
 

 

Καλώς ήρθατε στη Μαλαισία, εκεί όπου οι πολυσύχναστες πόλεις συμπληρώνονται από εθνικά πάρκα με 
τροπικά δάση και άγρια ζώα. Οι όμορφες, εξωτικές, γαλήνιες, αμμώδεις παραλίες των ειδυλλιακών 
νησιών σχηματίζουν το σαγηνευτικό εξωτικό τοπίο. Τα ορεινά χωριά με τα ξύλινα σπίτια συνεχίζουν την 
παράδοση των πασσαλόκτιστων σπιτιών των ψαράδων στις ακτές. Οι αγορές σε υπερκαταστήματα των 
μεγάλων πόλεων ολοκληρώνονται από τοπικές υγρές αγορές σε ιστορικές πόλεις, που διατηρούν την 
πολιτιστική και εμπορική παράδοση ανταλλαγής στη Νοτιοανατολική Ασία εδώ και μισή χιλιετία. Τα 
αρχαιότερα οικοσυστήματα της γης διατηρούν άθικτη την πρωτογενή ζούγκλα με αδιαπέραστα 
φυλλώματα και ποτάμια, αλλά και με περιπατητικές διαδρομές για να κάνουν γνωστή την ύπαρξή τους σε 
όλους.  

Σε αυτήν την χώρα οι μουσουλμάνοι Μαλαίοι συνυπάρχουν αρμονικά με τους θρησκευόμενους Κινέζους, 
τους Ινδουιστές και τις ομάδες των Όρανγκ Άσλι, καταφέρνοντας να διατηρούν τις δικές τους πολιτιστικές 
αξίες, πρακτικές και γλώσσες. Μόνον εδώ θα συναντήσουμε τις γυναίκες Όρανγκ Ούλου με τα πολλά 
τατουάζ να πλέκουν με χάντρες και τους άντρες τους, ως εξαίρετοι μουσικοί, να συνθέτουν μελωδίες στο 
μουσικό τους όργανο "σάπε", που "φέρνει" στο δικό μας μαντολίνο. Οι γυναίκες Ίμπαν (περιπλανώμενες) 
να διακρίνονται για την υφαντική με γεωμετρικά σχήματα και οι άντρες Ίμπαν να φτιάχνουν ομοιώματα 
βουκέρων για τη γιορτή του ιερού πουλιού, οι Κινέζοι να ασχολούνται με την κεραμική τους τέχνη, οι 
Μπιντάγιου Μελανάου και Μαλέι να πλέκουν όλων των ειδών τα ψάθινα αντικείμενα, οι ντροπαλοί Πενάν 
να ασχολούνται με ξυλογλυπτική.  

Στο Βόρνεο, το τρίτο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, η Μαλαισία, η Ινδονησία και το Σουλτανάτο του 
Μπρουνέι διατηρούν η κάθε μια τους τις αξίες και τις παραδόσεις τους και δείχνουν στον κόσμο όλες τις 
ομορφιές του νησιού - κυρίως στην ακτογραμμή των 700 χιλιομέτρων του Σαραγουάκ, που ανήκει στη 
Μαλαισία. Οι φυλές ιθαγενών με τρομερούς θεούς και πνεύματα, οι ατέλειωτες ζούγκλες, οι εξωτικές 
παραλίες με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τα σπάνια ιερά πτηνά βούκεροι, οι ουρακοτάγκοι και οι 
πίθηκοι με προβοσκίδα, σίγουρα θα σας συναρπάσουν!      
 

Τέλος, το νησί Λανγκάουι: Η επιτομή της χλιδής, στα σύνορα με την Ταϊλάνδη, το νησί του "καφεκόκκινου 
αετού", όπως μεταφράζεται το όνομά του, κρατάει ατόφια την ομορφιά του και σαν ένας αληθινός 
παράδεισος με τροπική βλάστηση, χρυσές παραλίες και πολυτελή ξενοδοχεία, συνδέει το γεμάτο από 
μύθους με νεράιδες και πολεμιστές παρελθόν του, με την πραγματικότητα του σήμερα, φέρει ακόμα τη 
φήμη των αφορολόγητων αγορών, προτείνει συναρπαστικές διαδρομές με τελεφερίκ και προσφέρει 
απολαυστικές διακοπές σε υπερπολυτελείς μονάδες με υπερθαλάσσια μπανγκαλόου πάνω σε τυρκουάζ 
νερά!   
 
