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ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Δεν υπάρχει ταξίδι που οι έμπειροι συνεργάτες μας να μην έχουν οργανώσει ξανά για τους πελάτες
μας που με πίστη και αφοσίωση μας ακολουθούν εδώ και 30 χρόνια.
Εκατοντάδες προορισμοί, επιλογή μεταφορικών μέσων, ποικιλία ξενοδοχείων και δραστηριοτήτων,
ταξιδιωτικές εμπειρίες. Όλα αυτά σας περιμένουνε να τα γευτείτε στις οργανωμένες ομαδικές
εκδρομές μας. Κάθε βδομάδα όλο το χρόνο-και όχι μόνο τις περιόδους των διακοπών και αργιώνέχετε 
εγγυημένα την ευκαιρία να ξεκινήσετε μαζί μας για ένα μοναδικό ομαδικό ταξίδι στον
προορισμό της επιλογής σας.

Στο έντυπο αυτό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για κάθε προορισμό, αξιολογήσεις, δραστηριότητες, tips και 
προτάσεις διαμονής.
Την πλήρη ενημέρωσή σας συμπληρώνουν τα ενδεικτικά κόστη που έχουμε συμπεριλάβει, ως μέσο
διευκόλυνσης για να προγραμματίσετε τον προϋπολογισμό σας, αλλά και ως μέτρο σύγκρισης κόστους μεταξύ 
διαφορετικών προορισμών.

Η  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α  Σ Τ Ο  Τ Α Ξ Ι Δ Ι

Με πολυετή πείρα στο χώρο, η mazi travel & events  είναι ο επαγγελματίας συνεργάτης σας για την 
οργάνωση και υλοποίηση απλών, πολύπλοκων και απαιτητικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, συνεδρίων, 
συσκέψεων, εταιρικών συναντήσεων, εκδηλώσεων και ταξιδιών κινήτρων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό.
Η 30χρονη εμπειρία μας με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ταξιδιώτες από ολόκληρο τον κόσμο, 
με την τελευταία αυτοματοποιημένη διαδικασία, σας δίνει την ευκαιρία να έχετε πλήρη ταξιδιωτική 
εξυπηρέτηση,  εύκολα, γρήγορα,  με ασφάλεια για όλες τις επαγγελματικές σας ανάγκες.
Στην ιστοσελίδα μας www.mazitravel.com θα βρείτε τα πάντα σχετικά με την εταιρία μας αλλά και όλες 
τις προτάσεις μας για όλο τον κόσμο και για όλες τις κατηγορίες των ταξιδιωτών.
Από την ίδρυση της εταιρείας μας  μέχρι και σήμερα, έχουμε αναπτύξει ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες δραστηριοποίησης μας  με στόχο να εξασφαλίσουμε για εσάς την 
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της στις καλύτερες τιμές.
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Hotel Hyatt Regency 5*
Κεντρικό στην άκρη της Ντέιρα ξενοδοχείο 
πρόσφατα ανακαινισμένο μόλις ένα χιλιό-
μετρο από τα εμπορικά μαγαζιά. Έχει πολ-
λά εστιατόρια με ποικιλία από κουζίνες, όπως 
και το περιστρεφόμενο εστιατόριο στην ορο-
φή με εκπληκτική θέα της περιοχής, έχει 
μπαρ, νάιτ κλαμπ, κέντρο υγείας, συνεδρια-
κούς χώρους, κομμωτήρια, εξωτερική πισί-
να με μπαρ, γήπεδα του τέννις. Όλα τα δωμά-
τια έχουν μπάνιο/ντους, με εντυπωσιακή θέα 
στον αραβικό κόλπο, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, 
δορυφορική τηλεόραση και μίνι μπαρ. 

Hotel Le Royal Meriden
Jumeirah Beach 5*
Ανάμεσα σε υπέροχους κήπους που οδηγούν 
στη θάλασσα της Τζουμέϊρα, βρίσκεται το ξε-
χωριστό αυτό πολυτελές ξενοδοχείο. Έχει 
μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια με διάφορες 
κουζίνες, μπαρ, κλαμπ, πισίνες, όλα τα θα-
λάσσια σπορ, πλήρες κέντρο υγείας με σπα, 
και σάουνες, ζακούζι, συνεδριακούς χώρους 
κτλ, Όλα τα δωμάτια είναι μεγάλα και άνετα 
με μπάνιο, τηλέφωνα, ραδιόφωνο, βίντεο, δο-
ρυφορική τηλεόραση, μίνι μπάρ, στεγνωτήρα 
μαλλιών, βεράντα.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τα σουκς (αγορές στην περιοχή της 
Ντείρα).
• Το μουσείο του Ντουμπάι.
• Το πολυτελές ξενοδ. 7* Burj Al Arab.
• To σπίτι του Σεΐχη Saeed Al-Maktoum, 
του παππού του σημερινού άρχοντα που 
έχει μετατραπεί σε μουσείο.
• Το λεγόμενο Creek(κόλπος).
• Το χωριό κληρονομιάς(Heritage village), 
ένα ανακατασκευασμένο παραδοσιακό 
παραλιακό χωριό βεδουίνων.
• Το τζαμί Τζουμείρα.
• Την συνοικία Μπαστάκια με τους πύρ-
γους των ανέμων που έχτισαν οι εύποροι 
έμποροι.
• Τη πόλη Χάτα μέσα στην έρημο.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Ξενάγηση της πόλης.
• Κρουαζιέρα με φαγητό στο Creek.
• Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι
• Σαφάρι με τζίπ 4χ4 στην έρημο και 
μπάρμπεκιου σε βεδουϊνικες τέντες.
• Εκδρομή στις παραλίες του Ντουμπάι.
• Ντουμπάι το βράδυ.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Πιείτε το ποτό σας ή δειπνήστε στο εστι-
ατόριο του Burj Al Arab στην κορυφή του 
ή στο υπόγειο του.
• Σκι στους αμμόλοφους της έρημου.
• Πιείτε τον καφέ σας στο άλλο 7* ξενο-
δοχείο μέσα στην έρημο το Al Maha.
• Ψωνίστε αφορολόγητα ηλεκτρονικά 
είδη στο αεροδρόμιο και τον μήνα του 
shoppin festival κάθε χρόνο περίπου τον 
Ιανουάριο, Φεβρουάριο.

Μέσα σε λιγότερο από 100 χρόνια το Ντουμπάι έχει μετατραπεί από ένα απομονωμένο μέ-
ρος σε μια μητρόπολη άπειρου κάλους. Eίναι ο εμπορικός κόμβος της περιοχής και ένας διε-
θνούς φήμης αγοραστικός παράδεισος. Τα παλιότερα τμήματα της πόλης με τα σουκς έρχονται 
σε έντονη αντίθεση με το καθαρό πολυτελέστατο και μοντέρνο σύγχρονο Ντουμπάι και αυτή η 
αντίθεση δίνει έναν ενδιαφέροντα χαρακτήρα στην πόλη.

Αρ. Εμιράτα / Ντουμπάϊ

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

Ατομικά ταξίδια
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ΚΟΥΖΙΝΑ 
Η τοπική κουζίνα βασίζεται στο ψάρι, κρέ-
ας καμήλας, ρύζι, γάλα καμήλας, χουρ-
μάδες και μπαχαρικά όπως γαρύφαλλο, 
ζαφορά, και κάρδαμο. Τα «Shawarma» 
προσφέρουν ψητό, ψιλοκομμένο αρνί ή 
κοτόπουλο και σαλάτα τυλιγμένα σε αρα-
βικό ψωμί. Σχετικά οικονομικές επιλο-
γές είναι τα Ινδικά ή Πακιστανικά “biryani 
cafes”, καθώς επίσης και η Ταϊλανδέζι-
κη, Φιλιππινέζικη και Κινέζικη κουζί-
να. Καλές επιλογές είναι το Metropolitan, 
το Al Bustan Rotana,το Meridien και το 
Shangri- La. Πολύ καλή επιλογή είναι και 
η περιοχή Creek για φρέσκο ψάρι. 

ΑΓΟΡΕΣ 
Ένας από τους λόγους που επισκέπτεται 
κανείς το Ντουμπάι είναι η μοναδική ποι-
κιλία και οι ασυναγώνιστες τιμές σε χρυ-
σό, μετάξι, ρολόγια χειρός, γαλλική μόδα, 
ιαπωνικά ηλεκτρονικά, κάμερες, οικιακές 
συσκευές, αθλητικά είδη, ιταλικά αξε-
σουάρ και παπούτσια. Αξίζει να επισκε-
φθείτε την Golden Souq, όπου υπάρχει 
τεράστια ποικιλία χρυσών κοσμημάτων 
σε ασυναγώνιστες τιμές και το Al Karama 
για είδη λαϊκής τέχνης και χαλιά. Οικονο-
μικά ηλεκτρονικά είδη στην Al-Sabkha 
Road στην πλατεία Beniyas και περσικά 
χαλιά στην Sarjah Souq & στην Beniyas 
Square. Εντυπωσιακά εμπορικά κέντρα 
που αξίζουν την προσοχή σας είναι επί-
σης τα Deira City Center, Burjuman, Wafi 
City και το πολυτελές Mercato.

Hotel Flora Grand 4*
Όμορφο καινούργιο κεντρικό ξενοδοχείο 
εστιατόρια, πισίνα, μπαρ, γυμναστήριο. Όλα 
τα δωμάτια έχουν μπάνιο/ντους, ΤV, κλιματι-
σμό, μίνι μπαρ, σύνδεση για Internet κλπ.

Hotel Traders 4*
Βρίσκεται 10' από το Διεθνές αεροδρόμιο του 
Ντουμπάι, στο εμπορικότερο σημείο της πό-
λης. Κοντά σε εστιατόρια, πολυκαταστήματα 
και διαφόρων ειδών δραστηριότητες. Διαθέ-
τει εστιατόριο, καφετέρια, μπαρ, συνεδριακό 
κέντρο, πισίνα. Τα δωμάτια έχουν κλιματισμό, 
μπάνιο, τηλεόραση, τηλέφωνο, στεγνωτήρα 
μαλλιών, μίνι μπαρ & χρηματοκιβώτιο.

Hotel Le Meridien 5*
Μοντέρνο ξενοδοχείο δίπλα στο αεροδρόμιο 
της πόλης, 2 χλμ. από το κέντρο της πόλης. 
Έχει εστιατόρια με διεθνή κουζίνα αλλά και 
θαλασσινά. Έχει πολλά μπαρ, κλαμπ, εξωτε-
ρική πισίνα, κέντρο υγείας, εμπορικά μαγα-
ζιά, κομμωτήριο κλπ. Τα δωμάτια έχουν μπά-
νιο, στεγνωτήρα μαλλιών, κλιματισμό, μίνι 
μπαρ, τηλεόραση, ίντερνετ.

Hotel Jumeirah Beach 5*
Ξενοδοχείο που ανήκει στην ίδια αλυσίδα του 
Burj Al Arab βρίσκεται ακριβώς πάνω στην 
παραλία με θέα το Burj Al Arab. Έχει εστι-
ατόρια, μπάρ, τζάζ κλάμπ, πισίνες, θαλάσσια 
σπόρ, κέντρο υγείας, μπάτλερ στην παραλία. 
Tα δωμάτια έχουν μπάνιο, τηλέφωνο, βερά-
ντα, τηλεόραση, DVD. 
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Ντουμπάϊ 5,6 ημ.
Στο ομαδικό ταξίδι περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια.
Διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής σας με 
πρωινό.
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
Ξεναγήσεις εκδρομές συμφωνα με το 
πρόγραμμα.
Έμπειρο αρχηγό, συνοδό του γραφείου 
μας.

Σε κάθε ταξίδι προσφέρονται 3 επιλογές
Α) Ατομικό ταξίδι - Διακοπές
Β) Ομαδικό ταξίδι με ξενάγηση
Γ) Ομαδικό ταξίδι με όλα πληρωμένα
Παρακαλούμε δείτε τον ένθετο τιμοκατά-
λογο με τις λεπτομέρειες των περιλαμβα-
νομένων της κάθε επιλογής.

Επιπλέον σας προσφέρουμε
Ταξιδιωτική τσάντα.
Πληροφοριακό φάκελο με όλες τις λεπτο-
μέρειες του προορισμού & της εκδρομής.
Ασφαλιστική κάλυψη.
Την ευκαιρία να συνταξιδεύετε με φίλους 
του καλού ταξιδιού.

Ημερομηνίες Αναχώρησης και Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ένθε-
το τιμοκατάλογο για ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και τιμές.

Έμπειρος συνοδός
Την εκδρομή μας συνοδεύει έμπειρος 
Έλληνας αρχηγός. Είναι μαζί σας καθη-
μερινά σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
και στόχος του είναι να σας γνωρίσει όλες 
τις πλευρές της πόλης.

1η-2η ημέρα
Πτήση για Ντουμπάϊ 
Αναχώρηση αργά το απόγευμα την 1η ημέρα 
και άφιξη στο Ντουμπάϊ. Μεταφορά στο ξε-
νοδοχείο και διανυκτέρευση. Πρωινό και με-
σημεριανή αναχώρηση για την ξενάγηση της 
πόλης. Θα δούμε το εντυπωσιακό τζαμί Τζου-
μέιρα και πολυτελείς κατοικίες στην παρα-
λιακή λεωφόρο. Στη συνοικία Μπαστάκια θα 
δούμε τους πύργους των ανέμων που έχτισαν 
εύποροι έμποροι. Συνεχίζουμε την ξενάγησή 
μας με το Aba (τοπικό πλωτό ταξί) και δια-
σχίζοντας το Creek θα θαυμάσουμε τη μο-
ντέρνα μητρόπολη και τα ανατολίτικα σουκς 
με τον χρυσό και τα μπαχαρικά. Στην συνέ-
χεια σας προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα 
στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης 
το THE EMIRATES MALL. Θαυμάστε τις πί-
στες του σκι που βρίσκονται μέσα στο εμπο-
ρικό κέντρο και κάντε τα ψώνια σας ανάμε-
σα στα 2.500 μαγαζιά ή περάστε την ώρα σας 
πίνοντας καφέ ή τρώγοντας ανάμεσα στα 170 
αντίστοιχα μαγαζιά με διαφορετική θεματο-
λογία που βρίσκονται μέσα στο εμπορικό κέ-
ντρο.

3η-4η  ημέρα
Ντουμπάι – Σαφάρι 4χ4 στην έρημο με 
δείπνο
Ημέρες ελεύθερες για ψώνια. Επισκεφθείτε 
το σύγχρονο εμπορικό κέντρο του Ντουμπάϊ 
με την περιβόητη και αδασμολόγητη αγο-
ρά του, η οποία είναι όντως η πλουσιότερη 
και φθηνότερη αγορά του κόσμου. Περιπλα-
νηθείτε στα σουκς των χρυσοχόων αλλά και 
των εμπόρων μεταξωτών και μπαχαρικών. Το 
απόγευμα προαιρετικά θα ξεκινήσουμε μια 
μαγευτική mini κρουαζιέρα με παραδοσια-
κό σκάφος (dhow) με το οποίο θα διασχίσου-
με το Dubai Creek, κάτω από το σεληνόφως, 
απολαμβάνοντας δείπνο που αποτελείται 
από αραβικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ. Με 
λάγνους ανατολίτικους ήχους και χορό της 
κοιλιάς θα κλείσει η βραδιά μας. Για την 4η 
ημέρα το απόγευμα  θα πραγματοποιήσουμε 
την μοναδική εκδρομή μας, κάνοντας σαφά-
ρι στους αμμόλοφους με τζιπ 4χ4. Οι πιο τολ-

μηροί μπορείτε να πάρετε τη διαδρομή, όπου 
διασχίζετε τους αμμόλοφους για να φθάσε-
τε στην κορυφή της ερήμου. Στη συνέχεια θα 
μεταφερθείτε σε τέντες όπου θα σας υποδε-
χθούν με αραβικό τσάι και θα σας προτείνουν 
μια βόλτα με τις καμήλες. Η βραδιά θα συνε-
χιστεί με δείπνο barbeque και αραβική μου-
σική με χορό της κοιλιάς. Οι λιγότερο τολμη-
ροί μπορείτε να φθάσετε στις τέντες με τα 
τζιπ ακολουθώντας κανονική διαδρομή από 
δρόμο ασφαλτοστρωμένο και να απολαύσε-
τε όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα.

5η ημέρα
Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι το με-
σημέρι. Σήμερα θα επισκεφθούμε την πρω-
τεύουσα των Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Θα 
περάσουμε από την παραλιακή λεωφόρο με 
τους ουρανοξύστες, τις βίλες και τα παλάτια. 
Θα δούμε τα σουκς της πόλης και θα επισκε-
φθούμε κέντρο χειροτεχνημάτων γυναικών. 
Στη συνέχεια επιστροφή στο Ντουμπάι, όπου 
θα επισκεφθούμε το πολυτελές συγκρότημα 
MINA AL SALAM με παραπάνω από 70 κατα-
στήματα, δεκάδες εστιατόρια και καφέ. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής μας.
 

6η ημέρα
Άφιξη στην Ελλάδα
 

Σημείωση:
Το ίδιο πρόγραμμα εκτελείται και με αναχώ-
ρηση με την QATAR και την EMIRATES με δι-
άρκεια 5ημέρες, 4 νύκτες με αναχώρηση το 
απόγευμα και επιστροφή το πρωί της 5ης 
ημέρας.

Ομαδικά ταξίδια
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Εξωτικά, πανέμορφα νησιά, μέσα στον Ινδικό Ωκεανό. Κάτασπρες, ατέλειωτες αμμουδιές, 
φοίνικες, κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα διάφανα νερά, καταπληκτικά ξενοδοχεία, ηρεμία και 
φυσική ομορφιά. Τα κοραλλιογενή νησιά των Μαλδίβων είναι ένας ιδανικός προορισμός για 
αξέχαστες διακοπές.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το μεγάλο τζαμί της Παρασκευής «Masjid-al-Sultan Mohammed. Thakurufaan Al –Az-am” 
το οποίο βρίσκεται στην πρωτεύουσα, το Μάλε. • Την αγορά των φρούτων και λαχανικών. • Την 
ψαραγορά με την μεγάλη ποικιλία από τόνους. • Το εθνικό μουσείο με όλη την κουλτούρα και 
ιστορία της χώρας.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Μεταφορές από και προς τα νησιά, στα ξενοδοχεία, είτε με βάρκες (ντόνι) είτε με κρις κραφτ, 
είτε με υδροπλάνα. • Ολοήμερη εκδρομή στο Μάλε. • Ολοήμερη εκδρομή σε ερημικά νησά-
κια για snorkeling.

Μαλδίβες

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Επειδή οι Μαλδίβες είναι 1.100 νησάκια, 
άλλα κατοικημένα και άλλα ακατοίκη-
τα αξίζει να τα επισκεφθείτε σαν μονοή-
μερες εκδρομές, έτσι ώστε να χαρείτε τα 
τυρκουάζ νερά, να απολαύσετε τον πλού-
σιο υποβρύχιο κόσμο, να κάνετε καταδύ-
σεις στις μικρές Ατόλλες, και να κάνετε 
μπάμπεκιου πάνω σε ένα από τα ερημι-
κά νησάκια.
Ψωνίστε όμορφα παρεό και ξυλόγλυπτα.
Απαγορεύεται αυστηρά να πάρετε μαζί 
σας οτιδήποτε έχει να κάνει με τον υπο-
βρύχιο κόσμο τους, όπως κοράλλια.

Ατομικά ταξίδια

Anantara resort 5*
Βρίσκεται στην Νότια Αρι Άτολλη μόλις 30' 
με κρις κραφτ από το αεροδρόμιο. Έχει κέ-
ντρο υγείας και spa, όλα τα θαλάσσια σπορ, 
ποικιλία από εστιατόρια με θαυμάσια κουζί-
να, μπαρ, ντίσκο, πλήρες εξοπλισμένο κέντρο 
καταδύσεων. Τα δωμάτια χωρίζονται σε 68 
μπροστά στην θάλασσα, όλα με ανοιχτά μπά-
νια, κλιματισμό, τηλέφωνα, τηλεόραση, χρη-
ματοκιβώτιο, μινι μπαρ και πολλά άλλα.

Holiday island 4* sup.
Βρίσκεται στην Νότια Αρι Άτολλη, ένα νεα-
νικό όμορφο ξενοδοχείο, που προσφέρεται 
για διασκέδαση, αθλητικές δραστηριότητες, 
και θαλάσσια σπορ. Έχει πλήρες εξοπλισμέ-
νοι κέντρο για καταδύσεις, όλα τα θαλάσσια 
σπορ, γυμναστήριο, εστιατόρια, μπαρ, καφέ 
και ντίσκο. Τα δωμάτια είναι άνετα και διαθέ-
τουν μπάνιο/ντους, κλιματισμό, μινι μπαρ, τη-
λεόραση, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο.

Paradise Island 4*
Βρίσκεται στην βόρεια  Άτολλη, 9km από το 
Μάλε με 20' πρόσβαση στο ξενοδοχείο. Έχει 
όλα τα θαλάσσια σπορ, γυμναστήριο, πισίνα 
και άλλα, ποικιλία από εστιατόρια, μπαρ, καφέ 
και ντίσκο. Τα δωμάτια μπροστά στην θάλασ-
σα  με βεράντα, μπάνιο/ντους, κλιματισμό, 
μινι μπαρ, τηλεόραση, τηλέφωνο, χρηματοκι-
βώτιο ,στεγνωτήρα μαλλιών. Επίσης έχει και 
40 μπανγκαλόους πάνω στην θάλασσα.
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Hotel Full Moon Beach Resort 5*
Βρίσκεται σε νησί στην Βόρεια Ατόλλη, σε 
απόσταση 6km από το αεροδρόμιο. Έχει 104 
δωμάτια και 52 μπανγκαλόου στην παραλία, 
με κλιματισμό, μπάνιο, στεγνωτήρα μαλλιών, 
ανεμιστήρα οροφής, μουσική, καφετιέρα, και 
μίνι μπαρ. Έχει εστιατόρια με ποικιλία από 
διεθνή και ασιατική κουζίνα, μπάρμπεκιου 
στην παραλία, καφέ, μπαρ, κλαμπ, ντίσκο, πι-
σίνα κέντρο υγειάς, και θαλάσσια σπορ.

Hotel Kuruba Village 5*
Βρίσκεται στο νησί Κουρούμπα, τρία μίλια από 
το αεροδρόμιο του Μάλε, περίπου 15' με τα-
χύπλοο. Έχει 180 δωμάτια και μπανγκαλόου 
με κλιματισμό, μπάνιο με ντους, στεγνωτήρα 
μαλλιών, τηλέφωνο, μουσική, καφετιέρα, μίνι 
μπαρ και βεράντα. Έχει εστιατόρια, μπάρμπε-
κιου, μπαρ, καφέ, ντίσκο, αίθουσα τηλεόρα-
σης, συνεδριακούς χώρους, δύο πισίνες, γυ-
μναστήριο, σάουνα, μασάζ, τζακούζι κ.α.

Hotel Four Seasons Resort 
Kuda Huraa 5*
Τροπικό χωριό βρίσκεται σε νησί στην Βόρεια 
Ατόλλη. Έχει 106 μπανγκαλόου και βίλλες με 
κλιματισμό, μπάνιο, στεγνωτήρα μαλλιών, τη-
λέφωνο, μίνι μπαρ, ανεμιστήρα οροφής, χρη-
ματοκιβώτιο, τηλεόραση, cd, VCR. Έχει εστι-
ατόριο, μπαρ, χώρο διασκέδασης, πισίνα, 
κέντρο υγείας με σάουνα, και τζακούζι.

Laguna Beach 4*
Ήσυχο θέρετρο σε νησί βρίσκεται στο βόρειο 
μέρος της Νότιας Ατόλλης 45 λεπτά από το 
αεροδρόμιο του Μάλε. Έχει 132 δωμάτια και 
μπανγκαλόου με κλιματισμό, μπάνιο, στεγνω-
τήρα μαλλιών, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, καφετιέ-
ρα, και μπαλκόνι η βεράντα. Έχει εστιατόρια, 
καφέ, μπαρ, ντίσκο, εξωτερική πισίνα, γυμνα-
στήριο, γήπεδο του τένις, θαλάσσια σπορ και 
δυνατότητα για εκδρομές σε μικρά νησιά.

Royal Island resort and Spa  5*
Ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Μπαα Άτολ-
λη, 75km από το αεροδρόμιο όπου με υδρο-
πλάνο η πτήση είναι 35'. Έχει κέντρο για 
καταδύσεις, όλα τα θαλάσσια σπορ, γυμνα-
στήριο, μπάντμιντον, εστιατόρια, μπαρ, καφέ 
και ντίσκο. Τα δωμάτια είναι όλα βίλλες, μπρο-
στά στην θάλασσα/κήπο  με βεράντα, μπάνιο/
ντους,κλιματισμό, μινι μπαρ, τηλεόραση, τη-
λέφωνο, χρηματοκιβώτιο κλπ.

Sun Island Resort and Spa  5*
Ένα όμορφο ξενοδοχείο που συνδυάζει κή-
πους και άσπρη άμμο και πολλές αθλητικές 
δραστηριότητες. Έχει κέντρο για spa με σά-
ουνα, μασάζ, θεραπείες, πισίνα, καταδύσεις, 
όλα τα θαλάσσια σπορ, έχει γυμναστήριο, εστι-
ατόρια, μπαρ, καφέ. Τα δωμάτια χωρίζονται σε 
deluxe, super deluxe, water bungalows, εί-
ναι μπροστά στην θάλασσα/κήπο, με μπάνιο/
ντους, κλιματισμό, μινι μπαρ, τηλεόραση κ.α.
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Το τροπικό νησί σε σχήμα που θυμίζει δάκρυ νότια της Ινδίας γοητεύει πάντα τους ταξιδιώ-
τες. Παλιές πόλεις, τροπικά δάση, ορεινά θέρετρα, και χιλιόμετρα από φοινικοστόλιστες πα-
ραλίες με ψιλή λευκή άμμο και προπαντός οι φιλικοί τους άνθρωποι. Βουδιστές στην μεγάλη 
πλειοψηφία τους έχουν πάντα το χαμόγελο πρόθυμο στο πρόσωπο και ένα θερμό καλωσόρι-
σμα των ξένων.

Σρι Λάνκα / Κεϋλάνη

Hotel Holiday Inn 4*
Εμπορικό οκταόροφο ξενοδοχείο με θέα στην 
θάλασσα βρίσκεται λίγα μέτρα από την παρα-
λία. Έχει 94 δωμάτια με κλιματισμό, μπάνιο, 
δύο τηλέφωνα, καλωδιακή τηλεόραση, μίνι 
μπαρ και μικρό ψυγείο. Έχει και δωμάτια για 
μη καπνίζοντες. Επίσης προσφέρει εστιατό-
ριο, καφέ, μπαρ, συνεδριακούς χώρους, εξω-
τερική πισίνα.

Hotel Mount Lavinia 4*
Aτμοσφαιρικό παραλιακό ξενοδοχείο 12km 
από το κέντρο της πολης. Έχει 278 δωμάτια 
με μπάνιο, ραδιόφωνο, τηλέφωνο, κλιματι-
σμό. Επίσης προσφέρει τέσσερα εστιατόρια, 
καφέ, μπαρ, συνεδριακούς χώρους, πισίνα, 
δύο γήπεδα του τέννις, κομμωτήριο κ.α.

Hotel Riverina 4*
Βρίσκεται στην παραλία Μπερουβέλα. Έχει 
πισίνα, εστιατόρια, μπαρ, καφέ, γυμναστήρια 
με σάουνα, μασάζ, συνεδριακούς χώρους, μίνι 
γκόλφ, τέννις, μπάσκετ. Τα δωμάτια έχουν κλι-
ματισμό, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
μίνι μπαρ, μπάνιο/ντους και μπαλκόνι. 

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Στο Κολόμπο αξίζει να δούμε το εμπο-
ρικό κέντρο, το μεγάλο φρούριο, το παζά-
ρι Πετάχ, το πάρκο Βιχάρα και τον ζωολο-
γικό κήπο, έναν από τους μεγαλύτερους 
της Ασίας.
• Μια βόλτα στην Σιγκιρίγια όπου αξίζει 
μια επίσκεψη του βράχου με τις περίφη-
μες τοιχογραφίες όπως οι «οι μύρες της 
Σιγκιρίγια».
• Την αρχαία Πολαναρούβα, πρωτεύουσα 
της Κεϋλάνης, με το μεγάλο συγκρότημα 
από παλάτια, ναούς και αγάλματα, όπως 
το άγαλμα του Αναπαυόμενου Βούδα.
• Επίσκεψη στην αρχαία Ανουρανταπού-
ρα και τα μνημεία της.
• Επίσκεψη στην Κάντι όπου μπορείτε να 
δείτε το Βοτανικό Κήπο και το ναό που 
φυλάγεται από το ιερό δόντι του Βούδα.
• Βόλτα στην Νουβάρα Ελίγια όπου βρί-
σκοναι οι σμαραγδένιες φυτείες τσαγιού.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρό-
μιο.
• Μισή ημέρα ξενάγηση της πόλης.
• Ολοήμερη εκδρομή στην Κάντι.
• Ολοήμερη εκδρομή στην Σιγκιρίγια.
• Εκδρομή στην αρχαία Ανουρανταπούρα 
και τα μνημεία της.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Γευτείτε την τεράστια ποικιλία φαγητών 
που προσφέρει το Κολόμπο.
• Ανοίξτε δρόμο ανάμεσα στον κόσμο 
προκειμένου να φτάσετε στους πάγκους 
των πλανόδιων πωλητών του Πετάχ και 
αγοράστε ή ρίξτε μια ματιά στα προϊόντα 
που προσφέρονται πλουσιοπάροχα.

Ατομικά ταξίδια

Hotel The Colombo Hilton 5*
Μοντέρνο πολυόροφο ξενοδοχείο βρίσκεται 
στο Echelon Square Business Center και 200 
μέτρα από το εκθεσιακό κέντρο και απέναντι 
από την παλιά βουλή με θέα στον Ινδικό. Εχει 
387 δωμάτια με κλιματισμό, μπάνιο, μπουρ-
νούζι, τηλεόραση, ραδιόφωνο, τηλέφωνο, 
μίνι μπαρ και χρηματοκιβώτιο. Έχει εστιατό-
ρια, μπαρ, ντίσκο, εξωτερική πισίνα, πληρές 
εξοπλισμένο κέντρο υγείας, γήπεδα του τέν-
νις, συνεδριακούς χώρους και πάρκινκ.
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Το πρόγραμμα είναι για ανεξάρτητους ταξιδιώτες με εγγυημένες αναχωρήσεις και συνδυάζεται με άλλους ανεξάρτητους ταξιδιώτες από άλλες 
χώρες, έχοντας το πλεονέκτημα να μην ακυρώνονται ποτέ οι ξεναγήσεις όλες είναι στα αγγλικά με τοπικό αρχηγό.

1η- 2η ημέρα Χο Τσι Μινχ Σίτυ
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ημέ-
ρα ελεύθερη στη Σαϊγκόν, με τους ουρανο-
ξύστες, τις λεωφόρους και τις αγορές της. 
Φωτογραφηθείτε στην παγόδα Τζιάκ Λαμ και 
περπατήστε το βράδυ στην προκυμαία του 
ποταμού Σαϊγκόν. Ακόμα μπορείτε να περά-
σετε από τη China Town πάντα γεμάτη ζωή 
και φασαρία. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα Σαϊγκόν- Χο Τσι Μινχ Σίτυ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την πρώτη μας 
γνωριμία με την πόλη όπου θα δούμε ξεκι-
νώντας από το παλάτι της επανενοποίησης - 
Dinh Thong Nhat, λίγο πέρα βρίσκεται η με-
γαλύτερη εκκλησία της Σαϊγκόν  - Nha Tho 
Duc Ba - (Νότρ Ντάμ) με τα 2 καμπαναριά της 
να στέκεται ακριβώς δίπλα από ένα γοητευ-
τικό κτίριο αποικιακού ρυθμού το οποίο εί-
ναι το ταχυδρομείο... και τα βήματα μας θα 
μας οδηγήσουν στην κινέζικη συνοικία Τσο 
Λον. Όπως το όνομα της υποδεικνύει, η Τσο 
Λον είναι μια αγορά με πληθυσμό περίπου 
μισό εκατομμύριο Χοας - βιετναμέζους κι-
νεζικής προέλευσης. Το μεσημέρι ξεκινάμε  
με κατεύθυνση το βορειοδυτικό κομμάτι της 
πόλης στα 6 χλμ. περίπου βρίσκεται η πόλη 
Κου Τσί η οποία έγινε γνωστή κατά την δι-
άρκεια του πολέμου λόγω του εκτεταμένου 
δικτύου υπογείων τούνελ που διαθέτει. Κα-
λύπτοντας περίπου 250 χλμ. Σε βάθος τριών 
επιπέδων, τα τούνελ αυτά βοήθησαν τους Βι-
ετκόγκ στις αιφνιδιαστικές επιθέσεις κατά 
των εχθρών τους. Επιστροφή στη Σαϊγκόν. 
Διανυκτέρευση.

4η ημέρα Σαϊγκόν- Χο Τσι Μινχ 
Πρωινό και ξεκινάμε για το Μάι Το με την 
φημισμένη παγόδα Βιν Τρανγκ, μια πλού-
σια γεωργική πόλη στο ποταμό Μεκόνγκ. 
Αφού δούμε και την παγόδα επιβιβαζόμαστε 

σε πλοιάρια στον ποταμό Μεκόνγκ σταμα-
τώντας σε μια φάρμα να δοκιμάσουμε τοπι-
κά φρούτα και πράσινο τσάι. Επιστροφή στην 
Σαϊγκόν για διανυκτέρευση.

5η ημέρα Σαϊγκόν - Χούε
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση στο Χούε την αρχαία αυτοκρατο-
ρική πόλη που απλώνεται στις όχθες του πο-
ταμού των αρωμάτων μαζί με την Ακρόπολη 
της. Θα κάνουμε μια κρουαζιέρα στον ποταμό 
των αρωμάτων με την παγόδα Τιεν Μου έξω 
από το Χούε. Στην συνέχεια ξενάγηση στην 
Παλιά αυτοκρατορική πόλη του 19 αιώνα με 
την ακρόπολη  με την  δυναστεία Nguyen να 
κυριαρχεί από το 1802 έως το 1945, την πα-
ραδοσιακή αγορά τους, 13 αυτοκρατορικούς 
τύμβους ανάμεσα τους και του Tu duc. Δια-
νυκτέρευση στο Χούε.

6η ημέρα Χούε - Χόι Αν 
Πρωινό και αναχώρηση με πούλμαν για το 
Χόι Αν με ενδιάμεση στάση και ξενάγηση στο 
λιμάνι Ντανάγκ. Θα επισκεφτούμε τα μαρμά-
ρινα βουνά και το μουσείο Τσαμ και στην συ-
νέχεια άφιξη στο Χόι Αν, με άμεση ξενάγηση 
της παλιάς πόλης. Πολλά σημεία της πόλης 
έχουν μείνει αναλλοίωτα στο χρόνο και μας 
μεταφέρουν στην εποχή της ακμής της πό-
λης. Θα γνωρίσουμε τις συνοικίες των εμπό-
ρων, την σκεπαστή ιαπωνική γέφυρα με ηλι-
κία 400 ετών, την πολύχρωμη τοπική αγορά, 
την κινέζικη παγόδα Phuoc Kien και Quang 
cong, και επίσκεψη σε τυπική οικογενειακή 
επιχείρηση για να δούμε πως φτιάχνουν τα 
παραδοσιακά φαναράκια. Μεταφορά στο ξε-
νοδοχείο. Διανυκτέρευση

7η ημέρα Χόι Αν
Ημέρα ελεύθερη για διασκέδαση και εξε-
ρεύνηση. Περπατήσετε στην πόλη στα στενά 

δρομάκια στα οποία θα θαυμάσετε διάφορες 
αρχιτεκτονικές κάποιες εκ των οποίων δεν 
θα τις βρείτε πουθενά στον κόσμο.

