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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ  

ΒΟΡΝΕΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  
Κουάλα Λουμπούρ, Μάλακα, Κουτσίνγκ, Μπατάνγκ Άι, Σιγκαπούρη 
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1 . 3 8 0 €  τ ο  ά τ ο μ ο  μ ε  π ρ ω ι ν ό  
 



 

Ημέρα 1η: Αθήνα / Θεσσαλονίκη – Κουάλα Λουμπούρ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για την πρωτεύουσα της 

Μαλαισίας την Κουάλα Λουμπούρ. 

 

Ημέρα 2η: Κουάλα Λουμπούρ 

Άφιξη στη μεγαλούπολη, που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη παραδοσιακή ζωή της Μαλαϊκής 

χερσονήσου, το κινεζικό στοιχείο και φυσικά την υπερμοντέρνα αρχιτεκτονική των τελευταίων 

δεκαετιών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Χρόνος ελεύθερος για 

ξεκούραση και την πρώτη γνωριμία μας με την πόλη, με τη συνοδεία του αρχηγού μας. 

 

 

Ημέρα 3η: Κουάλα Λουμπούρ – Σπήλαια Μπατού 

Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση με τα παγκοσμίως γνωστά σπήλαια Μπατού, 

που κάθε χρόνο ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο σε επισκέπτες. Καλά προφυλαγμένα, μέσα σε ένα 

φυσικό ύψωμα από ασβεστόλιθο, με 272 σκαλιά, φιλοξενούν τον πιο σημαντικό ναό Hindu στην 

Μαλαισία. Συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με το βοτανικό κήπο Perdana, γνωστό και ως Taman Tasik 

Pardan ή Κήπο της Λίμνης, που αποτελεί πνεύμονα πράσινου για την πόλη. Στον κήπο δε 

βρίσκονται μόνο βοτανικές συλλογές, όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά αλλά διάφορα άλλα είδη, ώστε 

σήμερα δίνει την εντύπωση τροπικού δάσους στον επισκέπτη, παρόλο που βρίσκεται στην καρδιά 

της πολύβουης μεγαλούπολης. Λίγο πιο κάτω θα συναντήσουμε την πολύχρωμη Kεντρική Aγορά, 

σημείο αναφοράς της πόλης και αγαπημένος τουριστικός προορισμός, καθώς και το εντυπωσιακό 

Masjid Jamek, ή Τζαμί της Παρασκευής, το παλαιότερο εν λειτουργεία κτήριο της πόλης, στη 

συμβολή των ποταμών Γκόμπακ και Κλάνγκ. Πριν καταλήξουμε στο κέντρο της Κουάλα Λουμπούρ, 

όπου θα φωτογραφίσουμε τους ψηλότερους δίδυμους πύργους του κόσμου, θα περάσουμε από 

την Καμπούνγκ Μπάρου, μία τυπική Μαλάι περιοχή της οποίας τα κτήρια διατηρούν τον 

παραδοσιακό αρχιτεκτονικό ρυθμό των Μαλάι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και υπόλοιπο 

ημέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

 



Ημέρα 4η: Κουάλα Λουμπούρ – Μάλακα – Κουάλα Λουμπούρ 

Σήμερα θα ξεκινήσουμε οδικώς για την αποικιακή και πανέμορφη Μάλακα, που αποτέλεσε 

«μήλο της Έριδος» μεταξύ των Βρετανών και Ολλανδών αποικιοκρατών. Αφού επισκεφθούμε 

την ερειπωμένη πύλη SANTIAGO, θα ανέβουμε στο λόφο του Φρουρίου για να θαυμάσουμε 

ό,τι απέμεινε από την καθολική εκκλησία Αγ. Παύλου και φυσικά το άγαλμα του ιεραπόστολου 

St Francis Xavier. Στη συνέχεια, κατηφορίζουμε στην ολλανδική συνοικία όπου θα δούμε την 

ομώνυμη πλατεία, την εκκλησία, το ολλανδικό Δημαρχείο και το Σιντριβάνι της Βασίλισσας 

