ΛΑΝΓΚΑΟΥΙ
TO NHΣΙ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ | MANGROVE BOAT TRIP
| ΑΤV MOTOΣΥΚΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΓΙΑ ΚΑΓΙΑΚ
| BIRRD PARADISE & UNDERWATER WORLD

PLUTON

TRAVEL & TOURS
You Dream, We Create

HIGHLIGHTS OF LANGKAWI - HALF DAY
TOUR

Έναρξη: 09:45
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ
Μετά το πρόγευμα σας θα αναχωρείσετε για ένα ολοήμερο grand tour του Λανγκάουι όπου θα έχετε την ευκαιρία να
γνωρίσετε τα highlights της περιοχής.Το Λανγκάουι είναι ένα συναρπαστικό νησί γεμάτο από μύθους και ίντριγκες!
Το νησί του καφεκόκκινου αετού όπως σημαίνει η ονομασία του ξεχωρίζει για την ατόφια ομορφιά του. Χρυσές
παραλίες και τροπική βλάστηση ζωντανεύουν τους μύθους του τόπου για τις νεράιδες και τους πολεμιστές. Το νησί
του παραμυθιού θα κάνει τις διακοπές σας αξέχαστες. Το Λανγκάουι συγκαταλέγεται στον κατάλογο Geoforest
Park της UNESCO για τον παλαιότερο σχηματισμό πετρωμάτων και την πλούσια βιοποικιλότητα της πανίδας και της
χλωρίδας του.
Κατά την διάρκεια της ξενάγησης θα θαυμάσετε το τροπικό δάσος του νησιού καθώς και τον πανέμορφο
καταρράκτη στο βόρειο τμήμα του Λανγκάουι. Θα επικσεφθείτε την φάρμα κροκοδείλων που φιλοξενεί πάνω
από 1.000 κροκόδειλους και αλιγάτορες σε διάφορες λίμνες κι αν ο χρόνος το επιτρέπει, ίσως βοηθήσετε τους
υπεύθυνους να ταΐσουν τους κροκόδειλους και να παρακαλουθήσετε ένα από τα shows που πραγματοποιούνται
καθημερινά. Συνεχίζετε την περιπετειώδη ξενάγηση διασχίζοντας για 15 λεπτά με τελεφερίκ παρθένα τροπικά δάση
μέχρι την κορυφή του Gunung Mat Chincang. Νιώστε στην κορυφή του Κόσμου – αναπνεύστε τον δροσερό
αέρα καθώς απολαμβάνετε την μοναδική θέα. Ακολουθεί επίσκεψη στο χωριό Batik, εκεί που θα μάθετε τα πάντα
για μια τέχνη των κατοίκων της περιοχής οι οποίοι χρησιμοποιούν κερί και βαφή για να ζωγραφίζουν. Η όμορφη
παραλία Black Sand θα είναι η επόμενη μας στάση, εκεί όπου μπορείτε να απαθανατίσετε με την φωτογραφική
σας μοναδικές εικόνες από την παλιά αλιευτική αποβάθρα. Θα επισκεφθείτε επίσης την πλατεία Eagle Square για
να δείτε το υπέροχο γλυπτό του αετού το οποίο αποτελεί σήμα κατατεθέν του Λανγκάουι. Προτού επιστρέψετε στο
ξενοδοχείο, θα περάσετε από την πόλη Kuah, εκεί όπου οι λάτρεις του shopping θα μπορούν να επωφεληθούν από
αφορολόγητες τιμές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
Δεν περιλαμβάνεται:
- Γεύμα & Ποτά
- Φιλοδωρήματα

*Θα πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, αθλητικά παπούτσια & να έχετε μαζί σας σακίδιο πλάτης και νερό

MANGROVE BOAT TRIP WITH LUNCH

ΜANGROVE
BOAT TRIP

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Ετοιμαστείτε για μια μοναδική βαρκάδα για 4 – 5 ώρες όπου
μπορείτε να δείτε από κοντά τα καταπληκτικά μαγκρόβια,
να θαμάσετε τους ασβεστόλιθους που δεσπόζουν στην
περιοχή, σπηλιές, απολιθώματα και πολλά άλλα. Αν
είμαστε τυχεροί, ίσως δούμε τα συμπαθητικά πιθηκάκια
που κατοικούν στην περιοχή, φίδια, αετούς και πολλά άλλα.
Συνιστούμε να φοράτε μαγιό κάτω από ένα κοντό παντελόνι,
μπλούζα, σανδάλια, καπέλο και να φέρετε μαζί σας μια
πετσέτα καθώς επίσης και αντηλιακό. Κατά της διάρκεια
της εκδρομής θα σταματήσουμε για φαγητό σε πλωτό
εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Γεύμα
Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά
- Φιλοδωρήματα

