
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Η ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ | ΟΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ GREAT OCEAN ROAD 
| PUFFING BILLY & NHΣΙΑ PHILIP & CHURCHILL |  ΘΕΑΜΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
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GRAND MELBURNE CITY TOUR - 24/12/2018 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗ 
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ  

Έναρξη: 08:30
Διάρκεια: 5 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και μαζί με όλη την ομάδα 
αναχωρούμε με τον Αγγλόφωνο συνοδό μας για την ξενάγηση 
στα πιο γνωστά σημεία της Μελβούρνης. Θα έχετε την δυνατότητα 
να εξερευνήσετε τις μεγάλες λεωφόρους της Μελβούρνης και 
να δείτε τα εκλεκτά αξιοθέατα της πόλης. Θα περάσετε από το 
εμπορικό κέντρο Bourke Street και θα θαυμάσετε την ομορφιά 
της οδού Collins Street που είναι η απόλυτη εμπορική πελώρια 
οδός. Επίσης θα επισκεφτείτε κτήρια με μοναδική αρχιτεκτονική 
όπως ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου, τα θέατρα Prin-
cess και Regent, το δημαρχείο της Μελβούρνης, τα βασιλικά 
κτήρια έκθεσης και την πλατεία ομοσπονδίας. Θα δείτε από 
κοντά το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, το Cricket Ground, 
το National Tennis Centre και το Parliament House of Australia. 
Κάντε μια βόλτα στους εντυπωσιακούς Βασιλικούς Βοτανικούς 
Κήπους της Μελβούρνης. Επισκεφθείτε τους όμορφους κήπους 
Fitzroy και εξερευνήστε το Captain Cook’s Cottage και τέλος το 
Eureka Skydeck που είναι αφιερωμένο στους στρατιώτες του 
πολέμου. Η εκδρομή τερματίζεται με επιστροφή στο ξενοδοχείο 
σας και το υπόλοιπο της μέρας είναι ελεύθερο για ξεκούραση 
και διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/πρός το ξενοδοχείο 
- Οδηγός/ξεναγός
- Εισητήρια εισόδου

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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GREAT OCEAN ROAD ADVENTURE - 
26/12/2018 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

ΟΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ 
ΣΤΟ GREAT 
OCEAN 
ROAD

Έναρξη: 08:00
Διάρκεια: 8-9 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

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. Ένα ταξίδι στις δημοφιλείς 
παραθαλάσσιες πόλεις του Torquay και Lorne, θα περάσετε 
από το παγκοσμίως διάσημο Bells Beach, σπίτι του παγκόσμιου 
πρωταθλήματος Surfing, και στη συνέχεια θα επισκεφτείτε το 
Apollon Bay που βρίσκεται στους πρόποδες των Otways και 
είναι περιτριγυρισμένο από τροπικούς καταπράσινους λόφους 
και τον ωκεανό και μετά η ξενάγηση μας παίρνει στους Δώδεκα 
Αποστόλους. Αυτοί οι απίστευτοι ασβεστολιθικοί σχηματισμοί 
μέχρι 45 μ. είναι αποτέλεσμα της διάβρωσης που ξεκίνησε πριν 
από 20 εκατομμύρια χρόνια. 
Κάπου εδώ θα ξεκουραστούμε σε τοπικό εστιατόριο 
απολαμβάνοντας γεύμα 2 πιάτων (τα ποτά είναι με δική σας 
χρέωση). Ακολουθεί το Scenic Walk, το πανέμορφο φαράγγι του 
Loch Ard όπου θα μάθετε τα πάντα για το βρετανικό πλοίο που 
βυθίστηκε μέσα σε 15 λεπτά και πήρε στον πάτο της θάλασσας 
54 επιβάτες με επιζώντες μόνο 2 άτομα. Ακολούθως θα έχετε 
την ευκαιρία για ένα διάλειμα στο πανέμορφο παραθαλάσσιο 
μικρό χωριό το Port Campbell, χτισμένο πάνω σε γκρεμούς και 
μέσα σε πεύκα. Αυτό το μικρό καταφύγιο έχει μια πολύχρωμη 
και ζωντανή προσωπικότητα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/πρός το ξενοδοχείο 
- Γεύμα
- Εισητήριο 

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Ποτά στο γεύμα
- ΦιλοδωρήματαPL
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PENGUINS N’ CITY - 27/12/2018 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

