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BLUE MOUNTAINS TOUR & WILDLIFE EXPERI-
ENCE

ΠΑΡΚΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟ-
ΜΙΑΣ

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

Σε αυτή τη γεμάτη δράση περιήγηση, ανακαλύψτε την 
περιοχή Blue Mountains που φιλοξενεί ατέλειωτες εκτάσεις 
βουνοκορφών ενώ επιδεικνύει τη μοναδική χλωρίδα και πανίδα 
της Αυστραλίας. Εξερευνήστε την παγκόσμια κληρονομιά των 
Blue Mountains  και στη συνέχεια χαρείτε ενα ευχάριστο ταξίδι 
στο Featherdale Wildlife Park. Οι καταρράκτες, οι οικισμοί και η 
πλούσια ζεστή μυρωδιά του αυστραλιανού βουνού το κάνουν 
ένα πολύ ξεχωριστό μέρος για κάθε επισκέπτη. Περάστε από τη 
γραφική γέφυρα του Σίδνεϊ και απολαύστε την εκπληκτική θέα. 
Ανεβείτε στα βουνά μέσα από τους οικισμούς του Blaxland, της 
Leura, του Wentworth Falls και του Lawson, ενώ αισθάνεστε 
σαν ένας πραγματικός τυχοδιώκτης αγκαλιάζοντας τον 
φυσικό κόσμο γύρω σας. Δείτε τη γραφική Katoomba, την 
πρωτεύουσα των Blue Mountains και απολαύστε την υπέροχη 
θέα και αξιοθέατα πάνω από την κοιλάδα Jamison. Ανακαλύψτε 
το γραφικό ορεινό χωριό Leura, όπου θα έχετε αρκετό ελεύθερο 
χρόνο για να περιπλανηθείτε στους δρόμους. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Scenic World, όπου μπορείτε να οδηγήσετε 
στην πιο απότομη πλαγιά σιδηροδρόμου στον κόσμο. Ανεβείτε 
στο cableway και δείτε την πανοραμική θέα στα 270μ πάνω 
απο την αρχαία χαράδρα ενώ ακολούθως σταματούμε για την 
πιο τέλεια φωτογραφία στο διάσημο Three Sisters Rock. Στην 
επιστροφή μας θα επισκεφθούμε το Πάρκο Άγριας Ζωής Feat-
herdale. Τελιώστε την εκδρομή σας με μια κρουαζιέρα στον 
ποταμό Parramatta. 

Σημείωση: Η συγκεκριμένη εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και χωρίς το Πάρκο Άγριας Ζωής Featherdale, Grand Blue 
Mountains Tour. 

Σημείο συνάντησης: Wheat Road, Streetside behind Sydney 
Aquarium - Sydney - AU

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης
- Εισητήριο εισόδου
- Μπορείτε να προσθέσετε γεύμα και ποτά 

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα
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HARBOUR HIGHLIGHTS CRUISE

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΣΤΟ ΣΥΔΝΕΫ

Έναρξη: 14:30 
Διάρκεια: 1.15 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Η πιο value for money kρουαζιέρα στα αξιοθέατα του Σίδνεϊ. 
Δείτε όλα τα περίφημα αξιοθέατα του λιμανιού του Σίδνεϊ με 
σχόλια GPS. Το όνομα τα λέει όλα. Όλο τα κύρια αξιοθέατα 
που φαίνονται απο το λιμάνι του Σίδνεϊ αναδεικνύονται σε 
μία ώρα και ένα τέταρτο. Αποτυπώστε με την κάμερά σας 
καθώς ταξιδεύετε κοντά στη Όπερα του Σίδνεϊ και περνάτε 
από τα πιο πολυτελή ανακτορικά αρχοντικά της παραλίας. Τα 
ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ είναι το σπίτι των πλουσίων και 
διασήμων και οι ιστορίες τους θα σας εκπλήξουν και θα σας 
διασκεδάσουν. Υπάρχουν πολλά για τα παιδιά, με πλοία και 
ρυμουλκά που διασχίζουν το λιμάνι, τα νησιά και τα φρούρια, 
τους φάρους, τα πολεμικά σκάφη και τα υποβρύχια, ακόμα 
και τα περιστασιακά εμφανιζόμενα, φάλαινα, δελφίνι, φώκιες ή 
πιγκουίνους. Η κρουαζιέρα κάτω από το λιμάνι Sydney Harbour 
είναι πάντα μια δημοφιλής στιγμή και ίσως να εντοπίσετε ακόμη 
και τους αναρριχητές της γέφυρας να σας χαιρετούν απο την 
κορυφή.

