
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
 

Από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του κόσμου με καλπάζουσα οικιστική ανάπτυξη, η Σιγκαπούρη έχει να 

παρουσιάσει μία αξιοθαύμαστη δυναμική οικονομία. Τα τελευταία χρόνια, το πρώην τροπικό ψαροχώρι έχει εξελιχθεί 

σε μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ασίας αποτελώντας σήμερα έναν τεχνολογικό παράδεισο, μία πόλη λαμπερή 

και κοσμοπολίτικη. Την εικόνα της μεγαλούπολης συνθέτουν σύγχρονα εμπορικά κέντρα, μοντέρνοι γυάλινοι πύργοι, 

πολυτελή ξενοδοχεία, εντυπωσιακές πολυκατοικίες με τοίχους από γρανίτη, αλλά και οι επιβλητικοί ναοί, τα 

πανέμορφα αποικιακά αναπαλαιωμένα μέγαρα κι ένας άρτιος πολεοδομικός σχεδιασμός. Η Σιγκαπούρη αποτελεί την 

πολιτισμική πύλη ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Η σύγχρονη ασιατική Βαβέλ, όπως μπορεί κανείς να 

χαρακτηρίσει τη Σιγκαπούρη, εναλλάσσει πολλές διαφορετικές εικόνες και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη της.  

 

Αρχική ΤΕΛΙΚΗ Τιμή από 1.040 € ανά άτομο 

 

Θετικά σημεία του ταξιδιού 

 

� Ένας από τους καλύτερους αστικούς προορισμούς στον κόσμο, προσφέροντας τέλεια μίξη μεταξύ θεματικών 

πάρκων και αστικού τοπίου  

� Απευθείας πτήσεις και ιδανικά δρομολόγια για να αξιοποιήσετε όλες τις ημέρες της εκδρομής 

� Εξαιρετικά ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης, πάνω στη λεωφόρο της ορχιδέας 

� Πλήρης ξενάγηση της πόλης με γνωριμία όλων των σημαντικών αξιοθέατων της πόλης 

� Είσοδος στον υπέροχο Βοτανικό κήπο, τόπος κληρονομιάς της Unesco 

� Εκδρομή στη Σεντόσα με είσοδο στο θεματικό πάρκο των Universal studios και το διάσημο ενυδρείο της 

πόλης 

� Πανοραμική βόλτα με το εναέριο τελεφερίκ 

� Πλούσιες αγορές, εξαιρετικά θεάματα, εστιατόρια με φόντο το φουτουριστικό skyline της Σιγκαπούρης 

� Καλοκαιρινές συνθήκες  

 

Καιρικές συνθήκες  

 

Κάθε περίοδος είναι καλή για να επισκεφθείτε τη Σιγκαπούρη. Η πόλη, που βρίσκεται κοντά στον Ισημερινό, είναι 

συνεχώς ζεστή (η θερμοκρασία δεν πέφτει ποτέ κάτω των 20°C) και υγρή και δίνει σχετικά σταθερές ετήσιες 

βροχοπτώσεις. Οι πιο υγροί μήνες θεωρούνται Νοέμβριος με Ιανουάριο, όταν η θερμοκρασία είναι κατά δύο 

βαθμούς χαμηλότερη, ενώ οι πιο ξηροί θεωρούνται Μάιος με Ιούλιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μεγάλη 

διαφορά μεταξύ των περιόδων. 

 

Πακέτο: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  

Όνομα: Like a Local 

Διάρκεια: 08 ημέρες και 05 διανυκτερεύσεις  

Αναχώρηση: 29 Δεκεμβρίου 2018  

Επιστροφή: 05 Ιανουαρίου 2018  

Αεροπορική εταιρεία: Scoot 

 

Τιμές και Παροχές 

 

Διακοπές  

 
 

Κατηγορία 
 

Ξενοδοχείο 
 

Διατροφή Τιμή ανά άτομο 

σε δίκλινο 

Special Price  

Τιμή ανά άτομο 

σε δίκλινο 

Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Superior Boss Hotel 4* Πρωινό 1.060 € 1.120 € 295 € 

