1

Σύντοµα κοντά σας...

ΤΑ

4 ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α

Βρείτε από τα 4 κύρια δίκτυα των Γραφείων
της Manessis για τις 22 περιοχές της Αττικής,
αυτό που σας εξυπηρετεί καλύτερα στην
προσωπική σας ταξιδιωτική αναζήτηση, ελάτε να
µας γνωρίσετε και αφήστε µας να φροντίσουµε
όλες τις λεπτοµέρειες για σας!
Οι έµπειροι Ταξιδιωτικοί µας Σύµβουλοι
σε ολόκληρο τον νοµό Αττικής - Σύνταγµα,
Κηφισιά, Αγία Παρασκευή και Γλυφάδα - θα
σας βοηθήσουν να οργανώσετε τις διακοπές
σας, το ταξίδι αναψυχής ή εξερεύνησης σε κάθε
σηµείο του πλανήτη, καθώς και όλα τα γαµήλια
ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Μπορείτε ακόµα να δείτε στο Manessis Site όλα τα νέα ταξίδια
και τις εκδροµές καθώς και τις νέες προσφορές:

www.manessistravel.gr
Αγαπητέ Ταξιδιώτη,
Η Manessis Travel παραµένει πιστή στη µεταξύ µας σχέση εµπιστοσύνης, που έχει καλλιεργηθεί µε τη µακροχρόνια συνεργασία µας και µε τον αδιαµφισβήτητο σεβασµό στη διαχείριση των
προσωπικών δεδοµένων, τα οποία πλέον προστατεύονται και από τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR).
Κατανοώντας όµως παράλληλα και την ανάγκη της συνεχούς ενηµέρωσης των ταξιδιωτών µε τα έντυπά µας και τις ταξιδιωτικές µας προσφορές, θα συνεχίσουµε, όσο εσύ µας το επιτρέπεις
και συγκατατίθεσαι, να σου τα αποστέλλουµε στη διεύθυνση που µας έχεις ορίσει.
Σε περίπτωση που δεν επιθυµείς να ενηµερώνεσαι και να παραλαµβάνεις τα έντυπά µας, µπορείς οποιαδήποτε στιγµή να επικοινωνήσεις µαζί µας στο gdpr@manessistravel.gr ή στο τηλέφωνο: 210 3290100.
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RIAD YASMINE, MOROCCO

RITZ CARLTON AL BUSTAN, OMAN

Editorial
Μακρινά ταξίδια και ονειρικοί

προορισµοί!

Μια ανάσα, ένα όνειρο, ένα ερωτικό παιχνίδι του µυαλού…και εµείς εδώ. Η οικογένεια
Manessis συνοδοιπόρος σε κάθε όνειρο για 31 χρόνια!
Η λίστα µε τα

υπέροχα ταξίδια µεγάλη, όπως και οι προσδοκίες µας.

Όλοι µας θέλουµε να µπούµε στον ρόλο του µεγάλου ταξιδευτή, του µεγάλου οδοιπόρου…
Ακατόρθωτο να απαριθµήσουµε οι οµορφιές της Ταϊλάνδης ή του Βιετνάµ!
Μαγικό να περπατήσουµε στους ορυζώνες του Ούµπουντ, όπου χτυπά η καρδιά του µπαλινέζικου
πολιτισµού!
Και πάντα στα όνειρά µας η ολόλευκη άµµος που ντύνει τις παραλίες του Ινδικού ωκεανού
µε τους κοκοφοίνικες! Και η µαγική Αφρικανική ήπειρος - σαφάρι, βουνά, πεδιάδες, ζούγκλες,
έρηµοι, οάσεις και µια πανσπερµία φυλών που ακολουθούν συνήθειες αιώνων! Και η Λατινική
Αµερική, µε τους πολιτισµούς των Ίνκας, τις φυλές των ιθαγενών, τους ρυθµούς της σάλσα, τους
ήχους του µπαντονεόν, το άρωµα των πούρων! Και φυσικά, οι αχανείς εκτάσεις των ΗΠΑ και του
Καναδά, που προσφέρονται για εκπληκτικά road trips και όχι µόνο! Από το Μαρόκο µέχρι τη
Χαβάη, από την Ιαπωνία µέχρι το Περού, από την Ινδία µέχρι την Κούβα, από τον Λίβανο µέχρι
την Ταϊτή, το σκηνικό συµπληρώνεται από µια πανδαισία χρωµάτων, αρώµατα από µπαχαρικά και
λουλούδια, εξωτικές γεύσεις, αµέτρητους πάγκους µικροπωλητών και πολυάριθµα µαγαζάκια
για να τα ξετρυπώσετε στις πιο απίθανες γειτονιές του κόσµου!
Αφεθείτε µαζί µας. Πάρτε

το σακίδιο των ονείρων και …φύγαµε!!!

Το παιχνίδι της ανακάλυψης και της συνεχούς αναζήτησης ξεκινά.

Μακριά από τα γνωστά µονοπάτια του τουρισµού, συνθέτουµε έναν κόσµο
από εµπειρίες και ανακαλύψεις.
Το κάθε ταξίδι αναµφισβήτητα είναι µια µεγάλη περιπέτεια, που µας κάνει πιο πλούσιους.
Ας µπούµε στο "οδοιπορικό" των µακρινών προορισµών της Manessis για να κάνουµε το κάθε

ταξίδι πιο µαγευτικό, πιο γοητευτικό, πιο συναρπαστικό!!!
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Γιορτάζουµε
31 χρόνια ΜΑΖΙ
και θέλουµε να το
µοιραστούµε!
Προσφέρουµε συλλεκτικά δώρα σε
όσους επιλέξουν να κάνουν µαζί µας το
επόµενο µεγάλο ταξίδι της ζωής τους,
από το παρόν έντυπο.
Για να είµαστε πάντα ΜΑΖΙ!
Επιλέξτε το ταξίδι και µαζί µε τα
εισιτήρια θα πάρετε και το δώρο σας.
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Κίνα, Υδάτινες πόλεις & Πήλινος Στρατός
Κίνα, Υδάτινες πόλεις & Αρχαία ποτάµια
Ιαπωνία, Ταξίδι στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου
Βιετνάµ, Πανόραµα
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Μαλαισία - Βόρνεο - Λανγκάουι - Σιγκαπούρη
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Νέα Υόρκη - Βοστόνη
Νέα Υόρκη - Βοστόνη - Νέα Ορλεάνη
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Ανατολικές ΗΠΑ - Καναδάς
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Καταρράκτες Νιαγάρα
Ανατολικός Καναδάς
Βραχώδη Όρη, Καναδάς
Υπόλοιπες Εκδροµές ΗΠΑ - Καναδά

ΑΦΡΙΚΗ
82, 83
84, 85
86
87
88 - 90
91
92 - 97

Νότια Αφρική - Ζιµπάµπουε - Μποτσουάνα
Μαδαγασκάρη (Σεϋχέλλες, Ρεϋνιόν ή Μαυρίκιος)
Από τον Σταυρό του Νότου στη Λεωφόρο των
Μπαοµπάµπ!!!
Τανζανία ~ Σαφάρι, Ζανζιβάρη
Kένυα, Πανόραµα - Σαφάρι, Ναϊρόµπι, Μοµπάσα
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Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον - Φιλαδέλφεια

122, 123
124
125
126
127
128, 129

Νησιά Χαβάης µε Γαλλική Πολυνησία,
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Γενικοί Όροι Συµµετοχής
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Προορισµοί που
συναρπάζουν,
ταξίδια που
εµπνέουν.....

Αµερική
Ασία
Αφρική
Ινδικός Ωκεανός
Καραϊβική
Ωκεανία
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΜΑΤΣΟΥ ΠΙΚΤΣΟΥ

ΝΕΟ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ - ΝΟΤΙΟ ΠΕΡΟΥ
Με Επέκταση στη Βολιβία (Χιλή)
Λίµα, Ίκα, Όαση Ουακατσίνα, (Γραµµές Νάσκα), Μάτσου Πίκτσου, Κούσκο, Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας, Πισάκ, Ογιανταϊτάµπο, Πουέρτο
Μαλντονάδο, Ζούγκλα Αµαζονίου, Αρεκίπα, Κάνυον ντε Κόλκα, Πούνο, Λίµνη Τιτικάκα/Νησιά Ούρος

Ένα πρόγραµµα που συνδυάζει διαµονή στην έρηµο, στη ζούγκλα του Αµαζονίου και σε φαράγγια
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠρΟγρΑΜΜΑ ΜΑΣ:
• Επίσκεψη στο αποικιακό διαμάντι, την "Λευκή Πόλη" Αρεκίπα
• Επίσκεψη στην 'Οαση Ουακατσίνα
• Επίσκεψη στο βαθύτερο φαράγγι του κόσμου, το Κάνυον ντε Κόλκα
Ένας καλά κρυμμένος θησαυρός … Μια χώρα με προγονικούς μύθους, θρύλους και χιλιάδων ετών ιστορίας, απολαμβάνει 11 ζώνες οικοσυστημάτων με τον καλύτερο
δυνατό συνδυασμό κλίματος.
Από τις ερήμους και τις οάσεις στις ακτές του Ειρηνικού, μέχρι τα πυκνά δάση του Αμαζονίου κατά μήκος των τροπικών Άνδεων (της μακρύτερης οροσειράς του
πλανήτη) και από τα βαθύτερα φαράγγια του κόσμου, μέχρι την υψηλότερη πλεύσιμη λίμνη, το Περού, με έκταση μικρότερη του 1% του πλανήτη, καταφέρνει να
φιλοξενεί το ένα έκτο όλων των ειδών του φυτικού κόσμου.
Σπάνιες μουσικές παρελάσεις, προαιώνια και ανόθευτα ήθη και έθιμα, μυστηριώδεις σχηματισμοί, ενεργειακά κέντρα, τόποι ιεροί, μοναδικά μνημεία που άλλα επέζησαν
ανέπαφα από τους Ισπανούς αποικιστές και άλλα αποτέλεσαν θεμέλια δικών τους κτισμάτων, ένα πολιτισμικό κράμα αυτοχθόνων πολιτισμών και αποικιοκρατικών
δομών, μοναδικές γεύσεις και απίθανοι χρωματικοί συνδυασμοί, όλα σε αυτήν τη χώρα εκπλήσσουν ευχάριστα όλους τους επισκέπτες!
1η μέρα: Αθήνα - Λίμα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό
για την πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα.
2η μέρα: Λίμα, Ξενάγηση
Άφιξη στη Λίμα, συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό και
μεταφορά στην αριστοκρατική συνοικία του Άγιου Ισίδωρου.
Μετά την παράδοση των αποσκευών μας ξεκινάμε την ξενάγησή
μας στην αποικιακή, αλλά και μοντέρνα πόλη της Λίμα, κατά
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο, τον
Καθεδρικό ναό και το μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου με
τη διάσημη βιβλιοθήκη και τις κατακόμβες του. Συνεχίζουμε
για την ιστορική συνοικία Μπαράνκο, γνωστή για βραδινές
μουσικές εξορμήσεις. Ακολουθεί η αριστοκρατική συνοικία
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Μιραφλόρες με το διάσημο πάρκο του Κέννεντυ να φιλοξενεί
τους επίδοξους χορευτές στο κεντρικό μικρό αμφιθέατρό
του, αλλά και τους ζωγράφους και τους μικροπωλητές να
προσθέτουν το δικό τους χρώμα από το βόρειο τμήμα του
πάρκου μέχρι το πάρκο της Αγάπης, δίπλα στον Ειρηνικό
ωκεανό. Τελευταία στάση μας θα είναι στο Λαρκομάρ - ένα
εκπληκτικό κέντρο, κτισμένο αμφιθεατρικά στον γκρεμό της
πόλης, ένα σημείο υπέροχο για ρομαντικές φωτογραφίες με
θέα το μωβ ηλιοβασίλεμα του Ειρηνικού. Όσοι επιθυμούν,
μπορούν να παραμείνουν και να επιστρέψουν μόνοι τους στο
ξενοδοχείο, για να απολαύσουν έτσι ένα νόστιμο γεύμα με
υπέροχη θέα. Δώρο από εμάς ένα κουπόνι για να δοκιμάσετε
το καλύτερο κοκτέιλ της χώρας, το "πίσκο σάουερ" στο μπαρ
του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Λίμα - Ίκα - Ουακατσίνα - Ίκα (Π)
Ακολουθώντας την ωκεάνια λεωφόρο Παναμέρικαν σε μία
διαδρομή μέσα από την παράκτια έρημο, κατευθυνόμαστε
στην Ίκα. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο στην έρημο. Χρόνος
για ξεκούραση και απογευματινή βόλτα στην Ουακατσίνα, μία
πλούσια όαση με το πράσινο νερό της λίμνης της να αναδύεται
στη μέση της τεράστιας ερήμου, δημιουργώντας μία αίσθηση
γαλήνης. Οι τολμηροί, μπορούν να δοκιμάσουν προαιρετικά
σέρφινγκ πάνω στην άμμο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ίκα, Προαιρετική πτήση πάνω από τις γραμμές της Νάσκα
Πίσκο - Κούσκο - Άγουας Καλιέντες/ Μάτσου Πίκτσου (Π/Δ)*
Όσοι επιθυμούν μπορούν να ακολουθήσουν μία πτήση
με μονοκινητήριο αεροπλάνο πάνω από τις αινιγματικές

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΚΑΝΥΟΝ ΝΤΕ ΚΟΛΚΑ
Λίμα
Μάτσου Πίκτσου
Άγουας Καλιέντες

Πίσκο
Όαση
Ουακατσίνα

Πουέρτο
Μαλδονάδο
Ογιανταϊτάμπο

Κούσκο
Ίκα

ΠΕΡΟΥ
Λίμνη
Τιτικάκα

Νάσκα

Πούνο

Κόπα
Καμπάνα

Κόλκα
Τιουανάκο

ΚΑΝΥΟΝ ΝΤΕ ΚΟΛΚΑ
Λα Παζ

Αρεκίπα

ΒΟΛΙΒΙΑ

ΟΑΣΗ ΟΥΑΚΑΤΣΙΝΑ

ΧΙΛΗ
Βίνια Ντελ Μαρ
Βαλπαραΐσο
Σαντιάγκο

ΟΥΑΚΑΤΣΙΝΑ

γεωγλυφικές γραμμές της Νάσκα και να θαυμάσουν τα
τεράστια πουλιά και ζώα, αλλά και τις γεωμετρικές γραμμές
που μοιάζουν με πεδία προσγείωσης. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο του Πίσκο και πτήση για Κούσκο. Παραδίνοντας
την κύρια αποσκευή μας στον τοπικό μας συνεργάτη και
έχοντας προβλέψει να κρατάμε ένα σακίδιο ο καθένας, θα
μεταβούμε στον σταθμό του Κούσκο και θα επιβιβαστούμε
στο τραίνο που μέσα από την υπέροχη θέα των Περουβιανών
Άνδεων θα μας οδηγήσει στο Άγουας Καλιέντες (τη νέα
πόλη κάτω από το Μάτσου Πίκτσου). Τακτοποίηση σε πολύ
κεντρικό ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Άγουας Καλιέντες/Mάτσου Πίκτσου - Κούσκο (Π/γ)
Την καλύτερη ώρα της ημέρας, με τους λιγότερους επισκέπτες,
θα επισκεφθούμε το μυστηριακό οχυρό του Mάτσου Πίκτσου
στις Περουβιανές Άνδεις. Το διασημότερο αξιοθέατο της
Νοτίου Αμερικής, αποτέλεσε χώρο λατρείας, παρατηρητήριο
αστεριών και εξοχική κατοικία του μεγαλύτερου αυτοκράτορα
των Ίνκας, του Πατσακούτι. Κτισμένο στη ράχη ενός βουνού,
πέραν της υπέροχης θέας που χαρίζει, η αρχαία ακρόπολη
είναι γεμάτη από πύργους, ιερά μνημεία, ναούς, σπίτια και
ανάκτορα, τα οποία προσέφεραν πολύτιμες πληροφορίες για
τη θρησκευτική και πολιτιστική ζωή των Ίνκας. Μετά το τέλος
της ξενάγησης, θα επιστρέψουμε στο κέντρο της πόλης για
ξεκούραση και γεύμα. Ακολουθεί απογευματινή επιστροφή
με το θεματικό τραίνο των Άνδεων μέχρι τον σταθμό της
Ουρουμπάμπα και από εκεί στο Κούσκο, την αρχαιότερη
πρωτεύουσα της Αμερικής και θρησκευτικό κέντρο των
Ίνκας (μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO).
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για
βόλτα στη πολυσύχναστη πλατεία του Κούσκο.
6η μέρα: Κούσκο, Ξενάγηση (Π/γ)
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
δούμε την πλατεία των Όπλων με τον επιβλητικό Καθεδρικό
ναό από κόκκινο γρανίτη, καθώς και τον σημαντικότερο ναό
των Ίνκας στο Κούσκο, τον ναό του Ήλιου (Κορικάντσα,
Koricancha), πάνω στον οποίο οι Δομινικανοί έκτισαν τον
ναό του Σάντο Ντομίνγκο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το Κένκο (λαβύρινθο), το Ταμποματσάι, ένα μεγαλιθικό

μνημείο με τις τρεις ιερές πηγές των Ίνκας, το κόκκινο
φρούριο Πούκα Πουκάρα, καθώς και το φημισμένο φρούριο
και θρησκευτικό χώρο του Σεξαϊουαμάν, διάσημο για την
κοσμική του ενέργεια. γεύμα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Kούσκο - Ιερή κοιλάδα των Ίνκας - Πισάκ Ογιανταϊτάμπο - Κούσκο (Π/γ)
Πρωινή αναχώρηση για την Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας,
περιοχή πλούσια σε νερό καλλιέργειες και αλάτι. Στάση στην
ινδιάνικη αγορά του Πισάκ, που έλκει χιλιάδες επισκέπτες
και έμπορους με πολύχρωμες παραδοσιακές φορεσιές.
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και συνεχίζουμε για την πολύ
ενδιαφέρουσα αρχαιολογική περιοχή Ογιανταϊτάμπο, όπου
θα θαυμάσουμε τον ναό του Ήλιου. Επιστροφή στο Κούσκο
αργά το απόγευμα.
8η μέρα: Κούσκο - Πουέρτο Μαλντονάδο (Π/γ/Δ)
Με πτήση θα φθάσουμε σήμερα στο γραφικό Πουέρτο
Μαλδονάδο, που βρίσκεται στη συμβολή δύο παραποτάμων
του Αμαζονίου, του Μάντρε ντε Ντίος και του Ταμποπάτα.
Ακολουθεί πλεύση με κανό στον ποταμό Μάντρε ντε Ντίος
μέχρι τον καταυλισμό μας.
ΧΙΛΗΦθάνοντας στην οικολογική
μονάδα με τα μπανγκαλόου στο μέσον του Αμαζονίου, ο
Βίνια Ντελ Μαρ
τοπικός ξεναγός της ζούγκλας, θα μας ενημερώσει για τις
Βαλπαραΐσο
εκδρομές που μπορούμε
να ακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια
Σαντιάγκο
της παραμονής μας και Περιλαμβάνονται
στο κόστος της
διαμονής μας. Προτείνουμε να κάνετε μία σύντομη διαδρομή
στην γύρω ζούγκλα και να δείτε μερικά χρήσιμα βότανα.
γεύμα εντός του κεντρικού εστιατορίου. Προσπαθήστε να
ακολουθήσετε την απογευματινή βαρκάδα στον Αμαζόνιο
κατά την ώρα της δύσης και να δείτε τους αλιγάτορες.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΣΚΑ
ΝΑΣΚΑ
ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΟΥΣΚΟ
ΚΟΥΣΚΟ

9η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο, Ζούγκλα Αμαζονίου (Π/γ/Δ)
Το πρωί θα επισκεφθούμε τη λίμνη Σάντοβαλ, εκεί
όπου εκβάλει ο ποταμός Ταμποπάτα. Έχοντας πρώτα
εφοδιαστεί με γαλότσες, θα πλεύσουμε με ξύλινα κανό
και θα γλιστρήσουμε σε μια πανέμορφη όχθη που μοιάζει
με καθρέφτη, η οποία φιλοξενεί τις απειλούμενες υπό
εξαφάνιση γιγάντιες βίδρες, τις κόκκινες μαϊμούδες, τους
9
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ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΚΑΚΑ

ΝΕΟ
κοκκινολαίμηδες παπαγάλους, τις χελώνες με τον πλευρικό
λαιμό και φυσικά τους αλιγάτορες. Επιστροφή στο lodge για
γεύμα. Το απόγευμα θα περπατήσουμε στις αερογέφυρεςμονοπάτια του θόλου του δάσους (Inkaterra canopy walkway),
ακολουθώντας τη διαδρομή "Ανακόντα", με αφετηρία τον
ύψους 29 μέτρων πύργο. Το δίκτυο των γεφυρών που
αιωρούνται πάνω από το έδαφος συνδέει 8 πλατφόρμες
παρατήρησης, από τις οποίες θα απολαύσουμε "αφ΄ υψηλού"
το τροπικό δάσος.
10η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο - Αρεκίπα (Π)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για τη γη των
Φαραγγιών και συγκεκριμένα για το αποικιακό διαμάντι
Αρεκίπα. Η "Λευκή πόλη", κτισμένη από τη λευκή ηφαιστειακή
πέτρα, έμαθε να ατενίζει τα χιονοσκέπαστα ηφαίστεια Μίστι,
Τσατσάνι και Πίτσου Πίτσου και κατάφερε να επιβιώνει
από τις "αλυσίδες φωτιάς". Το Μοναστήρι Σάντα Καταλίνα,
η κεντρική πλατεία Πλάζα δε Άρμας και ο Καθεδρικός ναός,
είναι μερικά από τα σημεία ενδιαφέροντος που θα δούμε
στο κέντρο της πόλης. Ακολουθεί επίσκεψη του μουσείου
Σαντουάριος για να θαυμάσουμε την Χουανίτα (την παρθένα
των πάγων των Άνδεων), την πιο καλοδιατηρημένη γυναικεία
μούμια του κόσμου, που θυσιάστηκε από τους Ίνκας το 1440.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Αρεκίπα - Κόλκα/Κάνυον ντε Κόλκα (Π/γ)
Σήμερα το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε
το τοπίο που χαρίζει το βαθύτερο φαράγγι του κόσμου. Να
μάθουμε για τις αναβαθμίδες, έργο των φυλών Καμπάνα
και Κολάγκουα και να γνωρίσουμε το μεγαλύτερο πουλί του
κόσμου και ιερό σύμβολο των Ίνκας … τον περήφανο Κόνδορα
των Άνδεων. Το πουλί που αντιπροσωπεύει τη δύναμη, την
ευφυΐα, την αγαλλίαση και την αποθέωση, θεωρείτο υπεύθυνο
για τους καλούς και κακούς οιωνούς και για τους Ίνκας
καταφέρνει να σηκώνει με τη δύναμή του τον ήλιο κάθε πρωί
πάνω από τα βουνά. Με άνοιγμα φτερών να φθάνει τα 3 μέτρα,
απλά γλιστρά με 70 χιλιόμετρα την ώρα πάνω από τις ζεστές
αέριες μάζες της περιοχής. Το τέλος του είναι και αυτό λαμπρό,
αφού όταν αισθανθεί το γήρας βουτάει κατακόρυφα από το
μεγαλύτερο ύψος της περιοχής με κλειστά φτερά και πόδια,
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προσδοκώντας έτσι για τον νέο του κύκλο και την αναγέννηση
του. γεύμα κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Τακτοποίηση σε
ξενοδοχείο της Κόλκα. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Κόλκα/Κάνυον ντε Κόλκα - Πούνο - Λίμνη Τιτικάκα Νησιά Ούρος - Λίμα (Π/γ)
Πολύ νωρίς σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στο σημείο "Διάβαση
του Κόνδορος" (Cruz del Condor) για να αντικρίσουμε κόνδορες
εν πτήσει. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας με προορισμό την
φολκλορική πρωτεύουσα της χώρας, το Πούνο, απ΄ όπου θα
έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία κρουαζιέρα στη διάσημη
λίμνη Tιτικάκα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 3.814 μέτρων. Το
πλοιάριο θα μας φέρει στα περίφημα "χειροποίητα" νησιά
Oύρος (κατασκευασμένα από καλάμια), που κατοικούνται
από την ομώνυμη φυλή. γεύμα, μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για Λίμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος για ψώνια σε μία από τις τρεις μεγάλες αγορές των
Ίνκας. Διανυκτέρευση.
13η μέρα: Λίμα - Αθήνα (Π)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό
για την Αθήνα
14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Επέκταση στη ΒΟΛ Ι ΒΙ Α
12η μέρα: Κόλκα/Κάνυον ντε Κόλκα - Πούνο - Λίμνη Τιτικάκα Νησιά Ούρος - Πούνο (Π/γ)
Πολύ νωρίς σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στο σημείο "Διάβαση
του Κόνδορος" (Cruz del Condor) για να αντικρίσουμε κόνδορες
εν πτήσει. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας με προορισμό την
φολκλορική πρωτεύουσα της χώρας, το Πούνο, απ΄ όπου θα
έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία κρουαζιέρα στη διάσημη
λίμνη Tιτικάκα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 3.814 μέτρων. Το
πλοιάριο θα μας φέρει στα περίφημα "χειροποίητα" νησιά
Oύρος (κατασκευασμένα από καλάμια), που κατοικούνται
από την ομώνυμη φυλή. γεύμα, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

13η μέρα: Πούνο - Κόπα Καμπάνα - Νησί Ήλιου - Τιουανάκο
Ελ Άλτο - Λα Παζ (Π/γ)
Πρωινή αναχώρηση για τη Βολιβία, με πρώτη μας στάση στην
Κόπα Καμπάνα. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την περίφημη
εκκλησία της Παναγίας. Στη συνέχεια, η κρουαζιέρα μας στη
λίμνη Τιτικάκα θα μας φέρει στο Νησί του Ήλιου, το λίκνο της
αυτοκρατορίας των Ίνκας, αφού στο σημείο αυτό ο γενάρχης
τους Μάνκο Καπάκ αναδύθηκε από την Τιτικάκα με διαταγή του
θεού-ήλιου να ιδρύσει την αυτοκρατορία των Ίνκας. Επίσκεψη
στον κήπο των Ίνκας και στο μουσείο και συνεχίζουμε για
την αρχαία πόλη Τιουανάκο. Εκεί που ο δημιουργός των
πάντων θεός Βιρακότσα δημιούργησε τον θεό Ήλιο. Εκεί θα
θαυμάσουμε την τοξωτή πύλη των Ίνκας, την "Πύλη του Ήλιου",
με τρία μέτρα ύψος και τέσσερα πλάτος. Κατασκευάστηκε πριν
από 1.500 χρόνια από τους κατοίκους του Τιουανάκο, μίας
από τις σημαντικότερες πόλεις και πρωτεύουσες των Ίνκας
σε υψόμετρο 3.000 μέτρων που άκμασε μεταξύ 400 και 900
μ.Χ. Κατά τη διαδρομή μας προς την υψηλότερη πρωτεύουσα
του κόσμου, τη Λα Παζ (δηλαδή Ειρήνη), θα σταματήσουμε
στο Ελ Άλτο, γνωστό για το ύψους 7 μέτρων άγαλμα του Τσε
γκεβάρα που φιλοτέχνησε από μέρη παλιών αυτοκινήτων, ο
Φέλιξ Ντουράν. Άφιξη στην Λα Παζ, που είναι κτισμένη σε μέσο
υψόμετρο 3.500 μέτρων (3.200-3.800 μέτρα) και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
14η μέρα: Λα Παζ, Ξενάγηση, Κοιλάδα της Σελήνης (Π/γ)
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης θα δούμε
την πλατεία Μουρίγιο με τον Καθεδρικό ναό, το Προεδρικό
Μέγαρο και το Κοινοβούλιο, θα επισκεφθούμε το εξαιρετικό
Μουσείο Χρυσού και θα καταλήξουμε στην περίφημη αγορά
των μαγισσών. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το παράξενο
γεωλογικό φαινόμενο της Κοιλάδας της Σελήνης, ενώ από το
ύψωμα Κίλι Κίλι θα έχουμε μία εκπληκτική θέα της πόλης και
της γύρω περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
15η μέρα: Λα Παζ - Λίμα - Αθήνα (Π)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο, πτήση για Λίμα και ανταπόκριση
με την πτήση μας για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού
16η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ

ΑΡΕΚΙΠΑ

Σημειώσεις: • Το πρόγραμμα έχει βασιστεί στην
εσωτερική πτήση από Πίσκο για Κούσκο της Latam, που
πραγματοποιείται κατά τους μήνες Ιούλιο-Νοέμβριο Σε
περίπτωση αλλαγής ή κατάργησης του δρομολογίου αυτού,
το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: • Λίμα (2 Διαν/σεις),
Πουέρτο Μαλτονάδο (Διαν/σεις), Κούσκο (2 Διαν/σεις), Άγουας
Καλιέντες/Mάτσου Πίκτσου (1 Διαν/ση), Κούσκο(1 Διαν/ση),
Αρεκίπα (1 Διαν/ση), Κόλκα (1 Διαν/ση), Λίμα (1 Διαν/ση).•
Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να μην ακολουθήσετε την
ημερήσια εκδρομή μας στη Νάσκα και να παραμείνετε στη
Λίμα • Ενδεικτικό κόστος προαιρετικής πτήσης πάνω από τα
γεωγλυφικά της Νάσκα: + € 190 • Το ταξίδι πραγματοποιείται
με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων • Σε περίπτωση που η
συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον), το ταξίδι
δεν ακυρώνεται - πραγματοποιείται με επιβάρυνση: € 220 • Σε
περίπτωση πρωινής αναχώρησης από Αθήνα και με άμεση
ανταπόκριση, η άφιξη στη Λίμα γίνεται αυθημερόν. Έχοντας

Προτεινομενα ξενοΔοχεια ή αντιστοιχα:

• 2 Διανυκτερεύσεις στη Λίμα: Costa del Sol Salaverry 4*
• 1 Διανυκτέρευση στην έρημο της Ίκα: Las Dunas Htl 4*
• 1 Διανυκτέρευση στο Μάτσου Πίκτσου: El Mapi Hotel 4*
• 3 Διανυκτερεύσεις στο Κούσκο: Hilton Garden Inn Hotel 4*
• 2 Διανυκτερεύσεις στο Πουέρτο Μαλντονάδο:
Inkaterra Reserva Amazonica Lodge
• 1 Διανυκτέρευση στην Αρεκίπα: Katari at Plaza de Armas Htl 4*
• 1 Διανυκτέρευση στην Κόλκα: Casa Andina Lodge

τις ίδιες διανυκτερεύσεις, η ξενάγηση της Λίμα θα γίνει νωρίς
το πρωί της επόμενης μέρας, πριν την αναχώρηση για την Ίκα •
Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει, για την καλύτερη
έκβασή του.

Επέκταση στη ΧΙΛΗ
15η μέρα: Λα Παζ - Λίμα
16η μέρα: Λίμα - Σαντιάγκο, Ξενάγηση
17η μέρα: Σαντιάγκο - Βαλπαραίσο - Βίνια Ντελ Μαρ
Σαντιάγκο

ΤΙΟΥΑΝΑΚΟ

18η μέρα: Σαντιάγκο - Αθήνα
19η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

1/4, 24/4, 19/5, 9/6, 30/6, 14/7, 4/8, 25/8,
8/9, 20/10, 10/11, 1/12

3.350

+ 900

Επιβάρυνση για την επέκταση στη Βολιβία
µε πτήση Λα Παζ-Λίµα

+ 990

+ 90

Επιβάρυνση για την επέκταση στην Χιλή µε
πτήση Λα Παζ-Σαντιάγκο

+ 170

+ 380

Τιµή κατ' άτοµο - 14 µέρες (Περού)

Οι τιμές εμπεριέχουν έκπτωση έγκαιρης κράτησης 30 ημερών πριν την
αναχώρηση και ισχύουν για προκαθορισμένο αριθμό θέσεων.

Ατομικό πακέτο χωρίς συνοδό, με αγγλόφωνες υπηρεσίες από € 3.640 για 2 άτομα και από € 3.350 για 5 άτομα.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης διεθνών και εσωτερικών πτήσεων • Διαμονή σε ξενοδοχεία
4* και lodge • γεύματα, όπως αναγράφονται στις επικεφαλίδες κάθε ημέρας • Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί • Ασφάλεια αστικής και
επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων: € 890 • Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά:
€ 110 (πληρώνονται μόνο τοπικά)

ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ
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ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ (ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ)
Μπουένος Άιρες (Φάρµα Γκαούτσος, Μοντεβιδέο), Καταρράκτες Ιγκουασού, Ρίο ντε Τζανέιρο
1η μέρα: Αθήνα - Μπουένος Άιρες
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπουένος Άιρες μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ

ΛΑ ΜΠΟΚΑ
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2η μέρα: Μπουένος Άιρες, Ξενάγηση, Βαρκάδα στο Δέλτα του
Παρανά/Τίγκρε
Άφιξη και ξενάγηση στο "Παρίσι του Νότου", κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε την όπερα Κολόν, τον οβελίσκο-σύμβολο
της πόλης, την διάσημη Plaza de Mayo (επίκεντρο ιστορικών και
πολιτικών συγκεντρώσεων), τον Καθεδρικό ναό, το Διοικητήριο,
το Κυβερνείο κ.ά. Στα νότια της πόλης, περπατώντας στα παλιά
πέτρινα σοκάκια, θα επισκεφθούμε τη γειτονιά Σαν Τέλμο,
γνωστή για το ταγκό, την περιοχή Λα Μπόκα, γνωστή για το
γήπεδο ποδοσφαίρου, καθώς και το τουριστικό Καμινίτο με τα
πολύχρωμα σπίτια και μαγαζιά. Τέλος, στα βόρεια, θα δούμε
τις αριστοκρατικές γειτονιές της ρικολέτα με τα κομψά καφέ και
εστιατόρια, καθώς και το διάσημο νεκροταφείο όπου αναπαύεται
η Εβίτα Περόν. Αφού ολοκληρώσουμε την ξενάγησή μας θα
αναχωρήσουμε για την περιοχή Τίγκρε (Tigre), μία δημοφιλής
απόδραση για τους κατοίκους του Μπουένος Άιρες, τους
Πορτένιος, μόλις 35 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, που
προσφέρεται για ανέμελες βαρκάδες στα καταπράσινα κανάλια
του Δέλτα του ποταμού Παρανά. Επιστροφή στο Μπουένος
Άιρες, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για
μία βόλτα στον εμπορικό δρόμο Florida, που είναι γεμάτος
καταστήματα, καφέ και εστιατόρια. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μπουένος Άιρες, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή
στο Μοντεβιδέο)
για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε μία ολοήμερη
εκδρομή στο Μοντεβιδέο, την πρωτεύουσα της γειτονικής
Ουρουγουάης. Το μεγαλοπρεπές Παλάθιο Λεχιστλατίβο,

η όμορφη Πλάθα Kονστιτουθιόν (πλατεία Συντάγματος), ο
Καθεδρικός ναός του 1804, το παλιό Δημαρχείο, η τεράστια
Πλάθα Iντεπεντένθια (πλατεία Ανεξαρτησίας), η πύλη του
Kάστρου, τα παγκοσμίου φήμης μνημεία Nτιλτζένσια και Kαράκα
είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα γνωρίσετε. Τέλος, στην
Kάγιε Πιέδρας, στην καρδιά της Θιουδάδ Bιέχα (Παλιάς Πόλης)
και στα στενά δρομάκια της, θα ανακαλύψετε όμορφα κτίρια,
καταπράσινες γωνιές και τεράστιες ψησταριές φορτωμένες με
μπριζόλες, παϊδάκια και λουκάνικα. Επιστροφή στο Μπουένος
Άιρες. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μπουένος Άιρες, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή σε φάρμα αλόγων στην ύπαιθρο, Tango show)
Οι επονομαζόμενοι γκαούτσος είναι οι καουμπόηδες του νότου,
από τους οποίους θα μάθετε λάσο, κυνήγι με άλογα, ιππασία,
αλλά και παραδοσιακούς χορούς. Δοκιμάστε τα γευστικά
τους κοκτέιλ και χορτάστε με τις ζουμερές τους μπριζόλες
στο μεσημεριανό μας μπάρμπεκιου. Το φυσικό τοπίο και οι
χαμογελαστοί άνθρωποι θα κάνουν την ημέρα σας αξέχαστη!
Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε ένα υπέροχο θέαμα
ταγκό (προαιρετικά). Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μπουένος Άιρες - Ιγκουασού, Περιήγηση στους
Καταρράκτες της Βραζιλιάνικης πλευράς
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ιγκουασού. Φθάνοντας,
ξεκινάμε την περιήγησή μας από το κέντρο επισκεπτών και στη
συνέχεια θα ακολουθήσουμε τις παραδοσιακές διαδρομές:
τον "Άνω γύρο" για να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα των
καταρρακτών και τον "Κάτω γύρο" για να έρθουμε πιο κοντά
στη ζούγκλα και τους καταρράκτες. Τέλος, τον εντυπωσιακό
"Λαιμό του Διαβόλου" (Garganta del Diablo) θα τον θαυμάσουμε
κάνοντας μια βόλτα στην 1000 μέτρων πεζογέφυρα. Αφού
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Ρίο Ντε Τζανέιρο
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Ιγκουασού
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Μπουένος
Άιρες

απολαύσουμε το συναρπαστικό θέαμα που προσφέρουν
οι γιγαντιαίοι καταρράκτες του ποταμού Ιγκουασού, θα
αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: ρίο ντε Τζανέιρο, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη για ξεκούραση ή για να επισκεφθείτε κάποια
κοντινή αγορά.

6η μέρα: Ιγκουασού, Περιήγηση στους Καταρράκτες της
Αργεντίνικης πλευράς
Η σημερινή μας εκδρομή ξεκινά από το κέντρο επισκεπτών του
πάρκου, απ΄ όπου θεματικά λεωφορεία μας μεταφέρουν στην
αρχή της πεζογέφυρας, για να κάνουμε στάσεις στα διάφορα
παρατηρητήρια μέχρι να φθάσουμε στο Πουέρτο Κανόας
(περιοχή με εμπορικά καταστήματα και σημεία φαγητού).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

10η μέρα: ρίο ντε Τζανέιρο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο, μέχρι τη μετάβασή μας στο αεροδρόμιο και
την πτήση μας για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό.

