
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Η ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ | CITY TOUR 
& ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΕΝΟ | ΟΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ GREAT 
OCEAN ROAD | NHΣΙΑ PHILIP & CHURCHILL | PUFFING BILLY & HEALSVILLE ZOO 
| ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΟ |ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ BULLER | 

ΘΕΑΜΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

TRAVEL & TOURS
24821777



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

GRAND MELBURNE TOUR

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗ 
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ  

Έναρξη: 08:20 - 15:30
Διάρκεια: 9 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά 

Η περιήγηση Grand Melburne είναι ο πιο ολοκληρωμένος τρόπος 
για να ανακαλύψετε την όμορφη πόλη με τους πλούσιους κήπους 
της, τη νέα και παλιά αρχιτεκτονική, τις κρυμμένες λωρίδες και 
τις στοές και το χώρο αγορών στη Queen Victoria Market. Θα 
σας δείξουμε μια διαφορετική πλευρά της Μελβούρνης, η οποία 
είναι στα προάστια του λιμανιού, το λιμάνι της Μελβούρνης, το 
St Kilda και το Μπράιτον Μπιτς για να τραβήξετε την πιο ωραία 
φωτογραφία των κουτιών κολύμβησης της Μελβούρνης. Μια 
ιδιαίτερη απόλαυση για τους λάτρεις των αγώνων θα είναι η 
διαδρομή στο Albert Park Lake, τοποθεσία του Grand Prix του F1, 
καθώς κατευθυνόμαστε πίσω στην πόλη.

Σημείο συνάντησης: Federation Square East - VIC 3000 - Mel-
bourne - AU

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης 
- Οδηγός/ξεναγός
- Εισητήρια εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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BEST OF MELBURNE

TA ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΤΗΣ 
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ  

Έναρξη: 12:00 - 19:15
Διάρκεια: 7,15 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεκινήστε γύρω στο μεσημέρι για μια υπέροχη κρουαζιέρα κατά 
μήκος του ποταμού Yarra ενώ απολαμβάνετε ένα γευστικό 
γεύμα, μετά το μεσημεριανό γεύμα επισκεφθείτε τα εσωτερικά 
προάστια της Μελβούρνης και δείτε πώς οι ντόπιοι ζουν 
ανάμεσα στις μοντέρνες καφετέριες, μπουτίκ και παραλίες. Στη 
συνέχεια, απολαύστε μια εκπληκτική εμπειρία στο εστιατόριο 
Tramcar για δείπνο.

Σημείο συνάντησης: Gray Line Counter

Περιλαμβάνετε: 
- Γεύμα και ποτά
- Κρουαζιέρα

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Φιλοδωρήματα
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THE CITY TOUR WITH RIVER CRUISE

CITY TOUR 
&
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Έναρξη: 08:20
Διάρκεια: 5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Είτε βρίσκεστε για 1η φορά στη Μελβούρνη η όχι, ένα είναι 
σίγουρο, θα μαγευτείτε απο αυτή τη πόλη! Πάρτε μέρος στην 
περιήγησή μας στην πόλη της Μελβούρνης και ετοιμαστείτε 
για ένα πρωινό με ενημέρωση και πολύχρωμη ατμόσφαιρα 
ενώ θα εξερευνήσετε τους κήπους Fitzroy, την Αγορά της 
Βασίλισσας Βικτωρίας, λίγες από τις διαδρομές και τις στοές 
μας και μια διαδρομή μέσα από την Chinatown. Με την 
ολοκλήρωση της περιήγησής μας στην πόλη, κάντε μια μικρή 
βόλτα στο ποτάμι και ενωθείτε σε μια γραφική και ξεκούραστη 
κρουαζιέρα στον ποταμό Yarra. Είναι επίσης μια μεγάλη 
ευκαιρία να φωτογραφίσετε και να καταγράψετε τον ξεχωριστό 
και εντυπωσιακό ορίζοντα της πόλης της Μελβούρνης.