 

Μαλαισία - Βόρνεο - Λανγκάουι - 
Σιγκαπούρη  

 
Σιγκαπούρη, Κουτσίνγκ, Λίμνη Μπατάνγκ Άι, Φυλές Νταγιάκ, Κουάλα Λουμπούρ, 

Πουτρατζάγια, Μέλακα, Λανγκάουι  

 
8 μέρες 

 
• Το μόνο πρόγραμμα με διαμονή στην γραφική Μέλακα 
• Δώρο: Κρουαζιέρα στον ποταμό Μέλακα 
• Δώρο: Βόλτα με παραδοσιακές άμαξες Μπέιτσα στον πεζόδρομο της Μέλακα 
• Δώρο: Γεύμα στον ρομαντικό Kαταρράκτη Ρανκάν 
 
1η μέρα: Αθήνα - Σιγκαπούρη 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σιγκαπούρη. 
 
2η μέρα: Σιγκαπούρη - Κουάλα Λουμπούρ, Ξενάγηση πόλης, Σπηλιές Μπατού  



Πρωινή πτήση για την πρωτεύουσα της Μαλαισίας, την Κουάλα Λουμπούρ, την πόλη όπου η σύγχρονη, 
μοντέρνα αρχιτεκτονική παντρεύεται με τα περίτεχνα παραδοσιακά κτίρια, τα εκθαμβωτικά μουσουλμανικά 
τεμένη συνδυάζονται με τους κατανυκτικούς βουδιστικούς και ινδουιστικούς ναούς, οι πελώριοι 
ουρανοξύστες και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία συνδυάζονται άριστα με την απανταχού εντυπωσιακά 
περιποιημένη βλάστηση και τη βαθιά ριζωμένη μαλαισιανή κουλτούρα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Ακολουθεί μεσημεριανή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε την πλατεία της Ανεξαρτησίας, το Παλάτι, τους Κήπους της Λίμνης, το Τζαμί και τις 
πολύχρωμες συνοικίες (Κινέζικη και Ινδική). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε τις 
περίφημες σπηλιές Μπατού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μην παραλείψετε να ανεβείτε (προαιρετικά) στην 
γέφυρα των Δίδυμων Πύργων την ώρα της δύσης και να δείτε το σόου στα σιντριβάνια τους στις 20.00΄ 
το βράδυ. Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Κουτσίνγκ - Ζούγκλα Βόρνεο, Λίμνη Μπάτανγκ Άι (Π/Γ/Δ) 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την "πύλη" της ζούγκλας και την τεράστια ακτογραμμή του 
Βόρνεο, το εξελιγμένο Κουτσίνγκ. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για το εθνικό Πάρκο Batang Ai, που 
αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης διακρατικής προστατευόμενης περιοχής για τη διατήρηση των τροπικών 
δασών. Το πάρκο αυτό των 24 τετραγωνικών χιλιομέτρων φημίζεται ως η κατοικία των λιγοστών πλέον 
Ουρακοτάγκων ("πρόσωπα του δάσους") του Βόρνεο, αλλά και πολλών άλλων σπάνιων ειδών της 
ιδιαίτερης πανίδας του νησιού. Στη διαδρομή μας θα έχουμε επιλεγμένες στάσεις σε χωριά. Επίσης, κατά 
τη μεταφορά μας στη ζούγκλα έχει προβλεφθεί γεύμα. Άφιξη στον τόπο διαμονής μας, στo Batang Ai 
Longhouse Resort, στις όχθες της ομώνυμης λίμνης και ποταμού. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση στις 
ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου με θέα την όμορφη λίμνη, υπό το φως των 
κεριών. Προαιρετικά, μπορείτε να ακολουθήσετε μία οργανωμένη περιήγηση στη ζούγκλα γύρω από το 
ξενοδοχείο, μαθαίνοντας έτσι από τους τοπικούς ξεναγούς πληροφορίες για τη χλωρίδα και την πανίδα 
της περιοχής. Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να περπατήσετε πάνω σε αερογέφυρα του δάσους, δεμένη 
ανάμεσα σε τεράστια δέντρα της ζούγκλας. Διανυκτέρευση.  
 
