
 

Μακρινά Ταξίδια 

  



Πανόραμα Ταϋλάνδης 
 

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στα κορυφαία σημεία της Ταϋλάνδης! Σε 2 εβδομάδες θα γνωρίσουμε ντόπιους 
πληθυσμούς και φυλές, συναρπαστική φύση, εκπληκτικούς ναούς και τροπικές ακτές του Νότου. 

Τέλειος συνδυασμός για ζευγάρια, παρέες και οικογένειες. 
 

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΦΥΣΗ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Χρυσό Τρίγωνο – Μπανγκόκ – Κράμπι  
12, 15 ημέρες – Καθημερινές αναχωρήσεις με Ελληνόφωνο ξεναγό 

10/ΙΑΝ – 31/ΟΚΤ 2019 από 1.380 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή 
 
Λίγα λόγια για την Ταϋλάνδη  
Ακαταμάχητος συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, εντυπωσιακών ναών, φιλικού κόσμου και αρχαιολογικών θησαυρών, που προσφέρουν 
μοναδικές ιστορίες γύρω από τα πολύχρωμα αρχαία βασίλεια… γι’ όλα αυτά και πολλά άλλα καλωσορίσατε σε μία από τις πιο διάσημες 
εξωτικές χώρες στον κόσμο. Αφεθείτε στις αγορές, επισκεφθείτε ορεσίβιες φυλές στο Βορρά ή εκπαιδευτείτε για μία αξέχαστη κατάδυση 
στα κρυστάλλινα νερά του Νότου. Με ειδυλλιακές παραλίες, άγρια τροπική βλάστηση σε συνδυασμό με κοσμοπολίτικες πόλεις και 
ονειρικά πολυτελή θέρετρα, η Ταϋλάνδη αποτελεί τον τέλειο ταξιδιωτικό προορισμό. 

 
  

 

 Θετικά σημεία του ταξιδιού 

 Υπέροχος συνδυασμός μεταξύ του φυσικού κάλλους της Βόρειας Ταϋλάνδης, της κοσμοπολίτικης Μπανγκόκ και 
του εξωτικού σκηνικού του αρχιπελάγους του Κράμπι  

 Επιλεγμένα θέρετρα, τέλεια εναρμοσμένα με την απαράμιλλη φύση που θα σας φιλοξενήσει 

 Υπέροχος κόσμος και κοσμοθεωρία, μοναδικοί ναοί και αρχιτεκτονική, εξαιρετικές αγορές 

 Φθηνό καθημερινό κόστος τοπικών τουριστικών υπηρεσιών και ψυχαγωγίας 

 Βόλτα με ελέφαντες, κατάβαση ποταμού και γνωριμία με ορεσίβιες φυλές στη Β. Ταϋλάνδη 

 Ελληνόφωνη ξενάγηση στη Μπανγκόκ  

 Κρουαζιέρα στα διάσημα νησιά Πι Πι και την παραλία Μάγια 

 Υπηρεσίες σπα και μασάζ & τοπική κουζίνα, ήθη και έθιμα 
 

 
  



Τιμές και Παροχές 
 

12 ήμερο/ 9 διανυκτερεύσεις 
Αναχώρηση: Κάθε Σάββατο 

Τσιανγκ Μάι (3) & Μπανγκόκ (3) & Κράμπι (3) 
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο  

Περίοδος Διαμονής 10/ΙΑΝ – 30/ΑΠΡ 01/ΜΑΙ – 14/ΙΟΥΛ & 
01/ΣΕΠ – 31/ΟΚΤ 

15/ΙΟΥΛ – 31/ΑΥΓ 

SUPERIOR κατηγορία 4*& 5* 1.460 € 1.380 € 1.495 € 
DELUXE κατηγορία 5* 1.650 € 1.560 € 1.680 € 
*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 
 

15 ήμερο/ 12 διανυκτερεύσεις 
Αναχώρηση: Κάθε Σάββατο 

Τσιανγκ Μάι (3) & Μπανγκόκ (3) & Κράμπι (6) 
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο  

Περίοδος Διαμονής 10/ΙΑΝ – 30/ΑΠΡ 01/ΜΑΙ – 14/ΙΟΥΛ & 
01/ΣΕΠ – 31/ΟΚΤ 

15/ΙΟΥΛ – 31/ΑΥΓ 

SUPERIOR κατηγορία 4*& 5* 1.615 € 1.470 € 1.590 € 
DELUXE κατηγορία 5* 1.920 € 1.760 € 1.880 € 
*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 
Τα ξενοδοχεία μας  

Προορισμός SUPERIOR κατηγορία 4*& 5* DELUXE κατηγορία 5* Διατροφή 

Τσιανγκ Μάι Wintree City Resort 4* ή παρόμοιο U Nimman Chiang Mai 5* ή παρόμοιο Πρωινό 

Μπανγκόκ Dream Hotel 5* ή παρόμοιο Πρωινό 

Κράμπι Deevana Resort Krabi 4* ή παρόμοιο Dusit Thani Krabi 5* ή παρόμοιο Πρωινό 

 
Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (350 € ανά άτομο) 
 Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή ο έκαστος 
 Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται παραπάνω με πρωινό καθημερινά 
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο Τσιανγκ Μάι, Μπανγκόκ, Κράμπι 
 Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 
 Έλληνας τοπικός ξεναγός στη Μπανγκόκ 
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 
 Ενημερωτικά έντυπα, Τοπικοί φόροι, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ 

 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 
Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, Έξοδα προσωπικής φύσεως, 
Ταξιδιωτική ασφάλεια 
 
Καθημερινό Πρόγραμμα 
1η μέρα: Αθήνα /Θεσσαλονίκη – Τσιάνγκ Μάι 
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για τη Β. Ταϋλάνδη μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
  

2η μέρα: Τσιάνγκ Μάι, ξενάγηση της πόλης 
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Τσιάνγκ Μάι, της πρωτεύουσας του Βορρά.  Συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση και ένα απαραίτητο Ταϊλανδέζικο μασάζ.  
  

3η μέρα: Τσιάνγκ Μάι, ξενάγηση της πόλης 
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Τσιάνγκ Μάι, της πρωτεύουσας του Βορρά.  Συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας. Μετά την απαραίτητη ξεκούραση, ακολουθεί ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα διασχίσουμε 
με τα πόδια μία εκ των πυλών του Τσιανγκ Μάι για να βρεθούμε εντός των τειχών της παλιάς πόλης. Εκεί, θα περιηγηθούμε 
στους  δρόμους της, βλέποντας εξωτερικά μερικούς από τους πιο σημαντικούς ναούς της, όπως τον Wat Phra Singh, τον 
Wat Chedi Luang και τον Wat Chiang Mun.  Ακολουθεί επίσκεψη στο θρησκευτικό σύμβολο της πόλης, το ναό Wat Doi 
Suthep. Ο ναός αυτός κατασκευάστηκε στην κορυφή του όρους Ντόι Σουτέπ, στα τέλη του 14ου αιώνα και σε υψόμετρο 
1.100 m. Στο κέντρο του βρίσκεται η χρυσή παγόδα, που περιέχει ιερά λείψανα του Βούδα. Ο ναός αυτός αποτελεί κέντρο 
προσκυνήματος πιστών από όλο τον κόσμο. Αφού ανεβούμε με το τελεφερίκ (για τους τολμηρούς, μπορούν να ανέβουν τα 

http://www.wintreecityresort.com/
https://www.uhotelsresorts.com/en/unimmanchiangmai/default.html
https://www.dreamhotels.com/bangkok/default-en.html
http://www.deevanahotels.com/deevanakrabiresort/
https://www.dusit.com/dusitthani/krabibeachresort/


309 σκαλιά του λόφου), θα απολαύσουμε μια εξαιρετική θέα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περίφημη νυχτερινή αγορά στο κέντρο της πόλης.  
  

4η μέρα:  Τσιάνγκ Μάι – Χρυσό Τρίγωνο, Ορεσίβιες φυλές & Τσιανγκ Ράι με γεύμα 
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε οδικώς για το Τσιάνγκ Ράι, τη βορειότερη επαρχία της Ταϊλάνδης, γνωστή και ως η πύλη 
προς το Χρυσό Τρίγωνο ή το «Τρίγωνο του Οπίου». Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας, θα κάνουμε μια στάση για να 
επισκεφθούμε έναν από τους πιο δημοφιλείς ναούς του βορρά, το λευκό ναό Wat Rong Khun, που σχεδιάστηκε από τον 
διάσημο καλλιτέχνη Chalermchai Kositpipat. Συνεχίζουμε για το Τσιάνγκ Ράι, η οποία ιδρύθηκε από τον βασιλιά Meng Rai 
το 13ο αιώνα. Εκεί θα δούμε βουδιστικά μοναστήρια και ναούς με τους χαρακτηριστικούς χρυσοποίκιλτους οβελίσκους. 
Συνεχίζουμε για την περιοχή Mae Chan, όπου θα επισκεφθούμε δύο ορεσίβιες φυλές, τους Γιάο και τους Άκα. Η εκδρομή 
μας θα ολοκληρωθεί με μια βόλτα με βάρκα στον ποταμό Μεκόνγκ. Επιστροφή στο Τσιάνγκ Μάι.   
  

5η μέρα: Τσιάνγκ Μάι – Μπανγκόκ, ξενάγηση της πόλης 
Νωρίς το πρωί θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο και θα πετάξουμε για τη Μπανγκόκ, την πρωτεύουσα της χώρας. Άφιξη 
και συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό. Ξεκινάμε απευθείας με την περιήγηση της «Βενετίας της Ανατολής», όπως 
αποκαλείται, λόγω των πολυάριθμων διωρύγων και καναλιών, που τη διατέμνουν. Ξεκινάμε με βαρκάδα κατά μήκος του 
ποταμού Τσάο Πράγια με τα αμέτρητα κανάλια ή αλλιώς κλονγκς, απ’ όπου θα έχουμε μοναδική θέα του Βασιλικού 
παλατιού. Πρώτη στάση ο περίφημος Ναό της Αυγής, που είναι καλυμμένος με κομμάτια κινέζικης πορσελάνης και δεσπόζει 
θεαματικά στο ποτάμι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε στην αντίπερα όχθη, το ναό του ξαπλωμένου Βούδα (Wat Po), όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αγάλματα του Βούδα σε κεκλιμένη στάση. Ο ναός αυτός 
αποτελεί επίσης την παλαιότερη και πιο έγκριτη σχολή Ταϊλανδέζικου μασάζ στη χώρα. Συνεχίσουμε την περιήγηση στην 
περιοχή Πρατούναμ και την τοπική αγορά, ενώ θα απολαύσουμε την μοναδική ατμόσφαιρα με τους 
παραδοσιακούς  μικροπωλητές των υπαίθριων αγορών της πρωτεύουσας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση. 
Το βράδυ επισκεφθείτε κάποια από τις πολλές υπαίθριες αγορές της μεγαλούπολης ή ένα από τα κοσμοπολίτικα skyview 
bars με θέα τους ουρανοξύστες της Μπανγκόκ. 
  

6η μέρα: Μπανγκόκ, προαιρετική πλωτή αγορά & ποταμός Κβάι με γεύμα 
Πρόγευμα και ακολουθεί η ολοήμερη εκδρομή στις διάσημες πλωτές αγορές και της υπέροχης επαρχίας Κατσαμπουρί. 
Πρώτη στάση η φημισμένη αγορά Νταμνόεν Σάντουακ, όπου μέσα από τις μικρές παραδοσιακές πιρόγες, θα παζαρέψουμε 
με τους πλωτούς μικροπωλητές. Διασχίζοντας μια καταπράσινη περιοχή, θα ανακαλύψουμε το δυτικό κομμάτι της χώρας 
και τη διαβόητη Γέφυρα του Ποταμού Κβάι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στην 
ύπαιθρο και τα βασικά αγαθά της χώρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  
  

7η μέρα: Μπανγκόκ, προαιρετική εκδρομή στην Αγιούταγια 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για να κινηθείτε στις υπαίθριες αγορές και τα εμπορικά κέντρα της πόλης. Εναλλακτικά σας 
προτείνουμε ημερήσια εκδρομή στην Αγιούταγια, την παλιά πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, για να επισκεφθούμε το 
αρχαιολογικό χώρο της πόλης, με τους ναούς του 14ου-18ου αι. Το ιστορικό πάρκο, αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Unesco και καλύπτει έκταση 289 εκταρίων. Μεταξύ άλλων, θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε τα εντυπωσιακά ερείπια του βασιλικού παλατιού και τις τρεις στούπες του Βατ Πχρα Σι Σανπφέτ, απομεινάρια μετά 
την καταστροφή της πόλης το 1797 από τους Βιρμανούς. Επίσης θα δούμε το διάσημο μνημείο Βατ Μαχατχάτ, όπου το 
κεφάλι του Βούδα βρίσκεται σφηνωμένο ανάμεσα στις πολυάριθμες ρίζες ενός δέντρου και το Βατ Πανανγκ Τσονγκ, με τον 
μεγαλύτερο καθιστό Βούδα. Επιστροφή το απόγευμα Μπανγκόκ και χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βραδινή βόλτα.  
  

8η μέρα: Μπανγκόκ – πτήση για Κράμπι 
Μετά το πρωινό μας θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να πετάξουμε στην νοτιοδυτική ακτή της χώρας και το εξωτικό 
Κράπι. Άφιξη, διατυπώσεις και συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο 
ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για την περιοχή και τις καθημερινές δραστηριότητες. Τακτοποίηση 
στο δωμάτιο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή μπάνιο στον Ινδικό ωκεανό. Διανυκτέρευση.  
 
 9η μέρα: Κράμπι – Ολοήμερη κρουαζιέρα στα νησιά Πι Πι και νησί Μπαμπού με γεύμα 
Σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα περίφημα νησιά Πι Πι και τη Maya Bay, όπου γυρίστηκε η διάσημη ταινία “The 
Beach” με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ταϋλάνδης. Ανακαλύψτε τις σπηλιές Viking 
και θαυμάστε τα σμαραγδένια κρυστάλλινα νερά και τους ασβεστολιθικούς βράχους.  Θαυμάστε τον υποθαλάσσιο πλούτο 
του νησιού Bamboo με τα τροπικά ψάρια και τα πολύχρωμα κοράλλια. Ακόμη μία στάση της σημερινής μας κρουαζιέρας 
είναι το νησί των μαϊμούδων (Monkey Beach), όπου εκατό μαϊμούδες κατεβαίνουν στην παραλία για να παίξουν μαζί σας 
για ανταλλαγή με φαγητό. Διάρκεια: 9 ώρες, περιλαμβάνεται γεύμα, ποτά και εξοπλισμός, δεν περιλαμβάνεται η είσοδος 
στο πάρκο (περίπου 8 €), τι να πάρετε μαζί σας: αντηλιακό και φωτογραφική κάμερα 
  
 

10η μέρα: Κράμπι (ελεύθερη ημέρα) 



Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσετε τις παροχές του ξενοδοχείου σας και της παραλίας, να παζαρέψετε στις υπαίθριες 
αγορές και να δοκιμάσετε υπέροχες τοπικές λιχουδιές. 
Προαιρετικά, σας προτείνουμε να κάνετε ολοήμερη εκδρομή – κρουαζιέρα στα διάσημα νησιά Πι Πι και τη Maya Bay, όπου 
γυρίστηκε η διάσημη ταινία “The Beach” με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της 
Ταϋλάνδης.  Εναλλακτικά μπορείτε αφιερώσετε την ημέρα σας στο αρχιπέλαγος Χονγκ, έναν προστατευμένο φυσικό 
παράδεισο ή να κάνετε βόλτα με ελέφαντα και κατάβαση ποταμού μέσα στην τροπική βλάστηση της περιοχής.  
 

11η-12η μέρα: Κράμπι – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Μετά το πρωινό, ελεύθερος χρόνος για τελευταίες βουτιές ή αγορές. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής για την Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στην Αθήνα/ Θεσσαλονίκη, γεμάτοι υπέροχες εικόνες και 
αναμνήσεις. 

 
Στο 15 ήμερο πρόγραμμα προσθέτουμε ελεύθερες ημέρες στο Κράμπι με προτεινόμενες εκδρομές-δραστηριότητες. 
 

 
 

Προαιρετικές εκδρομές & δραστηριότητες 
ΤΣΙΑΝΓΚ ΜΑΙ 
 

Φάρμα ελεφάντων & bamboo rafting με γεύμα – 60 € ανά άτομο 
Στην εκδρομή μας θα κατευθυνθούμε στην περιοχή Mae Taeng, όπου θα επισκεφθούμε μία τοπική φάρμα ελεφάντων, όπου θα ζήστε 
μία αξέχαστη 45λεπτη βόλτα στη ράχη του. Στη συνέχεια θα νοιώσουμε την ένταση του ποταμού, τον οποίο θα κατεβούμε πάνω σε μία 
παραδοσιακή σχεδία από μπαμπού. Ακολουθεί παραδοσιακό γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διάρκεια: 6 ώρες. 

 

ΜΠΑΝΓΚΟΚ 
 

Ολοήμερη εκδρομή στην πλωτή αγορά (Damnoen Saduak) & ποταμός Κβάι με γεύμα  
Σε προγραμματισμένη εκδρομή με θέση σε λεωφορείο με Αγγλόφωνο ξεναγό – 54 € ανά άτομο 

Σε πριβέ εκδρομή με Ελληνόφωνο ξεναγό (με ελάχιστη συμμετοχή 2 άτομα) – 125 € ανά άτομο 
 

Ολοήμερη εκδρομή στην αρχαία πρωτεύουσα Αγιούταγια με γεύμα  
Σε προγραμματισμένη εκδρομή με θέση σε λεωφορείο με Αγγλόφωνο ξεναγό – 48 € ανά άτομο 

Σε πριβέ εκδρομή με Ελληνόφωνο ξεναγό (με ελάχιστη συμμετοχή 2 άτομα) – 120 € ανά άτομο 

  



ΚΡΑΜΠΙ 
 

Ολοήμερη κρουαζιέρα στο αρχιπέλαγος Χονγκ – 40 € ανά άτομο 
Το αρχιπέλαγος Χονγκ αποτελεί σίγουρα ένα από τα ομορφότερα σημεία της χώρας και αποτελείται από μικρά ασβεστολίθινα νησάκια, 
όπως το Ko Lao, Ko Lao Riam, Ko Pakka και το Ko Hong ή Ko Lao Li Pe, το μεγαλύτερο νησί στο νότιο κομμάτι. Τα νησιά είναι διάσημα για 
τις μαγευτικές, εξωτικές και ήσυχες παραλίες με λεπτή ολόλευκη άμμο. Η λέξη Χονγκ στην τοπική διάλεκτο σημαίνει χώρος, και 
πιθανότατα αναφέρεται στις πολλές κρυμμένες σπηλιές, τις λιμνοθάλασσες και τους κολπίσκους. Θα έχετε την ευκαιρία να 
ανακαλύψετε τον κρυμμένο παράδεισο του Pak Bia και των νησιών Lading, να κάνετε snorkeling και να απολαύσετε τον ήλιο σε ένα 
εξωπραγματικό φυσικό περιβάλλον. Διάρκεια: 6 ώρες, περιλαμβάνεται γεύμα πικνικ, ποτά, εξοπλισμός, δεν περιλαμβάνεται η είσοδος 
στο πάρκο (περίπου 6 €). Τι να πάρετε μαζί σας: Αντηλιακό, εντομοαπωθητικό, φωτογραφική κάμερα. 
 

Rainforest discovery “Θησαυροί της φύσης” – 48 € ανά άτομο 
Το Κράμπι προσφέρεται για απίθανες εξορμήσεις φύσης και ζούγκλας. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα ανακαλύψετε τροπικά 
δάση, θα θαυμάσετε δέντρα εκατοντάδων ετών παλιά, ασβεστολιθικούς σχηματισμούς με κρυμμένες φυσικές πισίνες. Θα επισκεφθείτε 
φυσικές πηγές, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από τους 38 έως και 42 βαθμούς Κελσίου. Στην ενδότερα της τροπικής βλάστησης, θα 
δείτε τροπικά φυρά και εξωτική χλωρίδα. Το εθνικό πάρκο, το οποίο προστατεύεται, φιλοξενεί σπάνια πουλιά και πανίδα. Η πεζοπορία 
θα διαρκέσει περίπου μια ώρα, πριν χαλαρώσετε σε φυσική βάθρα, όπου το νερό κατεβαίνει από το βουνό. Χρόνος για βουτιές και να 
απολαύσετε το μαγικό σκηνικό. 
Διάρκεια: 8 ώρες, περιλαμβάνεται γεύμα και ποτά. Τι να πάρετε μαζί σας: πέδιλο ή αθλητικό παπούτσι, αντηλιακό.  
  

Κρουαζιέρα 4 νησιών – 35 € ανά άτομο 
Υπέροχη 5ωρη δραστηριότητα-κρουαζιλερα, όπου θα μπορέσετε να εξερευνήσετε και να κολυμπήσετε σε 4 μικρά νησιά νότια του 
Κράμπι: νησί Phra Nang, νησί Tup, νησί Chicken και το νησί Poda. Διάρκεια: 5 ώρες, περιλαμβάνεται γεύμα πικνικ, εξοπλισμός, δεν 
περιλαμβάνεται η είσοδος στο πάρκο (περίπου 6 €).  
  

Ολοήμερη εκδρομή στον κόλπο Πανγκ Νγκα και το νησί James Bond με ταχύπλοο & γεύμα – 70 € ανά άτομο 
Αναχώρηση στις 08.00 από το ξενοδοχείο για μία από τις συναρπαστικότερες περιοχές της Ταϋλάνδης, τον κόλπο του Πανγκ Νγκα. Η 
περιοχή χαρακτηρίζεται από πολυάριθμους ασβεστολιθικούς βράχους, οι οποία αναδύονται μέσα από την θάλασσα, με ποιο διάσημο 
αυτόν του νησιού James Bond, γνωστό από την ομώνυμη ταινία του 1974. Εκεί θα έχουμε χρόνο να χαλαρώσουμε στην παραλία και να 
καταδυθούμε στα υπέροχα νερά με τα πολύχρωμα εξωτικά ψάρια. Ακόμη θα απολαύσουμε μοναδική διαδρομή με καγιάκ μέσα από τα 
σπήλαια και τα μακρόβια φυτά του νησιού Πανάκ. Μεσημεριανό γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Στόχος: Η εκδρομή θα σας 
μυήσει στη συναρπαστική φύση της δυτικής ακτής της Ταϋλάνδης, με επίσκεψη σε μερικές από τις κορυφαίες παραλίες της χώρας και 
χρόνο ελεύθερο για snorkeling στα υπέροχα νερά. Διάρκεια: 9 ώρες, περιλαμβάνεται γεύμα σε μπουφέ, εποχιακά φρούτα, αναψυκτικά 
και υπηρεσία τοπικού ξεναγού. Δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στο πάρκο (περίπου 8 €). Τι να πάρετε μαζί σας: Μαγιό, ελαφριά 
καλοκαιρινά ρούχα, αντηλιακό, πέδιλα ή αθλητικά πέδιλα, καπέλο, φωτογραφική μηχανή, πετσέτα θαλάσσης. 
 

Όροι & Προϋποθέσεις 
- Οι τιμές είναι υπολογισμένες για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων. Ενημερωθείτε για την επιβάρυνση μονής συμμετοχής 
- Ειδικές τιμές ισχύουν για παιδιά έως 12 ετών. Ενημερωθείτε αντίστοιχα 
- Ακύρωση εντός 7ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία τέλεσης επιφέρει χρέωση 100% 
- Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αύξησης του κόστους καυσίμων, των τοπικών φόρων ή της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η διαθεσιμότητα σε μερικές δραστηριότητες είναι περιορισμένη, γι’ αυτό σας προτείνουμε να κάνετε 
έγκαιρα την κράτησή σας 
 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Περιλαμβάνονται 
- Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση από/ προς την Αθήνα/ Θεσσαλονίκη & Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων (350 €) 
- Διαμονή σε ξενοδοχεία επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή 
- Μεταφορές από/ προς τα αεροδρόμια 
- Εκδρομές και ξεναγήσεις με βάση το πρόγραμμα 
- Τοπικός Αντιπρόσωπος κατά την άφιξη στα αεροδρόμια των Τσιανγκ Μάι, Μπανγκόκ και Κράμπι & 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα & ΦΠΑ  
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
- Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα  
 

Αεροπορικά εισιτήρια & Επιβαρύνσεις των αεροποριών εταιρειών 
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με ισχύοντα ναύλα της Qatar Airways (μέσω Ντόχα) από και προς Αθήνα & Θεσσαλονίκη 
Εσωτερικά δρομολόγια με Bangkok Airways ή Air Asia 
 

Εναλλακτικές αεροπορικές εταιρείες  
Scoot (μέσω Σιγκαπούρης) από και προς Αθήνα (χωρίς φαγητό και ποτά κατά τη διάρκεια των πτήσεων) 
Turkish Airlines (μέσω Κωνσταντινούπολης) από και προς Αθήνα & Θεσσαλονίκη 
Emirates (μέσω Ντουμπάι) από και προς Αθήνα 
Singapore Airlines (μέσω σταθμού) από και προς Αθήνα & Θεσσαλονίκη  
Επιβάρυνση της κάθε εταιρείας εξαρτάται από την ημερομηνία ταξιδιού. Ενημερωθείτε αντίστοιχα. 



 

Παρατηρήσεις: Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. H όποια διαφοροποίησή τους, 
επιβαρύνει τους πελάτες 
 

Διαμονή & Προτεινόμενα Ξενοδοχεία 
Υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών ξενοδοχείων στον κάθε προορισμό. Προσφέρουμε επίσης ξενοδοχεία κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ – 5* 
LUXURY (π.χ στο Κράμπι – The Tubkaak, Ravayadee, Zeavola Phi Phi, Six Senses Koh Yao Noi, Ritz Carlton Reserve) 
 
Κρατήσεις & Πληρωμές  
Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 40% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες των ταξιδιωτών και 
την υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 30 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
 

Πολιτική ακυρωτικών 
Σας ενημερώνουμε για την ευρύτερη πολιτική ακυρωτικών από τους προμηθευτές του πακέτου σας (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, 
τοπικές υπηρεσίες). Δεν υπάρχει σταθερή τιμή ακυρωτικών, καθώς στα ατομικά πακέτα, συνυπολογίζεται ο λόγος της ακύρωσης, το 
χρονικό διάστημα που έγινε και περίπτωση αλλαγής της κράτησης σε εναλλακτικές ημερομηνίες. Γενικά, σε περίπτωση ακύρωσης της 
κράτησης μετά την πρώτη προκαταβολή, το κόστος των ακυρωτικών ανέρχεται στα 100 € συνολικά. Σε περίπτωση ακύρωσης της 
κράτησης μετά την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, θα υπάρξουν ακυρωτικά από την αεροπορική εταιρεία, το ύψος των οποίων 
θα μας κοινοποιηθεί αργότερα (από 100 € το άτομο μέχρι και ολόκληρος ο ναύλος). Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την 
τελική εξόφληση του πακέτου, θα υπάρξουν 100% ακυρωτικά.  
 

Ταξιδιωτικά έγγραφα 
Δεν χρειάζεται βίζα για το ταξίδι σας στην Ταϋλάνδη. Θα πρέπει ωστόσο το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την 
ημέρα άφιξης στη χώρα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετές κενές σελίδες στο διαβατήριό σας (για τυχόν θεώρηση βίζας ή/και εισόδου-
εξόδου από την χώρα που επισκέπτεστε). Όσοι ταξιδιώτες είναι αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι Ελληνικού διαβατηρίου, οφείλουν να 
επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας που επιθυμούν να επισκεφθούν για να πληροφορηθούν για τις διαδικασίες έκδοσης 
βίζας (εφόσον αυτή απαιτείται). Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος, που παρουσιαστεί με τα 
ταξιδιωτικά σας έγγραφα την ημέρα της αναχώρησής σας ή εάν αλλάξει η σημερινή διαδικασία διατυπώσεων και εισόδου στην 
Ταϋλάνδη. 
 

