημιουργούν ένα 
αποτέλεσμα «ανοικτού ζωολογικού κήπου». Θαυμάστε 
τις σπάνιες λευκές τίγρεις και την μεγαλύτερη συλλογή 
ουραγκοτάγκων στον κόσμο. 
Ανάμεσα στα ποικίλα shows και αξιοθέατα, μπορείτε να 
επιλέξετε και το «Πρωινό με ουραγκοτάγκους», το οποίο 
σας επιτρέπει να έρθετε σε άμεση επαφή με αυτό το 
συναρπαστικό και ιδιαίτερα ευφυής μέλος της οικογένειας 
πιθήκων ή το «Ελέφαντες στην εργασία», η οποία δείχνει 
πώς οι ελέφαντες χρησιμοποιήθηκαν ως υποζύγια στις 
χώρες της Ασίας ή το  «Splash Safari», όπου παρουσιάζει 
τα υδρόβια θηλαστικά και πουλιά του ζωολογικού κήπου. 
Για τους μικρούς επισκέπτες υπάρχει το Rainforest Kidzworld, 
όπου μπορούν να κολυμπήσουν και να περάσουν το χρόνο 
τους με ζώα αγροκτήματος. 

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο σας 
και αντίστροφα
- Εισιτήριο πάρκου

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL
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COMBO: ZOO AND RIVER SAFARI 

ZΩΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΗΠΟΣ & 
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΣΑΦΑΡΙ 

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 8,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια ολόκληρη μέρα απόλαυσης σε δύο από τα φυσικά 
αξιοθέατα της Σιγκαπούρης: Zoo Singapore και Safa-
ri River. Στον ζωολογικό κήπο της Σιγκαπούρης, τα ζώα 
περιφέρονται ελεύθερα σε ανοικτούς και φυσικούς χώρους 
που χωρίζονται από βράχους/τοίχους και όμορφα τοπία, 
που μπορείτε να εξερευνήσετε με το τραμ είτε με τα πόδια. 
Η επίσκεψή σας στο ζωολογικό κήπο θα είναι μια μοναδική 
εμπειρία λόγω του ότι τα ζώα δεν είναι σε κλουβιά. Εδώ 
θα βρείτε και φαντασμαγορικά θεάματα με γιγάντιους 
ελέφαντες. Θα έχετε αρκετό ελεύθερο χρόνο μόνοι σας για 
μεσημεριανό γεύμα πριν από τον γύρο του Safari River.

Συνεχίστε την περιπέτεια της άγριας ζωής σας στον εικονικό 
ποταμό Safari. Εξερευνήστε περισσότερους από οκτώ 
οικότοπους στο μοναδικό πάρκο της Ασίας με θέμα την 
άγρια φύση και μην παραλείψετε να συναντήσετε τη Jia Jia 
και τον Kai Kai στο δάσος Giant Panda. Περπατήστε μέσα 
από το Δάσος μαϊμούδων – σκίουρων και σταματήστε 
στο Πλημμυρισμένο Δάσος του Αμαζονίου για να δείτε την 
μοναδική και καταπληκτική ζωή που αναπτύσσεται σε αυτά 
τα ποτάμια.

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο σας 
και αντίστροφα
- Εισιτήριο πάρκου

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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UNIVERSAL STUDIOS ONE DAY PASS & 
TRANSPORT