8η ημέρα Χόι Αν - Ντανάγκ - Ανόι 
Πρωινό και με πούλμαν φτάνουμε στο Ντα-
νάγκ για την εσωτερική πτήση για το Ανοι. 
Άφιξη και ξενάγηση στην πρωτεύουσα του 
Βιετνάμ, την πόλη των λιμνών, των μεγάλων 
λεωφόρων και των πάρκων.  Θα ξεκινήσουμε 
με επίσκεψη στο ναό της Λογοτεχνίας , την 
λίμνη Hoan Kiem. Στην συνέχεια άφιξη στο 
ξενοδοχείο και το απόγευμα βόλτα με ποδή-
λατα στην παλιά πόλη του Ανοι ή όπως αλ-
λιώς αποκαλούνται οι 36 δρόμοι. Επίσκεψη 
σε σόου με μαριονέτες σε λίμνη.
Διανυκτέρευση.

9η ημέρα Ανόι - Κόλπος Χαλόνγκ 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για 
το κόλπο Χαλόνγκ όπου θα κάνουμε κρουα-
ζιέρα. Πλήθος βράχων-νησιών ξεπροβάλουν 
από τη θάλασσα δημιουργώντας ένα θέα-
μα μοναδικό. Θα επισκεφτούμε το νησί Κατ 
Μπα με τις σπηλιές και αν θέλετε θα έχετε 
την δυνατότητα να κολυμπήσετε στην παρα-
λία Titov. To απόγευμα θα επιστρέψουμε οδι-
κώς στο Ανόι. Διανυκτέρευση. 

10η ημέρα Ανόι
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στο 
Ανόι με επίσκεψη στο μαυσωλείο Χο Τσι 
Μινχ, το μουσείο Χο Τσι Μινχ, την παγόδα 
one pillar της οποίας η κατασκευή στηρίζε-
ται σε ένα κεντρικό στύλο και το παλάτι. Το 
απόγευμα ελεύθερο και διανυκτέρευση.

11η- 12η ημέρα
Ανόι - ταξίδι επιστροφής 
Ημέρα ελεύθερη για την επιστροφή σας.

Πανόραμα Βιετνάμ 10 ημ.
Ατομικά ταξίδια
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Ολοήμερη εκδρομή στην μεγάλη 
πλωτή αγορά Νταμνερσαντουάκ και Ρόσε 
Γκάρντεν.
• Επίσκεψη των Κλογκ στον ποταμό Τσάο 
Πράγια.
• Κρουαζιέρα με καΐκι ρυζιού στα κανάλια.
• Ολοήμερη εκδρομή στην Αγιούταγια, στον 
ποταμό Κβάι, στην Πατάγια.
• Ταϊλανδέζικο δείπνο με τοπικούς χορούς.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 
της Μπαγκόκ.
• Ολοήμερη εκδρομή στο νησί των 
κοραλλιών.
• Εκδρομές σε όλα τα αξιοθέατα.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Διασκεδάστε και πείτε το ποτό σας στα 
υπαίθρια μπαρ.

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια

Hotel Shangri La 5*
Βρίσκεται πάνω στον ποταμό Τσάο Πράγια. 
Έχει εστιατόρια, κλαμπ, μπαρ, πισίνες, κήπους, 
συνεδριακούς χώρους, κ.α. Όλα τα δωμάτια 
έχουν μίνι μπαρ, τηλέφωνο, κλιματισμό, θέα 
στον ποταμό ή την πόλη και πολλές άλλες 
υπηρεσίες ενός 5* ξενοδοχείου.

Ταϋλάνδη / Μπανγκόκ
Μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις. Βουδιστικοί ναοί και πλωτά παζάρια, γυάλινα πολυώροφα κτίρια 
και παραγκουπόλεις, αυτοκίνητα και γραφικά τρίκυκλα (τουκ τουκ), εμπορικά κέντρα και μι-
κρομάγαζα, έντονη νυχτερινή ζωή.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τα Βασιλικά ανάκτορα με τον μικρό σμαραγδένιο Βούδα / • Την πλωτή αγορά Νταμνερσαντουάκ / 
• Το παζάρι της Πατ Πονγκ / • Τον ναό της Αύγης / • Το Εθνικό μουσείο
• Τον ναό Phu Khai Thong με την χρυσή κορυφή.
ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Φτιάξτε μεταξένια κοστούμια σε μια ώρα και με την μισή τιμή / • Παζαρέψτε το βράδυ στην αγορά 
της Πατ Πονγκ / • Γευθείτε την ταϊλανδέζικη κουζίνα / • Απολαύστε ένα ταϊλανδέζικο μασάζ

Hotel Royal Cliff Beach 
Complex 5*
Χτισμένο στον ομώνυμο λόφο και κολπίσκο 
απομωνομένο από το κέντρο της Πατάγια 
αλλά μόλις 5 λεπτά από αυτό αποτελείται από 
τέσσερα ξενοδοχεία όλα 5*. Τα ξενοδοχεία είναι 
τα Royal cliff beach resort (271 δωμάτια και 263 
μικρές σουϊτες), τo Royal cliff Terrace(64 μικρές 
σουϊτες), το Royal Cliff Grand (187 δωμάτια) και 
το Royal Wing (89 δωμάτια).Πατάγια

Απέχει περίπου 1 ώρα από την Μπαγκόνγκ (με τον καινούργιο αυτοκινητόδρομο) και προσφέ-
ρει όλες τις απολαύσεις που επιδιώκει ο ταξιδιώτης. Εστιατόρια, μπαρ, θέαμα, θαλάσσια σπορ 
και επιλογή πολλών καλών ξενοδοχείων είτε στον πολύβουο δρόμο της Πατάγια είτε σε πιο 
απομονωμένα μέρη.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το νησί των Κοραλλιών Κο Λαμ.
• Το χωριό των ελεφάντων.
• Τα ορυχεία σμαραγδιών Τσανταμπούρι.
• Το θέαμα στο χωριό Νογκ Νοθτς.
• Τον λόφο με τις μαϊμούδες
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το νησί.
• Τον γύρο του νησιού.
• Ολοήμερη εκδρομή στα γειτονικά νησιά, 
στα νησιά Πι Πι, στον Πανγκ Νγκα.
• Επίσκεψη στο χωριό με φολκλορική 
παράσταση.
• Ταϊλανδέζικο δείπνο με φολκλόρ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Μεταφορές από και προς τα λιμάνια.
• Ολοήμερος γύρος του νησιού.
• Ολοήμερη εκδρομή στο εθνικό πάρκο 
και στο νησί των Κοραλλιών.
• Μετάβαση και διαμονή στο γειτονικό 
νησί Κο Παγκάν που φημίζεται για τα κα-
ταπληκτικά ολονύχτια Full Moon parties.

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια

Μόλις μια ώρα αεροπορικώς νότια της Μπανγκόκ, ένα νησί ειδυλλιακό με υπέροχες λευκές 
αμμουδιές, τροπική βλάστηση, νυχτερινή ζωή αλλά και ηρεμία και γαλήνη. Ένα τόπος ιδανι-
κός για ξεκούραση, μακριά από τον θόρυβο και το άγχος με όλες τις ανέσεις των καλών ξε-
νοδοχείων.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Επισκεφτείτε τον κόλπο Πάνγκ Νγκα με τους περίεργους βράχους, εκεί που γυρίστηκε ο 
χρυσοδάκτυλος του Τζέιμς Μπόντ με τον Κόννερυ / • Ένα ταϊλανδέζικο χωριό / • Τα γειτονικά 
νησιά Σίμιλαν / • Τους καταρράκτες Τονσάι
ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Για δύτες: προτιμήστε τα νησιά Mai Thon και Coral Island

Πουκέτ

Νησί με περιβάλλον που θυμίζει επίγειο παράδεισο, φοινικόδεντρα στις παραλίες με κάτα-
σπρη άμμο, γαλαζοπράσινη θάλασσα και πολλά εστιατόρια και μπαρ. Είναι πιο ήσυχο αν και 
μετά το τσουνάμι μαθεύτηκε πολύ και πήρε την κίνηση του Πουκέτ και είναι λιγότερο εμπο-
ρικό.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το εθνικό πάρκο Ανγκτόνγκ / • Το άγαλμα του μεγάλου Βούδα μέσα στην θάλασσα
• Τους καταρράκτες του νησιού / • Την παγόδα lame Sor
ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Απολαύστε ένα από τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα
• Νοικιάστε ένα αυτοκίνητο και εξερευνήστε μόνοι σας το νησί

Σαμούι

Hotel Meridien 5*
Mε θέα στην θάλασσα Αντάμαν και δικιά του 
παραλία μόλις 5' από την πολύβουη Πατόνγκ 
είναι ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του νη-
σιού πλήρως ανακαινισμένο. Έχει εστιατό-
ρια, μπάρ, κλάμπ, καφέ, πισίνα, κέντρο υγεί-
ας με σπά, εμπορικά μαγαζιά, μπάρμπεκιου, 
συνεδριακούς χώρους. Όλα τα δωμάτια είναι 
άνετα με μπάνιο, κλιματισμό, μίνι μπάρ, τηλέ-
φωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και τηλεόραση. 

Hotel New Star Beach Resort 
4* sup.
Ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο βρίσκεται πάνω 
στην παραλία Chaweng Noi, μέσα σε τροπικούς 
κήπους μπροστά στην θάλασσα. Έχει εστιατό-
ρια, μπαρ, κλαμπ, καφέ, πισίνα, κέντρο υγεί-
ας με spa, εμπορικά μαγαζιά, μπάρμπεκιου, 
συνεδριακούς χώρους. Όλα τα δωμάτια είναι 
άνετα με μπάνιο, κλιματισμό, μίνι μπαρ, τηλέ-
φωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και τηλεόραση.
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Ατομικά ταξίδια

Phi Phi Island Village Resort 
and Spa 4*
Όμορφο θέρετρο πάνω στην θάλασσα με όλες 
τις ανέσεις μέσα σε τροπικά δέντρα, αποτε-
λείται από ξύλινα μπάνγκαλοους με όμορφη 
διακόσμηση. Όλα έχουν μπάνιο/ντους, βε-
ράντα κλιματισμό, καφετιέρα, μίνι μπαρ, στε-
γνωτήρα μαλλιών κλπ.

Νησιά Πι Πι
ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Τα θαλάσσια σπορ, οι καταδύσεις και το 
κολύμπι είναι ο ιδανικότερος τρόπος να 
περάσετε αξέχαστες στιγμές στα νησιά 
Πι Πι. Το Κο Πι Πι Ντον διαθέτει πολλά 
γραφικά εστιατόρια στο εσωτερικό του 
παραδοσιακού  συνοικισμού και οι τουρί-
στες γευματίζουν μέσα σε τροπική βλά-
στηση σχεδόν δίπλα στην παραλία. Το 
βράδυ μπορείτε να πάτε σε κάποιο από 
τα μπαρ του νησιού και να απολαύσετε το 
παραδεισένιο τοπίο.

Τα Πι Πι είναι ο απόλυτος επίγειος παράδεισος. Νησιά τροπικά, με νερά στο χρώμα του σμαρα-
γδιού και λευκές αμμουδιές δημιουργούν ένα τοπίο μαγευτικό και γαλήνιο, ιδανικό για χαλά-
ρωση, απομόνωση και ειδυλλιακές διακοπές.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
Τα κοραλλιογενή στρώματα στα ανατολικά του Κο Πι Πι Ντον και οι ερημικές παραλίες του Κο 
Πάι (το νησί των μπαμπού) είναι μερικά από τα κυριότερα αξιοθέατα για τους τουρίστες που 
καταφθάνουν στα νησιά Πι Πι. Επίσης στο Πι Πι Λέι εντυπωσιακή είναι η Σπηλιά των Βίκινγκς, 
μια πελώρια σπηλιά με αναπαραστάσεις καραβιών που περιγράφονται ως πιρόγες των Βί-
κινγκς, μοιάζουν όμως περισσότερο με κινέζικα ιστιοφόρα. Ο όρμος Μάγια με την επιβλητι-
κή τροπική ομορφιά του μετατράπηκε το 1999 σε εξωτικό σκηνικό για να πραγματοποιηθούν 
τα γυρίσματα της ταινίας «Η Παραλία», γεγονός που απογείωσε την τουριστική αξία της περι-
οχής. Το Λο Σομάχ είναι ένας δακτύλιος επιβλητικών βράχων με θάλασσα στη μέση και είναι 
γνωστό για την άγρια ομορφιά του και την οργιώδη βλάστηση.

Hotel Sheraton Krabi 5*
Όμορφο ξενοδοχείο πάνω στην παραλία. Έχει 
ποικιλία από εστιατόρια, μπαρ, πισίνα, κέντρο 
σπα, όλα τα θαλάσσια σπορ, κέντρο καταδύσε-
ων κτλ. Όλα τα  μπάνγκαλοους έχουν μπάνιο/
ντους, βεράντα, κλιματισμό, καφετιέρα, μίνι 
μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών κλπ.Κράμπι

Η επαρχία Κράμπι θεωρείται λιγότερο αξιοποιημένη τουριστικά σε σύγκριση με το Πούκετ και 
το Σαμούι. Ωστόσο διαθέτει υπηρεσίες που μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις προτιμήσεις 
και οι τουρίστες να απολαύσουν στο έπακρο τα αξιοθέατα της περιοχής.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
Ένα πολύ παράξενο αξιοθέατο βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Κράμπι και είναι το Νε-
κροταφείο Οστράκων Σου Σαν Χόι. Στην περιοχή υπάρχει μια γεωλογική ιδιομορφία και στρώ-
ματα του πυθμένα του ποταμού έχουν σχηματιστεί από απολιθωμένα όστρακα. Μοιάζουν με 
γιγάντιες τσιμεντένιες πλάκες και η ηλικία τους υπολογίζεται γύρω στα 40 εκατομμύρια χρό-
νια. Οι ατελείωτες δαντελωτές ακτές της επαρχίας  καθώς και το πλήθος των τροπικών νησιών 
που βρίσκονται στη γύρω περιοχή αποτελούν τον κυριότερο πόλο έλξης για τους επισκέπτες. 
Ονειρική φύση και τροπικό υποθαλάσσιο κόσμο έχει το νησί Πόντα που βρίσκεται σε απόστα-
ση 30 λεπτών από την παραλία ΑΟ ΝΑΝΓΚ και όπου μπορείτε να κάνετε μία ολοήμερη εξόρ-
μηση. 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ 
Παραδοσιακά προϊόντα, μεταξωτά υφά-
σματα, ξυλόγλυπτα, παράξενα κοχύλια 
θα βρείτε σε υπαίθρια παζάρια στην πα-
ραλία Αο Νανγκ, ενώ στην πόλη του Κρά-
μπι υπάρχουν μεγαλύτερα καταστήμα-
τα με ρούχα, παπούτσια και ηλεκτρονικά. 
Η επαρχία Κράμπι είναι γνωστή για ήσυ-
χες διακοπές, μικρά παραδοσιακά μπαρ 
και εστιατόρια. Σας προτείνουμε να δοκι-
μάσετε τα τοπικά κοκτέιλ φρούτων και να 
γευματίσετε σε κάποιο από τα εστιατόρια 
θαλασσινών.
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Το Τσιανγκ Μάι ονομάζεται και το «Ρόδο του Βορρά» και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Ταϊλάνδης και από τις πρώτες πρωτεύουσες. Το κλίμα της είναι λιγότερο υγρό από την υπόλοι-
πη χώρα μιας και είναι στον βορρά της χώρας. Τα ευχάριστα δροσερά βράδια, τα πολλά αξιο-
θέατα, οι ενδιαφέρουσες εκδρομές, αλλά και τα πολλά φεστιβάλ σε όλη την διάρκεια του χρό-
νου, την έχουν κάνει πόλο έλξης για όλο και περισσότερους ταξιδιώτες.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τα βουδιστικά τέμπλα με τις ολόχρυσες στούπες. Από τα πιο σημαντικά είναι το Wat Phra 
Singh & Wat Chedi Luang / • Την νυχτερινή αγορά / • Το χωριό Doi Pui βόρεια μέσα στην πυ-
κνή βλάστηση, με την φυλή Hmong (meo) / • Τον ζωολογικό και βοτανικό κήπο και το μουσείο 
φυλών / • Το φεστιβάλ των λουλουδιών τον Φεβρουάριο

Τσιάνγκ ΜάιΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Μισή ημέρα ξενάγηση στους ναούς, στα 
γειτονικά χωριά, στην φάρμα των ελεφά-
ντων και στον καταρράκτη Mae-Sa.
• Τρέκκινγκ και βόλτα με ελέφαντες.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Δοκιμάστε την κουζίνα που είναι από τις 
καλύτερες στην χώρα και ειδικά τα νούντλς 
που τα βρίσκετε σε εντυπωσιακή ποικιλία.
• Επισκεφτείτε το νυχτερινό παζάρι.

Η ορεινή Ταϊλάνδη έχει μια διαφορετική γοητεία. Βουνά με απόκρημνες κορυφές, δάση από 
δέντρα, πρωτόγονες φυλές, νερά και καταρράκτες. Ένας αλλιώτικος κόσμος που σας καλεί να 
τον γνωρίσετε.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τις φυλές Μέι Τσαν.
• Την αρχαία πρωτεύουσα Τσιάνκ Σην προς την πλευρά του Λάος.
• Την κορυφή του βουνού Wat Phra That Doi Tung.
• Μια βόλτα στον ποταμό Mae Kok.
• Tους βουδιστικούς ναούς και μοναστήρια.
• Τις μακρύλαιμες γυναίκες της φυλής Καρεν.

Τσιάνγκ Ράι

Hotel Dusit Island Resort 5*
Χτισμένο σε ένα νησάκι στον ποταμό Mae 
Kok. Έχει 3 εστιατόρια, μπαρ, καφέ, πισίνα, 
σάουνα κτλ. Τα 271 δωμάτια έχουν κλιματι-
σμό, μπάνιο, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλεόρα-
ση και μίνι μπαρ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Ολοήμερη εκδρομή στον ποταμό Μαε 
Κοκ ή στο Χρυσό τρίγωνο.
•Ολοήμερη εκδρομή στις μακρύλαιμες 
γυναίκες στο Mae Hong Son και βόλτα με 
ελέφαντες.
• Τρέκινγ στην ζούγκλα.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Και εδώ είναι «πρέπει» το τρέκινγκ 
μέσα στην ζούγκλα. Η καλύτερη εποχή 
είναι από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο.

Hotel Veranda Chiang Mai the 
high resort 5*
Μοντέρνο minimal μπουτίκ ξενοδοχείο βρίσκε-
ται μόλις λίγα τετράγωνα από το νυχτερινό παζά-
ρι και τους ναούς. Έχει εστιατόρια, μπαρ,  καφέ, 
εξωτερική πισίνα, spa, σάουνα, γυμναστήριο. Τα 
δωμάτια είναι με θέα στα βουνά και τη ζούγκλα, 
με μπάνιο, μίνι μπαρ, TV, στεγνωτήρα μαλλιών.



Ινδουιστικοί ναοί, υπέροχοι καταπράσινοι ορίζοντες, εκτάσεις από κοκκοφοίνικες, λευκές 
αμμουδιές, χαμογελαστοί και φιλόξενοι άνθρωποι ντυμένοι με πολύχρωμα σάρο, χαρούμε-
νες γιορτές, ποικιλόμορφα ήθη και έθιμα και μαζί με όλα αυτά τα καταπληκτικά ξενοδοχεία, 
μοναδικής αρχιτεκτονικής και εντυπωσιακής πολυτέλειας και άνεσης. Το τέλειο σκηνικό για 
ανεπανάληπτες διακοπές.

Ινδονησία / Μπαλί

Hotel Grand Mirage 4* sup.
Τροπικό μπροστά στον ωκεανό ξενοδοχείο μέσα 
σε τροπικούς κήπους στην περιοχή Μπενόα 18 
χιλ από το αεροδρόμιο. Τα δωμάτια με κλιματι-
σμό, μπάνιο, στεγνωτήρα μαλλιών, τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, καφετιέρα, 
χρηματοκιβώτιο και μπαλκόνι. Έχει εστιατόρια, 
μπαρ με ζωντανή μουσική το βράδυ, παμπ, κα-
ραόκε, ανοιχτό θέατρο, συνεδριακούς χώρους, 
πισίνα, γήπεδα του τέννις και παρκινκ.

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την ομορφιά της Νούσα Ντούα.
• Το χωριό των ζωγράφων Ουμπουντ
• Το χωριό με τους τεχνίτες των ξυλόγλυ-
πτων Μας.
• Το χωριό του ασημιού Τσελούκ.
• Το δάσος με τις μαϊμούδες.
• Το πανέμορφο Τάνα Λοτ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Μισή ημέρα ξενάγηση στην Ντεν Πα-
σάρ, στα εμπορικά μαγαζιά για αγορές.
• Ολοήμερη εκδρομή στο Κινταμάνι και 
στο Ουμπούντ με φαγητό ή χωρίς.
• Ολοήμερη κρουαζιέρα στα γειτονικά 
νησιά.
• Βραδινή κρουαζιέρα με δείπνο.
• Ολοήμερο ράφτινγκ με φαγητό.
• Ολοήμερη εκδρομή στο Βόρειο μέρος 
του Μπαλί με επίσκεψη στα μνημεία και 
στις παραλίες.
• Ολοήμερη εκδρομή στο ανατολικό μέ-
ρος του Μπαλί με επίσκεψη στα χωριά και 
στα αρχαία μνημεία.
• Βραδινή εκδρομή για το ηλιοβασίλεμα
Πακέτα, Είσοδοι στο μεγαλύτερο θαλάσ-
σιο πάρκο του Μπαλί (Waterbom)

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Να παζαρέψετε μασάζ, σαρονκ και πα-
ρεό στην παραλία της Κούτα.
• Απολαύστε τα υπέροχα ηλιοβασιλέμα-
τα, το όμορφο λιμανάκι και τα φρέσκα 
ψάρια και θαλασσινά στην Τζιμπαράν.
• Κάντε σέρφ στην βόρεια πλευρά της 
παραλίας της Κούτα και στην Λετζιάν.
• Μπαλινέζικη κουζίνα: για ορεκτικό δο-
κιμάστε μπουκιές από κοτόπουλο με εσα-
λότ και λέμονγκρας, συνεχίστε με πάπια 
ή καλαμάρι σχάρας σε μπανανόφυλλο με
καρύδα, λάιμ και βασιλικό, κλείστε επι-
δόρπια όπως τηγανιτά καρύδας, μαύρη 
πουτίγκα ρυζιού.

Ατομικά ταξίδια
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Hotel Ayodya 5*
Ξενοδοχείο μέσα σε τροπικούς κήπους πάνω 
στην παραλία της Νούσα Ντουα. Δωμάτια με 
κλιματισμό, μπάνιο, τηλέφωνο, μπαρ, τηλε-
όραση, χρηματοκιβώτιο και μπαλκόνι. Έχει 
εστιατόρια, μπαρ, συνεδριακούς χώρους, πι-
σίνα, τέννις σκουώς, γυμναστήριο με σάουνα, 
μασσάζ και θαλάσσια σπορ.

Hotel Melia Bali Villas and Spa 
Resort 5*
Βρίσκεται στην παραλία της Νούσα Ντούα, 
μέσα σε πανέμορφους τροπικούς κήπους. Όλα 
τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, μπάνιο, στε-
γνωτήρα μαλλιών, τηλέφωνο, τηλεόραση, χρη-
ματοκιβώτιο, μίνι μπαρ κ.α. Έχει εστιατόρια, 
μπαρ, καφέ, σπα, ζακούζι, σάουνα κ.α.

Hotel Laguna Nusa Dua Beach 
Resort 5*
Τροπικό, εντυπωσιακό ξενοδοχείο πάνω στην 
παραλία της Νούσα Ντουα, 20' από το αερο-
δρόμιο. Τα δωμάτια με κλιματισμό, μπάνιο, 
στεγνωτήρα μαλλιών, τηλέφωνα, τηλεόραση, 
μίνι μπαρ και μπαλκόνι. Έχει εστιατόρια, μπαρ, 
πισίνα, γήπεδα του τέννις, σάουνα, ατμόλου-
τρα, μασάζ, σπα και γυμναστήριο.



Βίλλες στο Μπαλί
Σε αυτήν την σελίδα η εταιρεία μας παρουσιάζει ένα καινούργιο προϊόν για το νησί του Μπαλί που είναι οι βίλλες. Βίλλες που παρέχουν σε 
πολύ λογική τιμή (όσο και να ακούγεται περίεργο) κήπους, πισίνες, spa, μπάτλερ, σαλόνια, όλα τα απαραίτητα για μια διαμονή με ιδιωτικότητα 
και πολυτέλεια. Συμφέρουν για παρέες φίλων, οικογένειες. Παρακάτω θα δείτε μερικές προτάσεις μας και βέβαια στον ένθετο τιμοκατάλογο 
θα δείτε και περισσότερες ιδέες και τιμές.

The Villas Bali Hotel and Spa
Παραδοσιακό κόμπλεξ από βίλλες εμπνευσμένες από το καλλιτέ-
χνη Jim Elliot συνδυάζει την παραδοσιακή Μπαλινέζικη αρχιτεκτο-
νική με την μοντέρνα. Βρίσκεται στην όμορφη περιοχή Σεμινιάκ δί-
πλα στα εμπορικά μαγαζιά, εστιατόρια και παραλία. Έχει 16 βίλλες με 
ένα υπνοδωμάτιο, 9 βίλλες με 2 υπνοδωμάτια, 24 βίλλες με 3 υπνοδω-
μάτια. Το σέρβις που παρέχουν είναι μασάζ και θεραπείες σπα, room 
service, μπάρμπεκιου, φύλαξη για τα παιδιά. Όλες οι βίλλες έχουν ιδι-
ωτική είσοδο, ιδιωτική πισίνα, ιδιωτικό κήπο, πλήρης εξοπλισμένη 
κουζίνα, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνα, μπαρ.

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα απο τις βίλλες που διαθέτουμε.

Ατομικά ταξίδια
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Τhe Disini Luxury Spa Villas 
Μπουτίκ κόμπλεξ από τα καλύτερα στην περιοχή Σεμινιάκ και λίγα λε-
πτά από την παραλία της (sunset) και δίπλα στα όμορφα εστιατόρια και 
μπουτίκ της περιοχής κέντρο σπα, και σέρβις με μπάτλερς, 3 εστια-
τόρια με ποικιλία από κουζίνες. Όλες οι 24 βίλλες είναι με ανοιχτή 
βεράντα, εξωτερικά μπάνια και τροπικούς κήπους. Ιδιωτική πισίνα, 
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση πλάσμα, στεροφωνικό με CD, τη-
λέφωνα, μπαρ, i-pοd, ανοιχτά μπάνια και πολλές άλλες πολυτέλειες 
που αξίζει κάποιος να μείνει εδώ.

The Bale 
Μοντέρνο μίνιμαλ κόμπλεξ στην περιοχή της Νούσα Ντούα κρυμμέ-
νο μέσα σε τροπικά δάση με θέα την θάλασσα και δίπλα στην παραλία, 
μέλος της γνωστής αλυσίδας small luxury hotels of the world. Έχει 2 
εστιατόρια, πισίνες, κέντρο σπα και σέρβις με μπάτλερς. Αποτελείται 
από 29 βίλλες ( η μικρότερη 250 τμ) με ανοιχτή βεράντα, εξωτερικά 
μπάνια και τροπικούς κήπους. Ιδιωτική πισίνα κλιματισμό, δορυφορι-
κή τηλεόραση, στερεοφωνικό με CD, τηλέφωνα, μπαρ.

The Kayana 
Άνοιξε τον Μάρτιο του 2007 αυτό το πολυτελές κόμπλεξ από ιδιωτικές 
βίλλες με την πισίνα τους βρίσκονται και αυτές στη περιοχή Σεμινιακ. 
Μοντέρνα αρχιτεκτονική με μπαλινέζικα χρώματα, κέντρο σπα και 
σέρβις με μπατλερς,3 εστιατόρια με ποικιλία από κουζίνες. Όλες οι 
24 βίλλες είναι με ανοιχτή βεράντα, εξωτερικά μπάνια και τροπικούς 
κήπους. Ιδιωτική πισίνα, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση πλάσμα, 
στερεοφωνικό με CD, τηλέφωνα, μπαρ, i-pοd.
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Μπαλί 8,10 ημ.
Νησί που εδώ και μερικά χρόνια έχει γίνει από τους πιο αγαπημένους παραδείσους. Το Μπαλί στην μακρινή Ινδονησία έχει μια γοητεία που κα-
νείς δεν μπορεί να του αντισταθεί. Νερά καταπράσινα, ορυζώνες, φοίνικες, βουδιστικοί ναοί, συναρπαστικές παραλίες, μουσικοί ήχοι και   χα-
μογελαστοί και φιλικοί κάτοικοι. Ένας τόπος ειδυλλιακός που μοιάζει να τον προστατεύουν στα στοργικά τους χέρια οι θεοί του.

Ομαδικά ταξίδια

1η ημέρα
Αναχώρηση - Μπαλί (Άφιξη 2η ημέρα 
στο νησί)
Μέσω ενδιάμεσων σταθμών και μετά από πο-
λύωρο ταξίδι, το αεροπλάνο αρχίζει να χάνει 
ύψος, πηγαίνοντας να προσγειωθεί στο πα-
νέμορφο νησί. Από πάνω θαυμάζουμε τα γα-
λάζια νερά της θάλασσας και τα καταπράσινα 
νησάκια που στολίζουν το Ινδονησιακό πέ-
λαγος. Μόλις πατήσετε το πόδι σας στο έδα-
φος θα σας αγκαλιάσει η τροπική ζέστη και η 
χαρακτηριστική μυρωδιά από τα θυμιάματα 
που καίνε οι Μπαλινέζοι στους θεούς τους.

3η ημέρα
Μπαλί
Ένα υπέροχο πρωινό με κάθε λογής λιχου-
διές και υπέροχα ζουμερά φρούτα σας πε-
ριμένει για να ξεκινήσει η σημερινή σας 
ημέρα. Αμέσως μετά φεύγουμε για μια ολο-
ήμερη εκδρομή στο Μπεσακίχ, στις όχθες 
του ποταμού Ανγκούγκ, σε υψόμετρο 1000 
μέτρων, όπου 40 ινδουιστικοί ναοί διαφορε-
τικών μεγεθών αγναντεύουν τον ωκεανό και 
την καταπράσινη φύση ολόγυρα. Στη διαδρο-
μή προς τα εκεί θα σταματήσουμε στο Κερ-
ταγκόσα, το δικαστήριο του 18ου αιώνα και 
θα επισκεφθούμε το Ουμπούντ, το χωριό των 
καλλιτεχνών, το Μας, όπου θα μάθουμε για 
την επεξεργασία του ξύλου, το Τσελούκ με τα 
διάσημα αργυρωρυχεία του και άλλα. Η ση-
μερινή μας εκδρομή περιλαμβάνει γεύμα.

4η ημέρα
Μπαλί
Το πρωί μπορείτε να το περάσετε όπως επι-
θυμείτε. Ξεκουραστείτε στην παραλία ή στην 
πισίνα του ξενοδοχείου και απολαύστε τον 
τροπικό ήλιο και τα νόστιμα τροπικά φρού-
τα.. Μπορείτε όμως και να πάτε μια βόλτα με 

τα χαρακτηριστικά πλοιάρια με γυάλινο πυθ-
μένα για να δείτε τον πολύχρωμο βυθό. Το 
απόγευμα στο χωριό Μενταγκάν θα παρακο-
λουθήσουμε το Κετσάκ, το χορό της φωτιάς 
και θα δειπνήσουμε σε παραδοσιακό εστια-
τόριο.

5η ημέρα
Μπαλί
Επισκεφθείτε την πρωτεύουσα Ντενπασάρ 
και μην παραλείψετε το Εθνικό Μουσείο με 
παραδοσιακά εργαλεία, έπιπλα και έργα τέ-
χνης. Κι έπειτα πηγαίνετε στην αγορά Κου-
μπασάρι και περιηγηθείτε, αγοράζοντας 
ξυλόγλυπτα, υφαντά και κάθε λογής χειρο-
τεχνήματα από τις πραμάτειες των δεξιο-
τεχνών Μπαλινέζων. Το απόγευμα θα πάμε 
στο μεγάλο βασιλικό ναό Ταμάν Αγιούν, στις 
όχθες μιας τεχνητής λίμνης και από εκεί στο 
ιερό Δάσος των Πιθήκων, που θα σας τρελά-
νουν με τα παιχνίδια τους. Θα καταλήξου-
με στο συναρπαστικό ναό Τάνα Λοτ, χτισμέ-
νο πάνω σ΄ ένα απόκρημνο νησάκι μέσα στη 
θάλασσα, όπου η άγρια ομορφιά του σε καλεί 
και σε τρομάζει ταυτόχρονα. Ένα τοπικό δεί-
πνο στη διάρκεια της εκδρομής μας θα κλεί-
σει τη σημερινή μας ημέρα.

6η ημέρα
Μπαλί
Σήμερα κάντε μερικές βόλτες στην Κούτα, 
την τουριστική περιοχή του Μπαλί και αγο-
ράστε μπατίκ, σαρόνγκ και κοσμήματα από 
τα πολύ όμορφα μαγαζιά της. Το απόγευμα 
θα πάμε στο χωριό Τενγκαλάνγκ για να θαυ-
μάσουμε τις απαλές πλαγιές με τους ορυζώ-
νες πίσω από το ποτάμι και θα συνεχίσουμε 
για το χωριό Σεμπάτου για να δούμε την ιερή 
πηγή και τον ινδουιστικό ναό. Αποχαιρετι-
στήριο δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο.

7η ημέρα
Μπαλί
Για όσους το ταξίδι τελειώνει σήμερα, θα με-
ταφερθούν στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής. Για τους τυχερούς υπάρχει 
μια ολοήμερη εκδρομή στην Μπεντουγκούλ 
και στη λίμνη Μπρατάν μέσα σε ένα ρομαντι-
κό καταπράσινο τοπίο με φοινικιές, μπανα-
νιές, καφεόδεντρα και πολύχρωμα λουλού-
δια. Θα σταματήσουμε στο Μπατουρίκ με την 
αγορά φρούτων και λουλουδιών και θα κα-
ταλήξουμε στην ονειρική γαλήνια περιοχή 
της λίμνης Μπρατάν. Η εκδρομή περιλαμβά-
νει γεύμα. Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 
αργά το απόγευμα.

8η ημέρα
Μπαλί
Ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε να πάτε για ρά-
φτινγκ στο ποτάμι, μια μοναδική εμπειρία, ή 
στο χωριό Κινταμάνι με θέα τη λίμνη Μπα-
τούρ, ένα εντυπωσιακό τοπίο, ή βέβαια να τε-
μπελιάσετε στο ξενοδοχείο. Αποχαιρετιστή-
ριο δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο.