Σημαντικές Παρατηρήσεις 
- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ 
- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 

- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους παραπάνω όρους εξόφλησης 
- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 
- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά  
- Check in στο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 11.00 
- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από την 
πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου 
- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη 
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 
- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 
- Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου 
- Για να πάρετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου και να την υποδείξετε κατά την άφιξη 

στο ξενοδοχείο 

- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, 
αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 
 
Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε 
Η Ταϋλάνδη χαρακτηρίζεται από τροπικό κλίμα. Η χώρα έχει δύο καιρικές περιόδους - την υγρή περίοδο (μεταξύ Μαΐου - Οκτωβρίου) 
και την ξηρή περίοδο (μεταξύ Νοεμβρίου - Απριλίου) και δεν παρατηρούνται ακρότητες σε θερμοκρασίες μεταξύ καλοκαιριού και 
χειμώνα.  
  



Πούκετ & Μπανγκόκ 
 

Ένας κλασσικός ταξιδιωτικός συνδυασμός για να γνωρίσετε την πολιτιστικά πλούσια Μπανγκόκ και το μαγευτικό 
αρχιπέλαγος του Πούκετ! 

Τέλειος συνδυασμός για ζευγάρια, παρέες και οικογένειες. 
 
 

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΦΥΣΗ, ΑΓΟΡΕΣ, ΝΑΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
 

Παραλία & Σμαραγδένιος Βούδας 
10, 12 ημέρες – Καθημερινές αναχωρήσεις με Ελληνόφωνο ξεναγό  

10/ΙΑΝ – 31/ΟΚΤ 2019 από 1.180 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή 
 
Λίγα λόγια για την Ταϋλάνδη  
 Ακαταμάχητος συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, εντυπωσιακών ναών, φιλικού κόσμου και αρχαιολογικών θησαυρών, που 
προσφέρουν μοναδικές ιστορίες γύρω από τα πολύχρωμα αρχαία βασίλεια… γι’ όλα αυτά και πολλά άλλα καλωσορίσατε 
σε μία από τις πιο διάσημες εξωτικές χώρες στον κόσμο. Αφεθείτε στις αγορές, επισκεφθείτε ορεσίβιες φυλές στο Βορρά ή 
εκπαιδευτείτε για μία αξέχαστη κατάδυση στα κρυστάλλινα νερά του Νότου. Με ειδυλλιακές παραλίες, άγρια τροπική 
βλάστηση σε συνδυασμό με κοσμοπολίτικες πόλεις και ονειρικά πολυτελή θέρετρα, η Ταϋλάνδη αποτελεί τον τέλειο 
ταξιδιωτικό προορισμό. 
 
  

  

 
Θετικά σημεία του ταξιδιού 

 Υπέροχος συνδυασμός μεταξύ της κοσμοπολίτικης Μπανγκόκ και του εξωτικού Πούκετ  

 Επιλεγμένα θέρετρα, τέλεια εναρμοσμένα με την απαράμιλλη φύση που θα σας φιλοξενήσει 

 Υπέροχος κόσμος και κοσμοθεωρία, μοναδικοί ναοί και αρχιτεκτονική, εξαιρετικές αγορές 

 Φθηνό καθημερινό κόστος τοπικών τουριστικών υπηρεσιών και ψυχαγωγίας 

 Ελληνόφωνη ξενάγηση στη Μπανγκόκ  

 Κρουαζιέρα στα διάσημα νησιά Πι Πι και την παραλία Μάγια 

 Υπηρεσίες σπα και μασάζ & τοπική κουζίνα, ήθη και έθιμα 
 

  



Τιμές και Παροχές 
 

10 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις 
Αναχώρηση: Καθημερινά 

Πούκετ (4) & Μπανγκόκ (3)  
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο  

Περίοδος Διαμονής 10/ΙΑΝ – 30/ΑΠΡ 01/ΜΑΙ – 14/ΙΟΥΛ & 
01/ΣΕΠ – 31/ΟΚΤ 

15/ΙΟΥΛ – 31/ΑΥΓ 

SUPERIOR κατηγορία 4*& 5* 1.250 € 1.180 € 1.290 € 
DELUXE κατηγορία 5* 1.310 € 1.230 € 1.350 € 

DELUXE PLUS κατηγορία 5* 1.460 € 1.370 € 1.490 € 
*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 

12 ήμερο/ 9 διανυκτερεύσεις 
Αναχώρηση: Καθημερινά 

Πούκετ (6) & Μπανγκόκ (3)  
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο  

Περίοδος Διαμονής 10/ΙΑΝ – 30/ΑΠΡ 01/ΜΑΙ – 14/ΙΟΥΛ & 
01/ΣΕΠ – 31/ΟΚΤ 

15/ΙΟΥΛ – 31/ΑΥΓ 

SUPERIOR κατηγορία 4*& 5* 1.340 € 1.240 € 1.350 € 
DELUXE κατηγορία 5* 1.420 € 1.300 € 1.420 € 

DELUXE PLUS κατηγορία 5* 1.630 € 1.515 € 1.640 € 
*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 
Τα ξενοδοχεία μας  

Προορισμός  ΠΟΥΚΕΤ  ΜΠΑΝΓΚΟΚ 
SUPERIOR κατηγορία 4*& 5* Hyatt Place Phuket Patong 4* ή παρόμοιο 

Dream Hotel 5* ή παρόμοιο  DELUXE κατηγορία 5* The Nature Resort 5* ή παρόμοιο 
DELUXE PLUS κατηγορία 5* Le Meridien Phuket 5* dlx ή παρόμοιο 

 
Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (350 € ανά άτομο) 
 Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή ο έκαστος 
 Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται παραπάνω με πρωινό καθημερινά 
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο Πούκετ και τη Μπανγκόκ 
 Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα 
 Έλληνας τοπικός ξεναγός στη Μπανγκόκ 
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 
 Ενημερωτικά έντυπα, Τοπικοί φόροι, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ 

 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 
Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, Έξοδα προσωπικής φύσεως, 
Ταξιδιωτική ασφάλεια  
 
Καθημερινό Πρόγραμμα 
1η μέρα: Αθήνα /Θεσσαλονίκη – Μπανγκόκ 
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της Ταϋλάνδης. 
  

2η μέρα: Μπανγκόκ, ξενάγηση της πόλης 
Άφιξη στη Μπανγκόκ και συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό. Ξεκινάμε απευθείας με την περιήγηση της «Βενετίας της 
Ανατολής», όπως αποκαλείται, λόγω των πολυάριθμων διωρύγων και καναλιών, που τη διατέμνουν. Ξεκινάμε με βαρκάδα 
κατά μήκος του ποταμού Τσάο Πράγια με τα αμέτρητα κανάλια ή αλλιώς κλονγκς, απ’ όπου θα έχουμε μοναδική θέα του 
Βασιλικού παλατιού. Πρώτη στάση ο περίφημος Ναό της Αυγής, που είναι καλυμμένος με κομμάτια κινέζικης πορσελάνης 
και δεσπόζει θεαματικά στο ποτάμι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε στην αντίπερα όχθη, το ναό του ξαπλωμένου Βούδα 
(Wat Po), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αγάλματα του Βούδα σε κεκλιμένη στάση. 
Ο ναός αυτός αποτελεί επίσης την παλαιότερη και πιο έγκριτη σχολή Ταϊλανδέζικου μασάζ στη χώρα. Συνεχίσουμε την 
περιήγηση στην περιοχή Πρατούναμ και την τοπική αγορά, ενώ θα απολαύσουμε την μοναδική ατμόσφαιρα με τους 
παραδοσιακούς  μικροπωλητές των υπαίθριων αγορών της πρωτεύουσας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση. 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/thailand/hyatt-place-phuket-patong/phuzp
https://www.dreamhotels.com/bangkok/default-en.html
https://www.thenaturephuket.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/hktmd-le-meridien-phuket-beach-resort/


Το βράδυ επισκεφθείτε κάποια από τις πολλές υπαίθριες αγορές της μεγαλούπολης ή ένα από τα κοσμοπολίτικα skyview 
bars με θέα τους ουρανοξύστες της Μπανγκόκ. 
  

3η μέρα: Μπανγκόκ, προαιρετική πλωτή αγορά & ποταμός Κβάι με γεύμα  
Πρόγευμα και ακολουθεί η προτεινόμενη ολοήμερη εκδρομή στις διάσημες πλωτές αγορές και της υπέροχης επαρχίας 
Κατσαμπουρί. Πρώτη στάση η φημισμένη αγορά Νταμνόεν Σάντουακ, όπου μέσα από τις μικρές παραδοσιακές πιρόγες, θα 
παζαρέψουμε με τους πλωτούς μικροπωλητές. Διασχίζοντας μια καταπράσινη περιοχή, θα ανακαλύψουμε το δυτικό 
κομμάτι της χώρας και τη διαβόητη Γέφυρα του Ποταμού Κβάι. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε για τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής στην ύπαιθρο και τα βασικά αγαθά της χώρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε το θέαμα του Siam Niramit, με την ιστορία και τον πολιτισμικό πλούτο της Ταϋλάνδης σε μία θεατρική 
υπερπαραγωγή. Εναλλακτικά, μπορείτε να περπατήσετε τη νυχτερινή Ασιατική αγορά της Μπανγκόκ.   
  

4η μέρα: Μπανγκόκ, προαιρετική εκδρομή στην Αγιούταγια 
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για να κινηθείτε στις υπαίθριες αγορές και τα εμπορικά κέντρα της πόλης. Εναλλακτικά σας 
προτείνουμε ημερήσια εκδρομή στην Αγιούταγια, την παλιά πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, για να επισκεφθούμε το 
αρχαιολογικό χώρο της πόλης, με τους ναούς του 14ου-18ου αι. Το ιστορικό πάρκο, αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Unesco και καλύπτει έκταση 289 εκταρίων. Μεταξύ άλλων, θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε τα εντυπωσιακά ερείπια του βασιλικού παλατιού και τις τρεις στούπες του Βατ Πχρα Σι Σανπφέτ, απομεινάρια μετά 
την καταστροφή της πόλης το 1797 από τους Βιρμανούς. Επίσης θα δούμε το διάσημο μνημείο Βατ Μαχατχάτ, όπου το 
κεφάλι του Βούδα βρίσκεται σφηνωμένο ανάμεσα στις πολυάριθμες ρίζες ενός δέντρου και το Βατ Πανανγκ Τσονγκ, με τον 
μεγαλύτερο καθιστό Βούδα. Επιστροφή το απόγευμα Μπανγκόκ και χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βραδινή βόλτα.  
  

5η μέρα: Μπανγκόκ – πτήση για Πούκετ 
Μετά το πρωινό μας θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να πετάξουμε στην νοτιοδυτική ακτή της χώρας και το 
κοσμοπολίτικο Πούκετ. Άφιξη, διατυπώσεις και συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές δραστηριότητες. 
Τακτοποίηση στο δωμάτιο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή μπάνιο στον ωκεανό. Διανυκτέρευση.  
  

6η μέρα: Πούκετ – Ολοήμερη κρουαζιέρα στα νησιά Πι Πι και νησί Μπαμπού με γεύμα 
Σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στα περίφημα νησιά Πι Πι και τη Maya Bay, όπου γυρίστηκε η διάσημη ταινία “The 
Beach” με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Ταϋλάνδης. Ανακαλύψτε τις σπηλιές Viking 
και θαυμάστε τα σμαραγδένια κρυστάλλινα νερά και τους ασβεστολιθικούς βράχους.  Θαυμάστε τον υποθαλάσσιο πλούτο 
του νησιού Bamboo με τα τροπικά ψάρια και τα πολύχρωμα κοράλλια. Ακόμη μία στάση της σημερινής μας κρουαζιέρας 
είναι το νησί των μαϊμούδων (Monkey Beach), όπου εκατό μαϊμούδες κατεβαίνουν στην παραλία για να παίξουν μαζί σας 
για ανταλλαγή με φαγητό. Διάρκεια: 9 ώρες, περιλαμβάνεται γεύμα, ποτά και εξοπλισμός, δεν περιλαμβάνεται η είσοδος 
στο πάρκο (περίπου 8 €), τι να πάρετε μαζί σας: αντηλιακό και φωτογραφική κάμερα. 
  

7η-8η μέρα: Πούκετ (ελεύθερες ημέρες) 
Ελεύθερες ημέρες για να απολαύσετε τις παροχές του ξενοδοχείου σας και της παραλίας, να παζαρέψετε στις υπαίθριες 
αγορές, να δοκιμάσετε υπέροχες τοπικές λιχουδιές και φυσικά να κάνετε Ταϊλανδέζικο μασάζ.  
Προαιρετικά, σας προτείνουμε να κάνετε ολοήμερη εκδρομή – κρουαζιέρα στο εθνικό πάρκο Πανγκ Νγκα και το νησί του 
James Bond.  Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε το Coral island, να κάνετε καταδύσεις στο αρχιπέλαγος Σίμιλαν, έναν 
προστατευμένο φυσικό παράδεισο, να κάνετε βόλτα με ελέφαντα, να κατεβείτε ποταμό με ραφτ μέσα από τροπική 
βλάστηση της περιοχής ή να παρακολουθήσετε αρκετά θεάματα που προσφέρονται στο νησί. 
 

9η-10η μέρα: Πούκετ – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Μετά το πρωινό, ελεύθερος χρόνος για τελευταίες βουτιές ή αγορές. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής για την Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στην Αθήνα/ Θεσσαλονίκη, γεμάτοι υπέροχες εικόνες και 
αναμνήσεις. 

 
Στο 12 ήμερο πρόγραμμα προσθέτουμε ελεύθερες ημέρες στο Πούκετ με προτεινόμενες εκδρομές-δραστηριότητες. 

 



Προαιρετικές εκδρομές & δραστηριότητες 
ΜΠΑΝΓΚΟΚ 
 

Ολοήμερη εκδρομή στην πλωτή αγορά (Damnoen Saduak) & ποταμός Κβάι με γεύμα  
Σε προγραμματισμένη εκδρομή με θέση σε λεωφορείο με Αγγλόφωνο ξεναγό – 54 € ανά άτομο 

Σε πριβέ εκδρομή με Ελληνόφωνο ξεναγό (με ελάχιστη συμμετοχή 2 άτομα) – 125 € ανά άτομο 
 

Ολοήμερη εκδρομή στην αρχαία πρωτεύουσα Αγιούταγια με γεύμα  
Σε προγραμματισμένη εκδρομή με θέση σε λεωφορείο με Αγγλόφωνο ξεναγό – 48 € ανά άτομο 

Σε πριβέ εκδρομή με Ελληνόφωνο ξεναγό (με ελάχιστη συμμετοχή 2 άτομα) – 120 € ανά άτομο 

 

ΠΟΥΚΕΤ 
 

Ολοήμερη εκδρομή στον κόλπο Πανγκ Νγκα και το νησί James Bond με ταχύπλοο & γεύμα – 65 € ανά άτομο 
Αναχώρηση στις 08.00 από το ξενοδοχείο για μία από τις συναρπαστικότερες περιοχές της Ταϋλάνδης, τον κόλπο του Πανγκ Νγκα. Η 
περιοχή χαρακτηρίζεται από πολυάριθμους ασβεστολιθικούς βράχους, οι οποία αναδύονται μέσα από την θάλασσα, με ποιο διάσημο 
αυτόν του νησιού James Bond, γνωστό από την ομώνυμη ταινία του 1974. Εκεί θα έχουμε χρόνο να χαλαρώσουμε στην παραλία και να 
καταδυθούμε στα υπέροχα νερά με τα πολύχρωμα εξωτικά ψάρια. Ακόμη θα απολαύσουμε μοναδική διαδρομή με καγιάκ μέσα από τα 
σπήλαια και τα μακρόβια φυτά του νησιού Πανάκ. Μεσημεριανό γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Στόχος: Η εκδρομή θα σας 
μυήσει στη συναρπαστική φύση της δυτικής ακτής της Ταϋλάνδης, με επίσκεψη σε μερικές από τις κορυφαίες παραλίες της χώρας και  
χρόνο ελεύθερο για snorkeling στα υπέροχα νερά. Διάρκεια: 9 ώρες, περιλαμβάνεται γεύμα σε μπουφέ, εποχιακά φρούτα, αναψυκτικά 
και υπηρεσία τοπικού ξεναγού, μεταφορά από/ προς το ξενοδοχείο της Πατόνγκ, Καρόν, Κάτα, Καμάλα (υπάρχει επιβάρυνση για 
μεταφορά από άλλες παραλίες). Δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στο πάρκο (περίπου 8 €). Τι να πάρετε μαζί σας: Μαγιό, ελαφριά 
καλοκαιρινά ρούχα, αντηλιακό, πέδιλα ή αθλητικά πέδιλα, καπέλο, φωτογραφική μηχανή, πετσέτα θαλάσσης. 
 
 

Περιήγηση του νησιού Πούκετ  – 40 € ανά άτομο  
Γνωρίστε τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού, την ιστορία του και τη μαγευτική του φύση. Διάρκεια: 5 ώρες 
 
 

White Water rafting – Κατάβαση ποταμού – 47 € ανά άτομο 
Η περιοχή Πανγκ Νγκα είναι ιδανική για όσους ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε τον προορισμό μέσα από δραστηριότητες φύσης. Μέσα από 
διαδρομή 5χμ και με την υποστήριξη εκπαιδευμένου προσωπικού, θα απολαύσετε τη μοναδική τροπική βλάστηση της χώρας. Εκτός της 
κατάβασης, κατά τη διάρκεια της ολοήμερης εκδρομής, θα μπορέσετε να βουτήξετε σε φυσική βάθρα από καταρράκτη, σε ένα μαγικό 
σκηνικό και επίσης θα επισκεφθείτε τη σπηλιά μαϊμούδων (Monkey cave), όπου θα δείτε αγάλματα του Βούδα. Διάρκεια: 10 ώρες, 
περιλαμβάνεται γεύμα, ποτά, εξοπλισμός, ασφάλεια. Τι να πάρετε μαζί σας: πέδιλο ή αθλητικό παπούτσι 
Η εκδρομή μπορεί να συνδυαστεί τοπικά και άλλες δραστηριότητες, όπως βόλτα με ελέφαντα ή ATV ή να κάνετε flying fox – όλα με 
εξτρά χρέωση.   

 
 

Εναλλακτικές προτεινόμενες κρουαζιέρες & εκδρομές  
Elephant trekking – βόλτα με ελέφαντα (4 ώρες) – 30 € ανά άτομο 
Κρουαζιέρα στα νησιά Koh Khai Nok και Khai Nui με γεύμα (8 ώρες) – 68 € ανά άτομο 
Κρουαζιέρα στο νησί Coral με γεύμα (7 ώρες) – 45 € ανά άτομο 
Ολοήμερη κρουαζιέρα στο αρχιπέλαγος Σίμιλαν (10 ώρες) – από 110 € ανά άτομο (δυνατότητα καταδύσεων) 
Ολοήμερη εκδρομή στο εθνικό πάρκο Khao Lak με γεύμα (10 ώρες) – 60 € ανά άτομο 
 
 

Βραδινά Θεάματα & Θεματικά πάρκα 
Siam Niramit Show – από 45 € ανά άτομο (ασημένια θέση χωρίς δείπνο), Δυνατότητα κράτηση και στη Μπανγκόκ  
Phuket Fantasea Show – από 50 € ανά άτομο (χωρίς δείπνο) 
Simon Cabaret Show – από 30 € ανά άτομο 
Splash Jungle Water Park – από 35 € ανά άτομο 
 
Όροι & Προϋποθέσεις 
- Οι τιμές είναι υπολογισμένες για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων. Ενημερωθείτε για την επιβάρυνση μονής συμμετοχής 
- Ειδικές τιμές ισχύουν για παιδιά έως 12 ετών. Ενημερωθείτε αντίστοιχα 
- Ακύρωση εντός 7ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία τέλεσης επιφέρει χρέωση 100% 
- Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αύξησης του κόστους καυσίμων, των τοπικών φόρων ή της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η διαθεσιμότητα σε μερικές δραστηριότητες είναι περιορισμένη, γι’ αυτό σας προτείνουμε να κάνετε 
έγκαιρα την κράτησή σας 
 
  



 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
Περιλαμβάνονται 
- Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση από/προς την Αθήνα/ Θεσσαλονίκη & Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων (350 €) 
- Διαμονή σε ξενοδοχεία επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή 
- Μεταφορές από/ προς τα αεροδρόμια 
- Εκδρομές και ξεναγήσεις με βάση το πρόγραμμα 
- Τοπικός Αντιπρόσωπος κατά την άφιξη στα αεροδρόμια των Πούκετ και Μπανγκόκ & 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα & ΦΠΑ  
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
- Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα  
 

Αεροπορικά εισιτήρια & Επιβαρύνσεις των αεροποριών εταιρειών 
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με ισχύοντα ναύλα της Turkish Airlines ή Qatar Airways (εσωτερικό δρομολόγιο με Bangkok Airways) 
 

Εναλλακτικές αεροπορικές εταιρείες  
Scoot (μέσω Σιγκαπούρης) από και προς Αθήνα (χωρίς φαγητό & ποτά στις πτήσεις) 
Emirates (μέσω Ντουμπάι) από και προς Αθήνα  
Singapore Airlines (μέσω σταθμού) από και προς Αθήνα & Θεσσαλονίκη  
Επιβάρυνση της κάθε εταιρείας εξαρτάται από την ημερομηνία ταξιδιού. Ενημερωθείτε αντίστοιχα. 
 

Παρατηρήσεις: Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. H όποια διαφοροποίησή τους, 
επιβαρύνει τους πελάτες 
 

Διαμονή & Προτεινόμενα Ξενοδοχεία 
Υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών ξενοδοχείων στον κάθε προορισμό. Προσφέρουμε επίσης ξενοδοχεία κατηγορίας ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ – 5* 
LUXURY (π.χ στο Πούκετ – The Slate, Sala Phuket, Anantara Mai Khao, Banyan Tree) 
 

Κρατήσεις & Πληρωμές  
Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 40% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες των ταξιδιωτών και 
την υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 30 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
 

Πολιτική ακυρωτικών 
Σας ενημερώνουμε για την ευρύτερη πολιτική ακυρωτικών από τους προμηθευτές του πακέτου σας (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, 
τοπικές υπηρεσίες). Δεν υπάρχει σταθερή τιμή ακυρωτικών, καθώς στα ατομικά πακέτα, συνυπολογίζεται ο λόγος της ακύρωσης, το 
χρονικό διάστημα που έγινε και περίπτωση αλλαγής της κράτησης σε εναλλακτικές ημερομηνίες. Γενικά, σε περίπτωση ακύρωσης της 
κράτησης μετά την πρώτη προκαταβολή, το κόστος των ακυρωτικών ανέρχεται στα 100 € συνολικά. Σε περίπτωση ακύρωσης της 
κράτησης μετά την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, θα υπάρξουν ακυρωτικά από την αεροπορική εταιρεία, το ύψος των οποίων 
θα μας κοινοποιηθεί αργότερα (από 100 € το άτομο μέχρι και ολόκληρος ο ναύλος). Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την 
τελική εξόφληση του πακέτου, θα υπάρξουν 100% ακυρωτικά.  
 

Ταξιδιωτικά έγγραφα 
Δεν χρειάζεται βίζα για το ταξίδι σας στην Ταϋλάνδη. Θα πρέπει ωστόσο το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την 
ημέρα άφιξης στη χώρα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετές κενές σελίδες στο διαβατήριό σας (για τυχόν θεώρηση βίζας ή/και εισόδου-
εξόδου από την χώρα που επισκέπτεστε). Όσοι ταξιδιώτες είναι αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι Ελληνικού διαβατηρίου, οφείλουν να 
επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας που επιθυμούν να επισκεφθούν για να πληροφορηθούν για τις διαδικασίες έκδοσης 
βίζας (εφόσον αυτή απαιτείται). Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος, που παρουσιαστεί με τα 
ταξιδιωτικά σας έγγραφα την ημέρα της αναχώρησής σας ή εάν αλλάξει η σημερινή διαδικασία διατυπώσεων και εισόδου στην 
Ταϋλάνδη. 
 

Σημαντικές Παρατηρήσεις 
- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ 
- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 

- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους παραπάνω όρους εξόφλησης 
- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 
- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά  
- Check in στο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 11.00 
- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από την 
πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου 
- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη 
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 
- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 
- Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου 
- Για να πάρετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου και να την υποδείξετε κατά την άφιξη 

στο ξενοδοχείο 



- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, 
αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 
 
Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε 
Η Ταϋλάνδη χαρακτηρίζεται από τροπικό κλίμα. Η χώρα έχει δύο καιρικές περιόδους - την υγρή περίοδο (μεταξύ Μαΐου-Οκτωβρίου) 
και την ξηρή περίοδο (μεταξύ Νοεμβρίου-Απριλίου) και δεν παρατηρούνται ακρότητες σε θερμοκρασίες μεταξύ καλοκαιριού και 
χειμώνα.  

 
  



Αβάνα – Γουαμά – Σάντα Κλάρα – Σιενφουέγος  
Τρινιδάδ – Βαραδέρο 

     

Ένα ολοκληρωμένο οδοιπορικό των σημαντικότερων προορισμών της Δυτικής Κούβας. Την ατμοσφαιρική Αβάνα, την 
εξωτική φύση του Γουαμά, το ιστορικό Σιενφουέγος, το μοναδικό Τρινιδάδ με την νεοαποικιακή αρχιτεκτονική και τα 

ιστορικά μνημεία, και το εξωτικό Βαραδέρο με τις τροπικές ακτές και τα υπέροχα παραθαλάσσια θέρετρα. 
 

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΙΣΤΟΡΙΑ,ΦΥΣΗ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

9 ημέρες – Exclusive Cuba 
04/ΙΑΝ – 31/ΟΚΤ 2019 

από 1645 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή με Ελληνόφωνο ξεναγό 

 

 
Λίγα λόγια για την Αβάνα 
Ιστορία και χρώματα συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής αυτής πόλης που φέρει έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού 
εποικισμού και της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων 
δίνουν αντίφαση στα παστέλ χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλάσσοντας την 
αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με το μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, 
βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των αρχιτεκτονικών μορφών - από την αποικιοκρατική στο μπαρόκ 
και το Αρτ Ντεκό. Η σύγχρονη ιστορία της Κούβας με τις εμβληματικές φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό 
με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα ελκυστικό μείγμα ιστορίας, μουσικής και 
αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευτικό για την εποχή μας. 
 
Λίγα λόγια για τo Σιενφουέγος 
Πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, χτισμένο στον πανέμορφο κόλπο Μπαϊα και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της 
Κούβας με πλούσια ιστορία. Ιδρύθηκε από Γάλλους αποίκους από το Μπορντώ και στην αρχιτεκτονική του απεικονίζεται η 
Γαλλική επιρροή. Εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο εργοστάσιο τσιμέντου του νησιού, διυλιστήριο, εργοστάσιο ζάχαρης και 
ναυπηγείο. Το όνομά του αρχικά ήταν Φερναντίνα ντε Χάγουα για να μετονομαστεί Σιενφουέγος το 1829 προς τιμή του τότε 
στρατηγού και κυβερνήτη Χοσέ Σιενφουέγος. 
 
Λίγα λόγια για τo Τρινιδάδ 
Ανακηρυγμένη από την Unesco σαν μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις 
της Κούβας, με πλούσια ιστορία και ιδιαίτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον. Η αρχιτεκτονική της αποτελεί ίσως το πιο 
χαρακτηριστικό δείγμα της αποικιοκρατικής περιόδου. Τα μοναδικά κτίρια και οι πλακόστρωτοι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης δίνουν τη μοναδική αίσθηση του μεγαλείου μιας άλλης εποχής. Σε 25 χιλιόμετρα από την πόλη βρίσκεται η 
οροσειρά Εσκαμπράι (Sierra del Escambray), μοναδικής φυσικής ομορφιάς, ενώ στα 10 χιλιόμετρα βρίσκεται η παραλία 
Ανκόν (Playa Ancon) με τα ζεστά νερά της Καραϊβικής. 
 