Σημείο συνάντησης: No.6 Wharf Circular Quay, Sydney

Περιλαμβάνετε: 
- Κρουαζιέρα

Δεν περιλαμβάνετε:
- Μεταφορά απο/προς το σημείο συνάντησης
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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SUNSET DINNER WITH BAR PACKAGE

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ 
ΗΛΙΟΒΑΣΙ-
ΛΕΜΑ

Έναρξη: 17:00 
Διάρκεια: 1.15 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Η 1.5 ώρα Sunset Cruise είναι αναμφισβήτητα ο καλύτερος 
τρόπος για να ξεκινήσετε τη βραδιά σας. Η θέα, τα φαγητά 
και το κρασί θέτουν την τέλεια ατμόσφαιρα και σας δίνουν την 
ευκαιρία να χαλαρώσετε από την ημέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της κρουαζιέρας θα απολαύσετε εκπληκτική θέα στην Όπερα 
του Σίδνεϊ και τη Γέφυρα του Λιμανιού καθώς ταξιδεύουμε στο 
κύριο λιμάνι. Στο τέλος της κρουαζιέρας περιπλανηθείτε κατά 
μήκος του παραλιακού πεζόδρομου του Darling Harbour και 
απολαύστε ένα βραδινό ποτό σε ένα από τα πολλά νυχτερινά 
κέντρα και μπαρ. Υπάρχει πάντα μια γιορτή στο Darling Har-
bour και τα περισσότερα Σαββατοκύριακα ο ουρανός φωτίζετε 
με πυροτεχνήματα ενώ πάντα υπάρχουν διάφορα γεγονότα 
εποχιακά ή πολιτιστικά.

Σημείο συνάντησης: Darling Harbour King Street Wharf No.1. 

Περιλαμβάνετε: 
- Κρουαζιέρα
- Δείπνο με 2 πιάτα σύγχρονης Αυστραλιανής a la carte 
μαγειρικής 
- Ποτά στο δείπνο

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα
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CITY, HARBOUR & BONDI BEACH

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗ ΠΟΛΗ, 
ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΙΑ

Έναρξη: 07:45 
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Σίδνεϊ - τοποθετημένο στο όμορφο μπλε λιμάνι του, αυτή η 
κοσμοπολίτικη πόλη με έντονους ρυθμούς και χαρακτήρα 
είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου. Η αποικιακή 
ιστορία, η εκπληκτική αρχιτεκτονική, οι υπέροχες πλωτές οδοί, 
τα παραθαλάσσια προάστια του λιμανιού και οι φιλόξενοι 
άνθρωποι συνοψίζουν τη ζωντάνια αυτής της θεαματικής 
πόλης. Η μισής μέρας περιήγηση μας είναι μια τέλεια 
εισαγωγή στο ένδοξο Σίδνεϊ. Λαμβάνοντας όλες τις καλύτερες 
τοποθεσίες φωτογραφιών, θα λάβετε περιεκτική περιήγηση 
στο CBD, το λιμάνι του Σίδνεϊ, την παραλία Bondi και μια live 
ξενάγηση στην ιστορική περιοχή Rocks. Σημαντικές στάσεις 
συμπεριλαμβάνονται στο The Rocks, η κα Macquarie’s Chair και 
το Bondi Beach, καθώς και άλλα διαλείμματα για φωτογραφίες 
σε όλη την έκταση.

Σημείο συνάντησης: Wheat Road, Streetside behind Sydney 
Aquarium - Sydney - AU

Σημείωση: Η συγκεκριμένη εκδρομή μπορεί να συνδυαστεί και 
με την Όπερα του Σύδνεϋ, City Harbour & Bondi Beach With 
Sydney Opera House. 