9η - 10η ημέρα
Ταξίδι επιστροφής (Άφιξη την επομένη)
Τελευταία ημέρα, τελευταίες εντυπώσεις 
από τον …. Παράδεισο! Το απόγευμα μετα-
φορά στο αεροδρόμιο και μέσω ενδιάμεσων 
σταθμών, επιστροφή στην Ελλάδα. Άφιξη 
την επομένη.
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1 - 2η ημέρα
Αναχώρηση - Μπαλί (άφιξη τη δεύτε-
ρη μέρα)
Άφιξη στο Μπαλί, στο νησί των θεών με τους 
χαμογελαστούς κατοίκους, τα εκπληκτικά 
ξενοδοχεία, τους καταπράσινους ορυζώνες 
και τις μαγευτικές παραλίες. Η οργιαστική 
βλάστηση, η φιλόξενη υποδοχή και το γαλά-
ζιο νερό του ωκεανού θα σας ξεκουράσουν 
αμέσως από το πολύωρο ταξίδι.

3η ημέρα
Μπαλί
Θα ξεκινήσουμε για ένα κοντινό χωριό, όπου 
θα δούμε το θρησκευτικό χορό γκαμελάν, 
μια παράσταση με μουσική, χορό και τέρατα. 
Έπειτα θα πάμε στο Ουμπούτ, το Μας και το 
Τσελούκ. Θα συνεχίσουμε για το ορεινό Κι-
νταμάνι με την υπέροχη θέα στη λίμνη Μπα-
τούρ, με διάφορες στάσεις στο ναό Πούρα 
Κέχεν του Μπαλί και στη σπηλιά των ελεφά-
ντων Γκόα Γκαζάχ, στο Μπεντουλού και στην 
ιερή πηγή στο Ταμπάκ.

4η ημέρα
Μπαλί
Ολοήμερη εκδρομή στην ανατολική πλευρά 
του νησιού. Θα ξεκινήσετε με την επίσκεψη 
στο υψηλότερο ηφαίστειο του νησιού (το Μα-
ουντ Αγκουνγκ).Στους πρόποδες του ηφαι-
στείου θα επισκεφθείτε τον πιο σημαντικό 
ινδουιστικό ναό, το Μπεσάκι. Στη συνέχεια 
θα σταματήσετε στην κοιλάδα Μπουκίτ Τζα-
μπούλ. Η εκδρομή συνεχίζεται στην ανατο-
λική πλευρά με επίσκεψη στο παραδοσιακό 
χωριό Πενγλιπουράν (16ος αιώνας) και αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.

5 - 6η ημέρα
Μπαλί
Ημέρες για να απολαύσετε τον τροπικό ήλιο 
και τη θάλασσα. Ξεκουραστείτε τα πρωινά και 
τα απογεύματα κάντε μια βόλτα στην Κούτα, 
την τουριστική περιοχή του Μπαλί με τα κα-
ταπληκτικά μαγαζιά, με χειροποίητα καλλι-

τεχνήματα, βαμβακερά μπατίκ και κοσμήμα-
τα. Η ποικιλία είναι πολύ μεγάλη.

7η ημέρα
Κόμοντο - Νησί Ρίνκα
Παραλαβή από το ξενοδοχείο σας στο Μπαλί 
και μεταφορά στο αεροδρόμιο. Αναχώρηση 
από το Μπαλί με Merpati / Germania Trisila 
Airlines, στις 10:30 - 12:00 για το Labuan Bajo 
στο δυτικό κομμάτι του νησιού Flores. Έπει-
τα, μεταφορά στο λιμάνι για να πάρετε πλοίο 
για το νησί Ρίνκα. Ξεκινά η πεζοπορία μέσα 
από το χαρακτηριστικό τροπικό δάσος για την 
εξερεύνηση του νησιού. Κρατήστε το βλέμμα 
σας ψηλά και θα δείτε τους μικρούς δράκους 
Komodo. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
στο νησί Κομόντο για δείπνο και διανυκτέ-
ρευση στο πλοίο.

8η ημέρα
Κόμοντο - Pantai Merah (Ροζ παραλία) 
- Kalong
Πολύ νωρίς πριν το πρωινό, ξεκινά η πεζοπο-
ρία μέσα από το χαρακτηριστικό τροπικό δά-
σος για την εξερεύνηση του νησιού Komodo 
Dragon. Τοπικός δασοφύλακας θα είναι μαζί 
σας από την είσοδό σας στο δάσος. Μετά τη 
περιήγηση, επιστροφή στο πλοίο για το πρω-
ινό και αναχώρηση για το Pantai Merah (Ροζ 
παραλία), μια ειρηνική παραλία για κολύμπι 
και καταδύσεις σε παρθένους κοραλλιογε-
νείς υφάλους ανάμεσα σε χρωματιστά τροπι-
κά ψάρια Γεύμα, στο πλοίο και συνέχεια του 
ταξιδιού προς το νησί Kalong, όπου και θα 
παρακολουθήσουμε τις χιλιάδες νυχτερίδες 
που πετούνε έξω από τις φωλιές. Δείπνο και 
διανυκτέρευση στο πλοίο.

9 - 10η ημέρα
Κόμοντο - Μπαλί
Πρωινό στο πλοίο και αναχώρηση. Γεύμα στο 
πλοίο και επιστροφή στο Labuan Bajo. Με-
ταφορά στο αεροδρόμιο και επιστροφή στο 
Μπαλί για τη πτήση της επιστροφής σας στην 
Ελλάδα. Άφιξη την επόμενη μέρα με τις κα-
λύτερες εντυπώσεις!

Περιλαμβάνει
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μπαλί
- Αθήνα με την Thai Airways.
• 5 νύχτες σε ξενοδοχείο 4* ή 5*στο Μπαλί.
• Πρωινό καθημερινά.
• Μεταφορές από / προς τα αεροδρόμια & 
λιμάνια (εξωτερικού).
• 2 νύχτες σε ιστιοφόρο στα νησιά Κόμο-
ντο με πλήρη διατροφή και σε κλιματιζό-
μενες καμπίνες.
• Αεροπορικά εισιτήρια Μπαλί – νησί 
Φλορες Μπαλί.
• 2 ολοήμερες εκδρομές στο Μπαλί.
• Πλήρες πρόγραμμα στα νησιά του Κό-
μοντο.

Επιπλέον σας προσφέρουμε
Ταξιδιωτική τσάντα.
Πληροφοριακό φάκελο με όλες τις λεπτο-
μέρειες του προορισμού & της εκδρομής.
Ασφαλιστική κάλυψη.
Την ευκαιρία να συνταξιδεύετε με φίλους 
του καλού ταξιδιού.

Ημερομηνίες Αναχώρησης και Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ένθε-
το τιμοκατάλογο για ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και τιμές.

Ατομικά ταξίδια
Μπαλί - Δράκοι του Κόμοντο 10 ημ.
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Είναι αλήθεια ότι η παλιά πόλη δεν υπάρχει πλέον. Είναι μια απίθανη πράσινη πόλη με εκπληκτικά 
κτίρια και παντού είναι ορατή η καθαριότητα και η οργάνωση αυτής της κοινωνίας. Σήμερα είναι μια 
από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την κινέζικη συνοικία / • Το τεχνητό νησί της Σεντόζα
• Τους βοτανικούς κήπους με την πλούσια ποικιλία από ορχιδέες και φυτά
• Το ενυδρείο στη Σεντόζα που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ασία
• Την φάρμα κροκοδείλων, την φρουταγορά και τα ιχθυοτροφεία της ανατολικής ακτής
• Το εθνικό έμβλημα της Σιγκαπούρης, το λιοντάρι (Merlion) με σώμα και ουρά ψαριού μπρο-
στά στο λιμάνι ύψους 7 μέτρων.

Σιγκαπούρη

Hotel Hilton Singapore 5*
Πολύ κεντρικό ξενοδοχείο πάνω στην κε-
ντρική και δημοφιλή λεωφόρο Orchard. Έχει 
εστιατόρια, μπαρ, κλαμπ, καφέ, εμπορικά μα-
γαζιά κ.α. Όλα τα δωμάτια είναι με κλιματι-
σμό, μπάνιο, δορυφορική τηλεόραση, τηλέ-
φωνα, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών και 
ίντερνετ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Ξενάγηση στην πόλη.
• Ολοήμερη εκδρομή στην Σεντόζα.
• Απογευματινή κρουαζιέρα στο λιμάνι.
• Το γύρο του νησιού.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Ψωνίστε στην κινέζικη συνοικία.

Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι μέσα σε μια ώρα μπορεί να ταξιδέψει και να αφή-
σει πίσω την πολύβουη Σιγκαπούρη με τους ουρανοξύστες και να πάει σε ένα άλλο κόσμο με 
άσπρους πανέμορφους φοίνικες και ψαροχώρια. Αυτή η όμορφη περιοχή είναι η χερσόνη-
σος Μπιντάν στο βόρειο μέρος του νησιού Πουλάου Μπιντάν, ένα από τα 17000 νησιά της Ιν-
δονησίας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το τροπικό πάρκο με τα όμορφα μονοπάτια
• Τα χωριά βαθιά μέσα στο νησί

Ινδονησία / Μπιτάν

Hotel Banyan Tree 5*
Βρίσκεται πάνω στον λόφο με δική του παρα-
λία και εκπληκτική θέα στη θάλασσα της Νό-
τιας Κίνας. Έχει εστιατόρια, πισίνα, θαλάσσια 
σπορ. Τα δωμάτια (βίλες) έχουν τζακούζι, κλι-
ματισμό, βεράντα με σεζλόνγκ, δορυφορική 
τηλεόραση, βίντεο, dvd, στερεοφωνικό κ.α.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το λιμάνι της 
Σιγκαπούρης και του Μπιντάν και το κα-
ταμαράν.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Σερφ στην βόρεια παραλία του νησιού.
• Ανακαλύψτε τα χωριά των ινδονήσιων.

Ατομικά ταξίδιαΑτομικά ταξίδια



Καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της κεντρι-
κής χερσονήσου της Μαλαισίας, όπου προ-
στατεύονται εκατοντάδες είδη άγριας φύσης, 
εξωτικά πουλιά και φυτά. Στην καρδιά του 
Εθνικού Πάρκου είναι το θέρετρο Ταμάν Νε-
γκάρα με σαλέ, για διαμονή καλού επιπέδου, 
κοντά στους ποταμούς Τέμπελινγκ και Ταχάν. 
Η διαμονή, μπορεί να είναι και μια νύχτα, ενώ 
εμείς συνιστούμε δύο νύχτες για να δείτε την 
περιοχή και μέρα και νύχτα. Μπορεί να συν-
δυαστεί πολύ ωραία με 3 νύχτες στην Κουάλα 
Λουμπούρ μιας και απέχει μόνο έξι ώρες.
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Μαλαισία / Κουάλα Λουμπούρ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Ξενάγηση της πόλης.
• Ολοήμερη εκδρομή στην Μαλάκκα.
• Ξενάγηση της πόλης το βράδυ με μαλαι-
σιανό δείπνο.
• Πακέτο 3 ημέρες / 2 νύχτες στο αρχαιό-
τερο δάσος της βροχής το Ταμάν Νεγκάρα. 

Η πρωτεύουσα της Μαλαισίας προβάλει ένα παράδοξο μείγμα. Πανύψηλοι ουρανοξύστες, μά-
λιστα υπάρχουν και 2 από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, οι «Πετρόνας», και πολύχρωμα τζά-
μια με αψίδες μαυριτανικής αρχιτεκτονικής, φτωχογειτονιές και γειτονιές Κινέζων, γυάλινα 
κτίρια και μοντέρνα ξενοδοχεία. Πολυπληθής και ζωντανή μοιάζει σαν να βγαίνει από σελίδες 
παραμυθιών της Ανατολής.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ • Το κοινοβούλιο • Το τζαμί • Την China Town

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Δοκιμάστε την κουζίνα της με τις πικάντικες και πρωτοποριακές γεύσεις μπαχαρικών.
• Ψωνίστε το βράδυ μπατίκ και τοπικά χειροτεχνήματα στην κινέζικη αγορά.

Ταμάν Νεγκάρα
1η ημέρα: Αναχώρηση από την Κουάλα Λουμπούρ και μετά από μια 4ωρη διαδρομή με πούλμαν, επιβιβάζεστε για 3ωρη διαδρομή στον πο-
ταμό Τέμπελινγκ. Άφιξη στο κέντρο του πάρκου και εγκατάσταση στο Σαλέ Λοτζ. Μετά το δείπνο 1ος περίπατος για να γνωρίσετε έντομα της 
νύχτας, δείγματα άγριας ζωής και λουλουδιών, στο φυσικό τους περιβάλλον. Πιθανή επίσκεψη σε νυχτερινό σταθμό πάνω σε δέντρο, κοντά σε 
μέρη με αλάτι που συχνάζουν τα θηρία, για να τα παρατηρήσουμε από ψηλά.

2η ημέρα Μετά το πρωϊνό, μια ολόκληρη ημέρα στη ζούγκλα με περιπάτους και εξερευνήσεις. Επίσκεψη στο σπήλαιο Γκουά Τελινγκά που 
σμηλεύτηκε από υπόγειους χειμάρους και κατοικείται από νυχτερίδες φρούτων. Οι οδηγοί θα σας επισημαίνουν τα περισσότερα αξιοθέατα. 
Επίσκεψη των καταρρακτών Λάτα Μπερκόχ με δυνατότητα για κολύμπι στα δροσερά νερά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαδρομή με κανό, 
ενώ το βράδυ προβολές με διαφάνειες και συζητήσεις με τους ειδικούς του πάρκου.

3η ημέρα Μετά το πρωϊνό, διαδρομή επιστροφής με το μικρό ποταμόπλοιο και στη συνέχεια με πούλμαν για την Κουάλα Λουμπούρ.

Σημείωση: To ταξίδι αυτό βασίζεται σε εγγυημένες αναχωρήσεις με πούλμαν από την Κουάλα Λουμπούρ.

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια

Hotel Hilton 5*
Κεντρικότατο ξενοδοχείο πολυώροφο, δίπλα 
στα εμπορικά κέντρα και την νυχτερινή ζωή. 
Έχει εστιατόρια, μπαρ, καφέ, κλαμπ, πισίνα, 
κέντρο υγείας με γυμναστήριο, τζακούζι, σά-
ουνα, γήπεδα του τένις, σκους, κήπους. Όλα τα 
δωμάτια έχουν μπάνιο, κλιματισμό, τηλεόρα-
ση, ίντερνετ, βίντεο, τηλέφωνα και μίνι μπαρ.



Νησί εξωτικό με πολλές και έρημες μαγευτικές παραλίες, γραφικά ψαροχώρια, ψηλά κατα-
πράσινα βουνά, που αποτελεί έναν θαυμάσιο τόπο διακοπών. Λέγεται μάλιστα ότι οι κάτοικοί 
του είναι λιγότεροι από τα βόδια που ζουν στον νησί.

Λανγκάουι

Hotel Datai 5*
Βρίσκεται μέσα στην καρδιά του τροπικού δά-
σους. Έχει εστιατόρια, γήπεδα του τέννις, 
γκόλφ, κέντρο υγείας με σπά, σάουνα, μασάζ, 
κλπ. Όλα τα δωμάτια είναι βίλες και σουίτες 
με κλιματισμό, έλεγχο για την ρύθμιση της 
υγρασίας, ανεμιστήρα οροφής, μπάνιο, τηλέ-
φωνο και δορυφορική τηλεόραση. 

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το τεράστιο άγαλμα του αετού που είναι 
έμβλημα του νησιού.
• Το δάσος και ποταμό με τους αετούς 
που μπορείτε να τους ταΐσετε.
• Τους βοτανικούς κήπους.
• Την φιλιπινέζικη και μαλαισιανή αγορά.
• Με το τελεφερίκ να ανεβείτε στην κο-
ρυφή του βουνού Mount Mat Cincang για 
εκπληκτική θέα.
• Τη σπηλιά με τις νυχτερίδες.
• Τα γειτονικά νησιά.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Ολοήμερος γύρος του νησιού.
• Ολοήμερη εκδρομή στα γειτονικά νησιά
• Ιστιοπλοία με μαλαισιανή βάρκα.
• Εκδρομή στο δάσος και ποταμό με τους 
αετούς και τάϊσμα αυτών.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Να είστε ήρεμοι όταν θα δείτε μαϊ-
μούδες έξω από την πόρτα του δωματί-
ου σας.
• Δοκιμάστε την μεγάλη ποικιλία από θα-
λασσινά.

Ατομικά ταξίδια
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Hotel Berjaya Langkawi
Beach Resort 4*
Ξενοδοχείο όπου τα δωμάτια ξεκινάνε από 
λόφο μέσα σε τροπική βλάστηση και καταλή-
γουν στην παραλία Μπουράου. Έχει εστιατό-
ρια, μπάρ, εξωτερική πισίνα, θαλάσσια σπόρ, 
πάρκιν και συνεδριακούς χώρους. Τα δωμάτια 
έχουν μίνι μπάρ, τηλεόραση, κλιματισμό, βε-
ράντα, χρηματοκιβώτιο, μπάνιο, καφετιέρα, 
στεγνωτήρα μαλλιών.

Hotel Andaman 5*
Μέσα σε τροπικό δάσος πάνω στην παραλία 
Ντατάι με θέα την θάλασσα Ανταμαν είναι χτι-
σμένο αυτό το πολυτελές ξενοδοχείο. Έχει 
εστιατόρια, μπάρ, πισίνα κοντά στην θάλασ-
σα, θαλάσσια σπόρ, φαρμακείο και κομμωτή-
ριο. Τα δωμάτια είναι επιμελώς διακοσμημένα 
με κλιματισμό και ανεμιστήρα οροφής, τηλέ-
φωνο, τηλεοραση, μπάνιο, μίνι μπαρ, χρημα-
τοκιβώτιο και καφετιέρα. 

Hotel Pelanghi Beach
Resort 4* sup.
Χτισμένο πάνω στην παραλία δίπλα στο αερο-
δρόμιο. Διαθέτει μπάρ, κλάμπ, καφέ, πισίνα, 
όλα τα θαλάσσια σπόρ, γκόλφ, τέννις, κέντρο 
υγείας με σπά, γυμναστήριο, σάουνα κλπ. Tα 
δωμάτια έχουν μίνι μπάρ, τηλεόραση, κλιμα-
τισμό, βεράντα, χρηματοκιβώτιο, μπάνιο και 
στεγνωτήρα μαλλιών. 
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1η - 2η ημέρα Ελλάδα - Κουάλα 
Λουμπούρ  ξενάγηση
Αναχώρηση από Ελλάδα μέσω Μπανγκόκ και 
άφιξη την επομένη. Συνάντηση  στο διεθνές 
αεροδρόμιο της Κουάλα Λαμπούρ  και μετα-
φορά στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στις 12.00  
το μεσημέρι σε τοπικό εστιατόριο για μεση-
μεριανό γεύμα. Αναχώρηση για την περιήγη-
ση και γνωριμία αυτής της μοντέρνας Ασια-
τικής πρωτεύουσας και των προαστίων της. 
Η εκδρομή περιλαμβάνει επίσκεψη στο Maid 
James - το παλαιότερο τέμενος της Κουάλα 
Λουπούρ - ή το εθνικό τέμενος  τη Data Rah 
Marcela - πλατεία ανεξαρτησίας-το Εθνικό 
Μνημείο με μια βόλτα με το αυτοκίνητο στους 
παρακείμενους κήπους, το Σιδηροδρομι-
κό Σταθμό  με την Μαυριτανική Αρχιτεκτο-
νική, το Istana Negara - βασιλικά ανάκτορα 
- την κατοικία του Βασιλιά της Μαλαισίας. Η 
περιήγηση τελειώνει με μια στάση για φωτο-
γραφίες στους Διδύμους Πύργους  Petronas  
τους ψηλότερους του κόσμου. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το βραδύ θα επισκεφθούμε 
το Jalan Alor μόλις 5 λεπτά με τα ποδιά για 
μια υπαίθρια γευστική ασιατική εμπειρία.

3η ημέρα Κουάλα Λουμπούρ - Μα-
λάκκα 
Αναχώρηση στις 9.00 για τη Μαλάκκα. Στά-
ση σε ένα Μαλαισιανό χωριάτικο σπίτι στη 
διάρκεια της διαδρομής. Φθάνοντας στη 
πόλη βλέπουμε τα ερείπια του φρουρίου  Α’ 
Famosa ,την Ολλανδική Πλατεία και διασχί-
ζουμε τη γέφυρα πάνω από το ποταμό Μα-
λακκα και θα περπατήσουμε στους δρόμους 
της παλιάς πόλης. Τα περισσότερα  από τα 
παλιά κτήρια έχουν ανακαινιστεί με σεβα-
σμό στο αρχικό τους σχέδιο και έχουν μετα-
τραπεί σε παλαιοπωλεία. Επίσκεψη στο σπίτι 
μουσείο Βaba Myonya και κατόπιν μεσημε-
ριανό γεύμα. Μετά το γεύμα επίσκεψη στο 
Ναό Cheng Hoon Tang,τον παλαιότερο  Κι-
νέζικο Ναό στη Μαλαισία(1645) και το τέμε-
νος Kampung King, το πιο παλιό στη Μαλάκ-
κα. Ακολουθεί η τελευταία μας στάση στο 
Bukit  China –κινέζικος λόφος- το μεγαλύτε-

ρο κινέζικο νεκροταφείο εκτός Κίνας. Ανα-
χώρηση  για την Κουάλα Λουμπούρ. Το με-
γαλύτερο μέρος της εκδρομής είναι με τα 
ποδιά(πεζοί).-οι είσοδοι δεν περιλαμβάνο-
νται. Επιστροφή στη Κουάλα Λουμπούρ αργά 
το απόγευμα. Στις 20.00 μεταφορά σε τοπικό 
εστιατόριο για δείπνο.

4η ημέρα Κάμερον Χάιλαντς 
Στις 08.30 αναχώρηση για Cameron 
Highlands (5ωρες). Στάση στο Batu Caves,το 
μεγαλύτερο και  σημαντικότερο Ινδουιστι-
κό ναό της Μαλαισιας. Φθάνοντας στη πόλη 
πηγαίνουμε για φαγητό σε τοπικό εστιατό-
ριο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το υπόλοιπο απόγευμα είναι ελεύθερο για να 
εξερευνήσουμε τη περιοχή. Δείπνο στο ξε-
νοδοχείο.

5η ημέρα Κάμερον Χάιλαντς
Στις  09.00  αναχώρηση για ολοήμερη εκδρο-
μή στο Cameron Highlands  που περιλαμβά-
νει Πικ-νικ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση.
Σημείωση: το εργοστάσιο τσαγιού είναι κλει-
στό τις Δεύτερες και Δημοσιές αργίες, κα-
θώς και τις Τρίτες αν η προηγουμένη Δευτέ-
ρα είναι αργία.

6η ημέρα Αλόρ Σετάρ
Αναχώρηση για Alor Setar. Στάση στο ναό 
Sam Poh Tang η Perak Tong  Cave ένας βου-
διστικός Ναός σκαλισμένος στο βουνό. Στά-
ση για μεσημεριανό στο Ιpoh σε ένα τοπικό 
εστιατόριο. Δείτε το Ipoh και περαστέ από 
τα σημαντικότερα κτήρια της πόλης κτισμέ-
να κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Αποι-
κιοκρατίας. Επισκεφθείτε τη βασιλική πόλη 
Kouala Kangsa κατοικία του Σουλτάνου του 
Perak, δείτε το τέμενος Ubudiah και τα βασι-
λικά Ανάκτορα. Μεσημεριανό γεύμα στη δι-
άρκεια της διαδρομής. Φθάνουμε στην Alor 
Setar  αργά το απόγευμα. Εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα Αλόρ Σετάρ- Πενάγκ
Αναχώρηση για την κοιλάδα Bujang, 1,5 ώρα  

με αυτοκίνητο από την Alor Setar για να δού-
με τα ερείπια του βουδιστικού και ινδουιστι-
κού πολιτισμού του 12ου  αιώνα στη Μαλαι-
σία. Υπάρχει ένα  πολύ ενδιαφέρον μουσείο 
εκεί κοντά. Μετά την επίσκεψη στο μουσείο 
αναχώρηση για το Πενάνγκ. Γεύμα στη διάρ-
κεια της διαδρομής. Εγκατάσταση στο ξε-
νοδοχείο. Στις 20.00 μεταφορά  στο Gurney 
Drive όπου θα έχετε την ευκαιρία να γευθείτε 
πολλά και ενδιαφέροντα εδέσματα της Μα-
λαισίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δια-
νυκτέρευση. 

8η ημέρα Πενάγκ
Περιλαμβάνει επισκέψεις στα  σημαντικό-
τερα αξιοθέατα της Penang όπως ο Ταυλαν-
δέζικος ναός του ξαπλωμένου Βούδα, ο Βιρ-
μανέζικος ναός, το φρούριο Cornwallis και 
την οδό της Αρμονίας με τον Αγγλικανικό ναό 
του Αγ. Γεωργίου, το ναό Kuan Ying,το τέμε-
νος Kapitan Kling και τον ινδουιστικό ναό 
Sri Mahriamman. Η επίσκεψη περιλαμβάνει 
επίσης το Kek Lok Si,τους Βοτανικούς κή-
πους ένα εργοστάσιο batik και το κήπο των 
πεταλούδων. Μεσημεριανό σε τοπικό εστι-
ατόριο,(σημειώστε ότι πληρώνετε ένα μικρό 
ποσό για φωτογραφικές μηχανές και βιντε-
οκάμερες στη φάρμα με τις πεταλούδες στη 
Penang).  Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
στο Baty Feminghi. Εκτός από τα πολλά μέρη 
για φαγητό στη περιοχή, υπάρχει μια νυκτε-
ρινή αγορά όπου μπορούμε να αγοράσουμε 
χειροτεχνήματα και διάφορα σουβενίρ. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση

9η ημέρα  Πενάγκ - ταξίδι επιστρο-
φής η συνέχεια σε επόμενο προορισμό.
Πρωινό ελεύθερο χωρίς ξεναγό. Μεσημε-
ριανό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αερο-
δρόμιο για τον επόμενο προορισμό.

Το πρόγραμμα είναι για ανεξάρτητους ταξιδιώτες με εγγυημένες αναχωρήσεις και συνδυάζεται με άλλους ανεξάρτητους ταξιδιώτες από άλλες 
χώρες έχοντας το πλεονέκτημα να μην ακυρώνονται. Πότε οι ξεναγήσεις όλες είναι στα αγγλικά με τοπικό αρχηγό.

Μαλαισία 
Ατομικά ταξίδια
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Hotel Meridien Delhi 5*
Εντυπωσιακό ξενοδοχείο που είναι χτισμένο 
κοντά στα κυβερνητικά κτίρια και στα εμπο-
ρικά μαγαζιά. Έχει ποικιλία απο εστιατό-
ρια με ινδική γαλλική κουζίνα, καφέ, μπαρ, 
κλαμπ, γυμναστήριο, σάουνα, πισίνα, γήπεδο 
του τέννις, εμπορικά μαγαζιά, συνεδριακούς 
χώρους. Όλα τα 355 δωμάτια έχουν κλιματι-
σμό, μπάνιο/ντους, τηλέφωνο, τηλεόραση και 
μίνι μπαρ. Ινδία / Δελχί

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Ψωνίστε πανέμορφα φανταχτερά αξε-
σουάρ στις αμέτρητες αγορές του Δελχί.
• Απολαύστε πλούσια παραδοσιακά γεύ-
ματα. Απαραίτητα πιάτα είναι το σπυρωτό 
ρύζι και το αλεύρι με την μορφή του roti 
(ψωμί). Αυτά τα δυο βασικά πιάτα πάντα 
συνοδεύονται συνήθως με dhat (φακές), 
sabzi (λαχανικά) και chatni.

Η πολυάνθρωπη πρωτεύουσα των Ινδιών συνδυάζει τη παλιά και την σύγχρονη ζωή με ένα 
τρόπο μοναδικό. Το Παλιό και το Νέο Δελχί συνδέουν αρμονικά το χθες με το σήμερα και πα-
ρουσιάζουν την πορεία ενός λαού από την εποχή των μαχαραγιάδων και την αποικιοκρατία των 
Άγγλων μέχρι τώρα.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την παλιά πόλη με την πολύβουη αγορά / • Το Κόκκινο Φρούριο με το παλάτι του Σαχντζα-
χάν • Τον τάφο του Γκάντι και τα προεδρικά κτίρια / • Το μεγαλύτερο τζαμί της Ινδίας το Jama 
Masjid / • Θαυμάστε τον Qutb Minar τον πύργο που ανεγέρθηκε για να δοξάσει την έλευση του 
Ισλάμ στην Ινδία.

Hotel Μajorda Beach Resort
4* sup.
Βρίσκεται 40 λεπτά απο το αεροδρόμιο μέσα 
σε πανέμορφους κήπους στις παραλίες της 
Μαγιόρντα. Έχει ποικιλία απο εστιατόρια, 
μπάρ, πισίνες, μπάρμπεκιου, συνεδριακούς 
χώρους, θαλάσσια σπορ. Τα 108 δωμάτια όλα 
με μπάνιο, κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, 
κλιματισμό, μπαλκόνι με θέα στους κήπους. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και πρoς το αεροδρόμιο.
• Ξενάγηση της πόλης.
• Ήχος και Φώς.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Κολυμπήστε στην εξωτική παραλία 
Κόλβα.

Γκόα
Κράμα πορτογαλέζικης πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχαίων ινδικών μνημείων με χιλιόμε-
τρα παραλιών, με αργό ρυθμό ζωής και θαυμάσιο κλίμα. Όσοι ψάχνουν για θέρετρα με χαμη-
λές τιμές, θαυμάσιο φαγητό και ζεστό καιρό, τον χειμώνα η Γκόα είναι μια ιδανική λύση.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την Παλιά Γκόα, φημισμένη σαν Ρώμη της Ανατολής με την εκκλησία του Μπομ Χρηστους με 
τα ερείπια του Αγ. Φράνσις Χαβιέρ.
• Μια επίσκεψη στην Βόρεια Γκόα στην αγορά Μαπούσα είναι μια ευκαιρία για φανταστικές 
φωτογραφίες.

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια



Μοναδικό, απέραντο, συναρπαστικό το Πεκίνο με ένα πολιτισμό 4000 χρόνων έχει να επιδεί-
ξει εντυπωσιακά κτίρια και αμύθητους θησαυρούς. Μια πόλη που κάτω από την τεχνολογική 
ανάπτυξη κρύβει μια ποιητική ψυχή. Μια επίσκεψη που κανέναν δεν μπορεί να αφήσει αδι-
άφορο.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την πλατεία Τιεν Αν Μεν με το μαυσω-
λείο του Μάο, το μνημείο των Ηρώων του 
λαού, τα κτίρια του Λαϊκού κοινοβουλί-
ου, το μουσείο της Κινέζικης ιστορίας και 
επανάστασης, το φουτουριστικό κτίριο 
της Νέας Όπερας.
• Το Λαμαϊστικό ναό της Αρμονίας Yong 
He Cong.
• Το Χουτονγκ με τις παραδοσιακές γειτο-
νιές και τα στενά δρομάκια του Πεκίνου.
 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Ολοήμερη ξενάγηση στην πλατεία Τιεν 
Αν Μεν και την απαγορευμένη πόλη.
• Ολοήμερη εκδρομή στο Σινικό τείχος. 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Κινέζικη κουζίνα
1. Νταμπλιμγκ (yiaozi): Mιμηθείτε τους 
κατοίκους του Πεκίνου και τρώγοντας 
νταμπλινγκ για πρωινό, μεσημεριανό, 
και βραδινό. Μικρά δεματάκια - μπουκιές 
στον ατμό ή βραστά με κρέας και λαχανι-
κά τυλιγμένα σε φύλλο, ζεστά και πάντα 
με σώς σόγιας.
2. Η πάπια του Πεκίνου: Η πάπια σερβί-
ρεται σε διάφορα στάδια. Πρώτα έρχεται 
το ψαχνό κρέας και η τραγανή πέτσα με 
φρέσκα κρεμμυδάκια, σάλτσα από δαμά-
σκηνα και κρέπες, και μετά φτάνει η σού-
πα, που παρασκευάζεται από τα κόκαλα 
και όλα τα άλλα μέρη της πάπιας εκτός 
από το ράμφος.

Ημερομηνίες Αναχώρησης και Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ένθε-
το τιμοκατάλογο για ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και τιμές.

1η - 2η ημέρα
Πτήση Πεκίνο
αναχώρηση από Αθήνα για Πεκίνο. άφιξη 
στο Πεκίνο, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. 

3η μέρα
Ξενάγηση πόλης
Ολόκληρη η ημέρα μας είναι αφιερωμέ-
νη στην αιώνια πόλη, το Πεκίνο. Θα επισκε-
φθούμε την ιστορική πλατεία της “Ουράνιας 
Ειρήνης”, την Τιεν Αν Μεν με το Μαυσωλείο 
του Μάο Τσε Τουνγκ, τα κτίρια του Λαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Εθνικού Μουσείου και 
το Μνημείο των Ηρώων του Λαού. Στη συνέ-
χεια θα περπατήσουμε στην “Απαγορευμένη 
Πόλη”. 

4η ημέρα
Σινικό Τείχος 
Σινικό Τείχος, θρυλικό και παραμυθένιο. Το 
μοναδικό ανθρώπινο έργο που είναι ορατό 
από το διάστημα, ηρωικό εγχείρημα, κατα-
σκευαστικό επίτευγμα, δόξα των Κινέζων. Στο 
κοντύτερο σημείο από το Πεκίνο, στο Μπά-
νταλινγκ, τους ακολουθούμε, πραγματοποι-
ώντας έτσι κι εμείς το δικό μας όνειρο. Ακο-
λουθεί η Νεκρόπολη Σισανλίνγκ, όπου έχουν 
ταφεί, σύμφωνα με την γεωμαντική τέχνη 

του Φενγκ Σούι, 13 αυτοκράτορες της δυ-
ναστείας των Μινγκ. Θα περπατήσουμε στην 
Ιερή Οδό με τα μυθικά ζώα – φύλακες των 
τάφων. Θα δούμε τη μεγαλύτερη γρανιτένια 
χελώνα της Κίνας στην είσοδο της νεκρόπο-
λης και τον τάφο του αυτοκράτορα Γιονγκ Λε. 
Επιστροφή το απόγευμα στο Πεκίνο.

5η μέρα
Καλοκαιρινό παλάτι - Τέμπλο του Ου-
ρανού
Αναχώρηση το πρωί για μια επίσκεψη στο 
Καλοκαιρινό Παλάτι. Θα έχουμε μια βόλτα 
στη λίμνη Κουμίνγκ, θα περπατήσουμε στο 
μεγαλύτερο σκεπαστό εσωτερικό διάδρο-
μο του κόσμου με άπειρα έργα ζωγραφικής 
και θα φωτογραφίσουμε το μαρμάρινο κτίριο 
αναψυχής σε σχήμα πλοίου. Η σημερινή μας 
ξενάγηση θα τελειώσει με την επίσκεψή μας 
στον Ναό του Ουρανού. Για το βράδυ έχουμε 
ετοιμάσει παρακολούθηση του λαϊκού θεά-
ματος ‘Όπερα του Πεκίνου”. Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα Πεκίνο
Μέρα ελεύθερη.