4η μέρα: Ζούγκλα Βόρνεο, Λίμνη Μπάτανγκ Άι, Φυλές Νταγιάκ (Π/Γ/Δ) 
Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής, οι Νταγιάκ, γνωστοί για τις πρακτικές τους στο κυνήγι, τις οποίες 
ακολουθούν ακόμα μέχρι σήμερα, κατάφεραν - ως υπόδειγμα διαχείρισης φυσικών πόρων - να 
διατηρήσουν τη ζούγκλα τους και να εναντιωθούν στους εμπόρους ξυλείας και καουτσούκ της περιοχής 
τους. Φθάνοντας σήμερα κι εμείς στον καταυλισμό τους και έχοντας την υποδοχή και φροντίδα της 
φυλής, θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς, θα ξεναγηθούμε στις ξύλινες κατοικίες τους και 
θα μάθουμε τον κοινοβιακό τρόπο κατοίκησης σε ένα από τα μακρόστενα συγκροτήματα κατοικιών, 
φτιαγμένα πάνω σε πασσάλους μέσα στη ζούγκλα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για γεύμα και χρόνος 
ελεύθερος για ξεκούραση στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, για ένα μπάνιο στην πισίνα ή προαιρετικά 
για αθλοπαιδιές στη λίμνη. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση  
 
5η μέρα: Ζούγκλα Βόρνεο - Καταρράκτης Ρανκάν - Κουτσίνγκ (Π/Γ) 
Σήμερα το πρωί θα μεταφερθούμε πάλι με ταχύπλοο και στη συνέχεια οδικώς στο Κουτσίνγκ, κάνοντας 
στάση για γεύμα στον όμορφα διαμορφωμένο μικρό καταρράκτη Ρανκάν. Φθάνοντας στο Κουτσίνγκ θα 
ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο, βλέποντας όλα τα αξιοθέατα της πόλης από τη στεριά και το νερό: την 
Chinatown, το εμβληματικό άγαλμα της γάτας της Μαλαισίας, τον πολύχρωμο ναό Tua Pek Kong με την 
επταώροφη παγόδα του, το νομοθετικό κυβερνητικό κτίριο της πολιτείας του Σαραουάκ, την ειδικά 
διαμορφωμένη κυματοειδή γέφυρα Darul Hana (που ενώνει τις δύο περιοχές - Κινεζική και Μαλαισιανή), το 
νέο επιβλητικό πλωτό τζαμί, το ανάκτορο Αστάνα (την πρώτη κατοικία της οικογένειας Μπρουκ), το 
κάστρο Μαργαρίτα, το μουσείο Γάτας, το χρυσαφένιο Παλιό Τζαμί, τον Πύργο της πλατείας, το 
Ταχυδρομείο και το μνημείο Τσαρλς Μπρουκ. Τέλος, με τα ζωγραφισμένα θαλάσσια ταξί (γνωστά ως 
ταμπάνγκ), θα απολαύσετε μία πανοραμική διαδρομή-μικρή κρουαζιέρα στο ποτάμι. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στις κοντινές αγορές και παζάρια της πόλης. Μην παραλείψετε να 
περπατήσετε στον Ινδικό πολύχρωμο πεζόδρομο, ενώ πίσω από την πλατεία του πύργου θα βρείτε το 
παλαιό δικαστήριο, που έχει μετατραπεί σε ένα υπέροχο καφέ-εστιατόριο. Πιείτε εκεί τον καφέ σας και μην 
παραλείψετε το βράδυ περίπου στις 20.00΄, να δείτε το σόου μουσικής και λέιζερ απέναντι από το Κρατικό 
κτίριο Σαραουάκ. Εικόνες από την ιστορία και τη σύσταση της χώρας, αλλά και παιχνίδια σιντριβανιών με 
μουσική υπόκρουση είναι το καθιερωμένο τελετουργικό της πόλης, που κάνει όλους τους επισκέπτες να 
περιμένουν ανυπόμονα κάθε βράδυ για να φωτογραφίσουν ή να βιντεοσκοπήσουν ένα καθ΄ όλα άρτιο 
σόου. Τέλος, επιλέξτε στο Top Spot - στην ταράτσα ενός γκαράζ - να δοκιμάσετε φρέσκο ψάρι και 
θαλασσινά σε ένα από τα πάρα πολλά μικρο-εστιατόρια. Προτείνουμε το Νο 25. Διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα: Κουτσίνγκ - Πάρκο Σεμενγκόχ - Κουάλα Λουμπούρ - Μέλακα, Κρουαζιέρα (Π) 
Σε απόσταση μόλις 20 λεπτών από το αεροδρόμιο του Κουτσίνγκ, θα έχουμε την ευκαιρία να 
παρατηρήσουμε νωρίς το πρωί κατά το τάισμα τους, τους ελεύθερους Ουρακοτάγκους. Το κέντρο της 