Deluxe One Farrer Hotel & Spa 

5* 

Πρωινό 1.210 € 1.290 € 460 € 

 

 



 

Εκδρομικό με INSIDER 

 
 

Κατηγορία 
 

Ξενοδοχείο 
 

Διατροφή 
Τιμή ανά άτομο 

σε δίκλινο 

Special Price  

Τιμή ανά άτομο 

σε δίκλινο 

Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Superior Boss Hotel 4* Πρωινό 1.340 € 1.420 € 295 € 

Deluxe One Farrer Hotel & Spa 

5* 

Πρωινό 1.490 € 1.590 € 460 € 

 

- Special Price: Ισχύει για κράτηση έως τις 15 Νοεμβρίου 2018 και για περιορισμένο αριθμό  

- Για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη και λοιπά αεροδρόμια, επιβάρυνση + 160 € ανά άτομο (με βάση 

διαθεσιμότητας) 

 

Αεροπορικό εισιτήριο 

 

Αριθμός πτήσης Ημερομηνία Δρομολόγιο Ώρες πτήσεων 

TR 713 29 Δεκεμβρίου  Αθήνα - Σιγκαπούρη     1145 - 0430+1 

TR 712 05 Ιανουαρίου Σιγκαπούρη - Αθήνα 0300 - 0920 

 

Η τιμή περιλαμβάνει 

� Αεροπορικό εισιτήριο με απευθείας πτήσεις με τη Scoot/ Tiger Air (θυγατρική της Singapore Airlines) από και 

προς Αθήνα 

� Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων 

� Μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή κατ’ άτομο 

� Ιδιωτικές μεταφορές από το αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης στο ξενοδοχείο επιλογής 

� Συνολικά 5 διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη σε ξενοδοχεία της επιλογής σας 

� Πρωινό καθημερινά  

� Ελληνόφωνο συνοδό του γραφείου μας (εκδρομικό πακέτο) 

� Δύο (2) τοπικές οδικές εκδρομές (εκδρομικό πακέτο) 

� Δύο (2) τοπικές περιπατητικές περιηγήσεις (εκδρομικό πακέτο) 

� Είσοδο στο Βοτανικό κήπο και το Εθνικό κήπο με τις ορχιδέες 

� Είσοδο στα Universal Studios της Σιγκαπούρης 

� Είσοδο στο μεγάλο ενυδρείο 

� 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

� ΦΠΑ 

 

Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει 

o Έξοδα προσωπικής φύσεως 

o Προαιρετικές εκδρομές 

o Ποτά και φαγητά κατά τη διάρκεια των πτήσεων 

 

Χρήσιμες πληροφορίες 

• Αναχώρηση εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 12 ατόμων  

• Επιβάρυνση για συμμετοχή 10-11 ατόμων με συνοδό: + 50 € ανά επιβάτη  

• Επιβάρυνση για συμμετοχή 8-9 ατόμων με συνοδό: + 80 € ανά επιβάτη  

 

Πληρωμές – Κρατήσεις 

Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή – 400 € ανά άτομο  

Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 20 ημέρες πριν την αναχώρησή  

 

Καθημερινό πρόγραμμα  

 

1
η
 μέρα – Πτήση από την Ελλάδα για τη Σιγκαπούρη  



Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα. Στις 11.45 αναχωρούμε με απευθείας πτήση για τη 

Σιγκαπούρη. Διανυκτέρευση εν πτήση.   

 

2
η
 μέρα – Σιγκαπούρη (Ξενάγηση της πόλης & Βοτανικός Κήπος) 

Άφιξη στη Σιγκαπούρη στις 04.30. Τα τελευταία χρόνια, το πρώην τροπικό ψαροχώρι έχει εξελιχθεί σε μία από τις 

πλουσιότερες χώρες της Ασίας αποτελώντας σήμερα έναν τεχνολογικό παράδεισο, μία πόλη λαμπερή και 

κοσμοπολίτικη. Σύγχρονα εμπορικά κέντρα, μοντέρνοι γυάλινοι πύργοι, πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και οι 

επιβλητικοί ναοί, πανέμορφα αποικιακά αναπαλαιωμένα μέγαρα κι ένας άρτιος πολεοδομικός σχεδιασμός. Η 

Σιγκαπούρη αποτελεί την πολιτισμική πύλη ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Η σύγχρονη ασιατική Βαβέλ, όπως 

μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τη Σιγκαπούρη, εναλλάσσει πολλές διαφορετικές εικόνες και εντυπωσιάζει τον 

επισκέπτη της.  