7η - 8η ημέρα
Πεκίνο - Πτήση επιστροφής

Συνοπτικό πρόγραμμα
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Hotel Shangri La China World 5*
Μοντέρνο ξενοδοχείο περιτρυγιρισμένο από 
κήπους μόνο 30' από το εμπορικό και επιχει-
ρηματικό κέντρο. Έχει μεγάλη ποικιλία από 
χώρους, εστιατόρια, μπάρ, κλάμπ, ντίσκο, κέ-
ντρο υγείας με εσωτερική πισίνα, ζακούζι, σά-
ουνα, μασάζ, συνεδριακούς χώρους, εμπορικά 
μαγαζιά. Τα δωμάτια έχουν ωραία διακόσμη-
ση και είναι με κλιματισμό, μπάνιο, τηλέφωνο, 
τηλεόραση, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών, 
ίντερνετ, φάξ, χρηματοκιβώτιο και καφετιέρα. 



Σανγκάη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τον ναό του Βούδα που είναι από νεφρί-
τη Γιουφούσι.
• Το βιομηχανικό κέντρο.
• Το εθνικό μουσείο Ιστορίας και Τέχνης.
• Το πάρκο Χόνγκου με το άγαλμα του 
εθνικού συγγραφέα Λου Ξουν.
• Το παλάτι των Νέων και την προκυμαία 
Bund. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Ολοήμερη ξενάγηση της πόλης.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Για αγορές είναι ιδανική η πρωινή Λε-
ωφόρος του Κήπου, ο πιο εμπορικός δρό-
μος της πόλης.

Στο ομαδικό ταξίδι περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια.
Διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής σας με 
πρωινό.
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
Ξεναγήσεις εκδρομές συμφωνα με το 
πρόγραμμα.
Έμπειρο αρχηγό, συνοδό του γραφείου 
μας.

Σε κάθε ταξίδι προσφέρονται 3 επιλογές
Α) Ατομικό ταξίδι - Διακοπές
Β) Ομαδικό ταξίδι με ξενάγηση
Γ) Ομαδικό ταξίδι με όλα πληρωμένα
Παρακαλούμε δείτε τον ένθετο τιμοκατά-
λογο με τις λεπτομέρειες των περιλαμβα-
νώνμενων της κάθε επιλογής.

Ημερομηνίες Αναχώρησης και Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ένθε-
το τιμοκατάλογο για ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και τιμές.

Σαγκάη η «πόλη επάνω από την θάλασσα» που οφείλει την ύπαρξή της στον ποταμό Χουάν-
γκτιου, παραπόταμο του Γιάνγκτσε. Τον 11ο αιώνα δημιουργήθηκε ένα ψαροχώρι, το οποίο με-
τεξελίχθηκε, με την βοήθεια των δραστήριων εμπόρων, σε μια αξοιοζήλευτη πολιτεία, την με-
γαλύτερη και πιο μοντέρνα της Κίνας.

Hotel Shangri la Pudong 5*
Εκπληκτικός μοντέρνος ουρανοξύστης / ξενο-
δοχείο στην περιοχή Πουντονγκ. Έχει εστια-
τόρια, μπάρ, κλάμπ, ντίσκο, κέντρο υγείας με 
εσωτερική πισίνα, τζακούζι, σάουνα, μασάζ, 
συνεδριακούς χώρους. Όλα τα δωμάτια έχουν 
κλιματισμό, μπάνιο, τηλέφωνο, δορυφορική 
τηλεόραση, μίνι μπάρ, στεγνωτήρα μαλλιών, 
ίντερνετ, φαξ, χρηματοκιβώτιο και καφετιέρα. 

Hotel Grand Melia Shanghai 5*
Ολοκαίνουργιο μοντέρνο πολυώροφο ξενο-
δοχείο με εντυπωσιακή μίνιμαλ 5' από όλα τα 
αξιοθέατα της πόλης. Έχει εστιατόρια, μπαρ,  
ντίσκο, κέντρο υγείας με εσωτερική πισίνα, 
τζακούζι, σάουνα, μασάζ, συνεδριακούς χώ-
ρους. Τα δωμάτια έχουν κλιματισμό, μπάνιο, 
τηλέφωνο, τηλεόραση, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα 
μαλλιών, ίντερνετ, φαξ, χρηματοκιβώτιο.

1η - 2η ημέρα Σανγκάη
Άφιξη στη Σανγκάη, μεταφορά και τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα Σανγκάη
Πρωινή ξενάγηση της πόλης επίσκεψη στην 
Παγόδα Liuhe και στην φυτεία τσαγιού και 
μίνι κρουαζιέρα στην λίμνη Γουέστ με τις κα-
ταπράσινες όχθες. 

4η ημέρα Σανγκάη (Σουτσόου)
Η σημερινή μας ολοήμερη εκδρομή θα μας 
φέρει στην υδάτινη πολιτεία, το κοντινό Σου-
τσόου «Βενετία της Ανατολής». Το απόγευμα 
επιστρέφουμε στη πολύβουη Σαγκάη. 

5η ημέρα Σανγκάη
Η μεστή ξενάγηση της Σαγκάης θα μας απο-
καλύψει τα διαφορετικά πρόσωπα της μη-
τρόπολης, όπως τη κινεζική παραδοσιακή 
εικόνα στη γραφική China Town με τα δαιδα-
λώδη δρομάκια και τους περίφημους κήπους 

Γιου, τη θρησκευτική κατάνυξη στον ιερό 
Ναό του Βούδα από Ζαντ, τη πολυκοσμία στη 
Πλατεία του Λαού και στη κεντρική εμπορι-
κή οδό Νανζινγκ Ντονγκλού που την περπα-
τούν 6 εκ. άνθρωποι τη μέρα και το πανύψη-
λο Πύργο των Τηλεπικοινωνιών σύμβολα της 
οικονομικής δύναμης της πόλης σήμερα. 

6η ημέρα Σανγκάη 
Πρωινό ελεύθερο. Το βράδυ ετοιμαζόμαστε 
για το δείπνο μας, το οποίο θα ακολουθήσει 
μια παράσταση σε θέατρο της πόλης όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 
ακροβατικά σόου.

7η - 8η ημέρα Σαγκάη - Πτήση επι-
στροφής
Πρωινό ελευθερο. Το απογευμα μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

Συνοπτικό πρόγραμμα
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Ερεθιστικό και πολύβουο, χωρίς να του λείπει ο ρομαντισμός και η γαλήνη. Μια ξενάγηση σε 
περισσότερα από τα 233 νησάκια που το περιβάλλουν είναι απαραίτητη. Τα παλιά κινέζικα έθι-
μα και παραδόσεις, και ο σύγχρονος δυτικός τρόπος ζωής δένουν αρμονικά μεταξύ τους πα-
ρουσιάζοντας μια εικόνα μοναδική, μοντέρνας αλλά και μυστικιστικής εποχής. Ένα καλειδο-
σκόπιο αντιθέσεων δίνει πάντα κάτι από το εαυτό του στον επισκέπτη. Άπειρα μέρη για φαγητό 
και πολλά φεστιβάλ και φιέστες γεμίζουν το ημερολόγιο του Χονγκ Κονγκ. Σιγουρευθείτε ότι 
έχετε αρκετό χρόνο για διακοπές και ακόμη περισσότερο για ψώνια.

Hotel Holiday Inn Golden Mile 4*
Bρίσκεται στην καρδιά του εμπορικού κέ-
ντρου της πόλης. Έχει εστιατόρια, μπαρ, 
καφέ, γυμναστήριο κ.α. Όλα τα δωμάτια είναι 
με κλιματισμό, τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλ-
λιών, τηλέφωνο, ίντερνετ, χρηματοκιβώτιο.

Hotel Renaissance Harbour 
View 4* sup.
Βρίσκεται πίσω από το φέρι και τον σταθμό 
Wanchai. Έχει εστιατόρια, μπαρ, κλαμπ κ.α. 
Τα δωμάτια έχουν θέα το λιμάνι ή κήπους με 
μπάνιο, κλιματισμό μίνι μπαρ, ίντερνετ, φαξ.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την κορυφή του Λόφου Βικτώρια.
• Τους ουρανοξύστες της πόλης.
• Τα μουσεία τέχνης και διαστήματος.
• Τον ναό Wong Tai Sin.
• Το γειτονικό νησί του Μακάο.
• Τους ζωολογικούς κήπους.
• Το Ocean park που έχει το μεγαλύτερο 
ενυδρείο του κόσμου.
• Την καινούργια Ντίσνεϋλαντ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Ολοήμερος γύρος του νησιού.
• Δίωρη κρουαζιέρα στο λιμάνι του νησιού.
• Κρουαζιέρα στο νησί Λάμα.
• Ολοήμερη εκδρομή στο Μακάο.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Απολαύστε μια βαρκάδα με σαμπάνια 
στο λιμάνι του Αμπερντίν.
• Shopping Therapy στα πάμπολλα εμπο-
ρικά κέντρα.
• Μια συναρπαστική βόλτα με το Peak 
Τραμ στο υψηλότερο σημείο του Χονγκ
Κονγκ.
• Φανταστικές πεζοπορίες στα δάση, στις 
βουνοκορφές και στις λευκές
αμμουδιές.
• Ένα πεντανόστιμο γεύμα dim sum σε 
ένα πολύ καλό εστιατόριο.
• Επισκεφθείτε την νυχτερινή αγορά του 
δρόμου Τζόρνταν και γευτείτε θαλασσι-
νές λιχουδιές στο Κβο Τονγκ.
• Στον κόλπο του Ρίπαλς στο νότιο μέρος 
του νησιού, θα απολαύσετε το μπάνιο σας 
και θα ξεφύγετε από τον ρυθμό της πό-
λης.
• Ήσυχους ρυθμούς όμως θα βρείτε και 
στα κοντινά νησάκια του Χονγκ Κονγκ, τα 
Τσέουνγκ Τσάου, Λάμμα και Λαντάου που 
αξίζει να επισκεφθείτε.

Ημερομηνίες Αναχώρησης και Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ένθε-
το τιμοκατάλογο για ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και τιμές.

1η - 2η ημέρα Πτήση για Χόνκ Κονγκ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Χονγκ Κονγκ μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Το υπόλοιπο της ημέρας 
ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με το πιο 
μεθυστικό, πολύβουο, πολύχρωμο μέρος του 
κόσμου. 

3η ημέρα ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Το Χονγκ Κονγκ, το “λιμάνι των αρωμάτων”, η 
“Νέα Υόρκη της Ανατολής”, συνεχίζει να είναι 
μια από τις πιο εντυπωσιακές μητροπόλεις 
του κόσμου. Ένα καλειδοσκόπιο όπου 
εναλλάσσονται η Ανατολή με τη Δύση, ο 
πλούτος με τη φτώχεια, ο ρεαλισμός με τη 
δεισιδαιμονία. Κατά την περιήγησή μας στην 
πόλη θα περάσουμε το υποθαλάσσιο τούνελ 
για την πρωτεύουσα Βικτόρια. Θα σταθούμε 
στο λόφο Βικτόρια με την πανοραμική θέα 

των ουρανοξυστών του νησιού και του 
λιμανιού του. 

4η ημέρα ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
Το Χόνγκ Κόνγκ είναι στα πόδια μας. Θα 
κάνουμε στην ακτή Αμπερντίν και στην ακτή 
Ρέπαλς, με τον πιο παράδοξο Βουδιστικό Ναό 
κτισμένο στην άμμο, με αμέτρητα αγάλματα 
του Βούδα και μορφές της κινέζικης 
μυθολογίας.

5η - 6η ημέρα
Μέρες ελεύθερες για περιήγηση και ψώνια 
στην πόλη. Το βράδυ μια επίσκεψη στη 
νυχτερινή αγορά της Τέμπελ Στριτ θα σας 
ενθουσιάσει. Διανυκτέρευση.

7η - 8η ημέρα
Πρωινό ελεύθερο. Το απογευμα μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. 
Αφιξη  την επόμενη μέρα,

Συνοπτικό πρόγραμμα

Χόνγκ Κόνγκ
Ατομικά / Ομαδικά ταξίδια
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Ιαπωνία / Τόκυο
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Κάντε τις αγορές σας στο Σιντζούκου.
• Περπατήστε στην μεγαλοπρεπή πλατεία 
των ανακτόρων.
• Επισκεφθείτε την Ντίσνεϋλαντ.
• Επισκεφθείτε τον Πύργο του Τόκιο.
• Μια μίνι κρουαζιέρα στον ποταμό Σου-
μίντα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο.
• Ολοήμερη εκδρομή στο Εθνικό πάρκο 
Νίκκο.
• Πρωινή ξενάγηση στην πόλη.
• Ολοήμερη πανοραμική ξενάγηση.
• Ολοήμερη ξενάγηση με φαγητό και μίνι 
κρουαζιέρα στον ποταμό Σουμίντα.
• Ολοήμερη εκδρομή στην Ντίσνεϋλαντ.
• Δείπνο με παραδοσιακό γιαπωνέζικο 
φαγητό και θέαμα θεάτρου του Καμπού-
κι δράμα.
• Ολοήμερη ξενάγηση στα εργοστάσια 
της Isuzu & Φουτζισλάνα.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Κάντε μια βόλτα στους δρόμους στο Σι-
ντζούκου, της συνοικίας που φιλοξενεί το 
μεγαλύτερο σταθμό των τρένων της πό-
λης, μια περιοχή με κέντρα διασκέδασης 
και μερικά από τα καλύτερα καταστήματα 
και εστιατόρια στην χώρα.
• Κάντε μια εκδρομή το πρωί στην ψαρα-
γορά Τσουκίζι, και συνεχίστε με ένα σού-
σι στην γειτονική Γκίνζα.
• Διασκεδάστε ξέφρενα μέχρι το πρωί 
στο Ροππόντζι.
• Αποσυρθείτε από την κοσμική ζωή στην 
ηρεμία του meiji-jingu ενός εξαιρετικού 
ιερού τόπου.

Η Πρωτεύουσα της Χώρας του ανατέλλοντος ηλίου είναι μια δυναμική πόλη και μια από τις 
πολυπληθέστερες του πλανήτη. Μνημεία και ανάκτορα, ουρανοξύστες και υψηλή τεχνολογία 
κάνουν το Τόκιο μια άκρως ενδιαφέρουσα πόλη.

Hotel New Takanawa
Prince 4* sup.
Κομψό διεθνές ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά 
στον σταθμό των τρένων σε όμορφους κήπους. 
Έχει πέντε εστιατόρια με ποικιλία από κουζί-
νες, μπάρ, κοκτέιλ μπάρ, 2 αίθουσες για τσάι, 
πισίνα με κέντρο υγείας, εμπορικά μαγαζιά, 
συνεδριακούς χώρους μέχρι 5000 άτομα, και 
πάρκινκ. Όλα τα δωμάτια είναι διακοσμημέ-
να με βελανίδια και έχουν κλιματισμό, μπάνιο, 
τηλέφωνα, δορυφορική τηλεόραση, στεγνω-
τήρα μαλλιών, μίνι μπαρ. 

Hotel New Otani 4*
Τρία κτίρια μέσα στους κήπους της πόλης. Έχει 
ποικιλία από εστιατόρια καφέ, μπαρ, κλάμπ, 
εξωτερική πισίνα, με κέντρο υγείας, εμπορι-
κά μαγαζιά, μουσείο τέχνης, πάρκινκ και συ-
νεδριακούς χώρους. Όλα τα 1612 δωμάτια είναι 
με κλιματισμό, μπάνιο, τηλέφωνο, δορυφορι-
κή τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών, μίνι μπαρ.

Hotel Μiyako Hotel 4*
Ξενοδοχείο στην περιοχή Σιροκανένται. Έχει 
εστιατόρια, με γιαπωνέζικη, γαλλική και κι-
νέζικη κουζίνα, μπάρ, πισίνα, γυμναστήριο, 
σάουνα, μασάζ, εμπορικά καταστήματα και 
συνεδριακούς χώρους. Τα δωμάτια έχουν κλι-
ματισμό, μπάνιο, τηλέφωνο, τηλεόραση, στε-
γνωτήρα μαλλιών και μίνι μπαρ. 

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

Ατομικά ταξίδια

Hotel Keio Plaza
Intercontinental 5*
Μοντέρνος ουρανοξύστης μέσα στην περιο-
χή Σιντζούκου. Έχει 29 εστιατόρια με πολλές 
σπεσιαλιτέ και κουζίνες, μια τεράστια ποικιλία 
από μπάρ και καφέ, κλάμπ, εξωτερική πισίνα 
με κέντρο υγείας, κομμωτήρια, εμπορικά μα-
γαζιά, πάρκινκ, και τεράστιους συνεδριακούς 
χώρους. Όλα τα 1500 δωμάτια είναι με κλιμα-
τισμό, μπάνιο, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεό-
ραση, στεγνωτήρα μαλλιών, μίνι μπάρ, κιμονό 
και παντόφλες.
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Η κοσμοπολίτικη Ταϊπέι κινείται σε γοργούς ρυθμούς παρασύροντας τον ταξιδιώτη στα εμπο-
ρικά κέντρα της και στα πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και με τα πολλά μνημεία της, είναι ένας 
τόπος που δεν τον προσπερνάς έτσι απλά.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• To περίφημο φαράγγι Ταρόκο.
• Το χωριό Αμποριτζίνας Γουλάι.
• Το παλάτι.
• Τον ναό Νεπ-Ντι στην λίμνη Ήλιος - Φεγγάρι.
• Το Ταϊπέι 101 το ψηλότερο κτίριο του κόσμου με τους 101 ορόφους.

Ταϊβάν / Ταϊπέι

Hotel Lai Lai Sheraton 5*
Εντυπωσιακό πολυώροφο συγκρότημα στο 
κέντρο της πόλης κοντά στα εμπορικά κέντρα. 
Έχει εστιατόρια, μπαρ, κλαμπ κ.α. Tα δωμά-
τια είναι άνετα και μεγάλα με κλιματισμό, τη-
λέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, ραδιόφωνο 
και μίνι μπαρ.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Ταξιδέψτε τον μήνα του φεστιβάλ των 
φαντασμάτων και θα έχετε την ευκαρία 
να γνωρίσετε την πόλη χωρίς την τρο-
μερή κίνηση που επικρατεί στους δρό-
μους μιας και όλοι οι ντόπιοι δεν βγαί-
νουν από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα 
φαντάσματα.

Δυναμικά και ταυτόχρονα ρομαντική η σύγχρονη πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας αποτελεί το κέ-
ντρο της χώρας και ταυτόχρονα κέντρο εξορμήσεων προς τα εντυπωσιακά μνημεία της δυναστείας 
των Σίλα, στα νότια της κορεάτικης χερσονήσου.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το Kyongbok Palace πρωτοχτισμένο το 1395 από τον βασιλιά Taejo, ιδρυτή της δυναστείας 
των Γι. / • Το εθνικό μουσείο: Το «σπίτι των θησαυρών» περιέχει 80.000 αριστουργήματα από 
την δυναστεία των Σίλα με πίνακες και γλυπτά. / • Τον Μυστικό κήπο, ένα αχανές πανέμορφο 
νησί στην καρδιά της πόλης, παλιά απαγορευμένο για όλους εκτός από τους βασιλιάδες, ανά-
μεσα στα πελώρια και πάμπολλα δέντρα το παλάτι Changdok όπου λαβύρινθοι ξεκινούν για τα 
ιδιαίτερα των βασιλιάδων της δυναστείας Γι.

Νότιος Κορέα / Σεούλ

Hotel Lotte 5*
Εντυπωσιακό ξενοδοχείο στη καρδιά της πό-
λης. Ενώνεται με το εμπορικό κέντρο Lotte. 
Έχει εστιατόρια, καφέ, ντίσκο, εσωτερική πι-
σίνα κ.α. Όλα τα 1484 δωμάτια είναι με κλιμα-
τισμό, μπάνιο, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεό-
ραση, ραδιόφωνο και μίνι μπαρ.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Ξενάγηση της πόλης.
• Ξενάγηση στον Μυστικό κήπο.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Αποφύγετε τον μήνα Ιούλιο και Αύγου-
στο μιας και είναι η υψηλή περίοδος και 
οι τιμές είναι εξωφρενικά ακριβές.

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Περπατήστε κατά μήκος των τειχών του 
Ιντραμούρος.
• Περιπλανηθείτε στα δρομάκια του 
Quiapo, Santa Cruz και Binondo.
• Θαυμάστε την αγορά Μπακλαράν.
• Αποτίστε φόρο τιμής στο ασυνήθιστο 
Κινέζικο κοιμητήριο με τους κλιματιζό-
μενους οίκους των νεκρών.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Ολοήμερος γύρος του νησιού.
• Ολοήμερη εκδρομή σε γειτονικά ερημι-
κά νησιά.
• Καταδύσεις

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Ανακαλύψτε τα πρωτόγονα χωριά των 
ινδονησίων χωρικών

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια

Όταν πέφτει η νύχτα στην Μανίλα εκατομμύρια αστραφτερά φωτάκια ανάβουν κι όλος ο πλη-
θυσμός παραδίνεται στον πυρετό της διασκέδασης. Στο φως της ημέρας, η ζωή εκτυλίσσεται 
στο υπερσύγχρονο εμπορικό κέντρο Μακάτι, την πικάντικη Τσάινα Τάουν και το απέραντο πα-
ραλιακό Βουλεβάρτο Ρόχας. Η Μανίλα είναι σίγουρα μια πόλη που σε συγκλονίζει στην πρώ-
τη επαφή.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το πάρκο Χο σε Ριζαλ / • Τον καθεδρικό ναό / • Το φρούριο Σαντιάγκο
• Τους καταρράκτες Παγκτσαχάν και το ηφαίστειο Τσάλ / • Το εθνικό μουσείο.
• Το κινέζικο κοιμητήριο. / • Τους ζωολογικούς και βοτανικούς κήπους της Μανίλας.

Φιλιππίνες / Μανίλα

Hotel Mandarin Oriental 5*
Πολυτελές ξενοδοχείο στην εμπορική περιο-
χή της πόλης. Έχει εστιατόρια, μπαρ, κλαμπ, 
καφέ, εμπορικά μαγαζιά κλπ. Tα δωμάτια εί-
ναι άνετα και μεγάλα με μπάνιο, κλιματι-
σμό, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, μίνι 
μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών και ίντερνετ.

Ένας ακόμη παράδεισος των Φιλιππίνων. Θεωρείται ένα από τα νησιά με τις καλύτερες παρα-
λίες του κόσμου. Απολαύστε ρομαντικά ηλιοβασιλέματα, υπέροχες φεγγαρόλουστες βραδιές 
πάνω στις λευκές παραλίες. Μπορείτε να κάνετε όλα τα θαλάσσια σπορ και το βράδυ να δια-
σκεδάσετε στα κλαμπ και μπαρ.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Ένα νησί κατάλληλο για ξεκούραση στις λευκές παραλίες, με ρομαντικά ήρεμα ηλιοβασιλέ-
ματα, μπάνιο στα κρυστάλλινα νερά, μακριά από την καθημερινότητα

Μπορακάι

Hotel Fridays Resort 4* sup.
Ένα θέρετρο χτισμένο σε μια από τις καλύ-
τερες παραλίες του νησιού με τοπική αρχιτε-
κτονική. Έχει εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, ατμό-
λουτρα, σάουνα, τζακούζι, θαλάσσια σπορ, 
ίντερνετ καφέ. Τα δωμάτια είναι δίπλα στην 
παραλία ή στην πισίνα.
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Πρωινή ξενάγηση στην πόλη.
• 4 ώρες ξενάγηση στο πάρκο των φιδιών.
• Ξενάγηση στο μουσείο της Μπλίξεν.
• Ολοήμ. εκδρομή στην λίμνη Νακούρου.
• Δείπνο στο εστιατόριο Καρνιβόρ.
• Όλα τα πολυήμερα σαφάρι της Κένυας 
(συμβουλευθείτε μας).

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Περιπλανηθείτε στα στενά δρομάκια 
με τα τζάμια και τους πλανόδιους πωλη-
τές που πωλούν από αντίκες μέχρι αρά-
βικο καφέ.
• Φρούτα εποχής, ανάλογα με την επο-
χή μην παραλείψετε να δοκιμάστε μάν-
γκο, μπανάνες, μήλα, καρύδες, πορτοκά-
λια και φρούτα του πάθους.

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια

Τhe Stanley Hotel 5*
Ξενοδοχείο αρκετά καλό μιας και το Ναϊρόμπι 
δεν φημίζεται για τα πολύ καλά ξενοδοχεία. 
Έχει εστιατόρια, μπαρ, εμπορικά καταστήμα-
τα κ.α. Tα δωμάτια είναι άνετα με κλιματισμό, 
μπάνιο, στεγνωτήρα μαλλιών μίνι μπαρ, τηλέ-
φωνο και δορυφορική τηλεόραση.

Κένυα / Ναϊρόμπι
Με γεωγραφική τοποθεσία στην καρδιά της Χώρας, το Ναϊρόμπι είναι και ιδανικό ορμητήριο 
για ολιγοήμερες εκδρομές στα εθνικά πάρκα και καταφύγια της Κένυας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το εθνικό μουσείο / • Το πάρκο των φιδιών
• Το σιδηροδρομικό μουσείο / • Το μουσείο της Κάρεν Μπλίξεν
ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Κάντε παζάρια για σουβενίρ στην City Market με τα πολυάριθμα μαγαζιά χειροτεχνημάτων.
• Αγοράστε ρούχα και καπέλα για σαφάρι από το μαγαζί Κόλμπρο.

Hotel Whitesands 4*
Βρίσκεται βόρεια της Μομπάσα σε μια από τις 
καλύτερες παραλίες. Έχει εστιατόρια, μπαρ, 
θαλάσσια σπορ, πισίνες, πίνγκ πόνγκ, ανοιχτό 
αμφιθέατρο κ.α. Tα δωμάτια έχουν θέα στην 
θάλασσα ή στους κήπους με μπάνιο, βεράντα, 
κλιματισμό, τηλέφωνο και τηλεόραση.

Μομπάσα
Πάνω σε ένα νησί που συνδέεται με την στεριά με τροπικές αμμουδιές απλωμένες προς Βορ-
ρά και Νότο, προστατευόμενες από τον ύφαλο του κοραλλιού, διαθέτει ξενοδοχεία, νυχτερινή 
ζωή, άπειρες δυνατότητες για εκδρομές, σαφάρι και θαλάσσια σπορ.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τα τρία θαλασσινά μουσεία / • Το οχυρό Τζέσους / • Την παλιά πόλη / • Το εθνικό καταφύ-
γιο λόφων Σίμπα / • Το χωριό κροκόδειλων Μάμπα / • Τα φημισμένα χαλάσματα Γκέντι / • Την 
αγορά της Μομπάσα.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο / • Ξενάγηση της πόλης / • Εκδρομή στο Μαλίντι για 
βόλτα με βράκες με διαφανή πυθμένα ώστε να παρατηρήσετε τα κοράλλια.
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Ατομικά / Ομαδικά ταξίδια

Στο ταξίδι περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Qatar 
Airways μέσω Ντόχα και Κenya Airways 
για το Ναϊρόμπι-Μομπάσα-Ναϊρόμπι.
• 7 νύχτ. σε ξενοδοχεία 4* & 5* + Λότζ.
• Πρόγευμα καθημερινά και 9 γεύματα.
• Μεταφορές από & προς τα αεροδρόμια.
• Εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέ-
ρονται στο πρόγραμμα.
• Υπηρεσίες τοπικών αγγλόφωνων ξενα-
γών και οδηγών για τα σαφάρι.
• Είσοδοι στα πάρκα.
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης.
• Ταξιδιωτική τσάντα.
• Πληροφοριακά έντυπα.

Δεν περιλαμβάνονται
• Φόροι αεροδρομίων Ελλάδος και Κένυ-
ας και Βίζα Κένυας.

Επιπλέον σας προσφέρουμε
Ταξιδιωτική τσάντα.
Πληροφοριακό φάκελο με όλες τις λεπτο-
μέρειες του προορισμού & της εκδρομής.
Ασφαλιστική κάλυψη.
Την ευκαιρία να συνταξιδεύετε με φίλους 
του καλού ταξιδιού.

Ημερομηνίες Αναχώρησης και Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ένθε-
το τιμοκατάλογο για ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και τιμές.

1η ημέρα
Πτήση για Ναϊρόμπι
Αναχώρηση για το Ναϊρόμπι μέσω ενδιάμε-
σου σταθμού. Αναχώρηση το απόγευμα για 
Ναϊρόμπι

2η ημέρα
Ναϊρόμπι - Λίμνη Νακούρου
Άφιξη στο Ναϊρόμπι. Αναχώρηση με τα ει-
δικά τετρακίνητα πουλμανάκια για την λί-
μνη Νακούρου, μέσω του Rift Valley, του με-
γαλύτερου ρήγματος γης στον κόσμο με την 
φαντασμαγορική θέα του βουνού Longonot 
και της Λίμνης Ναϊβασα. Θα περπατήσου-
με στα αρχαιολογικά μνημεία της προϊστορι-
κής εποχής του ανθρώπου. Αναχώρηση για 
την Νακούρου με τα χιλιάδες πανέμορφα ροζ 
φλαμίνγκο, τακτοποίηση στο επιλεγμένο μας 
lodge για φαγητό και ξεκούραση. Αναχώρη-
ση νωρίς το απόγευμα για σαφάρι στην λί-
μνη. Επιστροφή στο lodge για δείπνο και δι-
ανυκτέρευση.

3η ημέρα
Λίμνη Νακούρου - Μασάι Μάρα
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το εθνι-
κό πάρκο των Μασάι Μάρα το πλουσιότερο 
στον κόσμο με άγρια ζώα. Άφιξη στο λότζ, 
τακτοποίηση και μεσημεριανό. Το απόγευ-
μα σαφάρι όπου θα συναντήσετε ελέφαντες, 
καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, λιοντάρια, ρινό-
κερους και πολλά άλλα. Το βράδυ δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα
Μασάι Μάρα
Νωρίς το πρωί η ημέρα είναι αφιερωμένη 
στην αναζήτηση αγρίων ζώων. Μετά το φα-
γητό θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθού-
με το παραδοσιακό χωριό της φυλής των Μα-
σάι, όπου θα γνωρίσουμε τους ιθαγενείς που 
εξακολουθούν να ζουν σε καλύβες με πηλό 

και χόρτα. Το απόγευμα αναχώρηση για σα-
φάρι και μετά δείπνο και διανυκτέρευση.

5η - 7η ημέρα
Μομπάσα
Νωρίς το πρωί σαφάρι και μετά πρωινό. Ανα-
χώρηση για το αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι για 
την εσωτερική μας πτήση προς την δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Κένυας την Μομπάσα. 
Το ξενοδοχείο μας βρίσκεται στην παραθα-
λάσσια ζώνη της πόλης, ιδανικό για ξεκού-
ραση, ήλιο και θάλασσα. Ημέρες ελεύθερες.

8η ημέρα
Μομπάσα - Ναϊρόμπι
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
για την πτήση στο Ναϊρόμπι. Άφιξη, και με-
ταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα 
ξενάγηση της πόλης και δείπνο στο παραδο-
σιακό εστιατόριο Carnivore, με την πλούσια 
ποικιλία από κρέατα.

9η ημέρα
Ταξίδι επιστροφής
Πολύ πρωί αναχώρηση για το αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής μας μέσω ενδιά-
μεσης πόλης παίρνοντας μαζί μας αξέχαστες 
εντυπώσεις.

Σαφάρι Κένυα - 
Ναϊρόμπι - Μομπάσα 9 ημ.
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1η ημέρα
Πτήση για Κένυα
Αναχώρηση από Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού για Ναϊρόμπι. Με την άφιξη, μετα-
φορά στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπη ημέρα 
ελεύθερη για ξεκούραση. Διανυκτέρευση 
στο ξενοδοχείο. Διατροφή: Πρωϊνό / Διαμο-
νή: The Norfolk

2η ημέρα
Σαμπούρου
Πρωινό και αναχώρηση βόρεια για το Central 
Highlands ένα από τα καλύτερα μέρη ακρι-
βώς στο ισημερινό με τελικό προορισμό το 
πάρκο Σαμπούρου Αφού γευτούμε το μεση-
μεριανό σε μια πολυτελή τέντα ελέφαντα 
συνεχίζουμε νωρίς το απόγευμα για ένα από 
τα σαφάρι μας. Επιστροφή στα λοτζ το ηλιο-
βασίλεμα για ξεκούραση και ένα ποτό πριν 
το δείπνο μας. Διατροφή: Πλήρης Διατροφή / 
Διαμονή: Elephant Bedroom Camp

3η ημέρα
Σαμπούρου
Όλη την ημέρα αφιερωμένη στα σαφάρι του 
Σαμπούρου και των πηγών Μπαφαλλlo με 
πρωινό και απογευματινό σαφάρι μόνο στο 
βόρειο τμήμα του ισημερινού όπου βρίσκου-
με καμηλοπαρδάλεις Gerenuk, λίγκες, ζέ-
βρες, και τις μπλε σομαλικές στρουθοκαμή-
λους που βρίσκονται μόνο σε αυτά τα μέρη. 
Στο πάρκο υπάρχει ο ποταμός The Ewaso 
Nyiro dotted με τα μοναδικά ξεχωριστά φοι-
νικόδεντρα, τις τεράστιες συκιές και ακακί-
ες δημιουργώντας μια πραγματική όαση από 
αγρία φύση. Θα τελειώσουμε το βραδινό σα-
φάρι στις εκβολές του ποταμού και θα γευ-
τούμε κοκτέιλ και καναπεδάκια ακούγοντας 
την ιστορία του και την κουλτούρα των φυλών 
Σαμπούρου από τοπικό φυσιοδίφη. Θα επι-
στρέψουμε στο λοτζ για το δείπνο και την δι-
ανυκτέρευση. Διατροφή: Πλήρης Διατροφή / 
Διαμονή: Elephant Bedroom Camp

4η ημέρα
Νακούρου
Πρωινό και αναχώρηση νότια αυτή την φορά 
με τα ειδικά τετρακίνητα πουλμανακια για 
την λίμνη Νακούρου, μέσω του Rift Valley, 
του μεγαλύτερου ρήγματος γης στον κόσμο 
με την φαντασμαγορική θέα των δυο κρατή-
ρων Eburu, και Mau. Άφιξη στην Νακούρου 
με τα χιλιάδες πανέμορφα ροζ φλαμινγκο, 
τακτοποίηση στο επιλεγμένο μας lodge για 
φαγητό και ξεκούραση. Αναχώρηση το βρά-
δυ για μια σκοτεινή περιπέτεια στο ιδιωτι-
κό πάρκο με τοπικό φυσιοδίφη όπου ο μύθος 
λεει ότι εάν βρούμε το παράξενο θηλαστικό 
Aardvark θα ζήσουμε 100 χρόνια επιπλέον. 
Έχοντας το δείπνο μας μέσα στην ζούγκλα 
θα ακούσουμε το γέλιο της ύαινας, τον βρυ-
χηθμό του λιονταριού, και το ποδοβολητό 
των βουβαλιών. Διατροφή: Πλήρης Διατρο-
φή / Διαμονή: Mbweha Camp

5η ημέρα
Νακούρου
Απολαύστε το πρωινό και αφιερώνουμε όλο 
το πρωί σε σαφάρι στο Πάρκο της Νακούρου 
με δυνατότητα να δούμε τους άσπρους και 
μαύρους ρινόκερους, τις λεοπαρδάλεις, τα 
λιοντάρια πάνω στα δέντρα, την Rothschild 
καμηλοπάρδαλη, και τα εκατομμύρια πουλιά 
όπως τα μικρά και μεγάλα φλαμινγκο. Επι-
στροφή στο λοτζ για μεσημεριανό και ξε-
κούραση/, για να ετοιμαστείτε για την βόλτα 
με τον φυσιοδίφη στην περιοχή που θα σας 
εξηγήσει την ιστορία του τόπου, παρακο-
λουθώντας ένα καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα. 
Επιστροφή στο κατάλυμα για δείπνο και δι-
ανυκτέρευση. Διατροφή: Πλήρης Διατροφή 
Διαμονή: Mbweha Camp

6η ημέρα
Μασάι Μάρα 
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το εθνι-
κό πάρκο των Μασαι Μαρα το πλουσιότερο 
στον κόσμο με άγρια ζώα. Άφιξη στο λοτζ, 

τακτοποίηση και μεσημεριανό. Το απόγευ-
μα σαφάρι όπου θα συναντήσετε ελέφαντες, 
καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, λιοντάρια, ρινό-
κερους και πολλά άλλα. Το βράδυ δείπνο και 
διανυκτέρευση. Διατροφή: Πλήρης Διατρο-
φή / Διαμονή: Tipilikwani Masai Mara Camp

7η ημέρα
Μασάι Μάρα
Amka! (καλημέρα στα κενυάτικα). Νωρίς το 
πρωί η ημέρα είναι αφιερωμένη στην αναζή-
τηση αγρίων ζώων. Μετά το φαγητό θα έχου-
με την ευκαιρία να επισκεπτουμε το παραδο-
σιακό χωριό της φυλής των Μασαι, όπου θα 
γνωρίσουμε τους ιθαγενείς που εξακολου-
θούν να ζουν σε καλύβες με πηλό και χόρ-
τα. Το απόγευμα αναχώρηση για σαφάρι και 
μετά δείπνο και διανυκτέρευση. 
Διατροφή: Πλήρης Διατροφή
Διαμονή: Tipilikwani Masai Mara Camp
Σημείωση: Σαν προαιρετικό μπορείτε να δο-
κιμάστε ένα σαφάρι με αερόστατο αυτήν την 
ημέρα.