Τιµή κατ' άτοµο
11 µέρες

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

7η μέρα: Ιγκουασού - ρίο ντε Τζανέιρο, Ξενάγηση, Λόφος της
Ζάχαρης, Κορκοβάντο/Άγαλμα του Χριστού
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για ρίο ντε Τζανέιρο
("Ποταμός του Ιανουαρίου"). Η παραλιακή οδός Κοπακαμπάνα,
το Σαμποδρόμιο, ο Καθεδρικός ναός σε σχήμα πυραμίδας με
τα υπέροχα βιτρό, το διασημότερο στάδιο ποδοσφαίρου του
κόσμου, το Μαρακανά, το ιστορικό κέντρο με το υδραγωγείο και
τα πολυάριθμα καταστήματα, το Δημαρχείο, το κρατικό Θέατρο,
η διάσημη πλατεία Καριόκα, το αρτοποιείο Κολόμπο, η εθνική
Βιβλιοθήκη και τα Ανάκτορα, είναι μερικά από τα αξιοθέατα που
θα γνωρίσουμε σήμερα στην υπέροχη αυτή πόλη. Με τελεφερίκ
θα ανέβουμε στη συνέχεια στον όμορφο λόφο Πάο ντε Ασούκαρ,
απ΄ όπου θα θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα της γύρω περιοχής,
ενώ, μέσω του εθνικού πάρκου Τιζούκα, θα ανέβουμε με τον
οδοντωτό στον λόφο Κορκοβάντο, όπου βρίσκεται το άγαλμα του
Χριστού-Λυτρωτή, το σύμβολο του ρίο, για να απολαύσουμε μια
ακόμα πανοραμική θέα της πόλης και του μαγευτικού σκηνικού
που την περιβάλει. Προτείνουμε βραδινή έξοδο στην περιοχή
Λάπα, για να διασκεδάσετε όπως οι ντόπιοι, με μουσική και
χορούς σάλσα!

25/4, 16/5, 13/6, 4/7, 25/7, 8/8, 29/8,
12/9, 24/10, 14/11, 5/12

2380

+ 890

8η μέρα: ρίο ντε Τζανέιρο, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική Κρουαζιέρα)
Σε αυτή την ολοήμερη προαιρετική εκδρομή από το ρίο, θα
έχετε την ευκαιρία να μάθετε το πώς ένα ψαροχώρι (Μπούζιος,
2 ώρες από το ρίο), έγινε πόλος διασκέδασης επώνυμων και
μη, κατά τη δεκαετία του ΄70, με ιδιαίτερη νυχτερινή ζωή και
ειδυλλιακά σημεία για κολύμπι και ξεκούραση. γεύμα με μπουφέ
θαλασσινών θα δοθεί κατά τη διάρκεια της εκδρομής.

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Μοντεβιδέο

11η ημέρα: Άφιξη στην Αθήνα

ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ

Οι τιμές εμπεριέχουν έκπτωση έγκαιρης κράτησης 60 ημερών
πριν την αναχώρηση και ισχύουν για προκαθορισμένο
αριθμό θέσεων.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
με Lufthansa ή Alitalia • 3 Διανυκτερεύσεις στο Μπουένος
Άιρες στο Melia Buenos Aires Hotel 5* ή αντίστοιχο (4*+) • 2
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Amerian Portal del Iguazu Hotel
5* στο Ιγκουασού ή αντίστοιχο (4*+) • 3 Διανυκτερεύσεις στο
Americas Copacabana Hotel 4* ή αντίστοιχο • Πρωινά εντός
των ξενοδοχείων • 4 γεύματα συνολικά κατά τη διάρκεια των
εκδρομών • Ολοήμερη ξενάγηση του Μπουένος Άιρες κατά την
άφιξη στην πόλη, με γεύμα στο La Bistecca και βόλτα προς την
περιοχή Τίγκρε, στο Δέλτα του ποταμού Παρανά • Αεροπορικά
εισιτήρια Μπουένος - Ιγκουασού και ξενάγηση μισής μέρας στην
πλευρά των Καταρρακτών της Βραζιλίας - με είσοδο και γεύμα
σε κοντινό εστιατόριο • Ολοήμερη εκδρομή στην πλευρά των
Καταρρακτών της Αργεντινής - με είσοδο και γεύμα σε κοντινό
εστιατόριο • Πτήση Ιγκουασού - ρίο και ξενάγηση πόλης κατά
την άφιξη, με επίσκεψη στο Κορκοβάντο (Άγαλμα του Χριστού)
και στον Λόφο της Ζάχαρης. Στάση για γεύμα κατά τη διάρκεια
της ξενάγησης • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης - Ταξιδιωτική ασφάλεια.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, ταξιδιωτική ενισχυμένη ασφάλεια, είσοδοι: €
880 • Τοπικοί φόροι: € 90 πληρώνονται στον ξεναγό • Ό,τι
δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΛΟΦΟΣ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΚΟΠΑΚΑΜΠΑΝΑ
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Η ένωση δύο ωκεανών του Παναμά και η τροπική όαση της Κόστα ρίκα

ΝΕΟ

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ - ΠΑΝΑΜΑΣ
Σαν Χοσέ, Τορτουγκέρο, Ηφαίστειο Αρενάλ, Μανουέλ Αντόνιο, Πόλη του Παναµά
1η μέρα: Αθήνα - Σαν Χοσέ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό
για την πρωτεύουσα της Κόστα ρίκα, το Σαν Χοσέ. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σαν Χοσέ - Τορτουγκέρο
Πρωινή αναχώρηση για μια περίπου 4ωρη οδική διαδρομή
μέχρι το λιμάνι του Κάνιο Μπλάνκο και μεταφορά δια
θαλάσσης στο Τορτουγκέρο. γεύμα, επίσκεψη στο
χωριουδάκι του Τορτουγκέρο και χρόνος ελεύθερος για να
εξερευνήσετε την περιοχή και να θαυμάσετε την υπέροχη
φύση με την τροπική βλάστηση ή απλά να ξεκουραστείτε σε
μια αιώρα. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Τορτουγκέρο
Σήμερα το πρωί θα περιηγηθούμε στα υπέροχα κανάλια του
ποταμού Τορτουγκέρο με μικρές βάρκες, που προσφέρουν
τη μέγιστη ορατότητα της χλωρίδας και πανίδας ακόμα και
στα πιο μικρά κανάλια του, απολαμβάνοντας έτσι αυτή την
εκπληκτικής ομορφιάς ζούγκλα. Στον ελεύθερό σας χρόνο
το απόγευμα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια βόλτα
στο μικρό χωριουδάκι. γεύμα και Δείπνο στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Τορτουγκέρο - Ηφαίστειο Αρενάλ
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Κάνιο Μπλάνκο. Από
εκεί, μια πανέμορφη οδική διαδρομή θα μας οδηγήσει στην
περιοχή του Σαν Κάρλος και στο Ηφαίστειο Αρενάλ, ένα από
τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου. γεύμα κατά τη διαδρομή.
Άφιξη στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΠΑΚΟΝ
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5η μέρα: Ηφαίστειο Αρενάλ, Πηγές του Ταμπακόν
Ελεύθερος χρόνος το πρωί για μια βόλτα στην γύρω περιοχή.
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το Ηφαίστειο Αρενάλ: Λίγα
μέρη στον κόσμο προκαλούν τόσο δέος. Κάποιες φορές

μπορεί κανείς να δει τη λάβα να ρέει κι αν η Μητέρα Φύση το
επιτρέψει, μπορεί τύχετε μιας θεαματικής έκρηξης. Παρ' όλα
αυτά, η κορυφή του ηφαιστείου είναι συχνά κρυμμένη από
σύννεφα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τις θερμές πηγές του
Ταμπακόν: το φυσικό αυτό spa έχει από τις καλύτερες ιαματικές
πηγές του κόσμου, οι οποίες αναβλύζουν χωρίς ανθρώπινη
παρέμβαση από το Ηφαίστειο Αρενάλ. Οι ιαματικές τους
ιδιότητες είναι πιστοποιημένες από το Εθνικό Εργαστήριο
Υδάτων της κυβέρνησης της Κόστα ρίκα. Το νερό τρέχει σε
φυσικά ποτάμια με θερμοκρασία 27-42 βαθμούς Κελσίου,
περνώντας μέσα από κήπους με εξωτική, τροπική βλάστηση
και σχηματίζοντας φυσικούς καταρράκτες και λιμνούλες.
γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Αρενάλ - Μανουέλ Αντόνιο
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το Μανουέλ Αντόνιο. Άφιξη,
τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος για να
απολαύσετε την πανέμορφη παραλία με τη λευκή άμμο και
να κολυμπήσετε στα σμαραγδένια νερά του Ειρηνικού ή για
κάποια προαιρετική δραστηριότητα. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μανουέλ Αντόνιο
Πρωινή επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Μανουέλ Αντόνιο,
που δικαίως θεωρείται το ομορφότερο της χώρας. Απολαύστε
έναν περίπατο δυόμιση περίπου ωρών μέσα στη ζούγκλα
συνοδευόμενοι από έναν εξειδικευμένο οδηγό του πάρκου,
γνωρίστε την χλωρίδα και την πανίδα του και εκπλαγείτε από
τα θαύματα της φύσης. Ιδιαίτερο στοιχείο γεωμορφολογίας
αποτελεί το ακρωτήρι Punta Catedral, το οποίο υπήρξε νησί,
αλλά ενώθηκε με τη στεριά χάρη στην εναπόθεση ιζημάτων
που σχημάτισαν μια αμμώδη λωρίδα, την tómbola. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μανουέλ Αντόνιο - Σαν Χοσέ
Πρωινή αναχώρηση για το Σαν Χοσέ. Άφιξη, σύντομη
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περιήγηση της πόλης και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

περιμένουν στη συνέχεια. Ο χρόνος πέρασε γρήγορα. Το
απόγευμα επιστροφή στον πολιτισμό. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Σαν Χοσέ - Πόλη του Παναμά
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Πόλη του
Παναμά, το "Μαϊάμι της Κεντρικής Αμερικής". Άφιξη και
συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό, ο οποίος θα μας δώσει
τις πρώτες χρήσιμες πληροφορίες για την πόλη κατά τη
μεταφορά μας στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

12η μέρα: Πόλη του Παναμά - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

10η μέρα: Πόλη του Παναμά, Ξενάγηση, Διώρυγα του Παναμά
Κατά τη διάρκεια της ολοήμερης ξενάγησής μας θα
επισκεφθούμε την Panama La Vieja, την πρώτη πόλη που
ίδρυσαν οι Ισπανοί και που το 1671 καταστράφηκε από
τον πειρατή Μόργκαν. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο
αποικιακό Casco Antiguo, που ιδρύθηκε το 1673, όπου
θα περιπλανηθούμε στην γαλλική Πλατεία και θα δούμε τα
γύρω μνημεία με το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό γαλλικό, ιταλικό
και ισπανικό ύφος. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο
αξιοθαύμαστα, διαχειριστικά και μηχανικά, επιτεύγματα του
20ου αιώνα, την περίφημη Διώρυγα του Παναμά, που συνδέει
τους δύο ωκεανούς - τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό. Θα
μεταβούμε στην περιοχή Miraflores Locks, όπου θα δούμε το
Κανάλι και τα διερχόμενα πλοία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Πόλη του Παναμά, Εθνικό πάρκο Soberania, χορός
με τους Ινδιάνους
Ετοιμαστείτε ψυχολογικά για μια συναρπαστική μέρα… Θα
κινηθούμε οδικώς μέσα από το τροπικό πάρκο Soberania,
προσπερνώντας γραφικά χωριά, ώσπου ο δρόμος τελειώνει
στις όχθες ενός ποταμού. Βαμμένοι Ινδιάνοι μας περιμένουν
με τις μακριές, φτιαγμένες από τεράστιους κορμούς δέντρων,
πιρόγες τους, για να μας μεταφέρουν στον καταυλισμό
τους, διασχίζοντας τη λίμνη και ποτάμι. γνωριμία με τη
φυλή των Ιθαγενών: μαγικά βότανα, καθημερινές συνήθειες,
χειροτεχνήματα, χορός, τραγούδι, ένας μοναδικός,
πρωτόγονος τρόπος ζωής. Θα απολαύσουμε κολύμπι στα
πεντακάθαρα, ρηχά νερά του ποταμού, παρέα με πολύχρωμα
πουλιά και πεταλούδες να πετούν γύρω μας. γεύμα με τον
δικό τους παραδοσιακό τρόπο και φρέσκα φρούτα μας

13η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Προσοχή: για τη μεταφορά στο Τορτουγκέρο
υπάρχει αυστηρό όριο στις αποσκευές: 12 κιλά ανά άτομο
• Δυνατότητα αλλαγής ξενοδοχείου, εφ’ όσον το επιθυμείτε,
στο Σαν Χοσέ, στο Μανουέλ Αντόνιο και στην Πόλη του
Παναμά • Η σειρά των εκδρομών και των επισκέψεων μπορεί
να αλλάξει λόγω απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών ή για την
καλύτερη ροή του προγράμματος • Απαραίτητο διαβατήριο με
τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα.
Προαιρετικές δραστηριότητες: Canopy Tour: περίπου 50
USD, ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας, Rafting: 93 USD.
Τιµή κατ' άτοµο
13 µέρες
4/4, 25/4, 16/5, 13/6, 18/7, 8/8, 12/9,
24/10, 14/11, 5/12

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

1190

+ 400

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
ενδιάμεσο σταθμό • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και Lodge • Φόροι
ξενοδοχείων στην Κόστα ρίκα • Διατροφή: 7 πρωινά, 3 γεύματα
και 3 δείπνα συνολικά • Μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Είσοδος στο Εθνικό Πάρκο
του Τορτουγκέρο • Είσοδος στα θερμά λουτρά του Ταμπακόν
με γεύμα • Είσοδος στο Εθνικό Πάρκο του Ηφαιστείου Αρενάλ
• Ξενάγηση πόλης του Παναμά • Ολοήμερη εκδρομή στους
Ινδιάνους Εμπερά • Αγγλόφωνος ξεναγός σε όλη τη διάρκεια της
διαμονής σε Κόστα ρίκα και Παναμά - Ελληνόφωνος από 10
άτομα και άνω • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος
καυσίμων: € 795 • Φόρος εξόδου της Κόστα ρίκα, ο οποίος
αντιστοιχεί σε $28 κατ΄ άτομο και πληρώνεται επιτόπου στο
αεροδρόμιο του Σαν Χοσέ αφού εκδοθούν οι κάρτες επιβίβασης
της πτήσης επιστροφής. Θυμηθείτε να κρατήσετε τα $28!
• Φιλοδωρήματα για τους τοπικούς οδηγούς-ξεναγούς.

ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ

∆ΙΩΡΥΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΤΣΙΤΣΕΝ ΙΤΖΑ

ΝΕΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΕΞΙΚΟΥ
ΚΑΝΚΟΥΝ
Πόλη του Μεξικού, Πυραµίδες Τεοτιχουακάν, Βασιλική της Γουαδελούπης, Κουερναβάκα, Τάξκο, Πουέµπλα, Οαχάκα, Μόντε Αλµπάν, Μίτλα,
Τεχουαντεπέκ, Σουµιδέρο, Σαν Kριστόµπαλ ∆ε λας Kάσας, Εθνικός ∆ρυµός Άγουα Aζούλ, Παλένκε, Καµπέτσε, Ουξµάλ, Καµπάχ, Τσιτσέν Ιτζά, Κανκούν
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα - Πόλη του Μεξικού
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για
την Πόλη του Μεξικού. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Πόλη του Μεξικού
Περιήγηση πόλης, Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο
Η πόλη του Μεξικού δική σας! Το ενδιαφέρον μας σήμερα
επικεντρώνεται στο παλιό ιστορικό κέντρο, εκεί όπου κτυπά
η καρδιά της πόλης, στην θρυλική πλατεία Zόκαλο, που ήταν
το τελετουργικό κέντρο της πρωτεύουσας των Αζτέκων - της
Τενοτστιτλάν - όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα κτίρια εποχής
που καθρεπτίζουν έντονα το παρελθόν της. Θα δούμε μεταξύ
άλλων το Προεδρικό Μέγαρο με τις περίφημες τοιχογραφίες του
Nτιέγκο Pιβέρα (συντρόφου της Φρίντα Κάλο), τον εντυπωσιακό
Καθεδρικό ναό που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 1525, το ανάκτορο
των Καλών Τεχνών, το Δημαρχείο, τις λεωφόρους Χουάρεθ και
Λα ρε Φορμόν κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το άκρως
ενδιαφέρον Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο το οποίο στεγάζει
τα σημαντικότερα ευρήματα των προκολομβιανών πολιτισμών της
χώρας (Αζτέκοι, Μάγιας, Ζαποτέκοι, Ολμέκοι κλπ. - κλειστό κάθε
Δευτέρα). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πόλη του Mεξικού, Βασιλική της γουαδελούπης,
Τεοτιχουακάν
Ολοήμερη η εκδρομή μας σήμερα, συνδυάζει μια επίσκεψη στην
Βασιλική της γουαδελούπης και στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό
χώρο του Μεξικού, τις πυραμίδες της Τεοτιχουακάν, που βρίσκονται
σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από την Πόλη του Μεξικού. H
Tεοτιχουακάν, ο "τόπος των θεών", που ήκμασε μεταξύ του 200
και του 650 μ.X., υπήρξε η αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα
των Tεοτιχουακάνος και τόπος προσκυνήματος των Aζτέκων. H
Λεωφόρος των Νεκρών που διασχίζει το κέντρο της πόλης, έχει
μήκος πέντε χιλιόμετρα και περιστοιχίζεται από θρησκευτικά και
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τελετουργικά συγκροτήματα, με εντυπωσιακότερα την Πυραμίδα
του Ήλιου και την Πυραμίδα της Σελήνης. Επιστροφή στην Πόλη
του Μεξικού και "κρατήστε" λίγη δύναμη για το βράδυ, γιατί η πόλη
του Μεξικού δεν κοιμάται ποτέ... λένε.
4η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Ολοήμερη εκδρομή Κουερναβάκα, Τάξκο
Ασημένια Πόλη, έτσι ονομάζουν οι ντόπιοι το Τάξκο, το αποικιακό
στολίδι που άφησαν πίσω τους οι Ισπανοί για να το επισκεφθούμε
εμείς σήμερα σε μια αλησμόνητη ολοήμερη εκδρομή. Αρχικά θα
σταματήσουμε στην Κουερναβάκα (Cuernavaca), για να δούμε
υπέροχα κτίρια και εξαιρετικά παλάτια, όπως αυτό του Κορτέζ.
Φθάνουμε αργότερα στο Τάξκο, μια πόλη απλωμένη στις πλαγιές
της Σιέρρα Μάδρε και στη μέση ενός εντυπωσιακού τοπίου που
θυμίζει Ανδαλουσία. Τα σπίτια, τα οποία προστατεύονται ως
εθνικά μνημεία, είναι κάτασπρα με κόκκινα κεραμίδια. Θα έχουμε
μία αξέχαστη περιήγηση στην πόλη και θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο μας στην Πόλη του Μεξικού.
5η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Πουέμπλα, Περιήγηση - Οαχάκα
Πρωινή αναχώρηση για την Πουέμπλα, την τέταρτη σε μέγεθος
πόλη της χώρας, με τα χαρακτηριστικά της σπίτια καλυμμένα
με πολύχρωμα πλακάκια της Talavera. Το ιστορικό της κέντρο,
η Πλάζα ντε λα Κονστιτουσιόν και τα πολυάριθμα αποικιακά
κτίρια έχουν ανακηρυχθεί μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Μετά την περιήγησή μας αναχωρούμε για την Οαχάκα,
πρωτεύουσα της ομώνυμης πολιτείας και γενέτειρα του δικτάτορα
Πορφύριο Nτίαζ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στον
ελεύθερο χρόνο σας κάντε βόλτες στο ιστορικό κέντρο της πόλης
όπου χτυπά η καρδιά της τοπικής ζωής και περπατήστε στην Καλέ
Μασεντόνιο Αλκαλά, όπου υψώνονται οι χρωματιστές προσόψεις
των παλαιών κατοικιών των Ισπανών πατρικίων.
6η μέρα: Οαχάκα - Μόντε Αλμπάν - Οαχάκα
Το πρωί θα επισκεφθούμε το Mόντε Aλμπάν, το οποίο κτίστηκε
στην κορυφή ενός λόφου και κυριάρχησε στην κοιλάδα της

Oαχάκα. Είναι η πιο σημαντική πρώιμη εγκατάσταση, η κυριότερη
πόλη και τελετουργικό κέντρο του κράτους των Zαποτέκων, με
16.000 κατοίκους ήδη το 200 π.X., με εντυπωσιακά ευρήματα και
πολύχρωμα μωσαϊκά, μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, αστρονομικά
παρατηρητήρια, ναούς και στάδια. Επιστροφή στην Οαχάκα και
χρόνος για αγορές στο κέντρο της πόλης, όπου μπορείτε να βρείτε
τοπικά χειροτεχνήματα και όμορφα σουβενίρ.
7η μέρα: Οαχάκα - Μίτλα - Τεχουαντεπέκ (270 χλμ.)
Το πρωί θα διασχίσουμε τη ραχοκοκαλιά της Σιέρα Μάδρε,
περνώντας ανάμεσα από πανέμορφες περιοχές που σπάνια
συναντούν οι ξένοι επισκέπτες. Πρώτος μας σταθμός ο
αρχαιολογικός χώρος της προκολομβιανής πόλης Mίτλα, με
τις περίπλοκες γεωμετρικές διακοσμήσεις των κτιρίων της.
Στη συνέχεια φθάνουμε στην γραφική Τεχουαντεπέκ, όπου οι
γυναίκες φορούν πολύχρωμες φορεσιές και μαγειρεύουν τα…
ιγκουάνα με τον πιο νόστιμο τρόπο! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Τεχουαντεπέκ - Σουμιδέρο - Σαν Κριστόμπαλ δε Λας
Κάσας - Ινδιάνικα χωριά Ζινακαντάν - Σαν Χουάν Τσαμούλα
Πρωινή αναχώρηση για το φαράγγι του Σουμιδέρο, το μεξικάνικο
"Grand Canyon", έναν υδροβιότοπο ανείπωτης μαγείας, από
τα ωραιότερα θαύματα της φύσης στο Μεξικό, το οποίο θα
επισκεφθούμε και θα φωτογραφίσουμε κάνοντας μία βόλτα με
σκάφος στον ποταμό γκριχάλβα, ξεκινώντας από το Τσιάπα Ντε
γκόρζο. Συνεχίζουμε για το ορεινό Σαν Kριστόμπαλ δε Λας Kάσας,
μέσα από μία πανέμορφη διαδρομή, διασχίζοντας παρθένα
Ινδιάνικα βουνά και γραφικά χωριουδάκια. Άφιξη στην κτισμένη
στα 2200 μέτρα περιοχή των Tσιάπας, την όμορφη και ρομαντική
κωμόπολη του Μεξικού με τα ήσυχα δρομάκια, τα σπίτια, τις τοπικές
αγορές και τον περίφημο Καθεδρικό ναό, αλλά και τα κοντινά
ινδιάνικα χωριά Ζινακαντάν και Σαν Χουάν Τσαμούλα, τα οποία
θα επισκεφθούμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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ΜΕΞΙΚΟ

Κανκούν
Καμπάχ Μέριντα
Ουσμάλ
Τσιτσέν Ίτζα
Καμπέτσε

Τεοτιχουακάν
Πόλη Μεξικού
Πουέμπλα
λ
Σαν τόμπα
Τάξκο Κουερναβάκα
Κρισ
Οαχάκα
Παλένκε
Τεχουαντεπέκ
έρο
Σουμιδ

9η μέρα: Σαν Κριστόμπαλ δε Λας Κάσας - Εθνικός Δρυμός Άγουα
Αζούλ - Παλένκε
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το θαυμαστό Παλένκε, που για
εκατοντάδες χρόνια ήταν χαμένο μέσα στην πυκνή ζούγκλα που
το περιβάλει. Άλλοτε μυθικό βασίλειο, η μούσα του βασιλιά Πακάλ,
που βασίλεψε από το 615 έως το 683 μ.Χ., αποτελεί την καρδιά
του μεγάλου πολιτισμού των Mάγιας. Θα το πλησιάσουμε μέσω
της κοιλάδας Oκόσινγκο και των 500 εντυπωσιακών καταρρακτών
Άγουα Aζούλ ("γαλάζια Νερά"), τους οποίους θα επισκεφθούμε
και θα φωτογραφίσουμε, καθώς κυλούν πάνω στους γυμνούς
βράχους. Άφιξη στο Παλένκε, το "οχυρωμένο σπίτι", όπου οι τάφοι
των μεγάλων αρχηγών ανακαλύφθηκαν άθικτοι. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Παλένκε, Περιήγηση - Καμπέτσε
O Πακάλ, η "Ασπίδα του Ήλιου", ο ιδρυτής του Παλένκε,
έκτισε ένα πολυτελέστατο ανάκτορο και μια πυραμίδα-ναό:
Στο εσωτερικό της πυραμίδας βρίσκεται ο νεκρικός θάλαμος
του βασιλιά, όπως ενταφιάστηκε το 683 με κυρίαρχο χρώμα
το έντονο κόκκινο και διάκοσμο από νεφρίτη. Το πρωί θα
περπατήσουμε στην αρχαιολογική ζώνη του Παλένκε και θα
ξεναγηθούμε στο συγκρότημα του Σταυρού: ένα αριστούργημα
αρμονίας, όπου τα πάντα συνδυάζονται με μεγαλοπρέπεια. Ναοί,
ανάκτορα, πυραμίδες, πλατείες και γήπεδο της πελότας, που
κατασκευάστηκαν από το 600 έως το 800 μ.X. Περισσότερο όμως
χρόνο θα αφιερώσουμε στην πυραμίδα-ναό των επιγραφών με
τη σαρκοφάγο του βασιλιά Πακάλ. Αργότερα, στις χρυσαφένιες
παραλίες της χερσονήσου γιουκατάν, θα συναντήσουμε την
πόλη-κόσμημα Καμπέτσε, μία από τις ωραιότερες της χώρας. Θα
επισκεφθούμε το ζωντανό ιστορικό της κέντρο και θα καταλήξουμε
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Καμπέτσε - Ουξμάλ - Καμπάχ - Μέριντα
Συνεχίζουμε σήμερα οδικώς για να επισκεφθούμε τις αρχαιότητες
του Ουξμάλ, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο ενός συμπλέγματος
από κωμοπόλεις και που μαζί με τη γειτονική Καμπάχ ήκμασαν
κατά τον 8ο αιώνα. Το ανάκτορο του κυβερνήτη, το σπίτι των
περιστεριών, το τετράπλευρο των Καλογραιών, οι πυραμίδες, το
σπίτι της Χελώνας και ο ναός της μαντείας, είναι μερικά από τα
αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη
Μέριντα, μια πόλη με υπέροχα αποικιακά κτίρια, πλούσιες αγορές
και έντονη νυχτερινή ζωή. Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

12η μέρα: Μέριντα - Τσιτσέν Ιτζά - Κανκούν
Το πρωί θα επισκεφθούμε την αρχαιολογική ζώνη του Τσιτσέν
Ιτζά με τις τεράστιες πυραμίδες και τα αφιερωμένα στους θεούς
θυσιαστήρια. Ήταν η ιερότερη πόλη των Mάγιας και μετέπειτα
πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο των Tολτέκων, κτισμένο τον 5ο
π.X. αιώνα. Το Τσιτσέν Ιτζά θεωρείται υπόδειγμα αρχιτεκτονικής
και εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων της εποχής. γύρω
στο 900 μ.X. εγκαταλείφθηκε από τους Mάγιας, αλλά έναν αιώνα
αργότερα ανοικοδομήθηκε από τους Tολτέκους. Στα περίχωρα
βρίσκεται ένα πηγάδι με ζοφερή όψη, που κάποτε συνδεόταν με
ανθρωποθυσίες. Από εδώ προέρχεται το όνομα της πόλης, καθώς
Τσιτσέν σημαίνει "στόμα πηγαδιού". Ο ναός του Kουκαλκάν, το
γήπεδο της μπάλας, ο ναός των Πολεμιστών, είναι μερικά από τα
αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε στην περιοχή. Συνεχίζουμε για το
φημισμένο τουριστικό θέρετρο Κανκούν με την εξωτική ομορφιά και
τις χρυσαφένιες παραλίες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. .
13η μέρα: Κανκούν - Πτήση για την Αθήνα
Πρωινή περιήγηση στο Κανκούν, μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσων σταθμών.
14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

ΜΕΡΙΝΤΑ

ΠΑΛΕΝΚΕ

Σημειώσεις: Το ταξίδι πραγματοποιείται με ελάχιστη
συμμετοχή 15 ατόμων. Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι
μικρότερη (10 άτομα) το ταξίδι δεν ακυρώνεται, αλλά υπάρχει
επιβάρυνση 150 €/άτομο.
Τιµή κατ' άτοµο
14 µέρες

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

25/4, 16/5, 13/6, 4/7, 25/7, 8/8, 29/8, 12/9,
24/10, 14/11, 5/12

2680

+690

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
με ενδιάμεσο σταθμό • Ξενοδοχεία 4* (στο Τεχουαντεπέκ 3*)
• Ημιδιατροφή καθημερινά • Ασφαλή μεταφορικά μέσα για τις
μετακινήσεις από/προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού και για
όλες τις εσωτερικές μετακινήσεις του προγράμματος • Επισκέψεις,
περιηγήσεις, εκδρομές, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα
• Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί • Έλληνας αρχηγός-συνοδός •
Ταξιδιωτική θήκη με ενημερωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής και
επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια: € 880 • Τοπικοί
φόροι, Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Φόροι εσωτερικών πτήσεων,
Ιατροφαρμακευτική αφάλεια: € 100

ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ
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ΠΟΥΕΡΤΟ ΒΑΓΙΑΡΤΑ

ΝΕΟ

μεξικάνικες διακοπές με θεματολογία

ΣΟΜΠΡΕΡΟ - ΤΑΚΟΣ & ΧΡΩΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ!
Κανκούν, Τσιτσέν Ιτζά, Μέριντα, Ουξµάλ, Καµπάχ, Πόλη Μεξικού, Πουέρτο Βαγιάρτα

Ποικιλία από ήχους - εικόνες - γεύσεις - μυρωδιές και συνδυασμούς διαφορετικών
πολιτισμών. Κατανυκτικοί ναοί, γραφικές γειτονιές και πλατείες, πολυάριθμα μουσεία,
αγορές και λατινοαμερικάνικα χορευτικά βήματα στην πόλη του Μεξικού συνδυάζονται
άψογα με πυραμίδες αρχιτεκτονικής τελειότητας στη Μέριντα, αλλά και ατελείωτο
κολύμπι σε ποτάμια και σενότες μέσα στη ζούγκλα και καταδύσεις σε κοραλλιογενείς
υφάλους στη Μεξικάνικη Ριβιέρα της Καραϊβικής.
ΠΑΡΚΟ ΕΣΚΑΡΕΤ

1η μέρα: Αθήνα - Κανκούν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για το φημισμένο τουριστικό θέρετρο Κανκούν με
την εξωτική ομορφιά και τις χρυσαφένιες παραλίες, στην
χερσόνησο γιουκατάν. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος.
2η μέρα: Κανκούν, Πάρκο Εσκαρέτ
Προαιρετική πρωινή επίσκεψη στο διασημότερο πάρκο
του Μεξικού, "βουτηγμένο" σε μία ζούγκλα και με το
υδάτινο στοιχείο να κυριαρχεί. Κολυμπήστε σε ποτάμια
και σπηλιές (σενότε), εξερευνήστε τον υποθαλάσσιο κόσμο
της περιοχής, κολυμπήστε με δελφίνια, φωτογραφηθείτε με
φλαμίνγκο και πολύχρωμους παπαγάλους, μάθετε για την
ζωή των τροπικών πτηνών της ζούγκλας, των πεταλούδων
και των τζάγκουαρ (Ιαγουάροι). Επιλέξτε το εστιατόριο
και το είδος φαγητού που επιθυμείτε και ξεκουραστείτε
απολαμβάνοντας το γεύμα σας. Τέλος, παρακολουθείστε
μία δίωρη φαντασμαγορική παράσταση με περισσότερους
από 300 μουσικούς και ακροβάτες να δίνουν τον καλύτερό
τους εαυτό για να σας ταξιδέψουν στην ιστορία της χώρας
τους.

18

3η μέρα: Κανκούν - Τσιτσέν Ιτζά - Μέριντα
Πρωινή αναχώρηση για την μητρόπολη των Μάγιας, το
Τσιτσέν Ιτζά, μία εξαιρετικού ενδιαφέροντος αρχαιολογική
περιοχή, με την επιβλητική βαθμιδωτή πυραμίδα των
Μάγιας να αποτελεί το τέλειο δείγμα αρχιτεκτονικής
κατασκευής και μαθηματικών. Ο χώρος συμπληρώνεται
με το γήπεδο της μπάλας, το μνημείο των στρατιωτών,
το κυκλικό αστεροσκοπείο και τη σενότε. γεύμα κατά
τη διάρκεια της διαδρομής. Συνεχίζουμε οδικώς για τη
Μέριδα, όπου φθάνοντας θα κάνουμε μία πανοραμική
ξενάγηση της γραφικής αυτής αποικιακής πόλης με τα
πανέμορφα κτίρια και τις πλούσιες αγορές με είδη λαϊκής
τέχνης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος
για να χαρείτε την ζωντανή αυτή πόλη και τη νυχτερινή της
ατμόσφαιρα.
4η μέρα: Μέριντα - Καμπάχ - Ουσμάλ - Μέριντα
Πρωινή εκδρομή στην ερειπωμένη πόλη Καμπάχ και τις
αρχαιότητες του γειτονικού ιστορικού Ουξμάλ (Uxmal),
με την Πυραμίδα των Μάγιας να κερδίζει τις εντυπώσεις.
γεύμα κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Επιστροφή στη
Μέριντα. Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

Πουέρτο Βαγιάρτα
Κανκούν
Μέριντα

ΜΕΞΙΚΟ
Τεοτιχουακάν
Πόλη Μεξικού

Καμπάχ
Ουσμάλ

Τσιτσέν Ίτζα

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

5η μέρα: Μέριντα - Πόλη του Μεξικού
Πυραμίδες Τεοτιχουακάν
Πρωινή πτήση για την Πόλη του Μεξικού και μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα μεταβούμε στον σημαντικότερο
ιερό χώρο των προκολομβιανών πολιτισμών, το
Τεοτιχουακάν, την αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα των
Tεοτιχουακάνος και τόπο προσκυνήματος των Aζτέκων,
με τις τεράστιες πυραμίδες αφιερωμένες στον Ήλιο και τη
Σελήνη, τη Λεωφόρο των Νεκρών που διασχίζει το κέντρο
της πόλης, τα ανάκτορα και τον ναό του Κετσαλκοάτλ.
Επιστροφή στην Πόλη του Μεξικού. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Περιήγηση πόλης,
Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο
Η πόλη του Μεξικού δική σας! Το ενδιαφέρον μας σήμερα
επικεντρώνεται στο παλιό ιστορικό κέντρο, εκεί όπου
κτυπά η καρδιά της πόλης, στην θρυλική πλατεία Zόκαλο,
που ήταν το τελετουργικό κέντρο της πρωτεύουσας των
Αζτέκων - της Τενοτστιτλάν - όπου θα ανακαλύψουμε
υπέροχα κτίρια εποχής που καθρεπτίζουν έντονα το
παρελθόν της. Θα δούμε μεταξύ άλλων το Προεδρικό
Μέγαρο με τις περίφημες τοιχογραφίες του Nτιέγκο Pιβέρα
(συντρόφου της Φρίντα Κάλο), τον εντυπωσιακό Καθεδρικό
ναό που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 1525, το ανάκτορο των
Καλών Τεχνών, το Δημαρχείο, τις λεωφόρους Χουάρεθ
και Λα ρε Φορμόν κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το άκρως ενδιαφέρον Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο
το οποίο στεγάζει τα σημαντικότερα ευρήματα των
προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας (Αζτέκοι,
Μάγιας, Ζαποτέκοι, Ολμέκοι κλπ. - κλειστό κάθε Δευτέρα).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Πόλη του Mεξικού - Πουέρτο Βαγιάρτα
Πρωινή πτήση έναν μοναδικό τροπικό παράδεισο
φωλιασμένο στον κόλπο Μπαντέρας: το Πουέρτο
Βαγιάρτα - από τους πιο δελεαστικούς παραθαλάσσιους
προορισμούς, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες
επισκέπτες, για να απολαύσουν τις πανέμορφες αμμώδεις
παραλίες με τα φοινικόδεντρα, τα γύρω καταπράσινα
βουνά, το ευχάριστο κλίμα, τα θαλάσσια σπορ και την
έντονη νυχτερινή ζωή. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος.

8η,9η μέρα: Πουέρτο Βαγιάρτα
Ημέρες ελεύθερες για διάφορες δραστηριότητες σε ένα
από τα κορυφαία θέρετρα του Μεξικού στον Ειρηνικό.
Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την κρυμμένη μέσα
στο βουνό παραλία, να κάνετε βόλτα με άλογα στην
ακτογραμμή του Ειρηνικού, να επισκεφθείτε την παλιά
πόλη, το Βιέχο Βαγιάρτα, με τα λιθόστρωτα δρομάκια και
την υπαίθρια αγορά με τα χειροτεχνήματα, να εξερευνήσετε
την Malecon, τον παραλιακό πεζόδρομο με γκαλερί τέχνης,
κοσμηματοπωλεία, μπουτίκ, εστιατόρια και καφέ, να
ψωνίσετε στις κομψές αγορές, να εκδράμετε με σκάφος
σε κοντινά νησιά ή να παρακολουθήσετε το διάσημο
πέρασμα των φαλαινών. Η επιλογή είναι δική σας!
10η μέρα: Πουέρτο Βαγιάρτα - Πτήση για την Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με
ενδιάμεσο σταθμό.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: • Η παραπάνω εκδρομή πραγματοποιείται
ακόμα και με 2 άτομα (αγγλόφωνες ξεναγήσεις) • Με
Έλληνα αρχηγό από Αθήνα απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή
15 ατόμων και επιβάρυνση 190 €.

