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ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ! 
9 χρόνια τώρα 
ταξιδεύουμε  στους 
κορυφαίους 
προορισμούς του 
πλανήτη. 

Η ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ!
Δημιουργούμε 
παρέες που 
λατρεύουν το 
βουνό, τη θάλασσα,  
την περιπέτεια! 
Παρέες, όχι 
κοπάδια τουριστών.

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ! 
Σας προσφέρουμε 
κορυφαίες 
ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες γιατί 
είμαστε ταξιδιώτες, 
όπως είσαστε και 
Εσείς!BO
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Πληροφορίες-Κρατήσεις
Geo@aqualized.com  
+306932482779
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21 Φεβρουαρίου - 05 Μαρτίου 2015.
(Καθαρή Δευτέρα) 
11 ημέρες στο μοναδικό Βόρνεο.
5 ημέρες στο τροπικό δάσος.
4 καθαρές καταδυτικές μέρες, 
12 τουλάχιστον μαγικές καταδύσεις.

Το Βόρνεο τα συνδυάζει όλα! Θα 
εξερευνήσουμε το παρθένο τροπικό του 
δάσος στο Danum Valley, θα καταδυθούμε 
στο Sipadan.

Για 11 ημέρες θα επισκεφθούμε την 
πολύβουη  Kuala Lumpur, θα μάθουμε για 
την προστασία των Orang Utan, θα 
ανακαλύψουμε τη ζωή γύρω από το ποτάμι 
Kinabatang, θα περιπλανηθούμε στο τροπικό 
δάσος του Bilit, θα μαγευτούμε από τα τοπία 
στο μοναδικό Danum Valley και μένοντας 
στο νησάκι Mabul θα εξορμούμε για 
καταδύσεις  στο Sipadan και τα γειτονικά 
κοραλιογενή νησια.

22-23 Φεβ (1 βράδυ) Novotel Kuala Lumpur.
23-25 Φεβ (2 βράδια) Bilit Rainforest Lodge με 
πληρη διατροφή
25-27 Φεβ (2 βράδια) Borneo Rainforest 
Lodge με πληρη διατροφή.
27 Φεβ- 4 Μαρ (5 βράδια) Sipadan Mabul 
resort με πλήρη διατροφή.

Το ταξίδι στο Βόρνεο της Μαλαισίας είναι 
ταξίδι ζωής! Δύσκολα θα συναντήσει κανείς 
αλλού τέτοια μοναδική φυσική ομορφιά, 
και στην ξηρά και στη θάλασσα! 
 

Οι διεθνείς πτήσεις μας:

1 EK  106  21FEB ATHDXB       1525 2205

2 EK  408  22FEB DXBKUL       0300 1350
3 EK  343   5MAR KULDXB      0110 0420
4 EK  105   5MAR DXBATH      0955 1320

ΤΙΜΗ:
3590 ευρώ κατ’άτομο σε δίκλινo δωματιο. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
Tα αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής 
και όλες οι μεταφορές από και προς 
ξενοδοχεία και αεροδρόμια. 
Οι φόροι αεροδρομίων.
Ταξιδιωτική ασφάλεια υγείας.
Όλες οι ξεναγήσεις όπως αυτές 
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Όλες οι καταδύσεις και όλα τα γεύματα 
όπως αυτά αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται: 
τα φιλοδωρήματα,
η υποχρεωτική καταδυτική ασφάλεια,
Η ενοικίαση καταδυτικού εξοπλισμού,
Η χρήση Nitrox,
Ο φόρος πάρκου SIpadan (15USD τη φορά).

Η τιμή είναι υπολογισμένη στην τωρινή τιμή 
των αεροπορικών εισιτηρίων (ειδικά οι 
εσωτερικές πτήσεις ενδέχεται να αλλάξουν 
τιμή αν καθυστερήσει η έκδοσή τους.). 
Πιθανή αλλαγή στην τιμή θα επηρεάσει το 
συνολικό κόστος του ταξιδιού.

Στο Danum Valley τα διαθέσιμα καταλύματα 
είναι πολύ περιορισμένα, άρα επιβάλλεται 
να αρχίσουμε άμεσα τις κρατήσεις.

NATURE AT 
ITS BEST

Ταξιδεύουμε στo Βόρνεο 
για να εξερευνήσουμε το 
παρθένο τροπικό δάσος 
στο Danum Valley 

και τους μοναδικούς 
καταδυτικούς 
προορισμους 
Sipadan, Mabul & Kapalai!
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Τo τροπικό δάσος!