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο 

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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FULL DAY SEA LIFE SYDNEY AQUARIUM

ΕΝΥΔΡΕΙΟ 
ΤΟΥ 
ΣΥΔΝΕΫ

Έναρξη: 09:30 
Διάρκεια: 8.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Περάστε μια ημέρα ανακαλύψεων καθώς εξερευνούμε την 
υδρόβια ζωή στο SEA LIFE Sydney Aquarium. Θα έχετε την 
ευκαιρία να εισέλθετε στη δράση καθώς κάνετε τη διαδρομή 
σας μέσα από τα εκθέματα και να μάθετε για τη ζωή κάτω 
από τη θάλασσα. Στην καρδιά του εντυπωσιακού Darling Har-
bour, το SEA LIFE Sydney Aquarium διαθέτει 14 νεοσυσταθείσες 
περιοχές για να ταξιδέψετε. Απολαύστε το νέο τροπικό κόλπο 
των σαλαχίων, που φιλοξενεί αμέτρητα σαλάχια, που πολλοί 
φοβούνται. Κοιτάξτε την ομορφιά τους καθώς κολυμπούν. 
Επισκεφθείτε μια διαδραστική πισίνα αφής, ένα εκθετήριο Ship-
wreck και συναρπαστικό βάλτο του Mangrove. Ελέγξτε τις 
περιπέτειες του Pig και του Wuru, ένα σπάνιο ζευγάρι ευτυχών 
θαλάσσιων αγελάδων. Αυτά τα δύο μεγαλοπρεπή ζώα ήταν 
ορφανά και δεν θα μπορούσαν να απελευθερωθούν εκ νέου 
στη φύση. Τώρα είναι τα μόνα δύο dugongs που εμφανίζονται 
σε όλη την Αυστραλία. Νιώστε την αδρεναλίνη καθώς κάνετε 
το δρόμο σας μέσα από το Shark Walk, ένα νέο θαλάσσιο 
τούνελ περυτριγυρισμένο με μερικούς από τους μεγαλύτερους 
καρχαρίες του κόσμου. Μετά από αυτή τη συναρπαστική 
βόλτα, επισκεφθείτε μερικούς από τους πιο διάσημους 
κατοίκους του Ενυδρείου και μερικούς νεοφερμένους, στα 
πρόσφατα ανακαινισμένα σπίτια τους. Ανάμεσά τους, θα δείτε 
τους πάντα καλοντυμένους πιγκουίνους, πολύχρωμa clown-
fish, χελώνες και πλατύπους. Το SEA LIFE Sydney Aquarium, το 
οποίο φιλοξενεί πάνω από 13.000 ζώα από 700 διαφορετικά 
είδη, είναι μια συναρπαστική και εκπαιδευτική εμπειρίa. 

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο 

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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ZOO EXPRESS CRUISE WITH SKY SAFARI CA-
BLE CAR

ΜΙΑ ΜΕΡΑ
ΜΕ ΤΑ
ΖΩΑ

Έναρξη: 09:30 
Διάρκεια: 7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ελάτε μαζί μας και θαυμάστε την εκπληκτική άγρια   φύση της 
Αυστραλίας, συμπεριλαμβανομένων των Koalas και των platy-
pus, καθώς και τα ζώα του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων 
των ασιατικών ελεφάντων, των λιονταριών και της 
καμηλοπάρδαλης.Ο πιο διασκεδαστικός τρόπος να ταξιδέψετε 
στο ζωολογικό κήπο. Ένα μεγάλο πακέτο εξοικονόμησης που 
περιλαμβάνει εισητήριο επιστροφής που φεύγει από το Darling 
Harbour ή το Circular Quay και την είσοδο στο ζωολογικό κήπο 
Taronga και το τελεφερίκ Sky Safari. Ο περίφημος ζωολογικός 
κήπος Taronga του Σίδνεϊ βρίσκεται ακριβώς στην προκυμαία 
του λιμανιού του Σίδνεϊ. Τα προγράμματα διατήρησης και 
αναπαραγωγής βοηθούν στην εξασφάλιση μελλοντικών 
απειλούμενων ειδών σε όλο τον κόσμο. Και ως ανταμοιβή, τα 
ζώα και οι επισκέπτες απολαμβάνουν μερικές από τις καλύτερες 
εικόνες σε όλο το Σύδνεϋ.
Μερικά από τα ζώα που μπορεί να δείτε περιλαμβάνουν: 
Αφρικανικό λιοντάρι, Αφρικανικό αγριόσκυλο, Ασιατικό 
ελέφαντα, Αυστραλιανός μικρός πιγκουίνος, Αυστραλιανό 
sea-lion, Σαύρες με μπλέ γλώσσα, Χιμπαντζήδες, Cor-
roboree Frog, Iguanas, Fishing Cat, Καμηλοπάρδαλη, 
Μαϊμού, Koala, Komodo Δράκος, φώκιες, Long-nosed 
Bandicoots, Meerkat, Ουρακοτάσκους, Μελισσόφαγους, 
Κόκκινο Panda, Κερκοπίθηκους, ενυδρίδες, Snow Leopard, 
Τίγρης της Σουμάτρας, Διαβόλους της Τασμανίας, Γορίλες, 
Μυρμηγκοφάγους και Ζέβρες. 