Menu: Beef - Focaccia with roasted beef, mozzarella, tomato, 
avocado and basil pesto; Chicken - Chapatis wrapped with 
Tandoori chicken, red onion, baby spinach and seasonal veg-
etables or Veg. - Focaccia with eggplant, zucchini, roasted 
pacific red capsicum, pumpkin, basil pesto and feta cheese.

Σημείο συνάντησης: Federation Square East, Flinders St - VIC 
3000 - Melbourne - AU

Περιλαμβάνετε: 
- Γεύμα 
- Κρουαζιέρα

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Ποτά στο γεύμα
- Φιλοδωρήματα
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PUFFING BILLY WITH WINERIES & LUNCH

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟ 
ΤΡΕΝΟ

Έναρξη: 08:10
Διάρκεια: 9.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ταξιδέψτε μέσα στο καταπράσινο τροπικό δάσος του 
The Dandenongs σε ένα ιστορικό ατμοκίνητο τρένο. Στη 
συνέχεια, δοκιμάστε ένα στυλ Aussie Bush Billy Tea με Vegem-
ite και lamingtons, μια νόστιμη απόλαυση! Απολαύστε ένα 
πολυτελές μεσημεριανό γεύμα στο οινοποιείο του Fergus-
son, ακολουθούμενο από επιδόρπιο στο Yarra Valley Choc-
olatarie και Ice Creamery. Το απόγευμα θα το περάσετε  
απολαμβάνοντας εκλεκτά κρασιά στο Rochford Winery και στο 
Dominique Portet.

Σημείο συνάντησης: Federation Square East,(corner Flinders 
Street & Russell Street).

Περιλαμβάνετε: 
- Γεύμα και ποτά
- Εισητήριο 

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Φιλοδωρήματα
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GREAT OCEAN ROAD ADVENTURE

ΟΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΣΤΟ GREAT 
OCEAN 
ROAD

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 11.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια φανταστική ακτογραμμή για να ταξιδέψετε που θα σας 
κόψει την ανάσα. Ο Great Ocean Road είναι η απόλυτη 
απόλαυση του φωτογράφου και εμφανίζεται συνεχώς μέσα 
στις κορυφαίες 10 γραφικότερες παραθαλάσσιες διαδρομές 
του κόσμου. Μια περιήγηση ημέρας που θα σας εντυπωσιάσει! 
Η ημερήσια εκδρομή σας με τη Gray Line μαζί με το ειδυλλιακό 
Great Ocean Road συμπεριλαμβάνει θεαματική παράκτια θέα 
από μεγάλες αμμώδεις παραλίες, surf, απότομους παράκτιους 
γκρεμούς και εισόδους ποταμών.

Ταξιδέψτε στις δημοφιλείς πόλεις Anglesea, Lorne, Wye River, 
Apollo Bay και Port Campbell. Οι στάσεις μας περιλαμβάνουν 
μια βόλτα στην παραλία στα Σκαλοπάτια του Γκίμπσον, τον 
Πεζόδρομο των Δώδεκα Αποστόλων, το φαράγγι του Λος 
Άρντ και το Arch Island. Μια στάση γίνεται στο Port Campbell 
πριν κατευθυνθείτε στην ενδοχώρα στη Μελβούρνη.

Σημείο συνάντησης: Flinders St; Melbourne VIC 3000; Australia 
- AU

Περιλαμβάνετε: 
- Μπορείτε να συμπεριλάβετε γεύμα και ποτά
- Εισητήριο 

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Φιλοδωρήματα
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PENGUINS N’ CITY

ΝΗΣΙΑ 
PHILLIP & 
CHURCHILL

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 15 ώρες (Καλοκαίρι) 13 ώρες (Χειμώνα)
Γλώσσα: Αγγλικά