άγριας φύσης του πάρκου Σεμενγκόχ, βοηθάει τα προς εξαφάνιση ξαδέλφια του ανθρώπινου είδους να 
μεγαλώσουν όπως πρέπει ελεύθερα και τα φέρνει κοντά μας μόνο κατά την ώρα του πρωινού τους 
κολατσιού από τροπικά φρούτα. Έτσι, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε από κοντά αυτό το σπάνιο 
είδος στο ελεύθερο φυσικό του περιβάλλον. Στο ίδιο κέντρο θα δούμε επίσης τους τεράστιους άσπρους 
κροκόδειλους και θα μάθουμε για τις φυτείες πιπεριού. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Κουάλα 
Λουμπούρ. Από εκεί θα κατευθυνθούμε στο επί πολλά χρόνια μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της 
Νοτιοανατολικής Ασίας, τη Μέλακα, το ιστορικό κέντρο της οποίας βρίσκεται υπό την προστασία της 
UNESCO και έχει διατηρήσει το πορτογαλικό αποικιακό του στυλ και χρώμα. Φθάνοντας στην ιδιαίτερα 
γραφική αυτή πόλη, σας επιφυλάσσουμε μία υπέροχη έκπληξη, προσφέροντάς σας μία ανεπανάληπτη 
κρουαζιέρα στο ποτάμι Μέλακα (δώρο του γραφείου μας), για να θαυμάσετε την γραφικότητα της 
Κινέζικης συνοικίας και το ιστορικό Πορτογαλικό κέντρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Μην παραλείψετε, 
προαιρετικά, να κλείσετε έγκαιρα θέσεις για το παραδοσιακό σόου όπερας Rasa Melaka, μαθαίνοντας 
έτσι με τον καλύτερο τρόπο την ιστορία της περιοχής, αλλά και να δειπνήσετε στην οδό Τζόνκερ 
δοκιμάζοντας πεντανόστιμους ρυζοκεφτέδες με ψητό κοτόπουλο.    
   
7η μέρα: Μέλακα, Περιήγηση - Πουτρατζάγια - Κουάλα Λουμπούρ - Πτήση για Σιγκαπούρη (Π) 
Με μία σύντομη περιήγηση σήμερα το πρωί θα γνωρίσουμε την όμορφη αυτή περιοχή και ίσως μας 
προκαλέσει να τραβήξουμε τις περισσότερες φωτογραφίες μας εκεί, από ολόκληρη τη διαδρομή μας. 
Ξεκινάμε από το Κινεζικό συγκρότημα ναών, αφιερωμένο στη "θεά του ελέους" στην οδό των ναών, που 
συνυπάρχει με τον μουσουλμανικό ναό Σουματρο-ινδικής αρχιτεκτονικής με βρετανικά και κινεζικά 
στοιχεία. Ακολουθεί η Κινέζικη περιοχή της οδού Τζόνκερ και το κανάλι με τα μικρά κινέζικα σπίτια να 
αντικατοπτρίζονται πάνω σε αυτό, θυμίζοντας μας το ρομαντικό Χόι Αν του Βιετνάμ. Ακολουθεί η πλατεία 
του Δημαρχείου με τα περίτεχνα Ολλανδικά οικοδομήματα και η Πορτογαλική Γαλέρα που φιλοξενεί το 
ναυτικό μουσείο της περιοχής. Για τους τολμηρούς, προτείνουμε να δοκιμάσουν γλυκό γρανίτα από το 
παραδοσιακό τζάκφρουτ. Τέλος, θα σας προσφέρουμε μία σύντομη βόλτα με τις παραδοσιακές άμαξες 
Μπέιτσα μέχρι τον πεζόδρομο των ανακτόρων του Σουλτάνου και το Πορτογαλικό οχυρό του 1511.    
Ακολουθώντας στη συνέχεια τον εθνικό δρόμο, θα φθάσουμε στο θαύμα της μηχανικής του μέλλοντος, 
την πόλη Πουτρατζάγια, την νέα πολιτική/διοικητική πρωτεύουσα της χώρας, που είναι γνωστή για το 
πλωτό τέμενος Πούτρα, ένα αριστούργημα Ιρανικής κατασκευής. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας 
θα δούμε το πρωθυπουργικό μέγαρο, την προβλήτα κρουαζιερών της λίμνης, το μνημείο της νέας 
χιλιετίας που μοιάζει με πένα, το εκθεσιακό κέντρο, τους περιποιημένους κήπους, την τεχνητή λίμνη των 4 
τετραγωνικών χιλιομέτρων, πλαισιωμένη από διαμορφωμένα πάρκα και ένα εκλεκτικό μίγμα κτιρίων και 
γεφυρών. Χρόνος ελεύθερος στα μικρομάγαζα και εστιατόρια του λιμανιού μέχρι την αναχώρησή μας για 
το κοντινό αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ και την πτήση μας για Σιγκαπούρη.    
 