8η - 9η ημέρα
Μασάι Μάρα - Πτήση επιστροφής
Amka! Εγερτήριο νωρίς το πρωί για καφέ και 
τσάι και αναχώρηση για την τελευταία μας 
εκδρομή στη αφρικάνικη σαβάνα, για πα-
ρατήρηση των ζωών. Επιστροφή για πρωινό. 
Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Αναχώρη-
ση στις 11.οο το πρωί για το αεροδρόμιο για 
την εσωτερική πτήση στο Ναϊρόμπι. Άφιξη 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας που μπο-
ρείτε να ξεκουραστείτε μέχρις τις 18.00 μετά 
δείπνο με μια τυπική κενυατική οικογένεια 
στο σπίτι τους και αναχώρηση για το διεθνές 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής, η 
οποίος το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει για 
αλλά μέρη της Κένυας όπως Μομπασα για 
ξεκούραση η Ζανζιβάρη στην Τανζανία

Σαφάρι Κένυα 9 ημ.
Συμβιώνοντας με τους ελέφαντες

Ατομικά / Ομαδικά ταξίδια



ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την πρωτεύουσα του νησιού, και ειδι-
κά την παλιά (Stonetown) - Πέτρινη πόλη.
• Το σπίτι των θαυμάτων Beit el – Ajaib.
• To μουσείο του παλατιού(Beit al Sahel).
• Το παλιό Φρούριο.
• Τα πέρσικα Λουτρά.
• Τα τζαμιά της πόλης.
• Την οικία του εξερευνητή και ιεραπο-
στόλου Λίβινγκστον.
• Τις σκαλιστές πόρτες της Ζανζιβάρης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Ξενάγηση της Πέτρινης Πόλης.
• Ολοήμερη εκδρομή στο νησί Πέμπα.
• Καταδύσεις.
• Πακέτα για σαφάρι στην Τανζανία και το 
Κιλιμάνατζαρο.
• Εκδρομή για κολύμπι με δελφίνια.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Στην Πέτρινη πόλη υπάρχουν 500 σκα-
λιστές πόρτες πολλές από τις οποίες είναι 
παλιότερες από τα σπίτια που ανήκουν. Η 
πόρτα συμβολίζει τον πλούτο και την κοι-
νωνική θέση μιας οικογένειας.
• Την αρχιτεκτονική της Πέτρινης πόλης 
που χαρακτηρίζεται από αραβικά, ινδικά, 
ευρωπαϊκά και αφρικανικά ευρήματα.
• Κάντε καταδύσεις γύρω από την Ζανζι-
βάρη και τη νήσο Πέμπα.
• Μπαχαρικά: Επισκεφτείτε στο κέντρο 
του νησιού τις φυτείες από γαρίφαλα, βα-
νίλιες, και θα έχετε την δυνατότητα να 
δοκιμάσετε μαύρο πιπέρι, κάρδαμο, κα-
νέλα μοσχοκάρυδο και βανίλια.
• Κολυμπήστε με τα δελφίνια.

Ατομικά ταξίδια
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Από την εξωτική Πέτρινη Πόλη με τον γοητευτικό λαβύρινθο από στενά δρομάκια και τα λευκά 
διακοσμημένα με κοράλλια σπιτάκια μέχρι τις σπαρμένες με φοινικόδεντρα παραλίες κι αψε-
γάδιαστους ύφαλους του, το αρχιπέλαγος της Ζανζιβάρης παρουσιάζει μια διαφορετική εικό-
να από την ηπειρωτική Τανζανία.

Τανζανία / Ζανζιβάρη

Hotel Zanzibar Serena Inn 5*
Το πιο καλό ατμοσφαιρικό και ρομαντικό ξε-
νοδοχείο της Πέτρινης Πόλης με δύο κτίρια 
μπροστά στην παραλία με έξοχη θέα. Έχει 
εστιατόριο, μπάρ και χώρο υποδοχής όλα 
όμορφα διακοσμημένα με την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στη 
θάλασσα με κλιματισμό και μπάνιο.

Hotel Τempo House 5*
Άλλο ένα ατμοσφαιρικό ξενοδοχείο στην Πέ-
τρινη πόλη με θέα στην θάλασσα, έχει πισί-
να, εστιατόριο και μπάρ. Όλα τα δωμάτια είναι 
άνετα με αράβικη και αφρικανική αρχιτεκτο-
νική με κλιματισμό, μπάνιο. 

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

Hotel Ras Nungwi Beach
Resort 5*
Ωραίο ξενοδοχείο στην βορειοδυτική πλευρά 
του νησιού με την πιο έντονη νυχτερινή ζωή 
και πολύ καλό για καταδύσεις, έχει πισίνα, 
μπάρ, εστιατόρια, κέντρο καταδύσεων, κέντρο 
για ψάρεμα, όλα τα θαλάσσια σπόρ, γήπεδα του 
τέννις, συνεδριακούς χώρους, μπάρμπεκιου. 
Τα δωμάτια έχουν μπάνιο/ντούς, ψυγείο, ανε-
μιστήρα οροφής και τηλέφωνα.

Hotel Breezes Beach Club
and Spa 5*
Βρίσκεται δίπλα στην παραλία Bwejuu, ένα ξε-
νοδοχείο το οποίο ψηφίστικε και σαν το κα-
λύτερο της χώρας. Έχει εστιατόρια, κέντρο 
υγείας με σπά, γιόγκα, μπάρ, κέντρο καταδύ-
σεων, κέντρο με όλα τα θαλάσσια σπόρ, πισί-
να και συνεδριακούς χώρους. Τα δωμάτια εί-
ναι με όμορφη αρχιτεκτονική με θέα κηπους 
και θάλασσα, ψυγείο, μπάνιο, κλιματισμό και 
τηλέφωνο. 



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημ.: Αναχώρηση από Ελλάδα μέσω εν-
διάμεσου σταθμού για Ναϊρόμπι
2η ημ.: Πάρκο Ταρανγκιρε
3η ημ.: Πάρκο Σεργκέτι
4η ημ.: Πάρκο Σεργκέτι
5η ημ.: Κρατήρας / Πάρκο Νγκορονγκόρο
6η ημ.: Ζανζιβάρη
7η ημ.: Ζανζιβάρη
8η ημ.: Ζανζιβάρη
9η ημ.: Ταξίδι επιστροφής

Στο ατομικό ταξίδι περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια.
Διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής σας με 
διατροφή όπως το πρόγραμμα.
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
Ξεναγήσεις εκδρομές συμφωνα με το 
πρόγραμμα.

Επιπλέον σας προσφέρουμε
Ταξιδιωτική τσάντα.
Πληροφοριακό φάκελο με όλες τις λεπτο-
μέρειες του προορισμού & της εκδρομής.
Ασφαλιστική κάλυψη.
Την ευκαιρία να συνταξιδεύετε με φίλους 
του καλού ταξιδιού.

Ημερομηνίες Αναχώρησης και Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ένθε-
το τιμοκατάλογο για ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και τιμές.

Ατομικά / Ομαδικά ταξίδια
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ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η - 2η ημέρα
Αναχώρηση από Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού με άφιξη την επόμενη στο Ναϊρό-
μπι. Συνάντηση με τους αντιπροσώπους μας 
για την αναχώρηση για τη Τανζανία μέσω των 
Ναμάγκα συνόρων για την Αρουσα. Ξεκού-
ραση και μεσημεριανό στην συνέχεια άφιξη 
στο πάρκο Ταρανγκίρε ή στο εθνικό πάρκο 
Λίμνη Μανιάρα με ενδιάμεσο απογευματι-
νό σαφάρι. Άφιξη στο λοτζ, τακτοποίηση και 
δείπνο.
Επιλογές Διαμονής:
Tarangire Sopa lodge
E Unoto Retreat lodge

3η ημέρα 
Μετά από ένα πλούσιο πρωινό ξεκινάμε για 
το μεγάλο πάρκο Σερεγκέτι όπου θα φτάσου-
με πάνω στην ώρα για το μεσημεριανό. Τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο και απογευματινό 
σαφάρι. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
Επιλογές Διαμονής:
Serengeti Sopa Lodge, 
Mbalageti (Standard Rooms)

4η ημέρα
Όλη η ημέρα είναι αφιερωμένη σε σαφά-
ρι στο καλύτερο πάρκο της Τανζανίας με 
την πλούσια άγρια ζωή των ζώων πάνω από 
2.000.000 ζώα, όπως γαζέλες, ζέβρες, λιο-
ντάρια και πολλά άλλα. 

5η ημέρα 
Μετά από ένα πρωινό ξεκινάμε για τον φημι-
σμένο κρατήρα Νγκορονγκορο μέσω του φα-
ραγγιού Oldupai όπου θα δούμε τα απολιθώ-
ματα των ανθρωποειδών 3.6 εκατομμυρίων 
χρόνων παλιά. Θα απολαύσουμε μετάφρα-
ση και παρουσίαση του φαραγγιού από τοπι-
κό ξεναγό. Συνεχίζουμε για τον κρατήρα με 
συχνές στάσεις για να απολαύσουμε την φο-
βερή θέα. Φτάνουμε στο κατάλυμα για μεση-

μεριανό και τακτοποίηση. Νωρίς το απόγευ-
μα θα μπούμε μέσα στον κρατήρα σε βάθος 
600 μέτρων. Ο κρατήρας καλύπτει 260τετρ.
χλμ, και είναι το σπίτι 30.000 μόνιμων ειδών 
από άγρια ζώα και είναι ακόμη ένα μέρος 
στην Αφρική που έχουμε μεγάλη πιθανότη-
τα να παρατηρήσουμε τα “big five” δηλ. λιο-
ντάρι, λεοπάρδαλη, βούβαλο, ρινόκερο και 
ελέφαντα) στα σαφάρι που κάνουμε. Το βρά-
δυ η θερμοκρασία πέφτει υπερβολικά και εί-
ναι μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες να κα-
θίσουμε όλοι γύρω από μια μεγάλη φωτιά με 
τα ποτά μας συζητώντας τις εμπειρίες από το 
ημερήσιο σαφάρι που είχαμε. Θα παρατηρή-
σετε επίσης τους Μασάι να βόσκουν τα βοο-
ειδή τους στον πάτο του κρατήρα και δεν εί-
ναι καθόλου ασυνήθιστο δίπλα στην βοσκή, 
λιοντάρια να κυνηγούν βουβάλια. Επιστρέ-
φουμε στο κατάλυμα για ξεκούραση και από-
λαυση ακόμη μια φορά της φοβερής θέας του 
κρατήρα. Δείπνο και διναυκτέρευση. 
Επιλογές Διαμονής:
Ngorongoro Sopa Lodge
Ngorongoro Farm House
Ngorongoro Plantation
Gibb’s Farm House

6η - 8η ημέρα
Αναχώρηση για Ναϊρόμπι μέσω Αρούσα ή 
κατευθείαν στην Αρούσα για την πτήση μας 
στην Ζανζιβάρη. Άφιξη στο ξενοδοχείο και 
ξεκούραση στον ήλιο και στις όμορφες τρο-
πικές θάλασσες του νησιού. Προαιρετικά συ-
στήνουμε μια εκδρομή στην πρωτεύουσα 
του νησιού με την ενδιαφέρουσα πολιτιστι-
κή κληρονομιά. Αξίζει να περπατήσετε μέσα 
στα στενά δρομάκια της πόλης.

9η ημέρα
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Ναϊρό-
μπι ή Αρούσα για τον ταξίδι της επιστροφής. 
Ανάλογα με τις ημερομηνίες μπορεί να χρει-
αστεί και μια διανυκτέρευση στο Ναϊρόμπι.

Σαφάρι Τανζανία - Ζανζιβάρη
10 ημ. / 8 νύχτ.
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Hotel Table Bay 5*
Αποικιακό ξενοδοχείο πάνω στην προκυμαία 
Victoria and Alfreds waterfront. Έχει 3 εστια-
τόρια, μπαρ, κέντρο υγείας με πλήρες spa κ.α. 
Τα δωμάτια είναι άνετα με θέα στο λιμάνι και 
στην πόλη με κλιματισμό, μπάνιο, μίνι μπαρ, 
τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση κ.α.

Κέιπ Τάουν
ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Ξενάγηση στις Πολιχνες.
• Ανεβείτε με τα πόδια στο Table Mountain
• Απολαύστε την μουσική της πόλης από 
την μαρίμπα των shebeen.
• Πλατσουρίστε παρέα με τους πιγκου-
ΐνους στην boulders Beach κοντά στην 
πόλη του Σίμονς.

Δίπλα στο ακρωτήρι της Καλής ελπίδος, βρίσκεται το Κέιπ Τάουν ή Kaapstad. Ελάχιστες είναι 
οι πόλεις που μπορούν να καυχηθούν για την ύπαρξη ενός βουνού με ύψος 1073 μέτρα ακρι-
βώς στο κέντρο του. Το οροπέδιο του Table Mountain και οι γύρω κορυφές του - Devil’s Peak 
(Κορυφή του Διαβόλου) και Lion’s Head (το κεφάλι του Λιονταριού) συνθέτουν μια αιώνια ει-
κόνα της πόλης.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το ακρωτήρι της Καλής ελπίδος / • Το Τable Mountain / • Τους απέραντους αμπελώνες
• Το μουσείο της Νοτίου Αφρικής / • Ιστορική περιοχή Μαλάϊ με τα κτίρια του 19ου αιώνα και 
τα τζαμιά. / • Το νησί Ρόμπεν με τις φυλακές των ηγετών.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σαφά-
ρι σε ατομική βάση ξεκινώντας από το 
Γιοχάνεσμπουργκ οδικώς. Απευθυνθεί-
τε στους συμβούλους ταξιδίων μας για 
να σας βοηθήσουν στην επιλογή σας μιας 
και αυτό που παρουσιάζουμε είναι ένα 
από τα πιο μικρά και βασικά.

Σαφάρι Νότιας Αφρικής
1η ημέρα
Αναχώρηση το πρωί περίπου στις 6. 30π.μ. διαμέσου του Hazyview για το καλύτερο εθνικό πάρκο 
της Αφρικής. Φτάνοντας στο πάρκο επιβίβαση σε τζιπ με οδηγό και ξεναγό για ένα σύντομο φωτο-
γραφικό σαφάρι πριν την εγκατάστασή σας σε ένα από τα λοτζ.

2η ημέρα:
Πριν από την ανατολή του ήλιου ξεκινάτε αυτό το σαφάρι για να δείτε τα πουλιά νωρίς το πρωί. Το 
σαφάρι τελειώνει στις 12:00 το μεσημέρι και αναχωρείτε για το Γιοχάνεσμπουργκ μέσω της όμορ-
φης περιοχής Μπουμαλάνγκα. Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

*Υπάρχει δυνατότητα για περισσότερες ημέρες διαμονής μέσα στο Πάρκο.

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια
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Αν λατρεύετε τα εξωτικά νησιά, τις υπέροχες χρυσές αμμουδιές και τα γαλάζια ζεστά νερά, 
σε συνδυασμό με τις ανέσεις των πολυτελών ξενοδοχείων, τότε ο Μαυρίκιος, το «Μαργαριτά-
ρι του Ινδικού» είναι μια θαυμάσια επιλογή. Ζήστε την γοητεία των αντιθέσεων, εξερευνήστε 
την εκπληκτική ενδοχώρα με τα ηφαίστεια, τις φυτείες με ζάχαρη και τσάι, τους καταρράκτες 
και χαρείτε όλα τα θαλάσσια σπορ που βάζει ο νους σας.

Hotel Le Mauricia 4*
Στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού πάνω 
στην παραλία δίπλα στην Grand Baie. Έχει 
εστιατόρια, μπάρ, πισίνα, όλα τα θαλάσσια 
σπόρ, εμπορικά μαγαζιά. Tα δωμάτια έχουν θέα 
στους κήπους ή στην θάλασσα με κλιματισμό, 
μπάνιο, ανεμιστήρα οροφής, μίνι μπαρ, τηλέ-
φωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και ραδιόφωνο.

Μαυρίκιος

Hotel Royal Palm 5*
Bρίσκεται στην βορειοδυτική πλευρά του νη-
σιού. Έχει εστιατόρια, μπαρ, πισίνα, τέννις, 
γκόλφ, κέντρο υγείας με σπά, θαλάσσια σπόρ, 
εμπορικά μαγαζιά, κομμωτήρια. Τα δωμάτια 
έχουν θέα στη θάλασσα, κλιματισμό, μπάνιο, 
βίντεο, τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, μπαλκό-
νι, μίνι μπαρ και τηλέφωνο.

Hotel Maritim Balaclava 4* sup.
Βρίσκεται στην περιοχή Μπαλακλάβα ή στον 
κόλπο της Χελώνας πάνω στην παραλία βρί-
σκεται το ξενοδοχείο μέσα σε 23 εκτάρια κή-
πων. Έχει εστιατόρια με βεράντα και θέα στην 
θάλασσα και στην πισίνα. Στην παραλία υπάρ-
χει δυνατότητα φαγητού, μπαρ, κέντρο υγείας 
με σπά και όλα τα θαλάσσια σπορ Όλα τα δω-
μάτια είναι με μπάνιο, κλιματισμό, ανεμιστήρα 
οροφής, τηλέφωνο, μίνι μπαρ και τηλεόραση. 

Hotel Shandrani 4* sup.
Στην νοτιοανατολική περιοχή του νησιού πάνω 
στην παραλία μέσα 75 στρέμματα κήπων και 
με δυνατότητα 3 παραλιών για τους ταξιδιώτες. 
Έχει εστιατόρια, μπάρ, πισίνα, τέννις, μπά-
σκετ, βόλλευ, θαλάσσια σπόρ, συνεδριακούς 
χώρους και σπά. Tα δωμάτια έχουν κλιματισμό, 
ανεμιστήρα οροφής, μπάνιο, στεγνωτήρα μαλ-
λιών, τηλεόραση, βεράντα και τηλέφωνο.

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το Reduit Castle η επίσημη κατοικία του 
κυβερνήτη.
• Το Evreka ένα από τα πιο φημισμένα 
αποικιακά σπίτια με αντίκες και έπιπλα.
• Το Πάρκο Κασέλα με δυνατότητα παρα-
κολούθησης σπάνιων πουλιών.
• Το Πορτ Λουις με τα μαυσωλεία τις πα-
γόδες και τις εκκλησίες.
• Τον βοτανικό κήπο Παμπλούς.
• Το δάσος Champaigne και τον Μαύρο 
ποταμό.
• Τον κρατήρα Trout-Aux-Kerfs.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρό-
μιο με όλες τις κατηγορίες των αυτοκινή-
των ή ακόμη και με ελικόπτερο.
• Ξενάγηση στο Πόρτ Λούις.
• Εκδρομή στους βοτανικούς κήπους.
• Γύρος του νησιού με ελικόπτερο.
• Καταδύσεις και ψάρεμα στον ινδικό 
ωκεανό.
• Κρουαζιέρα με καταμαράν.
• Κρουαζιέρα με υποβρύχιο.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Προτιμήστε την βορειοδυτική πλευρά 
του νησιού μιας και ο καιρός είναι καλύ-
τερος σχεδόν όλο τον χρόνο.
• Κάντε snorkeling στον πλούσιο θαλάσ-
σιο βυθό της θάλασσας.
• Ψωνίστε χειροτεχνήματα.

Ατομικά ταξίδια



ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την κεντρική αγορά της Βικτώρια.
• Τον διάσημο καθεδρικό ναό με τον Πύρ-
γο του Ρολογιού.
• Τα μουσεία της Βικτώρια.
• Τους Βοτανικούς κήπους με τα γεμάτα 
ορχιδέες περιβόλια.
• Μια βόλτα στα νησιά των Σεϋχελλών

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Island hopping.
• Εκδρομές στα κοντινά νησιά.
• Καταδύσεις και ψάρεμα.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Μια βόλτα με βάρκα με γυάλινο πυθμέ-
να από την Βικτώρια στο εθνικό θαλάσ-
σιο πάρκο.
• Χαλαρώστε σε μια από τις ερημικές πα-
ραλίες ή κολυμπήστε με τα δελφίνια.
• Επισκεφτείτε και μείνετε στα πολλά 
ερημικά νησιά των Σεϋχελλών που προ-
σφέρουν πολυτέλεια και άνεση.

Ατομικά ταξίδια
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Σεϋχέλλες ένα σύμπλεγμα εξωτικών νησιών σε απόσταση χιλίων μιλίων από την κοντινότε-
ρη στεριά και ανατολικά της Τανζανίας. Ένας τόπος με υπέροχες ζαχαρένιες παραλίες με πε-
ντακάθαρα διάφανα νερά, όπου καθρεπτίζονται οι παράξενοι γρανιτένιοι βράχοι που δημιουρ-
γούν απόκρυφα ειδυλλιακά κολπάκια.

Σεϋχέλλες

Hotel The Plantation Club and 
Casino 5*
Ένα πολυτελές ξενοδοχείο που βρίσκεται στη 
νότια πλευρά του Μάχε πάνω σε μια θαυμάσια 
παραλία. Έχει εστιατόρια, μπάρ, καφέ, πισίνα, 
θαλάσσια σπόρ, σπά, καζίνο, σάουνα ζακούζι 
και πολλά άλλα. Τα δωμάτια είναι με μπαλκόνι 
ή βεράντα μπάνιο, τηλέφωνο, βίντεο, χρημα-
τοκιβώτιο και δορυφορική τηλεόραση. 

Hotel Berjaya PraslinBeach
4* sup.
Βρίσκεται στην παραλία Cot’ De Or στο νησί 
Πρασλέν. Έχει εστιατόρια, μπάρ δίπλα στην 
πισίνα. Τα δωμάτια έχουν κλιματισμό, μπαλκό-
νι ή βεράντα μπάνιο, τηλέφωνο, βίντεο, χρη-
ματοκιβώτιο και τηλεόραση. 

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

Hotel Berjaya Beau Vallon Bay 
Beach Resort and Casino 5*
Όμορφο ξενοδοχείο κτισμένο στον ομώνυμο 
κόλπο πάνω στην παραλία. Έχει εστιατόρια με 
κρεολέζικη, τοπική και διεθνή κουζίνα, μπαρ 
με κοκτέιλ, κλαμπ, καζίνο, γήπεδα του τέννις, 
μπάσκετ, βόλεϋ και θαλάσσια σπόρ. Τα δωμά-
τια έχουν μπάνιο, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τη-
λεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών και μίνι μπαρ. 

Hotel Meridien Fishermans 
Cove 5*
Ξενοδοχείο με μπάνγκαλοου κτισμένο στον 
κόλπο Petit Port στην παραλία Beau Vallon. 
Έχει εστιατόρια, μπάρμπεκιου, δίπλα στην πι-
σίνα, μπάρ και όλα τα θαλάσσια σπόρ. Όλα τα 
μπάνγκαλοους είναι με θέα στη θάλασσα ή 
στους κήπους, με μπάνιο, τηλέφωνο, βίντεο, 
χρηματοκιβώτιο και δορυφορική τηλεόραση.
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Η πρωτεύουσα της Ιορδανίας, η «Λευκή Πόλη» όπως λέγεται, έχει μια μυστηριακή ομορφιά. 
Γειτονιές με το πρόσωπο της παράδοσης και περιοχές με εμπορικά κέντρα και σύγχρονα κτί-
ρια. Αντιθέσεις που προκαλούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών της.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
• Την αρχαία φθιλαδέλεια με το ρωμαϊκό θέατρο και το φόρουμ. 
• Τον λόφο της Σιταντέλας με το ναό του Ηρακλή και το αρχαιολογικό μουσείο.
• Το τέμενος του Ντερβός πασά με την εκπληκτική κεντημένη πρόσοψη.
• Την παλιά αραβική πόλη Ουμ Αλ Τζιμάλ που είναι χαμένη στην έρημο.
ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
Απολαύστε ένα βεδουίνικο γεύμα με mensaf (σουβλιστό αρνί) σερβιρισμένο πάνω σε ρύζι κα-
θισμένοι στο πάτωμα.

Ιορδανία / Αμμάν

Hotel Le Royal Amman 5*
Mοντέρνο καινούργιο ξενοδοχείο πάνω στον 
λόφο με ωραία θέα στην πόλη και κεντρικό. 
Έχει 2 μεγάλους συνεδριακούς χώρους, μεγά-
λη ποικιλία από εστιατορια με τοπική, ιταλική 
και γιαπωνέζικη κουζίνα, μπαρ, κέντρο υγεί-
ας με πλήρες σπα, εσωτερική πισίνα. Έχει 282 
δωμάτια όλα άνετα και μεγάλα με μίνι μπαρ, 
μπάνιο, τηλέφωνο, τηλεόραση, ίντερνετ, 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο.
• Ολοήμερη ξενάγηση στην πόλη.
• Δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα.
• Ολοήμερη εκδρομή στην Πέτρα.
• Ολοήμερη εκδρομή στην Ουμ Αλ Τζι-
μάλ
• Ολοήμερη εκδρομή στην αρχαία Γέρα-
σα (Τζέρας) και Πέλα

Η μία και μοναδική Πέτρα. Πρόκειται για τη μυστηριώδη πολιτεία που λάξευσαν στη ροδοκόκ-
κινη πέτρα ενός φαραγγιού, πριν από χιλιάδες χρόνια, οι Ναβαταίοι Άραβες, εγκαινιάζοντας 
την ιστορική πορεία ενός ισχυρού βασιλείου. Η Πέτρα έχει ακόμα τη μορφή κράτους των Βε-
δουίνων. Ο επισκέπτης τους βρίσκει να τον περιμένουν με τα άλογα και τις καμήλες τους για το 
αξέχαστο ταξίδι στο εσωτερικό της πόλης.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
Μια εξερεύνηση της πόλης με τα καθηλωτικά μνημεία, όπως το θησαυροφυλάκιο, το ρωμαϊκό 
θέατρο, τους βασιλικούς τάφους, τον ανώτατο βωμό των θυσιών, τις θέρμες, το ανάκτορο, τα 
προπύλαια, τις αγορές, την κεντρική οδική αρτηρία Catdo Maximus.

Πέτρα

Hotel Marriot 5*
Κεντρικό μοντέρνο ξενοδοχείο από τα ωραία 
στην περιοχή. Έχει εστιατόρια, μπαρ, κέντρο 
υγείας με ατμόλουτρα, χαμάμ, εξωτερική πι-
σίνα και συνεδρικούς χώρους. Όλα άνετα και 
μεγάλα με μίνι μπαρ, μπάνιο, τηλέφωνα, δο-
ρυφορική τηλεόραση, ίντερνετ, 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρό-
μιο του Αμμάν
• Ολοήμερη ξενάγηση και με άλογα μέσα 
στο στενό φαράγγι που αποτελεί και το 
πέρασμα στην πόλη.

Ατομικά ταξίδιαΑτομικά ταξίδια
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1η ημέρα
Πτήση για Αμμάν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
πρωτεύουσα της Ιορδανίας το Αμμάν όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε στην 
αυριανή μας ξενάγηση. Μεταφορά και τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Λίγος ελεύ-
θερος χρόνος για μια πρώτη επαφή με την 
πόλη. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα
Ξενάγηση πόλης
Μετά το πλούσιο πρωινό μας θα ξεκινήσουμε 
την ξενάγηση μας. Θα ξεκινήσουμε ανηφο-
ρίζοντας για τον λόφο της Σιταντέλας όπου 
θα θαυμάσουμε τον ναό του Ηρακλή αλλά 
και τα εκθέματα στο αρχαιολογικό μουσείο. 
Επιστρέφοντας στο κέντρο της πόλης θα επι-
σκεφτούμε το τζαμί του βασιλιά Αμπντου-
λάχ, αλλά και τα πασίγνωστα ανατολίτικα πα-
ζάρια, το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το μουσείο 
Λαογραφίας και Παραδοσιακών τεχνών και 
διασχίζοντας το παλαιό αλλά και το νέο κομ-
μάτι της πόλης θα καταλήξουμε στο ξενοδο-
χείο μας. Ανάπαυση ενώ το βράδυ θα γευμα-
τίσουμε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.

3η ημέρα
Πέτρα ολοήμερη εκδρομή
Σήμερα, μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσου-
με το ταξίδι μας για την μυστηριώδη πόλη 
των αρχαίων Ναβαταίων την πασίγνωστη 
Πέτρα. Η λαξεμένη, πριν από 2000 χρόνια, 
πόλη αποτέλεσε το σταυροδρόμι πολλών πο-
λιτισμών. Πάνω σε άλογα θα διασχίσουμε 
το στενό φαράγγι που αποτελεί το πέρασμα 
προς την πόλη. Θα δούμε το θησαυροφυλά-
κιο (Χάζνα) το μοναστήρι, το ρωμαϊκό αμφι-

θέατρο, το ανακτορικό μνημείο και τον τάφο 
Ουρν. Γεμάτοι εμπειρίες θα επιστρέψουμε 
στο Αμμάν. Δείπνο.

4η ημέρα
Αμμάν Δεκάπολη 
Πρωινό. Σήμερα θα επισκεφτούμε την αρχαία 
Δεκάπολη, όπου θα δούμε το πλήρως ανα-
καινισμένο μέγαρο του Οθωμανού διοικητή 
που λειτουργεί σήμερα ως μουσείο. Θα επι-
σκεφτούμε το Οντεόν της Ελληνορωμαϊκής 
περιόδου και θα αναχωρήσουμε για το Τζέ-
ρας. Στην Ελληνορωμαϊκή αυτή πόλη, από τις 
δέκα καλύτερα διατηρημένες, θα δούμε την 
Νότια πύλη, από όπου θα περάσουμε στην 
Οβάλ Πλάζα και θα διασχίσουμε την οδό με 
τις κολώνες μέχρι την Αψίδα του Θριάμβου, 
που χτίστηκε προς τιμήν του Αδριανού το 129 
π.Χ. Το βράδυ επιστροφή στο Αμμάν. Δείπνο 
στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα
Επιστροφή
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τα τελευ-
ταία ψώνια μας στην τοπική αγορά. Το μεση-
μέρι επιστροφή στο ξενοδοχείο και από εκεί 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής στην Ελλαδα.

Ιορδανία 5 ημ.
Στο ομαδικό ταξίδι περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια.
Διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής σας με 
πρωινό.
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
Ξεναγήσεις εκδρομές συμφωνα με το 
πρόγραμμα.
Έμπειρο αρχηγό, συνοδό του γραφείου 
μας.

Σε κάθε ταξίδι προσφέρονται 3 επιλογές
Α) Ατομικό ταξίδι - Διακοπές
Β) Ομαδικό ταξίδι με ξενάγηση
Γ) Ομαδικό ταξίδι με όλα πληρωμένα
Παρακαλούμε δείτε τον ένθετο τιμοκατά-
λογο με τις λεπτομέρειες των περιλαμβα-
νομένων της κάθε επιλογής.

Επιπλέον σας προσφέρουμε
Ταξιδιωτική τσάντα.
Πληροφοριακό φάκελο με όλες τις λεπτο-
μέρειες του προορισμού & της εκδρομής.
Ασφαλιστική κάλυψη.
Την ευκαιρία να συνταξιδεύετε με φίλους 
του καλού ταξιδιού.

Ημερομηνίες Αναχώρησης και Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ένθε-
το τιμοκατάλογο για ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και τιμές.

Έμπειρος συνοδός
Την εκδρομή μας συνοδεύει έμπειρος 
Έλληνας αρχηγός. Είναι μαζί σας καθη-
μερινά σε όλη τη διάρκεια της εκδρο-
μής και στόχος του είναι να σας γνωρίσει 
όλες τις πλευρές της πόλης.

Ομαδικά ταξίδια

Ένα ταξίδι στη γεμάτη μυστήριο χώρα της Μέσης Ανατολής, την Ιορδανία, σας επιφυλάσσει 
πολλές εκπλήξεις. Κάθε πόλη της είναι και μια αποκάλυψη. Πρώτη απ’ όλες, η Πέτρα, η «Τρι-
ανταφυλλένια πόλη», η χαμένη πολιτεία των Ναβαταίων, είναι χτισμένη ανάμεσα σε κοκκινό-
χρωμους επιβλητικούς βράχους και η ιστορία της ξεκινάει 2.500 χρόνια πριν. Ένα θέαμα μο-
ναδικό, μεγαλόπρεπο, ίσως το πιο εντυπωσιακό κι από αυτό των Πυραμίδων της Αιγύπτου.



Από την ίδρυση του τον 10ο αιώνα μέχρι και σήμερα το Κάιρο είναι η καρδιά της Αιγύπτου και 
αλληγορικά η μητέρα του κόσμου. Ο επισκέπτης καλείται να γνωρίσει το κεντρικό, το ισλαμικό, 
το παλαιό Κάιρο αλλά και την περιοχή της Γκίζας με τις φημισμένες πυραμίδες.

Hotel Marriot 5*
Ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της πό-
λης. Διαθέτει 8 εστιατόρια, 6 μπαρ, καζίνο, 
μεγάλους χώρους υποδοχής και 670 ευρύ-
χωρα δωμάτια με εξοπλισμό όπως τηλεόρα-
ση, κλιματισμό, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλ-
λιών και τηλέφωνο. 

Hotel Sheraton Cairo 5*
Βρίσκεται στην δυτική όχθη του Νείλου. Έχει 
εστιατόρια, μπάρ, καζίνο, εξωτερική πισίνα, 
σάουνα, γυμναστήριο, εμπορικά καταστήμα-
τα, συνεδριακούς χώρους κ. α.. Όλα τα δω-
μάτια έχουν δικό τους μπαλκόνι, κλιματισμό, 
μπάνιο/ντούς, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεό-
ραση, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλ-
λιών. 