Ένας φανταστικός συνδυασμός δύο περιηγήσεων. ένας που 
σας εισάγει στην υπέροχη πόλη της Μελβούρνης και την 
άλλη, την πιο αξιολάτρευτη και δημοφιλή περιήγησή μας στο 
νησί Phillip. Γνωρίστε τη γραμμή Gray Line της Μελβούρνης! 
Τα αξιοθέατα της πόλης περιλαμβάνουν μια στάση για 
φωτογραφίες στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, 
μια επίσκεψη στους κήπους Fitzroy, μια υπέροχη ξενάγηση 
με τα πόδια από τα αγαπημένα μας δρομάκια και στοές και 
μια επίσκεψη στις αγορές της βασίλισσας Βικτόριας.Θα έχετε 
ελεύθερο χρόνο για μεσημεριανό γεύμα (με δικά σας έξοδα) 
προτού φτάσετε στο δεύτερο μέρος της περιήγησής σας για να 
δείτε το νυχτερινό τελετουργικό της παρέλασης των Πιγκουίνων 
στο νησί Phillip. Στο δρόμο, επισκεφθείτε το νησί Churchill και το 
Koala Conservation Centre, όπου μπορείτε να δείτε κοάλα στο 
φυσικό τους περιβάλλον.

Σημείο συνάντησης: Gray Line counter - Federation Square 
East (corner Flinders Street & Russell Street)

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο 
- Αναψυκτικά

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Φιλοδωρήματα
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PUFFING BILLY WITH WILDLIFE & LUNCH

PUFFING 
BILLY &
ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

Έναρξη: 08:10
Διάρκεια: 9.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Γευτείτε την απόλαυση του ταξιδιού με το κλασικό ατμοκίνητο 
τρένο Billy μέσα από το δάσος, ένος νόστιμου γεύματος με 
ψητό στο Fergusson οινοποιείο και, τέλος, περνώντας χρόνο 
στο Healesville Sanctuary, που φιλοξενεί πάνω από 200 είδη 
ιθαγενών ζώων. Το Puffing Billy με το Healesville Sanctuary 
είναι μια υπέροχη ολοήμερη περιήγηση στην εμπειρία του 
καταπράσινου τροπικού δάσους των Blue Dandenong Rang-
es καθώς ταξιδέυετε μέσα στην ατμομηχανή που αποκαλούμε 
Puffing Billy. Οι γαστρονομικές χαρές περιλαμβάνουν το 
ιδιαίτερο αυστριακό στυλ Bush Billy Tea για το πρωινό τσάι, 
ένα νόστιμο ψητό μεσημεριανό σε ένα οινοποιείο και γλυκά για 
επιδόρπιο από το Chocolate Yarra Valley και το Ice Creamery.
Ξεφύγετε από τις σημερινές απολαύσεις στο The Sanctuary του 
Healesville, με μια ξενάγηση που περιλαμβάνει ένα VIP Meet & 
Feed με ένα από τα γηγενή ζώα της Αυστραλίας.

Σημείο συνάντησης: Gray Line counter - Federation Square 
East (corner Flinders Street & Russell Street)

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο 
- Γεύμα και ποτά
- Μεταφορά

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Φιλοδωρήματα
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MELBURNE HIGHLIGHTS WITH RIVER CRUISE

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 
ΚΑΙ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΟ

Έναρξη: 12:00
Διάρκεια: 5.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Η απογευματινή μας εκδρομή στη Μελβούρνη προβάλλει τον 
τρόπο ζωής μας εδώ. Τα αξιοθέατα περιλαμβάνουν τους Royal 
Botanic Gardens, το λιμάνι της Μελβούρνης, τα μοντέρνα St Kil-
da, τα σπιτάκια παραλίας στο Μπράιτον, την κρουαζιέρα Yarra 
River με γαστρονομικό γεύμα. Το απόγευμα θα σας οδηγήσουμε 
σε ξεναγήσεις στα καλύτερα σημεία της Μελβούρνης, όπως το 
MCG, το Shrine of Remembrance, την προκυμαία του Dock-
lands και τα προάστια της Μελβούρνης, το St Kilda (όπου θα 
σταματήσουμε για το απογευματινό τσάι με δική σας δαπάνη) 
Brighton Beach (για να βγάλετε πολλές φωτογραφίες απο τα 
σπιτάκια παραλίας) και να επιστρέψετε στην πόλη μέσω της Al-
bert Park Lake (τοποθεσία του Grand Prix του F1). Στο τέλος 
της περιοδείας, θα συμμετέχετε σε μια χαλαρωτική κρουαζιέρα 
ποταμού Yarra για ένα γευστικό γκουρμέ γεύμα.