8η μέρα: Σιγκαπούρη - Αθήνα  
Άφιξη αυθημερόν.   
 
 
Δυνατότητα 3ήμερης ή 4ήμερης επέκτασης για ξεκούραση στο εξωτικό νησί Λανγκάουι  
Απολαύστε τον ήλιο, τις παραλίες με τη λευκή άμμο και τους κοκκοφοίνικες, επιδοθείτε σε θαλάσσιες 
δραστηριότητες, κάντε μια εκδρομή στη ζούγκλα ανεβασμένοι στη ράχη ενός ελέφαντα, ανακαλύψτε τους 
κρυμμένους θησαυρούς του νησιού, κάντε μία κρουαζιέρα με ταχύπολοο στα κοντινά νησιά για να 
κολυμπήσετε σε πολύ όμορφες εξωτικές ακτές, να κάνετε κανό σε λίμνη και να ταΐσετε το σύμβολο του 
νησιού τον ασπροκέφαλο αετό. Επισκεφθείτε την μεγάλη αερογέφυρα με το τεράστιο σε μήκος τελεφερίκ 
και διασκεδάστε στις ειδικά διαμορφωμένες για τους επισκέπτες εγκαταστάσεις του πάρκου. Τέλος, κάντε 
καγιάκ στο μαγκρόβιο δάσος με τις νυχτερίδες και τα σπάνια ζώα της περιοχής. 
 
Η επέκταση αυτή θα γίνει με πτήσεις από και προς την Κουάλα Λουμπούρ και περιλαμβάνει μεταφορές, 
και διαμονή στο εξωτικό νησί του Λανγκάουι.  
 
 

Τιμή κατ’ άτομο  

8 μέρες 
Δίκλινο 

Διαφορά 

Μονόκλινου 

28/12 1790 +450 

4/1, 29/2, 21/3, 18/4, 25/4, 6/6 1490 +390 

Ενδεικτικό κόστος επέκτασης στο Λαγκάουι: + € 480/άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. 

Περιλαμβάνει εσωτερικές πτήσεις, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Λανγκάουι 



και 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε 5* ξενοδοχείο.                                        

Η τιμή δεν ισχύει για την εορταστική περίοδο 
 

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό 

• Ξενοδοχεία 4* στη Ζούγκλα του Βόρνεο και στο Κουτσίνγκ, Κουάλα Λουμπούρ και Μέλακα 5* 

• Πρωινό καθημερινά και 4 γεύματα συνολικά 

• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

• Τοπικοί ξεναγοί και Έλληνας συνοδός (για 15 άτομα συμμετοχής και άνω)  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, είσοδοι σε μνημεία και πάρκα: € 650 

• Θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό των € 95 στον συνοδό σας για τοπικούς φόρους, φιλοδωρήματα και 

αχθοφορικά 

 

Σημειώσεις 
• Απαραίτητη συμμετοχή 15 ατόμων 

• Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη έκβασή του   
 