ΤΕΟΤΙΧΟΥΑΚΑΝ

Τιµή κατ' άτοµο
11 µέρες
25/4, 16/5, 13/6, 4/7, 25/7, 8/8, 29/8, 12/9,
24/10, 14/11, 5/12

∆ιαφορά
∆ίκλινο
Μονόκλινου
2020

+ 580

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
με ενδιάμεσο σταθμό • Εσωτερικές πτήσεις • Διαμονή σε
ξενοδοχεία 3*+, 4* • Πρωινό καθημερινά και δύο γεύματα
συνολικά • Μεταφορές, επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως
περιγράφονται • Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια: € 800
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ΑΒΑΝΑ

Δυνατότητα καθημερινών αναχωρήσεων για μεμονωμένους

ΚΟΥΒΑ CLASSIC

Λάτιν, Ρούµι, Επανάσταση & Πούρα
Αβάνα, Βινιάλες, Πινάρ ντελ Ρίο, Γκουαµά, Κόλπος των Χοιρών, Ελ Νίτσο, Χαναµπανίλια, Σάντα Κλάρα, Σιενφουέγκος, Τρινιδάδ, Βαραδέρο
Το μεγάλο νησί, σαν διαχωριστική γραμμή του Κόλπου της Καραϊβικής, ξέρει να λικνίζεται σε λάτιν ρυθμούς, να μεθά με ρούμι και να καπνίζει πούρο. Πρωτοπορεί στις επαναστάσεις, οδηγεί παλιές
κάντιλακ, εμπνέει μεγάλους ποιητές και συγγραφείς και ταυτόχρονα προσφέρει ανέμελες διακοπές σε ένα πλούσιο κράμα από τροπικά δάση, ποτάμια, μεγάλες κάτασπρες ακτές και πόλεις με ιστορία!
1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
της Κούβας, την Αβάνα. Άφιξη, συνάντηση με τον αντιπρόσωπο
του γραφείου μας στην Κούβα, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αβάνα, Ξενάγηση
Η σημερινή ξενάγησή μας στην πιο όμορφη πόλη της Καραϊβικής
ξεκινά από την Πλατεία της Επανάστασης με το μνημείο του
Χοσέ Μαρτί και τις τεράστιες προσωπογραφίες του Τσε γκεβάρα
και του Καμίλο Σιενφουέγκος. Στη συνέχεια θα περάσουμε από
το Πανεπιστήμιο της Αβάνας, θα διασχίσουμε τη "σύγχρονη"
συνοικία Βεδάδο με την κεντρική πλατεία Copelia και την περίφημη
παραλιακή λεωφόρο Malecón και θα καταλήξουμε στο Καπιτώλιο,
πιστό αντίγραφο του αντίστοιχου της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Η
περιήγησή μας αλλάζει ρυθμό: μπαίνουμε στην Habana Vieja/
Παλιά Αβάνα, προστατευόμενη από την UNESCO ως πολιτιστική
κληρονομιά της ανθρωπότητας, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα
ωραιότερα αποικιακά κτίρια της Καραϊβικής. Θα ξεναγηθούμε στο
μουσείο του ρούμι, όπου μας προσφέρεται ποτό, θα επισκεφθούμε
την μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής - τον
Άγιο Νικόλαο - και στη συνέχεια, περπατώντας, θα δούμε την
Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, την Παλιά Πλατεία και
την Πλατεία των Όπλων. Είσοδος στην εντυπωσιακή Μικρογραφία
της Παλιάς Αβάνας και συνεχίζουμε προς την Πλατεία του
Καθεδρικού, τον "ναΐσκο" Templete, το Castillo de La Fuerza Real
και το φρούριο El Moro με τη μαγευτική του θέα, καθώς βρίσκεται
σε περίοπτη θέση στην είσοδο του λιμανιού. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το μεγαλύτερο παζάρι της πόλης και τέλος, θα
"κλέψουμε" λίγο ακόμη από τον χρόνο σας, προσφέροντάς σας
μία ανεπανάληπτη βόλτα με αυτοκίνητα-αντίκες στο καταπράσινο
εξωτικό δάσος της Αβάνας και την αριστοκρατική συνοικία του
Miramar. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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3η μέρα: Αβάνα, Εκδρομή σε Βινιάλες/Πινάρ ντελ ρίο
Πρωινή αναχώρηση για τη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το
Πινάρ δελ ρίο, όπου καλλιεργούνται τα καπνά για τα καλύτερα
πούρα στον κόσμο. Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο πούρων,
όπου θα δούμε από κοντά την επεξεργασία τους και συνεχίζουμε
για την μαγευτική κοιλάδα Βινιάλες. Η βόλτα μας εδώ θα σας
μείνει αξέχαστη: πράσινοι βελούδινοι λοφίσκοι, γνωστοί με το
όνομα μογκότες (mogotes) που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού
στον κόσμο, ξεπηδούν από την κοιλάδα κατάφυτοι και σχεδόν
απόκοσμοι… πανύψηλα φοινικόδεντρα, καταρράκτες και υπόγειες
σπηλιές με ποτάμια συνθέτουν ένα τοπίο πραγματικά υπέροχο.
Επίσκεψη στην τεράστια Τοιχογραφία της Προϊστορίας και στη
Σπηλιά του Ινδιάνου, για να διασχίσουμε με μικρή βάρκα το
υπόγειο ποτάμι της. γεύμα σε τοπικό εστιατόριο μέσα σε ένα
μοναδικό περιβάλλον με ζωντανή μουσική. Επιστρέφοντας στην
Αβάνα, θα σταματήσουμε στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες
(Los Jazmines) με την εκπληκτική θέα σε ολόκληρη την κοιλάδα
Βινιάλες. Άφιξη στην Αβάνα και ελεύθερο το υπόλοιπο της ημέρας.
Το βράδυ σας προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα στην Habana Vieja
και να απολαύστε τα αγαπημένα ποτά του Έρνεστ Χέμινγουεϊ:
daiquirí (ντάκουιρι) στο Floridita και mojito (μοχίτο) στο Bodeguita
del Medio.
4η μέρα: Αβάνα - γκουαμά - Κόλπος των Χοίρων - Σιενφουέγκος
Αναχώρηση για την Χερσόνησο Ζαπάτα, το μεγαλύτερο φυσικό
πάρκο της Καραϊβικής. Στο γκουαμά βρίσκεται η Φάρμα
Αναπαραγωγής Κροκοδείλων, την οποία θα επισκεφθούμε. Τα
ζώα αυτά, σημαντικό κομμάτι της άγριας πανίδας της Κούβας,
προστατεύονται στο φυσικό τους περιβάλλον από το ανεξέλεγκτο
κυνήγι. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσα από το μαγκρόβιο
δάσος, μέχρι να αντικρύσουμε τις δαντελένιες ακτές της Καραϊβικής
στον Κόλπο των Χοίρων (γνωστός από την ομώνυμη, αποτυχημένη
απόβαση των Αμερικάνων στο νησί το 1961). Στάση σε μια

θαλάσσια όαση, όπου τα πεντακάθαρα, γαλαζοπράσινα νερά
σχηματίζουν ένα φυσικό "ενυδρείο-πισίνα", ένα μέρος ιδανικό
για κολύμπι και snorkeling, για ποτά στο open bar, αλλά και για
θαλασσινούς μεζέδες - το γεύμα περιλαμβάνεται. Συνεχίζουμε
για το Σιενφουέγκος, μια πόλη κτισμένη το 1819 από γάλλους
άποικους και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας.
Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη και στάση στην κεντρική πλατεία
με το κατάλευκο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, όπου δεσπόζουν το
Θέατρο Τομάς Τερί, το Δημαρχείο και το κτίριο του Πανεπιστημίου.
Πάνω στη θάλασσα, στην στενή χερσόνησο Punta Gorda, θα
επισκεφθούμε το Palacio del Valle, ένα άκρως εντυπωσιακό
κτίριο 100 ετών, ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα - συνδυασμός
ρομανικής, γοτθικής, ενετικής και μαυριτανικής τεχνοτροπίας.
Αφού δούμε τα κελάρια και τα επιβλητικά σαλόνια του μεγάρου,
θα ανεβούμε στην ταράτσα του, απ΄ όπου η θέα της πόλης και του
ηλιοβασιλέματος μαγεύει. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σιενφουέγκος, Δελφινάριο - Τρινιδάδ - Σιενφουέγκος
Πρωινή επίσκεψη στο Δελφινάριο, όπου θα παρακολουθήσουμε
ένα εντυπωσιακό show με δελφίνια που θα μας καθηλώσει.
Προαιρετικά (επιπλέον χρέωση), όσοι έχετε αποθέματα
αδρεναλίνης και περίσσιο θάρρος, κολυμπήστε και χορέψτε
στην κυριολεξία με τα υπέροχα αυτά θαλάσσια όντα - μια
μοναδική εμπειρία! Συνεχίζουμε για το γραφικό, αποικιακό
Τρινιδάδ, την πόλη που ίδρυσαν οι Ισπανοί στις αρχές του
16ου αιώνα και η UNESCO την έχει περιλάβει στον κατάλογο
των πόλεων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσκεψη
στην περιστοιχισμένη από αποικιακά κτίρια κεντρική πλατεία
(Πλάσα δε Άρμας), στο Μουσείο αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής
και στο παραδοσιακό καφενείο-μπαρ La Canchánchara, όπου
θα απολαύσουμε το τοπικό ποτό από ρούμι, μέλι και λεμόνι που
έδιναν οι αποικιοκράτες στους σκλάβους για να πάρουν δυνάμεις
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Βαραδέρο
Αβάνα
Βινιάλες
Πινάρ ντελ Ρίο

Γκουαμά
Κόλπος των Χοίρων
Σιενφουέγκος

Σάντα Κλάρα
Ελ Νίτσο
Τρινιδάδ

ΚΟΥΒΑ

ΤΡΙΝΙ∆Α∆

και να αντέξουν τη σκληρή δουλειά στις φυτείες. Ελεύθερος χρόνος
για βόλτα στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα πολύχρωμα
μαγαζιά ή για ψώνια στα υπαίθρια παζάρια, επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σιενφουέγκος - Ελ Νίτσο - Χαναμπανίλια/Βαρκάδα Σάντα Κλάρα - Βαραδέρο (Δείτε εναλλακτικές **)
Αναχώρηση για τους εντυπωσιακότερους καταρράκτες του
νησιού Ελ Νίτσο στην καρδιά της καταπράσινης οροσειράς
Εσκαμπρέι. Μπάνιο στα κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά του,
που σχηματίζουν μικρές, φυσικές λιμνούλες σε τρία διαφορετικά
επίπεδα, στολισμένες από την ορεινή μητέρα-φύση και μαγευτική
θέα από το παραπλήσιο παρατηρητήριο. Σε μικρή απόσταση, θα
επιβιβαστούμε σε σκάφος για βαρκάδα/εξερεύνηση και γεύμα στην
πανέμορφη λίμνη Χαναμπανίλια, περικυκλωμένη από την εξωτική
βλάστηση της οροσειράς Εσκαμπρέι, κατοικία πολύχρωμων
πουλιών και σπάνιων αμφίβιων ζώων. Συνεχίζουμε για τη Σάντα
Κλάρα, την πόλη που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επαναστάτησύμβολο, τον Τσε γκεβάρα. Επίσκεψη στο Μαυσωλείο και το
Μουσείο του Τσε στο Πάρκο Λεόνσιο Βιντάλ. Στην είσοδο του
μαυσωλείου δεσπόζει το επιβλητικό, ύψους περίπου 7 μέτρων,
μπρούντζινο άγαλμα του Κομαντάντε με το όπλο ανά χείρας.
(Το άγαλμα τοποθετήθηκε έτσι ούτως ώστε να κοιτά προς το
νότο, δηλαδή προς τη Λατινική Αμερική, ως συμβολισμός του
οράματος του Τσε για μια παναμερικανική επανάσταση ενάντια
στον ιμπεριαλισμό. Σε ανάγλυφα παρουσιάζονται στιγμές της
ζωής και δράσης του Τσε, ενώ το τελευταίο του γράμμα προς τον
Φιντέλ Κάστρο είναι ολόκληρο χαραγμένο σε ειδική επιγραφή). Η
σημερινή αξέχαστη μέρα μας θα τελειώσει στην μαγευτική παραλία
του Βαραδέρο (ή σε άλλο μέρος επιλογής σας - δείτε παρακάτω).
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
σημειώστε ότι όλα τα γεύματα και τα ποτά στο ξενοδοχείο του
Βαραδέρο συμΠεριλαμβάνονται στην τιμή!
7η μέρα: Βαραδέρο, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις πιο όμορφες
παραλίες της Κούβας. Μπορείτε να επιδοθείτε σε διάφορες
προαιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες, να κάνετε μια βόλτα στο
τοπικό παζάρι ή να επισκεφθείτε το Δελφινάριο. Εμείς προτείνουμε
κρουαζιέρα με καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο (Cayo Blanco,
Λευκό Νησάκι), ένα καταπράσινο νησί με χρυσή άμμο και εξωτική
παραλία με γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά! Στάση σε έναν
κοραλλιογενή ύφαλο, όπου θα σας δοθεί χρόνος και εξοπλισμός
(μάσκες, προσωπικοί αναπνευστήρες και βατραχοπέδιλα) για να
εξερευνήσετε τον ύφαλο και την πολύχρωμη υποβρύχια ζωή γύρω
του. Στο Κάγιο θα υπάρχει χρόνος για κολύμπι και ηλιοθεραπεία.

Συμπεριλαμβάνεται μεσημεριανό γεύμα σε μπουφέ με φρέσκα
ψάρια, αστακούς και άλλα θαλασσινά. Επιστροφή στο Βαραδέρο
με ρούμι, σάλσα, πολύ κέφι και χορό!!
8η μέρα: Βαραδέρο - Αεροδρόμιο Αβάνας - Πτήση για Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί για μια τελευταία βουτιά και γεύμα,
ανάλογα με την ώρα της αναχώρησής σας. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο της Αβάνας και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την
Αθήνα
9η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: • Οι τιμές ισχύουν και για ελάχιστη συμμετοχή 6
ατόμων, η εκδρομή όμως πραγματοποιείται ακόμα και με 2 άτομα
με επιβάρυνση στο πακέτο • Η σειρά του προγράμματος μπορεί να
αλλάξει, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία από τις αναγραφόμενες

ΒΑΡΑ∆ΕΡΟ

δραστηριότητες/εκδρομές • Εάν απρόβλεπτες (κυρίως) καιρικές
συνθήκες δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στους καταρράκτες ή εάν
το Δελφινάριο δεν λειτουργεί, εναλλακτικά προσφέρονται άλλες
δραστηριότητες.
** Αντί για το Βαραδέρο τις 2 τελευταίες ημέρες/νύχτες ή και για
επέκταση των διακοπών σας, μπορείτε εναλλακτικά να επιλέξετε:
α) Το εξωτικό νησί Cayo Santa Maria
β) Το μεσαιωνικό Trinidad
γ) Την πρωτεύουσα/βασίλισσα της Καραϊβικής Αβάνα
Για την έκδοση Βίζας απαιτείται Φωτοτυπία Διαβατηρίου με
απαραίτητη 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία αναχώρησης.

Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* std
3 Διαν/σεις στο ξενοδοχείο Havana Nacional 5* ή Melia Cohiba ή Iberostar Par. Central
2 Διαν/σεις στο Hotel Jagua Cienfuegos 4*
2 Διαν/σεις στο Grand Memories Varadero 5* ή Iberostar Laguna Azul ή Melia Varadero
Τιµές κατ’ άτοµο
9 µέρες / 7 ∆ιανυκτερεύσεις
∆ίκλινο
Επιβάρυνση Μονόκλινου

22/4, 25/4

29/4

1395
380

1095
350

2/5, 8/5, 18/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6,
15/7, 17/7, 20/7, 24/7, 27/7, 31/7, 3/8,
3/7, 10/7, 24/8, 28/8, 4/9, 11/9, 19/9,
7/8, 11/8, 15/8, 17/8, 21/8
26/9, 7/10, 21/10, 24/10, 28/10
1145
350

1245
350

Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* std
3 Διαν/σεις στο ξενοδοχείο Iberostar Packard 5* / 2 Διαν/σεις στο Melia San Carlos Cienfuegos 4*
2 Διαν/σεις στο Royalton Hicacos 5* σε junior suite
Τιµές κατ’ άτοµο
2/5, 8/5, 18/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6, 3/7, 10/7, 24/8, 15/7, 17/7, 20/7, 24/7, 27/7, 31/7, 3/8, 7/8, 11/8, 15/8,
28/8, 4/9, 11/9, 19/9, 26/9, 7/10, 21/10, 24/10, 28/10
17/8, 21/8
9 µέρες / 7 ∆ιανυκτερεύσεις
∆ίκλινο
1535
1695
Επιβάρυνση Μονόκλινου
395
395
Σε περίπτωση 2 Διαν/σεων στο Τρινιδάδ (αντί Βαραδέρο), υπάρχει προσαύξηση +120 € σε Ξενοδοχεία 5* std
Σε περίπτωση 2 Διαν/σεων στο Cayo Santa Maria (αντί Βαραδέρο), υπάρχει προσαύξηση +90 € σε Ξενοδοχεία 5* std
Σε περίπτωση 2 Διαν/σεων στο Cayo Santa Maria (αντί Βαραδέρο), υπάρχει προσαύξηση +90 € σε Ξενοδοχεία 5* std

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Διαμονή στα ξενοδοχεία του προγράμματος (ανάλογα με την επιλογή σας)
και φόροι ξενοδοχείων • Πρωινό καθημερινά και όλα τα γεύματα που αναγράφονται στο πρόγραμμα • Μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές,
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Οι μετακινήσεις συνοδεύονται από ελληνόφωνους τοπικούς ξεναγούς και πραγματοποιούνται
με πολυτελές λεωφορείο/mini bus/αυτοκίνητα, ανάλογα με τις συμμετοχές στο ταξίδι • Ελληνόφωνος ξεναγός σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος, εκτός από τις ελεύθερες μέρες σε Βαραδέρο/Κάγιο Σάντα Μαρία/Τρινιδάδ.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, βίζα Κούβας, ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για περίπτωση ατυχήματος
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Κουβανικής κυβέρνησης: 654 € • Όλα τα γεύματα και ποτά που δεν αναγράφονται στο
πρόγραμμα • Προαιρετικές εκδρομές, διασκεδάσεις. Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο δύο ατόμων υπάρχει η αντίστοιχη επιβάρυνση στις
τιμές των προαιρετικών • Προσωπικά έξοδα • Φιλοδωρήματα για τους τοπικούς οδηγούς και ξεναγούς (πληρώνονται τοπικά).
21
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ΑΒΑΝΑ

εγγυημένη αναχώρηση από αθήνα και Θεσσαλονίκη με Turkish

BEST OF CUBA

Ρούµι, Πούρα και Εξωτική Παραλία
Αβάνα, Ματάνσας, Βαραδέρο, Γκουαµά, Σιενφουέγος, Τρινιδάδ, Σάντα Κλάρα, Βινιάλες ή Τεράσας/Oροσειρά Sierra Rosario
1η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Αβάνα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αβάνα, μέσω
ενδιάμεσου σταθμού. Διατροφή: γεύματα κατά την πτήση
2η μέρα: Αβάνα - Ματάνσας - Βαραδέρο
Άφιξη το πρωί στην Αβάνα και αναχώρηση για το
κοσμοπολίτικο θέρετρο Βαραδέρο, μέσω μιας ενδιαφέρουσας
διαδρομής στη βόρεια ακτογραμμή του νησιού. Θα δούμε τις
παλιές αντλίες πετρελαίου, θα περάσουμε από την πόλη της
διανόησης Ματάνσας και θα σταματήσουμε στην γέφυρα
του Μπακουρανάο για να απολαύσουμε τη μοναδική θέα
της περιοχής. Άφιξη στο all inclusive ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για να χαλαρώσουμε σε μια από τις πιο όμορφες
παραλίες της Καραϊβικής. Διατροφή: All Inclusive
3η μέρα: Βαραδέρο, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα all inclusive σε ένα από τα
καλύτερα ξενοδοχεία του Βαραδέρο για κολύμπι και χαλάρωση
στην μαγευτική παραλία. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε
την μονοήμερη κρουαζιέρα με Καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο
(Cayo Blanco, Λευκό Νησάκι). Η εκδρομή ξεκινά το πρωί από τη
Μαρίνα του Βαραδέρο και περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά
κοκτέιλ και αναψυκτικά στο σκάφος, καθώς και φαγητό με
θαλασσινά στο Κάγιο Μπλάνκο. Θα έχετε επίσης την ευκαιρία
να θαυμάσετε τον κοραλλιογενή βυθό σε συγκεκριμένο
σημείο της διαδρομής με εξοπλισμό (μάσκα, αναπνευστήρα
και βατραχοπέδιλα) που παρέχεται δωρεάν, αλλά και την
μοναδική εμπειρία να κολυμπήσετε με εκπαιδευμένα δελφίνια,
παρουσία εκπαιδευτών σε ειδικά διαμορφωμένο δελφινάριο
στην ανοικτή θάλασσα. Χρόνος ελεύθερος στην παραλία του
Κάγιο Μπλάνκο και γεύμα με θαλασσινά στην παραθαλάσσια
ταβέρνα του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.
Διατροφή: All Inclusive
4η μέρα: Βαραδέρο - γκουαμά (Φάρμα Κροκόδειλων,
Ταχύπλοο) - Σιενφουέγος
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Χερσόνησο Ζαπάτα, όπου
θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο γκουαμά, το οποίο έχει
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χαρακτηρισθεί από την UNESCO ως 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. Στη συνέχεια, με τα ταχύπλοα σκάφη,
θα περιηγηθούμε στα κανάλια του πάρκου για να δούμε την
αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος και την αναπαράσταση
Ινδιάνικου χωριού με τις καλύβες κατασκευασμένες σε δεκάδες
νησίδες που συνδέονται με την όχθη με ξύλινα μονοπάτιαγέφυρες. Συνεχίζουμε για το Σιενφουέγος, το "Μαργαριτάρι
του Νότου", όπως αποκαλείται λόγω της ομορφιάς του
ιστορικού του κέντρου-μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO. Η πόλη ιδρύθηκε το 1819 από γάλλους αποίκους
και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας.
Κατά τη διάρκεια της πανοραμικής μας ξενάγησης στην πόλη
θα σταματήσουμε στο θέατρο Τομάς Τερί και στο Παλάθιο ντε
Βάγιε, αριστούργημα του εκλεκτικισμού που έχει μετατραπεί
σε εστιατόριο με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. Διατροφή: Ημιδιατροφή
5η μέρα: Σιενφουέγος - Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - Αβάνα
Πρωινή αναχώρηση για Τρινιδάδ, την τρίτη παλαιότερη πόλη
της Κούβας (1514), που αποτελεί πολύτιμο δείγμα αποικιακού
χαρακτήρα, με πρόσφατα αναστηλωμένα κτίρια. Φθάνοντας,
θα ξεκινήσουμε την επίσκεψή μας στην πόλη-μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα περιπλανηθούμε
στο ιστορικό της κέντρο, ένα δίκτυο λιθόστρωτων δρόμων με
κεραμοσκεπή σπίτια και λουλουδιασμένες εσωτερικές αυλές,
που οδηγούν στην Πλάθα Μαγιόρ, την κεντρική πλατεία με τα
αποικιακά κτίρια. Θα επισκεφθούμε το ρομαντικό μουσείο,
το σπίτι του παλιού ευγενούς Μπρινιέ, τον ναό Σαντίσιμα
Τρινιδάδ και θα καταλήξουμε στο παραδοσιακό καφενείομπαρ "La Canchánchara", όπου θα απολαύσουμε, με
συνοδεία κουβανέζικης μουσικής, το τοπικό ομώνυμο ποτό

από ρούμι, μέλι και λεμόνι, που έδιναν οι αποικιοκράτες στους
σκλάβους για να πάρουν δυνάμεις και να αντέξουν τη σκληρή
δουλειά στις φυτείες. Συνεχίζουμε για την ιστορική πόλη της
Σάντα Κλάρα, που έχει ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη
των Κουβανών, γιατί εκεί δόθηκε η τελευταία νικηφόρα μάχη
του επαναστατικού ανταρτοπόλεμου, υπό την ηγεσία του
Τσε γκεβάρα. Θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο με το
μαυσωλείο του Τσε και των συντρόφων του, καθώς και τα 4
βαγόνια από το θωρακισμένο τραίνο του δικτάτορα Μπατίστα
που εκτροχιάστηκε από τους Μπαρμπούδος. Αναχώρηση
για την Αβάνα μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής από
την Κουβανέζικη ύπαιθρο και τις πολυάριθμες καλλιέργειες
εσπεριδοειδών. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. Διατροφή: Πρωινό
6η μέρα: Αβάνα, Ξενάγηση, Μουσείο ρούμι Habana Club,
Εργοστάσιο πούρων, Βόλτα με αυτοκίνητα της δεκαετίας
του '50. Πρωινή ξενάγηση στη μοντέρνα και την παλιά πόλη
της Αβάνας, που βρίσκεται από το 1982 υπό την αιγίδα της
UNESCO ως πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.
Ξεκινώντας από την Παλιά Αβάνα, θα επισκεφθούμε την
πλατεία του Καπιτωλίου, κτίριο αντίστοιχης αρχιτεκτονικής με
εκείνο της Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών, την Πλατεία
του Καθεδρικού ναού, ένα από τα ωραιότερα σημεία του
ιστορικού κέντρου, την Πλατεία των Όπλων, την πιο παλιά
πλατεία της πόλης, την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου, όπου
βρίσκεται και η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου - η
μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής - και την
Παλιά Πλατεία. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στον ναΐσκο
Templete για να καταλήξουμε στο μουσείο της Habana Club,
όπου θα έχουμε την δυνατότητα να γευθούμε το γνωστό ρούμι
και να μυηθούμε στην ιστορία της παραγωγής του. Το ρούμι
συνήθως συνοδεύεται από ένα γευστικό, αρωματικό πούρο
Αβάνας και έτσι, στη συνέχεια, θα έχουμε τη μοναδική εμπειρία
να γνωρίσουμε τη διαδικασία παραγωγής των φημισμένων
χειροποίητων πούρων της Κούβας, επισκεπτόμενοι ένα
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Ματάνσας

ΚΟΥΒΑ

Βινιάλες
Σάντα Κλάρα

Γκουαμά
Σιενφουέγκος

Τρινιδάδ

εργοστάσιο όπου θα δούμε από κοντά τα διάφορα στάδια
παρασκευής και τυποποίησής τους από εξειδικευμένο τεχνίτη
(torcedor), θα ενημερωθούμε για τον τρόπο που το ανάβουμε
και το καπνίζουμε και θα προσφερθεί καφές, ένα ποτό (ρούμι)
και δώρο ένα πούρο στον καθένα. Σειρά έχει η μοντέρνα πόλη
και το αριστοκρατικό προάστιο του Μιραμάρ, που πριν την
Επανάσταση ήταν τόπος διαμονής πλούσιων επιχειρηματιών.
Η Πέμπτη λεωφόρος, επιβλητική και σε αντιστοιχία με
αυτήν της Νέας Υόρκης, διασχίζει κατά μήκος την περιοχή.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την εμβληματική Πλατεία
της Επανάστασης, με το μνημείο του Χοσέ Μαρτί και τις
τεράστιες προσωπογραφίες του Che Guevara και του Camilo
Cienfuegos, γνωστή για τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και
τις πολύωρες ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο. Αφού επισκεφθούμε
πανοραμικά το προάστιο του Βεδάδο, θα δούμε το ιστορικό
κτίριο του Πανεπιστημίου της Αβάνας και θα διασχίσουμε την
περίφημη παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν για να καταλήξουμε
στο φρούριο-κάστρο που δεσπόζει περίοπτη θέση, στον λόφο
πάνω από την είσοδο του λιμανιού. γεύμα, επιστροφή στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα έχουμε την
ευκαιρία να γνωρίσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των ΄60ς
με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας του ‘50 και
να απολαύσουμε βόλτα στην πόλη. Διατροφή: Πρωινό και
μεσημεριανό γεύμα
7η μέρα: Αβάνα, Ολοήμερη εκδρομή στις Τεράσας
Αναχώρηση για την Κουβανική ύπαιθρο κατευθυνόμενοι στην
περιοχή της οροσειράς Sierra Rosario. Θα επισκεφθούμε
τους κήπους με τις ορχιδέες στη Σορόα και στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για την περιοχή Terrazas. Η περιοχή βρίσκεται
στην οροσειρά Sierra Rosario, μία από τις υψηλότερες
οροσειρές της Κούβας, 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. Θα επισκεφθούμε την παλιά φυτεία
καφέ των γάλλων αποίκων (1802), θα θαυμάσουμε είδη
λαϊκής τέχνης και μπορούμε να κολυμπήσουμε στο ποτάμι
με τους μικρούς καταρράκτες και τη φυσική πισίνα. για τους
μυημένους και μη, υπάρχει προαιρετικά η δυνατότητα για
ιππασία στο αγρόκτημα Hacienda Union. γεύμα, επιστροφή
το απόγευμα στην Αβάνα και χρόνος ελεύθερος. Διατροφή:
Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα

ή
7η ημέρα: Αβάνα, Ολοήμερη εκδρομή στo Βινιάλες
Πρωινή αναχώρηση για την κοιλάδα Βινιάλες, ένα από
τα εντυπωσιακότερα τοπία του νησιού με μοναδικούς
σχηματισμούς λόφων, γνωστών με το όνομα μογκότες
(mogotes), που αναδύθηκαν από τη θάλασσα την εποχή
των γεωλογικών μετασχηματισμών. Κατά τη διαδρομή μας
θα σταματήσουμε στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες (Los
Jazmines) με την εκπληκτική θέα σε ολόκληρη την κοιλάδα
Βινιάλες. Συνεχίζουμε για τη Σπηλιά του Ινδιάνου με τους
σταλακτίτες και σταλαγμίτες, όπου θα διασχίσουμε με μικρή
βάρκα το υπόγειο ποτάμι της. Επόμενος σταθμός μας η
τεράστια Τοιχογραφία της Προϊστορίας (120 Χ 160 μέτρων),
που αναπαριστά την εξέλιξη της φυσικής ζωής στην Κούβα
και την εξέλιξη των ειδών, από τους Αμμωνίτες, στον Hommo
Sapiens. γεύμα, επιστροφή στην Αβάνα και χρόνος ελεύθερος.
Διατροφή: Πρωινό και μεσημεριανό γεύμα
8η μέρα: Αβάνα, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα στην Αβάνα για απολαύσουμε την μοναδική
Τιµές κατ’ άτοµο
10 µέρες / 7 ∆ιανυκτερεύσεις
Best of Cuba Σε ∆ίκλινο Early Booking
Best Of Cuba Σε ∆ίκλινο κανονική τιµή
Επιβάρυνση Μονόκλινου

αυτή πόλη, να περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο,
να δοκιμάσουμε υπέροχα κοκτέιλ με ζωντανή μουσική στα
δεκάδες μπαράκια, να φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές
της και να κάνουμε τα τελευταία μας ψώνια. Διατροφή: Πρωινό
9η μέρα: Αβάνα - Πτήση Επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Διατροφή:
Πρωινό και γεύματα κατά την πτήση
10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη στις 09.00.
για τους ταξιδιώτες με προορισμό την Αθήνα: Λίγος χρόνος
ελεύθερος και στη συνέχεια πτήση για την Αθήνα.
για τους ταξιδιώτες με προορισμό τη Θεσσαλονίκη: Συνάντηση
με τον τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό και πλήρης ξενάγηση της
Πόλης. Χρόνος ελεύθερος, επιστροφή στο αεροδρόμιο και
απογευματινή πτήση για Θεσσαλονίκη.
Άφιξη στην Ελλάδα, με νωπές τις αναμνήσεις ενός μοναδικού
ατμοσφαιρικού ταξιδιού, που αποτελεί εμπειρία ζωής!

22/4-1/5 *Πάσχα & Πρωτοµαγιά

2/8, 9/8, 16/8

1.990 € (για κράτηση µέχρι 15/3)
2.210 €
490 €

1.980 € (για κράτηση µέχρι 30/4)
2.210 €
490 €

• 2 Διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο MELIA PARADISUS VARADERO 5* deluxe σε junior suite / 1 Διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο MELIA San Carlos
4* superior σε standard δωμάτιο / 4 Διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο MELIA COHIBA 5* deluxe σε standard δωμάτιο • για την αναχώρηση 22/4 η διαμονή στο
Βαραδέρο (2 Διανυκτερεύσεις) γίνεται στο MELIA Internacional 5* deluxe σε standard δωμάτιο
• Στο πρόγραμμα "Exclusive Cuba" το ταξίδι πραγματοποιείται αντίστροφα, δεν Περιλαμβάνονται γεύματα στην Αβάνα και στο Σιενφουέγος, δεν περιλαμβάνεται
εκδρομή στο Βινιάλες και έχει καθημερινές αναχωρήσεις. Η διαμονή γίνεται στα ξενοδοχεία MELIA COHIBA αΒανα 5* dlx., MELIA SAN CARLOS 4*sup.,
PARADISUS VARADERO 5* dlx. και έχει μέση τιμή 2.190 € μαζί με φόρους (470 €)
Περιλαμβάνονται (στις ομαδικές αναχωρήσεις): • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων, Βίζα Κούβας και ταξιδιωτική
ασφάλεια (αξίας 690 €, εντός της τιμής!) • Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή έκαστος • 2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Melia Paradisus Varadero
5* deluxe all inclusive (Junior Suite) • 1 διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ξενοδοχείο San Carlos 4* sup με ημιδιατροφή (standard δωμάτιο) • 4 διανυκτερεύσεις
στην Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Cohiba 5* με πρωινό (standard δωμάτιο) • Όλες οι μεταφορές και εκδρομές όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Πανοραμική ξενάγηση στην Αβάνα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα • Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα (2 γεύματα στην Αβάνα - ένα
στην επίσκεψη πόλης και ένα στην ολοήμερη εκδρομή, ημιδιατροφή στο Σιενφουέγος και all inclusive στο Βαραδέρο) • Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Πολύ έμπειρος Έλληνας συνοδός του γραφείου μας και Κουβανός επίσημος ξεναγός • για τους ταξιδιώτες από
Θεσσαλονίκη, οι οποίοι στην επιστροφή έχουν αναμονή για την ανταπόκριση της πτήσης τους: Ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης με Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό και
απογευματινή πτήση για Θεσσαλονίκη (Δεν Περιλαμβάνονται οι είσοδοι μουσείων κλπ., ούτε γεύμα) • Υποχρεωτικά αχθοφορικά και φιλοδωρήματα για οδηγό, ξεναγό
• Έντυπο υλικό • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται: • Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα • Προσωπικά έξοδα, προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν αναγράφονται
στο πρόγραμμα ή αναγράφονται ως προαιρετικά, προτεινόμενα κλπ. • Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων στην Κωνσταντινούπολη
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• Δώρο: Βόλτα με παραδοσιακές άμαξες στα Χουτόνγκ
• Επίσκεψη στην Αυτοκρατορική Νεκρόπολη και τον Ιερό Δρόμο στο Πεκίνο
• Σόου Ακροβατικών στη Σαγκάη
• Θέαμα μουσικής και χορού της δυναστείας των Τανγκ στο Σιάν με δείπνο

ΚΙΝΑ

Υ∆ΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
Σαγκάη, Σιτάνγκ, Χανγκτσόου, Λίµνη Σιχού, Σιάν, Πήλινος Στρατός, Πεκίνο, Σινικό Τείχος,
Πλατεία Τιεν Αν Μεν, Απαγορευµένη Πόλη, Χουτόνγκ, Θερινά Ανάκτορα, Ναός του Ουρανού

Φέρνουμε το Πεκίνο πιο κοντά στην Αθήνα με τον εθνικό αερομεταφορέα της Κίνας, την "Air China", με πτήση διάρκειας μόλις 9 ωρών!
Από τη "Νέα Υόρκη της Ασίας", τη Σαγκάη έως την αρχαία πόλη Σιτάνγκ…από τη Δυτική λίμνη Σιχού στο Χανγκτσόου, έως τον Πήλινο Στρατό του Σιάν…από το
Σινικό τείχος και τον Ιερό Δρόμο με τους τάφους της δυναστείας των Μινγκ, έως την Απαγορευμένη Πόλη, τα Θερινά Ανάκτορα και τον ναό του Ουρανού στο
Πεκίνο…έχετε κάθε λόγο για να επιλέξετε αυτό το 11ήμερο πρόγραμμα ως ιδανικό ταξίδι στην Ασία
1η-2η μέρα: Αθήνα - Σιάν, Περιήγηση πόλης, Πήλινος
Στρατός
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για το Σιάν, την πρώτη αρχαία πρωτεύουσα της
"Αυτοκρατορίας του Κέντρου" και αφετηρία του Δρόμου
του Μεταξιού. Πρωινή άφιξη στην πόλη και ξενάγηση στον
περίφημο Πήλινο Στρατό - το μεγαλύτερο ταφικό κτέρισμα
της ανθρωπότητας, που αποτελείται από 8.099 πήλινα
αγάλματα στρατιωτών και αλόγων, στις φυσικές τους
διαστάσεις. Ακολουθεί η περιήγησή μας στην πόλη για να
δούμε τον Πύργο της Καμπάνας και την Παγόδα της Μεγάλης
Χήνας με θέα τα καλοδιατηρημένα τείχη της δυναστείας
των Μινγκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο με
παρακολούθηση του φημισμένου θεάματος μουσικής και
χορού της δυναστείας των Τανγκ (Tang Dynasty Show).
3η μέρα: Σιάν - Χανγκτσόου, Κρουαζιέρα στη λίμνη Σιχού,
Φυτείες Τσαγιού
Μεσημεριανή πτήση για Χανγκτσόου. Άφιξη και βαρκάδα
στην ειδυλλιακή λίμνη Σιχού (Δυτική λίμνη) με τις κατάφυτες
όχθες, τα πέτρινα γεφύρια και τα περίπτερα-παγόδες.
Διασχίζοντας τις φυτείες τσαγιού της περιοχής θα φθάσουμε
στο κέντρο της πόλης και θα έχουμε χρόνο στον πεζόδρομο
με τις αγορές. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και δείπνο μπουφέ
εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
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4η μέρα: Χανγκτσόου - Σιτάνγκ/Υδάτινες πόλεις - Σαγκάη
Πρωινή αναχώρηση για τη Σαγκάη με καθ΄ οδόν επίσκεψη
στον βουδιστικό ναό Λινγκ γιν (αναπαύσεως της ψυχής).
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας θα έχουμε την ευκαιρία να
γνωρίσουμε την αρχαία υδάτινη πόλη Σιτάνγκ, που μοιάζει
σαν να βγαίνει από όνειρο. Εκεί θα περπατήσουμε στον
μακρύ σκεπαστό διάδρομο του κεντρικού καναλιού της
πόλης, θα θαυμάσουμε τα παμπάλαια σπιτάκια και τα στενά
δρομάκια και θα κάνουμε και μία μίνι κρουαζιέρα στην
διάσημη υδάτινη πόλη. Συνεχίζουμε για τη Σαγκάη. Στάση
για δείπνο σε κινέζικο εστιατόριο, όπου θα έχετε την ευκαιρία
να γνωρίσετε τη διαδικασία φαγητού σε στρογγυλό τραπέζι.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σαγκάη, Κήποι γιού γιουάν, Βούδας από Νεφρτίτη,
Εργοστάσιο μεταξιού, Συνοικία Τιανζιφάνγκ
Κατά τη διάρκεια της σημερινής περιήγησής μας στην πόλη
θα επισκεφθούμε τους περίτεχνους Κήπους του γιού γιουάν,
ένα παλιό ιστορικό και γραφικό μέρος για να ξεναγηθούμε,
αλλά και για να αγοράσετε οτιδήποτε παραδοσιακό ή
αναμνηστικό. Ακολουθεί η επίσκεψή μας στον ναό του Βούδα
από νεφρίτη. Στο κέντρο της πολύβουης πόλης, θα δείτε μία
μονή-ησυχαστήριο, καθώς και έναν από τους διασημότερους
ναούς του Βούδα στον κόσμο, που χρονολογείται από το
1882, με βουδιστικά αγάλματα που φέρουν τη δική τους