DANDENONG 
RANGES 
ΝΗΣΙΑ 
PHILLIP & 
CHURCHILL

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

Ένας φανταστικός συνδυασμός δύο περιηγήσεων. Το Puffing 
Billy είναι το αγαπημένο ατμοκίνητο τρένο της Αυστραλίας και 
ένας από τους καλύτερους διατηρημένους ατμοηλεκτρικούς 
σιδηρόδρομους στον κόσμο. Αυτό το ατμοκίνητο τρένο 
συνεχίζει να τρέχει στην αρχική του οροσειρά στην υπέροχη 
Dandenong Ranges η οποία βρίσκεται 40 χιλιόμετρα 
ανατολικά της Μελβούρνης. Ο σιδηρόδρομος είναι ο 
κύριος επιζών των τεσσάρων πειραματικών γραμμών 
που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των αγροτικών 
περιοχών στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Συνεχίζετε 
στο Phillip Island για την περιήγησή σας στο Penguin Tour, 
συμπεριλαμβανομένου του Churchill Island στο αγρόκτημα 
του νησιού Churchill που διαθέτει υπέροχους κήπους, 
εκπληκτική θέα, αναπαλαιωμένες και εξοχικές κατοικίες. 
Αυτό το ιστορικό αγρόκτημα διαθέτει ένα καταφύγιο ζώων, 
το Highland Cattle και τα άλογα Clydesdale, το Koala 
Conservations, Nobbies Antarctic Journey και το Penguins 
Plus. Το Phillip Island Penguin Parade είναι ένα από τα πιο 
δημοφιλή αξιοθέατα της άγριας ζωής της Αυστραλίας – 
ιδανικό για οικογενειακές διακοπές. Κάθε ηλιοβασίλεμα, οι 
μικρότεροι άγριοι πιγκουίνοι αναδύονται από τη θάλασσα 
και περιστρέφονται κατά μήκος της παραλίας. Σημειώστε 
πως το να επιτρέπουν στα ζώα να ζουν σε ένα φυσικό 
οικότοπο είναι πολύ σημαντικό και αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο απαγορεύεται κάθε είδους φωτογραφία ή 
μαγνητοσκόπηση στο Penguin Parade. Αυτό θα είναι μια 
μοναδική εμπειρία ζωής για εσάς!

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/πρός το ξενοδοχείο 
- Εισητήριο 

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL
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ΣΥΔΝΕΫ
ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ, ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕΫ 
| BLUE MOUNTAINS ΠΑΡΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ | ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΤΗ ΚΑΜΠΕΡΑ | ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ  
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CITY, HARBOUR, BONDI BEACH & 
SEA LIFE AQUARIUM - 29/12/2018 - 
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ 
ΠΟΛΗ, ΛΙΜΑΝΙ, 
ΠΑΡΑΛΙΑ & 
ΕΝΥΔΡΕΙΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΖΩΗΣ

Έναρξη: 08:30 
Διάρκεια: 6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Παραλαβή από τον τοπικό μας συνεργάτη και η περιήγηση 
μας ξεκινά στην ιστορική περιοχή Rocks, τη γενέτειρα του 
Σίδνεϋ, περνώντας μέσα από τις παλιές παμπ, αναπαλαιωμένες 
κατοικίες με βεράντες και γραφικά καταστήματα. Δείτε το 
εμπορικό κέντρο και την αγορά του Σίδνεϋ, με το μίγμα των 
παλιών και νέων κτιρίων. Δείτε την Chinatown και το Darling 
Harbour πριν βγείτε στην ιστορική Mrs Macquarie’s Chair! 
Ένας εκτεθειμένος βράχος από ψαμμίτη, κομμένος σε σχήμα 
πάγκου, σκαλισμένο από κατάδικους το 1810 για τη σύζυγο 
του Κυβερνήτη Macquarie Elizabeth και εξαιρετική ευκαιρία 
φωτογραφίας με την Όπερα και τη Γέφυρα του Λιμανιού. 
Συνέχεια στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Μαρίας και την 
Πινακοθήκη στο Kings Cross, σκηνή της νυχτερινής ζωής του 
Σίδνεϋ. Ταξιδέψτε στα αποκλειστικά προάστια του Double Bay, 
του Rose Bay, του κόλπου Watsons και της παραλίας Bondi. 
Επιστροφή στην πόλη μέσω του Paddington, με τα όμορφα 
ανακαινισμένα αποικιακά σπίτια. Επιλέξτε κάποιο από τα τοπικά 
εστιατόρια για το γεύμα σας (με δικά σας έξοδα) και ακολουθεί 
η επίσκεψη στο ενυδρείο του Σίδνεϋ που βρίσκεται στην 
καρδιά της πόλης στο Darling Harbour, με πάνω από 13.000 
θαλάσσια ζώα και πάνω από 700 είδη, συμπεριλαμβανομένου 
του μεγαλύτερου εκθέματος υφάλου στον κόσμο. Καρχαρίες, 
σπάνιοι θαλάσσιοι ελέφαντες, πανέμορφοι ιππόκαμποι, 
γιγαντιαίες χελώνες, μέδουσες, χιλιάδες τροπικά ψάρια και 
πολλά άλλα.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/πρός το ξενοδοχείο 
- Εισητήριο 

