
Μαλαισία
H πριγκίπισσα της Ασίας

Οι χίλιοι τόνοι πράσινου της πληθωρικής φύσης, το κρυστάλλινο μπλε της 
Κινεζικής Θάλασσας, η θαυματουργή συνύπαρξη φυλών και θρησκειών, 
αποτελούν τα κύρια συστατικά ενός ταξιδιού στη Μαλαισία.
Η Μαλαισία προσφέρει στον επισκέπτη συναρπαστικές εικόνες. Παραλίες 
με υπέροχη άμμο, ειδυλλιακά νησιά και παραμυθένιους κοραλλιογενείς 
υφάλους, φυτείες τσαγιού και καουτσούκ με πανέμορφα σπίτια αποικιακού 
ρυθμού πνιγμένα στο πράσινο, δάση γεμάτα μαϊμούδες και θρυλικά ζώα, 
όπως ο ουρακοτάγκος. Δίπλα σε όλα αυτά, αναδύονται υπερμοντέρνες πό-
λεις, που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις πόλεις της Δύσης. 
Παρ’ όλες τις διαφορετικές φυλές που κατοικούν στη Μαλαισία, είναι εντυ-
πωσιακό να παρατηρήσει κανείς την αρμονική συνύπαρξη και τον αμοιβαίο 
σεβασμό των διαφόρων εθνών, που διατηρούν τα ήθη και έθιμά τους, με 
κινέζικους ναούς να βρίσκονται δίπλα σε μαυριτανικά τζαμιά.

Κουάλα Λουμπούρ
Μέσα σε μόλις εκατό πενήντα χρόνια, η Κουάλα Λουμπούρ, από ταπεινός 
καταυλισμός μεταλλωρύχων, μετατράπηκε  σ’ έναν από τους πιο συναρπα-
στικούς προορισμούς της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η πολυσυλλεκτικότητα
 εθνοτήτων, θρησκειών και πολιτισμών και το αρμονικό συνταίριασμα σύγ-
χρονης και αποικιακής  αρχιτεκτονικής αποτελούν τα πιο δυνατά σημεία 
της Μαλαισιανής μητρόπολης. Η Κουάλα Λουμπούρ -παραδόξως-  δεν 
είναι μια τυπική ασιατική πόλη, πρόκειται για ένα μοντέρνο και δυναμικό 
μητροπολιτικό κέντρο με  ουρανοξύστες, υπερπολυτελή ξενοδοχεία, τερά-
στια εμπορικά κέντρα και εντυπωσιακές οικοδομικές  κατασκευές. Περίο-
πτη θέση κατέχουν οι αναρίθμητοι περιποιημένοι κήποι με τα ολάνθιστα 
λουλούδια και τα βαθύσκιωτα δημόσια πάρκα με τα πανύψηλα δέντρα και 
την οργιώδη βλάστηση. 



Κουάλα Λουμπούρ  
8 Ημέρες / 5 Διανυκτερεύσεις
1η-2η HMEPA: ΑΘΗΝΑ - ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ
Πτήση για την Κουάλα Λουμπούρ. Άφιξη την επό-
μενη ημέρα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυ-
κτέρευση.

3η-6η HMEPA: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ
Ελεύθερες ημέρες. Σας προτείνουμε προαιρετική 
ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα περάσουμε από το πολύβουο κέντρο της, τμή-
μα του οποίου αποτελεί η πολύχρωμη Κινέζικη και 
η Ινδική Συνοικία. Θα δούμε την Πλατεία Ανεξαρ-
τησίας, το Βασιλικό Παλάτι, θα επισκεφτούμε το 
Εθνικό Μνημείο, το οποίο βρίσκεται στο μεγαλύτε-

ρο χώρο πρασίνου της πρωτεύουσας που ονομά-
ζεται «Κήποι της λίμνης»,  το Εθνικό Τζαμί (εξω-
τερική επίσκεψη) και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, 
που είναι ένας από τους πιο γραφικούς του κό-
σμου σε ινδοισλαμικό στυλ, με πύργους, θόλους 
και αψίδες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τις 
Σπηλιές στο Μπατού, πασίγνωστες ανά τον κόσμο 
με τα 272 σκαλοπάτια τους, τις οποίες επισκέπτο-
νται κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο άν-
θρωποι. 272 σκαλοπάτια τους.

7η-8η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ - ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθή-
να. Άφιξη την επόμενη ημέρα.

Προτεινόμενο πρόγραμμα

Ξενοδοχεία

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ Περίοδος ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΚΕΤΟ 5 ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 

ΔΙΚΛΙΝΟ

Melia 4* guestroom 01.05-31.10.17 πρωινό 670€ 36€

Pullman KLCity Center   
& Residences 5* deluxe

01.05-30.06.17 & 01.09-31.10.17
πρωινό

785€ 58€

01.07-31.08.17 855€ 70€

Rennaisance 5* sup 01.05-31.10.17 πρωινό 720€ 43€

Intercontinental 5* dlx 01.05-31.10.17 πρωινό 805€ 62€

Shangri-La 5* dlx 01.05-31.10.17 πρωινό 995€ 100€

Mandarin Oriental 5* dlx 01.05-31.10.17 πρωινό 970€ 94€

Ζητήστε μας τα αεροπορικά σας εισιτήρια με αναχώρηση από Λάρνακα σε προνομιακές τιμές
Σε περίπτωση διαμονής στην Αθήνα λόγω ανταποκρίσεων των πτήσεων ζητήστε μας το  VERSUS Stopover Athens 

Περιλαμβάνονται: Aεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα οικονομικής θέσης με Emirates • μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο-ξενοδοχεία σε S.I.C • διαμονή  με 
πρωινό. Δεν  περιλαμβάνονται: φόροι αεροδρομίου •  ασφάλεια με πρόσθετες καλύψεις 370€ το άτομο περίπου • αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.

Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel 
& Residences 5*
Το Pullman Kuala Lumpur City Centre Hotel & Residences βρίσκεται μέσα σε 
μια δημοφιλή εμπορική και επιχειρηματική περιοχή, απέναντι από το Pavilion 
Kuala Lumpur. Το Suria KLCC απέχει 20 λεπτά, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο 
της Kuala Lumpur, 40 λεπτά με το αυτοκίνητο. Τα κομψά δωμάτια παρέ-
χουν θέα είτε στους δίδυμους πύργους Petronas ή την πόλη. Το εστιατόριο 
Eccucino που λειτουργεί όλη την ημέρα σερβίρει μια ποικιλία από διεθνή 
και τοπικά πιάτα. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε εκλεκτά κινεζικά πιάτα στο 
βραβευμένο εστιατόριο Tai Zi Heen. Στο Enju διατίθενται ιαπωνικές σπεσια-
λιτέ και στο Mezzanine Bar & Lounge επιλεγμένα ποτά.

Mandarin Oriental 5*
Το υπερπολυτελές αυτό ξενοδοχείο βρίσκεται ανάμεσα στους διάσημους 
πύργους Petronas και τους πανέμορφους κήπους του κεντρικού πάρκου της 
πόλης. Διαθέτει 643 κομψά δωμάτια και σουίτες, εξωτερική πισίνα απεριόρι-
στης θέας, σπα, τζακούζι, σάουνα, γιόγκα, γήπεδα τένις, σκουός, 3μπαρ και 
8 εστιατόρια.

Το Versus σας προτείνει