Λίγα λόγια για τo Βαραδέρο 
Το πιο ανεπτυγμένο και γνωστό τουριστικό θέρετρο της Κούβας αφιερωμένο στις απολαύσεις της γαλαζοπράσινης 
θάλασσας, της λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια 
ακτή, αποτελεί μοναδικό τόπο διακοπών και ξεκούρασης. Το Βαραδέρο είναι το πρώτο στρατηγικά ανεπτυγμένο, τουριστικό 
θέρετρο της Κούβας και πυξίδα για την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα 
τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις καταπληκτικές παραλίες, θαλάσσια σπορ και νυχτερινή διασκέδαση. 
  



Θετικά σημεία του ταξιδιού 
 Ιδανικός συνδυασμός των σημαντικότερων πόλεων και αξιοθέατων της Δυτικής Κούβας  
 Επιλεγμένα καταλύματα -  από ενοικιαζόμενα διαμερίσματα έως ξενοδοχεία πολυτελείας 
 Υπέροχος κόσμος, διασκέδαση και ατμόσφαιρα 60ς στην Αβάνα, μοναδική φύση στο Γουαμά, πλουσια ιστορία και 

νεοαποικιακή αρχιτεκτονική στο Σιενφουέγος και το Τρινιδάδ, υπέροχες παραλίες, για χαλάρωση και ξεκούραση. 
Όλα τα ξενοδοχεία στο Βαραδέρο προσφέρουν all inclusive διαμονή 

 Αναλυτική περιήγηση στην ατμοσφαιρική παλιά Αβάνα και βόλτα με αυτοκίνητο αντίκα, επίσκεψη στο εκτροφείο 
κορκοδείλων και βόλτα με ταχύπλοα στο Γουαμά, επίσκεψη στο μαυσωλείο – μουσείο του Τσέ.  

 Δυνατότητα προαιρετικών εκδρομών  
 Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός σε όλη την περιήγηση 

 
 
 
Τιμές και Παροχές 
 

 

9 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις 
Αναχώρηση: Καθημερινά 

Αβάνα (4) – Σιενφουέγος (1) - Βαραδέρο (2) 
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

Περίοδος Διαμονής 04 ΙΑΝ-24 ΙΑΝ 25 ΙΑΝ-15 ΜΑΡ 16 ΜΑΡ-31 ΟΚΤ 

BASIC PLUS Κατηγορία          

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

MEMORIES ΒΑΡΑΔΕΡΟ 4* 

1.730 € 1.755 € 1.695 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 

 9 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις  
Αναχώρηση: Καθημερινά 

      Αβάνα (4) – Σιενφουέγος (1) - Βαραδέρο (2) 
           ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

Περίοδος Διαμονής 04 ΙΑΝ-28 ΦΕΒ  01ΜΑΡ-15 ΜΑΡ 16ΜΑΡ-30 ΑΠΡ 01 ΜAI-31 ΟΚΤ 

SUPERIOR κατηγορία  
MEMORIES MIRAMAR ΑΒΑΝΑ 4*  
MELIA UNION ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ 4* 
GRAND MEMORIES ΒΑΡΑΔΕΡΟ 5* 

1.995 € 2.075 € 2.015 1.910 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 

9 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις 
Αναχώρηση: Καθημερινά 

Αβάνα (4) – Σιενφουέγος (1) - Βαραδέρο (2) 
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

Περίοδος Διαμονής 4-31/1 & 1-30/4 1/2-31/3 1/5-30/6 & 1-31/10 01/7-30/9 

DELUXE κατηγορία  
MELIA COHIBA ΑΒΑΝΑ 5* dlx 
MELIA SAN CARLOS 4*sup 
PARADISUS ΒΑΡΑΔΕΡΟ 5* dlx 

2.280 € 2.345 € 2.145 €                   2.125 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 
 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (από Αθήνα 470 € & από Θεσσαλονίκη 330 € ανά άτομο)  
 Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή  έκαστος 
 Διαμονή, όπως αναφέρεται παραπάνω με πρωινό καθημερινά στην Αβάνα, Σιενφουέγος και Αll inclusive στο 

Βαραδέρο, εκτός από την επιλογή διαμονής σε διαμερίσματα, που είναι με πρωινό.  
 Μεταφορές και ξεναγήσεις, με βάση το καθημερινό πρόγραμμα 

9 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις 
Αναχώρηση: Καθημερινά 

Αβάνα (4) – Σιενφουέγος (1) Βαραδέρο (2) 
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

Περίοδος Διαμονής 04/ΙΑΝ – 31/ΟΚΤ 

BASIC Κατηγορία                

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ   1.645 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 



 Επίσκεψη του ιστορικού κέντρου της Αβάνας με είσόδους στο μουσείου του ρουμιού και στην μακέτα της Αβάνας 
με Έλληνα τοπικό συνοδό 

 Πανοραμική ξενάγηση της Αβάνας με Αμερικάνικο αυτοκίνητο αντίκα  
 Βίζα Κούβας και ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια 
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες Ελλήνων τοπικών αντιπροσώπων 
 Ενημερωτικά έντυπα, Τοπικοί φόροι, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ 

 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, Έξοδα προσωπικής φύσεως 
 
 
Καθημερινό Πρόγραμμα 
 
1η ημέρα: Αθήνα/ Θεσσαλονίκη – Αβάνα   
Αναχώρηση από την Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη στην Αβάνα. Υποδοχή στο αεροδρόμιο από τοπικό ξεναγό 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο.  
Σημείωση: Αναλόγως της αεροπορικής εταιρείας, η άφιξη μπορεί να είναι την επόμενη ημέρα. 
 
2η ημέρα: Αβάνα – Επίσκεψη πόλης  
Σήμερα θα ξεκινήσουμε την πρώτη μας γνωριμία με την ατμοσφαιρική, μοναδική σε χρώμα και αρχιτεκτονική πόλη της 
Αβάνας. Στην είσοδο του ξενοδοχείου θα μας περιμένει ο συνοδός μας και ένα Αμερικάνικο αυτοκίνητο αντίκα της 
δεκαετίας του 60 – Chevy, Cadillac, Plymouth, Dodge, Ford – κλασικό και σε άριστη κατάσταση, για μία πανοραμική βόλτα 
στην πόλη. Θα ξεκινήσουμε από το περίφημο Μαλεκόν, τον παραλιακό δρόμο μήκους 7 χιλιομέτρων που διασχίζει την πόλη 
και στη συνέχεια θα περάσουμε από το αριστοκρατικό προάστιο του Μιραμάρ και την Πέμπτη λεωφόρο, την νεκρόπολη 
Κολόν,  τον ποταμό Αλμεντάρες και την πλατεία Επανάστασης. Μέσω του προαστίου Βεδάδο, την καρδιά της σύγχρονης 
πόλης, θα κατευθυνθούμε προς την παλιά Αβάνα, όπου θα αποβιβαστούμε για να συνεχίσουμε την περιπατητική ξενάγηση 
του ιστορικού κέντρου της Αβάνας. Θα περάσουμε από το Καπιτώλιο, πιστό αντίγραφο του αντίστοιχου, που βρίσκεται στην 
Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακριβώς δίπλα, το Πάρκο της Αδελφότητας, καθώς και το Μεγάλο Θέατρο της 
Αβάνας της Αλίσια Αλόνσο. Η επίσκεψή μας θα συνεχιστεί με το  Μουσείο του Ρουμιού και θα ολοκληρωθεί περπατώντας, 
στο Ιστορικό Κέντρο για να γνωρίσουμε  τις 4 φημισμένες πλατείες. Την Πλατεία Αγίου Φραντζίσκου της Ασίζης , την Παλαιά 
Πλατεία , την Πλατεία των όπλων , την Πλατεία του Καθεδρικού Ναού και θα δούμε μεταξύ άλλων, το Παλάσιο ντε Λος 
Καπιτάνες Χενεράλες, τον Ναό Ελ Τεμπλέτε και το κάστρο της Αληθινής Δύναμης. Εκεί ο συνοδός σας θα σας διηγηθεί, την 
Ιστορία του πύργου-παρατηρητήριου Λα Xιραλντίγια. Στην συνέχεια, ακολουθεί η επίσκεψη μας, στην Μακέτα της Παλαιάς 
Πόλης, περνώντας από την οδό Μερκαδέρες , όπου θα δούμε σε μικρογραφία μια πανοραμική εικόνα της Αβάνας. Τέλος ο 
συνοδός σας θα σας ξεναγήσει στο διάσημο πεζόδρομο, λόγω του Έρνεστ Χεμινγκουέι,  Οβίσπο και στο Ξενοδοχείο Ambos 
Mundos, που βρίσκεται στην ίδια οδό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
 
3η – 4η ημέρα: Ελεύθερες στην Αβάνα 
Ημέρες ελεύθερες στην Αβάνα για απολαύσουμε την μοναδική αυτή πόλη με την γοητεία των 60ς, να περιπλανηθούμε στο 
ιστορικό της κέντρο, να δοκιμάσουμε τα υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους ζωντανής μουσικής στα δεκάδες μπαράκια, να 
φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές της και να κάνουμε τα τελευταία ψώνια. Και κυρίως να επιλέξουμε κάποιες από τις 
προαιρετικές εκδρομές για να γνωρίσουμε την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Κούβας. 
 
5η ημέρα: Αβάνα – Γουαμά – Σάντα Κλάρα – Σιενφουέγος  
Σήμερα θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση Νοτιοανατολικά, προς την Χερσόνησο Ζαπάτα για να επισκεφθούμε το εθνικό 
πάρκο του Γουαμά (Guamá), χαρακτηρισμένο από την Unesco σαν σημαντική βιόσφαιρα για το περιβάλλον. Πρόκειται για 
μια τεράστια λιμνοθάλασσα, που σχηματίζεται από εκβολές ποταμών και ενώνεται με την θάλασσα στο σημείο του κόλπου 
των χοίρων, γνωστό από την αποτυχημένη απόβαση των Αμερικάνων το 1961. Στην είσοδο του πάρκου βρίσκεται το 
εκτροφείο κροκοδείλων το οποίο θα επισκεφθούμε και στη συνέχεια με τα ταχύπλοα του συγκροτήματος, θα περιηγηθούμε 
στα κανάλια του πάρκου για να δούμε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος και τα γλυπτά με εικόνες από τις καθημερινές 
δραστηριότητες της ζωής τους, όπως και την αναπαράσταση Ινδιάνικου χωριού με τις καλύβες κατασκευασμένες σε 
δεκάδες νησίδες που συνδέονται με την όχθη με ξύλινα μονοπάτια-γέφυρες. Επόμενος σταθμός η ιστορική πόλη της Σάντα 
Κλάρα. Η Σάντα Κλάρα έχει ιδιαίτερη σημασία στην ιστορική μνήμη των Κουβανών, γιατί εκεί δόθηκε η τελευταία νικηφόρα 
μάχη της επανάστασης με κεντρικό σύνθημα Hasta la Victoria Siempre, δηλαδή μέχρι την παντοτινή νίκη. Μεταξύ άλλων θα 
επισκεφθούμε το θωρακισμένο τραίνο, που ανατινάχτηκε από τους επαναστάτες και το Μαυσωλείο και το Μουσείο του 
Τσε Γκεβάρα με φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα και τον τάφο του μεγάλου επαναστάτη. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στο Σιενφουέγος, πόλη χτισμένη το 1819 από Γάλλους άποικους, που αποκαλείται και Νέα Ορλεάνη της 
Κούβας και είναι ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Θα κάνουμε μια πανοραμική ξενάγηση της πόλης, θα 
σταματήσουμε στο θέατρο Τομας Τιερρύ και στο Παλάθιο ντε Βάγιε, αριστούργημα του εκλεκτικισμού που έχει μετατραπεί 



σε εστιατόριο με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και ελεύθερος χρόνος για να 
γευματίσετε και να διασκεδάσετε σε κάποιο από τα κλαμπ της πόλης. Ο συνοδός σας θα βρίσκεται στην διάθεση σας, για 
οποίες πληροφορίες χρειαστείτε. Διανυκτέρευση.   
 
6η ημέρα: Σιενφουέγος – Τρινιδάδ – Βαραδέρο 
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε για το Τρινιδάδ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, θα διασχίσουμε ένα όμορφο τοπίο, 
με γέφυρες και εκβολές ποταμών με παραλίες, γραφικά χωριά χτισμένα κατά μήκους του δρόμου και γραφικές εικόνες της 
καθημερινότητας των ντόπιων. Με την άφιξη θα ξεκινήσουμε την επίσκεψη στην πόλη μουσείο, ανακηρυγμένη από την 
Unesco μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Χτισμένη το 1514 από τον Diego Velazquez Velazquez, η τρίτη 
παλαιότερη πόλη της Κούβας, αποτελεί πολύτιμο δείγμα αποικιακού χαρακτήρα, με πρόσφατα αναστηλωμένα κτίρια. Θα 
περπατήσουμε την Plaza Mayor, την κεντρική πλατεία της πόλης και θα επισκεφθούμε την παραδοσιακή ταβέρνα 
Canchanchara, όπου θα δοκιμάσουμε το τοπικό ομώνυμο ποτό, το οποίο έπιναν οι σκλάβοι μετά το τέλος της δουλειάς στα 
χωράφια και αποτελείται από ρούμι, λεμόνι, μέλι και πάγο. Το ρομαντικό μουσείο, το σπίτι του παλιού ευγενούς Μπρινιέ 
και ο ενοριακός ναός Σαντίσιμα Τρινιδάδ είναι τα σημαντικά σημεία της ξενάγησης. Αναχώρηση για το Βαραδέρο μέσω μιας 
ενδιαφέρουσας διαδρομής από την Κουβανέζικη ύπαιθρο και τις πολυάριθμες καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. 
 
7η ημέρα: Διακοπές στο Βαραδέρο 
Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσουμε την πανέμορφη παραλία του ξενοδοχείου μας με τη γαλαζοπράσινη θάλασσα και 
την λεπτή άσπρη άμμο, καθώς και τις ανέσεις του ξενοδοχείου με πρόγραμμα all inclusive. Η προαιρετική εκδρομή με 
καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο είναι μια μοναδική εμπειρία που θα σας ενθουσιάσει και θα σας προσφέρει την δυνατότητα 
να θαυμάσετε τον κοραλιογενή βυθό της περιοχής και να κολυμπίσετε με εκπαιδευμένα δελφίνια στο δελφινάριο στην 
ανοιχτή θάλασσα. 
  
8η ημέρα: Αβάνα Αναχώρηση 
Πρωινό ελεύθερο για να απολαύσετε μία ακόμη βουτιά στα τροπικά νερά. Αναλόγως της ώρας αναχώρησης, μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Αβάνας για την πτήση της επιστροφής. 
 
9η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα 
Άφιξη στην Ελλάδα και τέλος ταξιδιού. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Προαιρετικές εκδρομές & δραστηριότητες 
 

ΑΒΑΝΑ - Οδικές εκδρομές με  Έλληνα τοπικό συνοδό  
 

Ολοήμερη εκδρομή στις Τεράσας  
Πρωινή αναχώρηση για την Κουβανική ύπαιθρο κατευθυνόμενοι δυτικά στην περιοχή της οροσειράς Sierra Rosario, για να 
επισκεφθούμε τους κήπους με τις ορχιδέες στη Σορόα – μια πανέμορφη τοποθεσία, χώρος αναπαραγωγής και καλλιέργειας, 700 ειδών 
ορχιδέας, από της οποίες οι 250 είναι ενδημικές. Ακολουθεί επίσκεψη στους υπέροχους, κρυμμένους μέσα στα βουνά - ύψους 22 
μέτρων - καταρράκτες, που καταλήγουν σε μια φυσική πισίνα, στην οποία όποιος το επιθυμεί μπορεί να κολυμπήσει. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την περιοχή Τεράσας, που από το 1968 εντάχθηκε σε ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης, με αποτέλεσμα το 1985 
να ανακηρυχθεί από την UNESCO ο πρώτος προστατευόμενος βιότοπος της Κούβας. Η μοναδική φύση της περιοχής φιλοξενεί 
περισσότερα από 83 είδη πουλιών σε αρμονία με την σπάνια βλάστηση του βουνού. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε την παλιά φυτεία 
καφέ των Γάλλων αποίκων (1802), θα θαυμάσουμε είδη λαϊκής τέχνης από τους κατοίκους του οικισμού και το σπίτι του διάσημου 
Κουβανού λαϊκού τραγουδιστή Πόλο Μοντανέ. Στην συνέχεια, θα χαλαρώσουμε με έναν καφέ ή αναψυκτικό στο καφέ της λίμνης, όπου 
μπορείτε προαιρετικά να κάνετε μια όμορφη βαρκάδα στην λίμνη ή βόλτα με αλόγα και για τους πιο τολμηρούς, να διασχίσετε τη λίμνη 
με Canopy. Επιστροφή στην Αβάνα. Διάρκεια: 7-8 ώρες 
 

Ολοήμερη εκδρομή στο Βινιάλες  
Πρωινή αναχώρηση για την κοιλάδα Βινιάλες, ένα από τα εντυπωσιακότερα τοπία του νησιού με μοναδικούς σχηματισμούς λόφων από 
πωρόλιθο, καρστικοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί, ονομαζόμενοι (Mongotes) που αναδύθηκαν από την θάλασσα την εποχή των 
γεωλογικών μετασχηματισμών. Θα σταματήσουμε στο παρατηρητήριο Τζασμίνες, απ’ όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε 
την κοιλάδα και την γύρω περιοχή και αποτελεί ιδανικό σημείο για αναμνηστικές φωτογραφίες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για να 
επισκεφθούμε την Σπηλιά του Ινδιάνου, ένα σπήλαιο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες του οποίου ένα μέρος της διαδρομής είναι υδάτινο 
και γίνεται με βάρκες κατά ομάδες. Επόμενος σταθμός η βραχογραφία διαστάσεων 120 Χ 160 μέτρων, ζωγραφισμένη στην πλαγιά 
λόφου από πωρόλιθο, που αναπαριστά την εξέλιξη της φυσικής ζωής στην Κούβα και την εξέλιξη των ειδών, από τους Αμμωνίτες, στον 
Hommo Sapiens. Επιστροφή στην Αβάνα. Διάρκεια: 8 ώρες 
 

Η «άλλη» Αβάνα  
Σήμερα θα απολαύσουμε μία διαφορετική Αβάνα. Θα ξεκινήσουμε με την επίσκεψη της απέναντι πλευράς του κόλπου της Αβάνας με 
το φρούριο Castillo de los tres Reyes del Moro και του κάστρου Castillo San Carlos del la Campana. Φθάνοντας εκεί θα απολαύσουμε 
εξαιρετική πανοραμική θέα της πόλης και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το γραφείο - διοικητήριο του Τσέ, όπου φυλάσσεται το 
οστεοφυλάκιο, στο οποίο τοποθετήθηκαν τα οστά του για την μεταφορά τους από την Βολιβία στην Κούβα. Σειρά έχει το μεγαλύτερο 
πούρο στον κόσμο, μήκους 90 μέτρων, το οποίο δημιουργήθηκε προς τιμή των 90κοστων γενεθλίων του Φιντέλ Κάστρο και έχει 
βραβευτεί με το βραβείο Γκίνες. Επιστρέφοντας στην πόλη θα διασχίσουμε πεζοί την οδό Οβίσπο με την τοπική αγορά, το μεγάλο παζάρι 
της πόλης, όπου μπορούμε να αγοράσουμε πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα από ξύλο, πηλό, δέρμα, καθώς 
και καπέλα, μπλούζες και διάφορα άλλα σουβενίρ. Συνεχίζουμε με τα εμπορικά καταστήματα της Οδού Μπουλεβάρτ μέχρι το Μπάριο 
Τσίνο, την κινέζικη συνοικία της Αβάνας, που θα βιώσουμε τον παλμό της καθημερινότητας των ανθρώπων που ζουν στην πόλη. 
Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε μάθημα του Κουβανέζικου χορού Σάλσα, διάρκειας 1 ώρας, σε επίσημη Κουβανική Σχολή 
χορού. Για μεσημεριανό γεύμα σας προτείνουμε το διάσημο εστιατόριο Μονέδα Κουβάνα, χτισμένο το 1862 και βραβευμένο με δεκάδες 
διεθνή βραβεία. Η θέα προς το κάστρο, το λιμάνι και την παλαιά πόλη της Αβάνας είναι μοναδική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διάρκεια: 
5 ώρες 
 

Παραλίες της Αβάνας  
Η Αβάνα, αν και χτισμένη δίπλα στην θάλασσα, δεν έχει παραλίες για μπάνιο. Μετά από τις ημέρες των δραστηριοτήτων και την επαφή 
μας με την Κουβανέζικη φύση, σας προτείνουμε να απολαύσετε την θάλασσα των κοντινών  παραλιών. Σε μικρή απόσταση θα 
συναντήσουμε κάποιες από τις όμορφες παραλίες της Κούβας, με σημαντικότερη αυτή του Tropicoco – Mar Azul. Μια οργανωμένη 
παραλία, κρυμμένη πίσω από μεγάλους αμμόλοφους, όπου θα απολαύσουμε χιλιόμετρα κάτασπρης αμμουδιάς  με γαλάζια 
πεντακάθαρη θάλασσα. Η μίξη ντόπιων με τους τουρίστες, καθώς και οι μουσικές μπάντες δημιουργούν ένα μοναδικό μωσαϊκό 
χρωμάτων, ρυθμού και ανθρώπων. Για όσους θέλουν υπάρχει η δυνατότητα για θαλάσσια σπορ, όπως τζετ σκι, ιστιοπλοΐα και σερφ. 
Επιστροφή στην Αβάνα. Διάρκεια: 7-8 ώρες 
 

ΒΑΡΑΔΕΡΟ Ολοήμερη κρουαζιέρα με καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο με γεύμα θαλασσινών & κολύμπι με δελφίνια 

Η εκδρομή ξεκινά το πρωί με την μεταφορά από το ξενοδοχείο στην Μαρίνα του Βαραδέρο για να επιβιβαστούμε στο σκάφος. 
Περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, και φαγητό με θαλασσινά στο Κ. 
Μπλάνκο.Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον κοραλλιογενή βυθό σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής με εξοπλισμό 
(μάσκα, αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλα) που παρέχεται δωρεάν και την μοναδική εμπειρία να κολυμπήσουμε με εκπαιδευμένα 
δελφίνια, παρουσία εκπαιδευτών σε ειδικά διαμορφωμένο δελφινάριο  στην ανοικτή θάλασσα. Με την άφιξη στο Κάγιο Μπλάνκο 
ελεύθερος χρόνος στην παραλία και γεύμα με θαλασσινά στην παραθαλάσσια ταβέρνα του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το 
απόγευμα και δείπνο. Διάρκεια: 8 ώρες 

Όροι & Προϋποθέσεις 
Οι τιμές είναι υπολογισμένες για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων. Ενημερωθείτε για την επιβάρυνση μονής συμμετοχής η επιπλέον 
ατόμων. Ειδικές τιμές ισχύουν για παιδιά έως 12 ετών. Ακύρωση εντός 7ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία τέλεσης 
επιφέρει χρέωση 100%. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αύξησης του κόστους καυσίμων, των 
τοπικών φόρων ή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η διαθεσιμότητα σε μερικές δραστηριότητες είναι περιορισμένη, γι’ αυτό σας 
προτείνουμε να κάνετε έγκαιρα την κράτησή σας 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – Α’ ΕΚΔΟΣΗ 
Περιλαμβάνονται 
- Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση από και προς την Αθήνα/ Θεσσαλονίκη, φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.  
Για αναχώρηση από την Αθήνα έχει υπολογιστεί ο οικονομικότερος ναύλος της Swiss Air (περιλαμβανόμενοι φόροι 470 €) και από 
Θεσσαλονίκη ο οικονομικότερος ναύλος της Turkish Airlines (περιλαμβανόμενοι Φόροι 330 €) 
- Διαμονή σε ξενοδοχεία επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή 
- Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο και τα ξενοδοχεία και όποιες δραστηριότες αναφέρονται στο πρόγραμμα 
- Τοπικός Έλληνας αντιπρόσωπος & 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα & ΦΠΑ  
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
- Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα  
 

Εναλλακτικές αεροπορικές εταιρείες  
Air France/ KLM (μέσω Παρισιού η Αμστερνταμ) από και προς Αθήνα. (Με επιβάρυνση και από Θεσσαλονίκη μέσω Αθήνας)  
Aeroflot (μέσω Μόσχας) από και προς Αθήνα. (Με επιβάρυνση και από Θεσσαλονίκη μέσω Αθήνας) 
Η επιβάρυνση της κάθε εταιρείας εξαρτάται από την ημερομηνία ταξιδιού. Ενημερωθείτε αντίστοιχα. 
 

Παρατηρήσεις: Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. H όποια διαφοροποίησή τους, 
επιβαρύνει τους πελάτες 
 

Διαμονή & Προτεινόμενα Ξενοδοχεία 
Υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών ξενοδοχείων σε κάθε κατηγορία διαμονής   
 

Κρατήσεις & Πληρωμές  
Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 40% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες των ταξιδιωτών και 
την υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 30 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
 

Πολιτική ακυρωτικών 
Σας ενημερώνουμε για την ευρύτερη πολιτική ακυρωτικών από τους προμηθευτές του πακέτου σας (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, 
τοπικές υπηρεσίες). Δεν υπάρχει σταθερή τιμή ακυρωτικών, καθώς στα ατομικά πακέτα, συνυπολογίζεται ο λόγος της ακύρωσης, το 
χρονικό διάστημα που έγινε και περίπτωση αλλαγής της κράτησης σε εναλλακτικές ημερομηνίες. Γενικά, σε περίπτωση ακύρωσης της 
κράτησης μετά την πρώτη προκαταβολή, το κόστος των ακυρωτικών ανέρχεται στα 100 € συνολικά. Σε περίπτωση ακύρωσης της 
κράτησης μετά την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, θα υπάρξουν ακυρωτικά από την αεροπορική εταιρεία, το ύψος των οποίων 
θα μας κοινοποιηθεί αργότερα (από 100 € το άτομο μέχρι και ολόκληρος ο ναύλος). Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την 
τελική εξόφληση του πακέτου, θα υπάρξουν 100% ακυρωτικά.  
 

Ταξιδιωτικά έγγραφα 
Για το ταξίδι σας στην Κούβα χρειάζεστε τουριστική βίζα και ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια τα οποία προμηθεύεστε από το γραφείο μας. 
Θα πρέπει ωστόσο το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα.  Όσοι ταξιδιώτες είναι αλλοδαποί 
και δεν είναι κάτοχοι Ελληνικού διαβατηρίου, οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας για να πληροφορηθούν 
για τις διαδικασίες έκδοσης βίζας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος, που παρουσιαστεί με τα 
ταξιδιωτικά σας έγγραφα την ημέρα της αναχώρησής σας από δική σας ευθύνη. 
 

Σημαντικές Παρατηρήσεις 
- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ 
- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 

- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους παραπάνω όρους εξόφλησης 
- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 
- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά  
- Check in στο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 11.00 
- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο  
- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη 
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 
- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 
- Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου 
- Για να πάρετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου 

- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, 
αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 
 

Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε 
Κάθε περίοδος είναι καλή για να επισκεφθείτε την Κούβα. Η Κούβα, καθώς βρίσκεται κοντά στον Ισημερινό, χαρακτηρίζεται από σχετικά 
παρόμοιο ετήσιο κλίμα. Η χώρα έχει δύο καιρικές περιόδους – τη υγρή (μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου) και την ξηρή (μεταξύ Νοεμβρίου 
και Απριλίου) και δεν παρατηρούνται ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα. Κατά την υγρή περίοδο 
παρατηρείται αυξημένη υγρασία που δίνει την αίσθηση υψηλότερης θερμοκρασίας η οποία σπανίως υπερβαίνει τους 33 βαθμούς 
Κελσίου. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πιθανές σύντομες βροχές ή καταιγίδες κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες, που διαρκούν 
λίγο και ο ξάστερος ουρανός επανέρχεται.  



Αβάνα - Βαραδέρο 
     

Ένας εξαιρετικός συνδυασμός των δύο βασικότερων προορισμών της Κούβας - την ατμοσφαιρική Αβάνα με την 
νεοαποικιακή αρχιτεκτονική, τα ιστορικά μνημεία, την έντονη νυχτερινή ζωή, την μοναδική μουσική σκηνή, και το εξωτικό 

Βαραδέρο με τις τροπικές ακτές και τα υπέροχα παραθαλάσσια θέρετρα. 
 