Σημείωση: Η εκρομή μπορεί να γίνει και μόνο Zoo: Full Day Wild-
life Sydney Zoo.

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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FULL DAY SKYWALK AT THE SYDNEY TOWER 
EYE WITH 4D EXPERIENCE

ΠΥΡΓΟΣ 
ΤΟΥ 
ΣΥΔΝΕΫ

Έναρξη: 10:00 
Διάρκεια: 9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Σας προσκαλούμε σε μια αξέχαστη εμπειρία στο Sydney Tower 
Eye. Με μια αναβαθμισμένη περιήγηση, θα επισκεφθείτε όχι μόνο 
τον Πύργο, αλλά θα ζήσετε τη συγκίνηση του κινηματογράφου 
SKYWALK και 4D, δύο μοναδικούς τρόπους για να κατανοήσετε 
καταπληκτικά τη πόλη κάτω. 
Αναζητώντας την υψηλότερη υπαίθρια περιπέτεια του Σίδνεϊ, η 
SKYWALK θα αντλήσει την καρδιά σας με αδρεναλίνη καθώς 
περπατάτε στον αέρα 268 μέτρα πάνω από την πόλη. Με 
πλατφόρμες προβολής από γυάλινα δάπεδα, θα νιώσετε σαν 
να έχετε όλη την πόλη κάτω από τα πόδια σας. Θαυμάστε και  
εκπλαγείτε, περπατώντας 45 λεπτά έξω, γύρω από ολόκληρο 
τον πύργο, με την εκπληκτική θέα κάτω. Ακούστε τους 
φιλικούς οδηγούς καθώς μοιράζονται τα διορατικά σχόλια και 
επισημαίνουν τα εικονικά ορόσημα του Σίδνεϊ και τους λιγότερο 
γνωστούς θησαυρούς. Μετά την εκπληκτική εμπειρία του SKY-
WALK, επικεφαλής για μια θεαματική εμπειρία 4D. Ο απίστευτος 
4D κινηματογράφος στο Sydney Tower Eye είναι ο πρώτος του 
είδους στην πόλη και ένας από τους πρώτους στην ηπειρωτική 
Ευρώπη. Εξερευνήστε τις διάφορες διαστάσεις του Σίδνεϊ μέσα 
από μια εντελώς νέα προοπτική. Με καταγεγραμμένα βίντεο 
που θα σας οδηγήσουν στο λιμάνι του Σίδνεϊ, κατά μήκος 
της διάσημης ακτογραμμής του, και πέρα   από τα εικονικά 
σημεία και γεγονότα, θα σας δοθεί μια εντελώς νέα διάσταση 
στον κόσμο έξω. Η εμπνευσμένη κινηματογραφική εμπειρία 
μεταφέρεται στην τέταρτη διάσταση με εντυπωσιακά εφέ στο 
θέατρο όπως οι στροβιλιδοί άνεμοι, οι φυσαλίδες και η φωτιά.

Το αναβαθμισμένο εισιτήριο, συμπεριλαμβανομένου του SKY-
WALK και του κινηματογράφου 4D, δεν θα απογοητεύσει, 
καθώς προσφέρει απίστευτη θέα και επίγνωση του τι κάνει το 
Σίδνεϊ την αξιοσημείωτη πόλη που είναι.