ιστορία από ταξίδια στη Βιρμανία, Σιγκαπούρη και Θιβέτ.
Το κρυστάλλινο και αστραφτερό λευκό χρώμα του νεφρίτη
χαρίζει την ομορφιά και την αγιότητα που αξίζει σε αυτά
τα αγάλματα, ενώ οι πίνακες ζωγραφικής, οι συλλογές
πορσελάνης και οι βουδιστικές γραφές, καθιστούν τον
ναό σεβαστό και ελκυστικό. Αφού μάθουμε τα μυστικά
της παραγωγής μεταξιού σε ένα τοπικό εργοστάσιο, θα
γνωρίσουμε το SOHO της Σαγκάης, την περιοχή Τιανζιφάνγκ,
που έχει μεταμορφωθεί από μία βιομηχανική παραμελημένη
περιοχή σε τόπο διασκέδασης και καινοτόμων τάσεων
διακόσμησης και αρχιτεκτονικής. Ακολουθεί παρακολούθηση
παράστασης με τα καλύτερα ακροβατικά σόου στον κόσμο
(σε ένα από τα καλύτερα θέατρα της περιοχής). Στάση για
Κινέζικο δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σαγκάη, Προβλήτα Μπαντ, Λεωφόρος Ναντζίνγκ,
Πύργος Τζιν Μάο, Σιν Τιάντ Ντι
Η σημερινή μας ξενάγηση έχει αφετηρία τη διάσημη
προβλήτα Μπαντ, γνωστή για τη δυτικού τύπου αρχιτεκτονική
της. Θα περάσουμε από τη γεμάτη πολυκαταστήματα
λεωφόρο Ναντζίνγκ και θα επισκεφθούμε τον ύψους 420
μέτρων πύργο Τζιν Μάο (Πύργο της Ευημερίας), από τους
μεγαλύτερους του κόσμου (μεγαλύτερος από τους δίδυμους
πύργους της Κουάλα Λουμπούρ), ένα νέο επίτευγμα της
Αμερικανο-Κινεζικής συνεργασίας με σχεδιαστική βάση τον
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Σινικό
Τείχος
Πεκίνο

Σιάν

ΚΙΝΑ
Σανγκάη
Σιτάνγκ
Χανγκτσόου

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΟΛΗ

ευοίωνο αριθμό οκτώ, που από το παρατηρητήριο του 88ου
ορόφου του χαρίζει μία απίστευτη θέα στην γύρω περιοχή.
Θα συνεχίσουμε για το κέντρο της πόλης και την ιστορική
περιοχή Σιν Τιάντ Ντι. Περιοχή με ιστορική και πολιτιστική
κληρονομιά και ένας μοντέρνος πεζόδρομος, διακοσμημένος
από μοντέρνα αρχιτεκτονική. Ο συνδυασμός των παλαιών
στοιχείων με τον μεταμοντέρνο διάκοσμο του εσωτερικού των
κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, καφετεριών και γκαλερί,
αφήνει σίγουρα μία ιδιαίτερη εντύπωση! Δείπνο μπουφέ
δυτικού τύπου εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Σαγκάη - Πεκίνο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πεκίνο. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για
ξεκούραση και δείπνο δυτικού τύπου εντός του ξενοδοχείου.
Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Πεκίνο, Πλατεία Τιέν Αν Μεν, Απαγορευμένη Πόλη,
Χουτόνγκ, Ναός του Ουρανού, Δείπνο με πάπια Πεκίνου
Με αφετηρία την ιστορική πλατεία Τιέν Αν Μεν, εκεί όπου
βρίσκεται το Μαυσωλείο του Μάο, θα περάσουμε στην
Απαγορευμένη Πόλη, στην οποία ζούσαν για 500 περίπου
χρόνια οι αυτοκράτορες της δυναστείας των Μινγκ και των
Τσινγκ. Το συγκρότημα της Απαγορευμένης Πόλης καλύπτει
μια έκταση 720.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει
περισσότερα από 980 κτίρια - παλάτια, παγόδες, ιδιωτικά
δώματα του αυτοκράτορα και των παλλακίδων, μαρμάρινους
διάδρομους, τοξοειδείς γέφυρες. Αφού ξεναγηθούμε στα
κυριότερα δωμάτια (όπως στην αίθουσα του θρόνου και στα
δωμάτια των παλλακίδων), θα συνεχίσουμε στα περίφημα
Χουτόνγκ, τις παλιές γειτονιές γύρω από την Απαγορευμένη
Πόλη με τα παραδοσιακά μονώροφα σπίτια τους, στα
οποία θα περιηγηθούμε με παραδοσιακές άμαξες - Δώρο το
γραφείου μας. Τελευταία μας στάση, ο Ναός του Ουρανού,
σύμβολο της Δυναστείας των Μινγκ και το μοναδικό κυκλικό
κτίσμα όλης της Κίνας. Στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να
δοκιμάσετε τη νοστιμότατη πάπια Πεκίνου. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Πεκίνο, Σινικό Τείχος, Ιερός Δρόμος, Αυτοκρατορική
Νεκρόπολη, Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Πρωινή εκδρομή
στο θρυλικό Σινικό Τείχος. Με μήκος 8.850 χιλιομέτρων (και
κατά μια πιο σύγχρονη μέτρηση, το συνολικό του μήκος με
όλες τις διακλαδώσεις φθάνει τα 21.196 χιλιόμετρα), το Σινικό

Τείχος αποτελεί το μεγαλύτερο σε διαστάσεις ανθρώπινο
οικοδόμημα. Ακολουθεί επίσκεψη στην Αυτοκρατορική
Νεκρόπολη και τον Ιερό Δρόμο με τα μυθικά ζώα-φύλακες
των τάφων, καθώς και σύντομη επίσκεψη σε εργαστήριο
μαργαριταριών. Κατά την επιστροφή μας θα σταματήσουμε
για να φωτογραφήσουμε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις
και ειδικότερα την περίφημη "Φωλιά του Πουλιού" - το
Ολυμπιακό Στάδιο, όπου φιλοξενήθηκαν τα αγωνίσματα
του στίβου και οι τελετές των Ολυμπιακών Αγώνων το 2008.
Δείπνο μπάρμπεκιου σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Πεκίνο, Θερινά Ανάκτορα, Ναός του Λάμα - Πτήση
για την Αθήνα
Τα θερινά ανάκτορα της φιλόδοξης αυτοκράτειρας Τζου
Χσι (Σι Ξι) με τις περίτεχνες γέφυρες και τη γραφική λίμνη,
απέχουν μόλις 12 χιλιόμετρα από το Πεκίνο. Εκεί θα
θαυμάσουμε τον σκεπαστό διάδρομο των 700 μέτρων,
όμορφα ζωγραφισμένο με μυθολογικές παραστάσεις και στο
τέλος του να δεσπόζει το περίφημο "Μαρμάρινο Καράβι".
Συνεχίζουμε με επίσκεψη στον ναό του Λάμα ή της Αρμονίας,
που είναι ο μεγαλύτερος ναός Θιβετιανού βουδισμού στο
Πεκίνο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: • Οι αναχωρήσεις πραγματοποιούνται με
ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων • Επιβάρυνση για συμμετοχή
10-12 ατόμων με συνοδό: + € 95 ανά επιβάτη • Επιβάρυνση
για συμμετοχή 7 - 9 ατόμων με συνοδό: + € 280 ανά επιβάτη
• Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό
κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη έκβασή του • Απαραίτητο
διαβατήριο με 6μηνη ισχύ και μία έγχρωμη φωτογραφία με
σκούρο ένδυμα σε λευκό φόντο • Σε κάποιες αναχωρήσεις
η πτήση μπορεί να γίνει με άλλον αερομεταφορέα και με
ενδιάμεση στάση • Επιβάρυνση για ατομικό αγγλόφωνο
3ήμερο πακέτο επέκτασης στο Χονγκ Κονγκ: + € 650.
Περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο, 2 Διαν/σεις στο
Harbour Plaza North Point Hotel 4* με πρωινό και ολοήμερη
αγγλόφωνη ξενάγηση.

ΣΙΤΑΝΓΚ

Τιµή κατ' άτοµο
11 µέρες
24/4
15/5, 5/6, 26/6, 10/7, 31/7, 1/8, 14/8,
28/8, 11/9, 23/10, 13/11, 25/12

1260

∆ιαφορά
Μονόκλινου
+ 550

1290

+ 550

∆ίκλινο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με απ΄ ευθείας
πτήσεις της Air China • Ξενοδοχεία 5* • Ημιδιατροφή καθημερινά
• Ακροβατικό σόου στη Σαγκάη • Παράσταση Tang Dynasty
Show στο Σιάν με δείπνο • Επίσκεψη στην Αυτοκρατορική
Νεκρόπολη και τον Ιερό Δρόμο • Βόλτα με παραδοσιακές άμαξες
στα Χουτόνγκ • Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με πάπια Πεκίνου
• Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός-συνοδός από την Ελλάδα •
Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, Βίζα εισόδου
στην Κίνα, Ατομική ασφαλιστική κάλυψη: € 820 • Τοπικοί
φόροι: € 90 κατ' άτομο, πληρωτέοι στην Κίνα • Δείπνο την ημέρα
επιστροφής.
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ΓΚΟΥΙΛΙΝ

• Μεταφορά με τη νέα υπερταχεία Χονγκ Κονγκ-γκουιλίν
• Επίσκεψη στην εκπληκτική γέφυρα του Ανέμου και της Βροχής
• Επίσκεψη στο Σπήλαιο Καλαμένιου Αυλού και στην "Προβοσκίδα του Ελέφαντα"
• Σόου Ακροβατικών στη Σαγκάη
• Δυνατότητα επίσκεψης στο Μακάο, μέσω της γέφυρας των 55 χιλιομέτρων!!!

ΚΙΝΑ

Υ∆ΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑ
Χονγκ Κονγκ, (Μακάο), Γκουιλίν, Γιανγκσούο, Ορυζώνες Λονγκσένγκ, Σαντζιάνγκ, Σιάν, Χανγκτσόου, Σιτάνγκ, Φυτείες Τσαγιού, Σαγκάη
1η-2η μέρα: Αθήνα - Χονγκ Κονγκ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για Χονγκ Κονγκ. Άφιξη και πρωινή ξενάγηση στη "Νέα
Υόρκη της Ανατολής", όπως αποκαλείται το Χονγκ Κονγκ. Θα
έχετε την ευκαιρία να περπατήσετε στον μεγαλύτερο κυλιόμενο
διάδρομο του κόσμου, να θαυμάσετε πανοραμικά την πόλη
από τον λόφο Βικτώρια και να γνωρίσετε το Αμπερντίν, που έχει
"μάθει" να κινείται μέσω του νερού και να προσφέρει εξαιρετικά
πιάτα θαλασσινών στα πλωτά του εστιατόρια. Στη συνέχεια θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και θα έχουμε το υπόλοιπο της
ημέρας ελεύθερο για ψώνια στον εμπορικό δρόμο Νάθαν, σε
κάποιο από τα εμπορικά καταστήματα-Outlets της Κοουλούν ή
σε κάποιο από τα μικρομάγαζα της οδού Τέμπελ.
3η μέρα: Χονγκ Κονγκ, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στο Μακάο)
Ελεύθερη μέρα στο Χονγκ Κονγκ για περαιτέρω βόλτες και
ψώνια. Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε σε μία προαιρετική
εκδρομή στο Μακάο, με την οποία θα έχετε τη δυνατότητα να
δείτε το νέο μεγάλο κατασκευαστικό έργο της ανθρωπότητας
- την 55 χιλιομέτρων γέφυρα που ενώνει το Χονγκ Κονγκ με
το Μακάο. Αυτή η πρώην Πορτογαλική αποικία υπήρξε η
πρώτη, αλλά και η τελευταία αποικία της Ευρώπης στην Ασία
- επεστράφη στην Κίνα το 1999 - και συνεχίζει να είναι ένα
φορολογικός παράδεισος για τους απανταχού μεγιστάνες. Ο
τζόγος εδώ συνεχίζει να επιφέρει περισσότερα κέρδη ακόμα
και από το Λας Βέγκας. Ο οίκος ελεημοσύνης (Holy House of
Mercy), ο ναός του Αγίου Δομίνικου, η κεντρική πλατεία Σενάδο
με το Δημαρχείο και τη βιβλιοθήκη, τα κυβερνητικά κτίρια,
ο Καθεδρικός ναός, το φρούριο και η περίφημη πρόσοψη
του ναού του Αγίου Παύλου φέρουν έναν Πορτογαλικό αέρα
αρχιτεκτονικής ανάμεικτο με Ασιατικά στοιχεία. Θα έχουμε
χρόνο ελεύθερο για γεύμα και φυσικά για να επισκεφθούμε
κάποιο από τα καζίνο της πόλης (Venetian, City of Dreams,
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Lisboa, Grand Lisboa, Galaxy). Επιστροφή στο Χονγκ Κονγκ
και μην ξεχάσετε το βράδυ να παρακολουθήσετε (από τη
πλευρά της Κόουλουν και συγκεκριμένα τη Λεωφόρο των
Άστρων), το μεγαλύτερο σόου ηχητικών και οπτικών εφέ του
κόσμου να αποτυπώνεται στους ουρανοξύστες της πόλης,
αλλά και να φωτογραφηθείτε στο άγαλμα-ίνδαλμα της πόλης,
τον Μπρους Λι.
4η μέρα: Χονγκ Κονγκ - γκουιλίν/Υπερταχεία
Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την νέα
υπερταχεία, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να μεταβούμε
στην ενδοχώρα και συγκεκριμένα στο γκουιλίν, την πρώτη
αρχαία πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο δυτικού τύπου. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: γκουλίν - Κρουαζιέρα στον ποταμό Λι - γιανγκσούο
Με μία όμορφη κρουαζιέρα στον ποταμό Λι, θα απολαύσουμε
το σαγηνευτικό τοπίο που χαρίζουν τα καταπράσινα βουνά
και οι βραχώδεις σχηματισμοί με την αντανάκλασή τους στα
ήρεμα νερά του. Στη συνέχεια και κατά τη διαδρομή μας προς
το γραφικό γιανγκσούο, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε το
γηραιότερο δέντρο σε σχήμα ομπρέλας, αλλά και να κάνετε
μία εξόρμηση στο ποτάμι με τον τοπικό παραδοσιακό τρόπο
- με σχεδία μπαμπού! Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο δυτικού τύπου. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: γιανγκσούο - Ορυζώνες Λονγκσένγκ - Σαντζιάνγκ
Κατά τη διαδρομή μας προς τα βόρεια θα θαυμάσετε το
ασύλληπτης ομορφιάς τοπίο που χαρίζουν οι ορυζώνες
Λονγκσένγκ και οι …καθρέπτες τους στα λιμνάζοντα νερά τους.
Θα συνεχίσουμε με έναν περίπατο στα παρακείμενα γραφικά
χωριά και θα φθάσουμε στην πανέμορφη πόλη Σαντζιάνγκ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να
περιπλανηθείτε στα σοκάκια της. Το βράδυ θα έχετε την

ευκαιρία να δοκιμάσετε ένα γεύμα με τον παραδοσιακό κινέζικο
τρόπο σε στρογγυλό περιστρεφόμενο τραπέζι. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Σαντζιάνγκ - γκουιλίν
Η περιοχή της Σαντζιάνγκ πραγματικά εντυπωσιάζει με τα
ξύλινα γραφικά της σπίτια, τον τρόπο κατασκευής τους και τις
ιδιαιτερότητες της μειονότητας Ντονγκ που ζει εκεί. Είναι αυτό
ακριβώς που περιμένετε να δείτε ως παραδοσιακό κινέζικο
πρότυπο ζωής, επισκεπτόμενοι την Κίνα. Η σημερινή μας
ξενάγηση περιλαμβάνει επίσκεψη στην εκπληκτική γέφυρα του
Ανέμου και της Βροχής (Chengyang) με τον όμορφο διάκοσμο
από παγόδες. Επιστροφή στο γκουιλίν, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και δείπνο δυτικού τύπου σε κοντινό εστιατόριο.
Χρόνος ελεύθερος για μία παραδοσιακή παράσταση.
Διανυκτέρευση.
8η μέρα: γκουιλίν, "Σπήλαιο Καλαμένιου Αυλού",
"Προβοσκίδα του Ελέφαντα" - Σιάν
Κατά τη σημερινή μέρα θα δούμε το μεγαλύτερο και
εντυπωσιακότερο σπήλαιο του γκουιλίν, γνωστό ως "Σπήλαιο
του Καλαμένιου Αυλού". Το θέαμα από σταλακτίτες και
σταλαγμίτες με την τεχνική του ιδιαίτερου φωτισμού είναι
μοναδικό. Στη συνέχεια θα δούμε έναν ιδιαίτερου σχήματος
βράχο, που μοιάζει με προβοσκίδα ενός γιγάντιου πέτρινου
ελέφαντα που πίνει νερό από το ποτάμι. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση για Σιάν (την πρώτη αρχαία πρωτεύουσα
της "Αυτοκρατορίας του Κέντρου" και αφετηρία του Δρόμου
του Μεταξιού). Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο
δυτικού τύπου. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Σιάν, Περιήγηση πόλης, Πήλινος Στρατός
Πρωινή ξενάγηση στον περίφημο Πήλινο Στρατό - το μεγαλύτερο
ταφικό κτέρισμα της ανθρωπότητας, που αποτελείται από 8.099
πήλινα αγάλματα στρατιωτών και αλόγων, στις φυσικές τους
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Σιάν

Σανγκάη

Σιτάνγκ

ΚΙΝΑ

Χανγκτσόου

Σαντζιάνγκ
Γκουιλίν

Γιανγκσούο

Χονγκ Κονγκ
Μακάο

ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ

διαστάσεις. Ακολουθεί η περιήγησή μας στην πόλη για να
δούμε τον Πύργο της Καμπάνας και την Παγόδα της Μεγάλης
Χήνας με θέα τα καλοδιατηρημένα τείχη της δυναστείας των
Μινγκ. Δείπνο με παρακολούθηση του φημισμένου θεάματος
μουσικής και χορού της δυναστείας των Τανγκ (Tang Dynasty
Show). Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Σιάν - Χανγκτσόου, Κρουαζιέρα στη λίμνη Σιχού,
Φυτείες Τσαγιού
Μεσημεριανή πτήση για Χανγκτσόου. Άφιξη και βαρκάδα στην
ειδυλλιακή λίμνη Σιχού (Δυτική λίμνη) με τις κατάφυτες όχθες,
τα πέτρινα γεφύρια και τα περίπτερα-παγόδες. Διασχίζοντας
τις φυτείες τσαγιού της περιοχής θα φθάσουμε στο κέντρο της
πόλης και θα έχουμε χρόνο στον πεζόδρομο με τις αγορές.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και δείπνο μπουφέ εντός του
ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Χανγκτσόου - Σιτάνγκ/Υδάτινες πόλεις - Σαγκάη
Πρωινή αναχώρηση για τη Σαγκάη με καθ΄ οδόν επίσκεψη
στον βουδιστικό ναό Λινγκ γιν (αναπαύσεως της ψυχής).
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας θα έχουμε την ευκαιρία να
γνωρίσουμε την αρχαία υδάτινη πόλη Σιτάνγκ, που μοιάζει
σαν να βγαίνει από όνειρο. Εκεί θα περπατήσουμε στον μακρύ
σκεπαστό διάδρομο του κεντρικού καναλιού της πόλης, θα
θαυμάσουμε τα παμπάλαια σπιτάκια και τα στενά δρομάκια
και θα κάνουμε και μία μίνι κρουαζιέρα στην διάσημη υδάτινη
πόλη. Συνεχίζουμε για τη Σαγκάη. Στάση για δείπνο σε κινέζικο
εστιατόριο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Σαγκάη, Κήποι γιού γιουάν, Βούδας από Νεφρτίτη,
Εργοστάσιο μεταξιού, Συνοικία Τιανζιφάνγκ
Κατά τη διάρκεια της σημερινής περιήγησής μας στην πόλη θα
επισκεφθούμε τους περίτεχνους Κήπους του γιού γιουάν, ένα
παλιό ιστορικό και γραφικό μέρος για να ξεναγηθούμε, αλλά
και για να αγοράσετε οτιδήποτε παραδοσιακό ή αναμνηστικό.
Ακολουθεί η επίσκεψή μας στον ναό του Βούδα από νεφρίτη. Στο
κέντρο της πολύβουης πόλης, θα δείτε μία μονή-ησυχαστήριο,
καθώς και έναν από τους διασημότερους ναούς του Βούδα στον
κόσμο, που χρονολογείται από το 1882, με βουδιστικά αγάλματα
που φέρουν τη δική τους ιστορία από ταξίδια σε Βιρμανία,
Σιγκαπούρη και Θιβέτ. Το κρυστάλλινο και αστραφτερό λευκό
χρώμα του νεφρίτη χαρίζει την ομορφιά και την αγιότητα που
αξίζει σε αυτά τα αγάλματα, ενώ οι πίνακες ζωγραφικής, οι
συλλογές πορσελάνης και οι βουδιστικές γραφές, καθιστούν

τον ναό σεβαστό και ελκυστικό. Αφού μάθουμε τα μυστικά της
παραγωγής μεταξιού σε ένα τοπικό εργοστάσιο, θα γνωρίσουμε
το SOHO της Σαγκάης, την περιοχή Τιανζιφάνγκ, που έχει
μεταμορφωθεί από μία βιομηχανική παραμελημένη περιοχή σε
τόπο διασκέδασης και καινοτόμων τάσεων διακόσμησης και
αρχιτεκτονικής. Ακολουθεί παρακολούθηση παράστασης με τα
καλύτερα ακροβατικά σόου στον κόσμο (σε ένα από τα καλύτερα
θέατρα της περιοχής). Στάση για Κινέζικο δείπνο. Διανυκτέρευση.
13η μέρα: Σαγκάη, Προβλήτα Μπαντ, Λεωφόρος Ναντζίνγκ,
Πύργος Τζιν Μάο, Σιν Τιαντ Ντι
Η σημερινή μας ξενάγηση έχει αφετηρία τη διάσημη προβλήτα
Μπαντ, γνωστή για τη δυτικού τύπου αρχιτεκτονική της.
Θα περάσουμε από τη γεμάτη πολυκαταστήματα λεωφόρο
Ναντζίνγκ και θα επισκεφθούμε τον ύψους 420 μέτρων πύργο
Τζιν Μάο (Πύργο της Ευημερίας), από τους μεγαλύτερους του
κόσμου (μεγαλύτερος από τους δίδυμους πύργους της Κουάλα
Λουμπούρ), ένα νέο επίτευγμα της Αμερικανο-Κινεζικής
συνεργασίας με σχεδιαστική βάση τον ευοίωνο αριθμό οκτώ,
που από το παρατηρητήριο του 88ου ορόφου του χαρίζει μία
απίστευτη θέα στην γύρω περιοχή. Θα συνεχίσουμε για το κέντρο
της πόλης και την περιοχή Σιν Τιάντ Ντι. Περιοχή με ιστορική
και πολιτιστική κληρονομιά και ένας μοντέρνος πεζόδρομος,
διακοσμημένος από μοντέρνα αρχιτεκτονική. Ο συνδυασμός
των παλαιών στοιχείων με τον μεταμοντέρνο διάκοσμο του
εσωτερικού των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, καφετεριών
και γκαλερί, αφήνει σίγουρα μία ιδιαίτερη εντύπωση! Δείπνο
μπουφέ δυτικού τύπου εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
14η μέρα: Σαγκάη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με
ενδιάμεσο σταθμό.
15η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: • Το ταξίδι πραγματοποιείται με ελάχιστη συμμετοχή
15 ατόμων • Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι μικρότερη (π.χ.10
άτομα) το ταξίδι δεν ακυρώνεται - πραγματοποιείται με επιβάρυνση
€ 150 κατ’ άτομο • Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν
αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του • Απαραίτητο
διαβατήριο με 6μηνη ισχύ και μια έγχρωμη φωτογραφία με σκούρο
ένδυμα σε λευκό φόντο • Υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσετε το
ταξίδι σας στο Πεκίνο, προσθέτοντας άλλες 3 διανυκτερεύσεις και
έχοντας ένα πλήρες πακέτο εκδρομών, όπως αυτό αναγράφεται
στο πρόγραμμά μας "Υδάτινες πόλεις και Πήλινος Στρατός".

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Προτεινόμενα ξενοδοχεία:
• 2 Διανυκτερεύσεις στο Χονγκ Κονγκ: Harbour Plaza 8 Degrees 4*
• 2 Διανυκτερεύσεις στο γκουιλίν: Lijiang Waterfall Hotel 5*
• 1 Διανυκτέρευση στο γιανγκσούο: New West Street Hotel 4*
• 1 Διανυκτέρευση στο Σαντζιάνγκ: Dongxiang Guest House 5*
• 1 Διαν/ση στο Σιάν: Grand Noble Hotel 5*
• 1 Διαν/ση στο Χανγκτσόου: Zhejiang International Hotel 5*
• 2 Διανυκτερεύσεις στη Σαγκάη: Northern Star 5*
Τιµή κατ' άτοµο
15 µέρες
17/4
8/5, 29/5, 19/6, 3/7, 24/7, 31/7, 7/8,
21/8, 4/9, 16/10, 6/11, 18/12

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

2390

+ 750

2290

+ 750

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
- απ΄ ευθείας για Πεκίνo με Air China ή με ενδιάμεσο σταθμό
με Aeroflot ή Emirates • Ξενοδοχεία 4*, 5* • Ημιδιατροφή
καθημερινά • Ακροβατικό σόου στη Σαγκάη • Κλιματιζόμενα
λεωφορεία για τις μετακινήσεις από/προς τα αεροδρόμια
του εξωτερικού και για όλες τις εσωτερικές μετακινήσεις
του προγράμματος • Επισκέψεις, περιηγήσεις, είσοδοι,
εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Έμπειρος
αρχηγός-συνοδός από την Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής και
επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, Βίζα εισόδου στην
Κίνα, Ατομική ασφαλιστική κάλυψη: € 910 • Τοπικοί φόροι:
€ 150 περίπου κατ' άτομο, πληρωτέοι στην Κίνα • Δείπνο την
ημέρα επιστροφής.
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ΙΑΠΩΝΙΑ
ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΟΥ
Με ειδική αναχώρηση την εποχή των Ανθισµένων Κερασιών*
Οσάκα, Νάρα, Όρος Κόγια µε πρωινή προσευχή, Χιροσίµα, Μιγιατζίµα, Κιότο, Φουσίµι Ινάρι,
Αραγιασίµα/∆άσος Μπαµπού, Πάρκο Μαϊµούδων, Λίµνη Άσι/Όρος Φούτζι, Χακόνε, Τόκιο
• Απολαύστε μαζί μας την μοναδική εμπειρία της πρωινής προσευχής στο ιερό όρος Κόγια, με διαμονή εντός της Μονής!!!
• Χαλαρώστε στις ιαματικές πηγές της μονάδας σας στη Χακόνε • Επισκεφθείτε το εκπληκτικού φυσικού κάλλους Δάσος Μπαμπού • Γνωρίστε τους πίθηκους του
χιονιού, ένα είδος ενδημικό στην Ιαπωνία, στο Πάρκο των Μαϊμούδων • Παρακολουθείστε την παραδοσιακή τελετή τσαγιού στη γραφική συνοικία Γκιόν του Κιότο
• Απολαύστε μια Κρουαζιέρα με "πειρατικό" πλοίο στην πανέμορφη λίμνη Άσι, στους πρόποδες του Φούτζι • Θαυμάστε τους εντυπωσιακούς καταρράκτες Κέγκον
και τη λίμνη Τσουζέντζικο με το τελεφερίκ, κατά την ημερήσια εκδρομή μας στο Νίκκο • Κάντε διαδρομές με το τραίνο-βολίδα - Εξασφαλισμένη από εμάς η
μεταφορά των αποσκευών σας στα δύσκολα σημεία του προγράμματος (συνολικά δύο φορές) • Ξενοδοχεία 4*, εκτός του όρος Κόγια, όπου η διανυκτέρευση γίνεται
σε κοιτώνες • Ημιδιατροφή στην ακριβή Ιαπωνία!!! • Εξαιρετικές πτήσεις με Emirates για Οσάκα και επιστροφή από Τόκιο
1η μέρα: Αθήνα - Οσάκα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού
για την Οσάκα, μία από τις σημαντικότερες πόλεις της Ιαπωνίας,
κτισμένη στο Δέλτα του ποταμού γιόντο στο νησί Χονσού.
2η μέρα: Οσάκα, Ξενάγηση
Άφιξη σε ένα από τα σημαντικότερα κατασκευαστικά και εμπορικά
λιμάνια του κόσμου, την Οσάκα, τον "Μεγάλο Λόφο", όπως
μεταφράζεται το όνομά της. Η γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά
με επίσκεψη στο φημισμένο και καλοδιατηρημένο κάστρο που
βρίσκεται στο κέντρο της και εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με
τον όγκο του, την εξωτερική του διακόσμηση με φύλλα χρυσού
και τον καταπράσινο περιβάλλοντα χώρο. Σήμερα αποτελεί ένα
πολύ ενδιαφέρον μουσείο με αξιόλογα εκθέματα ρουχισμού
των μεσαιωνικών χρόνων, πολεμικών αντικειμένων και
αναπαραστάσεων από την καθημερινότητα της σκληρής ζωής
των Σαμουράι, ενώ το πάρκο με τις κερασιές που το περιβάλλει,
αποτελεί όαση δροσιάς και προσφέρεται για ρομαντικούς
περιπάτους. Ακολουθεί η περιοχή της Ουμέντα, στον τομέα
Kita-ku, με τα υπερμεγέθη φουτουριστικά κτίρια. Η ανάβαση
στο Umeda Sky Building, το 19ο ψηλότερο οικοδόμημα στην
περιφέρεια της Οσάκα, είναι μία μοναδική εμπειρία. Αποτελείται
από δύο πύργους των 40 ορόφων, συνδεδεμένων μεταξύ τους,
στεγάζει πολλά γραφεία πολυεθνικών εταιρειών και η 360 μοιρών
θέα από τον τελευταίο όροφο κόβει την ανάσα και αποκαλύπτει
αυτό που χαρακτηρίζεται σαν "Ιαπωνικό θαύμα". Θα καταλήξουμε
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στην περιοχή Dotombori, εκεί όπου χτυπά η εμπορική καρδιά της
Οσάκα, με εκατοντάδες καταστήματα και εστιατόρια. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Σημείωση: Εάν η ξενάγησή μας δεν ολοκληρωθεί σήμερα, θα
συνεχιστεί το επόμενο πρωινό.
3η μέρα: Οσάκα - Νάρα - Κόγια (2 ώρες από Οσάκα)
Πρωινή αναχώρηση για τη Νάρα. Άφιξη και επίσκεψη του ναού
Todaiji και του περίφημου Πάρκου των Ελαφιών. Συνεχίζουμε για το
όρος Κόγια (ένα θρησκευτικό κέντρο που ιδρύθηκε το 816 από τον
βουδιστή μοναχό Kobo Daishi). Τακτοποίηση σε παραδοσιακούς
γιαπωνέζικους δίκλινους κοιτώνες.
Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα να παραλάβετε την κύρια
αποσκευή σας στο Κιότο, για να μπορέσετε να είστε άνετοι στο
διήμερο πρόγραμμα που ακολουθεί (όρος Κόγια, Χιροσίμα).
4η μέρα: Κόγια, Πρωινή προσευχή - Χιροσίμα
Σήμερα το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε
το τελετουργικό της προσευχής των μοναχών. Ακολουθεί
παραδοσιακό γιαπωνέζικο πρωινό και αφού γεμίσουν τα
πνευμόνια μας με τον καθαρότερο αέρα της χώρας, θα μεταβούμε
με τραίνο στην ιστορική πόλη Χιροσίμα (γνωστή από την
έκρηξη της πρώτης ατομικής βόμβας το 1945). Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
5η μέρα: Χιροσίμα - Μιγιατζίμα - Κιότο
Πρωινή επίσκεψη στο γραφικό νησί Μιγιατζίμα με την περίφημη
πλωτή πύλη (χαρακτηριστικό πολυ-φωτογραφημένο σημείο της

χώρας). Συνεχίζουμε με το πάρκο της Ειρήνης και το αντίστοιχο
μουσείο. Περνώντας από τον Θόλο της ατομικής βόμβας, θα
υπάρχει χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια θα μεταβούμε στον
Σιδηροδρομικό Σταθμό και θα επιβιβαστούμε στο τραίνο για το
Κιότο, μια πόλη-ζωντανό μουσείο της Ιαπωνικής κουλτούρας. για
να καταλάβει κανείς την Ιαπωνία πρέπει να ζήσει στα δρομάκια και
στο περιβάλλον της παλιάς και επί 1.000 χρόνια πρωτεύουσας της
χώρας. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος
για να εξερευνήσετε το Νισίκι Μάρκετ, γεμάτο από εστιατόρια και
μικρομάγαζα - επισκέψιμο κατά τις βραδινές ώρες.
6η μέρα: Κιότο, Ξενάγηση, Τελετή τσαγιού
Η γνωριμία του Κιότο θα ξεκινήσει με περιήγηση στο "Μονοπάτι
του Φιλόσοφου", με τις εκατοντάδες κερασιές, αγαπημένο
μέρος των κατοίκων της πόλης. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στον
ναό ρυουαντζί (Ryōan-ji) και στο περίφημο Χρυσό Περίπτερο
Κινκάκουτζι (Kinkakuji). Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο κάστρο
Νίτζο (Nijo), γνωστό για τον ξύλινο ναό του. Η μέρα μας θα κλείσει
με βόλτα στη γραφική συνοικία γκιόν, όπου θα παρακολουθήσουμε
την παραδοσιακή τελετή τσαγιού. Ακολουθεί (προαιρετικά) ένα
μοναδικό δείπνο, βλέποντας ντόπιους να περνούν από την περιοχή
φορώντας τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες.
7η μέρα: Κιότο, Φουσίμι Ινάρι, Αραγιασίμα/Δάσος Μπαμπού,
Πάρκο Μαϊμούδων
Με τη σημερινή μας εκδρομή θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε
ιδιαίτερους τόπους της Ιαπωνίας. Αρχικά θα μεταβούμε στα νότια
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ΙΑΠΩΝΙΑ

Νίκκο

Τόκιο
Κιότο

Χακόνε

Καμακούρα

Λίμνη
Άσι

Οσάκα
Χιροσίμα

Όρος Φούτζι

Νάρα
Κόγια

Μιγιατζίμα

ΜΙΓΙΑΤΖΙΜΑ

της πόλης, όπου θα επισκεφθούμε τον ναό που είναι αφιερωμένος
στη θεότητα του ρυζιού Φουσίμι Ινάρι, με τις περισσότερες από
40.000 λατρευτικές πύλες (Τόρι) βαμμένες σε έντονο πορτοκαλίκόκκινο χρώμα να απλώνονται μέχρι την κορυφή του βουνού.
Εκεί το τάμα συνεχίζει να βοηθάει εδώ και αιώνες την άρτια
και πλούσια παραγωγή ρυζιού, αλλά και το εμπόριο και τις
επιχειρήσεις! Αναχώρηση για την περιοχή της Αρασιγιάμα
("το Βουνό της Καταιγίδας"), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
επισκεφθούμε το εντυπωσιακό και πανέμορφο Δάσος Μπαμπού.
Πέρα από το φυσικό του κάλλος, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
στοιχεία του δάσους αυτού, είναι ο ιδιαίτερος ήχος που παράγεται,
καθώς ο άνεμος περνά μέσα από τα καλάμια και τις φυλλωσιές
των μπαμπού. Ένα μοναδικό θαύμα της φύσης, που αφήνει
άναυδο κάθε επισκέπτη! Στη συνέχεια θα δούμε το Πάρκο των
Μαϊμούδων/Πίθηκοι του χιονιού, ένα είδος ενδημικό στην Ιαπωνία,
καθώς και τις παραδοσιακές κατοικίες των ιερέων στον ναό του
Παραδεισένιου Δράκου (Τενριουτζί). Χρόνος ελεύθερος για να
απολαύσετε μία βόλτα στο ποτάμι ή να ξεκουραστείτε σε κάποιο
καφέ της περιοχής. Επιστροφή στο Κιότο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Κιότο - Λίμνη Άσι (Όρος Φούτζι) - Χακόνε
Αναχώρηση με τραίνο-βολίδα για τους πρόποδες του ιερού όρους
Φούτζι (3 ώρες). Άφιξη και βόλτα με "πειρατικό" πλοίο στην όμορφη
λίμνη Άσι, με θέα το Φούτζι. Μετά το τέλος της κρουαζιέρας θα
μεταβούμε στην Χακόνε (περιοχή γνωστή για τις φυσικές ιαματικές
της πηγές). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για
να απολαύσετε το μπάνιο σας στις ιαματικές πηγές της μονάδας
σας.
9η μέρα: Χακόνε - Τόκιο
Μεταφορά με τραίνο στο Τόκιο. Άφιξη και επίσκεψη στους ναούς
Ασάκουσα και Σενσότζι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους
υπέροχους κήπους του βασιλικού ανακτόρου και θα περιηγηθούμε
στον γνωστό δρόμο Νακαμίσε με τα ηλεκτρονικά και στο Σιντζούκου
Τελικές τιµές µε φόρους κατ’ άτοµο
12 µέρες
20/3 - Sakura
24/4
22/5
07/6, 10/7, 9/8, 23/8, 6/9
22/11 ~ Koyo, Η νοσταλγική περίοδος!
(Τα κόκκινα φθινοπωρινά χρώματα του σφενδάμου!!!)

2880
2780
2680
2880

∆ιαφορά
Μονόκλινου
+780
+ 750
+ 750
+ 750

2680

+ 750

∆ίκλινο

Οι αναχωρήσεις του Μαρτίου και του Απριλίου συμπίπτουν με την
Εποχή των Ανθισμένων Κερασιών (Sakura Season).
ελάτε να υποδεχθούμε μαζί την Άνοιξη στην ιαπωνία!