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL
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BLUE MOUNTAINS TOUR & WILDLIFE EXPERI-
ENCE - 30/12/2018 (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)

ΠΑΡΚΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΚΛΗΡΟΝΟ-
ΜΙΑΣ

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

Τα Blue Mountains βρίσκονται 65 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϋ. Η 
γαλάζια ομίχλη που τα περιβάλλει προκαλείται από σταγονίδια 
ελαίου στα φύλλα του δέντρου ευκαλύπτου, αντανακλώντας 
το φως του ήλιου και δημιουργώντας ένα μπλε αποτέλεσμα. 
Τα βουνά είναι ένα δημοφιλές καταφύγιο για τους περιηγητές 
και τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, οι δήμοι, 
που καλύπτουν και τα βουνά, έχουν μεγάλους οικιστικούς 
πληθυσμούς, οι οποίοι μετακινούνται στην πόλη καθημερινά. 
Το Katoomba είναι η κύρια περιοχή θέρετρο των Blue Moun-
tains. Από εδώ, μπορείτε να απολαύσετε υπέροχη θέα στην 
κοιλάδα Jamieson και τους σχηματισμούς ψαμμίτη που είναι 
γνωστοί ως οι τρεις αδελφές. 
Στην συνέχεια επίσκεψη στο Πάρκο Άγριας Ζωής Featherdale 
όπου θα δείτε από κοντά καγκουρό, κοάλα, emus και πολλά 
άλλα είδη Αυστραλιανών ζωών και πτηνών. Αργότερα θα 
ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα στο τοπικό εστιατόριο των 
Μπλε Βουνών που περιλαμβάνει ένα ποτό. Στο Scenic Railway 
– Η κάθοδος των 415 μέτρων θα σας οδηγήσει μέσα από μια 
σήραγγα κάτω από το βράχο σε ένα αρχαίο τροπικό δάσος. 
Από εδώ, μπορείτε να εξερευνήσετε το Scenic Walkway που 
θα σας καθοδηγήσει μέσα από το δάσος στην πλατφόρμα 
Scenic Cableway που οδηγεί σε μια διαδρομή μήκους 545 
μέτρων μέσα ή έξω από το τροπικό δάσος της κοιλάδας Jami-
son. Αρχαία φαράγγια και καταρράκτες σε Jurassic τροπικά 
δάση αποκαλύπτονται από την εκπληκτική θέα μέσα από το 
γυάλινο πάτωμα του Skyway. Μεταφορά στο ξενοδοχείο αργά 
το απόγευμα, για ξεκούραση και διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνεται: 
- Μεταφορά απο/πρός το ξενοδοχείο 
- Εισητήριο 
- Γεύμα και ένα ποτό

Δεν περιλαμβάνεται: 
- Περισσότερο από ένα ποτό
- ΦιλοδωρήματαPL

UT
ON
 TR
AV
EL
 &
 TO
UR
S



PLUTON TRAVEL & TOURS            T:24 821777

CANBERRA TOUR - 31/12/2018 - 
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

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 από/πρός το σημείο συνάντησης
- Εισητήριο εισόδου
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε:
- Γεύμα και ποτά
- ΦιλοδωρήματαPL
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SUNSET DINNER WITH BAR PACKAGE - 
1/1/2019 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

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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