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το αιγυπτιακό αρχαιολογικό μουσείο με 
τα φαραωνικά αριστουργήματα.
• Το Κοπτικό μουσείο στο παλιό κτίριο με 
σπάνιες συλλογές από τα πρώτα χρόνια 
του χριστιανισμού.
• Το μουσείο Ισλαμικής τέχνης.
• Τον Οβελίσκο του Ματαρία και το δέ-
ντρο της Παρθένου. 
• Το παζάρι Χαν Αλ Χαλίλ.
• Τις πυραμίδες και την Σφίγγα. 
• Την Σιταντέλα (ακρόπολη).
• Το τζαμί Σουλτάν Χουσείν.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο.
• Ήχος και φως.
• Μια ολοήμερη ξενάγηση την πόλη.
• Μισή ημέρα στο Αιγυπτιακό μουσείο.
• Δείπνο στο Νείλο.
• Κρουαζιέρες στο Νείλο.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Να καπνίσετε ναργιλέ και να πιείτε τσάι 
με δυόσμο στο παζάρι Χαν Αλ Χαλίλ
• Να φάτε στο εστιατόριο Le Pascha.
• Να πάρετε το κρουαζιερόπλοιο Nile 
Faraoh για ένα ποτό ή δείπνο με χορούς 
κοιλιάς στο Νείλο.
• Να κάνετε την διαδρομή με καμήλες 
από τις Πυραμίδες της Γκίζα μέχρι την 
πυραμίδα της Σαχάρα.
• Να φάτε στον 1ο όροφο στο εστιατόριο 
του Nile Hilton αιγυπτιακή κουζίνα με χο-
ρούς της κοιλιάς και δεκάδες μουσικά 
όργανα.

Ημερομηνίες Αναχώρησης και Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ένθε-
το τιμοκατάλογο για ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και τιμές.

1η ημέρα
Πτήση για Κάιρο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώ-
ρηση για το Κάιρο. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Η φωταγωγημένη πρωτεύουσα 
σας υποδέχεται, έτοιμη να σας παρασύρει 
στη μαγεία της αραβικής νύχτας.

2η ημέρα
Μουσείο - Πυραμίδες - Σφίγγα
Θα επισκεφθούμε το αρχαιολογικό μουσείο 
όπου στεγάζονται οι θησαυροί του Τουτ-
Ανχ-Αμόν. Θα επισκεφθούμε τις Πυραμί-
δες του Χέοπα, του Χεφρίνου και του Μυκε-
ρίνου και την επιβλητική Σφίγγα. Περιήγηση 
στο Παλαιό Κάιρο στον ναό του Αγ. Γεωργί-
ου και στην εκκλησία της Παρθένου. Έπει-
τα, θα επισκεφθούμε το ανατολίτικο παζάρι 
Χαν-ελ-Χαλίλι.

3η ημέρα
Αλεξάνδρεια
Αναχώρηση το πρωί με πολυτελές κλιματι-

ζόμενο πούλμαν για την Αλεξάνδρεια. Άφι-
ξη και περιήγηση στην πόλη, στο σπίτι του 
Καβάφη, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και 
τους κήπους την Μοντάζα. Στάση για γεύμα 
και αργά το απόγευμα επιστρέφουμε οδικώς 
στο Κάιρο.

4η ημέρα
Ελεύθερη μέρα
Εμείς σας προτείνουμε επίσκεψη στον ζω-
ολογικό κήπο και βόλτα στο Νείλο με αιγυ-
πτιακή φελούκα.Επισκεφθείτε το φημισμένο 
ανατολίτικο παζάρι Χαν-ελ-Χαλίλι. Το βράδυ 
προτείνουμε να δοκιμάσετε την τύχη σας σε 
ένα από τα πολυτελή καζίνο.

5η ημέρα
Κάιρο - Πτήση Επιστροφής
Πρωινό και παίρνουμε το δρόμο της επιστρο-
φής. Συγκέντρωση και αναχώρηση για το αε-
ροδρόμιο.

Συνοπτικό πρόγραμμα

Αίγυπτος / Κάιρο
Ατομικά / Ομαδικά ταξίδια
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1η ημέρα
Πτήση για Κάιρο
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Η πρω-
τεύουσα της Αιγύπτου σας υποδέχεται, έτοι-
μη να σας παρασύρει στην μαγεία της αραβι-
κής νύχτας. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα
Ολοήμερη ξενάγηση μουσείο
Πυραμίδες - Σφίγγα
Πρόγευμα και ξενάγηση της πόλης. Θα επι-
σκεφθούμε το αρχαιολογικό μουσείο όπου 
στεγάζονται οι θησαυροί του Τουτ-Ανχ-Αμόν 
και φαραωνικά αριστουργήματα. Συνεχίζο-
ντας, θα επισκεφθούμε τις Πυραμίδες του 
Χέοπα, του Χεφρίνου και του Μυκερίνου, ένα 
από τα επτά θαύματα του κόσμου, την επι-
βλητική Σφίγγα, καθώς και τα εργαστήρια 
παπύρων και αρωμάτων. Το μεσημέρι φαγη-
τό σε παραδοσιακό εστιατόριο. Περιήγηση 
στο Παλαιό Κάιρο στον ναό του Αγ. Γεωργί-
ου και στην εκκλησία της Παρθένου. Έπειτα, 
θα επισκεφθούμε το ανατολίτικο παζάρι Χαν-
ελ-Χαλίλι. Υφάσματα, δερμάτινα, χρυσός, 
ασήμι, χαλκός, κοσμήματα και άλλα είδη σε 
μοναδικές τιμές, μέσα σε μια πραγματικά πα-
ραδοσιακή αραβική ατμόσφαιρα των “σουκ”. 
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε νυχτε-
ρινό κέντρο με χορό της κοιλιάς και τραγού-
δια.

3η ημέρα
Αλεξάνδρεια
Αναχώρηση το πρωί με πολυτελές κλιματι-
ζόμενο πούλμαν για την Αλεξάνδρεια. Άφι-
ξη και περιήγηση στην πόλη, στο σπίτι του 
Καβάφη, το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και 
τους κήπους την Μοντάζα. Στάση για γεύμα 
και αργά το απόγευμα επιστρέφουμε οδικώς 
στο Κάιρο.

4η ημέρα
Πτήση - Ασσουάν - εν πλω
Αναχώρηση με εσωτερική πτήση για το Ασ-
σουάν όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο. 

Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε για μια περι-
ήγηση στο μικρό και μεγάλο φράγμα του Ασ-
σουάν καθώς και τα ορυχεία γρανίτη με τον 
ημιτελή οβελίσκο. Αφού γευματίσουμε, ξε-
κινάμε για μια βόλτα με τις γραφικές φε-
λούκες στο Νείλο. Κατά την πλεύση μας θα 
θαυμάσουμε τη νήσο Κίτσενερ αλλά και το 
λαμπρό μαυσωλείο του Αγά Χαν. Δείπνο και 
διασκέδαση στο πλοίο.

5η ημέρα
Κομόμπο - Εντφού - Έσνα
Πρωινή πλεύση στις καταπράσινες όχθες του 
Νείλου και κατεύθυνση το Κομόμπο. Άφιξη 
και ξενάγηση στο ναό του θεού Κροκοδεί-
λου, Σόμπεκ. Συνεχίζουμε τη πλεύση μας με 
προορισμό το Έτφου. Άφιξη και ξενάγηση 
στο πιο καλοδιατηρημένο ναό της Αιγύπτου, 
το ναό του θεού Χόρους. Γεύμα και δείπνο 
στο πλοίο. Πλεύση για το φράγμα της Έσνα. 
Διανυκτέρευση.

6η ημέρα
Λούξορ - Καρνάκ
Πλεύση για το Λούξορ. Άφιξη και ξενάγη-
ση στους επιβλητικούς ναούς του Καρνάκ. 
Θα περπατήσουμε τον υπόστυλο χώρο με τις 
134 κολώνες, το ιερό και τη θεία λίμνη και θα 
καταλήξουμε στο ναό του Λούξορ, ο οποί-
ος ενωνόταν κάποτε από μια λεωφόρο από 
σφίγγες αγάλματα. Συνεχίζουμε με την ξε-
νάγηση στη δυτική όχθη του Λούξορ, τη Νε-
κρόπολη. Ξεκινάμε με τη κοιλάδα των Βασι-
λέων όπου υπάρχουν περισσότεροι από 60 
τάφοι, μεταξύ τους και εκείνος του Τουτ Ανχ 
Αμόν. Συνεχίζουμε με τον επιτάφιο ναό της 
Χατσεπσούτ και ολοκληρώνουμε με τους κο-
λοσσούς του Μέμνονος. Γεύμα και δείπνο στο 
πλοίο. Διανυκτέρευση.

7η ημέρα
Λούξορ - Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό μας θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο για το ταξίδι επιστροφής.

Κρουαζιέρα Νείλου 7 ημ.
Στο ομαδικό ταξίδι περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια.
Διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής σας με 
πρωινό.
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
Ξεναγήσεις εκδρομές σύμφωνα με το 
πρόγραμμα.
Έμπειρο αρχηγό, συνοδό του γραφείου 
μας.

Επιπλέον σας προσφέρουμε
Ταξιδιωτική τσάντα.
Πληροφοριακό φάκελο με όλες τις λεπτο-
μέρειες του προορισμού & της εκδρομής.
Ασφαλιστική κάλυψη.
Την ευκαιρία να συνταξιδεύετε με φίλους 
του καλού ταξιδιού.

Ημερομηνίες Αναχώρησης και Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ένθε-
το τιμοκατάλογο για ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και τιμές.

Έμπειρος συνοδός
Την εκδρομή μας συνοδεύει έμπειρος 
Έλληνας αρχηγός. Είναι μαζί σας καθη-
μερινά σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
και στόχος του είναι να σας γνωρίσει όλες 
τις πλευρές της πόλης.

Ομαδικά ταξίδια
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Ολοήμερη εκδρομή στην μονή της Αγ. 
Αικατερίνης στο Σινά.
• Καταδύσεις, ψάρεμα και ιστιοπλοΐα.
• Σαφάρι με 4 χ 4 τζιπ και φαγητό σε σκη-
νή Βεδουίνων.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Καταδύσεις, ψάρεμα και ιστιοπλοΐα.
• Σαφάρι με 4χ4 τζιπ και φαγητό σε σκη-
νή Βεδουίνων.

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια

Hotel Iberotel Grand 5*
Όμορφο θέρετρο μέσα σε κήπους και πάνω 
στην θάλασσα. Έχει ποικιλία από εστιατόρια, 
μπαρ, πισίνες, εμπορικά καταστήματα κ.α. 
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, μπά-
νιο, θέα στην θάλασσα ή τους κήπους, τηλέ-
φωνο, δορυφορική τηλεόραση κ.α.

Σάρμ Ελ Σέιχ
Ένα από τα πιο όμορφα θέρετρα της Ερυθράς θάλασσας με τις όμορφες παραλίες και τον κο-
ραλλιογενή βυθό κατάλληλο για καταδύσεις. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό σημείο της χερσο-
νήσου του Σινά και είναι κατάλληλο για επίσκεψη στο μοναστήρι της Αγ. Κατερίνης.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το μοναστήρι της Αγ. Αικατερίνης που απέχει μόλις 3 ώρες με το αυτοκίνητο
• Τον υποβρύχιο κόσμο της Ερυθράς θάλασσας με τα κοράλλια και τα εξωτικά ψάρια
ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Ξεκινήστε με το ποτό σας το απόγευμα στην πισίνα του ξενοδοχείου σας
παρατηρώντας το ηλιοβασίλεμα.
• Δοκιμάστε την τύχη σας σε ένα από τα τέσσερα καζίνο της περιοχής.

Hotel Marriot Beach Resort 5*
Μοντέρνο θέρετρο πάνω στην θάλασσα έχει 
μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια και μπαρ, 
κλάμπ, καφέ, ιδιωτική παραλία, όλα τα θαλάσ-
σια & επίγεια σπορ. Τα δωμάτια είναι άνετα με 
θέα θάλασσα, μπάνιο, κλιματισμό, μίνι μπαρ, 
δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνα κ.α.

Χουργκάντα
Η πόλη κτίστηκε στις αρχές του αιώνα μας και μόλις από την δεκαετία του 1960 άρχισε να ανα-
πτύσσεται ως παραθεριστικό κέντρο της ερυθράς. Τώρα έχει γίνει ένα από τα διασημότερα 
τουριστικά θέρετρα, με πολυτελή ξενοδοχεία πάνω σε όλες τις παραλίες.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Ιδανικό για ιστιοπλοΐα και σέρφινγκ μια και έχει δυνατούς ανέμους.
• Τα σουκς της πόλης.



ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τα Σουκς(αγορές).
• Την Djemma el Fna, την πλατεία που 
θεωρείται το κέντρο της πόλης γεμάτη 
με ζογκλέρ, παραμυθάδες, γητευτές φι-
διών κλπ.
• Το τζαμί Ali ben Youssef.
• To παλάτι El Badi.
• Τους τάφους των Σααδιτών.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο.
• Ολοήμερη ξενάγηση της πόλης.
• Ολοήμερη στην Ουαρζαζάτ με φαγητό.
• Βραδινό με φολκλόρ και δείπνο.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Το κουσκούς είναι ένα παραδοσιακό 
βερβερικό πιάτο. Εάν θέλετε να φάτε αυ-
θεντικό κουσκούς πρέπει να το παραγ-
γείλετε στο εστιατόριο πολύ νωρίτερα 
καθώς χρειάζεται ώρες προετοιμασίας. 
• Δοκιμάστε τις παραλλαγές του τσαγιού.
• Ένα εξαιρετικό γεύμα θα το βρείτε στα 
εστιατόρια των παλατιών ή αλλιώς riads. 
Είναι ακριβά, αλλά αναμφισβήτητα θα δο-
κιμάσετε την καλύτερη μαροκινή κουζί-
να με συνοδεία ζωντανής παραδοσιακής 
μουσικής. Το ωραίο είναι ότι είναι πολύ 
δύσκολο να βρείτε αυτά τα παλάτια, διό-
τι είναι κρυμμένα σε ανώνυμους τοίχους 
και οι επιγραφές τους είναι στον κοντινό-
τερο κεντρικό δρόμο ή στέλνουν οδηγούς 
για να σας καθοδηγήσουν. Το καλύτερο 
είναι να ρωτήσετε έναν ντόπιο.

Ημερομηνίες Αναχώρησης και Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ένθε-
το τιμοκατάλογο για ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και τιμές για το ομαδικό ταξίδι.
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Ελάχιστοι στον κόσμο δεν θα έχουν ακούσει για το Μαρακές. Ανάμεσα στο 1960 και 1970 υπήρ-
ξε η Μέκκα των ταξιδιωτών όλου του κόσμου. Απέναντι από τις ψηλές χιονισμένες κορυφές 
των μαροκινών βουνών, αποτελεί μια εικόνα αξέχαστη για τον επισκέπτη. Το χρώμα του είναι 
κόκκινο και κατά το ηλιοβασίλεμα τα κόκκινα τείχη που περιβάλλουν την μέδινα και τα σπί-
τια της μοιάζουν να ματώνουν λουσμένα στις ακτίνες του ήλιου. Το θέαμα είναι μαγευτικό, μην 
το χάσετε.

Hotel Mansour Eddahbi 5*
Aτμοσφαιρικό ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα 
στο συνεδριακό χώρο στην καρδιά της πόλης. 
Έχει εστιατόρια, μπαρ, κλαμπ, πισίνα, σάου-
να, τζακούζι, συνεδριακούς χώρους, μπουτίκ, 
εμπορικά μαγαζιά.Tα δωμάτια είναι με κλιμα-
τισμό, μπάνιο/ντους, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, 
βίντεο, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών.

1η ημέρα
Πτήση για Καζαμπλάνκα
Άφιξη Καζαμπλάνκα, τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο. Το απόγευμα θα κάνουμε μια βόλ-
τα στην Κορνις και θα δειπνήσουμε σε τοπικό 
εστιατόριο με παραδοσιακές λιχουδιές.

2η ημέρα
Καζαμπλάνκα (Ξενάγηση) - Μαρακές 
Ξεκινάμε με τα αξιοθέατα της πόλης, (πλα-
τεία Ηνωμένων Εθνών, συνοικία Ανφά, πάρ-
κο της Αραβικής Λεγεώνας, την πρόσοψη 
των Βασιλικών Ανακτόρων) και αναχώρηση 
για Ραμπάτ. Θα δούμε τα Βασιλικά Ανάκτο-
ρα, το τέμενος Χασάν, το Μαυσωλείο του Μω-
χάμετ του Ε’, τα τείχη των Αλμοαδών και το 
κάστρο Σερά. Μετά το μεσημέρι αναχωρού-
με οδικώς για το Μαρακές στους πρόποδες 
του Μεγάλου Άτλαντα. Άφιξη το βράδυ, τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο σε το-
πικό εστιατόριο. 

3η ημέρα
Μαρακές - Ξενάγηση πόλης
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη. Το σύμβο-

λο της, ο μιναρές Κουτούμπια, το παλάτι Ελ 
Μπάχια, οι κήποι Μαζορέλ είναι λίγα από τα 
πιο σημαντικά των όσων θα δούμε. Το από-
γευμα θα περιπλανηθούμε μέσα στη μεντίνα 
με τα σουκς καθώς και στην πλατεία Τζεμάα 
– ελ Φνα, και στην συνέχεια θα δειπνήσουμε 
σε τοπικό εστιατόριο. 

4η ημέρα
Μαρακές 
Ελεύθερη μέρα. Στα σουκς θα βρείτε χάλκι-
να, χαλιά, ψάθινα, κοσμήματα, πήλινα δουλε-
μένα με τον παραδοσιακό τρόπο κ.α. Το από-
γευμα σας προτείνουμε μια βόλτα με αμαξάκι 
στην πόλη. Για όσους θέλουν κάτι διαφορετι-
κό, προτείνουμε Σαφάρι 4χ4 στην έρημο. Το 
βράδυ θα δειπνήσουμε σε ένα εντυπωσιακό 
εστιατόριο έξω από την πόλη. 

5η ημέρα
Μαρακές - Καζαμπλάνκα - Πτήση επι-
στροφής
Η ώρα της επιστροφής φθάνει. Αναχώρη-
ση για την Καζαμπλάνκα όπου έχουμε πτή-
ση επιστροφής.

Συνοπτικό πρόγραμμα

Μαρόκο / Μαρακές
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Δοκιμάστε τα τοπικά φαγητά όπως αρ-
νάκι στην στάμνα, το κους-κους και το γε-
μιστό καλαμάρι.
• Αγορές: τα είδη που αξίζουν να αγορά-
σετε είναι δερμάτινα, είδη λαϊκής τέχνης
χειροποίητα, ασημικά, χαλιά με το απα-
ραίτητο πάντα παζάρι.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Κάνετε ιππασία στην παραλία.
• Περιπλανηθείτε μέσα στα στενά σοκά-
κια της παλιάς πόλης.
• Νοικιάστε ποδήλατο το απόγευμα και 
χαλαρώστε με ένα ποτό στην όμορφη
μαρίνα του Πορτ Ελ Καντάουι.

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια

Τυνησία / Χαμμαμέτ

Hotel Karthago Hammamet 4*
Όμορφο μόντερνο ξενοδοχείο πάνω στην πε-
ριοχή Γιασμίν με θέα την Μαρίνα και 7 χλ από 
την πόλη. Έχει ποικιλία από εστιατόρια, μπαρ, 
καφέ, συνεδριακούς χώρους, πισίνες, θαλάσ-
σια και επίγεια σπορ. Όλα τα δωμάτια είναι 
άνετα με κλιματισμό, μπάνιο, τηλέφωνο, δορυ-
φορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και καφετέρια. 

Παρόλο που η πόλη έχει μεγάλο λιμάνι και είναι σημαντικό βιομηχανικό κέντρο, μπορεί κανείς 
να ανακαλύψει την γραφικότητα και τον αέρα μιας άλλης εποχής μέσα στα σοκάκια της πόλης. 
Κατά μήκος της όμορφης ακτής συναντά κανείς το ένα ξενοδοχείο μετά το άλλο και μπορεί να 
δραπετεύσει σε άλλες εποχές περιδιαβαίνοντας στην παλιά πόλη.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τα σουκς στην παλιά πόλη / • Το διεθνούς φήμης λιμάνι Πορτ Ελ Κανταούι
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Τύνιδας / • Μισή ημέρα ξενάγηση στην Καϊ-
ρουάν / • Μισή ημέρα ξενάγηση στην Τύνιδα / • Ολοήμερη ξενάγηση στην Τύνιδα, Καρχηδό-
να, Σίντι Μπου Σαιντ.

Σους

Hotel El Ksar Karthago Sousse 
4* sup.
Όμορφο μοντέρνο ξενοδοχείο πάνω στην 
παραλία μέσα σε τροπικούς κήπους. Έχει 
εστιατόρια, μπαρ, καφέ, συνεδριακούς χώρους, 
πισίνες, θαλάσσια και επίγεια σπορ. Tα δωμάτια 
είναι άνετα με κλιματισμό, μπάνιο, τηλέφωνα, 
τηλεόραση, μίνι μπαρ και καφετέρια. 

Η Χαμμαμέτ, το μικρό ψαροχώρι, ελκύει κάθε χρόνο αμέτρητους τουρίστες, χάρη στο ήπιο 
κλίμα της, τους καταπληκτικούς κήπους, τα πολυτελή ξενοδοχεία, χτισμένα μέσα σε όμορ-
φους πορτοκαλεώνες και φοίνικες, βουκαμβίλιες, και αμέτρητα άλλα αρωματικά δέντρα και 
φυτά.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τα σουκς της πόλης / • Τα ρωμαϊκά αγάλματα / • Το φρούριο της πόλης από τον 15ο αιώνα
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Τύνιδας / • Μισή ημέρα ξενάγηση στην Καϊρου-
άν / • Μισή ημέρα ξενάγηση στην Τύνιδα / • Ολοήμερη ξενάγηση στην Τύνιδα, Καρχηδόνα, 
Σίντι Μπου Σαΐντ / • Ολοήμερη εκδρομή στο Καϊρουάν, Σους Μοναστίρ / • Φολκλορική βρα-
διά με δείπνο
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Χωρίς υπερβολή, πρόκειται για μια «παγκόσμια πρωτεύουσα» έδρα του ΟΗΕ και μεγαλύτερη 
πόλη της Αμερικής. Ό,τι πρωτοποριακό στα γράμματα, καλές τέχνες και επιστήμη, βλέπει το 
φως της ημέρας πρώτα εδώ. Τα μουσεία της είναι από τα πλουσιότερα στον κόσμο. Γενικά η 
πόλη αυτή έχει αστείρευτο ενδιαφέρον, στα αξιοθέατα, θεατρικές παραστάσεις, καταστήμα-
τα, χαμηλές τιμές και πολλά άλλα.

ΗΠΑ / Νέα Υόρκη

Hotel Paramount 4*
Μοντέρνο ξενοδοχείο με ξεχωριστό ύφος, 
στην καρδιά της θεατρικής ζώνης 12 τετράγω-
να από τον σταθμό Πεν. Έχει εστιατόριο, μπάρ, 
καφέ, μπρασερί και συνεδριακούς χώρους. 
Όλα τα 600 δωμάτια έχουν κλιματισμό, μπά-
νιο, καλωδιακή τηλεόραση, βίντεο, στεγνωτή-
ρα μαλλιών και τηλέφωνo. 

Hotel St Regis New York 5*
Παραδοσιακό ξενοδοχείο του 1904 βρίσκεται 
στην 5η λεωφόρο δίπλα στο Rockeffeler Center 
και στο Σέντραλ Πάρκ. Έχει εστιατόρια, μπαρ, 
καφέ, γυμναστήριο, κέντρο σπα, και συνεδρι-
ακούς χώρους. Κάθε όροφος έχει τον μπάτ-
λερ και τα δωμάτια είναι μεγάλα με μαρμάρι-
νο μπάνιο και ντούς, τηλεόραση, τηλέφωνo, 
ίντερνετ και στεγνωτήρα μαλλιών. 

Hotel Mandarin Oriental 5*
Ξενοδοχείο της γνωστής ασιατικής αλυσίδας 
βρίσκεται λίγο κοντά στο Σέντραλ Πάρκ. Εστι-
ατόρια, μπαρ, καφέ, πλήρες γυμναστήριο, κέ-
ντρο σπα και συνεδριακούς χώρους. Τα δωμά-
τια έχουν μεγάλα μαρμάρινα μπάνια και ντούς, 
τηλεόραση, τηλέφωνo και ίντερνετ. 

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το Empire state building με τους 102 
ορόφους.
• To World Trade Center
• Το Central Park.
• To άγαλμα της Ελευθερίας στο νησί Ελλις.
• Την ελληνική συνοικία Αστόρια.
• Το Μπρόντγουει και την 5η λεωφόρο.
• Τις συνοικίες Τσάιναταουν, Μικρή Ιτα-
λία, Σόχο και το Γκρίνγουιτς Βίλατζ.
• Τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Μοντέρ-
νας Τέχνης και το μητροπολιτικό μουσείο 
τέχνης.
• Τις πλατείες Time και Washington.
• To Ground Zero. Εκεί που ήταν οι δίδυ-
μοι πύργοι και από ψυχολογικής άποψης 
πρέπει να το δείτε.
• Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 
στην Wall Street.
• Το Πλανητάριο.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από & προς τα αεροδρόμια.
• Ξενάγηση στην πόλη Hop On Hop off.
• Κρουαζιέρα στο Μανχάταν.
• Ξενάγηση με ελικόπτερο.
• Oλοήμερη εκδρομή στην Ουάσινγκτον 
DC.
• Ολοήμερη εκδρομή στους καταρράκτες 
του Νιαγάρα.
• Δείπνο στο Rockefeller Center.
• Εισιτήρια Θεάτρου.
• Εκδρομή για αγορές.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Διασχίστε την Γέφυρα Μπρούκλυν
• Κάντε ένα όμορφο περίπατο και χαλα-
ρώστε στο Σέντραλ Πάρκ.
• Θαυμάστε την μόδα στην Saks Fifth 
Avenue.
• Πιείτε ένα καφέ ή ποτό στο λόμπι του 
ξενοδοχείου Πλάζα.

Ατομικά ταξίδια

Ηotel Carlton Οn Madison
Avenue 4*
Καινούργιο μοντέρνο μίνιμαλ ξενοδοχείο στην 
λεωφόρο Μάντισον στον 29ο δρόμο πολύ κο-
ντά σε όλα τα αξιοθέατα. Έχει εστιατόριο, 
μπαρ, καφέ, συνεδριακούς χώρους, ίντερνετ, 
πάρκινκ. Tα δωμάτια έχουν μπάνιο, στεγνωτή-
ρα μαλλιών, κλιματισμό, χρηματοκιβώτιο, τη-
λεόραση, ίντερνετ.
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Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια

Hotel Beverly Hilton 5*
Βρίσκεται 1 τετράγωνο από την εμπορική ζώνη 
στο κέντρο του Μπέβερλι Χίλς. Έχει εστιατό-
ρια, μπαρ, καφέ, πισίνα, εκθεσιακούς χώρους 
κ.α. Όλα τα δωμάτια έχουν κλιματισμό, μπάνιο, 
δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, ραδιόφω-
νο και μίνι μπαρ. Λος Άντζελες

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• To Αναχέιμ • Τα στούντιο της Universal • 
To Lincoln Park με το Παλάτι της Λεγεώνας 
της τιμής • Το Μπέβερλι Χίλς • Tην Τσάϊνα 
Tάουν • Την Σάνσετ Μπούλεβαρντ • Το Χό-
λιγουντ, την Πασαντίνα, την Σάντα Μόνικα • 
Το Μαλιμπού • Το μουσείο Γκέτι
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο.
• Ξενάγηση στο Χόλιγουντ, στο Μπέβερλυ 
Χίλς & στα Universal studios. • Ολοήμερη 
εκδρομή στην Ντίσνεϋ, Μεξικό, Γκράν Κά-
νυον • Ξενάγηση της πόλης hop on hop off.

Ακούγοντας για την πόλη των Αγγέλων το πρώτο πράγμα που έρχεται στο νου είναι το Χόλι-
γουντ και οι κινηματογραφικοί αστέρες. Μια λαμπερή πόλη απαραίτητος σταθμός ενός ταξι-
διού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Περπατήστε στην φημισμένη αποβάθρα της Σάντα Μόνικα, όπου θα βρείτε ένα λούνα παρκ 
μέσα στο πάρκο Pacific καθώς και το παράξενο καρουζέλ του 1920 που το είδαμε όλοι στην 
ταινία “Το Κεντρί”.  • Δείτε τις πιο δημοφιλές εκδηλώσεις: 1. Την παρέλαση των Ρόδων, μια τε-
ράστια πομπή από άρματα στολισμένα με λουλούδια, ανήμερα κάθε πρωτοχρονιά. 2. Το Πα-
νηγύρι της κομητείας του Λος Άντζελες, είναι το μεγαλύτερο του κόσμου και γίνεται κάθε Σε-
πτέμβριο. 3. Το πάρτι του δυτικού Χόλιγουντ για το Χάλογουιν - μια θορυβώδης γιορτή στις 31 
Οκτωβρίου (οι δικές μας απόκριες) με εκκεντρικά κοστούμια, πολλές φορές «ακατάλληλες 
για ανηλίκους».

Hotel Grand Hyatt on Union 
Square 5*
Bρίσκεται ακριβώς πάνω στην ομώνυμη πλα-
τεία. Έχει εστιατόρια, night club, συνεδρια-
κούς χώρους, εμπορικά μαγαζιά κ.α. Όλα τα 
δωμάτια έχουν κλιματισμό, δορυφορική τηλε-
όραση, τηλέφωνο, ραδιόφωνο και μίνι μπαρ.

Σαν Φρανσίσκο
Ίσως η πιο όμορφη πόλη της Αμερικής. Σίγουρα η πιο προοδευτική. Κτισμένη αμφιθεατρικά 
πάνω σε λόφους με θέα των ωκεανό. Καλλιτεχνική με γκαλερί, αίθουσες τέχνης, κομψά μα-
γαζιά, με πολλά σπίτια και κτίρια βικτωριανού ρυθμού, υπαίθρια καφέ, γραφικές ψαροταβέρ-
νες. Μια πόλη που επιβάλλεται να την γνωρίσετε.
ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Μια υπέροχη Κυριακή με τέχνη στο μουσείο της μοντέρνας τέχνης και στην συνέχεια ζωντα-
νή μουσική και πικνίκ στους κήπους Yerba Buena. • Περπατήστε στους γραφικούς δρόμους 
Haight str, Mission str, Grand Avenue και Columbus Avenue. • Τον θεοπάλαβο αγώνα δρόμου 
«Bay to breakers» που διεξάγεται στα τέλη Μαΐου και συμμετέχουν πάνω από 100. 000 μασκα-
ρεμένοι και μη δρομείς. • Μια βόλτα με το τελεφερίκ.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• To Fisherman’s Wharf και την Pier 39, την 
αποβάθρα των ψαράδων • To Golden Gate 
Park • Τις δύο τεράστιες κρεμαστές γέ-
φυρες της πόλης, την κόκκινη Golden Gate 
και την Bay Bridge • Την φυλακή Αλκα-
τράζ • Την Japan town και την Chinatown • 
Thn Union Square • To Lincoln Park με το 
Παλάτι της Λεγεώνας της τιμής
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο. 
• Ξενάγηση της πόλης.
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Κάνετε μια δροσιστική βουτιά στην 
Venetian Pool του Κόραλ Γκέϊμπλς.
• Κάντε το γύρο του λιμανιού με πλοίο.
• Πηγαίνετε στην Μικρή Αβάνα
• Πιείτε ένα ποτό στο υπέρ σικ Rose 
Barστο ξενοδοχείο Delano στην Λεωφό-
ρο Κόλλινς.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρό-
μιο.
• Ξενάγηση της πόλης.
• Εκδρομές στην Ντίσνεϋ

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια

Hotel Setai 5*
Βρίσκεται στην Λεωφόρο Κόλινς πάνω στην 
παραλία. Έχει 3 πισίνες, εστιατόρια, μπαρ, 
κέντρο υγείας με πλήρες εξοπλισμένο spa, 
γυμναστήριο. Όλα τα δωμάτια έχουν εκπλη-
κτική θέα στην θάλασσα, μίνι μπαρ, μπάνιο, 
τηλεόραση, τηλέφωνο, κλιματισμό, ίντερνετ 
κ.α.

Μαϊάμι
Μαϊάμι δεν σημαίνει μόνο Σάουθ Μπιτς. Το Μαϊάμι είναι η «πιο καυτή πόλη της Αμερικής». Κι 
είναι σίγουρα της μόδας. Υπάρχουν αναμφίβολα πολλοί λόγοι για τους οποίους εξωτικά μοντέ-
λα, διασημότητες και εσείς, θέλετε να επισκεφτείτε τα εξεζητημένα νυχτερινά κέντρα, τα μο-
ντέρνα μαρτίνι μπαρ, τα κομψά εστιατόρια και τα ανακαινισμένα art deco ξενοδοχεία της Σά-
ουθ Μπίτς.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τις θρησκευτικές botanicas στην καρδιά της Μικρής Αβάνας την Calle Ocho / • Το Μνημείο 
του Ολοκαυτώματος / • Τo μουσείο επιστήμης και πλανητάριο του Μαϊάμι / • Την περιοχή art 
deco στην Σάουθ Μπίτς / • Το Crandon Park και το Miami Seaquarium / • Τα νησιά Κηζ

Hotel Walt Disney World Swan 
and Dolphin 5*
Εντυπωσιακά ξενοδοχεία το ένα δίπλα στο 
άλλο. Έχει εστιατόρια, μπαρ, καραόκε, καφέ, 
πισίνες, τένις κλπ. Τα δωμάτια είναι με κλιμα-
τισμό, τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών, τη-
λέφωνα, μίνι μπαρ και μπάνιο.

Ορλάντο
Το Ορλάντο είναι μια πόλη που μπορεί να φέρει τον τίτλο της πιο συναρπαστικής πρωτεύουσας 
στον παγκόσμιο τουρισμό, με τον μεγάλο αριθμό πάρκων με ειδικό θέμα όπως η Disneyworld, 
το Epcot και πολλά άλλα. Όποια ηλικία και εάν έχετε, αξίζει να επισκεφθείτε αυτό το κέντρο 
αναψυχής.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το διαστημικό κέντρο Κέννεντυ / • Τον φανταστικό κόσμο του Ντίσνεϋ / • Το μαγικό βασί-
λειο που είναι ένα πάρκο χωρισμένο σε χωριά μινιατούρες / • Το Πειραματικό Πρωτότυπο της 
κοινωνίας του Αύριο (κεντρο EPCOT) / • Τον θαλάσσιο κόσμο της Φλόριντα / • Την παραλία της 
Νταϊτόνα / • To Silver Springs
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από & πρoς το αεροδρόμιο.
• Ράφτινγκ στον ποταμό Κολοράντο.
• Ξενάγηση στην πόλη.
• Ολοήμερη εκδρομή στον Γκράν Κάνυον

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Ζήστε έντονα την νυχτερινή ζωή.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ 
• Στην οδό Μπέρμον στην γαλλική συνοικία 
θα πιείτε αμερικάνικο ουϊσκι(μπέρμπον) 
σε ένα από τα πολλά κλάμπς με ζωντανή 
τζαζ, μπλούζ, Dixieland, Ζydeco, & Cajun 
μουσική. 
• Επισκεπτείτε την Νέα Ορλεάνη με 
την μεγάλη παρέλαση Mardi Gras που 
πραγματοποιείται μετα την πρωτοχρονιά.