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Mεταφορά
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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HUNTER VALLEY WINE CRAWL - SMALL 
GROUP 

ΔΟΚΙΜΗ
ΚΡΑΣΙΩΝ

Έναρξη: 07:30 
Διάρκεια: 10.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Η περιήγηση μας στη περιοχή του κρασιού μας φέρνει στην 
παλαιότερη περιοχή παραγωγής κρασιού της Αυστραλίας - την 
Κοιλάδα Hunter. Από τις διεθνώς αναγνωρισμένες πόρτες των 
κελαριών μέχρι τα ιστορικά οικογενειακά οινοποιεία θα κάνετε 
μια οινοπαραγωγική περιοδεία, θα δοκιμάσετε 20 κρασιά, 
θα απολαύσετε ένα χαλαρωτικό μεσημεριανό γεύμα και θα 
απολαύσετε ελεύθερο χρόνο για να δείτε τα καταστήματα 
τυριών, περισσότερες πόρτες κελαριών, μπουτίκ και ζυθοποιεία.

Πάρτε λοιπόν τους φίλους σας και ανακαλύψτε την κοιλάδα 
Hunter!

Περιλαμβάνετε: 
- Mεταφορά
- Εισητήριο εισόδου
- Γεύμα και ποτά

Δεν περιλαμβάνετε:
- Φιλοδωρήματα
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JENOLAN CAVES - SMALL GROUP 

ΣΠΗΛΙΕΣ
JENOLAN

Έναρξη: 07:30 
Διάρκεια: 11 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Oι σπηλιές Jenolan είναι εκπληκτικές και βρίσκονται στη δυτική 
πλευρά των Μπλε Βουνών. Οι ξεναγήσεις θα σας οδηγήσουν 
σε μια ποικιλία σπηλαίων που θα σας μαγέψουν.
Με άγρια καγκουρό και στάσεις στις Three Sisters και το άλμα του 
Govett, αυτό το ταξίδι ημέρας είναι γεμάτο απίστευτες εμπειρίες. 
Θα νιώσετε ότι έχετε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο καθώς περνάτε 
κάτω από έναν oρεινό δρόμο βαθιά σε μια απομονωμένη 
κοιλάδα του Kanangra - Boyd National Park, οδηγείτε μέσα 
από την είσοδο σπηλιάς και φτάνετε στο μαγευτικό κρυμμένο 
χωριό Jenolan. Θεωρούμενο ως το πιο εξαιρετικό σύστημα 
σπηλαίων της Αυστραλίας, τα σπήλαια Jenolan είναι από τα 
καλύτερα και παλαιότερα σπηλαιώδη συστήματα στον κόσμο.
Ένας εξειδικευμένος οδηγός θα σας οδηγήσει στο υπόγειο για 
μια εκπληκτική εμπειρία ξενάγησης σπηλαίου!

Σημείωση: Οι πελάτες πρέπει να είναι σωματικά κατάλληλοι. 
Επίσης μπορείτε να αναβαθμίσετε την περιοδεία σας σε μια 
εκπληκτική περιοδεία περιπέτειας Cave διάλεγοντας το κατά 
την κράτηση. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε την εκδρομή Jeno-
lan Caves via the Blue Mountains including Lucas Cave Tour 
and self-guided Tour που είναι ένας συνδυασμός με τα Blue 
Mountains.

Περιλαμβάνετε: 
- Mεταφορά
- Εισητήριο εισόδου
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

CANBERRA TOUR - SMALL GROUP 

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗ 
ΚΑΜΠΕΡΑ

Έναρξη: 07:30 
Διάρκεια: 13 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Η περιοδεία μας στην Καμπέρα θα σας οδηγήσει πάνω στα 
βουνά στον αυστραλιανό «θάμνο» και στην αυστραλιανή 
ύπαιθρο με τα πρόβατα. Η Καμπέρα είναι διαφορετική από 
οποιαδήποτε άλλη πρωτεύουσα και πρέπει να την επισκεφθείτε 
για να καταλάβετε το γιατί. Τα παγκόσμιας κλάσης αξιοθέατα, η 
καταπληκτική αρχιτεκτονική και ο φουτουριστικός σχεδιασμός, 
παίζουν το ρόλο τους στην κατασκευή της Καμπέρα, μιας από 
τις πιο σύγχρονες και προοδευτικές πόλεις του κόσμου. Με 
πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να δείτε και να κάνετε στην 
Καμπέρα, καθώς και τα κυριότερα σημεία που αναφέρονται, 
σας παρέχουμε σχεδόν 2 ώρες ελεύθερου χρόνου για να δείτε 
κάποια άλλα αξιοθέατα παγκόσμιας κλάσης.