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

9 ημέρες – Ρούμι & Παραλία 
04/ΙΑΝ – 31/ΟΚΤ 2019 

από 1.345 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή με Ελληνόφωνο ξεναγό 

 
Λίγα λόγια για την Αβάνα 
Ιστορία και χρώματα συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής αυτής πόλης που φέρει έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού 
εποικισμού και της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων 
δίνουν αντίφαση στα παστέλ χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλάσσοντας την 
αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με το μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, 
βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των αρχιτεκτονικών μορφών - από την αποικιοκρατική στο μπαρόκ 
και το Αρτ Ντεκό. Η σύγχρονη ιστορία της Κούβας με τις εμβληματικές φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε συνδυασμό 
με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα ελκυστικό μείγμα ιστορίας, μουσικής και 
αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευτικό για την εποχή μας. 

 
Λίγα λόγια για τo Βαραδέρο 
Το πιο ανεπτυγμένο και γνωστό τουριστικό θέρετρο της Κούβας αφιερωμένο στις απολαύσεις της γαλαζοπράσινης 
θάλασσας, της λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια 
ακτή, αποτελεί μοναδικό τόπο διακοπών και ξεκούρασης. Το Βαραδέρο είναι το πρώτο στρατηγικά ανεπτυγμένο, τουριστικό 
θέρετρο της Κούβας και πυξίδα για την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά ξενοδοχεία για όλα 
τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις καταπληκτικές παραλίες, θαλάσσια σπορ και νυχτερινή διασκέδαση. 
 
 

Θετικά σημεία του ταξιδιού 
 Ιδανικός συνδιασμός ξεκούρασης και δραστηριοτήτων σε δύο από τα σημαντικότερα σημεία της Κούβας 
 Ολοκληρωμένη περιήγηση στις απόκρυφες πλευρές της Αβάνας και της Δυτικής πλευράς της Κούβας 
 Επιλεγμένα καταλύματα -  από ενοικιαζόμενα διαμερίσματα έως ξενοδοχεία πολυτελείας 
 Υπέροχος κόσμος, διασκέδαση, ατμόσφαιρα 60ς, μοναδική φύση, υπέροχες παραλίες, για χαλάρωση και 

ξεκούραση. Όλα τα ξενοδοχεία στο Βαραδέρο προσφέρουν all inclusive διαμονή 
 Αναλυτική περιήγηση στην ατμοσφαιρική παλιά Αβάνα και βόλτα με αυτοκίνητο αντίκα  
 Δυνατότητα προαιρετικών εκδρομών  
 Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στην Αβάνα 

 
 
 
 
 
 
  



Τιμές και Παροχές 
 

 

9 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις 
Αναχώρηση: Καθημερινά 

Αβάνα (4) – Βαραδέρο (3) 
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

Περίοδος Διαμονής 04-24/1 25/1-15/3 16/3-31/7 &25/8-31/10 01-24/8 

BASIC PLUS Κατηγορία          

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

MEMORIES ΒΑΡΑΔΕΡΟ 4* 

1.480 € 1.525 € 1.425 € 
 

1.445 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 

 9 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις  
Αναχώρηση: Καθημερινά 

Αβάνα (4) – Βαραδέρο (3) 
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

Περίοδος Διαμονής 04-24/1 25/1-28/2 01-15/3 16/3-30/4 &  
01-24/8 

01/5-31/7 & 
25/8-31/10 

SUPERIOR κατηγορία  
MEMORIES MIRAMAR ΑΒΑΝΑ 4*  
GRAND MEMORIES ΒΑΡΑΔΕΡΟ 5* 

1.690 € 1.720 € 1.795 € 1.720 1.610 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 

9 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις 
Αναχώρηση: Καθημερινά 

Αβάνα (4) – Βαραδέρο (3) 
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

Περίοδος Διαμονής 04– 31/1 & 01-30/4 01/2 – 31/3 01/5-30/6 & 01-31/10 01/7-30/9 

DELUXE κατηγορία 5* 
MELIA COHIBA ΑΒΑΝΑ 5* dlx 
PARADISUS ΒΑΡΑΔΕΡΟ 5* dlx 

2.020 € 2.135 € 1.920 €                   1.890 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 
 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (από Αθήνα 470 € & από Θεσσαλονίκη 330 € ανά άτομο)  
 Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή  έκαστος 
 Διαμονή, όπως αναφέρεται παραπάνω με πρωινό καθημερινά στην Αβάνα και Αll inclusive στο Βαραδέρο, εκτός 

από την επιλογή διαμονής σε διαμερίσματα, που είναι με πρωινό.  
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και τα ξενοδοχεία στην Αβάνα και στο Βαραδέρο 
 Επίσκεψη του ιστορικού κέντρου της Αβάνας με είσόδους στο μουσείου του ρουμιού και στην μακέτα της Αβάνας 

με Έλληνα τοπικό συνοδό. 
 Πανοραμική ξενάγηση της Αβάνας με Αμερικάνικο αυτοκίνητο αντίκα  
 Βίζα Κούβας και ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια 
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες Ελλήνων τοπικών αντιπροσώπων 
 Ενημερωτικά έντυπα, Τοπικοί φόροι, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ 

 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, Έξοδα προσωπικής φύσεως 
 
Καθημερινό Πρόγραμμα 
1η ημέρα: Αθήνα/ Θεσσαλονίκη – Αβάνα   
Αναχώρηση από την Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη στην Αβάνα. Υποδοχή στο αεροδρόμιο από τοπικό ξεναγό 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο.  
Σημείωση: Αναλόγως της αεροπορικής εταιρείας, η άφιξη μπορεί να είναι την επόμενη ημέρα. 

9 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις 
Αναχώρηση: Καθημερινά 

Αβάνα (4) – Βαραδέρο (3) 
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

Περίοδος Διαμονής 04/1 – 31/10 

BASIC Κατηγορία                

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ   1.345 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 



2η ημέρα: Αβάνα – Επίσκεψη πόλης  
Σήμερα θα ξεκινήσουμε την πρώτη μας γνωριμία με την ατμοσφαιρική, μοναδική σε χρώμα και αρχιτεκτονική πόλη της 
Αβάνας. Στην είσοδο του ξενοδοχείου θα μας περιμένει ο συνοδός μας και ένα Αμερικάνικο αυτοκίνητο αντίκα της 
δεκαετίας του 60 – Chevy, Cadillac, Plymouth, Dodge, Ford – κλασικό και σε άριστη κατάσταση, για μία πανοραμική βόλτα 
στην πόλη. Θα ξεκινήσουμε από το περίφημο Μαλεκόν, τον παραλιακό δρόμο μήκους 7 χιλιομέτρων που διασχίζει την πόλη 
και στη συνέχεια θα περάσουμε από το αριστοκρατικό προάστιο του Μιραμάρ και την Πέμπτη λεωφόρο, την νεκρόπολη 
Κολόν,  τον ποταμό Αλμεντάρες και την πλατεία Επανάστασης. Μέσω του προαστίου Βεδάδο, την καρδιά της σύγχρονης 
πόλης, θα κατευθυνθούμε προς την παλιά Αβάνα, όπου θα αποβιβαστούμε για να συνεχίσουμε την περιπατητική ξενάγηση 
του ιστορικού κέντρου της Αβάνας. Θα περάσουμε από το Καπιτώλιο, πιστό αντίγραφο του αντίστοιχου, που βρίσκεται στην 
Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακριβώς δίπλα, το Πάρκο της Αδελφότητας, καθώς και το Μεγάλο Θέατρο της 
Αβάνας της Αλίσια Αλόνσο. Η επίσκεψή μας θα συνεχιστεί με το  Μουσείο του Ρουμιού και θα ολοκληρωθεί περπατώντας, 
στο Ιστορικό Κέντρο για να γνωρίσουμε  τις 4 φημισμένες πλατείες. Την Πλατεία Αγίου Φραντζίσκου της Ασίζης , την Παλαιά 
Πλατεία , την Πλατεία των όπλων , την Πλατεία του Καθεδρικού Ναού και θα δούμε μεταξύ άλλων, το Παλάσιο ντε Λος 
Καπιτάνες Χενεράλες, τον Ναό Ελ Τεμπλέτε και το κάστρο της Αληθινής Δύναμης. 
Εκεί ο συνοδός σας θα σας διηγηθεί, την Ιστορία του πύργου-παρατηρητήριου Λα Xιραλντίγια. Στην συνέχεια, ακολουθεί η 
επίσκεψη μας, στην Μακέτα της Παλαιάς Πόλης, περνώντας από την οδό Μερκαδέρες , όπου θα δούμε σε μικρογραφία μια 
πανοραμική εικόνα της Αβάνας. Τέλος ο συνοδός σας θα σας ξεναγήσει στο διάσημο πεζόδρομο, λόγω του Έρνεστ 
Χεμινγκουέι,  Οβίσπο και στο Ξενοδοχείο Ambos Mundos, που βρίσκεται στην ίδια οδό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος 
 
3η – 4η ημέρα: Ελεύθερες στην Αβάνα 
Ημέρες ελεύθερες στην Αβάνα για απολαύσουμε την μοναδική αυτή πόλη με την γοητεία των 60ς, να περιπλανηθούμε στο 
ιστορικό της κέντρο, να δοκιμάσουμε τα υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους ζωντανής μουσικής στα δεκάδες μπαράκια, να 
φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές της και να κάνουμε τα τελευταία ψώνια. Και κυρίως να επιλέξουμε κάποιες από τις 
προαιρετικές εκδρομές για να γνωρίσουμε την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Κούβας. 
 
5η ημέρα: Αβάνα – Βαραδέρο  
Αναχώρηση από την Αβάνα για το Βαραδέρο μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής στη Βόρεια ακτογραμμή. Θα δούμε τις 
αντλίες άντλησης πετρελαίου και στη διαδρομή, θα κάνουμε μια πανοραμική περιήγηση της πόλης Ματάνσας, που 
θεωρείται η πόλη της διανόησης. Άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να χαλαρώσουμε και να ξεκουραστούμε.  
 
6η – 7η ημέρα: Διακοπές στο Βαραδέρο 
Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσουμε την πανέμορφη παραλία του ξενοδοχείου μας με τη γαλαζοπράσινη θάλασσα και 
την λεπτή άσπρη άμμο, καθώς και τις ανέσεις του ξενοδοχείου με πρόγραμμα all inclusive.  
Η προαιρετική εκδρομή με καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο είναι μια μοναδική εμπειρία που θα σας ενθουσιάσει και θα σας 
προσφέρει την δυνατότητα να θαυμάσετε τον κοραλιογενή βυθό της περιοχής και να κολυμπίσετε με εκπαιδευμένα 
δελφίνια στο δελφινάριο στην ανοιχτή θάλασσα. 
  
8η ημέρα: Αβάνα Αναχώρηση 
Αναλόγως της ώρας αναχώρησης ,μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αβάνας για την πτήση της επιστροφής. 
 
9η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα 
Άφιξη στην Ελλάδα και τέλος ταξιδιού. 
 

Προαιρετικές εκδρομές & δραστηριότητες 
 

ΑΒΑΝΑ - Οδικές εκδρομές με  Έλληνα τοπικό συνοδό  
 

Ολοήμερη εκδρομή στις Τεράσας  
Πρωινή αναχώρηση για την Κουβανική ύπαιθρο κατευθυνόμενοι δυτικά στην περιοχή της οροσειράς Sierra Rosario, για να 
επισκεφθούμε τους κήπους με τις ορχιδέες στη Σορόα – μια πανέμορφη τοποθεσία, χώρος αναπαραγωγής και καλλιέργειας, 700 ειδών 
ορχιδέας, από της οποίες οι 250 είναι ενδημικές. Ακολουθεί επίσκεψη στους υπέροχους, κρυμμένους μέσα στα βουνά - ύψους 22 
μέτρων - καταρράκτες, που καταλήγουν σε μια φυσική πισίνα, στην οποία όποιος το επιθυμεί μπορεί να κολυμπήσει. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για την περιοχή Τεράσας, που από το 1968 εντάχθηκε σε ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης, με αποτέλεσμα το 1985 
να ανακηρυχθεί από την UNESCO ο πρώτος προστατευόμενος βιότοπος της Κούβας. Η μοναδική φύση της περιοχής φιλοξενεί 
περισσότερα από 83 είδη πουλιών σε αρμονία με την σπάνια βλάστηση του βουνού. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε την παλιά φυτεία 
καφέ των Γάλλων αποίκων (1802), θα θαυμάσουμε είδη λαϊκής τέχνης από τους κατοίκους του οικισμού και το σπίτι του διάσημου 
Κουβανού λαϊκού τραγουδιστή Πόλο Μοντανέ. Στην συνέχεια, θα χαλαρώσουμε με έναν καφέ ή αναψυκτικό στο καφέ της λίμνης, όπου 
μπορείτε προαιρετικά να κάνετε μια όμορφη βαρκάδα στην λίμνη ή βόλτα με αλόγα και για τους πιο τολμηρούς, να διασχίσετε τη λίμνη 
με Canopy. Επιστροφή στην Αβάνα. Διάρκεια: 7-8 ώρες 

Ολοήμερη εκδρομή στο Βινιάλες  



Πρωινή αναχώρηση για την κοιλάδα Βινιάλες, ένα από τα εντυπωσιακότερα τοπία του νησιού με μοναδικούς σχηματισμούς λόφων από 
πωρόλιθο, καρστικοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί, ονομαζόμενοι (Mongotes) που αναδύθηκαν από την θάλασσα την εποχή των 
γεωλογικών μετασχηματισμών. Θα σταματήσουμε στο παρατηρητήριο Τζασμίνες, απ’ όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε 
την κοιλάδα και την γύρω περιοχή και αποτελεί ιδανικό σημείο για αναμνηστικές φωτογραφίες. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για να 
επισκεφθούμε την Σπηλιά του Ινδιάνου, ένα σπήλαιο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες του οποίου ένα μέρος της διαδρομής είναι υδάτινο 
και γίνεται με βάρκες κατά ομάδες. Επόμενος σταθμός η βραχογραφία διαστάσεων 120 Χ 160 μέτρων, ζωγραφισμένη στην πλαγιά 
λόφου από πωρόλιθο, που αναπαριστά την εξέλιξη της φυσικής ζωής στην Κούβα και την εξέλιξη των ειδών, από τους Αμμωνίτες, στον 
Hommo Sapiens. Επιστροφή στην Αβάνα. Διάρκεια: 8 ώρες 
 

Η «άλλη» Αβάνα  
Σήμερα θα απολαύσουμε μία διαφορετική Αβάνα. Θα ξεκινήσουμε με την επίσκεψη της απέναντι πλευράς του κόλπου της Αβάνας με 
το φρούριο Castillo de los tres Reyes del Moro και του κάστρου Castillo San Carlos del la Campana. Φθάνοντας εκεί θα απολαύσουμε 
εξαιρετική πανοραμική θέα της πόλης και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το γραφείο - διοικητήριο του Τσέ, όπου φυλάσσεται το 
οστεοφυλάκιο, στο οποίο τοποθετήθηκαν τα οστά του για την μεταφορά τους από την Βολιβία στην Κούβα. Σειρά έχει το μεγαλύτερο 
πούρο στον κόσμο, μήκους 90 μέτρων, το οποίο δημιουργήθηκε προς τιμή των 90κοστων γενεθλίων του Φιντέλ Κάστρο και έχει 
βραβευτεί με το βραβείο Γκίνες. Επιστρέφοντας στην πόλη θα διασχίσουμε πεζοί την οδό Οβίσπο με την τοπική αγορά, το μεγάλο παζάρι 
της πόλης, όπου μπορούμε να αγοράσουμε πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα από ξύλο, πηλό, δέρμα, καθώς 
και καπέλα, μπλούζες και διάφορα άλλα σουβενίρ. Συνεχίζουμε με τα εμπορικά καταστήματα της Οδού Μπουλεβάρτ μέχρι το Μπάριο 
Τσίνο, την κινέζικη συνοικία της Αβάνας, που θα βιώσουμε τον παλμό της καθημερινότητας των ανθρώπων που ζουν στην πόλη. 
Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε μάθημα του Κουβανέζικου χορού Σάλσα, διάρκειας 1 ώρας, σε επίσημη Κουβανική Σχολή 
χορού. Για μεσημεριανό γεύμα σας προτείνουμε το διάσημο εστιατόριο Μονέδα Κουβάνα, χτισμένο το 1862 και βραβευμένο με δεκάδες 
διεθνή βραβεία. Η θέα προς το κάστρο, το λιμάνι και την παλαιά πόλη της Αβάνας είναι μοναδική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διάρκεια: 
5 ώρες 
 

Παραλίες της Αβάνας  
Η Αβάνα, αν και χτισμένη δίπλα στην θάλασσα, δεν έχει παραλίες για μπάνιο. Μετά από τις ημέρες των δραστηριοτήτων και την επαφή 
μας με την Κουβανέζικη φύση, σας προτείνουμε να απολαύσετε την θάλασσα των κοντινών  παραλιών. Σε μικρή απόσταση θα 
συναντήσουμε κάποιες από τις όμορφες παραλίες της Κούβας, με σημαντικότερη αυτή του Tropicoco – Mar Azul. Μια οργανωμένη 
παραλία, κρυμμένη πίσω από μεγάλους αμμόλοφους, όπου θα απολαύσουμε χιλιόμετρα κάτασπρης αμμουδιάς  με γαλάζια 
πεντακάθαρη θάλασσα. Η μίξη ντόπιων με τους τουρίστες, καθώς και οι μουσικές μπάντες δημιουργούν ένα μοναδικό μωσαϊκό 
χρωμάτων, ρυθμού και ανθρώπων. Για όσους θέλουν υπάρχει η δυνατότητα για θαλάσσια σπορ, όπως τζετ σκι, ιστιοπλοΐα και σερφ. 
Επιστροφή στην Αβάνα. Διάρκεια: 7-8 ώρες 

 
ΒΑΡΑΔΕΡΟ 
Ολοήμερη κρουαζιέρα με καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο με γεύμα θαλασσινών & κολύμπι με δελφίνια 

Η εκδρομή ξεκινά το πρωί με την μεταφορά από το ξενοδοχείο στην Μαρίνα του Βαραδέρο για να επιβιβαστούμε στο σκάφος. 
Περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, και φαγητό με θαλασσινά στο Κ. 
Μπλάνκο.Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον κοραλλιογενή βυθό σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής με εξοπλισμό 
(μάσκα, αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλα) που παρέχεται δωρεάν και την μοναδική εμπειρία να κολυμπήσουμε με εκπαιδευμένα 
δελφίνια, παρουσία εκπαιδευτών σε ειδικά διαμορφωμένο δελφινάριο  στην ανοικτή θάλασσα. Με την άφιξη στο Κάγιο Μπλάνκο 
ελεύθερος χρόνος στην παραλία και γεύμα με θαλασσινά στην παραθαλάσσια ταβέρνα του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το  
απόγευμα και δείπνο. Διάρκεια: 8 ώρες 
 

Όροι & Προϋποθέσεις 
- Οι τιμές είναι υπολογισμένες για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων. Ενημερωθείτε για την επιβάρυνση μονής συμμετοχής η επιπλέον 
ατόμων 
- Ειδικές τιμές ισχύουν για παιδιά έως 12 ετών. Ενημερωθείτε αντίστοιχα 
- Ακύρωση εντός 7ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία τέλεσης επιφέρει χρέωση 100% 
- Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αύξησης του κόστους καυσίμων, των τοπικών φόρων ή της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η διαθεσιμότητα σε μερικές δραστηριότητες είναι περιορισμένη, γι’ αυτό σας προτείνουμε να κάνετε 
έγκαιρα την κράτησή σας 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – Α’ ΕΚΔΟΣΗ 
Περιλαμβάνονται 
- Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση από και προς την Αθήνα/ Θεσσαλονίκη, φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.  
Για αναχώρηση από την Αθήνα έχει υπολογιστεί ο οικονομικότερος ναύλος της Swiss Air (περιλαμβανόμενοι φόροι 470 €) και από 
Θεσσαλονίκη ο οικονομικότερος ναύλος της Turkish Airlines (περιλαμβανόμενοι Φόροι 330 €) 
- Διαμονή σε ξενοδοχεία επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή 
- Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο και τα ξενοδοχεία και όποιες δραστηριότες αναφέρονται στο πρόγραμμα 
- Τοπικός Έλληνας αντιπρόσωπος & 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα & ΦΠΑ  
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
- Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα  
 

Εναλλακτικές αεροπορικές εταιρείες  



Air France/ KLM (μέσω Παρισιού η Αμστερνταμ) από και προς Αθήνα. (Με επιβάρυνση και από Θεσσαλονίκη μέσω Αθήνας)  
Aeroflot (μέσω Μόσχας) από και προς Αθήνα. (Με επιβάρυνση και από Θεσσαλονίκη μέσω Αθήνας) 
Swiss Airlines (μέσω Ζυρίχης) από και προς Θεσσαλονίκη μέσω Αθήνας με επιβάρυνση 
Turkish (μέσω Κων/πολης) από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη  
Η επιβάρυνση της κάθε εταιρείας εξαρτάται από την ημερομηνία ταξιδιού. Ενημερωθείτε αντίστοιχα. 
 

Παρατηρήσεις: Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. H όποια διαφοροποίησή τους, 
επιβαρύνει τους πελάτες 
 

Διαμονή & Προτεινόμενα Ξενοδοχεία 
Υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών ξενοδοχείων σε κάθε κατηγορία διαμονής   
 

Κρατήσεις & Πληρωμές  
Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 40% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες των ταξιδιωτών και 
την υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 30 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
 

Πολιτική ακυρωτικών 
Σας ενημερώνουμε για την ευρύτερη πολιτική ακυρωτικών από τους προμηθευτές του πακέτου σας (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, 
τοπικές υπηρεσίες). Δεν υπάρχει σταθερή τιμή ακυρωτικών, καθώς στα ατομικά πακέτα, συνυπολογίζεται ο λόγος της ακύρωσης, το 
χρονικό διάστημα που έγινε και περίπτωση αλλαγής της κράτησης σε εναλλακτικές ημερομηνίες. Γενικά, σε περίπτωση ακύρωσης της 
κράτησης μετά την πρώτη προκαταβολή, το κόστος των ακυρωτικών ανέρχεται στα 100 € συνολικά. Σε περίπτωση ακύρωσης της 
κράτησης μετά την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, θα υπάρξουν ακυρωτικά από την αεροπορική εταιρεία, το ύψος των οποίων 
θα μας κοινοποιηθεί αργότερα (από 100 € το άτομο μέχρι και ολόκληρος ο ναύλος). Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την 
τελική εξόφληση του πακέτου, θα υπάρξουν 100% ακυρωτικά.  
 

Ταξιδιωτικά έγγραφα 
Για το ταξίδι σας στην Κούβα χρειάζεστε τουριστική βίζα και ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια τα οποία προμηθεύεστε από το γραφείο μας. 
Θα πρέπει ωστόσο το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα.  Όσοι ταξιδιώτες είναι αλλοδαποί 
και δεν είναι κάτοχοι Ελληνικού διαβατηρίου, οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας για να πληροφορηθούν 
για τις διαδικασίες έκδοσης βίζας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος, που παρουσιαστεί με τα 
ταξιδιωτικά σας έγγραφα την ημέρα της αναχώρησής σας από δική σας ευθύνη. 
 

Σημαντικές Παρατηρήσεις 
- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ 
- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 

- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους παραπάνω όρους εξόφλησης 
- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 
- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά  
- Check in στο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 11.00 
- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από την 
πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου 
- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη 
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 
- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 
- Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου 
- Για να πάρετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου και να την υποδείξετε κατά την άφιξη 

στο ξενοδοχείο 

- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, 
αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 
 

Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε 
Κάθε περίοδος είναι καλή για να επισκεφθείτε την Κούβα. 
Η Κούβα, καθώς βρίσκεται κοντά στον Ισημερινό, χαρακτηρίζεται από σχετικά παρόμοιο ετήσιο κλίμα. Η χώρα έχει δύο καιρικές 
περιόδους – τη υγρή (μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου) και την ξηρή (μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου) και δεν παρατηρούνται ακραίες 
μεταβολές θερμοκρασίας μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα. Κατά την υγρή περίοδο παρατηρείται αυξημένη υγρασία που δίνει την 
αίσθηση υψηλότερης θερμοκρασίας η οποία σπανίως υπερβαίνει τους 33 βαθμούς Κελσίου.  
Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πιθανές σύντομες βροχές ή καταιγίδες κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες, που διαρκούν λίγο και ο 
ξάστερος ουρανός επανέρχεται.  

 
 
 
 
  



Λάμψη της αυτοκρατορίας των 
Ίνκας 

Λίμα, Κούσκο, Πίσακ, Ιερή Κοιλάδα, Μάτσου Πίτσου, Πούνο, λίμνη Τιτικάκα 
 

Απολαύστε στο έπακρο το Περού, επισκεφτείτε τις όμορφες αποικιακές πόλεις και τα αξιοθέατα αρχαίων πολιτισμών, εξερευνήστε 
μερικά από τα πιο εντυπωσιακά τοπία στον πλανήτη! Γνωρίστε τους απογόνους των Ίνκας και ανακαλύψτε από πρώτο χέρι την Ιερή 
Κοιλάδα των Ίνκας, διαπιστώνοντας πως το παρελθόν εξακολουθεί να ζει στα νησιά της λίμνης Τιτικάκα. Εξερευνήστε την πλούσια 

χλωρίδα και πανίδα της Αμαζονίας και πραγματοποιείστε ένα προσκύνημα στις χιονισμένες κορυφές των Άνδεων, για να εξερευνήσετε 
τη μαγευτική ακρόπολη του Μάτσου Πίτσου… 

 

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΦΥΣΗ 
 

Καθημερινές ατομικές αναχωρήσεις: ΙΑΝ-ΔΕΚ 2019 
9 ημέρες με 2.180 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή με φόρους 

 
Λίγα λόγια για το Περού 
Μία από τις πιο γοητευτικές χώρες της Nότιας Aμερικής, το Περού, φέρει μέχρι σήμερα τη σφραγίδα των αρχαίων Ινδιάνικων πολιτισμών 
και των Ισπανών κατακτητών του. Οι αρχαίες πόλεις και τα μουσεία τους με εκθέματα από όλους τους προκολομβιανούς πολιτισμούς 
(Τσαβίν, Μοτσίκα, Τσιμού, Ίνκας κλπ.), τα επιβλητικά βουνά, τα κατάλευκα λάμα, οι παραδοσιακές μουσικές, τα χειροτεχνήματα της 
περουβιάνικης λαϊκής παράδοσης, τα περίφημα υφαντά με τα γεωμετρικά σχέδια, τα πολυποίκιλτα υφάσματα, τα έντονα χρώματα και 
κυρίως οι γελαστοί άνθρωποι που κρατούν παραδόσεις απαράλλακτες για αιώνες, μας φέρνουν σε επαφή με τον υπέροχο κόσμο του 
Περού. Ένα ταξίδι πέρα από τα καθιερωμένα, που συνδυάζει τα πάντα: από το Μάτσου Πίτσου ως τις γραμμές της Νάσκα, από το 
αμφιθεατρικό Κούσκο, τον “ομφαλό της γης” και την “αρχαιολογική πρωτεύουσα της αμερικανικής ηπείρου” έως τα πλωτά νησιά της 
φυλής Ούρος στην καταγάλανη λίμνη Τιτικάκα και τη μοναδική εμπειρία της ζούγκλας του Αμαζονίου… Ένα μυστήριο είναι το Περού 
που περιμένει να το ανακαλύψουμε! 
      