Το Βόρνεο είναι ένα από τα τελευταία σηµεία του πλανήτη µε πραγµατικά 
παρθένο τροπικό δάσος (rainforest).
Εδώ έχει αναπτυχθεί µοναδική χλωρίδα και πανίδα η οποία δεν θα πάψει να 
εκπλήσσει µε την ποικιλοµορφία της ακόµα και τους πιο έµπειρους 
φυσιοδίφες! 
Στις 23 Φεβρουαρίου αναχωρούµε αεροπορικώς απο την Kuala Lumpur για 
το Sandakan. Πρώτα θα επισκεφθούµε το Sepilok Forest reserve όπου θα 
ξεναγηθούµε στο Orang Utan Rehabilitation centre. Θα ενηµερωθούµε για 
την προστασία αυτού του ιδιαίτερου primate και θα περπατήσουµε στο 
δάσος.
Το µεσηµέρι θα ταξιδέψουµε οδικώς κ µε πλοιάριο (3hr) για το Bilit 
Rainforest Lodge που βρίσκεται στο ποτάµι Kinabatangan. Το απόγευµα θα 
πλεύσουµε στο ποτάµι για να θαυµάσουµε τη µοναδική ζωή της περιοχής 
(δεκάδες είδη παραδείσιων πουλιών, proboskis monkeys κλπ).
Στις 24 Φεβρουαρίου το πρωί θα πραγµατοποιήσουµε Jungle Trek προς τη 
λίµνη Ox Bow για bird watching και το απόγευµα θα κάνουµε άλλο ένα river 
cruise για περαιτέρω εξερεύνηση.
25 Φεβρουαρίου θα αναχωρήσουµε για το Lahad Datu και απο εκεί για το 
Danum Valley. Το απόγευµα θα περπατήσουµε ανάµεσα στην οργιάζουσα 
φύση και στα εναέρια µονοπάτια των δέντρων. Το βράδυ θα 
χρησιµοποιήσουµε ανοιχτά jeep για να παρατηρήσουµε τη νυχτόβια ζωή.
Στις 26 Φεβρουαρίου νωρίς το πρωί θα κάνουµε bird watching στο διάσηµο 
Bill’s Corner και µετά το πρωινό θα συνεχίσουµε την εξρεύνηση των 
δασικών µονοπατιών. Η εξερεύνηση θα επαναληφθεί το απόγευµα και το 
βράδυ πριν και µετά τα γεύµατά µας.
27 Φεβρουαρίου θα κάνουµε trekking για τους καταρράκτες και τις 
λιµνούλες της περιοχής. Μετά το µεσηµεριανό γεύµα θα αναχωρήσουµε για 
τη Semporna και από εκεί µε ταχύπλοο για το νησί Mabul.

Τι πρέπει οπωσδήποτε να έχετε µαζί σας στο τροπικό δάσος: 
Αδιάβροχο-αντιανεµικό, καπέλο, αντικουνουπικό, αντιηλιακό, µαγιώ, 
πετσέτα, φακό, καλά παπούτσια για trekking, ελαφρύ µακρύ παντελόνι, 
µακριές χοντρές κάλτσες (υπάρχουν βδέλλες), κυάλια. 

Πληροφορίες-Κρατήσεις

Geo@aqualized.com

+306932482779
To ταξίδι διοργανώνεται υπό την 
αιγίδα του Κύκλος Τράβελ, 
Νίκης 23, Σύνταγμα, 2103225175

RAINFOREST!
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THE DIVING
Οι καταδύσεις!

Το νησί του Sipadan συγκαταλέγεται στα καλύτερα καταδυτικά σηµεία του 
κόσµου.
Τα νησιά Mabul κ Kapalai έχουν γύρω τους µερικές απο τις καλύτερες µάκρο 
καταδύσεις του πλανήτη.

Στις 27 Φεβρουαρίου το απόγευµα θα φτάσουµε στο νησί Mabul και 
συγκεκριµένα στο Sipadan Mabul Resort. Εδώ θα µείνουµε για 5 βράδια σε 
stand alone chalet µε πλήρες διατροφικό πρόγραµµα (πρωινό, µεσηµεριανό 
και βραδινό). 
Από τις 28 έως και τις 3 Μαρτίου θα πραγµατοποιήσουµε 4 καταδυτικές µέρες, 
µε 3 καταδύσεις η κάθε µια.

Το Sipadan είναι δηµόσιο θαλάσσιο πάρκο και έχει αυστηρά προκαθορισµένο 
µέγιστο ηµερήσιο αριθµό επισκεπτών. Οι 4 καταδυτικές ηµέρες που έχουµε 
προαγοράσει, µας διασφαλίζουν ότι θα βουτήξουµε εκεί τουλάχιστον µια 
ηµέρα. 

Περιµένουµε να συναντήσουµε τεράστιους σχηµατισµούς υγιών πολύχρωµων 
κοραλιών, τεράστια κοπάδια µπαρακούντα και jackfish, δεκάδες καρχαρίες, 
δεκάδες χελώνες, και τις εκπλήξεις όπως µαντα, φαλαινοκαρχαρίες κ 
σφυροκέφαλους. Το Sipadan είναι ένα πελαγικό νησί και οι πιθανότητες να 
δούµε “µεγάλα” είναι πολύ υψηλές.

Το Mabul κ το Kapalai κρύβουν εκπληκτικούς µικρούς κ µεγάλους θησαυρούς!
Από pygmy seahorses και flamboyant cuttlefish, έως bluering octopus και 
µεγάλα κοπάδια batfish, και όλα αυτά ακόµα και µπροστά στην παραλία του 
lodge.
Οι καταδύσεις εκεί µπροστά είναι µάλιστα δωρεάν για όποιον δεν κρατιέται!

Στην τιµή της εκδροµής δεν συµπεριλαµβάνεται το κόστος του φόρου πάρκου 
Sιpadan για όσες µέρες καταδυθούµε εκεί. 
Επίσης δεν συµπεριλαµβάνονται το κόστος του Nitrox κ το κόστος ενοικίασης 
εξοπλισµού,τα αλκοολούχα ποτά και τα αναψυκτικά στο ξενοδοχείο.

Η θερµοκρασία της θάλασσας αναµένουµε να είναι γύρω στους 28-29οC και 
µια στολή 3mm ειναι το ιδεατό. Θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε σορτυ 
αλλά δεν το συνιστώ για καλύτερη προστασία από κοράλια και υδρόζωα.

Στις 4 Μαρτίου θα αναχωρήσουµε για το αεροδρόµιο του Tawau από όπου θα 
πάρουµε την πτήση για Kuala Lumpur και από εκεί τη διεθνή πτήση της 
επιστροφής.
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