*Θα πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, αθλητικά παπούτσια &
να έχετε μαζί σας σακίδιο πλάτης και νερό

LANGKAWI ATV WATERFALL & KAYAKING

ATV
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
& ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
ΓΙΑ
ΚΑΓΙΑΚ

Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: 2 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Σας προτείνουμε μια άκρως περιπετειώδη εκδρομή που σίγουρα
θα σας συναρπάσει. Δείτε από κοντά φυτείες από καουτσούκ και
επισκεφθείτε ένα υπέροχο καταρράκτη καθώς κάντε την βόλτα
σας με ΑΤV μοτοσυκλέτα. Απολαύστε τη βόλτα σας καθώς
περνάτε μέσα από καταπράσινα τοπία και βουνά. Γνωρίστε τους
ντόπιους καθώς θα κάνετε μια μικρή στάση στο παραδοσιακό
χωριό Ulu Melaka. Μάθετε για τον τρόπο ζωής και τη μοναδική
κουλτούρα τους. Δείτε πώς ζουν την καθημερινή τους ζωή και
παρατηρήστε την ιδιαίτερη σχέση τους με τη φύση. Σίγουρα
αφιερώστε χρόνο για να δείτε πώς αυτοί οι άνθρωποι ζουν
τη ζωή τους και μπαίνουν βαθύτερα στον πολιτισμό τους. Στη
συνέχεια απολαύστε το υπέροχο θέαμα του καταρράκτη με τα
κρυστάλλινα νερά κάτω από τους ογκόλιθους και τις πλαγιές
του καταρράκτη. Η θέα και οι ήχοι αυτού του καταρράκτη είναι
σίγουρο ότι θα ηρεμήσουν το μυαλό, το σώμα και την ψυχή σας
μετά από μια περιπετειώδη μέρα. Μετά από όλο τον ενθουσιασμό
της ATV βόλτας, θα προχωρήσετε στην παραλία Cenang για
μια ώρα καγιάκ. Για να φτάσετε στην παραλία Cenang από το
Ulu Melaka είναι περίπου τριάντα λεπτά με το αυτοκίνητο. Μόλις
φτάσετε στις ομαλές αμμώδεις παραλίες του Cenang, ανεβείτε
στο καγιάκ σας κάντε το καλύτερο κουπί. Χαλαρώστε καθώς
κωπηλατείτε στα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας Andaman.
Απολαύστε την υπέροχη θέα του Pulau Rebak Besar και του Pulau Rebak Kecil απέναντι από τον ωκεανό. Νιώστε τον άνεμο
μέσα από τα μαλλιά σας και απολαύστε το ρυθμό των κυμάτων
ενώ γλιστράτε στη θάλασσα.
Περιλαμβάνεται:
- Εξοπλισμός
- Ασφάλεια
Δεν περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Ποτά & Γεύμα
- Φιλοδωρήματα
*Θα πρέπει να φοράτε μαγίο, αθλητικά παπούτσια & να έχετε
μαζί σας έχτρα ρούχα, σακίδιο πλάτης και νερό

BIRRD PARADISE & UNDERWATER WORLD

BIRD
PARADISE &
UNDERWATER
WORLD

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Σας προτείνουμε να προγευματίσετε στο ξενοδοχείο σας και
να επισκεφθείτε στο Bird Paradise, εκεί όπου εκατοντάδες
από τα πιο σπάνια και όμορφα πουλιά του κόσμου θα μας
χαιρετούν καθώς περπατάτε μέσα από τροπικούς κήπους.
Η αυλή του Macaw, το Flamingo Pond και το έξυπνο
αντίγραφο του Cockatoo και της Mynah είναι μερικά από
τα αξιοθέατα που θα θαυμάσετε. Ακολουθεί επίσκεψη στο
Underwater World, ένα ενυδρείο θαλάσσιου και γλυκού
νερού, ένα από τα μεγαλύτερα στη Νοτιοανατολική Ασία.
Χαρακτηριστικό του Underwater World, είναι η σήραγγα
πεζοπορίας η οποία αποτελείται από 500.000 λίτρα
θαλάσσιου νερού και φιλοξενεί πολλά μεγάλα ψάρια και
άλλα θαλάσσια πλάσματα.

Περιλαμβάνεται:
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά & Γεύμα
- Φιλοδωρήματα

*Θα πρέπει να φοράτε άνετα ρούχα, αθλητικά παπούτσια &
να έχετε μαζί σας σακίδιο πλάτης και νερό