 

TOP 5 εμπειρίες του ταξιδιού 
-Λίμα: Το μεγάλο αρχιτεκτονικό σύνολο της πρωτεύουσας έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, 
με αξιοθέατα όπως το Casa Aliaga, και τον Καθεδρικό Ναό της κεντρικής πλατείας. 
-Cusco: Ανακαλύψτε την πρώην πρωτεύουσα των Ίνκας, τα ερείπια του χαμένου πολιτισμού και την Ισπανική αποικιακή κληρονομιά, 
όπως τον μπαρόκ Καθεδρικό ναό και τους αρχαιολογικούς χώρους Sacsayhuaman και  Puka Pukara. 
-Machu Picchu: Η χαμένη πόλη των Ίνκας, κρυμμένη στο τέλος της κορυφής των Άνδεων, προσφέροντας θέα όχι  μόνο στα βουνά αλλά 
και στο παρελθόν των Ίνκας. 
-Ιερή Κοιλάδα: Ανακαλύψτε την αρχαία πόλη της Pisac και το φρούριο των Ίνκας στο Ollantaytambo 
-Λίμνη Τιτικάκα: Απολαύστε μια κρουαζιέρα στη λίμνη με στάση στον νησί Taquile και τα πλωτά νησιά Uros 
 
Δεν πρέπει να χάσετε 
Chullo: Η πασίγνωστη κάπα των Άνδεων με έντονα χρώματα, υφασμένη από μαλί λάμα ή αλπακά  
Ceviche: Το εθνικό πιάτο του Περού, φτιαγμένο από ωμό ψάρι μαριναρισμένο σε χυμό κίτρου και πιπεριές τσίλι και σερβιρισμένο με 
καλαμπόκι και γλυκοπατάτες 
Pisco sour: Το δροσερό κοκτέιλ φτιαγμένο από κονιάκ σταφυλιών και χυμό λάιμ, είναι το εθνικό ποτό του Περού 

 
 



Τα ξενοδοχεία μας: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τιμές και Παροχές 

Τιμή ανά 
άτομο 

Αναχωρήσεις: Κάθε μέρα, Ιανουάριο - Δεκέμβριο 2019 

Πακέτο 
Χαμηλή περίοδος Υψηλή περίοδος 

Σε δίκλινο Σε δίκλινο 

Comfort 2.180 € 2.320 € 

Superior 2.290 € 2.450 € 

Deluxe 2.620 € 2.840 € 

 
 Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (περίπου 

220€) 
 Επιβάρυνση 180 € ανά άτομο για αναχώρηση από και προς Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο (εσωτερική πτήση για Αθήνα 

με την Aegean, βάση διαθεσιμότητας) 
 Χαμηλή περίοδος – Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος (εκτός περιόδου Πάσχα), Μάιος, Οκτώβριος, 

Νοέμβριος, Δεκέμβριος (εκτός περιόδου εορτών) 
 Υψηλή περίοδος – Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 

 
Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό από και προς Ελλάδα 
 Εσωτερικά αεροπορικά εισιτήρια Λίμα – Κούσκο και Πούνο – Λίμα σε οικονομική θέση 
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 
 Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή ο έκαστος 
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, ανάλογα με την κατηγορία που θα επιλέξετε 
 Διατροφή, όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα 
 Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
 Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
 Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
 Αχθοφορικά 
 Έντυπο υλικό 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 ΦΠΑ 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
 Προσωπικά έξοδα 
 Προαιρετικές ή προτεινόμενες  δραστηριότητες 
 Φόροι που πληρώνονται τοπικά, περίπου 45 $ 

Δυνατότητα επέκτασης του ταξιδιού: 
Το πακέτο «Λάμψη της αυτοκρατορίας των Ίνκας» συνδυάζεται εξαιρετικά με: 

 3 ή 4ήμερο πακέτο στο Puerto Maldonado, την Αμαζονία του Περού 
 3ήμερο πακέτο στην Αρεκίπα και το φαράγγι Κόλκα 
 2ήμερο πακέτο στη Νάζκα και τα νησιά Μπαγιέστας 

*Ενημερωθείτε από τους συμβούλους μας για το κόστος και το καθημερινό πρόγραμμα 
 

Κατηγορία 

Ξενοδοχείο Λίμα Ξενοδοχείο Κούσκο 
Ξενοδοχείο Ιερή 

Κοιλάδα Ξενοδοχείο Πούνο 

1 νύχτα 2 νύχτες 1 νύχτα 2 νύχτες 

Comfort 
Britania Miraflores - 

Tambo II - Casa Andina 
San Antonio 

Los Portales - Maytaq 
Wasi  - Abittare 

Hacienda del Valle - 
Augustos Urubamba 

-  Inkallpa 

La Hacienda Plaza - Eco 
Inn - Casa Andina 

Tikarani 

Superior 

José Antonio 
Miraflores - José 

Antonio Executive - 
San Agustín Exclusive 

San Agustín Dorado - 
San Agustín Plaza - 

Esplendor Cusco 

Pakaritampu - Posada 
del Inca Yucay - 

Albergue 
Ollantaytambo 

José Antonio - Sonesta 
Posada del Inca Puno 

Deluxe 
Hilton Miraflores - 

Swissotel - JW Marriott 

JW Marriott Cusco - 
Palacio Manco Cápac 

(Suite) - Libertador 
Luxury Collection 

Hacienda Urubamba 
Inkaterra - Aranwa 

(Deluxe) - Sol & Luna 
Libertador 



Αεροπορικό δρομολόγιο:  Αναχώρηση από Αθήνα με την Iberia, Air France, KLM μέσω ενδιάμεσου σταθμού & από 
Θεσσαλονίκη με την Turkish Airlines. 
 
 

Καθημερινό πρόγραμμα 
 

1η ημέρα: Ελλάδα – Πτήση για Λίμα  
Πτήση από την Ελλάδα για το Περού με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη το απόγευμα της επόμενης ημέρας στη Λίμα . 
Διανυκτέρευση εν πτήση. 
 
2η ημέρα: Λίμα 
Άφιξη το απόγευμα στη Λίμα και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και ξεκούραση. 
 
3η ημέρα: Λίμα – Πτήση για Κούσκο (Ξενάγηση πόλης) 
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας μετά το πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Λίμα, όπου θα επιβιβαστούμε στην 
πτήση μας για το Κούσκο. Κατά την άφιξη, παραλαβή από τον τοπικό αντιπρόσωπο και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το 
απόγευμα απολαύστε μια ξενάγηση σ’ αυτή την γοητευτική πόλη, την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκα. Ξεκινούμε 
με επίσκεψη στο μοναστήρι του Santo Domingo, ένα μεγάλο συγκρότημα από μπαρόκ και αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια 
, το οποίο κτίστηκε πάνω στο ναό Qoricancha, έναν από τους σημαντικότερους ναούς αφιερωμένος στη λατρεία του Ήλιου. 
Τα θεμέλιά του είναι ακόμα ορατά στη βάση του μοναστηριού. Σε αρχαία κείμενα αναφέρεται ότι το ιερό ήταν καλυμμένο 
με φύλλα χρυσού και χρυσές αναπαραστάσεις της φύσης. Συνεχίζουμε προς την Plaza de Armas για να επισκεφτούμε τον 
καθεδρικό ναό. Διαθέτει  μια περίτεχνη αναγεννησιακή πρόσοψη και όπως άλλα σημαντικά μνημεία της πόλης, χτίστηκε 
πάνω στα ερείπια ναού των Ίνκας. Κατευθυνόμαστε προς τους λόφους πάνω από το Κούσκο για να επισκεφτούμε τα ερείπια 
του φρουρίου Sacsayhuaman, του οποίου η επιβλητικοί προμαχώνες προσφέρουν εκπληκτική πανοραμική θέα της πόλης 
του Κούσκο, τα ερείπια του ναού και το αμφιθέατρο του Qenqo, όπου πιστεύεται ότι οι Ίνκας ασκούσαν αγροτικές 
τελετουργίες. Τέλος, θα επισκεφτούμε το Puka Pukara, το «κόκκινο φρούριο», ένα συγκρότημα στρατιωτικών κτηρίων σε 
περίοπτη θέση, όπου θα δούμε τις κατοικίες, τις πλατείες, τα λουτρά, το υδραγωγείο τα τείχη και τους πύργους που είναι 
ευδιάκριτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
 
4η ημέρα: Κούσκο – Pisac – Ollantayatambo - Ιερή Κοιλάδα 
Αφού απολαύσουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο μας, ξεκινάμε οδικώς για την κοιλάδα του ποταμού Urubamba, η οποία είναι 
ευρέως γνωστή ως Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας. Η πρώτη  μας στάση είναι στο Pisac, όπου θα περιπλανηθούμε στην αγορά που 
φημίζεται για την χειροτεχνία. Στάση για γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και συνεχίζουμε προς την ύστερη περίοδο των Ίνκας, 
το φρούριο Ollantaytambo χτισμένο σε στρατηγικής σημασίας σημείο, ώστε να ελέγχει την πρόσβαση στην Ιερή Κοιλάδα. 
Όλη η περιοχή είναι ένα τεράστιο αρχαιολογικό συγκρότημα το οποίο αν και είναι γνωστό ως «φρούριο», στην 
πραγματικότητα ήταν ένα «tambo”, μια πόλη αναψυχής που χρησιμοποιούνταν για να φιλοξενήσει καραβάνια που 
ταξίδευαν μεγάλες αποστάσεις. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 
 
5η ημέρα: Ιερή Κοιλάδα – Μάτσου Πίτσου – Κούσκο 
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε προς το σταθμό Ollantaytambo για να επιβιβαστούμε στο τρένο για το Aguas Calientes, την 
κοντινότερη πόλη στο Μάτσου Πίτσου. Μέσα από μια γραφική διαδρομή και χαρακτηριστικά τοπία των Άνδεων, φτάνουμε 
στο σταθμό του Aguas Calientes. Από εδώ θα επιβιβαστούμε σε λεωφορείο για το Μάτσου Πίτσου! Η «χαμένη πόλη των 
Ίνκας» κειτόταν εγκαταλελειμμένη για τέσσερις αιώνες, ώσπου ο Αμερικανός εξερευνητής Hiram Bingham την βρήκε το 
1911. Το Μάτσου Πίτσου πιστεύεται ότι χτίστηκε γύρω στα 1450 από τον αυτοκράτορα Pachacutec ως θερινό ανάκτορο, 
αλλά μέσα σ’ έναν αιώνα η πόλη εγκαταλείφθηκε μετά την Ισπανική κατοχή. Οι Ισπανοί κατακτητές δεν την βρήκαν κι έτσι 
γλύτωσε την καταστροφή που προκάλεσαν σε άλλες πόλεις. Αντίθετα, την «κατάπιε» η ζούγκλα, κρύβοντάς την από κάθε 
καταστροφή. Η ξενάγηση θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις καταβολές αυτής της επιβλητικής ακρόπολης, η θέα της 
οποίας προκαλεί δέος, καθώς και τα πάνω από 200 κτίρια με πιο γνωστά αυτά της μνημειώδους Κεντρικής Πλατείας, τα 
βασιλικά διαμερίσματα, τον Ναό των Τριών Παραθύρων , τους κυκλικούς πύργους, το Ιερό Sun Dial και τα νεκροταφεία. 
Επιστροφή στο Aguas Calientes για να επιβιβαστούμε το απόγευμα στο τρένο πίσω στο Κούσκο. 
 
6η ημέρα: Κούσκο – Πούνο 
Μεταφορά στον σταθμό των λεωφορείων και αναχώρηση για την δυτική ακτή της λίμνης Τιτικάκα. Κατά τη διάρκεια της 
διαδρομής θα κάνουμε τρεις στάσεις για ξεναγήσεις σε ιστορικά μνημεία. Η πρώτη στάση στην πόλη Andahuaylillas μια 
γραφική πόλη γνωστή για την όμορφη εκκλησία του Αγίου Πέτρου του Αποστόλου, του 16ου αι. Διαθέτει ένα επιχρυσωμένο 
μπαρόκ εσωτερικό και τοιχογραφίες τόσο λεπτομερείς που έχουν κάνει γνωστή την εκκλησία ως «Καπέλα Σιξτίνα της 
Αμερικής». Συνεχίζουμε για το Raqchi, όπου θα θαυμάσουμε τα ερείπια ενός ναού αφιερωμένο στη λατρεία του θεού 
Wiracocha, ενός από τους πιο σημαντικούς θεούς των Ίνκας. Στάση για φαγητό στο Sicuani και σύντομη στάση στην La Raya, 
σε υψόμετρο 4.300 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι το υψηλότερο σημείο της διαδρομής. Η τελευταία 
στάση μας είναι στον αρχαιολογικό χώρο της Pukara, η οποία χρονολογείται από το 200 π.Χ. έως το 300 μ.Χ, όπου θα 



θαυμάσουμε μια συλλογή γλυπτών και αντικειμένων της προ-Ίνκα εποχής. Συνεχίζουμε για το Πούνο, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 
7η ημέρα: Πούνο – Νησιά Uros- Nησί Taquile - Λίμνη Τιτικάκα 
Μεταφορά στις ακτές της λίμνης Τιτικάκα όπου θα κάνουμε μια κρουαζιέρα για να γνωρίσουμε μοναδικά νησιά Uros. 
Υπάρχουν πάνω από 40 πλωτά  νησάκια, τα οποία είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από καλάμια Totora, βγαλμένα 
από τις όχθες της λίμνης. Γνωρίστε τους νησιώτες και μάθετε τα πάντα για την κατασκευή των νησιών, τη διάρκεια ζωής 
τους και την συντήρησή τους, εξετάζοντας αυτά τα θαύματα μηχανικής φτιαγμένα μόνο από πρωτογενή υλικά και 
μεθόδους. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος και συνεχίζουμε για το διαχρονικό νησί Taquile, όπου οι κάτοικοι διατηρούν το 
αρχαίο κοινωνικό σύστημα και φημίζονται για τα εξαιρετικά χειροποίητα υφαντά τους. Η ιστορία του  νησιού είναι το ίδιο 
συναρπαστική με τους ανθρώπους του, αφού ήταν μια σωφρονιστική αποικία κατά τη διάρκεια της ισπανικής 
αποικιοκρατίας. Επιστροφή στο Πούνο για γεύμα και απόγευμα ελεύθερο. 
 
8η ημέρα: Κούσκο / Λίμα πτήση επιστροφής 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω Λίμα για Ελλάδα.  
 
9η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα 
Άφιξη στην Ελλάδα. 
 
Γενικές Σημειώσεις: 

 Τα  Ελληνικά διαβατήρια δεν χρειάζονται τουριστική βίζα για το Περού 
 Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό 
 Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των χωρών που θα επισκεφθείτε 
 Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης του διαβατηρίου σας 
 Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ 

ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας στην οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν, προκειμένου να πληροφορηθούν τα όποια 
διαδικαστικά για την έκδοση βίζας, εφόσον αυτή απαιτείται. Το DionTours N.G. & Red Elephant δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί σε κάποιο αεροδρόμιο 

 Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 12 ατόμων. Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι μικρότερη, το ταξίδι 
δεν ακυρώνεται και εκτελείται με επιβάρυνση 

 Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη έκβασή του 
 Αν κάποιοι από τους ταξιδιώτες θέλουν να επισκεφθούν οικισμούς και τοποθεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο 

πρόγραμμα μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους διοργανωτές και το κόστος επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης 
 Παρακαλείσθε να είστε πάντα ενήμεροι του καθημερινού προγράμματος, έτσι ώστε να αποφεύγονται 

καθυστερήσεις και παρανοήσεις 
 Παραλαβή δωματίων: 15.00 & Παράδοση δωματίων: 11.00 
 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 
 Υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης του δωματίου και του είδους διατροφής με την αντίστοιχη επιβάρυνση. 

Ρωτήστε μας για τιμές 
 Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 
 Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου 
 Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την επιβεβαίωση της κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά με βάση τα συμβόλαια και 

τους όρους της κάθε υπηρεσίας 
 Για να πάρετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου και να την υποδείξετε 

κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο 
 Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των 

νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα 
αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 

  



       Χρυσό Τρίγωνο Ινδίας 
 

Συναρπαστικό οδοιπορικό στην πλούσια παράδοση και πολιτισμό του Ρατζαστάν. Στο Χρυσό Τρίγωνο θα βιώσουμε 
διαφορετικά πρόσωπα της Ινδίας, με μαγευτικά κτίρια και εκπληκτικά αξιοθέατα, μαζί με τη ζεστή φιλοξενία του λαού. 

Από την πρωτεύουσα Δελχί και τη βασιλική πόλη της Τζαϊπούρ,  μέχρι το Άγκρα και το Ταζ Μαχάλ. 
 

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΦΥΣΗ 
 

7 ημέρες – Παλάτια & Ναοί 

5/ΙΑΝ – 30/ΣΕΠ 2019, Καθημερινές αναχωρήσεις 
από 1.030 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή  

 
Λίγα λόγια για την Ινδία 
Κόσμος διαφορετικός, κόσμος μυστηριακός και μαγευτικός. Πολιτιστική πανδαισία με έντονες αντιθέσεις στην κουλούρα, 
μοναδικές παραδόσεις και έθιμα. Προορισμός για λίγους, για όσους θέλουν να νιώσουν κάτι το διαφορετικό, το μοναδικό. 
Η θρησκευτικότητα, η πνευματικότητα, οι ύμνοι και οι παραδόσεις χιλιάδων ετών ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε άλλη 
διάσταση. Μεθυστικά μυρωδικά και έντονα μπαχαρικά σε πολύχρωμες τοπικές αγορές. Μοναδικές χειροτεχνίες και 
υφάσματα υψηλής ποιότητας, ινδουιστική και βουδιστική τέχνη συνεπαίρνουν τον ταξιδιώτη. Απόκρημνοι ναοί και οι 
σιλουέτες μοναχών και πιστών που ψέλνουν στο δειλινό, μοναδικό σαφάρι στα χνάρια του τίγρη της Βεγγάλης, αλλά και 
υπέροχες χρυσές αμμουδιές με κρυστάλλινα νερά στα νότια της χώρας. Ένα ολοκληρωμένο ταξιδιωτικό παζλ με φόντο τα 
Ιμαλάια, τις πάντα χιονισμένες βουνοκορυφές που σου παίρνουν την ανάσα. 

 
 
Θετικά σημεία του ταξιδιού 

 Τέλεια μελετημένο καθημερινό πρόγραμμα, προσφέροντας τέλεια μίξη μεταξύ πολιτισμού, αγορών και 
αρχαιολογικών χώρων 

 Ο προσωπικός σας οδηγός/ ξεναγός κατά τη διάρκεια της περιήγησης στην Ινδία, δίνοντάς σας την πολυτέλεια να 
ανακαλύψετε τα αξιοθέατα στο ρυθμό σας 

 Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία σας  
 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις εισόδους στα αξιοθέατα για να κερδίσετε τόσο πολύτιμο χρόνο όσο και να 

μη σας περιμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις 
 
 
 
 
 
 



 
Τα ξενοδοχεία μας 
 

Περιοχή  Ξενοδοχεία 4*  Ξενοδοχεία 5* Διαν/σεις Διατροφή 

Δελχί Country Inn & Suites Udyog Vihar Suryaa 2 Ημιδιατροφή 

Άγκρα Retreat Crystal Sarovar 1 Ημιδιατροφή 

Τζαϊπούρ  Park Regis Holiday Inn 2 Ημιδιατροφή 

 
Τιμές και Παροχές 
 

Καθημερινές αναχωρήσεις ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  
Περίοδος Διαμονής 05/ΙΑΝ – 31/ΜΑΡ 01/ΑΠΡ – 30/ΣΕΠ 

Superior πακέτο 4* 1.070 € 1.030 € 
Deluxe πακέτο 5* 1.160 € 1.095 € 
*Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 
Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (290 € ανά άτομο) 
 Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή ο έκαστος 
 Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται παραπάνω 
 Ημιδιατροφή καθημερινά 
 Αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα περιηγήσεων στην Ινδία 
 Όλες οι είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους & αξιοθέατα, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
 Βόλτα – ανάβαση με ελέφαντα στο φρούριο Αμπέρ στο Τζαϊπούρ 
 Επαγγελματίας τοπικός ξεναγός - συνοδός  
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης  
 Ενημερωτικά έντυπα, Τοπικοί φόροι, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ 

 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 
Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, Έξοδα προσωπικής φύσεως, 
Τουριστική βίζα Ινδίας (περίπου 60 € ανά άτομο) 
 
Καθημερινό Πρόγραμμα 
 

1η ημέρα: Αθήνα/ Θεσσαλονίκη – Πτήση για Ινδία   
Αναχώρηση από την Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 
2η ημέρα:  Άφιξη και ξενάγηση στο Δελχί  
Namaste! Πρωινή άφιξη στο Δελχί. Συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό και μεταφορά στο ξενοδοχείο (δωμάτιο θα είναι 
διαθέσιμο από τις 14.00). Μετά από την απαραίτητη ξεκούραση, θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση του Παλιού Δελχί, 
περνώντας από το κόκκινο φρούριο, θα επισκεφθούμε το τζαμί Jama και το ναό Raj.  Στο νέο Δελχί, θα επισκεφθούμε την 
πύλη της Ινδίας, το προεδρικό μέγαρο, το μαυσωλείο του Χουμαγιούν και το Qutab Minar. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.  
 
3η ημέρα: Δελχί – Άγκρα  
Πρόγευμα. Σήμερα θα αναχωρήσουμε οδικώς (απόσταση: 205 χμ/ διάρκεια: 3-4 ώρες) για την πόλη Άγκρα. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Αμέσως θα ακολουθήσει η ξενάγηση της πόλης, κέντρο της τέχνης και της επιστήμης, του 
εμπορίου και της κουλτούρας. Το πρώτο αξιοθέατο της σημερινής ξενάγησης, είναι το πιο διάσημο αξιοθέατο της Ινδίας και 
μνημείο αγάπης, το περίφημο Ταζ Μαχάλ. Γνωστό για τα λευκά του μάρμαρα, τις κλασικές του γραμμές και τον πολύτιμο 
εσωτερικό του διάκοσμο, το μνημείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της δεύτερης συζύγου του αυτοκράτορα Mumtaz Mahal, 
η οποία πέθανε στη γέννηση του παιδιού τους. Χτίστηκε στα μέσα του 17ου αιώνα και αρχιτεκτονικά θεωρείτε το ωραιότερο 
ταφικό μνημείο στον κόσμο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το φρούριο της Άγκρα με την τάφρο του, κοντά στο κέντρο της 
πόλης με τα διπλά του τείχη και το μαργαριταρένιο τζαμί, ένα από τα ομορφότερα της Ινδίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: Τζαϊπούρ –  Φατεχπούρ Σιχρί – Άγκρα   
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την κόκκινη πόλη της Τζαϊπούρ (απόσταση: 240 χμ/ διάρκεια: 5-6 ώρες)  με ενδιάμεση 
στάση και περιήγηση του Φατεχπούρ Σιχρί, ένα εντυπωσιακό φρούριο φάντασμα, το οποίο εγκαταλείφθηκε μόλις 



δεκαπέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του, λόγω έλλειψης νερού. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας στην πόλη Τζαϊπούρ, 
άφιξη και μεταφορά σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της ημέρας παραμένει στη διάθεση σας, όπου προτείνουμε 
μια βόλτα στο εμπορικό κέντρο της πόλης με τα υπαίθρια παζάρια όπου θα βρείτε χαλιά, χρυσοκέντητα υφάσματα και 
καλής ποιότητας δερμάτινα. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
5η ημέρα: Τζαϊπούρ   
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ολοήμερη ξενάγηση μας στην πόλη της Τζαϊπούρ. Θα επισκεφθούμε την αρχαία πρωτεύουσα 
Αμπέρ και το ομώνυμο φρούριο-παλάτι του 17ου αιώνα. Θα περάσουμε την κεντρική είσοδο του φρουρίου, ανεβαίνοντας 
στο λόφο πάνω στη ράχη ελεφάντων, φέρνοντας στο νου μας τις πομπές των μαχαραγιάδων. Η γνωριμία μας συνεχίζεται 
με την πόλη της Τζαϊπούρ, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το παλάτι Hawa Mahal ή αλλιώς “Παλάτι των Ανεμών”, το παλάτι 
της πόλης, όπου σήμερα στεγάζει τη βασιλική οικογένεια και μουσεία με εξαιρετικές συλλογές όπλων, υφασμάτων και 
πολυτίμων έργων τέχνης, και την επίσκεψη του αστεροσκοπείου Jantar Mantar. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση. 
  
6η ημέρα: Τζαϊπούρ-Δελχί  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε οδικώς πίσω για το Δελχί (απόσταση: 242 χμ/ διάρκεια: 4-5 ώρες). Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.Χρόνος ελεύθερος για μία τελευταία βόλτα στην πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
7η ημέρα: Δελχί – Πτήση επιστροφής στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη 
Μετά το πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στην 
Αθήνα/ Θεσσαλονίκη, γεμάτοι υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Περιλαμβάνονται 
- Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση από και προς την Αθήνα/ Θεσσαλονίκη 
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (φόροι 290 €) 
- Διαμονή σε ξενοδοχεία επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή 
- Αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα περιηγήσεων στην Ινδία 
- Όλες οι είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους & αξιοθέατα, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
- Τοπικός αντιπρόσωπος & 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα & ΦΠΑ  
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
- Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα  
 

Αεροπορικά εισιτήρια & Επιβαρύνσεις των αεροποριών εταιρειών 
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με ισχύοντα ναύλα της Turkish Αirlines (μέσω Κων/πολης) από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
 

Εναλλακτικές αεροπορικές εταιρείες  
Alitalia (μέσω Ρώμης) ή Emirates (μέσω Ντουμπάι) από και προς Αθήνα 
Qatar Airways (μέσω Ντόχα) από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη  
Παρατηρήσεις: Η επιβάρυνση της κάθε εταιρείας εξαρτάται από την ημερομηνία ταξιδιού. Ενημερωθείτε αντίστοιχα. 
Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. 
 

Κρατήσεις & Πληρωμές  
Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 40% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες των ταξιδιωτών και 
την υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 30 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
 

Πολιτική ακυρωτικών 
Σας ενημερώνουμε για την ευρύτερη πολιτική ακυρωτικών από τους προμηθευτές του πακέτου σας (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, 
τοπικές υπηρεσίες). Δεν υπάρχει σταθερή τιμή ακυρωτικών, καθώς στα ατομικά πακέτα, συνυπολογίζεται ο λόγος της ακύρωσης, το 
χρονικό διάστημα που έγινε και περίπτωση αλλαγής της κράτησης σε εναλλακτικές ημερομηνίες. Γενικά, σε περίπτωση ακύρωσης της 
κράτησης μετά την πρώτη προκαταβολή, το κόστος των ακυρωτικών ανέρχεται στα 100 € συνολικά. Σε περίπτωση ακύρωσης της 
κράτησης μετά την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, θα υπάρξουν ακυρωτικά από την αεροπορική εταιρεία, το ύψος των οποίων 
θα μας κοινοποιηθεί αργότερα (από 100 € το άτομο μέχρι και ολόκληρος ο ναύλος). Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την 
τελική εξόφληση του πακέτου, θα υπάρξουν 100% ακυρωτικά.  
 

Ταξιδιωτικά έγγραφα 
Για το ταξίδι σας στην Ινδία χρειάζεστε τουριστική βίζα, την οποία προμηθεύεστε από το γραφείο μας. Θα πρέπει ωστόσο το διαβατήριο 
σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα.  Όσοι ταξιδιώτες είναι αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι Ελληνικού 
διαβατηρίου, οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας για να πληροφορηθούν για τις διαδικασίες έκδοσης 
βίζας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος, που παρουσιαστεί με τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα την ημέρα 
της αναχώρησής σας από δική σας ευθύνη. 
 

