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KUALA LUMPUR CITY ORIENTATION 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
ΣΤΗ ΚΟΥΑΛΑ 
ΛΟΥΜΠΟΥΡ 

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

Βυθιστείτε στην ζωντανή πρωτεύουσα της Μαλαισίας σε 
ολοκληρωμένη περιήγηση στην πόλη. Ζήστε τον συνδυασμό 
της πλούσιας ιστορίας της Κουάλα Λουμπούρ και της ταχείας 
ανάπτυξης, που οδήγησε σε έναν εκπληκτικό συνδυασμό, 
παλιού και νέου. Απολαύστε τα κύρια αξιοθέατα του, από τους 
υπερσύγχρονους δίδυμους πύργους Petronas μέχρι το πολυτελές 
τζαμί Jamek και τους μαγευτικούς Lake Gardens. Θαυμάστε τους 
τεράστιους δίδυμους πύργους της Petronas. Για έξι χρόνια μετά 
την κατασκευή τους, αυτή η μεγαλο-οικοδομή κατέχει το ρεκόρ 
για το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο και είναι απαραίτητο για 
κάθε επισκέπτη της Κουάλα Λουμπούρ να το δει. Κυριαρχώντας 
στον ορίζοντα της επιχειρηματικής περιοχής, αποτελεί σύμβολο 
της οικονομικής ανάπτυξης της Μαλαισίας και προσφέρει στους 
επισκέπτες την τέλεια ευκαιρία για φωτογραφίες. Στη συνέχεια 
επισκεφτείτε ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Μαλαισίας. 
Η πλατεία Merdeka (κυριολεκτικά η πλατεία Ανεξαρτησίας) 
εξακολουθεί να είναι το σύμβολο μεγάλης εθνικής υπερηφάνειας 
και το σημείο όπου η σημαία της Μαλαισίας υψώθηκε για πρώτη 
φορά μετά το διαχωρισμό της από τη Βρετανική Αυτοκρατορία. 
Μάθετε όσο πιο πολλά μπορείτε για την πλούσια ιστορία και 
κληρονομιά αυτής της χώρας στο εθνικό μουσείο και απολαύστε την 
πολυτέλεια του Βασιλικού Παλατιού. Συνεχίστε αυτήν την γεμάτη 
περιήγηση περιοδεία με μια στάση στο περίπλοκο Τζαμί Jamek, 
το οποίο συνδυάζει αρχιτεκτονική Moorish και Mughal. Κάντε μια 
στάση σε έναν διάσημο σχεδιαστή κοσμημάτων για να θαυμάσετε 
την ικανότητα και τη δεξιοτεχνία αυτής της παραδοσιακής 
βιομηχανίας και να χαλαρώσετε στους ειδυλλιακούς Lake Gardens 
καθώς σκέφτεστε όλα όσα έχει να προσφέρει η Κουάλα Λουμπούρ.

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

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά 
- Φιλοδωρήματα



SUBURBS OF KUALA LUMPUR IN ENGLISH

ΠΡΟΑΣΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΥΑΛΑ 
ΛΟΥΜΠΟΥΡ
ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Έναρξη: 09:00 / 14:00
Διάρκεια: 3,5 ώρες(μισή μέρα πρωί /απόγευμα)
Γλώσσα: Αγγλικά

Αφήστε πίσω την πολυσύχναστη πόλη και εξερευνήστε αυθεντικές 
κοντινές αποδράσεις. Επισκεφθείτε το Royal Selangor, το Batik Facto-
ry και τα περίφημα Σπήλαια Batu. Ο πρώτος μας σταθμός,  θα είναι 
το ‘The Royal Selangor’ όπου αναγνωρίζεται ως το Traveller’s Choice 
Award από το TripAdvisor 2015. Αξίζει να το δείτε με τα μάτια σας γιατί 
αυτό το συναρπαστικό μέρος λατρεύεται από τους τουρίστες σε όλο 
τον κόσμο. Δείτε από πρώτο χέρι την έμπειρη τέχνη του κασσίτερου και 
μάθετε τα πάντα για την ιστορία του μέσα από τις σε βάθος εκθέσεις.

Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο Batik Factory, μια πραγματική 
απόλαυση . Μάθετε πώς το κερί και η βαφή συνδυάζονται για να 
δώσουν ένα όμορφο αποτέλεσμα. Παρακολουθήστε τα μοτίβα που 
σχεδιάζονται με ένα στυλό που είναι γεμάτο με κερί. Θαυμάστε όλα τα 
διάφορα χειροποίητα του Batik, με αγάπη και ταλέντο.