Μετά τις διατυπώσεις και την παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια 

της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο, θα λάβετε τις βασικές πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές 

δραστηριότητες. Άφιξη στο ξενοδοχείο για να αφήσουμε τις αποσκευές μας σε ειδικό χώρο φύλαξης και χρόνος για 

πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Μετά το γεύμα μας, ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης, όπου θα γνωρίσετε το 

αποικιακό και φυλετικό της κέντρο, βλέποντας το παλιό Κοινοβούλιο, το Victoria Memorial Hall και το Singapore 

Cricket Club. Θα κάνουμε στάση στο σύμβολο της πόλης, το Merlion (Λιοντορόψαρο) και τον κόλπο της Μαρίνα. 

Συνεχίζουμε για την ιστορική συνοικία της Chinatown, με την πλούσια πολιτιστική ιστορία. Εκεί θα επισκεφθούμε το 

Thian Hock Kheng, έναν από τους παλαιότερους Κινέζικους ναούς της Σιγκαπούρης. Αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό 

αριστούργημα από πέτρα, πλακάκια και ξύλο, δράκους και φοίνικες, υπέροχα σκαλίσματα, γλυπτά και κίονες. 

Επόμενη στάση μας είναι η μικρή Ινδία, όπου θα περπατήσουμε τα δρομάκια με τα μικρά καταστήματα, γεμάτα από 

εξωτικά φρούτα, τοπικά λαχανικά, βότανα και μπαχάρια και γιρλάντες από ορχιδέες. Η τελευταία μας στάση είναι ο 

Βοτανικός κήπος, ο πρώτος τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco της Σιγκαπούρης. Θα περπατήσουμε μέσα 

από Εθνικό κήπο και θα μαγευτούμε από τις 60.000 και πλέον υπέροχες ορχιδέες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και 

τακτοποίηση στο δωμάτιο.   
 

3
η
 μέρα –Σιγκαπούρη (Ολοήμερη εκδρομή στη Σεντόσα, Ενυδρείο & Universal Studios)  

Πρόγευμα. Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στο νησί Σεντόσα, το μεγάλο θεματικό πάρκο της πόλης. Η 

εκδρομή ξεκινάει με τη μεταφορά μας μέσω του εναέριου τελεφερίκ, απ’ όπου θα απολαύσουμε την  πανοραμική 

θέα του skyline της πόλης και το λιμάνι της, μέχρι να φτάσετε στο σταθμό του Σεντόσα. Εκεί θα επισκεφθούμε ένα 

από τα μεγαλύτερα ενυδρεία του κόσμου, το οποίο φιλοξενεί πάνω από 100.000 ψάρια και θηλαστικά, με 

περισσότερα από 800 είδη, όπως το πελώριο σαλάχι μάντα, σφυροκέφαλο καρχαρία και πολλά ακόμη. 

Στη συνέχεια θα εισέλθουμε στο θεματικό πάρκο των Universal Studios της Σιγκαπούρης. Θα έχετε τη δυνατότητα να 

εξερευνήσετε και τις επτά ζώνες του πάρκου και να βιώσετε από κοντά τη μαγεία των υπερπαραγωγών του διάσημου 

κινηματογραφικού στούντιο.  Θα απολαύσουμε διάφορα θεάματα, αξιοθέατα και φυσικά απίστευτες διαδρομές με 

τρενάκια γεμάτα αδρεναλίνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Για την αλλαγή της χρονιάς, θα σας 

προτείνουμε τις καλύτερες επιλογές με τη βοήθεια του έμπειρου συνοδού μας και του ταξιδιωτικού μας σύμβουλου.  