Σημαντικές Παρατηρήσεις 
- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ 
- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους παραπάνω όρους εξόφλησης 
- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 
- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά. Check in: 15.00 & Check out: 11.00 
- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από την 
πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου 
- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη 
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 
- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου. Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων 
θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου 
- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, 
αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 
 

Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε 
Η περιοχή Ρατζαστάν της Ινδίας είναι γνωστή ως επαρχία ερήμου. Καιρικά χαρακτηρίζεται από ζέστη και ξηρασία, ιδανικός προορισμός 
για να αποφύγετε το κρύο του χειμώνα. Το καλοκαίρι στο Ρατζαστάν είναι από τον Απρίλιο μέχρι Ιούνιο, και αποτελεί την θερμότερη 
περίοδο του χρόνου, με θερμοκρασίες μεταξύ 32οC-45οC. Αυτή είναι και η δυσκολότερη καιρικά περίοδος, αν και θα πετύχετε τις 
καλύτερες προσφορές ξενοδοχείων. Η δεύτερη περίοδος, τεχνικά γνωστή ως περίοδος μουσώνων (αν και στο Ρατζαστάν δε 
σημειώνονται πολλές βροχοπτώσεις) είναι από τον Ιούλιο έως Σεπτέμβριο. Η θερμοκρασία πέφτει και ανεβαίνει η υγρασία. Η περίοδος 
είναι καλή για επίσκεψη, καθώς ζωντανεύει η φύση και το τοπίο. Τρίτη περίοδος (μετά-μουσώνων) είναι ο Οκτώβριος και Νοέμβριος. Η 
μέση υψηλότερη θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 32οC-38οC, ενώ μέση χαμηλότερη μεταξύ 18οC-22οC. Ίσως η καλύτερη περίοδος για 
επίσκεψη, αλλά και ακριβότερη ξενοδοχειακά. Η τέταρτη περίοδος ή χειμώνας, είναι από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο. Οι θερμοκρασίες 
κυμαίνονται μεταξύ 20οC-30οC και αποτελεί επίσης δημοφιλή τουριστική σεζόν. Τα πρωινά ίσως να είναι λίγο ψυχρά, οπότε να έχετε 
μαζί σας και κάτι ζεστό. 



  



PARADISE ISLAND (4*) www.villahotels.com 

Περίοδος Διατροφή 
Superior Beach Bungalow 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 

Απόσταση από το αεροδρόμιο: 9,6 χμ, Μεταφορά: Ταχύπλοο // Διάρκεια 
μεταφοράς: 20 λεπτά // Αναβάθμιση σε All Inclusive: 42 € ανά άτομο/ ανά 
ημέρα // Παροχές Νεόνυμφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου και καλάθι 
φρούτων // FAMILY STAY: Δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά μέχρι 11.99 ετών 

01-30/04 

Πλήρη 
διατροφή 

1.485 € 115 € 

01/05-31/07 1.315 € 82 € 

01-31/08 1.455 € 108 € 

01/09-31/10 1.350 € 88 € 

Περίοδος Διατροφή 
Water Villa 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 
Αναβάθμιση σε Πλήρη διατροφή: 42 € ανά άτομο/ ανά ημέρα // Αναβάθμιση 
σε All Inclusive: 84 € ανά άτομο/ ανά ημέρα // Παροχές Νεόνυμφων: 
Μπουκάλι αφρώδους οίνου και καλάθι φρούτων 

01-30/04 
Πρωινό 

2.015 € 218 € 

01/05-31/10 1.870 € 185 € 

  

  
 

        

HOLIDAY ISLAND (4*) www.villahotels.com 

Περίοδος Διατροφή 
Superior Beach Bungalow 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 

Απόσταση από το αεροδρόμιο: 112 χμ, Μεταφορά: Εσωτερική πτήση  & 
Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 25+5 λεπτά // Αναβάθμιση σε All Inclusive: 
42 € ανά άτομο/ ανά ημέρα // Παροχές Νεόνυμφων: Μπουκάλι αφρώδους 
οίνου και καλάθι φρούτων // FAMILY STAY: Δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά 
μέχρι 11.99 ετών  

01-30/04 

Πλήρη 
διατροφή 

1.495 € 85 € 

01/05-31/07 1.320 € 52 € 

01-31/08 1.385 € 65 € 

01/09-31/10 1.360 € 59 € 

  

 

SUN ISLAND (4*) www.villahotels.com 

Περίοδος Διατροφή 
Superior Beach Bungalow Water Bungalow 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Απόσταση από το αεροδρόμιο: 113 χμ, Μεταφορά: 
Εσωτερική πτήση  & Ταχύπλοο, Διάρκεια 
μεταφοράς: 25+5 λεπτά // Αναβάθμιση σε All 
Inclusive: 42 € άτομο/ ημέρα // Παροχές 
Νεόνυμφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου & καλάθι 
φρούτων, FAMILY STAY: Δωρεάν διαμονή για 2 
παιδιά μέχρι 11.99 ετών 

01-30/04 

Πλήρη 
διατροφή 

1.520 € 93 € 1.815 € 149 € 

01/05-31/07 1.360 € 60 € 1.590 € 102 € 

01-31/08 1.430 € 73 € 1.690 € 120 € 

01/09-31/10 1.395 € 67 € 1.675 € 120 € 

  

 
 

INNAHURA RESORT (3* deluxe) – All Inclusive www.innahura.com 

Περίοδος Διατροφή 
Sunrise Beach Bungalow Sunset Beach Bungalow 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 40 
λεπτά // Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, 
Μπουκάλι κρασί & καλάθι φρούτων 22/04-31/10 All Inclusive 1.695 € 110 € 1.800 € 132 € 

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κράτηση μέχρι τις 30 Απριλίου 2019. 

 
 

ROYAL ISLAND (5*) www.villahotels.com 

Περίοδος Διατροφή 
Beach Villa 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 

Απόσταση από το αεροδρόμιο: 118 χμ, Μεταφορά: Εσωτερική πτήση  & 
Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 25+10 λεπτά // Αναβάθμιση σε All Inclusive: 
44 € ανά άτομο/ ανά ημέρα // Παροχές Νεόνυμφων: Μπουκάλι αφρώδους 
οίνου, καλάθι φρούτων, ένα ρομαντικό δείπνο // FAMILY STAY: Δωρεάν 
διαμονή για 2 παιδιά μέχρι 11.99 ετών 

01-30/04 

Πλήρη 
διατροφή 

1.660 € 118 € 

01/05-31/07 1.430 € 73 € 

01-31/08 1.560 € 98 € 

01/09-31/10 1.505 € 88 € 

  

 
 
  

http://www.villahotels.com/
https://www.villahotels.com/en/resort/paradise-island/resort-stay
https://www.villahotels.com/en/resort/paradise-island/resort-stay
http://www.villahotels.com/
https://www.villahotels.com/en/resort/holiday-island/resort-stay
http://www.villahotels.com/
https://www.villahotels.com/en/resort/sun-island/resort-stay
https://www.villahotels.com/en/resort/sun-island/resort-stay
https://www.innahura.com/maldives-bungalows/
https://www.innahura.com/maldives-bungalows/
http://www.villahotels.com/
http://www.royal-island.com/villas#beach_villa


 
 

KURUMBA MALDIVES (5*) www.kurumba.com 

Περίοδος Διατροφή 
Superior Room Deluxe Bungalow 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 20 λεπτά 
// Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, 30$ credit 
για σπα & Γαμήλιο δείπνο με μπουκάλι κρασί, FAMILY 
STAY: Δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά μέχρι 11.99 ετών, 
εκτός μεταφοράς 

01-30/04 

Ημιδιατροφή 

1.695 € 156 € 1.910 € 196 € 

01/05-24/07 1.530 € 125 € 1.750 € 166 € 

25/07-31/10 1.460 € 109 € 1.670 € 149 € 

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 31 Μαΐου 2019, πέραν της ημερομηνίας παρακαλώ ενημερωθείτε για τυχών αλλαγές και διακυμάνσεις 

 
 

VELASSARU MALDIVES (5* deluxe) www.velassaru.com 

Περίοδος Διατροφή 
Deluxe Bungalow Water bungalow with Pool 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 35 λεπτά 
// Ημιδιατροφή: +75 € ανά άτομο ανά ημέρα // Παροχές 
Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση & δώρο, 25$ credit 
για σπα, μπουκάλι σαμπάνια & επιλογή 3 πιάτων 
τάπας στο Chil Bar με ποτήρι κρασί, FAMILY STAY: 
Δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά μέχρι 11.99 ετών, εκτός 
μεταφοράς 

01-30/04 

Πρωινό 

1.860 € 170 € 2.820 € 352 € 

01/05-24/07 1.490 € 100 € 2.270 € 248 € 

25/07-31/08 1.645 € 130 € 2.430 € 278 € 

01/09-31/10 1.530 € 109 € 2.310 € 255 € 

  

 
 

DHIGALI MALDIVES (5* deluxe) www.dhigali.com 

Περίοδος Διατροφή 

Beach Bungalow Water Villa Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 
Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 40 λεπτά 
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση & δώρο, 
μισό μπουκάλι σαμπάνια Moet, spa gift package 
FAMILY STAY: Δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά μέχρι 
11.99 ετών (για 01/ΑΠΡ-31/ΟΚΤ), εκτός μεταφοράς 

01-30/04 
Ημιδιατροφή 

2.090 € 176 € 2.320 € 222 € 

01/05-31/10 1.860 € 132 € 2.090 € 179 € 

  

 
 

MEERU ISLAND (4* superior)  www.meeru.com 

Περίοδος Διατροφή 
Garden Room Jacuzzi water villa 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 

Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 55 λεπτά 
// All Inclusive: +44 € ανά άτομο ανά ημέρα // Παροχές 
Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, καλάθι φρούτων, 
μπουκάλι σαμπάνια 

01-21/04 

Πλήρη 
διατροφή 

1.960 € 190 € 2.495 € 295 € 

22/04-31/05 
& 05-30/09 

1.560 € 115 € 1.970 € 195 € 

01/06-10/07 1.495 € 100 € 1.910 € 180 € 

11/07-04/09 1.585 € 120 € 1.995 € 199 € 

Οι τιμές για την περίοδο από 22/ΑΠΡ έως 30/ΣΕΠ ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 30 ΑΠΡ 2019. Ρωτήσετε μας για την αναπροσαρμογή τιμών από τις 01 ΜΑΥ 2019. 

 
 

KURAMATHI (4* deluxe)  www.kuramathi.com 

Περίοδος Διατροφή 
Beach Villa Beach Bungalow 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 90 λεπτά 
// Αναβάθμιση μεταφοράς με υδροπλάνο: +255 € 
άτομο // Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, 
σοκολατάκια, μπουκάλι κρασί 

01-30/04 
Πλήρη 

διατροφή 

1.940 € 199 € 2.045 € 213 € 

10/05-19/07 1.660 € 149 € 1.780 € 199 € 

20/07-31/10 1.805 € 176 € 1.910 € 233 € 

  

Περίοδος Διατροφή 
Water Villa  Water Villa with Pool 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 90 λεπτά 
// Αναβάθμιση μεταφοράς με υδροπλάνο: +255 € 
άτομο // Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, 
σοκολατάκια, μπουκάλι κρασί 

01-30/04 Πλήρη 
διατροφή & 
*Basic All 
Inclusive 

2.480 € 305 € 2.640 € 334 € 

10/05-19/07 2.240 € 310 € 2.350 € 339 € 

20/07-31/10 2.350 € 335 € 2.495 € 375 € 

*Δωρεάν αναβάθμιση διατροφή από Πλήρη Διατροφή σε Basic All Inclusive: Περίοδος 01/05-31/10, για κράτηση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019 για 01/05-19/07 και μέχρι τις 31 Μαΐου 
2019 για 20/07-31/10 

 
  

http://www.kurumba.com/
http://www.kurumba.com/maldives-superior-room
http://www.kurumba.com/maldives-deluxe-bungalow
http://www.velassaru.com/
http://www.velassaru.com/deluxe-bungalow
http://www.velassaru.com/--water-bungalow-with-pool
http://www.dhigali.com/
https://dhigali.com/beach-bungalows
https://dhigali.com/water-villas
http://www.meeru.com/
https://www.meeru.com/rooms/garden-rooms.html
https://www.meeru.com/rooms/jacuzzi-water-villas.html
http://www.kuramathi.com/
http://www.kuramathi.com/guest-villas/beach-villas.html
http://www.kuramathi.com/guest-villas/beach-villas-with-jacuzzi.html
http://www.kuramathi.com/guest-villas/water-villas-with-jacuzzi.html
http://www.kuramathi.com/guest-villas/water-villas-with-pool.html


 

OLHUVELI RESORT & SPA (4* superior) – ALL INCLUSIVE  www.sunsiyam.com 

Περίοδος Διατροφή 
Deluxe room 

Beach Villa ή 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

 Deluxe water villa 

  

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 

Μεταφορά:  Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 50 λεπτά 
// Πλήρες All Inclusive πακέτο // Παροχές Νεόνυμφων: 
Ειδική διακόσμηση, καλάθι φρούτων, γαμήλια τούρτα, 
κρασί,1πρωινό στη βίλα, a la carte ρομαντικό δείπνο 
FAMILY STAY:  Παιδιά από 0 έως 14.99 ετών, 
μένουν, μεταφέρονται, τρώνε (special menu) ΔΩΡΕΑΝ 

01-09/04 & 
01-31/10 

All Inclusive 

2.095 € 194 € 2.480 € 263 € 

10/04-15/05 
& 22/07-

31/08 
1.975 € 179 € 2.295 € 239 € 

16/05-21/07 
& 01-30/09 

1.795 € 145 € 2.160 € 212 € 

Οι τιμές είναι υπολογισμένες για κράτηση 60 ημέρες πριν την άφιξη στο θέρετρο. Για κράτηση 45-59 ημέρες πριν το ταξίδι οι τιμές ανεβαίνουν 5%, εντός 45 ημερών 13% 

 

SUN AQUA VILU REEF (5* superior) – ALL INCLUSIVE  www.sunsiyam.com 

Περίοδος Διατροφή 
Beach Villa Reef Villa 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Εσωτερική πτήση & Ταχύπλοο, Διάρκεια 
μεταφοράς: 45 λεπτά, Πλήρες All Inclusive πακέτο // 
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, καλάθι 
φρούτων, μπουκάλι κρασί, γαμήλια τούρτα, ένα 
πρωινό στη βίλα // FAMILY STAY:  Παιδιά από 0 έως 
14.99 ετών, μένουν και τρώνε (special menu) 
ΔΩΡΕΑΝ. Ζητήστε κόστος μεταφοράς 

01-09/04 & 
01-31/08 & 
01-31/10 All Inclusive 

2.610 € 244 € 2.745 € 269 € 

10/04-31/07 
& 01-30/09  

2.190 € 169 € 2.395 € 208 € 

Οι τιμές είναι υπολογισμένες για κράτηση μέχρι 60 ημέρες πριν την άφιξη στο θέρετρο.  

Επιβαρύνσεις: Για κράτηση 45-59 ημέρες πριν το ταξίδι οι τιμές ανεβαίνουν 5%, εντός 45 ημερών οι τιμές ανεβαίνουν 13% 

 

OBLU BY SANGELI (4* deluxe) – NEW hotel, ALL INCLUSIVE  www.oblu-sangeli.com 

Περίοδος Διατροφή 
Beach/ Water Villa Beach/ Water Villa with Pool 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 
Μεταφορά:  Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 50 λεπτά 
// Πλήρες All Inclusive πακέτο Serenity Plan // Παροχές 
Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, καλάθι φρούτων, 
γαμήλια τούρτα, ένα μασάζ στο Elena spa 

01-28/04 

All Inclusive 

2.595 € 282 € 2.970 € 346 € 

29/04-20/07 2.295 € 230 € 2.640 € 295 € 

21/07-31/10 2.395 € 249 € 2.745 € 315 € 

Οι τιμές για την περίοδο από 29/ΑΠΡ έως 31/ΟΚΤ ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 22 ΑΠΡ 2019 

 

KUDAFUSHI RESORT & SPA (5* superior) – SOFT ALL INCLUSIVE  www.kudafushiresort.com 

Περίοδος Διατροφή 
Beach Villa Water Villa 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Εσωτερική & ταχύπλοο, Διάρκεια 
μεταφοράς: 55 λεπτά, Ειδικές τιμές για beach/ water 
villa με πισίνα // Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική 
διακόσμηση, μπουκάλι σαμπάνια, 50 λεπτά μασάζ, 
ρομαντικό δείπνο με κεριά 

01-30/04 Soft All 
Inclusive 

2.350 € 196 € 2.595 € 240 € 

01/05-31/10 2.050 € 140 € 2.440 € 215 € 

Οι τιμές είναι υπολογισμένες για κράτηση μέχρι 60 ημέρες πριν την άφιξη στο θέρετρο. Για κράτηση 31-59 ημέρες πριν οι τιμές ανεβαίνουν 5%, εντός 30 ημερών οι τιμές 9% 

 

ANGSANA IHURU (5* superior) www.angsana.com 

Περίοδος Διατροφή 
Beachfront Villa Beachfront Jetpool Villa  

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 35 λεπτά // 
Αναβάθμιση σε ημιδιατροφή: 26 € άτομο/ ημέρα, πλήρη 
διατροφή: 57 € άτομο/ ημέρα, All Inclusive: 150 € άτομο/ 
ημέρα // Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση & δώρο 
από Angsana gallery, 20% έκπτωση σε πακέτα σπα, 
ρομαντικό δείπνο με μπουκάλι κρασί και γαμήλια τούρτα 

01/04-31/10 Πρωινό 1.760 € 160 € 1.840 € 176 € 

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κράτηση μέχρι τις 30 Απριλίου 2019 

 

BAROS MALDIVES (5* luxury) - Best Honeymoon resort www.baros.com 

Περίοδος Διατροφή 
Deluxe Villa Water Villa 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 

Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 25 λεπτά 
// Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, μπουκάλι 
σαμπάνια, σοκολατάκια. Baros Photo frame και ένα 
ρομαντικό δείπνο 

01-30/04 

Πρωινό 

2.690 € 310 € 3.590 € 474 € 

01/05-24/07 1.790 € 145 € 2.250 € 235 € 

25/07-31/08 2.080 € 205 € 2.490 € 290 € 

01/09-31/10 1.950 € 179 € 2.390 € 260 € 

Ειδική SUPER προσφορά, κλείστε διαμονή στη deluxe villa και σας κάνουμε ΔΩΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ την τελευταία νύχτα σε WATER VILLA 

http://www.sunsiyam.com/
https://www.sunsiyam.com/resorts/olhuveli-maldives/accommodation/deluxe-rooms/
https://www.sunsiyam.com/resorts/olhuveli-maldives/accommodation/beach-villas/
https://www.sunsiyam.com/resorts/olhuveli-maldives/accommodation/deluxe-water-villas/
http://www.sunsiyam.com/
https://www.sunsiyam.com/resorts/vilu-reef-maldives/accommodation/beach-villas/
https://www.sunsiyam.com/resorts/vilu-reef-maldives/accommodation/reef-villa/
http://www.oblu-sangeli.com/
http://www.oblu-sangeli.com/
http://www.oblu-sangeli.com/
http://www.kudafushiresort.com/
http://www.kudafushiresort.com/Reserve_Beach_Villa.html
http://www.kudafushiresort.com/Water_Villa.html
https://www.angsana.com/en/maldives/ihuru/rooms/beachfront-villa
https://www.angsana.com/en/maldives/ihuru/rooms/beachfront-jet-pool-villa
http://www.baros.com/
https://www.baros.com/villas-maldives/deluxe-villas
https://www.baros.com/villas-maldives/water-villas


 

ANANTARA VELI (5* deluxe) - ADULTS ONLY                                                                                                                                           www.anantara.com 

Περίοδος Διατροφή 
Overwater Bungalow Sup. Overwater Bungalow 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 

Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 35 λεπτά 
// Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, 1 ώρα 
signature μασάζ, μπουκάλι σαμπάνια & 15% 
έκπτωση σε design dining. Ειδική προσφορά για 
διαμονή 7 διανυκτερεύσεων και άνω 

01/04-07/05 

Ημιδιατροφή 

2.690 € 303 € 2.890 € 355 € 

08/05-31/07 
& 01-30/09 

2.195 € 220 € 2.360 € 250 € 

01-31/08 & 
01-31/10 

2.335 € 245 € 2.495 € 280 € 

 

 

ANANTARA DHIGU (5* deluxe)                                                                                                                                        www.anantara.com 

Περίοδος Διατροφή 
Sunrise Beach Villa Sunrise Overwater Suite 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 35 λεπτά 
// Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, 1 ώρα 
signature μασάζ, μπουκάλι σαμπάνια & 15% 
έκπτωση σε design dining. Ειδική προσφορά για 
διαμονή 7 διανυκτερεύσεων και άνω // FAMILY STAY: 
Παιδιά από 2 έως 11.99 ετών, μένουν και τρώνε 
πλήρη διατροφή (special menu) ΔΩΡΕΑΝ - κόστος 
μεταφοράς: 130 € 

01/04-07/05 

Ημιδιατροφή 

2.690 € 318 € 3.190 € 407 € 

08/05-31/07 
& 01-30/09 

2.310 € 235 € 2.745 € 330 € 

01-31/08 & 
01-31/10 

2.440 € 265 € 2.940 € 370 € 

  

 

ANGSANA VELAVARU (5* superior) www.angsana.com 

Περίοδος Διατροφή 
Beachfront Villa Beachfront Jetpool Villa 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Απόσταση από το αεροδρόμιο: 142 χμ, Μεταφορά: 
Εσωτερική πτήση & Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 
30+40 λεπτά // Αναβάθμιση σε ημιδιατροφή: 60 € άτομο/ 
ημέρα // Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση & δώρο 
από Angsana gallery, 20% έκπτωση σε πακέτα σπα, 
ρομαντικό δείπνο με μπουκάλι κρασί και γαμήλια τούρτα 

01/04-31/10 Πρωινό 1.950 € 150 € 2.020 € 164 € 

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κράτηση 45 ημέρες πριν την άφιξη // Ειδικές τιμές για τις inocean villas // Ειδικές τιμές για διαμονή 7 διανυκτερεύσεων. Ενημερωθείτε αντίστοιχα. 

 

THE SUN SIYAM IRUFUSHI (5* deluxe) – ALL INCLUSIVE thesunsiyam.com/irufushi 

Περίοδος Διατροφή 
Beach Villa Water Villa 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 45 
λεπτά // Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, 
γαμήλια τούρτα, καλάθι φρούτων, ρομαντικό δείπνο 
με κεριά 4 πιάτων, μπουκάλι κρασί FAMILY STAY: 
Ρωτήστε για προσφορές 

01/05-31/10 All Inclusive 2.550 € 245 € 2.740 € 290 € 

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 30 Απριλίου 2019, πέραν της ημερομηνίας παρακαλώ ενημερωθείτε για τυχών αλλαγές και διακυμάνσεις 

 
 
 
 

HURAWALHI MALDIVES (5* luxury) – ADULTS ONLY & Underwater 

Restaurant 
www.hurawalhi.com 

Περίοδος Διατροφή 
Ocean Villa Beach Pool Villa 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 40 λεπτά // 
All Inclusive: +60 € ανά άτομο ανά ημέρα // Παροχές 
Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, μπουκάλι σαμπάνια, 
καλάθι φρούτων και λουλούδια, 15λεπτά μασάζ κεφάλι & 
ώμους  

01/05-10/07 
Πλήρη 

διατροφή 

2.490 € 224 € 2.770 € 277 € 

11/07-30/09 2.610 € 252 € 2.895 € 299 € 

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κράτηση μέχρι τις 30 Απριλίου 2019.  

 

BANYAN TREE VABBINFARU (5* deluxe) www.banyantree.com 

Περίοδος Διατροφή 
Oceanview Pool Villa Beachfront Pool Villa 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Απόσταση από το αεροδρόμιο: 18 χμ, Μεταφορά: 
Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 35 λεπτά // ΑΑναβάθμιση 
σε ημιδιατροφή: 60 € άτομο/ ημέρα // Παροχές Νεόνυμφων: 
Ειδική διακόσμηση & δώρο από Banyan Tree gallery, 
Μπουκάλι κρασί & καλάθι φρούτων, Πολυτελές ρομαντικό 
δείονο στη βεράντα της βίλας σας με προσωπικό σεφ & 
μπάτλερ. 

01/04-31/10 Πρωινό 2.360 € 265 € 2.510 € 295 € 

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κράτηση μέχρι τις 30 Απριλίου 2019 

http://www.anantara.com/
https://www.anantara.com/en/veli-maldives/rooms
https://www.anantara.com/en/veli-maldives/rooms
http://www.anantara.com/
https://www.anantara.com/en/dhigu-maldives/rooms/accommodation/sunrise-beach-villa
https://www.anantara.com/en/dhigu-maldives/rooms/accommodation/sunrise-over-water-suite
https://www.angsana.com/en/maldives/velavaru/rooms/beachfront-villa
https://www.angsana.com/en/maldives/velavaru/rooms/beachfront-jet-pool-villa
thesunsiyam.com/irufushi
https://www.sunsiyam.com/resorts/iru-fushi-maldives/accommodation/beach-villa/
https://www.sunsiyam.com/resorts/iru-fushi-maldives/accommodation/water-villa/
http://www.hurawalhi.com/
https://www.hurawalhi.com/villas/ocean-villa/
https://www.hurawalhi.com/villas/beach-sunset-pool-villa/
https://www.banyantree.com/en/maldives/vabbinfaru/villa/oceanview-pool-villa
https://www.banyantree.com/en/maldives/vabbinfaru/villa/beachfront-pool-villa


 

FAARUFUSHI MALDIVES (5* luxury) – NEW hotel  www.faarufushi.com 

Περίοδος Διατροφή 
Beach Bungalow Ocean Retreat with Pool 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Εσωτερική πτήση & Ταχύπλοο, Διάρκεια 
μεταφοράς: 70 λεπτά, Αναβάθμιση μεταφοράς με 
υδροπλάνο: +187 € άτομο // Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική 
διακόσμηση, μπουκάλι σαμπάνια, σοκολατάκια. ρομαντικό 
δείπνο, 25$ spa credit  

01/05-31/10 Ημιδιατροφή 2.640 € 284 € 3.230 € 398 € 

  

 

SUN AQUA IRU VELI (5* luxury) – NEW hotel, ALL INCLUSIVE  www.iru-veli.com 

Περίοδος Διατροφή 
Beach Suite with Pool Ocean Suite with Pool 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 

Μεταφορά:  Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 40 λεπτά // 
Εξαιρετικό πλήρες All Inclusive πακέτο SIGNATURE PLAN 
// Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, ένα πρωινό 
στη βίλα, γαμήλια τούρτα  

01-08/04 & 
01-31/10 

All Inclusive 

3.690 € 428 € 3.930 € 470 € 

09/04-15/05 
& 22/07-

31/08 
3.230 € 345 € 3.440 € 387 € 

16/05-21/07 
& 01-30/09 

2.995 € 302 € 3.230 € 345 € 

Οι τιμές είναι υπολογισμένες για κράτηση μέχρι 75 ημέρες πριν την άφιξη στο θέρετρο.  

Επιβαρύνσεις: Για κράτηση 61-75 ημέρες πριν το ταξίδι οι τιμές ανεβαίνουν 4%, για 31-59 ημέρες πριν το ταξίδι ανεβαίνουν 9%, εντός 30 ημερών ανεβαίνουν 13% 

 

OZEN by Atmosphere (5* luxury) – ALL INCLUSIVE & Underwater 
Restaurant 

www.ozen-maadhoo.com 

Περίοδος Διατροφή 

Earth/ Wind Villa Earth/ Wind Villa with Pool 

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα 
Μεταφορά:  Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 45 λεπτά // 
Εξαιρετικό πλήρες All Inclusive πακέτο Indulgence Plan, 
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, μπουκάλι 
σαμπάνια,  Sunset cocktail with canapés, Aromatic 
bubble bath με λουλούδια. FAMILY STAY: Παιδιά από 0 
έως 14.99 ετών, μένουν, μεταφέρονται και τρώνε (All 
Inclusive) ΔΩΡΕΑΝ (ισχύει από 29/4-31/10) 

01-28/04 

All Inclusive 

3.940 € 585 € 4.530 € 719 € 

29/04-20/07 3.220 € 420 € 3.810 € 555 € 

21/07-31/10 3.340 € 449 € 3.935 € 582 € 

Οι τιμές είναι υπολογισμένες για κράτηση 60 ημέρες πριν την άφιξη στο θέρετρο. Εντός 60 ημερών, παρακαλώ ενημερωθείτε για την επιβάρυνση.  