Τελευταίος μας σταθμός τα μαγευτικά σπήλαια του Batu Caves, ένας 
ασβεστολιθικός λόφος με πολλές μαγευτικές σπηλιές και ναούς. 
Ανεβείτε τα 272 σκαλιά και απολαύστε αυτή τη μαγική τοποθεσία. 
Παρατηρήστε το ψηλότερο χρυσό άγαλμα του Λόρδου Muruga στον 
κόσμο, που φρουρεί την κύρια είσοδο. Εξερευνήστε και αναπνεύστε 
το γαλήνιο περιβάλλον. Αυτό το αξιοθέατο είναι πιο διάσημο για 
τη φιλοξενία του φεστιβάλ Thaipusam όπου οι πιστοί έρχονται και 
πραγματοποιούν τις θρησκευτικές τους δραστηριότητες.

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

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά 
- Φιλοδωρήματα
-Mεταφορές απο Cheras , Seri Kembangan, Putrajaya, Sepang, KLIA 
areas



FULL DAY CRAB ISLAND FISHING VILLAGE

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 
ΝΗΣΙ CRAB 

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

Aναχωρήστε από την Κουάλα Λουμπούρ για μια ώρα με το 
αυτοκίνητο για το λιμάνι Klang. Από το λιμάνι θα πάρετε το fer-
ry boat για 30 λεπτά με προορισμό το νησί καβούρι (Pulau Ke-
tam). Το νησί είναι η καλύτερη ευκαιρία για να δείτε τον ρουστίκ 
τρόπο ζωής των ψαράδων, όπου ακόμη και οι δρόμοι είναι 
χτισμένοι σε ξυλοπόδαρα, φημίζεται για τα φρέσκα καβούρια και 
άλλα θαλασσινά. Το απόγευμα θα έχετε ελεύθερο χρόνο για να 
εξερευνήσετε το μικρό χωριό, μπορείτε επίσης να νοικιάσετε ένα 
ποδήλατο για να μετακινηθείτε (δεν περιλαμβάνεται η ενοικίαση). 
Κατά την επιστροφή στην πόλη, θα σταματήσετε για φωτογραφία 
στο Τζαμί του Σουλτάν Σαλαχίντ Αμπντουλ Αζίζ – είναι το Κρατικό 
Τζαμί του Ισραήλ. Συνήθως αναφέρεται ως «Μπλε Τζαμί», λέγεται 
ότι έχει τους ψηλότερους μιναρέδες στον κόσμο. Επίσης θα κάνετε 
στάση στο ναός Thean Hou – σε έναν λόφο με επιβλητική θέα στην 
Κουάλα Λουμπούρ, αυτός είναι ένας κινεζικός ναός έξι επιπέδων 
με περίτεχνη αρχιτεκτονική που συνδυάζει τις σύγχρονες τεχνικές 
με τα παραδοσιακά στυλ. Είναι από τους μεγαλύτερους κινεζικούς 
ναούς στη Νοτιοανατολική Ασία. 

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Driver-Guide or Guide ανάλογα με την επιλογή σας
- Βόλτα με βάρκα 
- Γεύμα με θαλασσινά 