 

4
η
 μέρα – Σιγκαπούρη  

Πρωινό. Σήμερα θα περπατήσουμε την υπέροχη κεντρική λεωφόρο της Ορχιδέας για να μυηθείτε στον κόσμο των 

πολυκαταστημάτων, εστιατορίων και υπαίθριων αγορών. Το βράδυ θα καταλήξουμε στην Clarke Quay, για να 

απολαύσουμε γαστρονομικές απολαύσεις στα υπέροχα τοπικά εστιατόρια. 

 

5
η
 μέρα – Σιγκαπούρη  

Μετά το πρόγευμα, θα κατεβούμε στην Μαρίνα της Σιγκαπούρης και θα ανακαλύψουμε το Suntec city.  Θα 

διασχίσουμε τους κήπους της Μαρίνα (Garden by the bay), ένα εκπληκτικό βοτανικό παράδεισο γεμάτο χρώματα και 

εξωτικά λουλούδια. Το απόγευμα μπορείτε να κάνετε βόλτα με παραδοσιακή βάρκα στον κόλπο της Μαρίνα. Το 

βράδυ, θα απολαύσουμε το υπερθέαμα των σιντριβανιών Spectre, μπροστά από το εμβληματικό Marina Bay Sands.   

 

6
η
 μέρα – Σιγκαπούρη 

Πρωινό. Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ζωολογικό κήπο της Σιγκαπούρης, όπου θα δείτε από κοντά τα 

περισσότερα είδη άγριας ζωής της Ασίας. Εκεί μπορείτε να κάνετε επίσης river safari, κρουαζιέρα τεχνητής λίμνης για 

να δείτε μακρόβια φυτά και είδη άγριας ζωής. Όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφτούν το πάρκο το απόγευμα, 

προτείνουμε φυσικά το διάσημο νυχτερινό σαφάρι της Σιγκαπούρη μαζί με το βραδινό θέαμα.  

 

 



 

 

7
η
 μέρα – Σιγκαπούρη & Πτήση για Ελλάδα 

Πρωινό. Παράδοση δωματίων στις 11.30. Ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές. Σας προτείνουμε να 

περιπλανηθείτε στην Little India και την Chinatown. Κατά τις 22.30 θα μεταφερθούμε από το ξενοδοχείο μας στο 

αεροδρόμιο του Τσανγκί, για να επιβιβαστούμε στην απευθείας πτήση της επιστροφής (αναχώρηση στις 03.00 τα 

ξημερώματα). 

 

8
η
 μέρα – Άφιξη στην Ελλάδα 

Στις 09.20 το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα γεμάτοι υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις. 

 

Τι δεν πρέπει να χάσω στη Σιγκαπούρη 

� Να κάνω το υπέροχο νυχτερινό σαφάρι στο ζωολογικό πάρκο  

� Να χαλαρώσω στο μαγευτικό βοτανικό κήπο με πανέμορφες ορχιδέες 

� Να περπατήσω τη γέφυρα double helix στη μαρίνα  

� Να επισκεφθώ το θεματικό πάρκο της Universal Studio & το ενυδρείο στο νησί Sentosa 

� Να απολαύσω ποτό στο Lantern – cosmopolitan bar, με εντυπωσιακή θέα στο skyline της πόλης 

� Να διασκεδάσω μέχρι αργά στο St James Power Station 

� Να επιδοθώ σε αγορές στα πολυκαταστήματα της Orchard road 

� Να απολαύσω μία αξέχαστη θεραπεία αναζωογόνησης στα Raffles Amrita Spa 

 

Γενικές Σημειώσεις 

� Τα  Ελληνικά διαβατήρια ΔΕΝ χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στην Σιγκαπούρη. 

� Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό 

� Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα οικονομικά ναύλα από και προς Αθήνα/ Θεσσαλονίκη. H 

όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 

� Check in στο δωμάτιο: 14.00 & Check out από το δωμάτιο: 12.00 

� Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης 

κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 

� Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 

� Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού 

εισιτηρίου 

� Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την επιβεβαίωση της κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά με βάση τα 

συμβόλαια και τους όρους της κάθε υπηρεσίας 

� Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των 

νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το 

δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 

 