Για διαμονή 7 διανυκτερεύσεων και πάνω, ενημερωθείτε για την ειδική προσφορά long stay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιλαμβάνονται 
- Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (390 €) 
- Διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή 
- Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο 
- Τοπικός Αντιπρόσωπος κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο του Μάλε & 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
- Ταξιδιωτικά έντυπα & ΦΠΑ  

http://www.faarufushi.com/
https://faarufushi.com/beach-bungalow
https://faarufushi.com/ocean-retreat
http://www.iru-veli.com/
http://www.iru-veli.com/
http://www.iru-veli.com/
http://www.ozen-maadhoo.com/
https://ozen-maadhoo.com/villas/
https://ozen-maadhoo.com/villas/


 
Δεν Περιλαμβάνονται 
- Προσωπικά έξοδα, φιλοδωρήματα, προαιρετικές δραστηριότητες  
- Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 
 
Αεροπορικά εισιτήρια & Επιβαρύνσεις των αεροποριών εταιρειών 
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με ισχύοντα ναύλα της Turkish Airlines μέσω Κων/πολης από και προς Αθήνα & Θεσσαλονίκη.  
Επιβάρυνση +65 € ανά άτομο για την περίοδο 15/06 – 15/09/2019. 
 
Εναλλακτικές αεροπορικές εταιρείες με αντίστοιχη επιβάρυνση: 
 Qatar Airways (μέσω Ντόχα), Emirates (μέσω Ντουμπάι), Alitalia (μέσω Ρώμης), Aeroflot (μέσω Μόσχας)       
 
Παρατηρήσεις: Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους 
πελάτες 
 
Κρατήσεις & Πληρωμές  
Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 40% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες των ταξιδιωτών και την υπογραφή 
της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 25 ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός από την εορταστική περίοδο 20/12-
10/1, όπου απαιτείται εξόφληση 45 ημέρες πριν την αναχώρηση.  
 
Ταξιδιωτικά έγγραφα 
Δεν χρειάζεται βίζα για το ταξίδι σας στις Μαλδίβες. Θα πρέπει ωστόσο το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης στη 
χώρα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετές κενές σελίδες στο διαβατήριό σας (για τυχόν θεώρηση βίζας ή/και εισόδου-εξόδου από την χώρα που 
επισκέπτεστε). Όσοι ταξιδιώτες είναι αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι Ελληνικού διαβατηρίου, οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία 
της χώρας που επιθυμούν να επισκεφθούν για να πληροφορηθούν για τις διαδικασίες έκδοσης βίζας (εφόσον αυτή απαιτείται). Η εταιρεία μας δεν 
φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος, που παρουσιαστεί με τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα την ημέρα της αναχώρησής σας ή εάν αλλάξει η 
σημερινή διαδικασία διατυπώσεων και εισόδου στις Μαλδίβες. 
 
Πολιτική ακυρωτικών 
Σας ενημερώνουμε για την ευρύτερη πολιτική ακυρωτικών από τους προμηθευτές του πακέτου σας (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικές 
υπηρεσίες). Δεν υπάρχει σταθερή τιμή ακυρωτικών, καθώς στα ατομικά πακέτα, συνυπολογίζεται ο λόγος της ακύρωσης, το χρονικό διάστημα που 
έγινε και περίπτωση αλλαγής της κράτησης σε εναλλακτικές ημερομηνίες. Γενικά, σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την πρώτη 
προκαταβολή, το κόστος των ακυρωτικών ανέρχεται στα 100 € συνολικά. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την έκδοση των αεροπορικών 
εισιτηρίων, θα υπάρξουν ακυρωτικά από την αεροπορική εταιρεία, το ύψος των οποίων θα μας κοινοποιηθεί αργότερα (από 100 € το άτομο μέχρι 
και ολόκληρος ο ναύλος). Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την τελική εξόφληση του πακέτου, θα υπάρξουν 100% ακυρωτικά.  
 
Σημαντικές Παρατηρήσεις 
- Ο παρόν τιμοκατάλογος αποτελεί την Γ’ έκδοση και αναιρεί κάθε προηγούμενο τιμοκατάλογο 
- Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο και σε ευρώ (€) 
- Η διαφορά ώρας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Μαλδίβες είναι +2 ώρες το καλοκαίρι και +3 ώρες το χειμώνα 
- Είδος διατροφής:  
  Ημιδιατροφή = Πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανό ή δείπνο, χωρίς ποτά) 
  Πλήρης διατροφή = Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο (χωρίς ποτά) 
  All Inclusive διατροφή = Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο & νερό, καφέ/ τσάι, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά & κοκτέιλ* (Διαφέρει το πακέτο από 
ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, ενημερωθείτε επακριβώς για τα περιλαμβάνοντα από τον ταξιδιωτικό μας σύμβουλο). 
- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 

- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους παραπάνω όρους εξόφλησης 
- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 
- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά  
- Check in στο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 11.00 
- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από την πολιτική του 
εκάστοτε ξενοδοχείου 
- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη 
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή 
υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 
- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 
- Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου 
- Για να λάβετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου και να την υποδείξετε κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο 

- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών 
ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 
 

 

 

 
 

  



HAVANA - ΜΑΙΑΜΙ- NEW YORK 
 

Αναχωρήσεις  

Ιούνιος: 03,17,25| Ιούλιος: 01, 08, 21, 23|Αύγουστος: 04,11,18,25| Σεπτέμβριος: 09,16|Οκτώβριος: 07,14,21 

 

 

Πρόγραμμα Εκδρομής  

 

1η μέρα: Αθήνα-Αβάνα  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Αθηνών Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση για την Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη την ίδια ημέρα 
το απόγευμα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.  
 
2η μέρα: Αβάνα - Επίσκεψη της πόλης της Αβάνας 
Σήμερα θα ξεκινήσουμε την πρώτη μας γνωριμία με την ατμοσφαιρική, μοναδική σε χρώμα και αρχιτεκτονική πόλη της Αβάνας. Στην 
είσοδο του ξενοδοχείου θα μας περιμένει ο συνοδός μας και ένα Αμερικάνικο αυτοκίνητο αντίκα της δεκαετίας του 60 – Chevy, Cadillac, 
Plymouth, Dodge, Ford – κλασικό και σε άριστη κατάσταση, για μία πανοραμική βόλτα στην πόλη. Θα ξεκινήσουμε από το περίφημο 
Μαλεκόν, τον παραλιακό δρόμο μήκους 7 χιλιομέτρων που διασχίζει την πόλη και στη συνέχεια θα περάσουμε από το αριστοκρατικό 
προάστιο του Μιραμάρ και την Πέμπτη λεωφόρο, την νεκρόπολη Κολόν,  τον ποταμό Αλμεντάρες και την πλατεία Επανάστασης. Μέσω 
του προαστίου Βεδάδο, την καρδιά της σύγχρονης πόλης, θα κατευθυνθούμε προς την παλιά Αβάνα, όπου θα αποβιβαστούμε για να 
συνεχίσουμε την περιπατητική ξενάγηση του ιστορικού κέντρου της Αβάνας. Θα περάσουμε από το Καπιτώλιο, πιστό αντίγραφο του 
αντίστοιχου, που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακριβώς δίπλα, το Πάρκο της Αδελφότητας, καθώς και το 
Μεγάλο Θέατρο της Αβάνας της Αλίσια Αλόνσο. Η επίσκεψή μας θα συνεχιστεί με το  Μουσείο του Ρουμιού και θα ολοκληρωθεί 
περπατώντας, στο Ιστορικό Κέντρο για να γνωρίσουμε  τις 4 φημισμένες πλατείες. Την Πλατεία Αγίου Φραντζίσκου της Ασίζης , την 
Παλαιά Πλατεία , την Πλατεία των όπλων , την Πλατεία του Καθεδρικού Ναού και θα δούμε μεταξύ άλλων, το Παλάσιο ντε Λος Καπιτάνες 
Χενεράλες, τον Ναό Ελ Τεμπλέτε και το κάστρο της Αληθινής Δύναμης. 
Εκεί ο συνοδός σας θα σας διηγηθεί, την Ιστορία του πύργου-παρατηρητήριου Λα Xιραλντίγια. Στην συνέχεια, ακολουθεί η επίσκεψη 
μας, στην Μακέτα της Παλαιάς Πόλης, περνώντας από την οδό Μερκαδέρες , όπου θα δούμε σε μικρογραφία μια πανοραμική εικόνα 
της Αβάνας. Τέλος ο συνοδός σας θα σας ξεναγήσει στο διάσημο πεζόδρομο, λόγω του Έρνεστ Χεμινγκουέι,  Οβίσπο και στο Ξενοδοχείο 
Ambos Mundos, που βρίσκεται στην ίδια οδό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 
 



3η μέρα : Η «άλλη» Αβάνα  
Σήμερα θα απολαύσουμε μία διαφορετική Αβάνα. Θα ξεκινήσουμε με την επίσκεψη της απέναντι πλευράς του κόλπου της Αβάνας με 

το φρούριο Castillo de los tres Reyes del Moro και του κάστρου Castillo San Carlos del la Campana. Φθάνοντας εκεί θα απολαύσουμε 

εξαιρετική πανοραμική θέα της πόλης και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το γραφείο - διοικητήριο του Τσέ, όπου φυλάσσεται το 

οστεοφυλάκιο, στο οποίο τοποθετήθηκαν τα οστά του για την μεταφορά τους από την Βολιβία στην Κούβα. Σειρά έχει το μεγαλύτερο 

πούρο στον κόσμο, μήκους 90 μέτρων, το οποίο δημιουργήθηκε προς τιμή των 90κοστων γενεθλίων του Φιντέλ Κάστρο και έχει 

βραβευτεί με το βραβείο Γκίνες. Επιστρέφοντας στην πόλη θα διασχίσουμε πεζοί την οδό Οβίσπο με την τοπική αγορά, το μεγάλο παζάρι 

της πόλης, όπου μπορούμε να αγοράσουμε πίνακες ζωγραφικής, κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα από ξύλο, πηλό, δέρμα, καθώς 

και καπέλα, μπλούζες και διάφορα άλλα σουβενίρ. Συνεχίζουμε με τα εμπορικά καταστήματα της Οδού Μπουλεβάρτ μέχρι το Μπάριο 

Τσίνο, την κινέζικη συνοικία της Αβάνας, που θα βιώσουμε τον παλμό της καθημερινότητας των ανθρώπων που ζουν στην πόλη. 

Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε μάθημα του Κουβανέζικου χορού Σάλσα, διάρκειας 1 ώρας, σε επίσημη Κουβανική Σχολή 

χορού. Για μεσημεριανό γεύμα σας προτείνουμε το διάσημο εστιατόριο Μονέδα Κουβάνα, χτισμένο το 1862 και βραβευμένο με δεκάδες 

διεθνή βραβεία. Η θέα προς το κάστρο, το λιμάνι και την παλαιά πόλη της Αβάνας είναι μοναδική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διάρκεια: 

5 ώρες 

 
4η μέρα : Αβάνα – Μαϊάμι 
Αναλόγως της ώρας αναχώρησης της πτήσης θα ξεκινήσουμε για το αεροδρόμιο της Αβάνας για την πτήση μας για Αμερική με νωπές 
τις αναμνήσεις ενός μοναδικού ατμοσφαιρικού ταξιδιού. Άφιξη στο Μαϊάμι και αντικρίζουμε την εικόνα που κυριαρχεί στην ηλιόλουστη 
πολιτεία της Φλόριντα: ωκεανός, παραλίες, ξενοδοχεία, βίλες, ουρανοξύστες. Φθάνουμε και κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας. 
Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη βόλτα. Βέβαια, από την πρώτη στιγμή στο Μαϊάμι, νομίζεις ότι όλα τα έχεις ξαναδεί - ίσως από το 
"Miami Vice" και τον "Σημαδεμένο" παλαιότερα ή από το "CSI: Miami" σήμερα. Το Μαϊάμι ήταν πάντοτε το βασίλειο του κλάμπινγκ. Ένα 
ετερόκλητο πλήθος κάθε φυλής και χρώματος - κυρίως νέοι - μπαινοβγαίνει στα χορευτικά κέντρα και τα μπαρ. Άλλα ήσυχα με 
διακριτικό φωτισμό και απαλή μουσική και άλλα με ντεσιμπέλ που ξεκουφαίνουν και φωτορυθμικά που θυμίζουν.... πόλεμο των 
άστρων. Στα επώνυμα μαγαζιά που συχνάζουν οι διασημότητες η "πόρτα" είναι από αυστηρή έως …σκληρή. Και το κοινό σχηματίζει 
ουρές, περιμένοντας υπομονετικά με την ελπίδα να δει κάποιο από τα είδωλά του. Κάποιοι τυχεροί, ίσως βρεθούν κοντά στο τραπέζι 
της Μαντόνα ή του Σταλόνε. 
 
5η μέρα : Μαϊάμι (ξενάγηση)  
Βιντεοκάμερες φορτισμένες, μνήμη έτοιμη και ξεκινάμε το πρωί από τις παραλίες, με σημαντικότερη το Μαϊάμι Μπιτς. Σταθμός στη 
σύγχρονη διαδρομή του Μαϊάμι θεωρείται αναμφίβολα το 1965, χρονιά κατά την οποία ξεκίνησε η μετοίκηση της πόλης από Κουβανούς 
πολιτικούς εξόριστους (αλλά και από οικονομικούς μετανάστες), μετά την αποτυχημένη απόπειρα των ΗΠΑ να ανατρέψουν τον Φιντέλ 
Κάστρο. 
Ακολουθεί το κέντρο της πόλης, το Miami Downtown, με ουρανοξύστες, τράπεζες και καινούργιες πολυκατοικίες με υπέροχη θέα. 
Συνεχίζουμε με την περιοχή  Art Deco District, το Coconut Grove, το Coral Gables και φυσικά την ιστορική συνοικία Μικρή Αβάνα. Η άλλη 
όψη της πόλης είναι αυτή που γνωρίζουμε από τις αστυνομικές ταινίες. Κλασικά αυτοκίνητα, μπαρ λάτιν και σάλσα σε κάθε τετράγωνο. 
Η προβλήτα Μπέισαϊντ με ωραία καταστήματα και το λιμάνι κρουαζιερόπλοιων είναι αυτά που θα δούμε στη συνέχεια, ανάμεσα σε 
πολλά άλλα αξιόλογα σημεία της πόλης. 
 
 

 

6η μέρα: Μαϊάμι  - Νέα Υόρκη  

Πτήση για την Νέα Υόρκη . Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"! Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το 
αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από πέντε δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα 
νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από αυτά θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας - 
την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής.  
Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First Avenue βρίσκεται ανατολικά της Second κοκ.). Η 
αρίθμηση των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των 
οδών ξεκινάει από την Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι 
μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου. Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - και η αρίθμηση 
αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (ανάλογα με την ώρα) μπορούν να 
βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας. 
 
7η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση  
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ, ένα 
συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα και 
το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων και η 
Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα είναι η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα 
ονόματα της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής 
μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους 
χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. 
Στη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα 
πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", Τζον Λένον. 



Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των ανθρωπιστικών σπουδών του 
κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, 
να διοικεί και να διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα 
και κυρίως αυτά της ιστορίας, των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για 
την ιστορία της τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. 
Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον 
ποταμό Hudson και το Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre. Τα εξαθλιωμένα κτίρια, μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες 
οικογένειες, έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα σκουπίδια 
γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι άποροι για να ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Η φυσιογνωμία της περιοχής που επί 
σειρά δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Το Χάρλεμ 
αποτελεί πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει να 
ξεφυτρώνουν εστιατόρια και καφέ.  
Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο με το Μουσείο Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump, του 
πολυεκατομμυριούχου και σημερινού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και πολλά λαμπερά 
κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari κ.ά. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από τους 
ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, που ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην 
Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει 
το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.  
 

8η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης  
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ - μεταξύ 
Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το Σόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί, μπουτίκ και εστιατόρια. Φθάνουμε 
στη "Μικρή Ιταλία", με πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας θυμίσει σκηνές από την ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε 
προς την Τσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά εστιατόρια, 
παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ ειδών δώρων. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower Manhattan), θα δούμε την 
πασίγνωστη Wall Street, η οποία λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης 
και του Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης "One World 
Trade Center", το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα "National September 11th 
Memorial and Museum", που περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία. Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται 
εκθέματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνες-
δεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Συνέχεια στην προβλήτα South Street 
Seaport. Είναι κυρίως εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια και μπιστρό.  
H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε τις 
αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς 
και το Στάτεν Άιλαντ και το New Jersey. Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο Μανχάταν. Στη 
συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το Governor's Island και το Μπρούκλιν. Μετά το πέρας της κρουαζιέρας και θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο. 
 
9η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης - Chelsea Market, Γέφυρα του Μπρούκλιν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 
Αναχωρούμε σήμερα με το Μετρό (ή με πούλμαν σε περίπτωση 20 ατόμων και άνω) για μια βόλτα στη μαγική Γέφυρα του Μπρούκλιν 
(Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν 
(η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της εικόνας, αλλά και της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης. 
Περπατώντας, αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας έρχονται αμέτρητες εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με φόντο τους 
ουρανοξύστες. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα κόκκινα τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο 
χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες, όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την παρουσία τους και 
γενικά προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Με πολύ απλά λόγια, 
είναι η "Μέκκα" των gourmand της Νέας Υόρκης. Το Chelsea Market λοιπόν έχει καθιερωθεί ως το "Food Mall", στο οποίο ωστόσο 
υπάρχουν και αρκετές επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές δραστηριότητες.  
Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό και ως "MΕΤ") - ένα από τα 
μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν περισσότερα από δύο 
εκατομμύρια έργα τέχνης με ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης, καθώς και 
φωτογραφιών, μουσικών οργάνων ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών.  
 
10η μέρα: Νέα Υόρκη, Woodbury Commons Outlets (Προαιρετικό) 
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury Commons, έναν "παράδεισο" καταστημάτων, μόλις 1,15΄ από το Μανχάταν.  
Το Woodbury Common Premium Outlets διαθέτει πάνω από 220 μπουτίκ και καταστήματα, που προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή 
των καλύτερων σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, µε προσφορές που κυμαίνονται από 20% έως και 70%. Μερικά από τα 
καταστήματα είναι: Adidas, Banana Republic Factory Store, Barneys New York Outlet, Burberry, Coach, Dolce & Gabbana, DKNY, Frette, 
Giorgio Armani, Gucci, Zegna, Max Mara, Neiman Marcus Last Call, Gap Outlet, Nike Factory Store, Saks Fifth Avenue Off 5th, Polo Ralph 
Lauren Factory Store, Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, Timberland, Versace. Επίσης, θα μπορέσετε να χαλαρώσετε σε μια ποικιλία 
από εστιατόρια και καφέ.  



Εναλλακτικά, προτείνουμε βόλτα στην Tribeca και κυρίως στο Soho - πολλοί ενδημούντες καλλιτέχνες, συγγραφείς και διανοούμενοι 
έχουν παραχωρήσει τη θέση τους (και τις γκαλερί τους) στις μεγάλες φίρμες και στην πολυκοσμία. Το βράδυ το East, το West και το 
Greenwich Village είναι από τις γειτονιές που καταγράφονται στους οδηγούς ως must - ειδικά για τη νυχτερινή τους ζωή. 
 
11η-12η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα  

Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να κάνετε βόλτες στις παρακάτω γειτονιές του Μανχάταν:  
 Το Soho, με αυθεντικότητα και χαρακτήρα ως γειτονιά με πολλά μαγαζιά και καφέ.  
 Το West Village: η γειτονιά αυτή με τους πλακόστρωτους δρόμους και τα δέντρα έχει παραμείνει αλώβητη από τον 19ο αιώνα και παρ’ 
όλο που θα χρειαστείτε χάρτη για να τη γυρίσετε, αξίζει τον κόπο, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές του Μανχάταν που ξεφεύγουν από 
την καθιερωμένη δομή. Στα highlights της περιοχής είναι το Jefferson Market Courthouse, πρώην κέντρο πειθαρχίας όπου κάποτε 
κρατήθηκε και η Mae West, τα μαγαζιά της Bleecker St και Commerce St (του πιο όμορφου τετραγώνου της Νέας Υόρκης), ενώ οι fan 
του Sex and the City πρέπει να ξέρουν ότι η πρόσοψη του σπιτιού της Carrie Bradshaw βρίσκεται στην πραγματικότητα στο West Village, 
παρ’ όλο που η ίδια υποτίθεται ότι μένει στην Upper East Side. 
 Δημόσια Βιβλιοθήκη: Τι υπέροχο κτήριο! Ευρισκόμενη μεταξύ 40ης και 42ης οδού η New York Public Library, είναι ένα από τα λιγότερο 
γνωστά αξιοθέατα. Σίγουρα θα την έχετε δει σε κάποια ταινία (Ghostbusters, The Thomas Crown Affair, Spider-Man, The Day After 
Tomorrow, Breakfast at Tiffany’s). Ναι, δεν πρωταγωνιστεί τυχαία σε αυτές! Αξίζει! 
 Επίσης για κάτι πιο διαφορετικό … The Cloisters, το οποίο υπάγεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Άνοιξε τις πύλες 
του για το κοινό το 1938 και αποτελείται από πέντε μεσαιωνικά μοναστήρια. Το μουσείο είναι αφοσιωμένο στην τέχνη και την 
αρχιτεκτονική της Μεσαιωνικής Ευρώπης με περίπου 2000 έργα τέχνης, τα οποία χρονολογούνται από τον 12ο μέχρι τον 15ο αιώνα. 
Οι κήποι που το περιβάλουν είναι ένα πραγματικό καταφύγιο για να ξεφύγετε από τον θόρυβο της πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για την Αθήνα, όπου φθάνουμε την επόμενη μέρα . 
 

 ( Η ημερομηνία των Προαιρετικών είναι ενδεικτική και ανακοινώνετε εκεί) 
  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 3 διανυκτερεύσεις στη Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Cohiba Havana 4*  
 2 διανυκτερεύσεις στο Μαϊάμι  σε 4* ξενοδοχείο (χωρίς πρωινό) 
 5 νύχτες στην Νέα Υόρκη σε 4* ξενοδοχείο (χωρίς πρωινό) 
 Πρωινό καθημερινά στην Κούβα  
 2 ξεναγήσεις στην Αβάνα  με βόλτα σε παλαιό αμερικανικό αμάξι.  
 Ξενάγηση στο Μαϊάμι . 
 Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν  
 Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν  
 ΔΩΡΟ Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας & Νησί Ellis κ.π.α.  
 ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν με Ξενάγηση !!!  
 Μεταφορά από και προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία .  
 Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν  
 Έμπειρος Ελληνόφωνος ξεναγός  
 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy’s  
 Ταξιδιωτικά έντυπα Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι. Βίζα Κούβας & Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) . Ειδική ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση  

 Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά -Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά €50 + $50 πληρωτέα με την άφιξη κατά 

την πρώτη μέρα 

 Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1) Για την είσοδο σας στις ΗΠΑ είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε την αίτηση  ESTA. 

Εφόσον έχετε Ταξιδέψει στο ΙΡΑΝ,ΣΟΥΔΑΝ,ΛΙΒΥΗ,ΣΟΜΑΛΙΑ η την ΥΕΜΕΝΗ μετά από την 1η Μαρτίου 2011 θα 
χρειαστείτε  Βίζα για ΗΠΑ . Ζητήστε την βοήθεια μας στην συμπλήρωση εγκαίρως. 



2) Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική. Ανάλογα µε την ημερομηνία, ώρα αναχώρησης, 

διάρκεια ταξιδιού, αργίες, ώρες πτήσεων και για όποιον άλλον λόγο κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να τροποποιηθεί, 

πάντα για την καλύτερη διεξαγωγή του και χωρίς παραλείψεις. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. H παιδική τιμή ισχύει για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών σε δωμάτιο με 2 ενήλικες. 

2. Όλες οι τιμές είναι κατά άτομο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες τιμές των αεροπορικών 

ναύλων και ξενοδοχείων. 

3. Στις Υπερατλαντικές πτήσεις η πρώτη αποσκευή κατ' άτομο (μέχρι 23kg) είναι δωρεάν. Με τις Emirates και Turkish  

2 αποσκευές δωρεάν . Στις εσωτερικές πτήσεις υπάρχει χρέωση από την πρώτη αποσκευή και υπολογίζεται ανά 

διαδρομή στα 25-30 USD. 

  



ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ 

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 
Με τον καταπληκτικό ….. 

Pacific Coast Highway (Highway 1) - Μοντερέι - Καρμέλ 
Το καλύτερο πρόγραμμα της ελληνικής αγοράς με την Εμπειρία των 30 ετών στη Βόρεια Αμερική! 

ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ 

 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ, ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ, ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ 

(Long Beach, Huntington Beach, Newport Beach, Laguna Beach, Dana Point, Coronado Island) 
 UNIVERSAL STUDIOS, HOLLYWOOD, ΚΑΡΜΕΛ, ΜΟΝΤΕΡΕΪ, ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 

 

Αναχωρήσεις  

Μάιος: 09, 20| Ιούνιος: 8, 22| Ιούλιος: 13, 21 ,24 |Αύγουστος: 03, 11, 23| Σεπτέμβριος: 14,21| Οκτώβριος:12, 19, 26 

 

Πρόγραμμα Εκδρομής  
 

1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη  

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"!  
Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Η Νέα Υόρκη αποτελείται από πέντε 
δήμους: Μανχάταν, Staten Island, Queens, Brooklyn και Bronx. Τα νησιά συνδέονται με γέφυρες, σήραγγες και πορθμεία. Κάποια από 
αυτά θα τα διασχίσουμε για να φθάσουμε στον προορισμό μας - την πόλη όπου ο κάθε ουρανοξύστης είναι κι ένα μοναδικό δείγμα 
αρχιτεκτονικής.  



Οι περισσότερες λεωφόροι αριθμούνται από τα ανατολικά προς τα δυτικά (άρα η First Avenue βρίσκεται ανατολικά της Second κοκ.). Η 
αρίθμηση των κτιρίων στις λεωφόρους ξεκινάει από το νότιο άκρο της λεωφόρου και αυξάνεται προς τα βόρεια, ενώ η αρίθμηση των 
οδών ξεκινάει από την Fifth Avenue και αυξάνεται τόσο προς τα ανατολικά, όσο και προς τα δυτικά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι 
μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον δρόμο σου. Οι δρόμοι είναι αριθμημένοι - εκτός από το κέντρο του Μανχάταν - και η αρίθμηση 
αυξάνει καθώς πηγαίνεις βόρεια.  
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (ανάλογα με την ώρα) μπορούν να 
βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας. 
 