με τα εμπορικά. Τέλος, θα επισκεφθούμε το μητροπολιτικό
παρατηρητήριο για να θαυμάσουμε τη θέα της πόλης από ψηλά!
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για
να επισκεφθείτε τη συνοικία Χαραζούκου, που εντυπωσιάζει με τη
νεανική κολεξιόν της και τους εμπορικούς δρόμους της περιοχής
γκίνζα (Ginza).
10η μέρα: Τόκιο - Νίκκο (κατά μήκος του ρομαντικού Δρόμου της
Ιαπωνίας) - Τόκιο
Πρωινή αναχώρηση για το Νίκκο, όπου θα επισκεφθούμε τον
ναό Τοσόγκου με τα περίτεχνα διακοσμημένα κτίσματα. Χρόνος
ελεύθερος για γεύμα (προαιρετικό) και συνεχίζουμε για να
θαυμάσουμε τους εντυπωσιακούς καταρράκτες Κέγκον και τη λίμνη
Τσουζέντζικο (Chuzenjiko) με το τελεφερίκ. Επιστροφή στο Τόκιο
και το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.
11η μέρα: Τόκιο - Καμακούρα - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την Καμακούρα, πρωτεύουσα της Ιαπωνίας
το 1192-1333. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε τον ναό του Μεγάλου Βούδα (Νταϊμπούτσου) με
το ύψους 11,4 μέτρων και βάρους 100 τόνων μπρούτζινο άγαλμά
του - ένα από τα δύο μεγαλύτερα μπρούτζινα αγάλματα του Βούδα
στην Ιαπωνία. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τον ναό της Θεάς
Κάνον και θα περπατήσουμε στο γραφικό δρομάκι Κομάτσι Ντόρι
με τα εστιατόρια, τα καφέ και τα χαρακτηριστικά παλιά μαγαζάκια,
απ΄ όπου θα έχουμε την ευκαιρία να αγοράσουμε κάποια τελευταία
σουβενίρ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα
μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: • Απαραίτητη προκράτηση 30 ημερών πριν την
αναχώρηση • Υποχρεωτική ελάχιστη συμμετοχή 25 ατόμων • Σε
περίπτωση μικρότερης συμμετοχής (15-20 άτομα), η εκδρομή
πραγματοποιείται με επιβάρυνση: + € 290
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με Emirates μέσω
ενδιάμεσου σταθμού • Πάσο μεταφοράς τραίνων • Ξενοδοχεία 4*,
εκτός του όρος Κόγια, όπου η διανυκτέρευση γίνεται σε κοιτώνες
(1 Διαν/ση στην Οσάκα, 1 Διαν/ση στο όρος Κόγια, 1 Διαν/ση στη
Χιροσίμα, 3 Διαν/σεις στο Κιότο, 1 Διαν/ση στη Χακόνε, 2 Διαν/
σεις στο Τόκιο) • Ημιδιατροφή (πρωινό και γεύμα καθημερινά)
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Συνοδός από Αθήνα.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος
καυσίμων: € 890/άτομο • Τοπικοί φόροι: € 85/άτομο
(καταβάλλονται τοπικά).

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Σ ΑΝ Α Χ Ω Ρ ΗΣ ΕΙΣ
Εγγυημένες προγραμματισμένες
αγγλόφωνες αναχωρήσεις
Επισκεφθείτε την Ιαπωνία σε μία από τις ειδικές
αναχωρήσεις και εξασφαλίστε τη χαμηλότερη
δυνατή τιμή και εγγυημένη αναχώρηση από τον
συνεργάτη μας στην Ιαπωνία, ακόμα και για
συμμετοχή ενός άτομου.
Με διαμονή στο Τόκιο και στο Κιότο, θα έχετε την
ευκαιρία να γνωρίσετε τις δύο αυτές όμορφες
πόλεις, αλλά και τις γύρω περιοχές τους (όπως
τη Χακόνε στους πρόποδες του όρους Φούτζι, τη
Νάρα, το πάρκο Όνσι κ.ά) σε ένα πρόγραμμα με
πλήρη διατροφή (από την δεύτερη μέρα άφιξης
στο Τόκιο).
Στην τιμή Περιλαμβάνονται τα αεροπορικά
σας εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό, διαμονή
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, εκδρομές και
μεταφορές με αγγλόφωνες ξεναγήσεις.
Ενδεικτικά ξενοδοχεία
• 3 Διαν/σεις: Tokyo Sunshine City Prince 4*
• 3 Διαν/σεις: Kyoto Hankyu 4*

Τιµή κατ’ άτοµο σε
∆ιαφορά
∆ίκλινο
Μονόκλινου
Τόκιο(3)-Όρος Φούτζι-Χακόνε-Κιότο(3)
7/4, 5/5, 19/5, 9/6, 7/7, 21/7, 18/8, 8/9,
29/9, 13/10, 10/11, 1/12
Αγγλόφωνο πρόγραµµα µε άλλους
πελάτες

2300

+ 550

Δεν Περιλαμβάνονται: (€ 890) για : Φόρους αεροδρομίων,
επίναυλο καυσίμων, ασφάλεια αστικής ευθύνης,
ιατροφαρμακευτική ασφάλεια. Τοπικά θα πληρώσετε
μόνο το κόστος μεταφοράς με την υπερταχεία στο
Κιότο: Μέση τιμή € 130
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• Επιλογή ξενοδοχείων 4* ή 5*, όπως HILTON HANOI, MILLENIUM ή παρόμοια!
• Το μόνο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 2ήμερη κρουαζιέρα-εμπειρία ζωής στο Χα Λονγκ Μπέι με πλήρη διατροφή!!!
• Βαρκάδα στα κανάλια στο Δέλτα του Μεκόνγκ και μετάβαση με καρότσα για το γεύμα μας με τους ντόπιους ...γιατί η βιετναμέζικη κουζίνα είναι η πιο νόστιμη της Ινδοκίνας!!!
• Επίσκεψη στα Μαρμάρινα Βουνά και στον αρχαιολογικό χώρο του Μι Σον
• Δώρο: Παράσταση με μαριονέτες στο νερό, Ξενάγηση με ηλεκτρικό αμαξίδιο στα ανάκτορα της Χουέ!

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΙΕΤΝΑΜ

και χρόνος για κολύµπι σε εξωτικές παραλίες!
1η μέρα: Αθήνα - Ανόι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Ανόι.

εντυπωσιακή για τα γυρίσματα της γαλλικής ταινίας
"Ινδοκίνα". Επιστροφή στο Ανόι αργά το απόγευμα.
Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ανόι, Ξενάγηση, Παράσταση με Μαριονέτες στο
Νερό
Άφιξη και ξενάγηση στο Ανόι, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα δούμε το συγκρότημα του "θείου Χο" (Χο Τσι Μιν) με
το προεδρικό μέγαρο, τις κατοικίες και τα διάφορα άλλα
κτίρια. Ακολουθεί επίσκεψη στον εντυπωσιακό Ναό της
Λογοτεχνίας και στο πρώτο πανεπιστήμιο του Βιετνάμ,
αφιερωμένο στον Κομφούκιο. Συνεχίζουμε με το μεγαλύτερο
Εθνολογικό Μουσείο της Ινδοκίνας και θα χαλαρώσουμε
παρακολουθώντας μια εντυπωσιακή παράσταση με
μαριονέτες στο νερό. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης,
θα δοθεί γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ανόι - Κρουαζιέρα στον Κόλπο Χα Λονγκ
(Διανυκτέρευση εντός του πλοίου)
Πρωινή αναχώρηση για το θεαματικότερο φυσικό
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, τον περίφημο Κόλπο
του Χα Λονγκ. Καταπράσινοι ασβεστολιθικοί βράχοι
και εντυπωσιακά σπήλαια συμπληρώνουν μοναδικά το
τοπίο, προσφέροντας συναρπαστικές εικόνες. Επιβίβαση
σε παραδοσιακό ξύλινο ιστιοφόρο και γνωριμία με το
πλήρωμα. Ακολουθεί γεύμα στο πλοίο και στάση σε ένα
παραθαλάσσιο χωριό, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
δούμε ένα σχολείο, καθώς και καλλιέργεια μαργαριταριών
- και όλα αυτά με παραδοσιακές βάρκες (σαμπάνς).
Το απογευματινό μας κοκτέιλ θα το απολαύσουμε στα
χρώματα του δειλινού σε ξαπλώστρες. Ακολουθεί δείπνο
και βραδινό ψάρεμα.

3η μέρα: Ανόι, Βόλτα με ποδηλατάμαξες, Προαιρετική
εκδρομή στον ποταμό Ταμ Κοκ (βόλτα με καλαμένιες
βάρκες)
Σήμερα το πρωί θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία
βόλτα με τα περίφημα Cyclo (ποδηλατάμαξες) στα κεντρικά
σημεία της πόλης. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για ψώνια
στην παλαιά αγορά. Προαιρετικά ακολουθείστε μία 2ωρη
διαδρομή μέσα από το γραφικό τοπίο της υπαίθρου, για να
φθάσετε στο Χόα Λου. Ακολουθεί μια 3ώρη διαδρομή με
καλαμένιες βάρκες στον ποταμό Ταμ Κοκ. γνωστός στους
ντόπιους σαν ο "ηπειρωτικός Κόλπος του Χα Λονγκ", θα
έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε και να φωτογραφίσετε το
υπέροχο τοπίο με τους διάσπαρτους ασβεστόλιθους. Θα
επισκεφθείτε επίσης την Bich Dong, η οποία αποτελείται
από τρεις παγόδες κτισμένες σε διαφορετικά επίπεδα στο
καταπράσινο βουνό. Η τοποθεσία θεωρήθηκε ιδιαίτερα
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5η μέρα: Κρουαζιέρα στον Κόλπο Χα Λονγκ - Ανόι
Μετά την πρωινή γυμναστική Τάι Τσι στα χρώματα της
ανατολής, θα επισκεφθούμε ένα εντυπωσιακό σπήλαιο
του Χα Λονγκ με καταπληκτική θέα στον κόλπο (σαν
φωταγωγημένο αμφιθέατρο σε διάφορες αποχρώσεις).
γεύμα (τύπου μπραντς) στο πλοίο και επιστροφή στο λιμάνι,
απ΄ όπου θα αναχωρήσουμε για το Ανόι. Ελεύθερος χρόνος
για να απολαύστε τη λίμνη Χόαν Κίεμ στο κέντρο της πόλης.
6η μέρα: Ανόι - Χουέ, Απαγορευμένη πόλη, Αυτοκρατορικός
τάφος, Μαρμάρινα Βουνά - Χόι Αν
Πολύ πρωινή αναχώρηση για την πτήση μας προς το
κεντρικό Βιετνάμ και την αυτοκρατορική πόλη Χουέ.
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την αρχαία οχυρωμένη

ακρόπολη και το πρώην ανάκτορο, που θυμίζει την
απαγορευμένη πόλη του Πεκίνου. Το τεράστιο αυτό
συγκρότημα θα έχουμε τη δυνατότητα να το χαρούμε
μετακινούμενοι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα συνεχίσουμε
την επίσκεψή μας στον τάφο του δεύτερου και πιο αγαπητού
αυτοκράτορα Minh Mang. Το απόγευμα θα μεταβούμε
οδικώς, κατά μήκος της τροπικής ακτογραμμής Ντα Νανγκ
προς το Χόι Αν. Κατά τη διαδρομή μας, θα επισκεφθούμε
τα περίφημα Μαρμάρινα Βουνά. Ένα σύμπλεγμα πέντε
λόφων από ασβεστόλιθο και μάρμαρο, προσκυνηματικός
τόπος για τους Βιετναμέζους, γεμάτος σπηλιές, σήραγγες
και ναούς που περιμένουν να τους ανακαλύψετε. Τα πέντε
βασικά ιερά στοιχεία της περιοχής είναι το μέταλλο, το ξύλο,
το νερό, η φωτιά και το χώμα. Με ανελκυστήρα μπορείτε να
ανεβείτε στην παγόδα και να απολαύσετε την υπέροχη θέα
που χαρίζουν τα βουνά και στη συνέχεια να κατεβείτε μέχρι
την χαρακτηριστική σπηλιά της περιοχής. Συνεχίζουμε για
το Χόι Αν, παίρνοντας το γεύμα μας κατά τη διαδρομή.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο για να
επισκεφθείτε τις τοπικές αγορές.
Σημείωση: Σε περίπτωση μη πρωινής πτήσης, η εκδρομή
για τα Μαρμάρινα βουνά θα γίνει σε μία από τις ελεύθερες
ημέρες στο Χόι Αν με αγγλόφωνο ξεναγό και για όσους
ακολουθήσουν το πρόγραμμα "Πανόραμα Βιετνάμ" μόνο.
7η μέρα: Χόι Αν, Περιήγηση
Πρωινή περιήγηση στο Χόι Αν, για να δούμε το ιστορικό
κινεζικό και ιαπωνικό κέντρο με την 400 ετών κλειστή
ιαπωνική γέφυρα, τον κινεζικό ναό της Θεάς της Θάλασσας
και την τοπική αγορά τροφίμων. Απόγευμα ελεύθερο.
8η μέρα: Χόι Αν, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε τη θάλασσα και να
χαλαρώσετε στις εξωτικές παραλίες. Επίσης, υπάρχει
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δυνατότητα για μια οργανωμένη προαιρετική εκδρομή με
ποδήλατα στους ορυζώνες της περιοχής.
9η μέρα: Χόι Αν - Μι Σον - Χο Τσι Μιν
Πρωινή επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Μι Σον,
σημαντικότατο μνημείο του Πολιτισμού των Τσαμς. Ο
χώρος έχει περισσότερα από 70 θρησκευτικά και διοικητικά
κτίσματα ινδουιστικής επιρροής και προστατεύεται από
την UNESCO. Σήμερα, μέσα στο τροπικό δάσος του Μι
Σον υπάρχουν περίπου 25 από αυτά τα κτίσματα-ιερά
συντηρημένα, ενώ τα υπόλοιπα είναι ερείπια με έντονα
τα σημεία των βομβαρδισμών της περιόδου 1970-75.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ντα Νανγκ για την πτήση
μας στο Χο Τσι Μιν (Σαϊγκόν). Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Χο Τσι Μιν (Σαϊγκόν), Ξενάγηση, Τούνελ Κου Τσι
Πρωινή αναχώρηση για Κου Τσι, όπου θα επισκεφθούμε
τα περίφημα δαιδαλώδη υπόγεια τούνελ, τα οποία κατά
τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, αποτελούσαν
κρησφύγετο των Βιετκόνγκ. Ακολουθεί ξενάγηση στο κέντρο
της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την
Παναγία των Παρισίων, το κεντρικό ταχυδρομείο του Άιφελ,
την γαλλική Όπερα, τον μεγάλο πεζόδρομο και την γεμάτη
από μικρομάγαζα διάσημη τοπική αγορά Μπεν Ταν. Στάση
για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
11η μέρα: Χο Τσι Μιν, Εκδρομή στο Δέλτα του Μεκόνγκ
Πρωινή δίωρη διαδρομή για τη νότια επαρχία Μπεν Τρε
(Ben Tre), που βρίσκεται στο Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ.
Φθάνοντας, θα κάνουμε μία βαρκάδα σε παραπόταμο του
Μεκόνγκ. Απολαύστε τη διαδρομή στο καταπράσινο κανάλι
και δείτε πώς ψαρεύουν οι ντόπιοι με παραδοσιακό τρόπο.
Θα επισκεφθούμε ένα εργαστήριο επεξεργασίας καρύδας
και κατασκευής τούβλων, θα γευθούμε τοπικά εδέσματα
σε τοπικό εστιατόριο και θα συνεχίσουμε τη βαρκάδα μας
μέσα από ένα πυκνό φοινικόδασος. Επιστροφή στο Χο Τσι
Μιν, όπου μπορείτε παρακολουθήστε (προαιρετικά) μια
συγκλονιστική παράσταση "Α Ο" στο μέγαρο της όπερας,
από τον χορογράφο του Cirque de Soleil.

12η μέρα: Χο Τσι Μιν - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μετάβαση στο αεροδρόμιο
και την πτήση επιστροφής στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου
σταθμού.
13η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Στις αναχωρήσεις με πτήσεις της Scoot, θα έχετε την ευκαιρία να
γνωρίσετε τη Σιγκαπούρη στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ
των πτήσεων Χο Τσι Μιν-Σιγκαπούρη / Σιγκαπούρη-Αθήνα.
Ρωτήστε τον συνοδό σας για το κόστος της οργανωμένης
επίσκεψης με 7ωρη χρήση λεωφορείου και πλήρη ξενάγηση της
πόλης.
Προτεινόμενα ξενοδοχεία:
Κεντρικά ξενοδοχεία 4*: Paragon Saigon + Belle Maison
Hadana Resort Hoi An + La Casa Hotel Hanoi + Paloma
Cruise ή αντίστοιχα.
ξενοδοχεία 4+5*: Novotel Saigon 4* sup + Belle
Maison Hadana Resort Hoi An 4* + Hilton Hanoi 5* +
Paloma Cruise 4* ή αντίστοιχα (Η συγκεκριμένη επιλογή
επιβαρύνεται με το ποσό των +115 € το άτομο).
ξενοδοχεία 5*: Grand Hotel Saigon + Hoi An Palm
Garden Resort + Hilton Hanoi + Athena Cruises ή
αντίστοιχα (Η συγκεκριμένη επιλογή επιβαρύνεται με το
ποσό των +380 € το άτομο).
Σημειώσεις: Δυνατότητα διαμονής σε resort στην εξωτική
παραλία της Ντα Νανγκ σε αντικατάσταση της διαμονής
σας στο Χόι Αν • Ξενοδοχεία 4*: Millennium Saigon +
Belle Maison Hadana Resort Hoi An + La Casa Hotel
Hanoi + Paloma Cruise ή αντίστοιχα • Ξενοδοχεία 4*+5*:
Novotel Saigon 4*Sup + Belle Maison Hadana Resort Hoi
An 4* + Hilton Hanoi 5* + Paloma Cruise 4* ή αντίστοιχα
• Ξενοδοχεία 5*: Pullman Saigon + Palm Garden Resort +
Hilton Hanoi + Paloma Star Cruise ή αντίστοιχα • Η ροή του
προγράμματος μπορεί να αλλάξει, αν αυτό κριθεί αναγκαίο
για την καλύτερη έκβασή του • Η παραπάνω εκδρομή
έχει κοστολογηθεί για ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων. Σε
περίπτωση 10 ατόμων, η εκδρομή πραγματοποιείται με
επιβάρυνση +120 € το άτομο και σε περίπτωση 8 ατόμων
θα υπάρχει επιβάρυνση + 180 € το άτομο.

Τιµή κατ’ άτοµο σε ξενοδοχεία 4*
13 µέρες
25/4
4/4, 16/5
25/6, 9/7, 6/8, 20/8, 3/9
24/9
8/10, 22/10, 12/11, 3/12
12ήµερα προγράµµατα µε µία ∆ιανυκτέρευση
λιγότερη στο Ανόι. Το πρόγραµµα γίνεται από
Ανόι προς Χο Τσι Μιν

1180
1100
1199
1250

∆ιαφορά
Μονόκλινου
+ 400
+ 400
+ 400
+ 400

1250

+ 400

∆ίκλινο

οι παραπάνω τιμές ισχύουν για τις 15 πρώτες συμμετοχές
Από 25/6 έως και 24/9 το πρόγραμμα γίνεται αντίστροφα,
με άφιξη στο Χο Τσι Μιν και επιστροφή από Ανόι.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου
σταθμού • Δώρο του Γραφείου μας ένα ζεστό γεύμα κατά τη
διάρκεια της μεγάλης πτήσης • Διαμονή σε επιλεγμένα κεντρικά
ξενοδοχεία 4* (και όχι απομακρυσμένα 5*) • Πρωινό και 8 γεύματα
συνολικά • Παράσταση σε θέατρο με μαριονέτες στο νερό στο Ανόι
• Μεταφορές, εκδρομές και εσωτερικές πτήσεις, όπως αναγράφονται
στο πρόγραμμα • Μεταφορές με ηλεκτρικό αμαξίδιο στα ανάκτορα
της Χουέ • 2ήμερη κρουαζιέρα στον κόλπο Χα Λονγκ • Έμπειρος
αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ιατροφαρμακευτική
ασφάλεια: € 750 •Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, κόστος έκδοσης
βίζας: € 95 κατ’ άτομο (πληρώνονται τοπικά).
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• Ξενοδοχεία 4*, 5*, όπως HILTON HANOI, MILLENIUM ή παρόμοια!
• Το μόνο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 2ήμερη κρουαζιέρα-εμπειρία ζωής στο Χα Λονγκ Μπέι με πλήρη διατροφή!!!
• Βαρκάδα στα κανάλια στο Δέλτα του Μεκόνγκ και μετάβαση με καρότσα για το γεύμα μας με τους ντόπιους ...γιατί η βιετναμέζικη κουζίνα είναι η πιο νόστιμη της Ινδοκίνας!!!
• Δώρο: Παράσταση με μαριονέτες στο νερό, Ξενάγηση με ηλεκτρικό αμαξίδιο στα ανάκτορα της Χουέ,
Παρακολούθηση παραδοσιακών χορών Αψάρα με δείπνο

ΒΙΕΤΝΑΜ - ΚΑΜΠΟΤΖΗ (ΛΑΟΣ)
Η "Πόλη των Ναών" συναντά την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

1η μέρα: Αθήνα - Ανόι
2η μέρα: Ανόι, Ξενάγηση, Παράσταση με Μαριονέτες στο Νερό
3η μέρα: Ανόι, Βόλτα με ποδηλατάμαξες - Προαιρετική εκδρομή
στον ποταμό Ταμ Κοκ (βόλτα με καλαμένιες βάρκες)
4η μέρα: Ανόι - Κρουαζιέρα στον Κόλπο Χα Λονγ (Διανυκτέρευση
εντός του πλοίου)
5η μέρα: Κρουαζιέρα στον Κόλπο Χα Λονγ - Ανόι
6η μέρα: Ανόι - Χουέ, Απαγορευμένη πόλη, Αυτοκρατορικός
τάφος, Μαρμάρινα Βουνά - Χόι Αν
αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο πρόγραμμά
μας "Πανόραμα Βιετνάμ" σελ. 30
7η μέρα: Χόι Αν, Περιήγηση - Σιέμ ριπ (Καμπότζη)
Πρωινή περιήγηση στο Χόι Αν, για να δούμε το ιστορικό κινεζικό
και ιαπωνικό κέντρο με την 400 ετών κλειστή ιαπωνική γέφυρα,
τον κινεζικό ναό της Θεάς της Θάλασσας και την τοπική αγορά
τροφίμων. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ντα Νανγκ και πτήση
για το Σιέμ ριπ της Καμπότζης. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Σιέμ ριπ, Ναοί Άνγκορ Βατ, Άνγκορ Τομ, Τα Προμ
Νωρίς το πρωί θα επισκεφθούμε τον πιο διάσημο ναό, τον
μεγαλειώδη Άνγκορ Βατ - ("η πόλη των ναών"). Ακολουθεί η
οχυρωμένη πόλη Άνγκορ Τομ ("η μεγάλη πόλη"), πρωτεύουσα
του αρχαίου κράτους των Χμερ κατά τον 12ο αιώνα. Θα
συνεχίσουμε με το αίθριο των ελεφάντων μπροστά από τα
ερείπια του βασιλικού ανακτόρου και θα επισκεφθούμε το
εντελώς διαφορετικό και πολυ-κινηματογραφημένο αρχαίο
βουδιστικό μοναστήρι Τα Προμ, σχεδόν ανέπαφο μέσα στη
ζούγκλα που το έχει κυριολεκτικά καταβροχθίσει. Στάση για
γεύμα και προαιρετική απογευματινή βόλτα με ελέφαντες στον
λόφο Phnom Bakheng για να δείτε το δειλινό να χαρίζει μοναδικές
αποχρώσεις στον καταπληκτικό Άνγκορ Βατ. Αποχαιρετιστήριο
δείπνο με μουσική και χορούς Αψάρας.
9η μέρα: Σιέμ ριπ, Πλωτά χωριά (βαρκάδα στο πλημμυρισμένο
δάσος) - Χο Τσι Μιν (Βιετνάμ)
Στα πλωτά ψαροχώρια της τεράστιας λίμνης Τόνλε Σαπ θα
θαυμάσουμε τη διαφορετικότητα του τοπίου με τα τριώροφα
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πασσαλόπηκτα σπίτια των ψαράδων. Στην περίπτωση που η
λίμνη έχει πλημμυρίσει, θα σας προσφέρουμε ένα μοναδικό
δώρο: βαρκάδα στο πλημμυρισμένο δάσος. Στάση για γεύμα,
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Χο Τσι Μιν (Σαϊγκόν).
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Χο Τσι Μιν (Σαϊγκόν), Ξενάγηση, Τούνελ Κου Τσι
11η μέρα: Χο Τσι Μιν, Εκδρομή στο Δέλτα του Μεκόνγκ
12η μέρα: Χο Τσι Μιν - Αθήνα
13η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο πρόγραμμά
μας "Πανόραμα Βιετνάμ" σελ. 28
Σημειώσεις: Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν
αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του - με τις
ίδιες ακριβώς υπηρεσίες - και συνδυάζεται με το πρόγραμμα
"Πανόραμα Βιετνάμ"
• Το γραφείο μας έχει προ-επιλέξει θέσεις εντός του αεροσκάφους
για τα group • Τέλος, με επιβάρυνση, μπορείτε να προεπιλέξετε
θέσεις με "First row seat" ή "Scoot insilence" μέχρι 4 ημέρες πριν
την αναχώρηση • Η εκδρομή έχει κοστολογηθεί για ελάχιστη
συμμετοχή 15 ατόμων. Σε περίπτωση 10 ατόμων η εκδρομή
πραγματοποιείται με επιβάρυνση +120 € το άτομο και σε
περίπτωση 8 ατόμων θα υπάρχει επιβάρυνση + 180 € το άτομο
Προτεινόμενα ξενοδοχεία:
Κεντρικά ξενοδοχεία 4*: Paragon Saigon + Saem Siem Reap
+ Belle Maison Hadana Resort Hoi An + La Casa Hotel Hanoi +
Paloma Cruise ή αντίστοιχα.
ξενοδοχεία 4+5*: Novotel Saigon 4*sup + Saem Siem Reap +
Belle Maison Hadana Resort Hoi An 4*+ Hilton Hanoi 5*+ Paloma
Cruise 4* ή αντίστοιχα (Η συγκεκριμένη επιλογή επιβαρύνεται με
το ποσό των +115 € το άτομο).
ξενοδοχεία 5*: Grand Hotel Saigon + Hoi An Palm Garden Resort
+ Hilton Hanoi + Athena Cruises ή αντίστοιχα (Η συγκεκριμένη
επιλογή επιβαρύνεται με το ποσό των +320 € το άτομο).

Ενδεικτικές Διεθνείς πτήσεις της Scoot
Αθήνα
11.20
Σιγκαπούρη
04.30+1
Σιγκαπούρη
08.05
Ανόι
10.30
Σαϊγκόν
09.20
Σιγκαπούρη
12.20
Σιγκαπούρη
03.00
Αθήνα
09.05
Στις αναχωρήσεις με πτήσεις της Scoot, θα έχετε την ευκαιρία να
γνωρίσετε τη Σιγκαπούρη στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των
πτήσεων Χο Τσι Μιν-Σιγκαπούρη / Σιγκαπούρη-Αθήνα
ρωτήστε τον συνοδό σας για το κόστος της οργανωμένης επίσκεψης
με 7ωρη χρήση λεωφορείου και πλήρη ξενάγηση της πόλης.
Τιµή κατ’ άτοµο σε ξενοδοχεία 4*
13 µέρες
4/4, 16/5
25/4
25/6, 9/7, 6/8, 20/8, 3/9
24/9
8/10, 22/10, 12/11, 3/12
12ήµερα προγράµµατα µε µία ∆ιανυκτέρευση
λιγότερη στο Ανόι. Το πρόγραµµα γίνεται από
Ανόι προς Χο Τσι Μιν

1610
1740
1660
1780

∆ιαφορά
Μονόκλινου
+ 400
+ 400
+ 400
+ 400

1780

+ 400

∆ίκλινο

οι παραπάνω τιμές ισχύουν για τις 15 πρώτες συμμετοχές
Από 25/6 έως και 24/9 το πρόγραμμα γίνεται αντίστροφα,
με άφιξη στο Χο Τσι Μιν και επιστροφή από Ανόι.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού
• Δώρο του Γραφείου μας ένα ζεστό γεύμα κατά τη διάρκεια της
μεγάλης πτήσης • Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 5* • Πρωινό
και 10 γεύματα συνολικά • Παράσταση σε θέατρο με μαριονέτες στο
νερό στο Ανόι •Αποχαιρετιστήριο δείπνο με μουσική και χορούς
Αψάρας στο Σιέμ ριπ (Καμπότζη) •Μεταφορές, εκδρομές και εσωτερικές
πτήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Μεταφορές με ηλεκτρικό
αμαξίδιο στα ανάκτορα του Χούε •2ήμερη κρουαζιέρα στον κόλπο του
Χα Λονγκ •Έμπειρος Αρχηγός/συνοδός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ιατροφαρμακευτική
ασφάλεια: € 750 •Τοπικοί φόροι και κόστος έκδοσης βίζας: € 150
(πληρώνονται τοπικά).
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ΧΟΪ ΑΝ

Ανόι

Λουάνγκ
Πραπάνγκ

Κόλπος
Χαλόνγκ

ΛΑΟΣ

Χουέ
Νανγκ
Ντα Νάνγκ
Χόι Αν

ΒΙΕΤΝΑΜ

Σιέμ Ριπ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

Χο Τσι Μιν
Δέλτα
Μεκόνγκ

Επέκταση στο ΛΑΟΣ

ΣΙΕΜ ΡΙΠ

Υπάρχει δυνατότητα 3ήμερης επέκτασης στο Λάος (Λουάνγκ Πραμπάνγκ),
είτε στην αρχή είτε στο τέλος του προγράμματος, με 2 διανυκτερεύσεις, μεταφορές,
εκδρομές, διαμονή σε ξενοδοχείο 4* και Ημιδιατροφή.
1η μέρα: Πτήση για Λουάνγκ Πραμπάνγκ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το καταπράσινο
Λάος και συγκεκριμένα για την πιο καλοδιατηρημένη
παραδοσιακή πόλη της νοτιοανατολικής Ασίας, το Λουάνγκ
Πραμπάνγκ, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
2η μέρα: Λουάνγκ Πραμπάνγκ,
Ξενάγηση πόλης, Καταρράκτης Κουανγκσί
Ακολουθώντας τα δασικά μονοπάτια θα φθάσετε στον
καταρράκτη Κουανγκσί, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να
κολυμπήσετε στα καταγάλανα νερά του και στις μικρές
λίμνες που σχηματίζονται. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία
να δείτε τις αρκούδες της περιοχής μέσα στο πάρκο τους.
Κατά την επιστροφή θα επισκεφθείτε μικρά παραδοσιακά
χωριά που κατασκευάζουν καλαίσθητα χειροτεχνήματα. Στο
κέντρο της πόλης θα δείτε τον παλαιότερο ναό Wat Sene και
τον μαγευτικό Wat Xiengthong με τις χαμηλές στέγες του,
αντιπροσωπευτικά μνημεία της κλασικής αρχιτεκτονικής
του Λάος. Ακολουθεί επίσκεψη στο βασιλικό ανάκτορο που
λειτουργεί ως μουσείο και φιλοξενεί ενδιαφέροντα αντικείμενα.

Στάση για πικ νικ και στη συνέχεια ανάβαση στην κορυφή του
λόφου Phousi, για να δείτε την επιχρυσωμένη Στούπα και
να θαυμάσετε μία μοναδική θέα της πόλης και του ποταμού
Μεκόνγκ στα χρώματα του δειλινού. Η μέρα μας θα κλείσει
με επίσκεψη στο μεγάλο απογευματινό τοπικό παζάρι, που
στήνεται μπροστά από τα ανάκτορα, στο κέντρο της πόλης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Λουάνγκ Πραμπάνγκ, Βαρκάδα στα σπήλαια Πακ
Ου - Πτήση επιστροφής
Πρωινή προαιρετική συμμετοχή στη θρησκευτική ιεροτελεστία
προσφοράς ρυζιού στους μοναχούς. Ακολουθεί πρωινό στο
ξενοδοχείο και στη συνέχεια μετάβαση στον "Πατέρα των
ποταμών", τον Μεκόνγκ. Προαιρετικά μπορείτε να κάνετε μία
μοναδική διαδρομή στις εξωτικές όχθες τους ποταμού πάνω
σε ελέφαντα. Η διαδρομή είναι συγκλονιστική! Ακολουθεί
επιβίβαση σε πλοιάριο και επίσκεψη στα μυστηριώδη
σπήλαια Πακ Ου, γεμάτα με χιλιάδες επιχρυσωμένα
αγάλματα του Βούδα σε διάφορες μορφές. γεύμα θα δοθεί
κατά τη διάρκεια της εκδρομής.

ΑΝΓΚΟΡ ΒΑΤ

Μέσο κόστος επιβάρυνσης: € 750 κατ’ άτομο σε δίκλινο
(εκτός εορτών)
Περιλαμβάνονται:
• Ατομικά αεροπορικά εισιτήρια (όχι γκρουπ) με όλους τους
φόρους και χρήση αποσκευής (χωρίς γεύματα) • Ιδιωτικές
μεταφορές με αγγλόφωνο συνοδό στη Λουάνγκ Πραμπάνγκ •
2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* • Αγγλόφωνη ξενάγηση με
γεύμα στο ιστορικό κέντρο της πόλης • Αγγλόφωνη εκδρομή
στα σπήλαια Πακ Ου και στους καταρράκτες Χουανγκσί
• γεύμα κατά τη διάρκεια κάθε εκδρομής
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ΜΑΛΑΙΣΙΑ - ΒΟΡΝΕΟ
ΛΑΝΓΚΑΟΥΙ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Σιγκαπούρη, Κουτσίνγκ, Λίµνη Μπατάνγκ Άι, Φυλές Νταγιάκ, Κουάλα Λουµπούρ, Πουτρατζάγια,
Μέλακα, Λανγκάουι (ή παραλία Νταµάι, Σουλτανάτο Μπρουνέι)
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΒΟΡΝΕΟ

Καλώς ήρθατε στη μαλαισία, εκεί όπου οι πολυσύχναστες πόλεις συμπληρώνονται από εθνικά πάρκα με τροπικά
δάση και άγρια ζώα. Οι όμορφες, εξωτικές, γαλήνιες, αμμώδεις παραλίες των ειδυλλιακών νησιών σχηματίζουν
το σαγηνευτικό εξωτικό τοπίο. Τα ορεινά χωριά με ξύλινα σπίτια συνεχίζουν την παράδοση των πασσαλόκτιστων
σπιτιών των ψαράδων στις ακτές. Οι αγορές σε υπερκαταστήματα των μεγάλων πόλεων ολοκληρώνονται από
τοπικές υγρές αγορές σε ιστορικές πόλεις, που διατηρούν την πολιτιστική και εμπορική παράδοση ανταλλαγής στη
Νοτιοανατολική Ασία εδώ και μισή χιλιετία. Τα αρχαιότερα οικοσυστήματα της γης διατηρούν άθικτη την πρωτογενή
ζούγκλα με αδιαπέραστα φυλλώματα και ποτάμια, αλλά και με περιπατητικές διαδρομές για να κάνουν γνωστή την
ύπαρξή τους σε όλους. Σε αυτήν την χώρα οι μουσουλμάνοι Μαλαίοι συνυπάρχουν αρμονικά με τους θρησκευόμενους
Κινέζους, τους Ινδουιστές και τις ομάδες των Όρανγκ Άσλι, καταφέρνοντας να διατηρούν τις δικές τους πολιτιστικές
αξίες, πρακτικές και γλώσσες. Μόνον εδώ θα συναντήσουμε τις γυναίκες Όρανγκ Ούλου με τα πολλά τατουάζ να
πλέκουν με χάντρες και τους άντρες τους, ως εξαίρετοι μουσικοί, να συνθέτουν μελωδίες στο μουσικό τους όργανο
"σάπε", που "φέρνει" στο δικό μας μαντολίνο. Οι γυναίκες Ίμπαν (περιπλανώμενες) να διακρίνονται για την υφαντική
με γεωμετρικά σχήματα και οι άντρες Ίμπαν να φτιάχνουν ομοιώματα βουκέρων για τη γιορτή του ιερού πουλιού, οι
Κινέζοι να ασχολούνται με την κεραμική τους τέχνη, οι Μπιντάγιου Μελανάου και Μαλέι να πλέκουν όλων των ειδών τα
ψάθινα αντικείμενα, οι ντροπαλοί Πενάν να ασχολούνται με ξυλογλυπτική.
στο Βόρνεο, το τρίτο μεγαλύτερο νησί του κόσμου, η Μαλαισία, η Ινδονησία και το Σουλτανάτο του Μπρουνέι
διατηρούν η κάθε μια τους τις αξίες και τις παραδόσεις τους και δείχνουν στον κόσμο όλες τις ομορφιές του νησιού
- κυρίως στην ακτογραμμή των 700 χιλιομέτρων του Σαραγουάκ, που ανήκει στη Μαλαισία. Οι φυλές ιθαγενών με
τρομερούς θεούς και πνεύματα, οι ατέλειωτες ζούγκλες, οι εξωτικές παραλίες με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τα
σπάνια ιερά πτηνά βούκεροι, οι ουρακοτάγκοι και οι πίθηκοι με προβοσκίδα, σίγουρα θα σας συναρπάσουν!
τέλος, το νησί Λανγκάουι: Η επιτομή της χλιδής, στα σύνορα με την Ταϊλάνδη, το νησί του "καφεκόκκινου αετού",
όπως μεταφράζεται το όνομά του, κρατάει ατόφια την ομορφιά του και σαν ένας αληθινός παράδεισος με τροπική
βλάστηση, χρυσές παραλίες και πολυτελή ξενοδοχεία, συνδέει το γεμάτο από μύθους με νεράιδες και πολεμιστές
παρελθόν του, με την πραγματικότητα του σήμερα, φέρει ακόμα τη φήμη των αφορολόγητων αγορών, προτείνει
συναρπαστικές διαδρομές με τελεφερίκ και προσφέρει απολαυστικές διακοπές σε υπερπολυτελείς μονάδες με
υπερθαλάσσια μπανγκαλόου πάνω σε τυρκουάζ νερά!
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Λανγκάουι

Σουλτανάτο
του Μπρουνέι

ΜΑΛΑΙΣΙΑ
Κουάλα Λουμπούρ
Πουτρατζάγια
Παραλία
Νταμάι

Μέλακα

Κουτσίνγκ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΝΤΑΓΙΑΚ

1η μέρα: Αθήνα - Σιγκαπούρη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σιγκαπούρη.

(γνωστά ως ταμπάνγκ), θα απολαύσετε μία πανοραμική
διαδρομή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

2η μέρα: Σιγκαπούρη, Ξενάγηση
Πρωινή άφιξη και επίσκεψη στα σημαντικότερα αξιοθέατα
της πόλης: Fountain of Wealth - ένα από τα μεγαλύτερα
σιντριβάνια στον κόσμο - κήποι Ορχιδέας, κήποι Άβαταρ,
μυθικός θαλάσσιος λέοντας, Κινέζικη και Ινδική συνοικία,
κέντρο διασκέδασης Κλαρκ Κη κ.ά. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή βόλτα
στα καταστήματα της λεωφόρου Όρτσαρντ.