Βικτωρίας. Στη συνέχεια θα κάνουμε μία κρουαζιέρα κατά μήκος του ποταμού Μαλάκα, όπου 

θα δούμε τα κτίρια, τα οποία διατηρούν ακόμα την ολλανδική και βρετανική αρχιτεκτονική 

επιρροή τους. Μετά το τέλος της ξενάγησης, σας προτείνουμε να περπατήσετε στην παλιά 

συνοικία και να απολαύσετε την αποικιακή ατμόσφαιρα και φυσικά… τα ψώνια σας, πριν την 

επιστροφή μας στην Κουάλα Λουμπούρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ημέρα 5η: Κουάλα Λουμπούρ – Πουτρατζάγια – Κουάλα Λουμπούρ 

Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στην πόλη – μοντέλο Πουτρατζάγια, χτισμένη με 

απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον, που προορίζεται όταν ολοκληρωθεί να αποτελέσει το 

διοικητικό κέντρο της Μαλαισίας. Εδώ από τη μια πλευρά απλώνεται η λίμνη, με το πράσινο να 

οργιάζει γύρω της, ενώ στον αντίποδα κυριαρχούν πανέμορφα κτήρια που αποπνέουν 

Ευρωπαϊκές, Μαροκινές και Κεντροασιατικές επιρροές. Αφήνοντας την πόλη κόσμημα πίσω 

μας επιστρέφουμε στην Κουάλα Λουμπούρ και έχουμε ελεύθερο το υπόλοιπο της ημέρας μας.  

Ένας περίπατος με τον αρχηγό σας αποτελεί την καλύτερη επιλογή, σε αυτήν την πόλη με τον τόσο 

ιδιαίτερο χαρακτήρα. 

 

Ημέρα 6η: Κουάλα Λουμπούρ – Κουτσίνγκ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο Πενάνγκ για την πτήση για το Κουτσίνγκ, την 

πρωτεύουσα του Σαραβάκ, του Μαλαισιανού Βόρνεο, μια περιοχή του πλανήτη που παραμένει 

ακόμα αυθεντική και σίγουρα θα εντυπωσιάσει όσους ψάχνουν για μέρη που ο τουρισμός δεν 

πρόλαβε ακόμα να αλλοτριώσει. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 7η: Κουτσίνγκ – Μπάτανγκ Άι 



Σήμερα το ταξίδι μας θα μας οδηγήσει στα περίφημα longhouses (μακρόστενα σπίτια ),όπου 

ζουν περίπου στις 120 οικογένειες. Μέσα από μία εντυπωσιακή διαδρομή κατά μήκους του Pan 

Borneo αυτοκινητόδρομου, εναλλάσσονται μπροστά στα μάτια μας πανέμορφα τοπία, αγροτικά 

χωριά, πόλεις, καθώς και καλλιέργειες πιπεριού, καουτσουκόδεντρων και φυτείες ρυζιού. Θα 

επισκεφτούμε το πάρκο των Ουραγκοτάγκων, έναν χώρο φτιαγμένο ειδικά για την προστασία 

των ζώων, που αποτελούν το χαρακτηριστικότερο θηλαστικό της περιοχής. Εδώ θα μας δοθεί 

η σπάνια ευκαιρία να έρθουμε κοντά στον «Άγριο Άνθρωπο του Βόρνεο» και να ανακαλύψουμε 

τη συμπεριφορά και τις δραστηριότητές του στο φυσικό του περιβάλλον. Πριν να μεταβούμε 

στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, για το τάισμα των ζώων (μεταξύ 09.00 – 09.30 το πρωί) 

θα έχουμε την εμπειρία μίας σύντομης βόλτας στο τροπικό και ανέγγιχτο δάσος. Αφήνοντας 

πίσω μας, προσωρινά, την άγρια βλάστηση, θα κάνουμε μία σύντομη στάση στο Σεριάν, όπου 

θα εξερευνήσουμε την τοπική αγορά, στην οποία οι ντόπιοι πωλούν κυρίως φρούτα και 