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια

Στις παρυφές της ερήμου Νεβάδας και του Γκράν Κάνιον βρίσκεται ένα από τα δέκα αξιοθέα-
τα της Αμερικής, το Λας Βέγκας. Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Με όλα τα είδη τυχερών παι-
χνιδιών παντού, αλλά και με καταπληκτικές και πάμφθηνες καλλιτεχνικές παραστάσεις. Ένα 
ταξίδι στην Αμερική που δεν είναι πλήρες, αν δεν περάσετε δύο τρεις ημέρες στο Λας Βέγκας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τα μεγαλύτερα καζίνο του κόσμου / • Τα πιο φαντασμαγορικά σόου και θεάματα στον κόσμο
• Το Γκράν Κάνυον / • Το Χούβερ Ντάμ και τον ποταμό Κολοράντο
• Την κοιλάδα του Θανάτου και τις πόλεις φαντάσματα της αμερικανικής δύσης
• Την λίμνη Παουελ

Λας Βέγκας

Hotel Hilton Grand Vacation 
Club on the Las Vegas strip 5*
Μεγάλο ξενοδοχείο στο Λας Βέγκας στριπ, 
μέσα σε 10 εκτάρια από κήπους. Έχει εστια-
τόρια, μπαρ, καφέ, πισίνα κ.α. Όλα τα δωμάτια 
είναι στούντιος και σουίτες μεγάλα και άνετα, 
με μπάνιο, king size κρεβάτια, μίνι μπαρ κ.α.

Αρχοντικά και επαύλεις αποικιακού ρυθμού, μουσική τζαζ και ρομαντικά ποταμόπλοια που δι-
ασχίζουν τον μακρύτερο ποταμό της Γης τον Μισσισιπή. Όλα αυτά είναι η Νέα Ορλεάνη, η δια-
σημότερη και πιο νοσταλγική πόλη του Αμερικανικού Νότου.
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Μια βόλτα στην γαλλική συνοικία της πόλης / • Μια βόλτα στον φημισμένο δρόμο Μπέρμπον 
• Το Preservation Hall, το μέγαρο που γεννήθηκε η τζαζ / • Το νεκροταφείο St Louis Cemetery 
no 1 / • Το γήπεδο astrodome
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και πρoς το αεροδρόμιο / • Ξενάγηση στην πόλη / • Κρουαζιέρα με ποταμό-
πλοιο στον Μισσισιπή / • Ξενάγηση στην γαλλική συνοικία

Νέα Ορλεάνη

Ηotel Westin Canal Palace 5*
Πολυτελές κομψό ξενοδοχείο ευρωπαϊκού 
γαλλικού στυλ δίπλα στον ποταμό Μισσισιπή. 
Έχει εστιατόρια, μπαρ, εξωτερική πισίνα, κέ-
ντρο υγείας, εμπορικά μαγαζιά, κ.α. Όλα τα 
δωμάτια έχουν κλιματισμό, τηλέφωνο, ραδιό-
φωνο, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ κ.α.



ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το εθνικό παλάτι που βρίσκονται τα 
γραφεία του προέδρου.
• Το Ομοσπονδιακό Θησαυροφυλάκιο, τα 
αρχεία του κράτους, το μουσείο του προ-
έδρου Μπενίτο Χουάρε και οι καταπλη-
κτικές τοιχογραφίες του Δον Ντιέγκο Ρι-
βέρα.
• Την Μητρόπολη που βρίσκεται βόρεια 
της πλατείας και είναι από τα πρώτα κτί-
σματα των Ισπανών.
• Την περιοχή Αλαμέντα, με το πρώτο δη-
μόσιο πάρκο στο κέντρο της πόλης.
• Το παλάτι των Καλών Τεχνών που είναι 
και η έδρα του Λαογραφικού Μπαλέτου.
• Το πάρκο Chapultepec, το μεγαλύτερο 
πάρκο της πόλης, με λίμνες, ζωολογικό 
κήπο, βοτανικά μουσεία, και στο ψηλό-
τερο σημείο είναι το κάστρο του κορτέζ.
• Το εθνικό ανθρωπολογικό μουσείο από 
τα καλύτερα του κόσμου.
• Το αυτόνομο Εθνικό Πανεπιστήμιο του 
Μεξικού, που είναι και το μεγαλύτερο 
στην Νότια Αμερική.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
• Ολοήμερη ξενάγηση στην πόλη
• Μισή ημέρα ξενάγηση στην περιοχή 
Ζοκάλο
• Ολοήμερη ξενάγηση στο Τεοτιχουακάν

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Colonia Condesa – απολαύστε ένα θαυ-
μάσιο γεύμα στα ήσυχα μπιστρό της πε-
ριοχής
• Κάντε μια βόλτα το βράδυ στην περιο-
χή Zona Rosa
• Παρακολουθήστε ένα μπαλέτο

Ημερομηνίες Αναχώρησης και Τιμές
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον ένθε-
το τιμοκατάλογο για ημερομηνίες αναχώ-
ρησης και τιμές.

Ατομικά / Ομαδικά ταξίδια
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Μια πόλη με πολύ περισσότερα από ότι ίσως νομίζετε. Από την οικοδόμηση της (χτίστηκε 
πάνω σε λίμνη), τις τοιχογραφίες του Δον Ντιέγκο Ριβέρα με την ιστορία του Μεξικού, μέχρι 
τις αρχαιότητες στο γειτονικό Τεοτιχουακάν, την μουσική της και πολλά άλλα.

Hotel Krystal Rosa 4* sup.
Όμορφο ξενοδοχείο στην καρδιά της εμπορι-
κής ζώνης της Πασέο Ντε Λα Ρεφόρμα. Έχει 
εστιατόριο με ποικίλες σπεσιαλιτέ, ποικιλία 
από μπαρ, κλαμπ, καφέ, πισίνα, συνεδριακούς 
χώρους, πάρκινκ και πολλά άλλα. Όλα τα δω-
μάτια είναι άνετα με μπάνιο, κλιματισμό, δορυ-
φορική τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών, τη-
λέφωνα και μίνι μπαρ.

1η ημέρα Πτήση για Μεξικό 
Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό το Μέξικο Σίτυ. 
Μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο 
μας. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα Μέξικο Σίτυ - Ξενάγηση 
πόλης
Ξεκινάμε από την πλατεία Zocalo. Θα δού-
με τον Καθεδρικό Ναό, το Παλάσιο Νασιονάλ 
και το Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα Μέξικο Σίτυ 
Ελεύθερη ημέρα στο Μέξικο Σίτι. Περπατή-
στε την κεντρική λεωφόρο και επισκεφθείτε 
τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Το βράδυ στις 
20.00 δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο.

4η ημέρα Μέξικο Σίτυ (Παναγία Γου-
αδελούπης - Πυραμίδες Τεοτιχουακάν)
Θα πάμε στην Παναγία της Γουαδελούπης, 
στο Τεοτιχουακάν, στη Λεωφόρο των Νε-

κρών κ.α. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο περίπου στις 18.00.

5η ημέρα Τάξκο 
Πρώτη στάση μας η Γκουαρναβάκα. Συνεχί-
ζουμε με την πόλη του Τάξκο. Γεύμα σε το-
πικό παραδοσιακό εστιατόριο. Το απόγευμα 
επιστροφή στο Μεξικό.

6η ημέρα Ελεύθερη μέρα - Μέξικο 
Σίτι - Πτηση για Ελλάδα
Πρωινό ελεύθερο για τις τελευταίες αγορές 
σας. Check out από το ξενοδοχείο στις 13.00, 
Επιβίβαση και επιστροφή στην Αθήνα μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού.

7η ημέρα Πτήση για Ελλάδα
Άφιξη στην Ελλάδα.

Συνοπτικό πρόγραμμα

Μεξικό / Μέξικο Σίτυ

Hotel Gran Melia Mexico
Reforma 5*
Μοντέρνο εντυπωσιακό ξενοδοχείο απο γυα-
λί στην περιοχή της Ρεφόρμα δίπλα σε όλα τα 
εμπορικά μαγαζιά και εστιατόρια. Έχει εστια-
τόρια, μπαρ, κλάμπ, καφέ, εμπορικά καταστή-
ματα, συνεδριακούς χώρους, κέντρο υγείας με 
σπα και περιποίηση. Tα δωμάτια έχουν μπάνιο, 
κλιματισμό, τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών, 
τηλέφωνα, μίνι μπάρ, ίντερνετ και φαξ.
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Ξενάγηση της περιοχής.
• Ολοήμερη εκδρομή στην περιοχή Του-
λούμ και Ξελ-Χά.
• Ολοήμερη εκδρομή στη Τσισέν Ίτζα.
• Καταδύσεις και snorkeling.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και πρoς τα αεροδρόμιο.
• Μεταφορές από και πρoς το λιμάνι.
• Ξενάγηση της περιοχής.
• Εκδρομή στο νησί Ιξτάπα.
• Καταδύσεις και θαλάσσια σπορ

Ατομικά ταξίδια

Ατομικά ταξίδια

Κυριότερο θέρετρο της μεξικάνικης καραϊβικής που το προτιμούν παραθεριστές ξανά και ξανά 
για την κατάλευκη άμμο του, τα κρυστάλλινα νερά και το μεξικάνικο ταμπεραμέντο. Ένα από 
τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του είναι ότι βρίσκεται δίπλα σε πολλά σημαντικά αρχαία αξι-
οθέατα στην χερσόνησο Γιουκατάν όπως και το παραδείσιο καταφύγιο Ιλας Ντε Λα Μουχέρας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την πρωτεύουσα την Μάγιας την Chicken Itza με την περίφημη πυραμίδα Κουκουλκάν, το κά-
στρο, την αυλή των Χιλίων Κίονων, το πηγάδι των Θυσιών, τον Ναό των Πολεμιστών.
• Την περιοχή Τουλούμ και Ξελ-Χά με αρχαίο πολιτισμό των Μάγια.

Κανκούν

Hotel Fiesta Americana 
Condesa Cancun 5*
Μεγάλο θέρετρο στην παραλία σε απόστα-
ση 10 χλμ απο την πόλη. Έχει εστιατόρια, 
μπαρ με ζωντανή μουσική, όλα τα θαλάσσια 
και επίγεια σπορ, συνεδριακούς χώρους, κέ-
ντρο υγείας με σπα, γυμναστήρια, γήπεδο του 
γκόλφ. Τα δωμάτια είναι με κλιματισμό, μπά-
νιο, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, δορυ-
φορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και μπαλκόνι. 

Ίσως από τα πιο «δυνατά» ονόματα θέρετρων στον παγκόσμιο τουρισμό ή τουλάχιστον μέχρι 
πριν από κάποια χρόνια. Ακολουθώντας το, πλάθει κανείς εξωτικές εικόνες, νύχτες μαγικές 
και κοσμοπολίτικα ξεφαντώματα με βέρo μεξικάνικο ταμπεραμέντο. Άλλοτε απαραίτητο θέ-
ρετρο των ηθοποιών, προσελκύει ταξιδιώτες όλο τον χρόνο με το ήπιο κλίμα του.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Μια βόλτα στην παραλιακή γνωστή λεωφόρο Πουέρτο Μαρκές περνώντας και από τις πολυ-
τελείς βίλες των αστέρων για να καταλήξετε στον κόλπο της Λα Κεμπράδα όπου μπορείτε να 
θαυμάσετε τους θαρραλέους δύτες των βράχων.

Ακαπούλκο

Hotel Las Brisas 5*
Βρίσκεται μέσα σε τροπικούς κήπους με θέα 
τον κόλπο του Ακαπούλκου. Έχει εστιατόρια, 
πισίνες, τέννις, μπαρ, καφέ, νάιτ κλάμπ, συ-
νεδριακούς χώρους, πάρκινκ, όλα τα θαλάσ-
σια σπορ. Όλα τα κασίτας(μεγάλα δωμάτια) τα 
οποία έχουν δική τους ή μοιράζονται πισίνα, 
είναι σε διάφορα επίπεδα και έχουν κλιματι-
σμό, μπάνιο, μίνι μπαρ, βεράντα, τηλεόραση, 
ίντερνετ, φαξ κλπ. 
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Κούβα / Αβάνα 9 ημ. 7 νύχτ.

1η ημέρα
Πτηση για Αβανα 
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για 
την Αβάνα. Στο αεροδρόμιο θα σας υποδε-
χθεί ο τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός σας 
και θα σας μεταφέρει στο ξενοδοχείο σας. 

2η ημέρα
Αβάνα - Ολοήμερη ξενάγηση πόλης - 
Κοχιμάρ 
Μετά το πρωινό, θα ξεκινήσουμε μια μεστή 
και κατατοπιστική ξενάγηση της πιο όμορ-
φης πόλης του νησιού. Η Αβάνα, πρωτεύου-
σα του νησιού, το «μαργαριτάρι των Αντιλ-
λών» όπως την αποκαλούν πολλοί, διαθέτει 
μερικά από τα ωραιότερα αποικιακά κτίρια 
της καραϊβικής. Εμείς θα ξεκινήσουμε από 
την «παλιά πόλη» όπου ιστορία, πολιτισμός 
και διασκέδαση συνυπάρχουν και εντυπω-
σιάζουν. Θα δούμε το Καπιτώλιο, το φρούριο 
Ελ Μόρο, την Μικρογραφία της Παλιάς Πό-
λης, θα συνεχίσουμε με την ρομαντική «κα-
θολική πλατεία» και τέλος θα φτάσουμε στο 
«Παλάτι της Κουβανικής Τέχνης και Χειροτε-
χνίας». Η πρωινή μας ξενάγηση θα ολοκλη-
ρωθεί με επίσκεψη στο Μουσείο του ποτού 
ρούμι, και στην μοναδική ελληνική Ορθόδο-
ξη εκκλησία της Καραϊβικής. Το μεσημέρι θα 
απολαύσουμε το γεύμα μας σε τοπικό κουβα-
νέζικο εστιατόριο. Ξενάγηση στην συνέχεια, 
στο Κοχιμάρ, το αγαπημένο ψαροχώρι του 
Χεμινγουέι, και στην Μοντέρνα Αβάνα. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μετα-
φορά στο εστιατόριο “LA CASONA”, όπου θα 
δειπνήσουμε με τους ήχους ζωντανής παρα-
δοσιακής κουβανέζικης μουσικής.

3η ημέρα Αβάνα – Ολοήμερη εκδρο-
μή Βινιάλες – Πινάρ ντελ Ρίο
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την μαγευ-

τική κοιλάδα Βινιάλες. Πράσινοι βελούδινοι 
λοφίσκοι, πανύψηλα φοινικόδεντρα, καταρ-
ράκτες, υπόγειες σπηλιές με ποτάμια συνθέ-
τουν αυτό το μεγαλείο της φύσης που ακού-
ει στο όνομα Βινιάλες. Καθοδόν, στο Πινάρ 
ντελ Ρίο, γεωργική περιοχή με καλλιέργει-
ες καπνού, θα επισκεφθούμε ένα τυπικό ερ-
γοστάσιο πούρων όπου ανάμεσα στ’ άλλα 
πωλούνται και τα «μυθικά» Cohiba. Συνεχί-
ζουμε για την κοιλάδα Βινιάλες για να θαυ-
μάσουμε τους μοναδικούς λόφους που ξεπη-
δούν από την κοιλάδα, κατάφυτοι και σχεδόν 
απόκοσμοι. Στη συνέχεια θα επισκεφθού-
με το «Προϊστορικό Τείχος» και τη «Μυστι-
κή Σπηλιά του Ινδιάνου» όπου με μικρή βάρ-
κα θα διασχίσουμε το υπόγειο ποτάμι της. Θα 
απολαύσουμε το μεσημεριανό μας γεύμα σε 
αποικιακό εστιατόριο της περιοχής και στη 
συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Αβάνα. Το 
βράδυ μετά το δείπνο στο ξενοδοχείο, απο-
λαύστε ένα «strawberry daquiri» στη διάση-
μη Φλοριδίτα όπως συνήθιζε ο Χεμινγουέι 
και δεκάδες άλλες διασημότητες της χρυσής 
εποχής της Αβάνα ή προαιρετικά μπορείτε να 
παρακολουθήσετε ένα φαντασμαγορικό θέ-
αμα από επαγγελματίες χορευτές στο φημι-
σμένο CABARET TROPIKANA ή PARISIEN.

4η ημέρα
Αβάνα
Ελεύθερη μέρα να την αξιοποιήσετε όπως 
επιθυμείτε. Εμείς απλώς θα «κλέψουμε» 
2-3 ώρες από τον χρόνο σας, προσφέροντας 
βόλτα με αυτοκίνητα/αντίκες στην περίφημη 
παραλιακή λεωφόρο της Αβάνας –Malecon 
συνοδευόμενη από ένα ποτό (mohito, cuba 
libre, daquiri ή ότι τοπικό ποτό επιθυμείτε) σε 
τοπική καφετέρια, υπό τους ήχους ζωντανής 
κουβανέζικης μουσικής.Το βράδυ μεταφορά 
στο «Εθνικό Ενυδρείο» της Αβάνας, όπου θα 
δειπνήσουμε παρακολουθώντας ένα μοναδι-

κό, αξέχαστο θέαμα με δελφίνια

5η ημέρα
Αβάνα - Santa Maria del Mar
Σήμερα θα πάμε για μπάνιο στην ωραιότερη 
παραλία της περιοχής Santa Maria del Mar. 
Κατάλευκη ψιλή άμμος, πρασινογάλαζα κα-
θαρά, ζεστά νερά και οι ήχοι παραδοσιακής 
κουβανέζικης μουσικής και χορός στην πα-
ραλία, θα μας σαγηνέψουν. Το απόγευμα επι-
στροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ Θα μετα-
φερθούμε στον Άγιο Νικόλαο, την ορθόδοξη 
εκκλησία μας στην παλιά πόλη, για να παρα-
κολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία της Ανα-
στάσεως. 

6η - 7η ημέρα
Αβάνα - Ελεύθερες μέρες 
Επισκεφθείτε το μεγάλο παζάρι της πόλης, 
όπου θα βρείτε κοσμήματα και διακοσμητικά 
αντικείμενα κατασκευασμένα από θαλάσσι-
ες χελώνες, κροκόδειλους, κοράλλια, κορ-
μούς και καρπούς εξωτικών δέντρων, κε-
ραμικά αλλά και έργα ζωγραφικής τέχνης. 
Περπατήστε στα στενά σοκάκια της παλιάς 
πόλης και ξεκουραστείτε στη περίφημη πα-
ραλιακή λεωφόρο της Malecon, αγναντεύο-
ντας το ηλιοβασίλεμα και τον ήλιο να χάνεται 
στη θάλασσα σε μια πανδαισία χρωμάτων. 

8η ημέρα
Αβάνα - Πτήση επιστροφής
Λίγα πράγματα τα ζει κανείς στη ζωή του τόσο 
έντονα. Ένα ταξίδι στην Κούβα είναι ένα από 
αυτά. Με την γλυκόπικρη γεύση του αποχω-
ρισμού επιστρέφουμε οδικώς στην Αβάνα 
για την πτήση της επιστροφής στην Ελλαδα.

9η ημέρα
Άφιξη στην Ελλαδα

Ομαδικά ταξίδια

Η Κούβα μας επανάστασης, του Κάστρο και του Τσε-Γκεβάρα, απλωμένη στη ζεστή αγκαλιά της Καραϊβικής, με τις απέραντες πρασινογάλαζες 
παραλίες, τις καταπράσινες εύφορες πεδιάδες και τα επιβλητικά βουνά με την τροπική εξωτική βλάστηση… Κατοικημένη από ζεστούς, φιλό-
ξενους και χαρούμενους ανθρώπους, που ζουν στο ρυθμό μας εκρηκτικής μουσικής χορεύοντας και πίνοντας το παραδοσιακό ρούμι, η Κούβα 
διατηρεί ανεξίτηλα τα σημάδια των αποικιακών χρόνων και την δυναμική ιστορία μας, με μάρτυρες τα σπάνιας αρχιτεκτονικής αξίας και ομορ-
φιάς κτήρια, που ακόμα και μισογκρεμισμένα αναδύουν την αίγλη του πλούσιου παρελθόντος μας. Ανάψτε κι’ μας ένα πούρο Αβάνας ή πιείτε 
το αυθεντικό “Cuba-Libre” και ζήστε μια μοναδική εμπειρία. Μια εμπειρία ζωής!!!



121

1η ημέρα Πτήση για Αβάνα 
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για 
την Αβάνα. Στο αεροδρόμιο θα σας υποδε-
χθεί ο τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός σας 
και θα σας μεταφέρει στο ξενοδοχείο σας 
στο κέντρο της πόλης. 
 
2η ημέρα Αβάνα - Ολοήμερη ξενά-
γηση πόλης - Κοχιμάρ 
Θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση της πιο όμορ-
φης πόλης του νησιού. Θα δούμε το Καπιτώ-
λιο, το φρούριο Ελ Μόρο, την Μικρογραφία 
της Παλιάς Πόλης, θα συνεχίσουμε με την 
«καθολική πλατεία» και τέλος θα φτάσουμε 
στο «Παλάτι της Κουβανικής Τέχνης και Χει-
ροτεχνίας». Η πρωινή μας ξενάγηση θα ολο-
κληρωθεί στο Μουσείο του ποτού ρούμι, και 
τον Άγιο Νικόλαο. Το μεσημέρι γεύμα σε το-
πικό κουβανέζικο εστιατόριο. Ξενάγηση στο 
Κοχιμάρ, το αγαπημένο ψαροχώρι του Χεμιν-
γουέι, και στην Μοντέρνα Αβάνα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μεταφορά στο 
εστιατόριο «La Torre».
 
3η ημέρα Αβάνα - Ολοήμερη εκδρο-
μή Βινιάλες - Πινάρ ντελ Ρίο
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την μαγευ-
τική κοιλάδα Βινιάλες. Καθοδόν, στο Πινάρ 
ντελ Ρίο, θα επισκεφθούμε ένα τυπικό εργο-
στάσιο πούρων. Συνεχίζουμε για την κοιλά-
δα Βινιάλες. Στη συνέχεια θα επισκεφθού-
με το «Προϊστορικό Τείχος» και τη «Μυστική 
Σπηλιά του Ινδιάνου». Το μεσημέρι γεύμα σε 
αποικιακό εστιατόριο και επιστροφή στην 
Αβάνα. Το βράδυ μετά το δείπνο στο ξενοδο-
χείο, απολαύστε ένα «strawberry daiquiri» 
στη διάσημη Φλοριδίτα.
 
4η ημέρα Αβάνα
Ελεύθερη μέρα. Βόλτα με αυτοκίνητα/αντί-
κες στην περίφημη παραλιακή λεωφόρο της 
Αβάνας - Malecon. Επισκεφθείτε το μεγά-

λο παζάρι της πόλης. Περπατήστε στα στε-
νά σοκάκια της παλιάς πόλης και ξεκουρα-
στείτε στη περίφημη παραλιακή λεωφόρο 
της Malecon. Το βράδυ μεταφορά στο «Εθνι-
κό Ενυδρείο», όπου θα δειπνήσουμε παρα-
κολουθώντας ένα μοναδικό, αξέχαστο θέα-
μα με δελφίνια.
 
5η ημέρα Αβάνα - Γκουαμά - Σιεν-
φουέγος 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για Σιενφουέ-
γος. Καθοδόν, επίσκεψη με ταχύπλοο, στην 
καρδιά της λίμνης των θησαυρών «Isla del 
desoro», στο Γκουαμά. Στο «Λα Μπόκα», 
στην είσοδο των καναλιών που οδηγεί στη 
λίμνη, βρίσκεται η «Φάρμα Αναπαραγωγής 
Κροκοδείλων», σημαντικό κομμάτι της άγρι-
ας πανίδας της Κούβας, οι οποίοι προστα-
τεύονται στο φυσικό τους περιβάλλον από 
το ανεξέλεγκτο κυνήγι. Γεύμα σε επαρχια-
κό εστιατόριο στο «Λα Μπόκα». Αναχώρηση 
στην συνέχεια και περιήγηση στην πόλη του 
Σιενφουέγος χτισμένη το 1819 από Γάλλους 
άποικους. Τακτοποίηση στα δωμάτια και δεί-
πνο στο ξενοδοχείο σας.
 
6η ημέρα Σιενφουέγος - Τρινι-
δάδ - Σάντα Κλάρα - Βαραδέρο (All 
inclusive) 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το γραφι-
κό Τρινιδάδ, όπου θα περιηγηθούμε στην 
πόλη, που ίδρυσαν οι Ισπανοί στις αρχές του 
16ου αιώνα, και έχει ανακηρυχθεί από την 
UNESCO ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστι-
κής κληρονομιάς. Θα περιπλανηθούμε στα 
στενά πλακόστρωτα σοκάκια της πόλης, με 
τα χαρακτηριστικά σπίτια, με τις κεραμοσκε-
πές και τις λουλουδιασμένες εσωτερικές αυ-
λές τους. Θα γνωρίσουμε το παλιό κομμάτι 
αυτής της θρυλικής πόλης και θ’ απολαύ-
σουμε την κεντρική πλατεία Πλάθα δε Άρ-
μας, περιτριγυρισμένη από αποικιακά κτίρια. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Ρομαντικό 
Μουσείο και το παραδοσιακό καφενείο “La 
Canchanchara”, όπου θα γευτούμε το τοπι-
κό ποτό από ζαχαροκάλαμο, ακούγοντας ζω-
ντανή κουβανέζικη μουσική. Γεύμα σε τοπι-
κό εστιατόριο και αναχώρηση για την πόλη 
που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επα-
ναστάτη σύμβολο Τσέ Γκεβάρα, τη Σάντα 
Κλάρα. Το μνημείο στην μνήμη του Εθνικού 
Ήρωα θα σας εντυπωσιάσει και θα σας μυ-
ήσει στην πρόσφατη επαναστατική ιστορία 
του νησιού. Μετά την περιήγηση αναχωρού-
με για το κοσμοπολίτικο Βαραδέρο. Δείπνο 
στο ξενοδοχείο σας. 
 
7η ημέρα Βαραδέρο - Ελεύθερη 
μέρα στο Βαραδέρο (All inclusive)
Χαρείτε την απόλαυση: πρασινογάλαζες κα-
θαρές θάλασσες, παραλίες με χρυσές αμ-
μουδιές για ξεκούραση αλλά και θαλάσσια 
σπορ, γραφικά μπαράκια που σερβίρουν το-
πικά κοκτέιλ, ήχοι κουβανέζικης μουσι-
κής, Salsa, Merenque, Regeaton. Περιβάλ-
λον που σαγηνεύει και τον πιο απαιτητικό 
επισκέπτη. Μην χάσετε το τοπικό παζάρι και 
μία βόλτα με την κουβανέζικη άμαξα-σούστα 
ενώ προαιρετικά μπορείτε να επισκεφτείτε 
το Δελφινάριο με το φαντασμαγορικό θέαμα, 
όπως και να πραγματοποιήσετε μονοήμερη 
κρουαζιέρα με καταμαράν στα νησιά Cayos 
Blancos, με τα φρεσκότατα ψαρικά και τις 
μαγευτικές παραλίες, όπου μπορείτε να κο-
λυμπήσετε παρέα με τα δελφίνια.  
 
8 ημέρα Βαραδέρο - Αβάνα - Αθήνα 
Λίγα πράγματα τα ζει κανείς στη ζωή του τόσο 
έντονα. Ένα ταξίδι στην Κούβα είναι ένα από 
αυτά. Με την γλυκόπικρη γεύση του αποχω-
ρισμού επιστρέφουμε οδικώς στην Αβάνα 
για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα
 
9η ημέρα Άφιξη στην Ελλάδα

Κλασική Κούβα 9 ημ. / 7 νύχτ.
Ομαδικά ταξίδια

 Αβάνα, Κοχιμάρ, Βινιάλες, Γκουαμά, Σιενφουέγος,
Τρινιδάδ, Σάντα Κλάρα, Βαραδέρο
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«Το Μπριγιάν της Καραιβικής» αποκαλείται χαϊδευτικά η Σέιντ Λουτσία και όχι τυχαία. Συνα-
ντάς μια περιμετρική αλυσίδα απο απόκρυφες, ζαχαρένιες ακρογιαλές που χουζουρεύουν 
στην αγκαλιά τραχειών γκρεμών. Λόφοι που αλληλοδιαδέχονται, κατάφυτοι με τροπικούς ιβί-
σκους, φραντζιπάνι, ορχιδέες και γιασεμιά. Ηφαιστειακοί κώνοι που ορθώνονται δραματικά 
προς τον ουρανό.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Τα δάση της βροχής με τα αμέτρητα εξωτικά πουλιά, ζώα και φυτά.
• Το ηφαίστειο Soufriere το μοναδικό που μπορείς να μπείς σχεδόν μέσα.
• Τις μπανανοφυτείες, του καταρράκτες και την φοβερή φύση

Σάντα Λουτσία

Almond Smugglers Cove St 
Lucia 4* (all Inclusive)
Μέσα σε 22 εκτάρια τροπικών κήπων και στην 
παραλία το ξενδοχείο έχει 2 εστιατόρια, μπαρ, 
καφέ, νάιτ κλαμπ, πισίνα, σάουνα, μασάζ, γυ-
μναστήρια, θαλάσσια & επίγεια σπορ. Τα δω-
μάτια βλέπουν την θάλασσα ή τους κήπους, 
έχουν μπάνιο, κλιματισμό, ανεμιστήρα ορο-
φής, τηλεόραση, μίνι μπαρ, τηλέφωνο, στε-
γνωτήρα μαλλιών.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Απο τα πιο αυθευντικά νησιά της Καραϊ-
βικής με πολυ κρεόλ ταμπεραμέντο, αλώ-
βητο φυσικό κάλλος, και παρθένες αμ-
μουδιές με κλειστούς κολπίσκους. Μην 
παραλείψετε μια επίσκεψη στην σαββα-
τιάτικη αγορά της πρωτεύουσας Κάστρις.
Πολλά χρώματα και αρώματα σας περι-
μένουν εκεί.

Ένα απο τα μεγαλύτερα και πιο ωραία νησιά της Καραϊβικής, η Τζαμάϊκα είναι μια χώρα με ζα-
χαρένιες αμμουδιές, γαλάζια νερά, δροσερά καταπράσινα βουνά με καταρράκτες και βέβαια 
μουσική και μουσικοί.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Περπατήστε στην Parade με τα μεγάλα πεζοδρόμια και τα παλιά κτίρια στην καρδιά της πό-
λης • Δοκιμάστε το ωραίο και διάσημο τζαμαϊκανό ρούμι Παραθαλάσσια θέρετρα του νησιού
• Το Μοντεγκο Μπέι - το βασικό τουριστικό κέντρο του νησιού με πολλές παραλίες και πολλά 
ξενοδοχεία • Το Οτσο Ρίος - ο συνήθης προορισμός των κρουαζιερόπλοιων • Νεγκρίλ - Το πιο 
ζωντανό μέρος με τις μεγαλύτερες και καλύτερες παραλίες. Εδώ διοργανώνονται συναυλίες 
ρέγγε • Ράναγουαί Μπέυ - γνωστό για τις κοραλλιογενείς παραλίες με ελάχιστη τουριστική 
υποδομή • Πόρτ Αντόνιο - απομωνομένο στο βορειοανατολικό μέρος είναι σημείο για πεζο-
πορία και rafting στον Ρίο Γκραντε • Νότια Ακτή -Treasure Beach - οι περισσότερες παραλίες 
είναι απομονωμένες και έχουν γκρί άμμο.

Τζαμάϊκα

Hotel Half Moon Golf, Tennis 
and Beach club 5*
Βρίσκεται στο Ρόους Χάλλ 7 μίλια απο το Μο-
ντέγκο Μπέι στην παραλία. Έχει εστιατόρια, 
μπαρ, καφέ, πισίνες, καμπαρέ, σάουνα, μα-
σάζ, σπα, γυμναστήρια, θαλάσσια & επίγεια 
σπορ. Τα δωμάτια και μπάνγκαλοους βλέπουν 
την θάλασσα ή τους κήπους, έχουν μπάνιο, 
κλιματισμό, ανεμιστήρα οροφής, τηλεόραση, 
μίνι μπαρ, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το μουσείο του Μπόμπ Μάρλευ στο Κίν-
γκστον • Το μουσείο Νομισμάτων, το Γε-
ωολογικό μουσείο, το εθνικό της ιστορι-
κής Αρχαιολογίας • Τον βοτανικό κήπο 
της πόλης / • Τον ποταμό Ρίο Γκραντε • 
Το Jamaica House - το κυβερνείο • Την 
εθνική βιβλιοθήκη

Ατομικά ταξίδιαΑτομικά ταξίδια



Μπαρμπάντος
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
• Την σπηλιά του Χάρισον όπου μπορείτε 
να θαυμάσετε σταλακτίτες και σταλαγμί-
τες, υπόγεια ρυάκια, και πολλά άλλα φυ-
σικά φαινόμενα που είναι σίγουρα μια 
αξέχαστη εμπειρία.
• Το μουσείο Μπαρμπάντος που βρίσκε-
ται σπίτι του 19 αιώνα με θεσπέσια αρχιτε-
κτονική όπου μπορείτε να δείτε τα αρχαι-
ολογικά ευρήματα, δείγματα της ιστορίας 
του νησιού. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
• Μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο
• Μισή ημέρα ξενάγηση στην πρωτεύουσα
• Ολοήμερος γύρος του νησιού
• Ολοήμερη εκδρομή στα γειτονικά νησιά 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Κάντε μια βόλτα στους βοτανικούς κή-
πους Ανδρομέδα όπου μέσα σε 6 στρέμ-
ματα βρίσκονται πανέμορφες συλλογές 
από τροπικά φυτά 
• Κάντε μια βόλτα στον Εθνικό κήπο και 
εντυπωσιαστείτε από την τόσο διαφορε-
τική τροπική ζώνη

Το Μπαρμπάντος ή ( Μπαρμπέιντος) είναι γνωστό επίσης και σαν μικρή Αγγλία και χαίρει εκτί-
μησης πολύ καλού θέρετρου στην Καραϊβική με ωραίες παραλίες και γαλαζοπράσινα νερά δί-
νοντας την ευκαιρία για πολλές δραστηριότητες την ημέρα στην παραλία και το βράδυ με  δια-
σκέδαση στα πολλά ωραία εστιατόρια και μπαρ του νησιού.

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

Ατομικά ταξίδια
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Almond Casuarina Beach
Resort 4* (all inclusive)
Καινούργιο ξενοδοχείο βρίσκεται στο νότιο 
μέρος του νησιού, στην Dover Beach 4 μίλια 
από την πρωτεύουσα Bridgetown. Είναι μέσα 
σε τροπικούς κήπους που φτάνουν πάνω στην 
λευκή άμμο. Έχει 3 γκουρμε εστιατόρια, τέσ-
σερα μπαρ, έχει όλα τα θαλάσσια σπορ, τένις, 
γυμναστήριο, δωρεάν χρήση παραλίας, 3 πι-
σίνες και ειδικός χώρος για παιδιά. Έχει 267 
δωμάτια που χωρίζονται σε 5 κατηγορίες μέσα 
στους κήπους, όλα με κλιματισμό, μπάνιο/
ντους, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, καφετιέρα, τη-
λεόραση και όλα έχουν μπαλκόνι ή βεράντα.