6η μέρα: Κουτσίνγκ - Ζούγκλα Βόρνεο, Λίμνη Μπάτανγκ Άι
Το Εθνικό Πάρκο Batang Ai αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης
διακρατικής προστατευόμενης περιοχής για τη διατήρηση
των τροπικών δασών. Το πάρκο αυτό των 24 τετραγωνικών
χιλιομέτρων φημίζεται ως η κατοικία των λιγοστών πλέον
Ουρακοτάγκων ("πρόσωπα του δάσους") του Βόρνεο, αλλά
και πολλών άλλων σπάνιων ειδών της ιδιαίτερης πανίδας
του νησιού. Έχοντας παρατηρήσει τα σπάνια αυτά ζώα
κατά τη διαδρομή μας, θα συνεχίσουμε με στάσεις σε
κοντινά χωριά μέχρι τον τόπο διαμονής μας στo Batang
Ai Longhouse Resort, στις όχθες της ομώνυμης λίμνης και
ποταμού. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση στις ανέσεις του
ξενοδοχείου σας ή για να περιηγηθείτε προαιρετικά σε ένα
από τα πέντε μονοπάτια του πάρκου.

3η μέρα: Σιγκαπούρη, Ελεύθερη ημέρα
Στον ελεύθερο χρόνο σας, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε
την ιστορική Αραβική συνοικία, να εξερευνήσετε τους νέους
κλειστούς κήπους, να θαυμάσετε τη θέα από την υψηλότερη
ρόδα του κόσμου, να πιείτε το ποτό σας στην ιστορική
παλιά Σιγκαπούρη, στον δρόμο Έμεραλντ, να επισκεφθείτε
το νησί Σεντόσα το απόγευμα για να δείτε το διάσημο σόου
και να επιδοθείτε σε νυχτερινό σαφάρι.
4η μέρα: Σιγκαπούρη - Κουτσίνγκ (Βόρνεο)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την "Πύλη"
στη ζούγκλα και την τεράστια ακτογραμμή του Βόρνεο,
το εξελιγμένο Κουτσίνγκ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Κουτσίνγκ
Ταξιδέψτε πίσω στον χρόνο με την σημερινή περιήγησή
μας στο Κουτσίνγκ, βλέποντας όλα τα αξιοθέατα της πόλης
από τη στεριά και το νερό: την Chinatown, το εμβληματικό
άγαλμα της γάτας της Μαλαισίας, τον πολύχρωμο ναό Tua
Pek Kong με την επταώροφη παγόδα του, το μουσείο του
Σαραγουάκ και το αποικιακό δικαστήριο. Απέναντι από το
ποτάμι, περνώντας από το επιβλητικό τζαμί, το ανάκτορο
Αστάνα (την πρώτη κατοικία της οικογένειας Μπρουκ) και το
κάστρο Μαργαρίτα, θα επισκεφθούμε το δημοφιλές μουσείο
γάτας και θα συνεχίσουμε με το χρυσαφένιο Παλιό Τζαμί,
τον Πύργο της πλατείας, το Ταχυδρομείο και το μνημείο
Τσαρλς Μπρουκ. Με τα ζωγραφισμένα θαλάσσια ταξί

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Εθνικό Πάρκο
Batang Ai

Λίμνη
Μπάτανγκ Άι

ΛΑΝΓΚΑΟΥΙ

ΜΠΑΤΟΥ

7η μέρα: Ζούγκλα Βόρνεο, Λίμνη Μπάτανγκ Άι, Φυλές
Νταγιάκ
Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής, οι Νταγιάκ, γνωστοί
για τις πρακτικές τους στο κυνήγι, τις οποίες ακολουθούν
ακόμα μέχρι σήμερα, ως υπόδειγμα διαχείρισης φυσικών
πόρων κατάφεραν να διατηρήσουν τη ζούγκλα τους και
να εναντιωθούν στους εμπόρους ξυλείας και καουτσούκ
της περιοχής τους. Φθάνοντας σήμερα κι εμείς στον
καταυλισμό τους και έχοντας την υποδοχή και φροντίδα της
φυλής, θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς, θα
ξεναγηθούμε στις ξύλινες κατοικίες τους και θα μάθουμε τον
κοινοβιακό τρόπο κατοίκησης.
8η μέρα: Ζούγκλα Βόρνεο - Κουτσίνγκ - Λανγκάουι
Μεταφορά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουτσίνγκ και
πτήση για το απόλυτα εξωτικό Λανγκάουι. Τακτοποίηση στο
θέρετρο και ετοιμαστείτε να χαλαρώσετε και να απολαύστε
για 4 βράδια το παραδεισένιο αυτό νησί του Ινδικού
ωκεανού.
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ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ

ΠΟΥΤΡΑΤΖΑΓΙΑ

9η-11η μέρα: Λανγκάουι
Απολαύστε τον ήλιο, τις παραλίες με τη λευκή άμμο και τους
κοκκοφοίνικες, επιδοθείτε σε θαλάσσιες δραστηριότητες,
κάντε μια εκδρομή στη ζούγκλα ανεβασμένοι στη ράχη ενός
ελέφαντα, ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς του
νησιού, διασκεδάστε και απολαύστε τις διακοπές σας.

Σημειώσεις: • Απαραίτητη συμμετοχή 15 ατόμων • Εναλλακτικά,
μπορείτε να αντικαταστήσετε τις 4 διανυκτερεύσεις στο
Λανγκάουι με 2 διανυκτερεύσεις σε θέρετρο της παραλιακή
περιοχής Νταμάι και δύο διανυκτερεύσεις στο σουλτανάτο
του μπρουνέι (διαμένοντας στο ξενοδοχείο-ανάκτορο Empire
Hotel).

12η μέρα: Λανγκάουι - Κουάλα Λουμπούρ, Σπηλιές Μπατού
Πρωινή πτήση για την πρωτεύουσα της Μαλαισίας, την
Κουάλα Λουμπούρ, την πόλη όπου η σύγχρονη, μοντέρνα
αρχιτεκτονική παντρεύεται με τα περίτεχνα παραδοσιακά
κτίρια, τα εκθαμβωτικά μουσουλμανικά τεμένη συνδυάζονται
με τους κατανυκτικούς βουδιστικούς και ινδουιστικούς ναούς,
οι πελώριοι ουρανοξύστες και τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία
συνδυάζονται άριστα με την απανταχού εντυπωσιακά
περιποιημένη βλάστηση και τη βαθιά ριζωμένη μαλαισιανή
κουλτούρα. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε την πλατεία της Ανεξαρτησίας, το
βασιλικό Παλάτι, τους Κήπους της Λίμνης, το Τζαμί και τις
πολύχρωμες συνοικίες (Κινέζικη και Ινδική). Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε τις περίφημες σπηλιές
Μπατού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και προαιρετική έξοδος
για φαγητό και βραδινή βόλτα.

Ρωτήστε μας για το κόστος επιβάρυνσης
Ο συνοδός δεν ακολουθεί στις ημέρες διακοπών στο
Λανγκάουι ή στο Σουλτανάτο του Μπρουνέι

13η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Πουτρατζάγια - Μέλακα
Κουάλα Λουμπούρ
25 χιλιόμετρα από την Κουάλα Λουμπούρ θα έχουμε μία
πρώτη στάση και γνωριμία με το θαύμα της μηχανικής του
μέλλοντος, τη πόλη Πουτρουτζάγια, που είναι γνωστή για τους
μαρμάρινους μιναρέδες, τους περιποιημένους κήπους, την
τεχνητή λίμνη των 4 τετραγωνικών χιλιομέτρων πλαισιωμένη
από διαμορφωμένα πάρκα και ένα εκλεκτικό μίγμα κτιρίων και
γεφυρών. Θα συνεχίζουμε για το επί πολλά χρόνια μεγαλύτερο
εμπορικό λιμάνι της Νοτιοανατολικής Ασίας, τη Μέλακα, το
ιστορικό κέντρο της οποίας βρίσκεται υπό την προστασία της
UNESCO και έχει διατηρήσει το πορτογαλικό αποικιακό του
στυλ και χρώμα. Επιστροφή το απόγευμα.
14η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για να ανακαλύψετε μόνοι σας
τα 66+ εμπορικά κέντρα, τερατώδη σε μέγεθος, αλλά κομψά
σε σχεδιασμό, που συνυπάρχουν με τις παραδοσιακές
τοπικές αγορές, όπου βασιλεύουν τα ντόπια υφάσματα, οι
έθνικ μικροκατασκευές, τα χειροποίητα γλυπτά από ξύλο, τα
κοσμήματα, το άφθονο τσάι και τα λαχταριστά μπαχαρικά.
Απογευματινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής μέσω Σιγκαπούρης
15η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
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ενδεικτικά ξενοδοχεία:
• The Elizabeth Singapore Hotel 4*
• Kuching Pullman Hotel 5*
• Langkawi Tanjung Rhu Resort 5*
• Kuala Lumpur Istana 5*
ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΝΕΪ

Τιµή κατ’ άτοµο
15 µέρες

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

23/4

1599

+ 825

18/6, 16/7, 6/8, 20/8

1650

+ 825

10/9, 10/10

1690

+ 825

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
με ενδιάμεσο σταθμό • Ξενοδοχεία 4* στη Σιγκαπούρη, στη
Ζούγκλα του Βόρνεο και στο Λανγκάουι και 5* στο Κουτσίνγκ και
στην Κουάλα Λουμπούρ • Πρωινό καθημερινά • Μετακινήσεις,
ξεναγήσεις, επισκέψεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •
Τοπικοί ξεναγοί και Έλληνας συνοδός (για 15 άτομα συμμετοχής
και άνω) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, είσοδοι σε μνημεία και πάρκα: € 650 • Θα πρέπει
να καταβάλετε το ποσό των € 95 στον συνοδό σας για τοπικούς
φόρους, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
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Τσιάνγκ
Μάι

Τσιάνγκ
Ράι

Ποταμός Κβάι

ΤΑΪΛΑΝ∆Η
Αγορά
Damnoen
Saduak

Πούκετ

Μπανγκόκ

James Bond
Island

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΔΩρο: ξενάγηση στη σιγκαπούρη!!!

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΤΑΪΛΑΝ∆Η

…από το Χρυσό Τρίγωνο του Οπίου µέχρι το Νησί του James Bond
Μπανγκόκ, Τσιάνγκ Ράι, Τσιάνγκ Μάι, Πούκετ, Νησί του James Bond και Σιγκαπούρη
1η μέρα: Αθήνα - Μπανγκόκ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για Μπανγκόκ.
2η μέρα: Μπανγκόκ, Ξενάγηση
Άφιξη στη Μπανγκόκ και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Ακολουθεί ξενάγηση της πόλης, με έμφαση στα ανάκτορα
και το σύμπλεγμα των ναών τους, με τον σμαραγδένιο
και ξαπλωτό Βούδα των 45 μέτρων. Χρόνος για να
φωτογραφηθείτε με φόντο τους ναούς, οι λεπτομέρειες των
οποίων αγγίζουν την τελειότητα.
3η μέρα: Μπανγκόκ, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή: Πλωτή αγορά Damnoen Saduak &
γέφυρα του ποταμού Κβάι)
Ελεύθερη μέρα στη Μπανγκόκ για περιηγήσεις και
ψώνια. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια προαιρετική
ολοήμερη εκδρομή στην πλωτή αγορά Damnoen Saduak
και στη γέφυρα του ποταμού Κβάι. 110 χιλιόμετρα δυτικά
της Μπανγκόκ θα συναντήσετε τη διασημότερη πλωτή
αγορά του κόσμου και θα κάνετε βόλτα με μακρόστενες
παραδοσιακές βάρκες. Ένα τοπίο γεμάτο βάρκες με
τουρίστες, παράκτια εστιατόρια και μικρομάγαζα με
ημιπολύτιμους λίθους συνθέτουν μια εικόνα μαγευτική. Στη
συνέχεια, αφού επισκεφθείτε το συμμαχικό νεκροταφείο και
το μουσείο του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, θα φθάσετε στη
διασημότερη γέφυρα του κόσμου, αυτήν του ποταμού Κβάι.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Μπανγκόκ - Τσιάνγκ ράι, Ξενάγηση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Τσιάνγκ ράι,
την βορειότερη επαρχία της Ταϊλάνδης, γνωστή και ως η
"Πύλη προς το Χρυσό Τρίγωνο", καθώς βρίσκεται κοντά
στα σύνορα των τριών χωρών - της Ταϊλάνδης, του Λάος
και της Βιρμανίας. Επίσκεψη στους βοτανικούς κήπους
της περιοχής και στο πριγκηπικό σαλέ για να απολαύσετε
τη θέα προς τις τρεις χώρες, καθώς και προς το σημείο
της ένωσης των ποταμών ρουάκ και Μεκόνγκ. Στάση σε
τοπικό εστιατόριο για γεύμα και συνεχίζουμε για το Mae
Sai, τη βορειότερη πόλη της Ταϊλάνδης, στα σύνορα με τη
Βιρμανία, όπου θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε είδη
λαϊκής τέχνης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Τσιάνγκ ράι - Τσιάνγκ Μάι
Πρωινή επίσκεψη των χωριών της φυλής Karen για
να γνωρίσετε τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους.

Συνεχίζουμε για το "ρόδο του Βορρά", το Τσιάνγκ
Μάι, μέσα από τροπική ζούγκλα. Κατά τη διάρκεια της
διαδρομής μας θα επισκεφθούμε τον κάτασπρο ναό Wat
Rong Khun, που συμβολίζει την αγνότητα του βουδισμού.
Στάση για γεύμα και επίσκεψη σε εργοστάσιο κατασκευής
ομπρέλας, ξυλογλυπτικής, μεταξιού και ύφανσης. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μην παραλείψετε
να επισκεφθείτε την υπαίθρια αγορά της πόλης με τους
εκατοντάδες μικροπωλητές.
6η μέρα: Τσιάνγκ Μάι, Φάρμα Ελεφάντων, ράφτινγκ,
Χοροί Καν Τόκε
Σήμερα θα επισκεφθούμε μια φάρμα ελεφάντων για να
βοηθήσουμε στο πρωινό τους μπάνιο και στη συνέχεια
να τους ιππεύσουμε για μία βόλτα στη ζούγκλα. Θα
ακολουθήσει βόλτα με βοϊδάμαξες και ράφτινγκ με σχεδία
μπαμπού. Στάση για γεύμα σε αγρόκτημα με ορχιδέες.
Απογευματινή μετάβαση στον ναό Prathat Doi με την
όμορφη θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και
δείπνο με συνοδεία παραδοσιακών χορών Καν Τόκε.
7η-8η μέρα: Τσιάνγκ Μάι - Πούκετ,
Εκδρομή στο Nησί του Τζέημς Μποντ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πούκετ. Χρόνος
ελεύθερος στο "Μαργαριτάρι του Νότου", όπου θα έχετε
την ευκαιρία να κάνετε μία μοναδική εκδρομή στο νησί
του Τζέημς Μποντ (Κhao Phing Kan), έναν από τους πιο
δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ταϊλάνδης από
το 1974, όταν έγιναν εκεί τα γυρίσματα της ταινίας "Ο
άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι" με τον ρότζερ Μουρ.
9η-10η μέρα: Πούκετ - Σιγκαπούρη, Αγγλόφωνη Ξενάγηση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σιγκαπούρη.
Ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης:
Fountain of Wealth - ένα από τα μεγαλύτερα σιντριβάνια
στον κόσμο - κήποι Ορχιδέας, κήποι Άβαταρ, μυθικός
θαλάσσιος λέοντας, Κινέζικη και Ινδική συνοικία, κέντρο
διασκέδασης Κλαρκ Κη κ.ά. Στον ελεύθερο χρόνο, σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε το νησί Σεντόσα - μεσημεριανή
ώρα για να δείτε το διάσημο σόου - και να επιδοθείτε σε
νυχτερινό σαφάρι.
Check Out θα γίνει την 10η μέρα το μεσημέρι. Βραδινή
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις: • Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες και δεν
επιδέχεται αλλαγή στις διεθνείς πτήσεις του, παρά μόνο εσωτερικά
στην Ταϊλάνδη. • Οι συγκεκριμένες αναχωρήσεις είναι οργανωμένες (όχι
ομαδικές), με κοινές υπηρεσίες εδάφους, χωρίς συνοδό από Αθήνα. • για
να υπάρχει ελληνόφωνος συνοδός, απαιτούνται ελάχιστη συμμετοχή 15
ατόμων και επιβάρυνση 180 € κατ’ άτομο. • Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής
ξενοδοχείων και σε άλλες περιοχές, καθώς και προσθήκης εκδρομών. •
Μπορείτε να επιλέξετε ξενοδοχεία 5* • Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο
ξενοδοχείο είναι τα οικονομικότερα. Μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση με
επιβάρυνση (εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ακόμα και κατά την άφιξή
σας στο ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά. • Η ροή του προγράμματος
μπορεί να αλλάξει, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4* ή αντίστοιχα:
Bangkok Icon Hotel, Chiang Rai Wiang Inn Hotel,
Chiang Mai Duangtawan Hotel, Ramada Dheevana Phuket,
Elizabeth Hotel Singapore.
Τελικές τιµές µε φόρους
κατ’ άτοµο 11 µέρες
22/8

1850
1880

∆ιαφορά
Μονόκλινου
+ 470
+ 470

5/9, 19/9, 5/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12

1960

+ 470

27/6, 11/7, 25/7, 8/8

∆ίκλινο

Απαραίτητη έγκυρη προκράτηση 30 ημερών πριν την αναχώρηση,
διαφορετικά υπάρχει προσαύξηση στην τιμή
Η Πασχαλινή αναχώρηση στις 25/04 είναι διάρκειας 10 ημερών
(χωρίς διαμονή στη Σιγκαπούρη).

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Scoot
(θυγατρική της Singapore) με το νέο αεροσκάφος Dreamliner της Boeing
και με αποσκευή 20 κιλών • Δώρο του Γραφείου μας ένα ζεστό
γεύμα κατά τη διάρκεια της μεγάλης πτήσης • Φόροι αεροδρομίων,
επίναυλος καυσίμων • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* (Μπανγκόκ 2 Διαν/
σεις, Τσιάνγκ ράι 1 Διαν/ση, Τσιάνγκ Μάι 2 Διαν/σεις, Πουκέτ 2 Διαν/
σεις, Σιγκαπούρη 1 Διαν/ση) • Πρωινό καθημερινά και 3 γεύματα
συνολικά • Εκδρομές, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα (1
ελληνόφωνη στη Μπανγκόκ, 2 αγγλόφωνες με γεύμα στο Τσιάνγκ ράι,
1 αγγλόφωνη με γεύμα στο Τσιάνγκ Μάι και από μία αγγλόφωνη σε
Πούκετ & Σιγκαπούρη) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, γεύματα εντός του
αεροσκάφους
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ΣΑΜΟΥΙ

ΔΩΡΟ: Ξενάγηση στη Σιγκαπούρη!!!

ΣΑΜΟΥΙ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Tο Σαμούι είναι ο καλύτερος προορισμός χαλάρωσης στην Ταϊλάνδη!
Είτε αναζητάτε ήλιο χαζεύοντας σε μια αιώρα, είτε γευματίζοντας σε πολυτελή εστιατόρια, είτε διασκεδάζοντας στην παραλία, είτε
ανακαλύπτοντας την ευεξία σε ένα αποκλειστικό σπα, το Ko Σαμούι τα καλύπτει όλα!!!
1η μέρα: Αθήνα - Σιγκαπούρη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση για
Σιγκαπούρη.
2η μέρα: Σιγκαπούρη - Σαμούι
Πολύ πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
μέσω Πούκετ για το Κο Σαμούι. Χρόνος ελεύθερος για να
εξερευνήσετε το νησί. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ang Thong. Πρόκειται για ένα
σύμπλεγμα που αποτελείται από 41 μικρά νησάκια, 30
χιλιόμετρα δυτικά του Σαμούι. Από το Na Thon μπορείτε
να οργανώσετε την επίσκεψή σας σαν ολοήμερη εκδρομή
(τα πλοία φεύγουν στις 08.30΄ το πρωί και επιστρέφουν
στις 17.30΄). Στο πάρκο αυτό υπάρχουν αρκετές
δραστηριότητες για να επιλέξετε - από ελεύθερη κατάδυση
μέχρι trekking - ενημερωθείτε προτού αποφασίσετε τι
ρούχα θα φοράτε και τι εξοπλισμό θα πάρετε μαζί σας!
3η-8η μέρα: Σαμούι, Ελεύθερες ημέρες
Σε ό,τι αφορά τις παραλίες, έχετε τον χρόνο και αξίζει
τον κόπο να τις δείτε όλες! Ξεκινήστε από την παραλία
Meanam, 13 χιλιόμετρα έξω από το λιμάνι. Συνεχίστε για
την αμέσως επόμενη προς τα ανατολικά, την τόσο ήρεμη
και μήκους 2 χιλιόμετρων παραλία Bophut. Ακολουθεί η
παραλία Bangrak, γνωστή και ως "η παραλία του Μεγάλου
Βούδα". Καθόλου αταίριαστο όνομα, μιας και οι λουόμενοι
κολυμπούν στη σκιά ενός πραγματικά μεγάλου αγάλματος
του Βούδα, που τους κοιτάζει από την κορυφή του κόλπου.
Έπειτα η Chaweng - αυτή η παραλία είναι αναμφίβολα η
ομορφότερη του Σαμούι. Έξι χιλιόμετρα ολόλευκης άμμου
στριμωγμένα ανάμεσα στο νησάκι Ko Matlang και στο
Coral Cove! Και φυσικά η παραλία Lamai. Δεν είναι ούτε
τόσο όμορφη, ούτε και τόσο άναρχα ανεπτυγμένη όσο η
Chaweng, όμως εκεί βρίσκονται τα περισσότερα μπαρ και
clubs του νησιού και κατά συνέπεια οι νεότεροι επισκέπτες
του. Αξίζει να κάνετε τουλάχιστον μια νυχτερινή βόλτα!
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9η μέρα: Σαμούι - Σιγκαπούρη
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την απογευματινή σας μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση προς Σιγκαπούρη
μέσω Πούκετ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Σιγκαπούρη, Αγγλόφωνη Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της
πόλης: Fountain of Wealth - ένα από τα μεγαλύτερα
σιντριβάνια στον κόσμο - κήποι Ορχιδέας, κήποι Άβαταρ,
μυθικός θαλάσσιος λέοντας, Κινέζικη και Ινδική συνοικία,
κέντρο διασκέδασης Κλαρκ Κη κ.ά. Στον ελεύθερο χρόνο,
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το νησί Σεντόσα μεσημεριανή ώρα για να δείτε το διάσημο σόου - και να
επιδοθείτε σε νυχτερινό σαφάρι.
Check Out θα γίνει το μεσημέρι. Βραδινή μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: • Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένες
ημερομηνίες και δεν επιδέχεται αλλαγή στις διεθνείς
πτήσεις του, παρά μόνο εσωτερικά στην Ταϊλάνδη • Οι
συγκεκριμένες αναχωρήσεις είναι οργανωμένες (όχι
ομαδικές), με κοινές υπηρεσίες εδάφους, χωρίς συνοδό
από Αθήνα • Για να υπάρχει ελληνόφωνος συνοδός,
απαιτούνται ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων και
επιβάρυνση 180 € κατ’ άτομο.
Ενδεικτικές πτήσεις της Scoot
Αθήνα 11.30 - Σιγκαπούρη 04.30+1
Σιγκαπούρη 07.10 - Πούκετ 08.00
Πούκετ - Σαμούι
Σαμούι - Πούκετ
Πούκετ 20.00 - Σιγκαπούρη 22.55
Σιγκαπούρη 03.00 - Αθήνα 09.20

Τελικές τιµές µε φόρους κατ’ άτοµο
11 µέρες
27/6, 11/7, 25/7, 8/8 , 22/8, 5/9, 19/9,
5/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

1780

+ 660

Απαραίτητη έγκυρη προ-κράτηση 30 ημερών πριν την
αναχώρηση, διαφορετικά υπάρχει προσαύξηση στην τιμή.
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4*: Impiana Resort Chaweng Noi ή
Dhundharo, Elizabeth Hotel Singapore
Σε περίπτωση χρήσης του Amari Chaweng Beach, υπάρχει
προσαύξηση +220 € κατ’ άτομο σε δίκλινο για το σύνολο του
πακέτου
Δυνατότητα διαμονής και στη Μπανγκόκ για τις δύο πρώτες
διανυκτερεύσεις του πακέτου, με έκπτωση 25 € από το
συνολικό κόστος
Δυνατότητα 1 διαν/σης στη Μπανγκόκ, 4 διαν/σεων στο
Σαμούι και 2 διαν/σεων στο Πούκετ με προσαύξηση +60 € στο
συνολικό κόστος του πακέτου κατ’ άτομο σε ξενοδοχεία 4*
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Scoot
(θυγατρική της Singapore) με το νέο αεροσκάφος Dreamliner της
Boeing και με αποσκευή 20 κιλών • Δώρο του Γραφείου μας ένα
ζεστό γεύμα κατά τη διάρκεια της μεγάλης πτήσης • Ενδιάμεση
εσωτερική πτήση Πούκετ-Σαμούι μετ΄ επιστροφής • Φόροι
αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων • Διαμονή σε ξενοδοχεία
4* • Πρωινό καθημερινά • Εκδρομές, όπως περιγράφονται
στο πρόγραμμα (μία αγγλόφωνη ξενάγηση σε Σιγκαπούρη) •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά,
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Ποταμός Κβάι

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΤΑΪΛΑΝ∆Η
Αγορά
Damnoen
Saduak

Πούκετ

Μπανγκόκ

James Bond
Island

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΔΩρο: ξενάγηση στη σιγκαπούρη!!!

ΝΗΣΙ ΤΟΥ JAMES BOND

ΤΑΪΛΑΝ∆Η - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Μπανγκόκ, Πούκετ, Νησί του James Bond
1η μέρα: Αθήνα - Μπανγκόκ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για Μπανγκόκ.
2η μέρα: Μπανγκόκ, Ξενάγηση
Άφιξη στη Μπανγκόκ και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί
ξενάγηση της πόλης, με έμφαση στα ανάκτορα και το
σύμπλεγμα των ναών τους, με τον σμαραγδένιο και ξαπλωτό
Βούδα των 45 μέτρων. Χρόνος για να φωτογραφηθείτε με
φόντο τους ναούς, οι λεπτομέρειες των οποίων αγγίζουν την
τελειότητα.
3η-4η μέρα: Μπανγκόκ, Ελεύθερες μέρες (Προαιρετικές
εκδρομές Αγιούταγια, Πλωτή αγορά Damnoen Saduak &
γέφυρα του ποταμού Κβάι)
Ελεύθερες μέρες στη Μπανγκόκ για περιηγήσεις και ψώνια.
Προαιρετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το ιστορικό πάρκο
της ιστορικής παλιάς πόλης Αγιούταγια, βλέποντας τα
θερινά ανάκτορα και τις τρεις Βουδιστικές στούπες. Ο
συνδυασμός της βλάστησης, των νερών και των μνημείων θα
σας εντυπωσιάσουν. Επίσης σας προτείνουμε μία ολοήμερη
εκδρομή στην πλωτή αγορά Damnoen Saduak και στη
γέφυρα του ποταμού Κβάι. 110 χλμ δυτικά της Μπανγκόκ,
θα συναντήσετε τη διασημότερη πλωτή αγορά του κόσμου,
κάνοντας βόλτα με μακρόστενες βάρκες. Μπορείτε επίσης
να επισκεφθείτε το συμμαχικό νεκροταφείο και μουσείο του
Β’ παγκοσμίου πολέμου, μέχρι να φθάσετε στη διασημότερη
γέφυρα του κόσμου, αυτήν του ποταμού Κβάι, κάνοντας
μία στάση στα απομεινάρια μίας ιστορικής γέφυρας. Ένα
τοπίο γεμάτο παραδοσιακές βάρκες να κάνουν βόλτα
τους τουρίστες, παράκτια εστιατόρια και μικρομάγαζα με
ημιπολύτιμους λίθους συνθέτουν την καλύτερη εικόνα για να
κλείσετε την ημέρα σας.
5η-8η μέρα: Μπανγκόκ - Πούκετ, Εκδρομή στο Νησί του
Τζέημς Μποντ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Πούκετ. Χρόνος
ελεύθερος στο "Μαργαριτάρι του Νότου", όπου θα έχετε την
ευκαιρία να κάνετε μία μοναδική εκδρομή στο νησί του Τζέημς
Μποντ (Κhao Phing Kan), έναν από τους πιο δημοφιλείς
τουριστικούς προορισμούς της Ταϊλάνδης από το 1974, όταν

έγιναν εκεί τα γυρίσματα της ταινίας "Ο άνθρωπος με το
χρυσό πιστόλι" με τον ρότζερ Μουρ.
9η-10η μέρα: Πούκετ - Σιγκαπούρη, Αγγλόφωνη Ξενάγηση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σιγκαπούρη. Το
επόμενο πρωί θα ξεναγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα
της πόλης: Fountain of Wealth - ένα από τα μεγαλύτερα
σιντριβάνια στον κόσμο - κήποι Ορχιδέας, κήποι Άβαταρ,
μυθικός θαλάσσιος λέοντας, Κινέζικη και Ινδική συνοικία,
κέντρο διασκέδασης Κλαρκ Κη κ.ά. Στον ελεύθερο χρόνο, σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε το νησί Σεντόσα - μεσημεριανή
ώρα για να δείτε το διάσημο σόου - και να επιδοθείτε σε
νυχτερινό σαφάρι.
Check Out θα γίνει την 10η μέρα το μεσημέρι. Βραδινή
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την αθήνα.

Δυνατότητα διαμονής και στη Μπανγκόκ για τις δύο πρώτες
διανυκτερεύσεις του πακέτου, με έκπτωση 25 € από το
συνολικό κόστος
Δυνατότητα 1 διαν/σης στη Μπανγκόκ, 4 διαν/σεων στο
Σαμούι και 2 διαν/σεων στο Πούκετ με προσαύξηση +60 € στο
συνολικό κόστος του πακέτου κατ’ άτομο σε ξενοδοχεία 4*.
ενδεικτικές πτήσεις της Scoot
Αθήνα 11.30΄ - Σιγκαπούρη 04.30΄+1
Σιγκαπούρη 07.10΄ - Πούκετ 08.00΄
Πούκετ - Σαμούι
Σαμούι - Πούκετ
Πούκετ 20.00΄ - Σιγκαπούρη 22.55΄
Σιγκαπούρη 03.00΄ - Αθήνα 09.20΄

11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες
και δεν επιδέχεται αλλαγή στις διεθνείς πτήσεις του,
παρά μόνο εσωτερικά στην Ταϊλάνδη. • Οι συγκεκριμένες
αναχωρήσεις είναι οργανωμένες (όχι ομαδικές), με κοινές
υπηρεσίες εδάφους, χωρίς συνοδό από Αθήνα • για να
υπάρχει ελληνόφωνος συνοδός, απαιτούνται ελάχιστη
συμμετοχή 15 ατόμων και επιβάρυνση 180 € κατ’ άτομο
• Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ξενοδοχείων και σε άλλες
περιοχές, καθώς και προσθήκης εκδρομών • Το γραφείο
μας έχει προ-επιλέξει θέσεις εντός του αεροσκάφους για τα
group • Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο είναι
τα οικονομικότερα. Μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση με
επιβάρυνση (εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ακόμα και
κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά
Απαραίτητη έγκυρη προ-κράτηση 30 ημερών πριν την
αναχώρηση, διαφορετικά υπάρχει προσαύξηση στην τιμή
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4*
Impiana Resort Chaweng Noi ή Dhundharo, Elizabeth Hotel
Singapore
Σε περίπτωση χρήσης του Amari Chaweng Beach, υπάρχει
προσαύξηση +220 € κατ’ άτομο σε δίκλινο για το σύνολο του
πακέτου

ΑΓΙΟΥΤΑΓΙΑ

Τελικές τιµές µε φόρους κατ’ άτοµο
11 µέρες
27/6, 11/7, 25/7, 8/8 , 22/8, 5/9, 19/9,
5/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

1720

+ 530

* Η Πασχαλινή αναχώρηση στις 25/04 είναι διάρκειας 10
ημερών, με 3 Διαν/σεις στη Μπανγκόκ και 4 Διαν/σεις στο
Πούκετ, χωρίς διαμονή στη Σιγκαπούρη
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Scoot
(θυγατρική της Singapore) με το νέο αεροσκάφος Dreamliner της
Boeing και με αποσκευή 20 κιλών • Δώρο του γραφείου μας ένα
ζεστό γεύμα κατά τη διάρκεια της μεγάλης πτήσης • Ενδιάμεση
εσωτερική πτήση Πούκετ-Σαμούι μετ΄ επιστροφής • Φόροι
αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
(7 Διαν/σεις Σαμούι, 1 Διαν/ση Σιγκαπούρη) • Πρωινό καθημερινά
• Εκδρομές, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα (μία αγγλόφωνη
ξενάγηση σε Σιγκαπούρη) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
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ΜΑΝΤΑΛΕΪ

ΒΙΡΜΑΝΙΑ
τα χρυσά χαµογέλα του Βούδα
Γιανγκόν, Πυάυ, Μπαγκάν, Γέφυρα Ου Μπέιν, Μανταλέι, Αµαραπούρα, Ίνβα/Άβα, Μινγκούν,
Πιντάγια, Λίµνη Ίνλε, Χωριό της φυλής Pa-oh
1η μέρα: Αθήνα - γιανγκόν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την "καρδιά" της Mυανμάρ, την γιανγκόν.
2η μέρα: γιανγκόν, Ξενάγηση
Άφιξη στην γιανγκόν, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας
στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε
την χρυσή παγόδα Σβενταγκόν με τις εκατοντάδες στούπες
γύρω της - ένα από τα αρχιτεκτονικά θαύματα του κόσμου την οκταγωνική παγόδα Σούλε, το Πάρκο με το άγαλμα της
Ελευθερίας, καθώς και την παλιά πόλη με τα αποικιακής
αρχιτεκτονικής κτίρια (Δημαρχείο, Ταχυδρομείο, Τελωνείο,
Δικαστήριο, Σιδηροδρομικό σταθμό κ.ά.). Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: γιανγκόν - Πυάυ (280 χλμ.)
Σήμερα θα απολαύσουμε μια διαδρομή στην εύφορη
κοιλάδα του ποταμού Ιραουάντι και θα επισκεφθούμε τις
παγόδες Ban Ban Gui, Payagyi και Payamar. Άφιξη στο
Πυάυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πυάυ
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα επισκεφθούμε
την συμπαγή παγόδα Σβεσαντάου (από τις ιερότερες
της χώρας) με τις 80 και πλέον επίχρυσες στούπες να
την περιβάλλουν. Θα δούμε επίσης τα λαξευμένα στους
βράχους Βουδιστικά αγάλματα, καθώς και τα ερείπια της
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Ταρικέταγια, πρωτεύουσας του άλλοτε βασιλείου Πυάυ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Πυάυ - Μπαγκάν (345 χλμ.)
Με μία υπέροχη διαδρομή ανάμεσα σε ρυζοχώραφα,
κατάφυτους λόφους και ατελείωτες λευκές στούπες και
παρακολουθώντας στιγμιότυπα από την καθημερινή
ζωή των ντόπιων, θα φθάσουμε στην Μπαγκάν. Εδώ,
παγόδες, μοναστήρια, ναοί, οβελίσκοι και άλλα επιβλητικά
κτίσματα κάθε μεγέθους και εξαιρετικής αρχιτεκτονικής,
μαρτυρούν την Χρυσή Εποχή αυτού του βασιλείου. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μπαγκάν, Περιήγηση
Εφάμιλλη με το Άνγκορ Βατ της Καμπότζης, η Μπαγκάν είναι
ένα απέραντο υπαίθριο μουσείο και βουδιστικό θρησκευτικό
κέντρο, που ατενίζει τον ποταμό Iρραουάντι, με τους 4.000
ναούς και στούπες στην ομώνυμη κοιλάδα του, που είναι
αφιερωμένη στα πνεύματα της φύσης. Κατά τη σημερινή μας
περιήγηση θα επισκεφθούμε την κεντρική αγορά της πόλης,
τις στούπες Σβεζιγκόν, (την δεύτερη ιερότερη της χώρας)
και γκουμπιαουάκι με τις εξαίσιες τοιχογραφίες, τις παγόδες
Ανάντα, όπου φυλάσσεται το ύψους 9 μέτρων άγαλμα του
Βούδα, Nταμαγιάνγκι και Tαμπινγιού. Τέλος, θα απολαύσουμε
ένα ανεπανάληπτο ηλιοβασίλεμα από την παγόδα
Mπούπαγια. για τους τολμηρούς προτείνουμε προαιρετικά
μια βόλτα με αερόστατο - ότι καλύτερο για μια συγκλονιστική
θέα! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μπαγκάν - γέφυρα Ου Μπέιν/Περπάτημα
στην μεγαλύτερη ξύλινη γέφυρα του κόσμου - Μανταλέι,
Περιήγηση
Στη διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα έχετε την
ευκαιρία να περπατήσετε στην μεγαλύτερη ξύλινη γέφυρα
του κόσμου, την περίφημη γέφυρα Ου Μπέιν (Ubein Bridge)
του 1849. Συνεχίζουμε για την πνευματική καρδιά της
χώρας, το Μαντελέϊ, που υπήρξε βασιλική πρωτεύουσα για
30 περίπου χρόνια. Άφιξη και περιήγηση της πόλης, κατά
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τα ερείπια του παλατιού,
την παγόδα Αρακάν, τον κατάφορτο από ναούς και
στούπες λόφο της πόλης, την τέταρτη παγόδα Κουτοντόου
με τις 729 "πιτάκα" που την περιβάλλουν και το μοναστήρι
Σβεναντόου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την γραφική
αγορά Μαχά Αουμί Μπόζαν και θα καταλήξουμε στον λόφο
Σανγκαίγκ, για μία πανοραμική φωτογραφία. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μανταλέι - Αμαραπούρα - Ίνβα/Άβα
Μινγκούν - Μανταλέι
Πρωινή επίσκεψη της παλιάς πρωτεύουσας Αμαραπούρα,
με το μοναστήρι Μαχαγκανταγιόν που διακονείται από
1.000 νεαρούς "σαμανέρα", ηλικίας 5-15 χρονών. Στη
συνέχεια θα δούμε τα ερείπια της ιστορικής πρωτεύουσας
Ίνβα (Άβα) και το μοναστήρι Μάχα Αούνγκμι Μπουζάν. Με
πλοιάριο, θα συνεχίσουμε για το Μινγκούν, όπου θα δούμε
την γιγάντια καμπάνα (βάρους 87 τόνων) και την ημιτελή
παγόδα (σπουδαία έργα του βασιλιά Μπανταουπάγια).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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ΒΙΡΜΑΝΙΑ

ΜΠΑΓΚΑΝ

Μινγκούν

Μανταλέι
Αμαραπούρα

Μπαγκάν

Πιντάγια
Χέχο
Λίμνη
Ίνλε

Πυάυ

Γιανγκόν

9η μέρα: Μανταλέι - Χέχο - Πιντάγια
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 30΄ για Χέχο.
Άφιξη και οδική αναχώρηση για την Πιντάγια, όπου θα
περιηγηθούμε στις ασβεστολιθικές σπηλιές της με τους
σταλακτίτες και τα αναρίθμητα αγαλματίδια του Βούδα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Πιντάγια - Λίμνη Ίνλε (102 χλμ.)
Πρωινή αναχώρηση για την ειδυλλιακή λίμνη Ίνλε.
Χωριά των φυλών Παλαούνγκ και Παό, δάση πεύκων και
συστάδες μπαμπού, εναλλάσσονται κατά τη σημερινή
διαδρομή μας στη βόρεια άκρη της ειδυλλιακής λίμνης
Ίνλε. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το παλάτι του πρώην
τοπικού ηγεμόνα, καθώς και μία βιοτεχνία παραγωγής
τοπικών πούρων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Λίμνη Ίνλε, Βόλτα στη λίμνη, Ιντέιν, Χωριό της
φυλής Pa-oh
Κατά την ολοήμερη περιήγησή μας στην πανέμορφη
λίμνη Ίνλε που πλαισιώνεται από ψηλούς λόφους, θα
θαυμάσουμε τα πασσαλόκτιστα χωριά της ιδιόρρυθμης
φυλής Ίνθα, θα δούμε τους πλωτούς κήπους, τις γραφικές
αγορές, όπου μπορεί να συναντήσουμε τις γυναίκες με τα
δακτυλίδια γύρω από τον λαιμό τους, τις κωνικές βάρκες
και τον τρόπο που κωπηλατούν οι ντόπιοι (δένοντας το
κουπί στο πόδι τους). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το χωριό της φυλής Pa-oh του Ιντέιν και το συγκρότημα
από τις αμέτρητες στούπες της περιοχής Alaung Sitthou.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Λίμνη Ίνλε - γιανγκόν
Μεταφορά στο Χέχο και πτήση για γιανγκόν. Φθάνοντας,
θα επισκεφθούμε την αγορά Scott με τα εκατοντάδες
καταστήματα (υφάσματα, κοσμήματα κλπ.). Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και αποχαιρετιστήριο γεύμα σε εστιατόριο
με παραδοσιακό σόου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

13η μέρα: γιανγκόν - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής με
ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν (εκτός αν η πτήση
επιστροφής είναι μέσω Σιγκαπούρης).