λαχανικά. Επόμενη στάση μας είναι το Λατσάο, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε 

δώρα για τις οικογένειες των Ιμπάν. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την προβλήτα του Μπάτανγκ 

Άι, που θα διασχίσουμε τη λίμνη με ειδικά διαμορφωμένο πλοιάριο και προορισμό το Batang Ai 

Longhouse Resort, όπου θα έχουμε διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 8η: Μπάτανγκ Άι 

Μετά το πρωινό θα διασχίσουμε τη λίμνη με πιρόγες και θα βρεθούμε στην καρδιά της 

τροπικής ζούγκλας για να γνωρίσουμε διά ζώσης τη φυλή των Νταγιάκ και συγκεκριμένα 

των θαλασσινών Ιμπάν. Μέχρι και το κοντινό παρελθόν υπήρξαν άγριοι πολεμιστές και 

φημισμένοι κυνηγοί κεφαλών, έθιμο ενεργό έως και τον περασμένο αιώνα. Κοσμούσαν τις 

μακρόστενες καλύβες τους, στις οποίες ακόμα και σήμερα ζουν ομαδικά, με τα  

ανατριχιαστικά τρόπαιά τους, σημάδι της ανδρείας στους πολέμους, αλλά και ενέργεια 

απαραίτητη που τους εξασφάλιζε την πολυπόθητη έγκριση για γάμο. Εάν παρατηρήσουμε 

προσεκτικά τους μεγαλύτερους σε ηλικία, θα διακρίνουμε στο πίσω μέρος του χεριού τους, 



 

χαραγμένους δακτυλίους που καταμετρούν τις προσωπικές τους νίκες, με απολαβή τα 

αντίστοιχα λάφυρα πολέμου. Σήμερα, οι φυλές των Νταγιάκ ζουν ειρηνικά και αντλούν τους 

πόρους τους κυρίως από την καλλιέργεια φρούτων, ρυζιού, από το κυνήγι και το ψάρεμα, 

ενώ είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι. Θα επωφεληθούμε λοιπόν της φιλοξενίας τους και περάσουμε 

την ημέρα μας μαζί τους, εξερευνώντας τις καλύβες τους και παρατηρώντας από κοντά τις 

καθημερινές τους συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους. Γεμάτοι από εικόνες, χρώματα και 

εντυπώσεις, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. 

 

Ημέρα 9η: Μπάτανγκ Άι - Κουτσίνγκ 

Νωρίς το πρωί, αναχωρούμε για το Κουτσίνγκ. Άφιξη στην πόλη τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο μας και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Προτείνουμε στον ελεύθερο χρόνο σας μία 

επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Μπάκο, το οποίο ιδρύθηκε το 1957 και αποτελεί την απόλυτη 

γνωριμία με τα τροπικά δάση και την άγρια ζωή του Σαραβάκ. Καλύπτεται από μία τεράστια 

ποικιλία δέντρων και φυτών και τα τοπία εναλλάσσονται, από τα τροπικά πυκνά δάση στις 

άνυδρες ερήμους. Ο σταρ του πάρκου είναι αναμφίβολα ο πίθηκος με την προβοσκίδα, 

ενδημικό ζώο, με ανεξάντλητη διάθεση «αναπαραγωγής» που το συναντούμε μόνο στο 

Βόρνεο. Το πάρκο φιλοξενεί ακόμα τους μακάκους με τη μακρά ουρά, τους χαριτωμένους 

αργυροειδείς πιθήκους, αλλά και βαράνους, ελάφια και αγριόχοιρους. Ακόμα εδώ μπορεί 

κανείς να συναντήσει διαβρωμένους βράχους, που στολίζουν τις τοπικές παραλίες με τη 

λευκή άμμο και μία αναζωογονητική βουτιά στα ζεστά νερά της Ν. Κίνας είναι ό,τι χρειάζεται. 