UNIVERSAL 
STUDIOS

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: -
Γλώσσα: Αγγλικά

Στα Universal Studios της Σιγκαπούρης, μπορείτε να ζήσετε 
μοναδικές εμπειρίες. Τραινάκια και παιχνίδια που κόβουν την 
ανάσα, θεάματα και χαρακτήρες από τις αγαπημένες σας 
ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Επτά διαφορετικές ζώνες ιστορίας 
αλλά και φαντασίας πρόκειται να ξεδιπλωθούν μπροστά από 
τα μάτια σας. Μπορείτε να πάρετε μια μικρή γεύση από την Nέα 
Υόρκη καθώς θα περνάτε από τα κλασικά αξιοθέατα της πόλης, 
ή να χαθείτε σε ένα κόσμο με δεινοσαύρους αλλά και πόλεις 
επιστημονικής φαντασίας. Βάλτε τον εαυτό σας να παλέψει 
ενάντια στους κακούς και περπατήστε στην διάσημη λεωφόρο 
του Μπούλεβαρντ και του Walk Of Fame στο Λος Άντζελες. 
Εξερευνήστε την χώρα του ποτέ και γνωρίστε τους ήρωες του 
Σρέκ. Χαλαρώστε παρέα με λιοντάρια, ζέβρες και ιπποπόταμους, 
που δεν είναι άλλοι από τους ήρωες της Μαδαγασκάρης. Εάν 
επιθυμείτε όμως ταξίδι στον χρόνο, μπορείτε να μεταβείτε μέχρι 
την Αίγυπτο προκειμένου να ανακαλύψετε και να εξερευνήσετε 
τους τάφους του Φαραώ, τα θαύματα και τις κατάρες που 
θα συναντήσετε. Στο μουσείο ψευδαισθήσεων μπορείτε να 
ξεγελάσετε τις αισθήσεις σας και στο ενυδρείο να γνωρίσετε 
μέρος της θαλάσσιας ζωής. Στα Universal Studios υπάρχουν 60 
εστιατόρια που προσφέρουν από την κλασική Ασιατική κουζίνα 
μέχρι Αμερικάνικα φαγητά προκειμένου να ικανοποιήσουν όλα 
τα γούστα. Τα Σαββατοκύριακα στο Πάρκο μπορείτε να ζήσετε 
την παρέλαση του Hollywood Dreams, με τους αγαπημένους 
σας χαρακτήρες να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια σας και 
πλήθος πυροτεχνημάτων να φωτίζουν τον ουρανό.

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από το ξενοδοχείο σας προς τα 
Universal Studios

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά επιστροφής στο ξενοδοχείο σας
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL
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A NIGHT OUT IN SINGAPORE’S CHINATOWN

ΑΞΕΧΑΣΤΗ 
ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΕΖΙΚΗ 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Έναρξη: 18:00
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Τη νύχτα, η Κινεζική συνοικία της Σιγκαπούρης ζωντανεύει 
με  φώτα, διασκέδαση και τη χαρά της ζωής. Τα σχέδια, τα 
αρώματα και τα χρώματα που αναμιγνύονται σε αυτό το 
τμήμα της πόλης δίνουν στα πολυάριθμα καταστήματα και 
εστιατόρια της μια απαράμιλλη προσωπικότητα, που δεν 
βρίσκεται σε κανένα άλλο σημείο στη Σιγκαπούρη. Φυσικά, 
η Chinatown δεν είναι λίγη στον πολιτισμό. Σε αυτή την 
περιοδεία θα επισκεφθείτε την Γκαλερί Yong, όπου θα μάθετε 
τα πάντα για την αρχαία τέχνη της καλλιγραφίας. Θαυμάστε 
ένα Master Calligrapher να μετατρέπει οποιοδήποτε όνομα, 
απόφθεγμα ή γνωμικό σε εντυπωσιακούς κινεζικούς 
χαρακτήρες σε έναν όμορφο κόκκινο ανεμιστηράκι, δικό 
σας να πάρετε σπίτι ως αναμνηστικό. Απολαύστε ένα 
παραδοσιακό δείπνο της εξαιρετικής κινέζικης κουζίνας σε 
ένα τοπικό εστιατόριο πριν βυθιστείτε στα στενά δρομάκια 
της νυχτερινής αγοράς. Μετά από αυτό έφτασε η ώρα 
για μια συναρπαστική βόλτα με το τρίκυκλο μέσα από τα 
λαβυρινθικά σοκάκια της Chinatown προς το Clarke Quay. 
Μόλις βρεθείτε εκεί, ξεκουραστείτε από το τρίκυκλο και επάνω 
σε ένα άλλο ασυνήθιστο μέσο μεταφοράς: ένα καράβι 
κάντε την κρουαζιέρα στον ποταμό για μια μοναδική θέα 
την νυχτερινής Σιγκαπούρης. Μια νύχτα που θα θυμάστε για 
πάντα. 

Περιλαμβάνεται: 
- Παραλαβές και μεταφορές από/προς τo ξενοδοχείο σας 
και
αντίστροφα
- Δείπνο
- Κρουαζιέρα 

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Ποτά στο γεύμα 
- ΦιλοδωρήματαPL
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