Almond Beach Village 4*
(all inclusive)
Βρίσκεται στο βόρειο μέρος του νησιού, την 
χρυσή ακτή όπως την αποκαλούν, 20' από την 
πρωτεύουσα Bridgetown, μέσα σε κήπους και 
έχει πανοραμική θεά στην Καραϊβική. Έχει 
μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, μπαρ με θέα 
την θάλασσα, ντίσκο,  πλήρες εξοπλισμένο κέ-
ντρο υγείας με σπα, τζακουζι, 10 πισίνες, όλα 
τα θαλάσσια σπορ, γήπεδα του τένις, γήπεδο 
του γκολφ. Τα 395 δωμάτια χωρισμένα σε διά-
φορες κατηγορίες, όλα με κλιματισμό, μπάνιο/
ντους, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, καφετιέρα, τη-
λεόραση και όλα έχουν μπαλκόνι ή βεράντα.

Almond Beach Club & Spa 4*  
(all inclusive)
Βρίσκεται στο βόρειο μέρος του νησιού, την 
χρυσή ακτή όπως την αποκαλούν, 20 λεπτά από 
την πρωτεύουσα Bridgetown. Βρίσκεται μέσα 
σε κήπους και έχει πανοραμική θεά στην Κα-
ραϊβική. Έχει μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, 
μπαρ με θέα την θάλασσα, πλήρες εξοπλισμέ-
νο κέντρο υγείας με σπα, τζακούζι, 3 πισίνες, 
όλα τα θαλάσσια σπορ, γήπεδα του τένις. Τα 161 
δωμάτια χωρισμένα σε διάφορες κατηγορίες, 
όλα με κλιματισμό, μπάνιο/ντους, τηλέφωνο, 
ραδιόφωνο, καφετιέρα, δορυφορική τηλεόρα-
ση και όλα έχουν μπαλκόνι ή βεράντα.
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Το Μπουένος Άιρες η γιγαντιαία πρωτεύουσα της Αργεντινής και η πόλη των «Καλών Ανέμων» 
είναι η έκτη σε μέγεθος πόλη στον κόσμο. Είναι χτισμένη στις όχθες του Ρίο Ντε Πλάτα, του 
ασημένιου ποταμού και είναι μια πόλη γλεντζέδων και καλοφαγάδων.

Hotel Νh City 4*
Ισπανικό μοντέρνο ξενοδοχείο στο κέντρο της 
πόλης δίπλα στο κονγκρέσο, στον καθεδρικό 
ναό και στα άλλα σημαντικά αξιοθέατα. Έχει 
εστιατόριο, κοκτέιλ μπαρ, καφέ, συνεδρια-
κούς χωρούς, πάρκινγκ, γυμναστήριο, σάου-
να, σολάριουμ, εξωτερική θερμαινόμενη πι-
σίνα, κομμωτήριο. Όλα τα 303 δωμάτια είναι 
με μπάνιο, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόρα-
ση, τηλέφωνα, ίντερνετ, μίνι μπαρ, στεγνωτή-
ρα μαλλιών και επιλογή από μαξιλάρια. 

Αργεντινή / Μπουένος Άιρες

Hotel Nh Latino 4*
Ολοκαίνουργιο μοντέρνο ξενοδοχείο στην επι-
χειρηματική ζώνη λίγα λεπτά από τα καλύτε-
ρα εμπορικά κέντρα. Έχει εστιατόριο, μπαρ, 
καφέ, συνεδριακούς χώρους, γυμναστήριο, 
σάουνα, σολάριουμ. Όλα τα 98 δωμάτια είναι 
με μπάνιο, κλιματισμό, δορυφορική τηελόρα-
ση, τηλέφωνα, ίντερνετ, μίνι μπαρ, στεγνωτή-
ρα μαλλιών. 

Hotel Park Central Kempinski 5*
Πολύ κεντρικό ξενοδοχείο δίπλα στο θέα-
τρο Κόλον. Έχει εστιατόριο με διεθνή κουζί-
να και μουσική πιάνου, μπαρ, καφέ, συνεδρια-
κούς χώρους και εμπορικό μαγαζί και πάρκινκ. 
Τα 70 κλιματιζόμενα δωμάτια με μπάνιο κλι-
ματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, 
ίντερνετ, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών. 

Hotel Park Plaza Kempisnki 5*
Mπουτίκ ξενοδοχείο στην αριστροκρατική πε-
ριοχή της Ρικολέτα και πάνω στην διάσημη λε-
ωφόρο Alvear. Έχει εστιατόριο με διεθνή κου-
ζίνα, μπαρ, καφέ, συνεδριακούς χώρους κ. α. 
Τα 70 κλιματιζόμενα δωμάτια με μπάνιο κλι-
ματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ίντερνετ, μίνι 
μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών. 

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Το θέατρο Κολόν.
• Την καλλιτεχνική συνοικία Λα Μπόκα, 
αλλά με προσοχή μιας και έχει γίνει επι-
κίνδυνη.
• Την πλατεία Κογκρέσσου.
• Την αριστοκρατική συνοικία Ρικολέτα.
• Τον καθεδρικό ναό και το προεδρικό μέ-
γαρο(Casa Rosada).
• Την περιοχή Σαν Τέλμο πατρίδα του 
Τάνγκο.
• Το ζωολογικό κήπο.
• Τα πολλά μουσεία.
• Την περιοχή Μπελγκράνο.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρό-
μιο.
• Μισή ξενάγηση της πόλης.
• Μισή ημέρα νυχτερινή ξενάγηση με 
ποτό στην περιοχή Ρικολέτα.
• Μισή ημέρα εκδρομή στον Ποταμό Λα 
Πλατα.
• Ολοήμερη εκδρομή σε αργεντίνικη 
φάρμα.
• Ξενάγηση το βράδυ για Τανγκό και Μα-
θήματα.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Περπατήστε στην νεκρόπολη (νεκροτα-
φείο) της Ρικολέτα και στις εξαίσιες
κατοικίες των πλουσίων και εκλεκτών 
νεκρών.
• Εάν είστε τυχεροί φροντίστε να δείτε 
τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Μπόκα 
Τζούνιορς και Ρίβερ Πλάιτ.
• Θέατρο Κολόν – παρακολουθήστε κά-
ποια παράσταση στο πιο μεγαλοπρεπές 
θέατρο της χώρας.
• Γευματίστε σε ένα εστιατόριο με τα φο-
βερά κρέατα της Αργεντινής.

Ατομικά ταξίδια



ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την θέα του Ρίο από τον λόφο του Κορ-
κοβάντο εκεί που βρίσκεται το άγαλμα 
του Χριστού.
• Τις διάσημες παραλίες Λεμπλόν, Ιπανέ-
μα, Κοπακαμπάνα, Μποταφόνγκα.
• Τον Λόφο Παο ντε Ασουκάρ όπου θα κά-
νετε μια βόλτα με το τελεφερίκ.
• Την εθνική βιβλιοθήκη και το ιστορικό 
Μουσείο.
• Το Σαμποδρόμιο και το μουσείο καρνα-
βαλιού.
• Το νησί Πακέτα.
• Το πάρκο Νacional & Floresta da Tijuca 
μόλις 15 λεπτά από το Ρίο.
• Το Μαρακανά και επιδιώξτε να δείτε και 
ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρό-
μιο.
• Ξενάγηση της πόλης.
• Μισή ημέρα ξενάγηση στα μοντέρνα 
αξιοθέατα.
• Μισή ημέρα στην πετρόπολη.
• Μισή ημέρα στο Κορκοβάντο.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Την περιοχή της Αγίας Τερέζας με το 
ιστορικό μικρό τραμ, εκεί που διασκεδά-
ζουν οι ντόπιοι κοντά στις φαβελες. Θα 
πρέπει να είστε προσεκτικοί.
• Κάντε πεζοπορία στο πάρκο Νacional & 
Floresta da Tijuca.
• Να περπατήσετε στον βοτανικό κήπο.
• Να ζεσταθείτε και να ιδρώσετε σε μια 
σχολή Σάμπα.
• Να κάνετε ανεμόπτερο για δυο άτομα 
από την Πέντρα Μπονίτα.
• Ξαπλώστε στις φημισμένες παραλίες.
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Hotel Sheraton 5*
Βρίσκεται πάνω στην παραλία Βιντιγκάλ 25 
χιλ από το αεροδρόμιο. Έχει εστιατόρια, 
μπαρ, 3 πισίνες κλπ. Όλα τα 622 δωμάτια είναι 
με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέ-
φωνο, ραδιόφωνο, μίνι μπαρ, ίντερνετ κ.α.

Hotel Intercontinental 5*
Πάνω στην παραλία του Σαο Κουράντο 30 λε-
πτά από το κέντρο της πόλης. Έχει εστιατόρια, 
μπαρ, καφέ, πισίνα, night club κλπ. Τα δωμάτια 
είναι με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, 
τηλέφωνο, μίνι μπαρ και ίντερνετ κ.α.

Ένας εξαιρετικός συνδυασμός παραλιών που λες και ο ήλιος δεν θέλει να τις αποχωριστεί, 
πανέμορφες Βραζιλιάνες, θαυμάσια νυχτερινή ζωή και ψυχαγωγία, φυσικές ομορφιές, εξαι-
ρετικές δυνατότητες για ξεναγήσεις κάνει το Ριο έναν «πρέπει» προορισμό στον οποίο δύσκο-
λα μπορεί να αντισταθεί κανείς.

Βραζιλία / Ρίο Ντε Τζανέϊρο

1η - 2η ημέρα
Πτήση για Ρίο Ντε Τζανέϊρο
Άφιξη στη μαγευτική πόλη. Θα ανεβούμε με 
τελεφερίκ στο λόφο Πάω ντε Ασούκαρ. Πρω-
ινό και στην συνέχεια μεταφορά στο ξενοδο-
χείο. Το βράδυ δείπνο.

3η ημέρα
Ρίο Ντε Τζανέϊρο
Θα δούμε το λόφο Κορκοβάντος, το περίφη-
μο στάδιο Μαρακανά, τον Σαμπόδρομο και τη 
Μητρόπολη του Ρίο. Το μεσημέρι γεύμα σε 
εστιατόριο. Υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη.

4η ημέρα
Ρίο Ντε Τζανέϊρο
Ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε μίνι κρουα-
ζιέρα στον κόλπο Γκουαναμπάρα ή να ξεκού-
ραση στη παραλία της Κοπακαμπάνα. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε να πάμε όλοι μαζί 
στην Νέα Πόλη της Σάμπας.

5η ημέρα
Ρίο Ντε Τζανέϊρο
Αναχώρηση για το νησί Xασεντε Σεικο όπου 
θα δούμε το γνωστό παλάτι και θα γευματί-
σουμε σε υπαίθριο εστιατόριο. Επιστροφή το 
απόγευμα στο Ρίο. Όλη η νύκτα στην διάθε-
ση σας.

6η ημέρα
Ρίο Ντε Τζανέϊρο
Ημέρα ελεύθερη. Το βράδυ δείπνο στο εξέ-
χον εστιατόριο MARIOS με μενού από ψάρια, 
γαρίδες, καραβίδες με ένα μοναδικό τρόπο 
παρουσίασης.

7η - 8η ημέρα
Ρίο Ντε Τζανέϊρο - Πτήση επιστροφής
Aναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής μέσω Παρισιού με άφιξη την 
επόμενη ημέρα στην Αθηνά.

Συνοπτικό πρόγραμμα
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Ο Άγιος Δομίνικος είναι μια πόλη των έντονων αντιθέσεων. Οι κάτοικοι έχουν κρατήσει όλες 
τις παραδόσεις, τιμούν την πλούσια Ιστορία της πόλης και διατηρούν τα αποικιακά της κτίρια, 
ενώ ταυτόχρονα, στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, παρακολουθούν αμερικάνικη τηλεόραση και 
υιοθετούν πρόθυμα τις τάσεις που έρχονται από τις ΗΠΑ. Πάνω από όλα από την οπτική γω-
νία του ταξιδιώτη, ο Άγιος Δομίνικος είναι το μέρος όπου ξεκίνησε ο ευρωπαϊκός επίκοσμος 
του Νέου Κόσμου.

Hotel Sofitel Frances 4*
Όμορφο αποικιακό ξενοδοχείου του 18 αιώ-
να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης στην πα-
λιά αποικιακή συνοικία διατηρητέα απο την 
UNESCO. Έχει ένα εστιατόριο, και ένα μπαρ, 
συνεδριακούς χώρους, κομμωτήριο, εμπορικό 
μαγαζί, πάρκινκ. Όλα τα δωμάτια είναι με κλι-
ματισμό, μπάνιο, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλε-
όραση, στεγνωτήρα μαλλιών και τηλέφωνα.

Δομ. Δημοκρ. / Αγ. Δομίνικος

Hotel Melia Santo Domingo 5*
Κεντρικό ξενοδοχείο με θέα στην Καραϊβική 5 
λεπτά απο το κέντρο και 2 χιλ απο την αποικι-
ακή συνοικία. Έχει 2 εστιατόρια, μπαρ, πισίνα, 
κέντρο υγείας με σπα και γυμναστήριο, συνε-
δριακούς χώρους, καζίνο, πάρκινκ, εμπορικά 
καταστήματα. Τα δωμάτια έχουν κλιματισμό, 
στεγνωτήρα μαλλιών, δορυφορική τηλεόρα-
ση, ίντερνετ, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο. 

Hotel Mercure Commercial 
Santo Domingo 3*
Βρίσκεται στην καρδιά της αποικιακής συνοι-
κίας στον φημισμένο δρόμο el conde. Έχει 
ένα εστιατόριο και ένα μπαρ, πάρκινκ, φαξ και 
ίντερνετ. Όλα τα 96 δωμάτια είναι με ντους, τη-
λέφωνο, κλιματισμό, μίνι μπαρ, χρηαμτοκιβώ-
τιο και δορυφορική τηλεόραση. 

Hotel Hilton 5*
Πάνω στην θάλασσα επτά λεπτά απο την αποι-
κιακή συνοικία βρίσκεται αυτό το μοντέρνο 
ξενοδοχείο. Έχει μπαρ, εστιατόρια, καφέ, πι-
σίνα, συνεδριακούς χώρους, εμπορικά κατα-
στήματα κ. α. Τα δωμάτια έχουν κλιματισμό, 
δορυφορικη τηλεόραση, ίντερνετ, χρηματοκι-
βώτιο, τηλέφωνο κ. α. 

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την περιοχή Zona Colonial.
• Το φρούριο της Σάντα Μπάρμπαρα με 
την εκπληκτική θέα.
• Το μοναστήρι του Αγ. Φραγκίσκου, το 
πρώτο του Νέου Κόσμου.
• Τις πολλές εκκλησίες.
• Τον εθνικό βοτανικό κήπο.
• Το εθνικό ενυδρείο.
• Το κυβερνητικό παλάτι και το παλάτι 
των Καλών τεχνών.
• Τα μουσεία.
• Τον καθεδρικό ναό.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Μεταφορές από και προς την Πούντα 
Κάνα.
• Ολοήμερη ξενάγηση της πόλης.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Καρναβάλια. Κάθε χρόνο η πόλη φιλο-
ξενεί δυο μεγάλα καρναβάλια. Το πρώτο 
καλύπτει την επέτειο της ημέρας της ανε-
ξαρτησίας στις 27 Φεβρουαρίου και το 
δεύτερο συμπίπτει με την επέτειο της κή-
ρυξης πολέμου στην Ισπανία στις 16 Αυ-
γούστου.
• Επίσης το καρναβάλι Μερένγκες με τις 
καλύτερες μερένγκες του κόσμου, τέλη 
Ιουλίου και το φεστιβάλ μουσικής λάτιν.
• Φαγητό. Τα πιο συνηθισμένα σνακ είναι 
το pastelito, τηγανιτή πίτα με γέμιση από 
τυρί, κρέας ή κοτόπουλο. Το κυρίως πιάτο 
είναι το la bandera λευκό ρύζι, κόκκινα 
φασόλια, βραστό κρέας, σαλάτα και πρά-
σινη τηγανιτή μπανάνα.
• Καθίστε στην βεράντα ενός φιλικού 
εστιατορίου και απολαύστε το γεύμα σας
κάτω από την σκιά των κοκκοφοινίκων.
• Περπατήστε στα αποικιακά σοκάκια 
μέσα στα παλιά κτίρια.

Ατομικά ταξίδια
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Πούντα Κάνα / Πλάγια Μπαβάρο
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Γενικά η περιοχή αποτελείται από πο-
λυτελή θέρετρα για ξεκούραση, οπότε το 
καλύτερο είναι να ασχοληθείτε με αυτό 
που ήρθατε να απολαύσετε. Τον ήλιο, τα 
κρυστάλλινα νερά, την χαλάρωση με την 
σωστή ποιότητα.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Απολαύστε το ρούμι σας ή την παγωμέ-
νη μπύρα σας με τους χαρούμενους
και ανοιχτούς ντόπιους.
• Δοκιμάστε σέρφινγκ στα νερά της Κα-
ραϊβικής

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρό-
μιο της Πούντα Κανα.
• Μεταφορές από και προς τον Αγ. Δομί-
νικο.
• Ξενάγηση στις περιοχές.
• Καταδύσεις και όλα τα θαλάσσια σπορ.

Η Κόστα Ντε Κόκκο (η ακτή των κοκκοφοινίκων) περιλαμβάνει τις καλύτερες παραλίες της 
χώρας. Η πλαγιά Πούντα Κανα (νότια) και η συνέχεια της Μπαβάρο (βόρεια) είναι μια από αυ-
τές. Πρόκειται για την Καραϊβική που βλέπετε στα εξώφυλλα των περιοδικών – η τέλεια άμ-
μος, κρυστάλλινα νερά, καταγάλανος ουρανός.

Hotel Riu Palace 5*
Βρίσκεται στη παραλία της Πούντα Κάνα. Έχει 
εστιατόρια, μπαρ, πισίνες, κέντρο υγείας, γυ-
μναστήρια, θαλάσσια σπορ και καταδύσεις. 
Εκτός απο τα μηχανοκίνητα σπορ όλα τα άλλα 
ανήκουν στο σύστημα all inclusive που είναι 
δωρεάν, όπως τα ποτά, φαγητά κλπ. Τα δωμά-
τια έχουν μπάνιο, κλιματισμό, τηλεόραση, τη-
λέφωνο, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών.

Hotel Paradisus Punta Cana 5*
Ξενοδοχείο στην παραλία τoυ Μπαβάρο. Έχει 
7 εστιατόρια, μπαρ, πισίνες, κέντρο υγείας με 
σπα, γυμναστήριο, καζίνο, γκολφ, καταδύσεις 
και συνεδριακούς χώρους κ. α. Τα δωμάτια εί-
ναι σουϊτες και έχουν μπάνιο, κλιματισμό, τη-
λεόραση, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώ-
τιο, στεγνωτήρα μαλλιών. 

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

Ατομικά ταξίδια

Hotel Majestic Colonial Punta 
Cana 4*
Αποικιακό θέρετρο στην παραλία της Πούντα 
Κάνα. Έχει εστιατόρια, πισίνα, κέντρο υγεί-
ας, γυμναστήρια, όλα τα θαλάσσια σπορ. Εκτός 
απο τα μηχανοκίνητα σπορ όλα τα άλλα ανή-
κουν στο σύστημα all inclusive που είναι δωρε-
άν, όπως επίσης και τα ποτά, φαγητά κλπ. Όλα 
τα δωμάτια έχουν μπάνιο, κλιματισμό, τηλεό-
ραση, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλ-
λιών κλπ. 

Hotel Punta Cana Beach 5*
Όμορφο καινούργιο ξενοδοχείο πάνω στην 
άσπρη παραλία της Πουντα Κανα. Έχει εστι-
ατόριο, μπαρ, πισίνα, γυμναστήρια, όλα τα θα-
λάσσια. Εκτός απο τα μηχανοκίνητα σπορ όλα 
τα άλλα ανήκουν στο σύστημα all inclusive που 
είναι δωρεάν, όπως τα ποτά, φαγητά κλπ. Όλα 
τα δωμάτια έχουν μπάνιο, κλιματισμό, τηλεό-
ραση, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο.



ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Επισκεφτείτε την περιοχή των καλλι-
τεχνών και ποιητών την Barranco με την 
έντονη νυχτερινή ζωή και τα θαυμάσια 
χτίσματα του 19ου και 20ου αιώνα από την 
Γέφυρα των στεναγμών.
• Τις παλιές κατακόμβες και την εκκλη-
σία του Αγίου Φραγκίσκου.
• Την Plaza de Armaς και τον καθεδρι-
κό ναό.
• Το μουσείο ντε Λα Ναίτιον το καλύτερο 
μουσείο της χώρας.
• Την εκκλησία La Μerced.
• Το πιο καλοδιατηρημένο αποικιακό αρ-
χοντικό του 1735 to Palacio Torre Tagle.
• Tην πλατεία San Martin με τα όμορφα 
χτίσματα με γαλλικές επιρροές.
• Το πάρκο της κουλτούρας με το μουσείο 
τέχνης μέσα του.
• Το αρχαιολογικό μουσείο.
• Το αρχαιολογικό χώρο του Pachacamac 
32 xλμ. από την Λίμα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Μισή ημέρα ξενάγησης στην πόλη.
• Πακέτα για Ματσου Πιτσου και Κουζκο

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Δοκιμάστε τις τοπικές σπεσιαλιτέ αλλά
και γεύσεις από όλο τον κόσμο στα εκ-
πληκτικά εστιατόρια της Λίμα.
• Ζήστε ξέφρενες νύχτες στα ζωντανά
μπάρ του Barranco.
• Εξερευνήστε τα ανάκτορα και τις πυρα-
μίδες του άγονου Pachacamac.
• Πιείτε ένα δροσερό κοκτέιλ στο παλιό 
και ατμοσφαιρικό μπαρ του ξενοδοχείου 
Grand Hotel Bolivar.
• Επισκεφτείτε την τεράστια αγορά 
Mercado del Indio στην όμορφη περιοχή 
Μιραφλόρες.
• Απολαύστε ένα μεσημεριανό γεύ-
μα στην κινέζικη συνοικία στο εστιατό-
ριο L’Eau Vive που διευθύνεται από κα-
λόγριες.

Ατομικά / Ομαδικά ταξίδια
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Hotel Melia Lima 5*
Καινούργιο ξενοδοχείο στην επιχειρηματική 
περιοχή San Isidro. Έχει εστιατόριο, μπαρ, 
εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα κ.α. 
Τα δωμάτια είναι όμορφα διακοσμημένα με 
μπάνιο, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση.

Hotel Swissotel 5*
Το ξενοδοχείο είναι στην επιχειρηματική ζώνη 
San Isidro. Έχει 3 εστιατόρια, μπαρ, εσωτερι-
κή πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα κ.α. Τα δωμά-
τια είναι όμορφα διακοσμημένα με κλιματισμό, 
στεγνωτήρα μαλλιών τηλεόραση κ.α.

1η ημέρα: Λίμα Αναχώρηση μέσω ενδι-
άμεσου σταθμού για τη Λίμα.
2η ημέρα: Λίμα Ολοήμερη ξενάγηση και 
επίσκεψη στο Μουσείο Λάρκο Χερέρας.
3η ημέρα: Λίμα - Παράκας - Νάσκα
Οδική αναχώρηση για το Παράκας. Ξενάγη-
ση στο Παράκας και στα Ίσλας Μπαλέστρας. 
Συνεχίζουμε για τη Νάσκα. Το απόγευμα πτή-
ση στην περιοχή των γραμμών της Νάσκα.
4η ημέρα: Νάσκα - Aρεκίπα Oδική 
αναχώρηση για τη “Λευκή” πόλη, την όμορ-
φη Aρεκίπα.
5η ημέρα: Aρεκίπα - Κούσκο Πρωι-
νή ξενάγηση της πόλης και του μοναστηριού 
της Σάντα Kαταλίνα. Tο απόγευμα πτήση για 
το Κούσκο.
6η ημέρα: Κούσκο Ολοήμερη ξενάγηση 
στο Μάτσου Πίστσου.
7η ημέρα: Κούσκο Πρωινή ξενάγη-
ση στο Κούσκο. Το απόγευμα επίσκεψη στο 

Σακσαχουαμάν.
8η ημέρα: Κούσκο - Πουέρτο Μαλ-
δονάδο Πτήση για το Πουέρτο Μαδονάδο, 
στον Αμαζόνιο. Απογευματινή εξερεύνηση 
στη ζούγκλα.
9η ημέρα: Πουέρτο Μαλδονάδο Ολο-
ήμερη εκδρομή στη ζούγκλα του Αμαζονίου. 
Παρατήρηση πουλιών και σπάνιων φυτών και 
ψάρεμα πιράνχας.
10η ημέρα : Πουέρτο Μαλδονάδο - 
Πούνο Πτήση για το Κούσκο και οδική ανα-
χώρηση για το Πούνο.
11η ημέρα: Πούνο Ολοήμερη ξενάγηση 
στο Πούνο και επίσκεψη στα Ίσλας Φλοτά-
ντες στη Λίμνη Τιτικάκα.
12η ημέρα: Πούνο - Ταξίδι επιστρο-
φής Οδική μεταφορά στη Χουλιάκα κι από 
κει πτήση μέσω Λίμας και άλλου ενδιάμεσου 
σταθμού για την Αθήνα.
13η ημέρα: Ελλάδα
Άφιξη στην Ελλάδα.

Συνοπτικό πρόγραμμα

Περού / Λίμα
H «πόλη των Βασιλέων» είναι μια πολύβουη, ζωντανή μοντέρνα μεγαλούπολη που χαρακτη-
ρίζεται από γοητευτικές αντιθέσεις. Σε ποια άλλη πόλη θα μπορούσατε να επισκεφτείτε μέσα 
σε μια ημέρα αμέτρητα όμορφα κτίσματα αποικιακού στυλ, αρχαίες πυραμίδες και μοντέρνα 
εμπορικά κέντρα. Θα βρείτε μερικά από τα ωραιότερα μουσεία, ιστορικούς ναούς, αρχοντικές 
επαύλεις, δεκάδες εκπληκτικά εστιατόρια κ.α.
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Γαλλική Πολυνησία
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
Ταϊτη:
• Απολαύστε τον γύρο του νησιού με επί-
σκεψη στη λίμνη Βαιχίρια.
• Το Μουσείο της Ταϊτης, το Μουσείο των
κοχυλιών, το Μουσείο της Μαύρης Πέρ-
λας, το ενυδρίο και το Μουσείο Γκωγκέν.
• Τους βοτανικούς κήπους.
Μοορέα:
• Επίσκεψη στο καλλιτεχνικό χωριό του
νησιού.
• Επίσκεψη στην Cooks, bay & Opunohu.
Mπόρα Μπόρα:
• Τα διάφορα αρχαιολογικά αξιοθέατα.
• To ενυδρείο.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ταϊτη:
• Μεταφορές από και προς το αεροδρό-
μιο και το λιμάνι.
• Εισιτήρια με το καταμαράν για Μοορέα.
• Ολοήμερος γύρος του νησιού.
• Μισή ημέρα ξενάγηση στην ιστορία του
νησιού, στην φύση του, σαφάρι με τζιπ 
4χ4 στα βουνά του.
• Μισή ημέρα ξενάγηση με τζετ σκι.
Μοορέα:
• Μεταφορές από και προς το αεροδρό-
μιο και το λιμάνι.
• Ολοήμερος γύρος του νησιού με το
Μπελβεντερε, στο χωριό Τίκι, με τζιπ 4χ4 
στα αρχαιολογικά σημεία του νησιού.
• Κρουαζιέρα στη λιμνοθάλασσα
• Ολοήμερη κρουαζιέρα με καταμαράν.
• Τάισμα καρχαριών και παρατήρηση 
δελφινιών.
Mπόρα Μπόρα:
• Μεταφορές από και προς το αεροδρο-
μιο και λιμανι.
• Μισή ημέρα γύρος του νησιού.
• Τάισμα καρχαριών και παρατήρηση 
δελφινιών.
• Μίνι κρουαζιέρα με βάρκα με γυάλινο
πυθμένα.
• Ιστιοπλοϊα.

Ατομικά ταξίδια

Νότιος Ειρηνικός. Γλυκά αισθησιακά αρώματα βανίλιας, γιασεμιών και ορχιδέων. Θερμές βαθυ-
γάλανες και σμαραγδένιες θάλασσες, κρυσταλλικές λιμνοθάλασσες που αποτελούν κοραλλέ-
νιους κήπους. Όμορφες λάμψεις, γυναίκες με τα πολύχρωμα παρεό, μουσική από κιθάρα ή τύ-
μπανα ταμπουρέ και χοροί με τις φούστες από χόρτο.

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

Hotel Ιntercontinental Resort 
Tahiti 5*
Το πολυνησιακό θέρετρο απέχει 2 χλμ. από 
το αεροδρόμιο και 8 χλμ. από το Παπέττε. 
Έχει εστιατόρια, μπαρ, μπάρμπεκιου στην 
παραλία, τοπικά χορευτικά σόου, πισίνα, τέ-
νις, θαλάσσια σπορ, όπως ιστιοπλοΐα, τζετ 
σκι, γουίντ σερφ, σνορκελινγκ και συνεδρι-
ακούς χώρους. Τα δωμάτια είναι διάσπαρτα 
μέσα στους κήπους, στην παραλία και πάνω 
στη θάλασσα όλα με μπάνιο, κλιματισμό, ανε-
μιστήρα οροφής τηλέφωνα, τηλεόραση, μίνι 
μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών και καφετιέρα.

Hotel Ιntercontinental Moana 
Beach Bora Bora 5*
Ένα πολυνησιακό θέρετρο με διασκορπισμένα 
μπανγκαλόου μέσα σε λιμνοθάλασσα στην πε-
ριοχή Πόιντ Ματίρα 3 χλμ. από το Βαιτάπες και 
20' με βάρκα από το αεροδρόμιο. Έχει εστι-
ατόρια, μπαρ, μπάρμπεικου, τοπικά χορευτι-
κά σόου, εξωτερική πισίνα, γήπεδα του τένις, 
θαλάσσια σπορ, συνεδριακούυς χώρους και 
εμπορικά καταστήματα. Tα δωμάτια διάσπαρ-
τα στους κήπους, στην παραλία και πάνω στη 
θάλασσα έχουν μπάνιο, κλιματισμό, ανεμιστή-
ρα οροφής, τηλέφωνο, τηλεόραση, μίνι μπαρ.

Hotel Ιntercontinental Resort 
Moorea 5*
Αυτόνομο πολυνησιακό θέρετρο απέχει 25 
χλμ. από το αεροδρόμιο και βρίσκεται πάνω σε 
παραλία. Έχει εστιατόρια, μπαρ, μπάρμπεκιου, 
τοπικά χορευτικά σόου, εξωτερική πισίνα, γή-
πεδα του τένις, θαλάσσια σπορ, συνεδριακούς 
χώρους και εμπορικά καταστήματα. Τα δωμά-
τια είναι διάσπαρτα μέσα στους κήπους, στην 
παραλία και πάνω στη θάλασσα όλα με μπάνιο, 
κλιματισμό, ανεμιστήρα οροφής, τηλέφωνο, 
τηλεόραση, μίνι μπαρ, στεγνωτήρα μαλλιών, 
ραδιόφωνο και καφετιέρα.



Πρωτεύουσα της επαρχίας Νιου Σαόυθ Γούειλς, το Σύδνεϋ είναι μια από τις πλέον εντυπωσια-
κές πόλεις στον κόσμο, με ατέλειωτες παραλίες, όρμους και φυσικά λιμάνια, θαυμάσιο φυσι-
κό τοπίο, υπέροχα πάρκα, εντυπωσιακά κτίρια, δεκάδες γκαλερί, κομψά καταστήματα, όμορ-
φα εστιατόρια και παμπ προσφέροντας έναν αέρα κοσμοπολίτικο γεμάτο ζωντάνια.

Hotel Holiday Inn Menzies
4* sup.
Μεγάλο νεοκλασσικό κτίριο στο εμπορικό κέ-
ντρο κοντά στο λιμάνι και σε όλα τα μαγαζιά. 
Έχει εστιατόρια με διαφορετικές ποικιλίες, 
μπαρ, εσωτερική θερμενόμενη πισίνα, κέντρο 
υγείας, γυμναστήριο, συνεδριακούς χώρους 
και πάρκινγκ. Όλα τα δωμάτια έχουν κλιματι-
σμό, μπάνιο, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, 
μίνι μπαρ, τηλεόραση και ίντερνετ. 

Αυστραλία / Σύδνεϋ

Hotel Meriton Wolrd Tower 
Sydney 5*
Μοντέρνο ουρανοξύστης απέναντι από την 
Όπερα και το λιμάνι. Εστιατόρια, μπαρ, πι-
σίνα, κέντρο υγείας, με σπα και γυμναστή-
ρια, συνεδρικούς χώρους. Όλα τα δωμάτια εί-
ναι σαν διαμερίσματα και έχουν κλιματισμό, 
μπάνιο, τηλέφωνο, στεγνώτηρα μαλλιών, μίνι 
μπαρ, τηλεόραση, ίντερνετ, κουζίνα, micro, 
χρηματοκιβώτιο και καφετιέρα.

Hotel Ιntercontinental 5*
Κεντρικό ξενοδοχείο απέναντι από την Όπερα 
και από το λιμάνι. Εστιατόρια με μπαρ, πισί-
να, κέντρο υγείας και γυμναστήρια, συνεδρι-
ακούς χώρους. Τα δωμάτια έχουν κλιματισμό, 
μπάνιο, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών, μίνι 
μπαρ, τηλεόραση και ίντερνετ.

Hotel The Westin Sydney 5*
Αποικιακό ξενοδοχείο μέρος του παλιού δη-
μαρχείου ταχυδρομείου στην Martin place. 
Έχει εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήρια, συνε-
δριακούς χώρους. Τα δωμάτια διαθέτουν όλες 
τις πολυτελείς ανέσεις. 

Μια μικρή επιλογή από τη μεγάλη γκάμα των ξενοδοχείων μας.

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
• Την Όπερα.
• Το λιμάνι Τζάκσον & τη γνωστή γέφυρα.
• Το Mέγαρο Mουσικής.
• Την Βουλή.
• Το Χαιντ Παρκ του Ντίσνευ.
• Την Πινακοθήκη.
• Το Δημαρχείο.
• Τον Καθεδρικό ναό του Αγ. Ανδρέα.
• Το ενυδρείο.
• Την Τσάινα Ταόυν.
• Το αυστραλέζικο μουσείο, με όλη τη 
Φυσική Ιστορία της χώρας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο.
• Μισή ημέρα ξενάγηση στην πόλη.
• Κρουαζιέρα στο λιμάνι με δείπνο ή 
ποτό.
• Εισιτήρια στην Όπερα του Σύδνευ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Περπατήστε στο δρόμο Μακουάρφ με 
τα αποικιακά κτίρια, τις εκκλησίες και τα 
μουσεία.
• Ανεβείτε στον Πύργο του Σύνδνευ και
απολαύστε την πανοραμική θέα.
• Περπατήστε στη μεγαλύτερη ψαραγορά 
της χώρας με τα πολλά εστιατόρια.

Ατομικά ταξίδια
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