Σημείο συνάντησης: Gray Line counter - Federation Square 
East (corner Flinders Street & Russell Street)

Περιλαμβάνετε: 
- Κουαζιέρα
- Γεύμα 
- Μεταφορά
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Ποτά και τσάι 
- Φιλοδωρήματα
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MOUNT BULLER 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ 
BULLER 

Έναρξη: 06:45 
Διάρκεια: 14 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια περιήγηση σχεδιασμένη για όσους θέλουν να εξερευνήσουν 
το Mount Buller ή / και θα ήθελαν να κάνουν σκι. Η περιοδεία 
περιλαμβάνει μεταφορές στο Mt Buller, Mt Buller admission, 
Sightseeing Lift Ticket και τη μεταφορά πίσω στη Μελβούρνη. 
Σταματήστε στο δρόμο προς το Mt Buller και στο ταξίδι 
επιστροφής στην πόλη Mansfield, όπου μπορείτε να πάρετε 
ρούχα και εξοπλισμό σκι και να αγοράσετε σνακ. Περνάμε 
περίπου 5 ώρες ελεύθερο χρόνο στο Mt Buller. Αυτή η εκδρομή 
σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το εισιτήριο Lift 
Sightseeing - ιδανικό για όσους δεν κάνουν σκι αλλά θέλουν να 
εξερευνήσουν το Mt Buller. 

Σημείωση: Μπορείτε να ρωτήσετε στο γραφείο μας για όλες τις 
εκδρομές που αφορούν το Mount Buller όπως : Mt. Buller Snow 
day, Mt. Buller complete sightseeing, Mt. Buller ski beginners, 
Mt. Buller Experienced 

Σημείο συνάντησης: Federation Square East - AU

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο το σημείο συνάντησης προς το βουνό Buller 
και αντίστροφα
- Εισητήριο εισόδου στο βουνό και στο ψηλότερο σημείο θέασης
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Εξοπλισμός σκι
- Φιλοδωρήματα
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GRAND PENGUINS WITH SEAL ROCKS 
CRUISE

ΘΕΑΜΑ 
ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

Έναρξη:10:00 
Διάρκεια: 11 ώρες (Χειμώνας) 13.5 (Καλοκαίρι)
Γλώσσα: Αγγλικά

Μια πραγματικά εκπληκτική εμπειρία άγριας ζωής! Δείτε απο 
κοντά τα γηγενή ζώα της Αυστραλίας σε μια κρουαζιέρα 
περιπέτειας στους βράχους Seal, όπου υπάρχουν πάνω 
από 5.000 φώκιες και φυσικά: η νυχτερινή τελετουργία της 
παρέλασης των πιγκουίνων. Μια θαυμάσια μέρα εμπειριών που 
βασίζονται στη φύση, η περιοδεία στους Grand Penguins με τη 
Seal Rocks Cruise θα αφήσουν εμπειρίες που θα χαρακτούν 
μέσα σας με την καλύτερη εντύπωση των διακοπών σας στη 
Μελβούρνη. Στο Moonlit Sanctuary Wildlife Conservation Park 
θα έχετε στενή επαφή με τα πανέμορφα ζώα. Εν τω μεταξύ, 
η κρουαζιέρα περιπέτειας θα σας μείνει αξέχαστη, καθώς το 
θέαμα και ο ήχος από 5.000 φώκιες θα σας κατακλύζει ενώ θα 
παρασύρεστε στο καταφύγιο των Seal Rocks στο Bass Strait. 
Κατά το ηλιοβασίλεμα, παρατηρήστε τους μικρούς πιγκουίνους 
να κατευθύνονται προς το σπίτι τους απο τη θάλασσα στο 
Summerland Beach στο Phillip Island: πραγματικά ένα φυσικό 
φαινόμενο!

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορές προς Moonlight Sanctuary, Seal Rock & Philip Is-
land
- Κρουαζιέρα στις φώκιες
- Παρέλαση πιγκουίνων 

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα