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση  
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου και το Λίνκολν Σέντερ, ένα 
συγκρότημα κτιρίων που στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική Όπερα και 
το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, μεταξύ των οποίων και η 
Ελληνίδα Μαρία Κάλλας. Ακριβώς δίπλα είναι η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham, όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα 
ονόματα της σύγχρονης ιστορίας. Συνεχίζουμε προς το Central Park, τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής 
μεγαλούπολης, που θα σας δώσει την ευκαιρία να αποδράσετε σ’ έναν μικρό φυσικό παράδεισο με τεχνητές λίμνες, περιποιημένους 
χώρους πικ νικ, παιδικές χαρές, γήπεδα αθλοπαιδιών και ζωολογικό κήπο. 
Στη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το επιβλητικό Αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής Βικτωριανού τύπου κτίριο Ντακότα, στα 
πανάκριβα διαμερίσματα του οποίου κατοικούν καλλιτέχνες, εφοπλιστές κ.ά. - εδώ διέμενε και το αδικοχαμένο "Σκαθάρι", Τζον Λένον. 
Στη συνέχεια βλέπουμε το Πανεπιστήμιο Columbia - με δυο λόγια, τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό" των ανθρωπιστικών σπουδών του 
κόσμου. Ό,τι έχει παραχθεί από την ανθρώπινη σκέψη ανά τους αιώνες για το πώς πρέπει να ζει, να συμπεριφέρεται, να μορφώνεται, 
να διοικεί και να διοικείται μια κοινωνία, υπάρχει σε αυτό το ιστορικό ίδρυμα ως επιστήμη και έρευνα. Όλα τα προπτυχιακά τμήματα 
και κυρίως αυτά της ιστορίας, των πολιτικών επιστημών, της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. Ειδικά για 
την ιστορία της τέχνης, πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να δοθεί πληρέστερη εκπαίδευση. 
Συνεχίζουμε με το μνημείο του στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη πρόεδρος των Η.Π.Α. με ποσοστό 52.7%, τον 
ποταμό Hudson και το Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre. Τα εξαθλιωμένα κτίρια, μέσα στα οποία στοιβάζονταν πολύτεκνες 
οικογένειες, έχουν τα τελευταία χρόνια αρχίσει να αντικαθίστανται από μοντέρνες κατασκευές, ενώ οι κάδοι με τα φλεγόμενα σκουπίδια 
γύρω από τους οποίους συγκεντρώνονταν οι άποροι για να ζεσταθούν, έχουν από καιρό χαθεί. Η φυσιογνωμία της περιοχής που επί 
σειρά δεκαετιών αποτελούσε το μεγαλύτερο γκέτο των μαύρων της Νέας Υόρκης, έχει αναμφίβολα αρχίσει να αλλάζει. Το Χάρλεμ 
αποτελεί πλέον προορισμό πολλών γκουρμέ καλοφαγάδων της αμερικανικής μεγαλούπολης, καθώς παντού έχουν αρχίσει να 
ξεφυτρώνουν εστιατόρια και καφέ.  
Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο με το Μουσείο Guggenheim, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump, του 
πολυεκατομμυριούχου και σημερινού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όλους τους Ευρωπαϊκούς οίκους μόδας και πολλά λαμπερά 
κοσμηματοπωλεία, όπως Cartier, Bulgari κ.ά. Προχωρούμε προς το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του είδους του στον κόσμο, με καταστήματα, εστιατόρια και στο κέντρο, σε έναν από τους 
ουρανοξύστες, το Παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα, που ονομάζεται Top of the Rock. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην 
Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων. Η Μπρόντγουεϊ είναι μια μεγάλη λεωφόρος που διατρέχει όλο το Μανχάταν και έχει δανείσει 
το όνομά της σε πολλές θεαματικές μουσικές παραγωγές. Για το βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.  
 

3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης  
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το Γκρίνουιτς Βίλατζ - μεταξύ 
Houston Street και Μπρόντγουεϊ - και το Σόχο, τη γειτονιά του 19ου αιώνα που είναι γεμάτη γκαλερί, μπουτίκ και εστιατόρια. Φθάνουμε 
στη "Μικρή Ιταλία", με πολλά Ιταλικά εστιατόρια και καταστήματα, που θα σας θυμίσει σκηνές από την ταινία "Ο Νονός". Προχωρούμε 
προς την Τσάιναταουν, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές Ασιατών που ζουν εκτός Ασίας, διάσημη για τα οικονομικά εστιατόρια, 
παντοπωλεία και καταστήματα έθνικ ειδών δώρων. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν (Lower Manhattan), θα δούμε την 
πασίγνωστη Wall Street, η οποία λειτουργεί ως καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων και είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης 
και του Federal Hall. Ακόμα νοτιότερα βρίσκεται το Μπάτερι Παρκ. Στο "Σημείο Μηδέν" ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης "One World 
Trade Center", το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα "National September 11th 
Memorial and Museum", που περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνες-μνημεία. Στο υπόγειο μουσείο φιλοξενούνται 
εκθέματα των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου, ενώ στο σημείο όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι έχουν κατασκευαστεί δύο πισίνες-
δεξαμενές, με χαραγμένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων που σκοτώθηκαν την ημέρα εκείνη. Συνέχεια στην προβλήτα South Street 
Seaport. Είναι κυρίως εμπορική και οικονομική περιοχή, αλλά περιλαμβάνει μερικά ωραία εστιατόρια και μπιστρό.  
H σημερινή μας ξενάγηση ολοκληρώνεται µε μια κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε και θα φωτογραφίσουμε τις 
αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής των μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα της Ελευθερίας, καθώς 
και το Στέιτεν Άιλαντ και το New Jersey. Από κάθε σημείο της κρουαζιέρας θα απολαμβάνουμε μοναδική θέα στο Μανχάταν. Στη 
συνέχεια θα περάσουμε δίπλα από το Governor's Island και το Μπρούκλιν. Μετά το πέρας της κρουαζιέρας θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο. 
 
4η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης - Chelsea Market, Γέφυρα του Μπρούκλιν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης - Λας Βέγκας 
Αναχωρούμε σήμερα με το Μετρό (ή με πούλμαν σε περίπτωση 20 ατόμων και άνω) για μια βόλτα στη μαγική Γέφυρα του Μπρούκλιν 
(Brooklyn). Είναι η πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν 
(η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). Εμβληματικό στοιχείο της εικόνας, αλλά και της καθημερινότητας της Νέας Υόρκης. 
Περπατώντας, αγναντεύουμε τη θέα και στο μυαλό μας έρχονται αμέτρητες εικόνες από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με φόντο τους 
ουρανοξύστες. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το υπέροχο Chelsea Market. Τα κόκκινα τούβλα κυριαρχούν και αγκαλιάζουν ολόκληρο τον τεράστιο 
χώρο της στεγασμένης αγοράς, οι industrial λεπτομέρειες, όπως οι σωλήνες, τα φουγάρα κλπ., κάνουν εμφανή την παρουσία τους και 



γενικά προετοιμαστείτε για έναν δαιδαλώδη χώρο με δεκάδες διαφορετικές επιλογές, εισόδους, εξόδους κλπ. Με πολύ απλά λόγια, 
είναι η "Μέκκα" των gourmand της Νέας Υόρκης. Το Chelsea Market λοιπόν έχει καθιερωθεί ως το "Food Mall", στο οποίο ωστόσο 
υπάρχουν και αρκετές επιπλέον επιλογές για shopping και για καλλιτεχνικές δραστηριότητες.  
Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Metropolitan Museum of Art, γνωστό και ως "MΕΤ") - ένα από τα 
μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872, οι συλλογές του περιλαμβάνουν περισσότερα από δύο 
εκατομμύρια έργα τέχνης με ξεχωριστούς τομείς Ελληνορωμαϊκής, Μεσαιωνικής, Ισλαμικής, Ασιατικής και σύγχρονης τέχνης, καθώς και 
φωτογραφιών, μουσικών οργάνων ενδυμάτων, όπλων και πανοπλιών.  
Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μας στην παγκόσμια μητρόπολη, αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και επιβιβαζόμαστε στην πτήση για 
το Λας Βέγκας. Εδώ τα φώτα έχουν να σβήσουν από… τη δεκαετία του ’40! Είναι το πιο φωτεινό σημείο του πλανήτη Γη, αφού μαζί με 
τα εκατομμύρια φώτα του, λάμπουν και οι χιλιάδες επισκέπτες του. Είναι αδύνατον να το επισκεφθεί κανείς μόνο μια φορά και αυτό 
γιατί το Λας Βέγκας, στη μέση της ερήμου της Νεβάδα, είναι απλά ανεπανάληπτο! Όλα είναι μεγάλα και εντυπωσιακά: τα ξενοδοχεία, 
τα καζίνο, οι μερίδες στο φαγητό, τα ποτά, τα κέρδη, ακόμα και η διάθεση των επισκεπτών για παιχνίδι και διασκέδαση! Όλα είναι 
καινούργια και η κάθε μέρα επιφυλάσσει και κάτι νέο για τα μάτια μας.  
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που διαθέτει και καζίνο. 
 
Στο Λας Βέγκας όλοι πλέον οι τοπ Chef του κόσμου έχουν 
ένα τουλάχιστον εστιατόριο. Μοναδική εμπειρία, το 
εστιατόριο Picasso στο ξενοδοχείο Bellagio - εκτός από τη 
γευστική εμπειρία που προσφέρει, θα δείτε στους τοίχους 
του μερικά από τα έργα του Πικάσο, αξίας άνω των 100 
εκατ. δολαρίων. Ενώ η ματιά σας  θα...περιπλανείται στα 
πολύτιμα αυτά έργα, ο executive σεφ Julian Serrano θα 
ετοιμάζει για σας πιάτα εμπνευσμένα από τη γαλλική και 
την ισπανική κουζίνα. Εδώ μάλιστα γυρίστηκε και η σκηνή 
του δείπνου της Τζούλια Ρόμπερτς και του Τζορτζ Κλούνεϊ 
στην ταινία "Oceans 11".  
 
5η μέρα: Λας Βέγκας, Ξενάγηση  
Γνωριμία με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θα περπατήσουμε μαζί με τον ξεναγό μας στη διάσημη λεωφόρο Strip και θα 
επισκεφθούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα από τα ξενοδοχεία-καζίνο, κάθε ένα από τα οποία διοργανώνει εντυπωσιακά θεματικά 
σόου για να προσελκύει και να διασκεδάζει το κοινό του. Στο Caesars’s Palace παρουσιάζεται το show Atlantis. Τα φλαμίνγκο κλέβουν 
την παράσταση μπροστά στο ομώνυμο ξενοδοχείο. Στο Mirage εντυπωσιάζει η θεαματική και άκρως ρεαλιστική έκρηξη ηφαιστείου. Στο 
Bellagio το θέαμα με τα σιντριβάνια που "χορεύουν" μετά μουσικής. Στο Venetian οι γόνδολες θυμίζουν την ομώνυμη Ιταλική πόλη. 
Ατμόσφαιρα Αιγύπτου φέρνει η Σφίγγα και η πυραμίδα έξω από το Luxor. Ομοίως, θα εντυπωσιαστείτε από το Paris Las Vegas με τον 
πύργο του Άιφελ, το New York με την "κυρία Liberty", το Treasure Island, το Mandalay Bay, το Monte Carlo, το Excalibur κλπ.   
Άλλη μια επιλογή σε αυτήν την εκπληκτική πόλη του τζόγου και της διασκέδασης είναι …ένας γάμος Εξπρές!!! 
Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιο από τα δύο Outlets - εκπτωτικά χωριά, ενώ το βράδυ όλο και κάποια 
παράσταση διάσημων καλλιτεχνών που παρελαύνουν στις τεράστιες - όπως ταιριάζει στην όλη εξτραβαγκάνζα - μουσικές σκηνές της 
πόλης, θα θελήσετε να παρακολουθήσετε. 
 
6η μέρα: Λας Βέγκας, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον  
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια προαιρετική οδική εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον με την μεγαλύτερη εταιρεία μεταφορών στον 
κόσμο, την Gray Line. Η διάρκειά της είναι περίπου 12 ώρες και περιλαμβάνει μεταφορά και αγγλόφωνη ξενάγηση με πολυτελές 
λεωφορείο στο West Rim, στον καταυλισμό των αυτοχθόνων Ινδιάνων Hualapai. Περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στο φράγμα του 
Hoover, γεύμα στο φαράγγι, το περίφημο γυάλινο μπαλκόνι Skywalk και wifi εντός του λεωφορείου. Εναλλακτικά, η εκδρομή μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με αεροπλάνο (προγράμματα 4 και 7 ωρών, ανάλογα με την τιμή) ή με ελικόπτερο (4 - ανάλογα με την τιμή ώρες).  
 
7η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες (428 χλμ.)  
Διαδρομή 6 ωρών μέσα από τοπία που θυμίζουν την Άγρια Δύση των ταινιών. Διασχίζουμε την έρημο της Νεβάδας, όπου ζούσαν Ινδιάνοι 
Μοχάβε δίπλα στη θερμότερη περιοχή των ΗΠΑ Ντεθ Βάλεϊ κ.ά. Μας υποδέχεται η έρημος της Καλιφόρνιας και στη συνέχεια η κοιλάδα 
Σαν Μπερναντίνο. Στάση για καφέ στο Μπάρστοου, με τον σταθμό και το εμπορικό τραίνο. Λίγο πιο κάτω περνά ο ιστορικός 
διαπολιτειακός δρόμος Route 66, στον οποίο γυρίστηκαν σκηνές από τα "road movies" δηλ. ταινίες δρόμου και καταδιώξεων με 
μοτοσικλέτες της δεκαετίας του ’60. Πλησιάζουμε στο Λος Άντζελες και το τοπίο αλλάζει: τριγύρω υπάρχει πράσινο, οι δρόμοι 
φαρδαίνουν με 10-12 λωρίδες και από μακριά διακρίνονται οι ουρανοξύστες. 
Συνεχίζουμε για επίσκεψη-βόλτα στη Σάντα Μόνικα (περίπου 1:30΄ ώρα), γνωστή από αμέτρητες ταινίες, με μοναδική θέα την παραλία 
στις ακτές του Ειρηνικού. Στο κέντρο της, ο πολυσύχναστος πεζόδρομος Third Street Promenade, όπου σας περιμένουν υπέροχα 
εμπορικά καταστήματα, καφέ και έθνικ εστιατόρια, δύο αντικριστοί θάμνοι-δεινόσαυροι, οι μουσικές των πλανόδιων μουσικών, αλλά 
και τα εντυπωσιακά νούμερα των street performers, που χορεύουν break dance καλύτερα κι από επαγγελματίες. Αργά το απόγευμα 
αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 
  



8η μέρα: Λος Άντζελες, Ξενάγηση  
Μεγάλη ημέρα, γεμάτη εικόνες, πληροφορίες και δραστηριότητα. 
Ξεκινάμε με το ιστορικό κέντρο της "Πόλης των Αγγέλων"... Βλέπουμε το 
κτίριο της ιεραποστολής του Ισπανού ιερωμένου Χουνίπερο Σέρα, του 
17ου αιώνα, που λειτουργεί σήμερα σαν εκκλησία και θυμίζει την ιστορία 
της ίδρυσης των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων της Καλιφόρνιας. 
Δίπλα, ένα ακόμα τμήμα του ιστορικού κέντρου, η οδός Ολβέρα. 
Ακολουθεί το Walt Disney Concert Hall, με τις εκτυφλωτικές ανοξείδωτες 
επιφάνειες και τις ιδιόρρυθμες καμπύλες, έργο του Frank Gehry, το οποίο 
φιλοξενεί συναυλίες κλασικής μουσικής, όπερες και θεατρικές 
παραστάσεις. Περνώντας από το κέντρο, βλέπουμε το Δικαστήριο, το 
Δημαρχείο, την Αστυνομία, την Γιούνιον Σκουέρ. Μέσω της Sunset 
Boulevard προχωρούμε στην Rodeo Drive, τον πασίγνωστο δρόμο με τα 
πολυτελή καταστήματα, το ένα δίπλα στο άλλο, έτοιμα να υποδεχθούν την 
- κυρίως - επώνυμη (και ευκατάστατη) πελατεία τους. Μπέβερλι Χιλς μέσα 
στη χλιδή, Γουέστ Χόλυγουντ και στάση για να θαυμάσουμε την περίφημη 
"Λεωφόρο των Αστέρων" (Hollywood Boulevard), με τους διάσημους πρωταγωνιστές να έχουν καταλάβει τη θρυλική θέση τους στο 
πεζοδρόμιο.  
Dolby Theatre και κόκκινο χαλί μας θυμίζουν στιγμιότυπα από την απονομή των Όσκαρ και μας δίνουν την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε 
από κάποιο σημείο την επιγραφή "Χόλυγουντ" στον απέναντι λόφο. Συνεχίζουμε με το Man’s Chinese Theatre με την περίτεχνη κινέζικη 
πύλη και τον τσιμεντένιο του περίβολο, όπου φιλοξενούνται τα αποτυπώματα των σταρ. Το σκηνικό συμπληρώνουν εμπορικά κέντρα 
(όπως το Hollywood & Higland), εστιατόρια, εντυπωσιακά φωταγωγημένοι κινηματογράφοι (όπως το art deco El Capitan Theater) και 
ιστορικά ξενοδοχεία (όπως το Hollywood Roosevelt Hotel). Το βράδυ "επιβάλλεται" επισκεφθεί κανείς το Farmers Market. Δυο περιοχές, 
η μια πιο κυριλέ και η άλλη πιο απλοϊκή, που και οι δύο έχουν να σου προσφέρουν χάζι, γεύσεις, σουβενίρ και εικόνες να πάρεις μαζί 
σου. Στην πιο απλοϊκή, περπατάς ανάμεσα σε μαγαζιά της δεκαετίας '60-70 με περισσότερο παραδοσιακό και απλό στήσιμο. Με το που 
περνάς έναν κάθετο δρόμο μέσα στο Farmers Market, μεταφέρεσαι στην εποχή μας. Όλα είναι πιο εντυπωσιακά και πιο ακριβά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση. 
 
9η μέρα: Λος Άντζελες , Universal Studios 
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα στούντιο της Γιουνιβέρσαλ 
(Universal Studios), που βρίσκονται στα περίχωρα του Χόλυγουντ και 
καταλαμβάνουν μια ολόκληρη "πόλη" σε έκταση. Καθοδηγούμενοι 
από τον ξεναγό σας θα επισκεφθείτε τα διάφορα θεάματα του πάρκου. 
Με ειδικά τραινάκια θα γυρίσουμε τον χώρο των στούντιο, που 
λειτουργούν από τη δεκαετία του ’30 και έχουν γυριστεί σε αυτά 
πάμπολλες ταινίες. Θα δούμε σκηνικά φημισμένων ταινιών 
("Τζουράσικ Παρκ", "Τρανσφόρμερς", "Μούμια" κλπ.), τα στούντιο του 
"Υδάτινου Κόσμου", τα διάφορα εφέ και τον τρόπο με τον οποίο 
γυρίζονται οι ταινίες. Χρόνος ελεύθερος για αγορά σουβενίρ και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
10η μέρα: Λος Άντζελες, Ελεύθερη μέρα  
(Προαιρετική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο, με Long Beach, Huntington 
Beach, Newport Beach, Laguna Beach, Dana Point, Coronado Island) 
Για σήμερα προτείνουμε μια ολοήμερη προαιρετική "κυκλική" 
εκδρομή. Ξεκινάμε από το Λονγκ Μπιτς, με το κρουαζιερόπλοιο "Κουίν 
Μέρι" αραγμένο στο λιμάνι του, και προχωρούμε στον παραλιακό 
δρόμο, με τον Ειρηνικό ωκεανό στα δεξιά μας: εναλλάσσονται 
παραλίες (Σίιλ Μπιτς, Χάντινγκτον Μπιτς, Νιούπορτ Μπιτς και 
Λαγκούνα Μπιτς) με σέρφερ, μαρίνες, πολυτελείς επαύλεις, 
πετρελαιοπηγές και πανάκριβα αυτοκίνητα. Από το Ντέινα Πόιντ 
βγαίνουμε στην εθνική οδό για Σαν Ντιέγκο. Άφιξη και στάση για 
γεύμα. Επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, όπου θα δούμε την Gas Lamp 
District, όπου οι δρόμοι φωταγωγούνται με γκάζι. Μέσω της 
εντυπωσιακής, μήκους 3.000 μέτρων San Diego Bridge, φθάνουμε στο 
νησί Ντελ Κορονάντο, όπου θα επισκεφθούμε το 5άστερο ομώνυμο 
ξενοδοχείο. Αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
11η μέρα: Λος Άντζελες - Μοντερέι/Καρμέλ 
Πρωινή αναχώρηση για Μοντερέι. Θαυμάζοντας από μακριά την εκπληκτική θέα της ακτής του Ειρηνικού, θα φθάσουμε σε αυτή την 
περίτεχνη πόλη, που κτίστηκε το 1770 ως ένα από τα πρώτα ευρωπαϊκά φυλάκια της Δυτικής Ακτής. Πολλά από τα πρώτα αμερικανικά 
αποικιακά κτίρια διατηρούνται μέχρι και σήμερα. Το Μοντερέι υπήρξε η "πρωτεύουσα σαρδέλας" του Δυτικού Ημισφαιρίου, όταν η 
πρώτη μονάδα συσκευασίας ιδρύθηκε εκεί το 1900. Σήμερα, τα παλιά εργοστάσια σαρδέλας έχουν μετατραπεί σε γραφικά εστιατόρια, 
μικρά καταστήματα με σουβενίρ, καφέ και μπουτίκ - ένα ευχάριστο μέρος για να το εξερευνήσετε. Η περιοχή αυτή ονομάζεται "Cannery 
Row" και έγινε διάσημη από τον συγγραφέα Τζον Στάινμπεκ. Ο Κόλπος του Μοντερέι είναι επίσης ένα φανταστικό μέρος για να 



παρακολουθήσετε φάλαινες. Στην περιοχή Monterey Fairgrounds έλαβε χώρα το "Μοντερέι Ποπ Φέστιβαλ", το πρώτο μεγάλο υπαίθριο 
φεστιβάλ στην ιστορία της ροκ μουσικής (16-18/06/1967), που αποτέλεσε το πρότυπο για το περίφημο Φεστιβάλ του Γούντστοκ δύο 
χρόνια αργότερα (Τζίμι Χέντριξ, Τζάνις Τζόπλιν, Άνιμαλς κλπ.).  
Στη συνέχεια, μέσω της υπέροχης διαδρομής των 17 Μιλίων (17-Mile Drive, μεταξύ Pebble Beach και Pacific Grove), θαυμάζοντας την 
πλούσια βλάστηση, τη θέα του ωκεανού, τα γήπεδα του γκολφ και τις υπερπολυτελείς επαύλεις που θυμίζουν χολιγουντιανές 
παραγωγές, θα φθάσουμε στο γραφικό Καρμέλ, ένα κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο γεμάτο ακριβά, πολυτελή εστιατόρια, 
γκαλερί, πετρόχτιστες βίλες και πλακόστρωτα μονοπάτια, όλα προσεγμένα και καλαίσθητα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. 
 
12η μέρα: Μοντερέι/Καρμέλ - Αυτοκινητόδρομος Νο1 - Σαν Φρανσίσκο, Ξενάγηση 
Διασχίζοντας τον περίφημο Αυτοκινητόδρομο Νο1 που προσφέρει πανοραμική θέα στον ωκεανό και θεωρείται από τις ωραιότερες 
οδικές διαδρομές του πλανήτη, θα φθάσουμε σήμερα στο υπέροχο Σαν Φρανσίσκο με την μοναδική Καλιφορνέζικη λάμψη του. Μια 
σύγχρονη μεγαλούπολη με τεράστιους ουρανοξύστες, που όμως προσφέρει εξαιρετική ποιότητα ζωής στους κατοίκους της.  
Η πόλη βρίσκεται ακριβώς στη "μύτη" μιας χερσονήσου, με τον Ειρηνικό στα δυτικά της και τον κόλπο Σαν Φρανσίσκο στα ανατολικά, 
θέση που χαρίζει σε κάθε της σημείο, όπως θα διαπιστώσουμε, μια 
εξαιρετική θέα. 
Φθάνοντας, ξεκινάμε την ξενάγησή μας από το κέντρο της πόλης, όπου θα 
δούμε το συγκρότημα του Civic Center με το Δημαρχείο, την Όπερα, το 
Μουσείο και τον δρόμο των Ηνωμένων Εθνών. Σταματάμε για φωτογραφίες 
στην πλατεία Άλαμο και περνάμε μέσα από το πάρκο Γκόλντεν Γκέιτ, στολίδι 
και αυτό της πόλης, που διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα: 
Γιαπωνέζικους κήπους, Βοτανικό Κήπο, γήπεδα γκολφ, λίμνες, ενυδρεία, 
πάρκο με βουβάλια και ταράνδους, καθώς και το μουσείο Ασιατικής Τέχνης 
και τον χαρακτηριστικό Ανεμόμυλο. Προχωρούμε προς το Κλιφ Χάους και 
συνεχίζουμε προς την Γκόλντεν Γκέιτ, την Χρυσή Γέφυρα-σύμβολο της πόλης, 
απ’ όπου θα δούμε το Αλκατράζ και την περίφημη Προβλήτα 39, με τα 
μαγαζιά και τους υδρόβιους μόνιμους κατοίκους, τους θαλάσσιους 
ελέφαντες. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα με το ΤΡΑΜ/CABLE CAR 
στην Προβλήτα των Ψαράδων (Fisherman's Wharf). Στην Προβλήτα 39 με τα 
γραφικά εστιατόρια και τα καταστήματα, μπορείτε να απολαύσετε ένα 
δείπνο με θαλασσινά και κυρίως με τα γιγάντια καβούρια του Ειρηνικού. 
 
 
13η μέρα: Σαν Φρανσίσκο, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετικά: Μιουρ Γουντς-Σοσαλίτο)  
Ημέρα ελεύθερη για ψώνια και για να απολαύσετε την πόλη με τον ξεναγό σας. 
Στην Union Square θα βρείτε τα μεγάλα καταστήματα Macys, Neiman Marcus κ.ά. Ένα μικρό τμήμα της Hayes Street, γνωστό ως Hayes 
Valley, φιλοξενεί μπουτίκ και μικρά καταστήματα με δημιουργίες ντόπιων σχεδιαστών. Ρετρό καταστήματα με ρούχα, μεταχειρισμένα 
έπιπλα και μεξικάνικα είδη λαϊκής τέχνης θα βρείτε στην περιοχή Mission District και στην Haight Street. 
Σας προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε το δημοφιλές Εθνικό Πάρκο Μιούιρ Γουντς (Μuir Woods) για να περπατήσετε μέσα στο 
εντυπωσιακό δασωμένο τοπίο, στα βαθύσκιωτα μονοπάτια του και ανάμεσα στις γιγαντιαίες Σεκόγιες/Ρέντγουντ (Sequoia 
sempervirens), να συνεχίσετε προς το κοσμικό παραθαλάσσιο Σοσαλίτο (Sausalito) με τις αίθουσες τέχνης, τα όμορφα καταστήματα τα 
κομψά εστιατόρια κλπ. και να επιστρέψετε στο Σαν Φρανσίσκο με το καραβάκι της γραμμής.  
 
14η-15η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - Αθήνα 
Πρωινό ελεύθερο. Προς το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη μέρα.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
 13 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό 
 Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν 
 Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν  
 ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.  
 Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν 
 Ξενάγηση στο Λας Βέγκας (πεζή)  
 Ξενάγηση στο Λος Άντζελες  
 Επίσκεψη στην Σάντα Μόνικα  
 Μεταφορά και Είσοδος στα Universal Studios Hollywood (αξίας $105)  
 Ξενάγηση στο Σαν Φρανσίσκο 
 Δώρο: 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's 
 Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική 
 Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός 
 Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο 
 Ταξιδιωτικά έντυπα 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι , Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης , Ειδική ατομική ταξιδιωτική 
ασφάλιση . 

 Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά -Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $150 πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη 

μέρα. 

 Τοπικοί φόροι στο Λας Βέγκας $120 περίπου το δωμάτιο συνολικά  
 Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
4. Για την είσοδό σας στις ΗΠΑ είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε την αίτηση  ESTA. 
5. Εφ όσον έχετε ταξιδέψει σε ΙΡΑΝ, ΣΟΥΔΑΝ, ΛΙΒΥΗ, ΣΟΜΑΛΙΑ ή ΥΕΜΕΝΗ μετά από την 1η Μαρτίου 2011 θα 
χρειαστείτε Βίζα για τις ΗΠΑ. Ζητήστε εγκαίρως τη βοήθειά μας στην συμπλήρωση της αίτησης. 
6. Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική. Ανάλογα µε την ημερομηνία, ώρα αναχώρησης, 
διάρκεια ταξιδιού, αργίες, ώρες πτήσεων και για όποιον άλλον λόγο κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να τροποποιηθεί, πάντα 
για την καλύτερη διεξαγωγή του και χωρίς παραλείψεις. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. H παιδική τιμή ισχύει για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών σε δωμάτιο με 2 ενήλικες. 
2. Όλες οι τιμές είναι κατά άτομο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες τιμές των αεροπορικών ναύλων 
και ξενοδοχείων. 
3. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το 3κλινο/4κλινο δωμάτιο αποτελείται από δύο διπλά κρεβάτια  
4. Στις Υπερατλαντικές πτήσεις η πρώτη αποσκευή κατ' άτομο (μέχρι 23 κιλά) είναι δωρεάν. Με Emirates και Turkish:  2 
αποσκευές δωρεάν.  
Στις εσωτερικές πτήσεις υπάρχει χρέωση από την πρώτη αποσκευή και υπολογίζεται ανά διαδρομή στα 25-30 USD 