Επιλέξτε από τα παρακάτω και απολαύστε την εμπειρία!
Εθνική Πινακοθήκη της Αυστραλίας - δωρεάν
Εθνικό Μουσείο της Αυστραλίας - δωρεάν

Σημεία ενδιαφέροντος:
Εθνικό Κοινοβούλιο, Αυστραλιανό Μνημείο Πολέμου, Εθνικό 
Μουσείο της Αυστραλίας, Εθνική Πινακοθήκη της Αυστραλίας 
Εθνικές Πρεσβείες, Όρος Ainslie, Memorial Jet Captain Cook, 
Άγρια Καγκουρό

Σημείωση: Τα backpacks απαγορεύονται στα σημεία 
ενδιαφέροντος

Σημείο συνάντησης: St. Laurence Church, 812 George Street 
- AU

Περιλαμβάνετε: 
- Mεταφορά
- Εισητήριο εισόδου
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

PORT STEPHEN DOPHIN CRUISE & SAND 
BOARDING 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
ΜΕ ΔΕΛΦΙΝΙΑ 
& SAND 
BOARDING

Έναρξη: 07:45 
Διάρκεια: 11.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Ανακαλύψτε αυτή την όμορφη περιοχή της Βόρειας ακτής 
- λευκές αμμώδεις παραλίες και τα πεντακάθαρα νερά του 
Ειρηνικού Ωκεανού. Kάνετε την κρουαζιέρα σας στις κορυφές 
των κυμάτων πλάϊ με τα δελφίνια στα γαλανά νερά του 
προστατευμένου Port Stephens, όπου τα δάση, τα χωριά και 
τα αρχοντικά σπίτια συναντιούνται με τη θάλασσα. Εδώ θα 
απολαύσετε μια συναρπαστική διαδρομή 4WD κατά μήκος των 
Stockton Bight αμμόλοφων και θα διασκεδάσετε με το sand-
boarding!

Σημείωση: Μπορείτε να φέρετε ενδυμασία κολύμβησης και 
πετσέτες παραλίας εάν επιθυμείτε να δοκιμάσετε το δίχτυ του 
βραχίονα

Σημείο συνάντησης: Wheat Road, Streetside behind Sydney 
Aquarium, Darling Harbour

Περιλαμβάνετε: 
- Κρουαζιέρα
- Εξοπλισμός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

COMBO: TARONGA ZOO & WHALE WATCH-
ING CRUISE

ΣΠΑΝΙΑ 
ΖΩΑ ΚΑΙ 
ΦΑΛΑΙΝΕΣ

Έναρξη: 
- Circular Quay Wharf: 9:45πμ, 10:05πμ ή 10:45πμ 
- Darling Harbour Pier 26: 9:30πμ, 9:45πμ ή 10.30πμ. 
Διάρκεια: 6.5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Συνδυάστε δύο εκπληκτικές εμπειρίες στο Σύδνεϋ με αυτό 
το πακέτο κρουαζιέρας και attractions.  Κρουαζιέρα στο 
ζωολογικό κήπο Taronga που βρίσκεται 12 λεπτά μακριά απο 
τη πόλη, και το όνομα του σημαίνει  “θέα στη θάλασσα” αφού 
βρίσκεται στη πλαγιά ενός βουνού και βλέπει στη κυριολεξία 
στη θάλασσα με το πλοίο Rocket Ferry. Περάστε το πρωϊνό 
σας εξερευνώντας  το ζωολογικό κήπο Taronga και στη 
συνέχεια τολμήστε μια απογευματινή κρουαζιέρα έξω από το 
Harbour Sydney για να θαυμάσετε τις φάλαινες κατά την ετήσια 
μετανάστευση. 

Σημείωση: Η εποχή παρακολούθησης φαλαινών είναι από τις 
21 Μαΐου έως την 1η Νοεμβρίου

Σημείο συνάντησης: Wheat Road, Streetside behind Sydney 
Aquarium, Darling Harbour

Περιλαμβάνετε: 
- Κρουαζιέρα
- Εισητήριο εισόδου

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα