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά 
- Φιλοδωρήματα

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



GENTING HIGHLANDS TRIP

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ 
GENTING 
HIGHLANDS 

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 4.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ξεχαστείτε σε αυτόν τον μαγικό κόσμο. Ένας τέλειος τρόπος για να ξεφύγετε από 
την καθημερινότητά σας και να διασκεδάσετε! Ανακαλύψτε τα βάθη των διάσημων 
αγαπημένων Highlands Genting.Καλώς ήλθατε σε έναν κόσμο διασκέδασης, που 
βρίσκεται στα 6.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας μέσα σε ένα 
όμορφο τροπικό δάσος ηλικίας 100 εκατομμυρίων ετών και μόλις μία ώρα οδικώς 
από την Κουάλα Λουμπούρ, είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να ξεφύγετε από τη 
φασαρία της σύγχρονης ζωής, να σπάσετε τη ρουτίνα και να απελευθερώστε το 
εσωτερικό σας παιδί.
Υπάρχουν κυριολεκτικά τα πάντα και οτιδήποτε μπορείς να ονειρευτείς για να 
περάσεις καλά! Δεν υπάρχει καμία πλήξη εδώ. Με τρία πάρκα αναψυχής, ένα 
εξωτερικό, ένα μέσα και ένα υδάτινο πάρκο - προετοιμαστείτε γιατί παντού υπάρχει  
αδρεναλίνη. Για τους τολμηρούς, θα βρείτε την ευκαιρία να κάνετε απόβαση και 
να αναρριχηθείτε σε εσωτερικούς χώρους, τολμήστε να δοκιμάσετε τις ικανότητές 
σας; Εξασκηθείτε στον στόχο σας με λίγη τοξοβολία ή γιατί όχι δοκιμάστε την 
αεροδυναμική σήραγγα με αλεξίπτωτο.
Για τους πιο παραδοσιακούς ταξιδιώτες διακοπών, αυτό το πάρκο διαθέτει 
εγκαταστάσεις για να παίξετε όλα τα αγαπημένα χόμπoι της οικογένειάς σας, όπως 
σνούκερ, βίντεο στοές και μπόουλινγκ. Αν αυτό δεν είναι για εσάς, υπάρχει επίσης 
μια μεγάλη γκάμα καταστημάτων για να περιηγηθείτε στον ελεύθερο χρόνο σας 
και ίσως ακόμη και για να περιποιηθείτε τον εαυτό σας!Ρίξτε μια ματιά στο Gen-
ting Casino, έναν από τους καλύτερους προορισμούς τυχερών παιχνιδιών στην 
Ασία και σε απόσταση άνω των 200.000 τετραγωνικών ποδιών, θα μπορείτε να 
χαθείτε ανάμεσα στους κουλοχέρηδες και τα τεταμένα παιχνίδια πόκερ.

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

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά & Γεύμα 
- Φιλοδωρήματα
-Εισητηρια

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

 



HALF DAY TEMPLER’S PARK

MIΣΗ ΜΕΡΑ 
ΣΤΟ TEMPLER’S 
PARK 

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Templer Park βρίσκεται 22 χιλιόμετρα βόρεια της πολυσύχναστης 
Κουάλα Λουμπούρ και είναι ένα εξαιρετικό σημείο για παρατήρηση 
πουλιών και πεζοπορία στη ζούγκλα. Όχι μόνο προσφέρει ένα 
γραφικό σκηνικό με ένα πανύψηλο αξιοθέατο κοντά στην άκρη του, 
αλλά ονομάζετε ως  ασβεστολιθικός λόφος Bukit Takun, ηλικίας 
εκατομμυρίων ετών.

Το Templer’s Park είναι επίσης μια βολική απόδραση από τις ακραίες 
συνθήκες της αστικής ζωής. Εκτός από τα μονοπάτια της ζούγκλας και 
τα σημεία για πικνίκ, υπάρχουν επίσης δροσερές, καθαρές πισίνες για 
να κάνετε μια βουτιά.

Η ξενάγηση περιλαμβάνει σύντομη στάση σε Αβορίγινες.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα
- Driver-Guide or Guide ανάλογα με την επιλογή σας

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά & Γεύμα 
- Φιλοδωρήματα

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



HALF DAY NATIONAL ZOO

ΜΙΣΗ ΜΕΡΑ 
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΗΠΟ

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ο ζωολογικός κήπος Negara καλύπτει 110 στρέμματα γης που 
βρίσκεται 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Κουάλα Λουμπούρ, 
φιλοξενεί περίπου πάνω από 400 είδη ζώων, πτηνών, ερπετών και 
ένα ενυδρείο με ποικιλίες θαλάσσιων και φρέσκων υδάτων.
Μέσα στον εκτεταμένο χώρο υπάρχει μια περιοχή για θαλάσσια 
λιοντάρια όπου οι επισκέπτες μπορούν να τα δουν να είναι πιο 
δραστήρια κατά τη διάρκεια της σίτισης.
Επισκεφτείτε τον Xing Xing και τον Liang Liang στο Giant Panda 
Conversation Centre. Μπορείτε να φέρετε τη φωτογραφική σας 
μηχανή για να απαθανατίσετε την ομορφιά των πεταλούδων στο 
Butterfly garden.

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

Δεν περιλαμβάνεται:
- Ποτά & Γεύμα 
- Φιλοδωρήματα

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