 

Ημέρα 10η: Κουτσίνγκ - Σιγκαπούρη 

Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση μας για Σιγκαπούρη , 

όπου θα μας βρει ο νέος χρόνος. Άφιξη στην πόλη-κράτος, μία από τις πιο πλούσιες στον 

κόσμο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ένα απογευματινό περίπατο, 

που είναι αποκαλυπτικός του χαρακτήρα της εντυπωσιακής αυτής πόλης. 



 

Ημέρα 11η: Σιγκαπούρη 

Σήμερα κατά την περιήγησή μας στη Σιγκαπούρη θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την 

πολυπολιτισμικότητα του κρατιδίου, με αντιπροσωπευτικά δείγματα των τριών κύριων 

εθνοτήτων που ζουν εκεί. Τα χαρακτηριστικά βρετανικής αποικιακής τεχνοτροπίας κυβερνητικά 

κτήρια στην περιοχή Ράφλες, όπως το Κοινοβούλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο, το Δημαρχείο και 

το κλαμπ του κρίκετ, είναι το πρώτο μέρος. Στη συνέχεια μας περιμένει η πολύβουη 

Τσάινατάουν, όπου θα επισκεφθούμε ένα Βουδιστικό-Ταοϊστικό Ναό και ένα κέντρο ασιατικής 

χειροτεχνίας, ο Bοτανικός Kήπος και ο Εθνικός Κήπος Ορχιδέας με τις 60.000 ορχιδέες. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Για το απόγευμα προτείνουμε μία βόλτα στη “Little India”, μια 

μικρογραφία της ζωής, των χρωμάτων και των αρωμάτων της Ινδίας. 

 

Ημέρα 12η: Σιγκαπούρη 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος σε μία πόλη με ανεξάντλητες δυνατότητες και 

προοπτικές. Πάρκα και κήποι προσφέρονται για χαλαρωτικές βόλτες, υπαίθριες αγορές 

προτείνονται για ψώνια της τελευταίας στιγμής, αλλά και φημισμένοι δρόμοι μας καλούν να 

τους εξερευνήσουμε. Περπατήστε στην εντυπωσιακή Marina Bay Waterfront Promenade 

και μην παραλείψετε μία βόλτα στον παράδεισο των αγορών, την εκπληκτική Orchard Road 

όπου συναπαντώνται όλες οι διασημότητες.  



 

 

 

Ημέρα 13η: Σιγκαπούρη – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 

Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας της επιστροφής. Γεμάτοι εικόνες, 

χρώματα και απίστευτες εντυπώσεις φθάνουμε αυθημερόν στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.  



 
ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

Αθήνα – Ντόχα 13.05 18.10 

Ντόχα – Κουάλα Λουμπούρ 19.40 08.05* 

Σιγκαπούρη – Ντόχα 10.55 14.25 

Ντόχα – Αθήνα 18.45 22.55 

(*) Άφιξη την επόμενη μέρα 

 

 

 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
 
 

 
 

Περιλαμβάνονται: 
➢ Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με Qatar Airways 

➢ Ξενοδοχεία 4* & 5* 

➢ Τοπικοί – κοινοτικοί φόροι 

➢ Διατροφή: Πρωινό καθημερινά 

➢ Μεταφορές, μετακινήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

➢ Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία): Είσοδοι κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων σε όλα τα 

επισκεπτόμενα μέρη σύμφωνα με το πρόγραμμα 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

➢ Ξεναγήσεις και εκδρομές: Ξεναγήσεις από διπλωματούχους ξεναγούς σύμφωνα με το πρόγραμμα 

➢ Έλληνα έμπειρο αρχηγό-συνοδό της εκδρομής σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας 

➢ Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

Ταξίδι Διατροφή Αναχώρηση Διαμονή Δίκλινο Μονόκλινο 
Φόροι 

Είσοδοι 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΜΑΛΑΙΣΙΑΣ 

ΒΟΡΝΕΟ 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

13 ημέρες 

ΒΒ 

Πρωινό 
9/8 & 20/9 4*, 5* 1.380 +610 +990 



 

× Φιλοδωρήματα/ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 
 
 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 

Απαραίτητο διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα 

προορισμού. 


