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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

BEST OF ADELAIDE

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΤΗΣ 
ΑΔΕΛΑΪΔΑΣ

Έναρξη: 12:00 (εκτός Σαββατοκυρίακου)
Διάρκεια: 9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ταξιδέψτε στην εντυπωσιακή κρουαζιέρα στον ποταμό Tor-
rens και στη συνέχεια μπείτε στο λεωφορείο για να δείτε όλο 
το χαρακτήρα που έχει να προσφέρει η Αδελαΐδα. Ταξιδέψτε 
στους όμορφους λόφους της Αδελαΐδας προς τον όμορφο 
οικισμό του Hahndorf. Απολαύστε την εκπληκτική κουζίνα 
στο Cafe River με εκπληκτική θέα στον ορίζοντα της 
Αδελαΐδας. Απολαύστε την κρουαζιέρα κατά μήκος του 
ποταμού Torrens. Μετά την κρουαζιέρα βρισκόμαστε με τον 
οδηγό και  ταξιδεύουμε μέσα από την πόλη προς το Mt Lofty 
Ranges. Επειτα φτάνουμε στο Hahndorf όπου όλοι έχουν 
την ευκαιρία να εξερευνήσουν την παλιά γερμανική πόλη. 
Σταματάμε επίσης στο Beerenberg Farm Strawberry Farm, το 
οποίο είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αγοράσετε μαρμελάδες 
και άλλα τρόφιμα. Για δείπνο όλοι επισκέπτομαστε το Cafe 
River για ένα νόστιμο δείπνο τριών γευμάτων.

Σημείο συνάντησης: Adelaide Central Bus Station

Περιλαμβάνετε:
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης
- Εισητήριο
- Κρουαζιέρα
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα
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PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

VICTOR HARBOR WITH SEAL ISLAND CRUISE

ΜΙΑ 
ΑΞΕΧΑΣΤΗ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ SEAL

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

Ανακαλύψτε τον αγαπημένο προορισμό διακοπών της 
Αδελαΐδας, τη χερσόνησο Fleurieu με τους αμπελώνες και 
τα οινοποιεία. Το παραθαλάσσιο θέρετρο του Victor Har-
bour και το περίφημο ατμοπλοϊκό πλοίο Port Of Goolwa, 
όπου ο ποταμός συναντά τη θάλασσα. Περιλαμβάνεται 
επίσης η Cruise Island Seal. Περιηγηθείτε στο Mt Lofty Rang-
es και απολαύστε το πρωινό τσάι στο Strathalbyn (δικά 
σας έξοδα). Στη συνέχεια, επισκεπτόμαστε το Victor Harbor 
με μια ατμόσφαιρα διακοπών. Έχουμε ελεύθερο χρόνο να 
εξερευνήσουμε και να δούμε το Κέντρο Φάλαινας, το Penguin 
Centre, να ταξιδέψετε με τραμ ή ακόμα και να περπατήσετε 
στο Granite Island αν θέλετε. Υπάρχουν πολλές επιλογές για 
μεσημεριανό γεύμα. Απολαύστε την κρουαζιέρα στο νησί 
Seal και ελπίζουμε να δείτε δελφίνια, φάλαινες, φώκιες και 
θαλάσσια πουλιά. Η επόμενη στάση είναι η McLaren Vale 
με ελεύθερο χρόνο για να εξερευνήσετε το κατάστημα ελιών 
και τα κρασιά Tattachilla ή Hardy’s.

Σημείο συνάντησης: Adelaide Central Bus Station

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

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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GRAND BAROSSA AND HAHNDORF

ΚΟΙΛΑΔΑ
BAROSSA & 
ΠΟΛΗ 
HAHNDORF

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

Επισκεπτόμαστε την όμορφη κοιλάδα Barossa με την ιστορία 
και τη γερμανική κληρονομιά. Το απόγευμα επισκεπτόμαστε 
τους λόφους της Αδελαΐδας με τα γοητευτικά χωριά και 
τον ελεύθερο χρόνο για να εξερευνήσετε την ιστορική 
πόλη Hahndorf. Σε αυτή την περιοδεία επισκεπτόμαστε το 
υπέροχο κτήμα Seppeltsfield για γευσιγνωσία κρασιού και 
την ευκαιρία να αγοράσουμε κρασί. Επισκεφτόμαστε επίσης 
τον Wolf Blass για μια ξενάγηση και την ευκαιρία να μάθουμε 
την τέχνη της οινοποίησης. Ακολουθεί το Penfolds για μια 
προεπισκόπηση και γευσιγνωσία με ένα υπέροχο γεύμα. Στο 
σπίτι μας, σταματάμε στο Hahndorf για κάποιο ελεύθερο 
χρόνο και την ευκαιρία να αγοράσουμε απογευματινό τσάι.

Σημείο συνάντησης: Adelaide Central Bus Station

Περιλαμβάνετε:
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης
- Εισητήριο
- Οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα
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MURRAY RIVERBOATS

ΠΟΤΑΜΟΣ 
MURRAY ΚΑΙ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Έναρξη: 09:15 
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ταξιδέψτε μέσα απο τους όμορφους λόφους στο γραφικό 
ποταμό Murray. Μια γη πλούσια σε αμπέλια και οπωρώνες 
και αγροτικές κοινότητες. Επισκεπτόμαστε το Mannum για 
να δούμε από πρώτο χέρι την πύλη του ποταμού Murray 
προς την σκληρή κενή ενδοχώρα της Αυστραλίας. Καθώς 
ταξιδεύετε, μάθετε την ιστορία των Paddlesteamers για την 
Αδελαΐδα. 
Μπορείτε να επισκεφθείτε και να κάνετε κρουαζιέρα στον 
ποταμό Murray ή τον Proud Mary Riverboat ή  Captain Proud. 
Τόσο το πρωινό τσάι όσο και το μεσημεριανό σερβίρονται 
ενώ απολαμβάνετε την όμορφη θέα Η ευκαιρία να δείτε το 
PS Marion και εκπληκτική θέα που βλέπει το Mannum σας 
περιμένει μετά την κρουαζιέρα. Στη συνέχεια επιστρέφετε 
στην Αδελαΐδα μέσω του εργοστασίου σοκολάτας της Mel-
ba

Σημείο συνάντησης: Adelaide Central Bus Station

Περιλαμβάνετε:
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης
- Εισητήριο
- Οδηγός/ξεναγός
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα
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