ΛΙΜΝΗ ΙΝΛΕ

14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα (σε περίπτωση επιστροφής μέσω
Σιγκαπούρης).
Σημειώσεις: • Το ταξίδι πραγματοποιείται με ελάχιστη
συμμετοχή 15 ατόμων. Σε περίπτωση που η συμμετοχή
είναι μικρότερη (10 άτομα), το ταξίδι δεν ακυρώνεται
και εκτελείται με επιβάρυνση 135€ το άτομο • Η ροή
του προγράμματος μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη
έκβασή του • Σε περίπτωση πτήσης με την Scoot, θα έχετε
την ευκαιρία να γνωρίσετε τη Σιγκαπούρη στο διάστημα
που μεσολαβεί μεταξύ των πτήσεων γιαγκόν-Σιγκαπούρη/
Σιγκαπούρη-Αθήνα. ρωτήστε τον συνοδό σας για το
κόστος της οργανωμένης επίσκεψης με 7ωρη χρήση
λεωφορείου και πλήρη ξενάγηση της πόλης.
Τιµή κατ' άτοµο
για τις 15 πρώτες συµµετοχές
13,14 µέρες
20/4, 11/5, 25/5, 15/6, 29/6, 13/7, 27/7,
10/8, 24/8, 7/9, 21/9, 26/10, 9/11, 7/12

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

1590

+ 620

ΓΕΦΥΡΑ ΟΥ ΜΠΕΪΝ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης με ενδιάμεσο σταθμό • Ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή
καθημερινά στα ξενοδοχεία και σε τοπικά καλά εστιατόρια
στη διάρκεια των εκδρομών • Ασφαλή μεταφορικά μέσα για
τις μετακινήσεις από/προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού
και για όλες τις εσωτερικές μετακινήσεις του προγράμματος •
Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα • Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί • Έλληνας συνοδός•
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Το ταξίδι πραγματοποιείται με ελάχιστη
συμμετοχή 15 ατόμων. Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι
μικρότερη (10 άτομα), το ταξίδι δεν ακυρώνεται και εκτελείται με
επιβάρυνση 135€ το άτομο • Η ροή του προγράμματος μπορεί
να αλλάξει για την καλύτερη έκβασή του.
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ΠΑΛΑΟΥΑΝ

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Λουζόν (Μανίλα, Καταρράκτες Παγκσαντζάν, Ταγκατάι, Μπανάουε/Κλιµακωτοί Ορυζώνες, φυλή Ιφουάγος, Σαγκάδα, Βιγκάν),
Παλαουάν (Πουέρτο Πρινσέσα, Υπόγειος ποταµός), Σεµπού (Σταυρός Μαγγελάνου), Μποχόλ (Σοκολατένιοι Λόφοι), Μπορακάι

Μία νησιωτική χώρα, πρώην αποικία της Ισπανίας και των ΗΠΑ, με 7.107 νησιά, οι Φιλιππίνες προσφέρουν συναρπαστικές εμπειρίες - πεζοπορία
σε αρχαίους ορυζώνες, κολύμπι σε σμαραγδένια νερά - και αναδύουν έναν εξωτισμό που πηγάζει από την τροπική τους βλάστηση, τον υποθαλάσσιο
κοραλλιογενή τους πλούτο, τις εξωτικές τους παραλίες και αμμουδιές όλων των χρωμάτων, αλλά και τα μοναδικά τους αξιοθέατα, όπως το ηφαίστειο
εντός της λίμνης, τον υπόγειο ποταμό και τα προστατευόμενα μοναδικής ομορφιάς πάρκα!
1η μέρα: Αθήνα - Μανίλα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
των Φιλιππίνων, τη Μανίλα, "το μαργαριτάρι της Ανατολής".
2η μέρα: Μανίλα
Η Μανίλα βρίσκεται στο νησί Λουζόν, το μεγαλύτερο από τα
νησιά του αρχιπελάγους, στην ανατολική ακτή του ομώνυμου
κόλπου. Είναι μια πόλη αναρίθμητων αντιθέσεων, γεγονός
που αντικατοπτρίζεται στην πολυεθνική αρχιτεκτονική της, με
στοιχεία ισπανικού, κινέζικου και μαλαισιανού ρυθμού. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μανίλα - Λας Πιν - Ταγκατάι - Μανίλα, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη Ταγκατάι, που βρίσκεται
στα νότια της Μανίλας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής
μας θα κάνουμε μια στάση στην κωμόπολη Λας Πιν με τη
γραφική εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ και το εκκλησιαστικό
όργανο από μπαμπού - το πρώτο στο είδος του παγκοσμίως,
το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Φθάνοντας στο
Ταγκατάι θα ανεβούμε στον λόφο για να απολαύσουμε την
υπέροχη θέα της λίμνης με το νησάκι Τάαλ και το ενεργό
ηφαίστειό του. Επιστροφή στην πρωτεύουσα και ξενάγηση
στην πόλη. Θα επισκεφθούμε την παλιά Ισπανική συνοικία
Ιντραμούρος με το φρούριο Σαντιάγκο, θα περπατήσουμε στα
πλακόστρωτα δρομάκια μέχρι την εκκλησία Σαν Αγκουστίν,
που θεωρείται και η παλαιότερη της χώρας, το εμπορικό και
οικονομικό κέντρο της πόλης Μακάτι κ.ά. και θα καταλήξουμε
στο Αμερικανικό Πάρκο Μνήμης - φόρο τιμής στους 37.000
στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄
παγκοσμίου πολέμου.
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4η μέρα: Μανίλα - Καταρράκτες Παγκσαντζάν - Μανίλα
Σήμερα θα εκδράμουμε στο φαράγγι και τους καταρράκτες
Παγκσαντζάν, που βρίσκονται 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά
της Μανίλας. Εδώ ο Φράνσις Φορντ Κόπολα γύρισε σκηνές
από την επική ταινία "Αποκάλυψη Τώρα" και αυτές τις
εκπληκτικές εικόνες της άγριας τροπικής βλάστησης θα
απολαύσουμε, καθώς θα προσεγγίζουμε τους καταρράκτες
με πιρόγες κόντρα στο ρεύμα του ποταμού!
5η μέρα: Μανίλα - Μπανάουε
Πρωινή αναχώρηση για την περιοχή Μπανάουε στα βόρεια
της χώρας. Είναι μία περιοχή παγκοσμίως γνωστή για το
υπέροχο φυσικό της τοπίο με πανύψηλα, κατάφυτα βουνά,
αλλά κυρίως για τους ορυζώνες της, που απλώνονται
αμφιθεατρικά στις πλαγιές των βουνών γύρω από μικρές
πόλεις και χωριά. Οι Φιλιππινέζοι αποκαλούν την περιοχή
αυτή "το 8ο θαύμα του κόσμου" οι δε Ισπανοί θεωρούσαν
ότι οι ορυζώνες της Μπανάουε ήταν "τα βήματα για τον
παράδεισο". Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόψε
θα παρακολουθήσουμε ένα σόου με τραγούδια και χορούς
από ντόπιους, που θα μας παρουσιάσουν με αυτόν τον τρόπο
τα έθιμα και τις παραδόσεις τους.
6η μέρα: Μπανάουε - Μπαγκαάν, Κλιμακωτοί Ορυζώνες,
φυλή Ιφουάγος - Μποντόκ - Σαγκάδα
Σήμερα το πρωί θα επιβιβαστούμε σε παραδοσιακό όχημα
(jeepney) για να γνωρίσουμε τον τρόπο μεταφοράς των
ντόπιων και θα αναχωρήσουμε για το γραφικό χωριουδάκι
Μπαγκαάν, που είναι φωλιασμένο στις κοιλάδες με τους
κλιμακωτούς ορυζώνες. Οι κάτοικοι της περιοχής ανήκουν

στη φυλή Ιφουάγος και ο πολιτισμός τους περιστρέφεται
γύρω από το ρύζι. Αφού θαυμάσουμε τους εκπληκτικούς
κλιμακωτούς ορυζώνες και γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής των
Ιφουάγος, θα συνεχίσουμε για το χωριό των Μποντόκ. Θα
επισκεφθούμε το μουσείο με αντικείμενα και φωτογραφίες
της φυλής αυτής και θα καταλήξουμε στην Σαγκάδα, που
είναι κτισμένη σε υψόμετρο 1.500 μέτρων. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Σαγκάδα - Βιγκάν
Πρωινή περιήγηση στην Σαγκάδα και καιρού επιτρέποντος, θα
επισκεφθούμε αρχαία νεκροταφεία σε σπηλιές. Στη συνέχεια
θα αναχωρήσουμε για το αποικιακό κόσμημα Βιγκάν, που
βρίσκετια στο βόρειο τμήμα του Λουζόν. Φθάνοντας, θα
περπατήσουμε στα καλντερίμια του με τα κτίρια του 18ου και
19ου αιώνα και θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα
της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βιγκάν - Λαοάγκ - Μανίλα
Θα συνεχίσουμε σήμερα τη γνωριμία μας με το γραφικό
Βιγκάν και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Λαοάγκ,
απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για τη Μανίλα.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Μανίλα - Πουέρτο Πρινσέσα, Υπόγειος ποταμός
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Πουέρτο
Πρινσέσα, την πρωτεύουσα του παραδεισένιου νησιού
Παλαουάν, με την παρθένα τροπική φύση, τις ερημικές
παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά. Φθάνοντας, θα
επισκεφθούμε ένα από τα κορυφαία φυσικά θαύματα του
κόσμου, τον περίφημο υπόγειο ποταμό, ο οποίος ρέει κάτω
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Λαοάγκ
Βιγκάν
Σαγκάδα
Μποντόκ
Μπανάουε

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Μανίλα

Λας
Πιν
Ταγκατάι

Καταρράκτες
Καταρράκτες
Παγκσαντζάν
Παγκσαντζάν

ΜΠΟΧΟΛ

Μπορακάι
Κατικλάν
Κατικλάν

Σεμπού
Σεμπού
Μποχόλ
Πουέρτο Πρινσέσα

από το βουνό σε ένα φυσικό τούνελ μήκους 8 χιλιομέτρων,
πριν εκβάλει στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Η περιοχή
έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο και μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO. Η διαδρομή με τη βάρκα
είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με σταλακτίτες, σταλαγμίτες
και σημεία με τεράστιους θόλους να δημιουργούν ένα
σκηνικό σπάνιας ομορφιάς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Πουέρτο Πρινσέσα - Σεμπού
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Σεμπού, ένα
ακόμα από τα τροπικά νησάκια του αρχιπελάγους, που
βρίσκεται στο κέντρο των Φιλιππίνων και είναι πλούσιο σε
ιστορία. Άφιξη και ξενάγηση στο Σεμπού, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε τον περίφημο Σταυρό του Μαγγελάνου, του
πρώτου Ευρωπαίου που πάτησε το πόδι του στις Φιλιππίνες
το 1521 και προσηλύτησε τους ντόπιους στον χριστιανισμό.
για να τονίσει μάλιστα το πολύ σημαντικό αυτό γεγονός
"φύτεψε" εκεί έναν σταυρό. Στη συνέχεια θα δούμε το κάστρο
του Σαν Πέδρο (τον μικρότερο και παλαιότερο τριγωνικό
προμαχώνα της χώρας), την εκκλησία Santo Niño, το Casa
Gorordo, το μνημείο του Λάπου Λάπου κ.ά. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Σεμπού - Μποχόλ, Σοκολατένιοι Λόφοι - Σεμπού
Με πλοίο μεταφερόμαστε σήμερα στο κοντινό νησάκι
Μποχόλ, το 10ο μεγαλύτερο της χώρας. Φθάνοντας, θα
απολαύσουμε την πανέμορφη ύπαιθρο του νησιού και θα
δούμε το σπουδαιότερο αξιοθέατό του, τους Σοκολατένιους
Λόφους: οι περίπου 1270 λόφοι ύψους 30-50 μέτρων
αποτελούν ένα γεωλογικό φαινόμενο άγνωστης μέχρι σήμερα
προέλευσης, το δε όνομά τους προκύπτει από το γρασίδι
που τους καλύπτει, το οποίο κατά την εποχή της ξηρασίας
γίνεται καφέ. Αφού απολαύσουμε τη θέα των λόφων από το
παρατηρητήριο, συνεχίζουμε για να δούμε το μικρότερο είδος
πιθήκου, τον "Tarsier" και να κάνουμε μία υπέροχη διαδρομή
μέσα σε πυκνή βλάστηση στα νερά του ποταμού Λομπόκ.
Επιστροφή στο Σεμπού. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Σεμπού - Κατικλάν - Μπορακάι
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Κατικλάν που
βρίσκεται στο νησί Πανάυ, απ΄ όπου με πλοιάριο θα
μεταβούμε στο εξωτικό νησάκι Μπορακάι, έναν επίγειο

παράδεισο με την μήκους 4 χιλιομέτρων Λευκή Παραλία
(White Beach), που θεωρείται η καλύτερη του κόσμου!
13η, 14η μέρα: Μπορακάι
Ελεύθερες ημέρες στο τροπικό νησί Μπορακάι, με τις ολόλευκες,
αμμώδεις παραλίες και τα γαλαζοπράσινα κρυστάλλινα νερά!
15η μέρα: Μπορακάι - Κατικλάν - Μανίλα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Μανίλα. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
16η μέρα: Μανίλα - Πτήση για την Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο στη Μανίλα για τις τελευταίες βόλτες,
επισκέψεις και αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο αργά το
απόγευμα και πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
17η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Tips Manessis

Σημειώσεις: • Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει
αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη έκβασή του • Το
διαβατήριό σας πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την
είσοδό σας στη χώρα • Η παραπάνω εκδρομή έχει υπολογιστεί
για το ελάχιστο συμμετοχής 15 ατόμων. Σε περίπτωση 10
ατόμων, υπάρχει επιβάρυνση 110 €/άτομο.

• Εμπειρία διαδρομής με παραδοσιακά jeepney

Τιµή κατ' άτοµο
17 µέρες
25/4, 9/5, 18/7, 15/8, 12/9, 7/11, 5/12

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

2290

+ 690

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης με ενδιάμεσο σταθμό (Αθήνα-Μανίλα-Αθήνα) • 5
εσωτερικές πτήσεις: Λοάνγκ-Μανίλα, Μανίλα-Πουέρτο
Πρινσέσα, Πουέρτο Πρινσέσα-Σεμπού, Σεμπού-Κατιτλάν,
Κατιτλάν-Μανίλα. Επιλέγουμε πτήση για την επιστροφή
μας από το βόρειο τμήμα του νησιού Λουζόν στη
Μανίλα, για να μην επαναλάβουμε την οδική διαδρομή
που απολαύσαμε κατά την άνοδό μας, χάνοντας
πολύτιμο χρόνο • Ξενοδοχεία 4*, 5* • Ημιδιατροφή
καθημερινά • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Έμπειροι τοπικοί ξεναγοί
• Έλληνας αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος
καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: 850 € • Τοπικά
πληρώνετε στον συνοδό σας 90 € για φιλοδωρήματα
τοπικούς φόρους, εισόδους.

• Ολοήμερη εκδρομή στους Καταρράκτες
Παγκσαντζάν, όπου γυρίστηκαν σκηνές
από την ταινία "Αποκάλυψη Τώρα"
• Εκδρομή στο Ταγκατάι με θέα στο νησάκι Τάαλ και
επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ
στην κωμόπολη Λας Πιν με το μοναδικό στον
κόσμο εκκλησιαστικό όργανο από μπαμπού!
• Εξερεύνηση στην περιοχή Μπανάουε με τους
κλιμακωτούς ορυζώνες και τις φυλές Ιφουάγος
• Σόου με τραγούδια και χορούς
από ντόπιους στη Μπανάουε
• Επίσκεψη και διανυκτέρευση στο αποικιακό
κόσμημα των Φιλιππίνων, το πανέμορφο Βιγκάν
• Βαρκάδα στον περίφημο
Υπόγειο Ποταμό του Παλαουάν
• Επίσκεψη και διανυκτέρευση στο ιστορικό Σεμπού
• Επίσκεψη στους Σοκολατένιους Λόφους και
διαδρομή στα νερά του ποταμού Λομπόκ στο
Μποχόλ
• Κολύμπι και χαλάρωση σε μια από τις ομορφότερες
παραλίες του κόσμου στο τροπικό νησί Μπορακάι
• 5 εσωτερικές πτήσεις: Λοάνγκ-Μανίλα, Μανίλα\
Πουέρτο Πρινσέσα, Πουέρτο Πρινσέσα-Σεμπού,
Σεμπού-Κατιτλάν, Κατιτλάν-Μανίλα. Επιλέγουμε
πτήση για την επιστροφή μας από το βόρειο
τμήμα του νησιού Λουζόν στη Μανίλα, για να μην
επαναλάβουμε την οδική διαδρομή που
απολαύσαμε κατά την άνοδό μας, χάνοντας
πολύτιμο χρόνο.
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ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΟΥΜΠΟΥΝΤ

Κινταμάνι

Λίμνη
Μπατούρ

ΜΠΑΛΙ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Ουμπούντ

Ντενπασάρ
Κούτα
Νούσα Ντούα

ΜΠΑΛΙ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Εξωτισμός & Πολυτέλεια σε ξενοδοχεία 5* με κολύμπι σε ιαματικά νερά που διατηρούν τη νεότητα!
Ελληνόφωνος αντιπρόσωπος για τις ξεναγήσεις και μεταφορές στο Μπαλί
Παρακολούθηση φαντασμαγορικού show με χορούς Μπαρόνγκ!
1η μέρα: Αθήνα - Μπαλί
Πτήση για Μπαλί με ενδιάμεσο σταθμό.
2η μέρα: Μπαλί, Νούσα Ντούα
Φθάνοντας στο Μπαλί θα λάβετε από τον τοπικό σας
ξεναγό τις πρώτες πληροφορίες για το εξωτικό αυτό νησί,
κατά τη διάρκεια της μετάβασής σας στην παραλία της
Νούσα Ντούα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος
ελεύθερος για ξεκούραση και απόλαυση των παροχών της
μονάδας σας.
3η-5η μέρα: Νούσα Ντούα, Ελεύθερες μέρες
Ελεύθερες μέρες για ξεκούραση και θαλάσσιες
δραστηριότητες. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα
μασάζ και χαλάρωση στο μαγευτικό τοπίο της περιοχής!
6η μέρα: Νούσα Ντούα - Ούμπουντ, Προαιρετική εκδρομή για
ψώνια στην Κούτα και ηλιοβασίλεμα στον ναό Τάνα Λοτ
Πρωινή αναχώρηση για Ούμπουντ. Άφιξη, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
Προαιρετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την τουριστική
πρωτεύουσα του νησιού, την Κούτα, με τα άφθονα
μπαράκια, τις τοπικές ταβέρνες (βαρούνγκ), τις
πολυάριθμες αγορές σε είδη ρουχισμού και όχι μόνο,
καθώς και την μεγάλη παραλία - πόλο έλξης για τους
απανταχού σέρφερς. Το απόγευμα θα θαυμάσετε το
καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα στον εντυπωσιακό ναό Τάνα
Λοτ, ο οποίος είναι κτισμένος στην κορυφή ενός βράχου
στον Ινδικό. Το τοπίο με τον ωκεανό να "χτυπάει" τον
βράχο, τον ήλιο να παίρνει τη θέση του στο βάθος του
ορίζοντα και τις αποχρώσεις του κόκκινου να γεμίζουν το
σύμπαν, είναι ό,τι καλύτερο για τις φωτογραφίες σας!
7η μέρα: Ούμπουντ, Ολοήμερη εκδρομή "Η ομορφιά του
Κινταμάνι", Χοροί Μπαρόνγκ
Η σημερινή μας εκδρομή ξεκινάει με τους παραδοσιακούς
χορούς Μπαρόνγκ, που μας "λένε" ιστορίες από το αρχαίο
έπος ραμαγιάνα. Απολαύστε την ομορφιά αυτού του
χορού και την επιδεξιότητα των χορευτών στην πρώτη μας
στάση και μάθετε για την αιώνια σύγκρουση του καλού με
το κακό. Ακολουθεί επίσκεψη σε παραδοσιακό οικισμό,
για να δείτε από κοντά την τέχνη της ξυλογλυπτικής και
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πιθανόν να αγοράσετε κάποιο ξυλόγλυπτο στην πηγή
του. Επόμενος σταθμός μας η περιοχή Κινταμάνι με
τη μαγευτική λίμνη Μπατούρ και το ενεργό ηφαίστειο
(1.730 μέτρα). Στάση για γεύμα (προαιρετικά) με θέα το
ηφαίστειο και τη λίμνη. Τελευταία μας επίσκεψη θα είναι
στο Tampaksiring, για να προμηθευτείτε και εσείς το
αγίασμά του - η κατά τους ντόπιους "πηγή νεότητας".
8η μέρα: Ούμπουντ
Ξεκουραστείτε στο μαγευτικό τοπίο της περιοχής και
χαλαρώστε με ένα μασάζ σε ένα από τα πολυάριθμα spa
της περιοχής. Χρόνος ελεύθερος.
9η,10η μέρα: Ούμπουντ - Σιγκαπούρη,
Αγγλόφωνη Ξενάγηση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ντενπασάρ και πτήση για
Σιγκαπούρη. Απογευματινή επίσκεψη στα σημαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης: Fountain of Wealth - ένα από τα
μεγαλύτερα σιντριβάνια στον κόσμο - κήποι Ορχιδέας,
κήποι Άβαταρ, μυθικός θαλάσσιος λέοντας, Κινέζικη και
Ινδική συνοικία, κέντρο διασκέδασης Κλαρκ Κη κ.ά. Στον
ελεύθερό σας χρόνο, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το
νησί Σεντόσα - μεσημεριανή ώρα για να δείτε το διάσημο
σόου - και να επιδοθείτε σε νυχτερινό σαφάρι. Check Out
θα γίνει την 10η μέρα το μεσημέρι. Βραδινή μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: • Η εκδρομή αυτή είναι οργανωμένη
(όχι ομαδική), με κοινές υπηρεσίες εδάφους, χωρίς
συνοδό από Αθήνα. Στο αεροδρόμιο του Μπαλί θα σας
περιμένει συνεργάτης του γραφείου μας για να σας
εξυπηρετήσει στις μεταφορές και την ξενάγησή σας,
αλλά και για να σας συμβουλέψει και να επιλύσει κάθε
σας απορία. • Το γραφείο μας έχει προ-επιλέξει θέσεις
εντός του αεροσκάφους για τα group • Τα δωμάτια σε
κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο είναι τα οικονομικότερα.
Μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση με επιβάρυνση (εφ’
όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ακόμα και κατά την άφιξή
σας στο ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά.

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5*
στο μπαλί και 4* στη σιγκαπούρη
Nusa Dua Inaya Putri Bali Hotel,
Visesa Ubud Hotel, Elizabeth Hotel Singapore
για την Πασχαλινή περίοδο στη Νούσα Ντούα το ξενοδοχείο
θα είναι το Westin Hotel 5*
Τελικές τιµές µε φόρους κατ’ άτοµο
11 µέρες

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

25/4 (10ήµερο) *
Χωρίς διαµονή στη Σιγκαπούρη

1520

+ 600

20/6, 4/7, 5/9, 12/9

1590

+ 730

18/7, 25/7, 1/8, 15/8, 22/8, 29/8

1660

+ 800

8/8

1720

+ 850

5/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12

1740

+ 790

* Η Πασχαλινή αναχώρηση στις 25/04 είναι διάρκειας
10 ημερών με 4 διανυκτερεύσεις στη Νούσα Ντούα και 3
διανυκτερεύσεις στην Ούμπουντ, χωρίς διανυκτέρευση στη
Σιγκαπούρη και Δώρο: Ξενάγηση στη Σιγκαπούρη
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Scoot
(θυγατρική της Singapore) με το νέο αεροσκάφος Dreamliner της
Boeing, με αποσκευή 20 κιλών και με προ-επιλογή θέσεων εντός
του αεροσκάφους για τα group • Δώρο του Γραφείου μας ένα
ζεστό γεύμα κατά τη διάρκεια της μεγάλης πτήσης • Διαμονή
σε ξενοδοχεία 5* (4 διανυκτερεύσεις στη Νούσα Ντούα και 3
διανυκτερεύσεις στην Ούμπουντ) • Διαμονή στη Σιγκαπούρη σε
ξενοδοχείο 4* (1 διανυκτέρευση) • Πρωινά εντός των ξενοδοχείων
• Μεταφορές, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα (1
ελληνόφωνη εκδρομή στο Μπαλί και 1 αγγλόφωνη ξενάγηση στη
Σιγκαπούρη) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φόροι αεροδρομίων,
επίναυλος καυσίμων.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
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ΙΑ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΙΝ∆ΟΝ
ΗΣ

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΜΠΟΡΟΜΠΟΥΝΤΟΥΡ

Κινταμάνι

Λίμνη
Μπατούρ

ΜΠΑΛΙ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Ουμπούντ
Γιογκιακάρτα
Ντενπασάρ
Ιάβα

ΙΝ∆ΟΝΗΣΙΑ
Νούσα Ντούα

ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ, ΟΥΜΠΟΥΝΤ)
ΓΙΟΓΚΙΑΚΑΡΤΑ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Εξωτισμός & Πολυτέλεια σε ξενοδοχεία 5* με κολύμπι σε ιαματικά νερά που διατηρούν τη νεότητα! Παρακολούθηση του φαντασμαγορικού show με χορούς
Μπαρόνγκ. Επίσκεψη στην γιογκιακάρτα, την ψυχή της Ιάβας! Ελληνόφωνος αντιπρόσωπος για τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις στο Μπαλί
1η μέρα: Αθήνα - Μπαλί
Πτήση για το Μπαλί με ενδιάμεση στάση.
2η μέρα: Μπαλί - γιογκιακάρτα
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Μπαλί και ανταπόκριση πτήσης
προς γιογκγιακάρτα - τη "Φλωρεντία της Ινδονησίας". Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: γιογκιακάρτα, Ξενάγηση - Μπορομπουντούρ - Μεντούτ,
Παουόν - γιογκιακάρτα
Πρωινή περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
επισκεφθούμε μεταξύ άλλων το Παλάτι του Σουλτάνου Κράτον,
καθώς και το Κάστρο του Νερού. Στη συνέχεια αναχωρούμε
για τον μεγαλύτερο βουδιστικό ναό του κόσμου, τον εκπληκτικό
Μπορομπουντούρ με τα 504 αγάλματα του Βούδα. Πρόκειται για
μία συμπαγή μάζα, για την κατασκευή της οποίας χρειάστηκαν
700.000 κυβικά πέτρας. Η UNESCO ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια
για ν τον αναστηλώσει και να τον συντηρήσει. Αφού επισκεφθούμε
και τους μικρότερους ναούς Μεντούτ (Mendut) και Παουόν (Pawon),
επιστέφουμε στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: γιογκιακάρτα, Πραμπανάν - Νούσα Ντούα
Πρωινή αναχώρηση για τον ναό Πραμπανάν, τον πιο όμορφο ίσως
ινδουιστικό ναό της Ινδονησίας, που βρίσκεται μισή ώρα μακριά από
την πόλη. Μετά την επίσκεψή μας συνεχίζουμε για το αεροδρόμιο και
επιβιβαζόμαστε στην πτήση μας προς το Μπαλί. Φθάνοντας στο Μπαλί
θα λάβετε από τον τοπικό σας ξεναγό τις πρώτες πληροφορίες για το
εξωτικό αυτό νησί, κατά τη διάρκεια της μετάβασής σας στην παραλία
της Νούσα Ντούα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος
για ξεκούραση και απόλαυση των παροχών της μονάδας σας.
5η μέρα: Νούσα Ντούα, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για ξεκούραση και θαλάσσιες δραστηριότητες.
Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα μασάζ και χαλάρωση στο
μαγευτικό τοπίο της περιοχής!
6η μέρα: Νούσα Ντούα - Ούμπουντ, Προαιρετική εκδρομή για ψώνια
στην Κούτα και ηλιοβασίλεμα στον ναό Τάνα Λοτ
Πρωινή αναχώρηση για Ούμπουντ. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Προαιρετικά, μπορείτε να
επισκεφθείτε την τουριστική πρωτεύουσα του νησιού, την Κούτα,
με τα άφθονα μπαράκια, τις τοπικές ταβέρνες (βαρούνγκ), τις
πολυάριθμες αγορές σε είδη ρουχισμού και όχι μόνο, καθώς και
την μεγάλη παραλία - πόλο έλξης για τους απανταχού σέρφερς.
Το απόγευμα θα θαυμάσετε το καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα στον

εντυπωσιακό ναό Τάνα Λοτ, ο οποίος είναι κτισμένος στην κορυφή
ενός βράχου στον Ινδικό. Το τοπίο με τον ωκεανό να "χτυπάει" τον
βράχο, τον ήλιο να παίρνει τη θέση του στο βάθος του ορίζοντα και τις
αποχρώσεις του κόκκινου να γεμίζουν το σύμπαν, είναι ό,τι καλύτερο
για τις φωτογραφίες σας!
7η μέρα: Ούμπουντ, Ολοήμερη εκδρομή "Η ομορφιά του Κινταμάνι",
Χοροί Μπαρόνγκ
Η σημερινή μας εκδρομή ξεκινάει με τους παραδοσιακούς χορούς
Μπαρόνγκ, που μας "λένε" ιστορίες από το αρχαίο έπος ραμαγιάνα.
Απολαύστε την ομορφιά αυτού του χορού και την επιδεξιότητα των
χορευτών στην πρώτη μας στάση και μάθετε για την αιώνια σύγκρουση
του καλού με το κακό. Ακολουθεί επίσκεψη σε παραδοσιακό οικισμό,
για να δείτε από κοντά την τέχνη της ξυλογλυπτικής και πιθανόν να
αγοράσετε κάποιο ξυλόγλυπτο στην πηγή του. Επόμενος σταθμός
μας η περιοχή Κινταμάνι με τη μαγευτική λίμνη Μπατούρ και το
ενεργό ηφαίστειο (1.730 μέτρα). Στάση για γεύμα (προαιρετικά) με
θέα το ηφαίστειο και τη λίμνη. Τελευταία μας επίσκεψη θα είναι στο
Tampaksiring, για να προμηθευτείτε και εσείς το αγίασμά του - η κατά
τους ντόπιους "πηγή νεότητας"!
8η μέρα: Ούμπουντ,... ο Παράδεισος, Ελεύθερη μέρα
Ξεκουραστείτε ή δραστηριοποιηθείτε με τον καλύτερο τρόπο στο
"ποιητικό" τμήμα του νησιού, το Ούμπουντ. Ξεκινήστε με μία βόλτα
στο δάσος των μαϊμούδων. Συνεχίστε με μία βόλτα με ελέφαντες.
Ανεβάστε την αδρεναλίνη σας με ένα μοναδικό ράφτινγκ στον
κοντινό ποταμό Αγιούνγκ και χαλαρώστε με ένα μασάζ σε ένα από
τα πολυάριθμα spa της περιοχής.
9η,10η μέρα: Ούμπουντ - Σιγκαπούρη, Αγγλόφωνη Ξενάγηση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ντενπασάρ και πτήση για Σιγκαπούρη.
Απογευματινή επίσκεψη στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης:
Fountain of Wealth - ένα από τα μεγαλύτερα σιντριβάνια στον κόσμο κήποι Ορχιδέας, κήποι Άβαταρ, μυθικός θαλάσσιος λέοντας, Κινέζικη
και Ινδική συνοικία, κέντρο διασκέδασης Κλαρκ Κη κ.ά. Στον ελεύθερό
σας χρόνο, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το νησί Σεντόσα μεσημεριανή ώρα για να δείτε το διάσημο σόου - και να επιδοθείτε
σε νυχτερινό σαφάρι. Check Out θα γίνει την 10η μέρα το μεσημέρι.
Βραδινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Η εκδρομή αυτή είναι οργανωμένη (όχι ομαδική),
με κοινές υπηρεσίες εδάφους, χωρίς συνοδό από Αθήνα. Στο

αεροδρόμιο του Μπαλί θα σας περιμένει συνεργάτης του γραφείου
μας για να σας εξυπηρετήσει στις μεταφορές και την ξενάγησή
σας, αλλά και για να σας συμβουλέψει και να επιλύσει κάθε σας
απορία. • Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο είναι τα
οικονομικότερα. Μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση με επιβάρυνση
(εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ακόμα και κατά την άφιξή σας στο
ξενοδοχείο, πληρώνοντας τη διαφορά
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5*στο μπαλί και 4* στη σιγκαπούρη
Yogyakarta Grand Aston Hotel, Nusa Dua Inaya Putri Bali Hotel,
Visesa Ubud Hotel, Elizabeth Hotel Singapore
για την Πασχαλινή περίοδο στη Νούσα Ντούα το ξενοδοχείο θα είναι
το Westin Hotel 5*
Τελικές τιµές µε φόρους κατ’ άτοµο
11 µέρες

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

25/4 (10ήµερο) *
Χωρίς διαµονή στη Σιγκαπούρη

1750

+ 550

20/6, 4/7, 5/9, 12/9

1680

+ 600

18/7, 25/7, 1/8, 15/8, 22/8, 29/8

1710

+ 640

8/8

1780

+ 675

5/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12

1790

+ 620

* Η Πασχαλινή αναχώρηση στις 25/04 είναι διάρκειας 10 ημερών με
2 Διαν/σεις στη γιογκιακάρτα, 3 Διαν/σεις στη Νούσα Ντούα και
2 Διαν/σεις στην Ούμπουντ - χωρίς διανυκτέρευση στη Σιγκαπούρη
και Δώρο: Ξενάγηση στη Σιγκαπούρη
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Scoot
(θυγατρική της Singapore) με το νέο αεροσκάφος Dreamliner της Boeing
και με αποσκευή 20 κιλών • Δώρο του Γραφείου μας ένα ζεστό γεύμα
κατά τη διάρκεια της μεγάλης πτήσης • Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*
στο Μπαλί (2 διαν/σεις στη γιογκιακάρτα, 2 διαν/σεις στη Νούσα
Ντούα και 3 διαν/σεις στην Ούμπουντ)• Διαμονή στη Σιγκαπούρη σε
ξενοδοχείο 4* (1 διαν/ση) • Πρωινά εντός των ξενοδοχείων • Μεταφορές,
εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα (1 αγγλόφωνη
ξενάγηση στη γιογκιακάρτα, 1 ελληνόφωνη εκδρομή στο Μπαλί και 1
αγγλόφωνη ξενάγηση στη Σιγκαπούρη) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ό,τι δεν
αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα
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ΝΕΠΑΛ "Η Μέκκα της περιπέτειας"
Εκεί όπου ένα μαγικό βασίλειο τοποθετείται στην σπονδυλική στήλη της διασημότερης οροσειράς της γης. Εκεί όπου τα καλύτερα μονοπάτια
πεζοπορίας του πλανήτη συναντούν την σκέπη του κόσμου στα Ιμαλάια. Εκεί όπου η ζωή των Θιβετιανών μοναχών συμπληρώνεται από τις
αρχαίες παραδόσεις, τους χρυσαφένιους ναούς και τα γοητευτικά χωριά και τα καλύτερα πάρκα για σαφάρι της Ασίας ατενίζουν την ομορφότερη
ανατολή της γης….εκεί ακριβώς θα βρείτε το Νεπάλ. Έναν από τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου!
ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ

1η μέρα: Αθήνα - Κατμαντού
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την πρωτεύουσα του Νεπάλ, το Κατμαντού, την
μεγαλύτερη και την πιο ανεπτυγμένη πόλη της χώρας.
2η μέρα: Κατμαντού (Δ)
Άφιξη στο Κατμαντού, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΛΙΜΝΗ ΦΕΟΥΑ
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3η μέρα: Κατμαντού, Ξενάγηση πόλης, Σουαγιαμπουνάθ,
Πατάν (Π,Δ)
Νωρίς σήμερα το πρωί υπάρχει δυνατότητα για μια
προαιρετική πτήση πάνω από το Έβερεστ. Το Κατμαντού
βρίσκεται στην ομώνυμη Κοιλάδα, η οποία περιλαμβάνει
δύο ακόμα σημαντικές πόλεις, τις Πατάν και Μπακταπούρ.
Το παλιό παλάτι της πλατείας Ντάρμπαρ του Κατμαντού
έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Βρίσκεται στο Μπασανταπούρ, εκεί που οδηγεί η
οδός Ντάρμπαρ Μαργκ, ένας δρόμος με πολλά καταστήματα
δίπλα στο Τάμελ, την κύρια τουριστική ζώνη της πόλης και
κοντά στην Φρικ Στριτ - πόλο έλξης των χίπις κατά τη δεκαετία
του ΄70. Μετά την περιήγησή μας θα αναχωρήσουμε για τον
λόφο Σουαγιαμπουνάθ (Swayambhunath) με τον ομώνυμο
ναό του - το σημείο απ΄ όπου ξεκίνησε το μεγαλείο και η δόξα
του Κατμαντού. γνωστός επίσης και ως "Ναός των Πιθήκων",
έχει χαρακτηριστεί ως σφραγίδα της πίστης και της αρμονίας
για αιώνες. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το Πατάν, που
βρίσκεται στη νότια πλευρά του ποταμού Μπαγκμάτι. Είναι η
παλαιότερη από τις τρεις πόλεις της Κοιλάδας και μία από τις
παλαιότερες γνωστές βουδιστικές πόλεις του κόσμου, λίκνο
της τέχνης και της αρχιτεκτονικής της περιοχής. Επιστροφή

στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί παρακολούθηση παραδοσιακού
σόου συνοδεία τοπικού δείπνου. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κατμαντού - Εθνικό πάρκο Τσιτουάν, Σαφάρι (Π,γ,Δ)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τους πρόποδες
των Ιμαλαΐων με προορισμό το προστατευόμενο από την
UNESCO Εθνικό Πάρκο των 932 τετραγωνικών χιλιομέτρων
Τσιιτουάν, γεμάτο δάση, έλη και λιβάδια. Εδώ φιλοξενούνται
περισσότερα από 500 είδη πουλιών, κερασφόροι ασιατικοί
ρινόκεροι, ελάφια, πίθηκοι, λεοπαρδάλεις, ελέφαντες κλπ. και
θεωρείται το τελευταίο καταφύγιο της τίγρης της Βεγγάλης.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση σε lodge εντός του πάρκου.
Μετά το γεύμα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο σαφάρι στην
περιοχή των ελεφάντων. Δείπνο εντός του καταλύματος.
5η μέρα: Εθνικό πάρκο Τσιτουάν, Σαφάρι (Π,γ,Δ)
Η σημερινή μέρα είναι πλήρης δραστηριοτήτων, όπως
παρακολούθηση πουλιών, επίσκεψη στο κοντινό χωριό και
φυσικά σαφάρι. Δείπνο με παραδοσιακή μουσική και χορό.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Τσιτουάν - Ποκάρα, Βαρκάδα στη λίμνη Φέουα (Π,Δ)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τον καθρέφτη των
Ιμαλάιων, την Ποκάρα, με θέα τις κορυφές της οροσειράς
Αναπούρνα. Η βόλτα μας στην δεύτερη μεγαλύτερη
λίμνη της χώρας, την Φέουα, με τα έντονα ζωγραφισμένα
ντοόνγκας (παραδοσιακά σκάφη), θα μας δώσει την
ευκαιρία να θαυμάσουμε τη θέα που χαρίζουν οι χιονισμένες
βουνοκορφές της Αναπούρνα πάνω στα ήρεμα νερά της
λίμνης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο σε εστιατόριο
με θέα τη λίμνη. Διανυκτέρευση.
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ΝΕΠΑΛ
Ποκάρα
Κατμαντού
Πάρκο
Τσιτουάν

7η μέρα: Ποκάρα, Ανατολή του ήλιου στον λόφο Σαρανγκότ,
Σπήλαιο Μαέντρα, Μουσείο των Βουνών, Μονή Shang
Gadhen Chookorling (Π,γ)
Η ανατολή στη στέγη του κόσμου κόβει πραγματικά την
ανάσα. Τα χρώματα και η ηρεμία της φύσης δημιουργούν
έναν ξεχωριστό πίνακα. Φθάνοντας στον λόφο Σαρανγκότ,
θα θαυμάσουμε και θα φωτογραφήσουμε την ανατολή του
ήλιου και τις εκπληκτικές αποχρώσεις που χαρίζει στις
γύρω βουνοκορφές. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
σπήλαιο Μαέντρα, το Μουσείο των Βουνών και την Μονή
Shang Gadhen Chookorling, για να γνωρίσουμε τη ζωή
των Θιβετιανών προσφύγων. γεύμα κατά τη διάρκεια της
εκδρομής με εξαιρετική θέα στο τοπίο που χαρίζουν τα
βουνά και η αντανάκλασή τους στη λίμνη. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση
8η μέρα: Ποκάρα - Κατμαντού (Π,Δ)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Κατμαντού. Άφιξη
και χρόνος ελεύθερος για να κάνετε βόλτες στις τοπικές
αγορές της πόλης, να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την
τελευταία σας μέρα στο Νεπάλ. Ξεκινήστε από τους Κήπους
του Ονείρου, συνεχίστε προς την πλατεία Ντάρμπαρ, πιείτε
τον καφέ σας ή δοκιμάστε ένα σνακ στο Café Soma ή στο
Himalaya Java, Gilafi Kebab στο Shafqat Halal, ένα τιραμισού
καπ-κέικ στο Hessed και φυσικά επιδοθείτε σε παζάρια
στην Durbar Marg ή στο Dilli bazaar ή κάντε τις αγορές σας
στα καλά καταστήματα της Κupondole. Δείπνο εντός του
ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Κατμαντού - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην
Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν.
Σημειώσεις: • Το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα
αναφέρεται σε μεταβάσεις με εσωτερικές πτήσεις. Οι ίδιες
διαδρομές, μπορούν να γίνουν και οδικώς με μικρότερο
κόστος (όπως αυτό αναγράφεται στον πίνακα τιμών) • Οι
αναχωρήσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστη συμμετοχή
15 ατόμων • Επιβάρυνση για συμμετοχή 2-3 ατόμων χωρίς
συνοδό: € 180 ανά επιβάτη • Επιβάρυνση για συμμετοχή 4-5
ατόμων χωρίς συνοδό: € 100 ανά επιβάτη • Επιβάρυνση για

συμμετοχή 6-9 ατόμων χωρίς συνοδό: € 70 ανά επιβάτη •
Επιβάρυνση για συμμετοχή 10 ατόμων με συνοδό: + € 120
ανά επιβάτη • Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ • Η ροή
του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο
για την καλύτερη έκβασή του • Το πρόγραμμα μπορεί να
συνδυαστεί με όλα τα προγράμματα της Ινδίας.
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4*, 5*:
Kathmandu Shanri-La 5*, Chitwan Jungle Villa Resort 4*,
Pokhara Shangri-La Village 4.5*
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5*:
Kathmandu Yak & Yeti 5*, Chitwan Barahi Jungle Lodge 5*,
Pokhara Temple Tree Resort 5*
Τιµές κατ’ άτοµο
9 µέρες

*24/4, 4/5, 15/6, 21/9,
26/10, 9/11, 7/12

∆ίκλινο µε οδικές µεταφορές εντός του
Νεπάλ σε ξενοδοχεία 4*, 5*

1290

Επιβάρυνση Μονόκλινου

+ 425

∆ίκλινο µε οδικές µεταφορές εντός του
Νεπάλ σε ξενοδοχεία 5*

1550

Επιβάρυνση Μονόκλινου

+ 590

Επιβάρυνση για εσωτερικές αεροπορικές μεταφορές: +€ 300 κατ’ άτομο
* Επιβάρυνση για την Πασχαλινή αναχώρηση: +€ 80
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω
ενδιάμεσου σταθμού με Oman Air (από Ιούνιο) ή Qatar
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 5* (Κατμαντού: 3 Διαν/σεις, Τσιτουάν:
2 Διαν/σεις, Ποκάρα: 2 Διαν/σεις) • Ημιδιατροφή
καθημερινά και πλήρης διατροφή εντός του πάρκου
(Πρόγευμα και 9 γεύματα συνολικά, όπως αναγράφονται
στους τίτλους κάθε ημέρας - Π: Πρόγευμα, γ: γεύμα,
Δ: Δείπνο) • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί
• Έμπειρος συνοδός από Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, κόστος έκδοσης βίζας,
είσοδοι: € 530 • Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στο Νεπάλ): € 90.
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ΓΚΟΑ
ΤΑΖ
ΜΑΧΑΛ

ΝΕΟ

το μοναδικό 8ήμερο πρόγραμμα με επισκέψεις σε ματούρα και αξαρντάμ!!

ΙΝ∆ΙΑ - ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ
∆ελχί, Αξαρντάµ, Ματούρα, Άγκρα, Φατεχπούρ Σικρί, Αµπανέρι, Τζαϊπούρ, Φρούριο Αµπέρ
Ένα συναρπαστικό ταξίδι σε μία αχανή χώρα, γεμάτη μυστήριο, χρώμα, εικόνες, μύθους, χιλιάδες
θεούς, θρησκευτικές παραδόσεις, μοναδική αρχιτεκτονική, εκπληκτικές αντιθέσεις, πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά και ποικιλία από προορισμούς και συνδυασμούς αυτών για να διαλέξετε!
γνωρίστε μαζί μας την Ινδία, μία από τις πιο μυστηριώδεις χώρες του πλανήτη!
1η μέρα: Αθήνα - Δελχί
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Δελχί.

ΑΞΑΡΝΤΑΜ

2η μέρα: Δελχί, Ξενάγηση
Άφιξη στο Δελχί και συνάντηση με τον τοπικό μας
αντιπρόσωπο. Ένας συνδυασμός επισκέψεων ανάμεσα
στο Νέο και το Παλαιό Δελχί η σημερινή μας περιήγηση,
για να γνωρίσουμε τις καλοσχεδιασμένες λεωφόρους
του Νέου, αλλά και τη γοητεία των περασμένων χρόνων
του Παλαιού, με τα μαρμάρινα παλάτια, τα τζαμιά και
τα παζάρια, που έρχονται σαν μια σειρά εικόνων από
ιστορίες μαχαραγιάδων. Περνώντας έξω από το Κόκκινο
Φρούριο, θα δούμε το Μεγάλο Τζαμί (Τζαμά Μαστζίντ),
θα επισκεφθούμε το απέριττο μνημείο αποτέφρωσης του
γκάντι (ρατζ γκατ), το ιστορικό παζάρι Chandni Chowk,
το εντυπωσιακό μαυσωλείο του Μογγόλου αυτοκράτορα
Χουμαγιούν, τον ναό Λάξμι Ναραγιάν, καθώς και το
παλαιότερο ισλαμικό μνημείο της Ινδίας, τον μιναρέ
Κουτούμπ (Qutub Minar). Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Δελχί - Αξαρντάμ - Ματούρα - Άγκρα
(204 χλμ./2-3 ώρες)
Ακολουθώντας την πορεία μας για την Άγκρα σήμερα, θα
κάνουμε μία στάση στη "νέα κατοικία του θεού" Αξαρντάμ.
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Ένας εντυπωσιακός ινδουιστικός τόπος αιώνιας
αφοσίωσης και μία πνευματική πανεπιστημιούπολη
αφιερωμένη στην αρμονία και τη μάθηση. Συνεχίζουμε
για την γενέτειρα του Κρίσνα, τη Ματούρα, όπου θα
επισκεφθούμε τον ομώνυμο ναό. Έχοντας πλέον μυηθεί
στην επικρατέστερη θρησκεία της χώρας, τον ινδουισμό,
αναχωρούμε για την Άγκρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Άγκρα, Ξενάγηση
Κατά την πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε το πιο
διάσημο μνημείο όχι μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρης
της χώρας, το περίφημο Ταζ Μαχάλ, καθώς και το Κόκκινο
Φρούριο της Άγκρα, γεμάτο από παιχνιδιάρες μαϊμούδες.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά μπορείτε να
παρακολουθήσετε το Mohebet-e-Taj, μία παράσταση με
θέμα τον αιώνιο έρωτα και την κατασκευή του μοναδικού
μνημείου του Ταζ Μαχάλ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Άγκρα - Φατεχπούρ Σικρί - Αμπανέρι - Τζαϊπούρ
(238 χλμ./3-4 ώρες)
Αναχώρηση για την "ροζ Πόλη", την Tζαϊπούρ. Κατά τη
διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα επισκεφθούμε
αρχικά την Φατεχπούρ Σικρί ("Πόλη της Νίκης"), μια πόλη
που εγκαταλείφθηκε 14 χρόνια μετά την ίδρυσή της το
1569 από τον αυτοκράτορα Άκμπαρ. Ακολουθεί στάση
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ΧΑΒΑ ΜΑΧΑΛ

ΙΝ∆ΙΑ

Αξαρντάμ

Δελχί

Ματούρα
Φρούριο Αμπέρ
Τζαϊπούρ

Αμπανέρι

Φατεχπούρ
Σικρί

Άγκρα

ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΜΠΕΡ

στο μικρό χωριό Αμπανέρι για να δούμε τον ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής ταμιευτήρα νερού (baori) με τα βαθμιαία
μειούμενα σκαλοπάτια του. Συνεχίζουμε για Tζαϊπούρ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Τζαϊπούρ, Ανάβαση στο φρούριο της Αμπέρ με
ελέφαντες, Ξενάγηση πόλης, βόλτα με ποδηλατάμαξες
(τελετή Αάρτι)
Η μέρα μας θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο φρούριο της
Αμπέρ, που μέχρι το 1728 αποτελούσε το διοικητήριο
της επαρχίας. Βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και η
προσέγγισή του γίνεται στην πλάτη ελεφάντων! Η
ξενάγησή μας θα συνεχιστεί στην ίδια την Τζαϊπούρ,
όπου θα επισκεφθούμε το ανάκτορο και το αστεροσκοπείο
Jandar Mandar και θα θαυμάσουμε την πρόσοψη του
Χαβά Μαχάλ - ένα ασυνήθιστης αρχιτεκτονικής παλάτι
με πολυάριθμα παραθυράκια, που κτίστηκε το 1799
προκειμένου οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας
να μπορούν να παρακολουθούν την καθημερινή ζωή,
χωρίς να γίνονται αντιληπτές. Η μέρα θα κλείσει με μία
γραφική βόλτα με ποδηλατάμαξες στην τοπική αγορά.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά μπορείτε να
παρακολουθήσετε τη διάσημη τελετή Αάρτι στον ναό Birla.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Τζαϊπούρ - Δελχί (258 χλμ./4-5 ώρες)
Αναχώρηση για το Δελχί. Φθάνοντας θα έχουμε την
ευκαιρία να κάνουμε μία μικρή βόλτα στο κέντρο της πόλης
περιμετρικά του Προεδρικού Μεγάρου και πιθανόν να
υπάρχει χρόνος για επίσκεψη στην παραδοσιακή αγορά
Τζαν Πατ. Προαιρετικά, παρακολουθήστε την υπέρλαμπρη
παράσταση "Kingdom of Dreams" στο ομώνυμο θέατρο και
χαλαρώστε στα παρακείμενα καταστήματα με διάκοσμο
από όλες τις περιοχές της Ινδίας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Δελχί - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για
την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν.

Σημειώσεις: • Η ροή του προγράμματος μπορεί να
αλλάξει για την καλύτερη έκβασή του • Οι αναχωρήσεις
πραγματοποιούνται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων
• Επιβάρυνση για συμμετοχή 2 ατόμων χωρίς συνοδό:
€ 120/άτομο • Επιβάρυνση για συμμετοχή 3-6 ατόμων
χωρίς συνοδό: € 80/άτομο • Επιβάρυνση για συμμετοχή
7-9 ατόμων χωρίς συνοδό: € 60/άτομο • Επιβάρυνση
για συμμετοχή 10 ατόμων με συνοδό: + € 80/άτομο •
Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ

ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΜΠΕΡ

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5* ή αντίστοιχα
• 2 Διαν/σεις Δελχί: Crowne Plaza Okhla ή Suryaa 5*
• 2 Διαν/σεις Τζαϊπούρ: Holiday Inn ή Hilton 5*
• 2 Διαν/σεις Άγκρα: Ramada ή Crystal Sarovar Premier 5*
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλα αντίστοιχα ξενοδοχεία

Τιµή κατ' άτοµο
8 µέρες

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

5/4, 1/5, 24/5, 14/6, 5/7, 9/8, 20/9,
25/10, 15/11, 6/12

750

+360

24/4
(σε πτήσεις της Emirates)

630

+360

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω
ενδιάμεσου σταθμού με Oman Air ή Gulf Air ή
Turkish ή Qatar ή Emirates • Διαμονή σε ξενοδοχεία
5* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές,
ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •
Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί • Έμπειρος συνοδός από
Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

ΦΑΤΕΧΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ

Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι: € 680 • Βίζα
εισόδου στην Ινδία: περίπου € 85 - εκδίδεται ηλεκτρονικά
από το γραφείο μας και απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες
• Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στην Ινδία): € 85
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ΙΝ∆ΙΑ - ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΑΓΓΗ (ΚΑΖΟΥΡΑΧΟ)
∆ελχί, Αξαρντάµ, Ματούρα, Άγκρα, Φατεχπούρ Σικρί, Αµπανέρι, Τζαϊπούρ, Φρούριο Αµπέρ, Βαρανάσι, Σαρνάθ

Μία επίσκεψη στην παλαιότερη πόλη του κόσμου, στις όχθες του ιερού ποταμού γάγγη, αποτελεί μία μοναδική εμπειρία!
Εκεί όλα βοηθούν το ταξίδι στον χρόνο και μάλιστα αιώνες πριν. Από τη μυσταγωγία των ιερών τελετών μέχρι τους πρώτους τόπους
διδασκαλίας του Βούδα στην πόλη Σαρνάθ, όλα θα σας κάνουν να δείτε διαφορετικά το… "ατημέλητο" Βαρανάσι.
1η μέρα: Αθήνα - Δελχί
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού
για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Δελχί.
2η μέρα: Δελχί, Ξενάγηση
Άφιξη στο Δελχί και συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο.
Ένας συνδυασμός επισκέψεων ανάμεσα στο Νέο και το Παλαιό
Δελχί η σημερινή μας περιήγηση, για να γνωρίσουμε τις
καλοσχεδιασμένες λεωφόρους του Νέου, αλλά και τη γοητεία των
περασμένων χρόνων του Παλαιού, με τα μαρμάρινα παλάτια,
τα τζαμιά και τα παζάρια, που έρχονται σαν μια σειρά εικόνων
από ιστορίες μαχαραγιάδων. Περνώντας έξω από το Κόκκινο
Φρούριο, θα δούμε το Μεγάλο Τζαμί (Τζαμά Μαστζίντ), θα
επισκεφθούμε το απέριττο μνημείο αποτέφρωσης του γκάντι
(ρατζ γκατ), το ιστορικό παζάρι Chandni Chowk, το εντυπωσιακό
μαυσωλείο του Μογγόλου αυτοκράτορα Χουμαγιούν, τον ναό
Λάξμι Ναραγιάν, καθώς και το παλαιότερο ισλαμικό μνημείο
της Ινδίας, τον μιναρέ Κουτούμπ (Qutub Minar). Μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Δελχί - Αξαρντάμ - Ματούρα - Άγκρα (204 χλμ./2-3 ώρες)
Ακολουθώντας την πορεία μας για την Άγκρα σήμερα, θα
κάνουμε μία στάση στη "νέα κατοικία του θεού" Αξαρντάμ. Ένας
εντυπωσιακός ινδουιστικός τόπος αιώνιας αφοσίωσης και μία
πνευματική πανεπιστημιούπολη αφιερωμένη στην αρμονία και τη
μάθηση. Συνεχίζουμε για την γενέτειρα του Κρίσνα, τη Ματούρα,
όπου θα επισκεφθούμε τον ομώνυμο ναό. Έχοντας πλέον
μυηθεί στην επικρατέστερη θρησκεία της χώρας, τον ινδουισμό,
αναχωρούμε για την Άγκρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Άγκρα, Ξενάγηση
Κατά την πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε το πιο διάσημο
μνημείο όχι μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, το
περίφημο Ταζ Μαχάλ, καθώς και το Κόκκινο Φρούριο της Άγκρα,
γεμάτο από παιχνιδιάρες μαϊμούδες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
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Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το Mohebet-e-Taj,
μία παράσταση με θέμα τον αιώνιο έρωτα και την κατασκευή του
μοναδικού μνημείου του Ταζ Μαχάλ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Άγκρα - Φατεχπούρ Σικρί - Αμπανέρι - Τζαϊπούρ (238
χλμ./3-4 ώρες)
Αναχώρηση για την "ροζ Πόλη", την Tζαϊπούρ. Κατά τη
διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα επισκεφθούμε
αρχικά την Φατεχπούρ Σικρί ("Πόλη της Νίκης"), μια πόλη που
εγκαταλείφθηκε 14 χρόνια μετά την ίδρυσή της το 1569 από
τον αυτοκράτορα Άκμπαρ. Ακολουθεί στάση στο μικρό χωριό
Αμπανέρι για να δούμε τον ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ταμιευτήρα
νερού (baori) με τα βαθμιαία μειούμενα σκαλοπάτια του.
Συνεχίζουμε για Tζαϊπούρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Τζαϊπούρ, Ανάβαση στο φρούριο της Αμπέρ με
ελέφαντες, Ξενάγηση πόλης, βόλτα με ποδηλατάμαξες (Τελετή
Αάρτι)
Η μέρα μας θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο φρούριο της Αμπέρ,
που μέχρι το 1728 αποτελούσε το διοικητήριο της επαρχίας.
Βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και η προσέγγισή του γίνεται
στην πλάτη ελεφάντων! Η ξενάγησή μας θα συνεχιστεί στην
ίδια την Τζαϊπούρ, όπου θα επισκεφθούμε το ανάκτορο και
το αστεροσκοπείο Jandar Mandar και θα θαυμάσουμε την
πρόσοψη του Χαβά Μαχάλ - ένα ασυνήθιστης αρχιτεκτονικής
παλάτι με πολυάριθμα παραθυράκια, που κτίστηκε το 1799
προκειμένου οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας να μπορούν
να παρακολουθούν την καθημερινή ζωή, χωρίς να γίνονται
αντιληπτές. Η μέρα θα κλείσει με μία γραφική βόλτα με
ποδηλατάμαξες στην τοπική αγορά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε την τελετή Αάρτι
στον ναό Birla. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Τζαϊπούρ - Βαρανάσι - Σαρνάθ - Βαρανάσι
Πτήση για Βαρανάσι και άμεση αναχώρηση για την βουδιστική

πόλη Σαρνάθ, με πρώτη επίσκεψη στον ναό με τις αγιογραφίες
που απεικονίζουν τη ζωή του Βούδα μέχρι την ανώτερη φώτισή
του και την πρώτη του ομιλία πριν 2.500 χρόνια. Στη συνέχεια
επισκεπτόμαστε τα ερείπια της πρώτης μονής στο Άλσος των
Ελαφιών. Εκεί θα μάθουμε για την πρώτη ομιλία του Βούδα και
την μεγάλη πνευματική του αποκάλυψη, αλλά και τις αναφορές
του στις τέσσερις αλήθειες γύρω από την οδύνη και την ευγενή
οκταπλή ατραπό, που οδηγεί στην απελευθέρωση και την
εξάλειψη της δυστυχίας και του πόνου. Θα μάθουμε επίσης για
το ιερό σύμβολο της χώρας, τη στήλη του Ασόκα με τα τέσσερα
λιοντάρια και τον ιερό τροχό της. Επιστροφή στο Βαρανάσι.
Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βαρανάσι, Ποταμός γάγγης/Τελετή Αάρτι
Νωρίς το πρωί θα μυηθείτε στα μυστικά της μητέρας γκάνγκα,
που αιώνες τώρα τρέφει και καθαρίζει τα παιδιά της τόσο από
πνευματική, όσο και από …φυσική άποψη. Η πρωινή ομίχλη
βοηθάει το όλο σκηνικό να σας μεταφέρει αιώνες πίσω. Η
βόλτα με τη βάρκα την ώρα που σημαίνουν οι καμπάνες για
το κάλεσμα, θα σας μυήσει στα ιδιαίτερα μυστικά του ιερού
ποταμού, δείχνοντας πώς από τα κρεματόρια "επιστρέφουν"
στη φύση τα πέντε βασικά στοιχεία που αποτελούν τον
άνθρωπο. Εδώ, η νεκρώσιμη τελετή έχει άλλο χαρακτήρα και
το ιερό ποτάμι σίγουρα βοηθά ακόμα και στην …εξάλειψη των
οσμών. Ο κόσμος ξαφνικά συγκεντρώνεται και τα πολύχρωμα
ρούχα τους βάφουν στην κυριολεξία το σκούρο χρώμα του
ποταμού. Η ώρα του εξαγνισμού είναι ιερή και ιδιαίτερη. Εσείς,
θεατές σε αυτό το σκηνικό, θα εντυπωσιαστείτε σίγουρα με
το εθιμοτυπικό, που θέλει το βάπτισμα στον ιερό ποταμό για
καθαγιασμό, άφεση αμαρτιών και θεραπεία. Τελειώνοντας τη
βόλτα με τη βάρκα, θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τους
αγίους βαμμένους με στάχτες και τον κόσμο να συγκεντρώνεται
κοντά τους, προσφέροντάς τους ρύζι, προσμένοντας λύσεις και
συμβουλές στα προβλήματά του. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
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ΒΑΡΑΝΑΣΙ

Αξαρντάμ

Δελχί
Ματούρα

Άγκρα

Αμπανέρι

Φατεχπούρ Σικρί

ΙΝ∆ΙΑ

Φρούριο Αμπέρ
Τζαϊπούρ

Σαρνάθ
Βαρανάσι

Τζανσί

Ποταμός
Γάγγης

Καζουράχο

ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΜΠΕΡ

για πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι το απόγευμα, που θα
κάνουμε βόλτα με ποδηλατάμαξες στους δρόμους παλιάς πόλης
μέχρι τις "σκάλες" (γκατ), που οδηγούν εκεί όπου λαμβάνουν
χώρα οι ιερές τελετές προς τον θεό Σίβα και τη θεά γκάνγκα
(γάγγης). Η ώρα κοντεύει πλέον 7 το απόγευμα και οι καμπάνες
κρατάνε το έθιμο, που θέλει τους νέους ιερείς να ακολουθούν το
τελετουργικό με την καθοδήγηση του μεγάλου ιερέα. Έτσι, τα
κοχύλια, τα θυμιατά, οι φλόγες και τα λουλούδια παίρνουν τη
θέση τους και αποτελούν μέρος της τελετής Αάρτι, προς τιμήν του
μεγάλου θεού Σίβα. Κάθε λεπτό της 45λεπτης τελετής καθιστά τη
βραδιά ξεχωριστή και σίγουρα θα σας γεμίσει με πνευματικές
σκέψεις, μυστήριο και αγαλλίαση. Όλος ο κόσμος (προσκυνητές
και τουρίστες) πάλλονται, τραγουδούν ή χτυπούν παλαμάκια για
να συμμετάσχουν στο τελετουργικό, μέχρι την αποκορύφωσή
του. Μετά το τέλος της τελετής επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Βαρανάσι - Δελχί
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Δελχί. Άφιξη και

ΚΑΖΟΥΡΑΧΟ

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά, μπορείτε να
παρακολουθήσετε την υπέρλαμπρη παράσταση "Kingdom
of Dreams" στο ομώνυμο θέατρο και να χαλαρώστε στα
παρακείμενα καταστήματα με διάκοσμο από όλες τις περιοχές
της Ινδίας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Δελχί - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για την
Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν.
Σημειώσεις: • Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει για
την καλύτερη έκβασή του • Οι αναχωρήσεις πραγματοποιούνται
με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων • Επιβάρυνση για συμμετοχή
2 ατόμων χωρίς συνοδό: € 200/άτομο • Επιβάρυνση για
συμμετοχή 3-6 ατόμων χωρίς συνοδό: € 130/άτομο • Επιβάρυνση
για συμμετοχή 7-10 ατόμων χωρίς συνοδό: € 110/άτομο •
Επιβάρυνση για συμμετοχή 10 ατόμων με συνοδό: + € 90/άτομο
• Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.

ΤΖΑΪΠΟΥΡ

μετά το Βαρανάσι, μπορείτε να επεκτείνετε τη διαμονή σας μετά την 9η μέρα, για να γνωρίσετε το Καζουράχο, γνωστό για
τους ερωτικούς ινδουιστικούς και τζαϊνιστικούς ναούς του. Η επέκταση αυτή γίνεται Βαρανάσι-Καζουράχο αεροπορικώς και
Καζουράχο-Δελχί συνήθως με τραίνο, όπως κατωτέρω:
9η μέρα: Βαρανάσι - Καζουράχο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Καζουράχο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε
ένα σόου περιμετρικά των ναών ή μία φολκλορική παράσταση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Καζουράχο - Τζανσί - Δελχί
Πρωινή ξενάγηση στον άνω των 1.000 ετών αρχαιολογικό χώρο, με τους ναούς που απεικονίζουν θεούς και θεές, πολεμιστές, μουσικούς
και ζώα. Από μακριά όλα φαίνονται φυσιολογικά, από κοντά όμως διακρίνονται έντονες ερωτικές στιγμές με "τρίγωνα", όργια και
κτηνοβασίες. Αρρενωποί άνδρες και αιθέριες καλλονές παίρνουν στάσεις δίπλα από τους θεούς! Ένα θέαμα σίγουρα μοναδικό. Πολλοί
βιάστηκαν να ερμηνεύσουν όλα αυτά ως καλό οιωνό για τη νέα ζωή ή ότι η σεξουαλική πράξη είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής.
Ακόμα θεωρούνταν για πολλούς τόπος μάθησης καλών τεχνών…. η πραγματική ερμηνεία ενός απλού ιερέα θα σας μάθει ότι για τους
πιστούς κάθε πονηρή σκέψη ή ερωτική φαντασίωση πρέπει να μείνει έξω από τον ναό και όχι να διεγείρει πονηρά το μυαλό την ώρα
που θα πρέπει να εισέλθουν και να προσευχηθούν πραγματικά με όλο τους το σώμα και το πνεύμα!
Ακολουθεί μεταφορά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Τζανσί και απογευματινή αναχώρηση με το τραίνο για Δελχί. Άφιξη και μεταφορά
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Δελχί - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν.
Σημειώσεις: • Κόστος επιβάρυνσης για μία επιπλέον Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 5* με Ημιδιατροφή, πτήση από Βαρανάσι, μεταφορές
(πούλμαν, τραίνο) και ξεναγήσεις: + € 290 /άτομο για ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχει επιβάρυνση
€ 80/άτομο στο παραπάνω κόστος των € 290. Η πτήση πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο.

Τιµή κατ' άτοµο
10 µέρες

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

5/4, 1/5, 24/5, 14/6, 5/7, 9/8, 20/9,
25/10, 15/11, 6/12

1150

+600

24/4
σε πτήσεις της Emirates

1090

+600

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω
ενδιάμεσου σταθμού με Gulf Air ή Turkish ή Qatar ή
Emirates • Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* • Ημιδιατροφή
καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί
• Έμπειρος συνοδός από Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι: € 680 • Βίζα
εισόδου στην Ινδία: περίπου € 85 - εκδίδεται ηλεκτρονικά
από το γραφείο μας και απαιτούνται 5 εργάσιμες
ημέρες • Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
(καταβάλλονται μόνο στην Ινδία): € 85.
51

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια

ΝΕΟ

"Η γη των Βασιλιάδων & των χρωμάτων"

ΙΝ∆ΙΑ - ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΤΖΑΝΣΤΑΝ
∆ελχί, Αξαρντάµ, Ματούρα, Άγκρα, Φατεχπούρ Σικρί, Αµπανέρι, Τζαϊπούρ, Ουνταϊπούρ, Ρανακπούρ, Τζοντπούρ, Τζαϊσαλµέρ, Μπαϊκανέρ

Μία περιοχή γεμάτη μύθους και παραδόσεις, ένα πολιτισμικό μωσαϊκό με έντονα χρώματα, παλάτια και φρούρια με πλούσια αρχιτεκτονική,
ιστορίες με πρίγκιπες πολεμιστές και σε περίοπτη όψη η "Βενετία της Ανατολής" … η ρομαντική Ουνταϊπούρ
1η μέρα: Αθήνα - Δελχί
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Δελχί.
2η μέρα: Δελχί, Ξενάγηση
Άφιξη στο Δελχί και συνάντηση με τον τοπικό μας
αντιπρόσωπο. Ένας συνδυασμός επισκέψεων ανάμεσα
στο Νέο και το Παλαιό Δελχί η σημερινή μας περιήγηση,
για να γνωρίσουμε τις καλοσχεδιασμένες λεωφόρους
του Νέου, αλλά και τη γοητεία των περασμένων χρόνων
του Παλαιού, με τα μαρμάρινα παλάτια, τα τζαμιά και τα
παζάρια, που έρχονται σαν μια σειρά εικόνων από ιστορίες
μαχαραγιάδων. Περνώντας έξω από το Κόκκινο Φρούριο, θα
δούμε το Μεγάλο Τζαμί (Τζαμά Μαστζίντ), θα επισκεφθούμε
το απέριττο μνημείο αποτέφρωσης του γκάντι (ρατζ γκατ),
το ιστορικό παζάρι Chandni Chowk, το εντυπωσιακό
μαυσωλείο του Μογγόλου αυτοκράτορα Χουμαγιούν, τον ναό
Λάξμι Ναραγιάν, καθώς και το παλαιότερο ισλαμικό μνημείο
της Ινδίας, τον μιναρέ Κουτούμπ (Qutub Minar). Μεταφορά
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Δελχί - Αξαρντάμ - Ματούρα - Άγκρα
(204 χλμ./2-3 ώρες)
Ακολουθώντας την πορεία μας για την Άγκρα σήμερα, θα
κάνουμε μία στάση στη "νέα κατοικία του θεού" Αξαρντάμ.
Ένας εντυπωσιακός ινδουιστικός τόπος αιώνιας αφοσίωσης
και μία πνευματική πανεπιστημιούπολη αφιερωμένη στην
αρμονία και τη μάθηση. Συνεχίζουμε για την γενέτειρα του
Κρίσνα, τη Ματούρα, όπου θα επισκεφθούμε τον ομώνυμο
ναό. Έχοντας πλέον μυηθεί στην επικρατέστερη θρησκεία
της χώρας, τον ινδουισμό, αναχωρούμε για την Άγκρα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Άγκρα, Ξενάγηση
Κατά την πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε το πιο
52

διάσημο μνημείο όχι μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρης
της χώρας, το περίφημο Ταζ Μαχάλ, καθώς και το Κόκκινο
Φρούριο της Άγκρα, γεμάτο από παιχνιδιάρες μαϊμούδες.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά μπορείτε να
παρακολουθήσετε το Mohebet-e-Taj, μία παράσταση με θέμα
τον αιώνιο έρωτα και την κατασκευή του μοναδικού μνημείου
του Ταζ Μαχάλ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Άγκρα - Φατεχπούρ Σικρί - Αμπανέρι - Τζαϊπούρ
(238 χλμ./3-4 ώρες)
Αναχώρηση για την "ροζ Πόλη", την Tζαϊπούρ. Κατά τη
διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα επισκεφθούμε
αρχικά την Φατεχπούρ Σικρί ("Πόλη της Νίκης"), μια πόλη
που εγκαταλείφθηκε 14 χρόνια μετά την ίδρυσή της το 1569
από τον αυτοκράτορα Άκμπαρ. Ακολουθεί στάση στο μικρό
χωριό Αμπανέρι για να δούμε τον ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
ταμιευτήρα νερού (baori) με τα βαθμιαία μειούμενα
σκαλοπάτια του. Συνεχίζουμε για Tζαϊπούρ. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Τζαϊπούρ, Ανάβαση στο φρούριο της Αμπέρ με
ελέφαντες, Ξενάγηση πόλης, βόλτα με ποδηλατάμαξες
(τελετή Αάρτι)
Η μέρα μας θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο φρούριο της Αμπέρ,
που μέχρι το 1728 αποτελούσε το διοικητήριο της επαρχίας.
Βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και η προσέγγισή του γίνεται
στην πλάτη ελεφάντων! Η ξενάγησή μας θα συνεχιστεί στην
ίδια την Τζαϊπούρ, όπου θα επισκεφθούμε το ανάκτορο και
το αστεροσκοπείο Jandar Mandar και θα θαυμάσουμε την
πρόσοψη του Χαβά Μαχάλ - ένα ασυνήθιστης αρχιτεκτονικής
παλάτι με πολυάριθμα παραθυράκια, που κτίστηκε το 1799
προκειμένου οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας να
μπορούν να παρακολουθούν την καθημερινή ζωή, χωρίς
να γίνονται αντιληπτές. Η μέρα θα κλείσει με μία γραφική

βόλτα με ποδηλατάμαξες στην τοπική αγορά. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε τη
διάσημη τελετή Αάρτι στον ναό Birla. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Τζαϊπούρ - Ουνταϊπούρ/"Η Βενετία της Ανατολής"
Πρωινή αναχώρηση για την ρομαντική Ουνταϊπούρ, με τις
αποχρώσεις της ώχρας και του μωβ των κορυφογραμμών που
την περιβάλουν, τα μαγευτικά παλάτια, τους μυστηριώδεις
ναούς, τα πολύχρωμα καλντερίμια, τις ατέλειωτες βαρκάδες
στην λίμνη Πιτσόλα και τα ατελείωτα παζάρια στις αγορές
της. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Ουνταϊπούρ, Ξενάγηση, βαρκάδα στην λίμνη
Πιτσόλα
Η σημερινή μας ξενάγηση αρχίζει από το παλάτι της πόλης
ή αλλιώς το "αρχιτεκτονικό θαύμα του ρατζαστάν", κτισμένο
από γρανίτη και μάρμαρο με ένα μείγμα μεσαιωνικήςευρωπαϊκής και κινεζικής αρχιτεκτονικής, πάνω στην
ήσυχη λίμνη Πιτσόλα. Πριν την επίσκεψή μας, θα σας
προσφέρουμε καφέ ή τσάι στους κήπους του ανακτόρου, για
να απολαύσετε με τον καλύτερο τρόπο την επιβλητική είσοδο.
Στη συνέχεια θα δούμε τις πολυάριθμες αίθουσές του, τον
διάκοσμο με τα παγώνια, το χρυσό σύμβολο της δυναστείας
του ήλιου, την ιδιαίτερη κρεβατοκάμαρα του μαχαραγιά
και την αίθουσα με τα ασημένια κειμήλια. Θα συνεχίσουμε
με επίσκεψη του κοντινού ναού Τσαγκντίς(Jagdish), με το
πανύψηλο κωδωνοστάσιο στολισμένο με γλυπτά χορευτών,
ελεφάντων, ιππέων και μουσικών. Ακολουθούν οι Κήποι
της πριγκίπισσας και των 48 υπηρετριών της Saheliyon-KiBari με τα όμορφα σιντριβάνια και σημεία ξεκούρασης. Θα
περάσουμε από τη λίμνη Φατεχσαγκάρ και θα κλείσουμε την
περιήγησή μας με απογευματινή βαρκάδα στα χρώματα του
δειλινού, στα γαλήνια νερά της λίμνης Πιτσόλα, περνώντας
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περιμετρικά από την πόλη και θαυμάζοντας από κοντά
τις εγκαταστάσεις του διάσημου κάτασπρου θερινού
ανάκτορου-ξενοδοχείου Taj. Η στάση μας σε κοντινό νησί σημείο εκδηλώσεων και συνεύρεσης του μαχαραγιά με το
χαρέμι του - θα μας προσφέρει μία προνομιακή θέση για να
απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα, αλλά και ολόκληρη την πόλη,
που αρχίζει σιγά σιγά να φωταγωγείται. Χρόνος ελεύθερος
για ψώνια - ζωγραφική πάνω σε κονίαμα από επεξεργασμένη
σκόνη οστών καμήλας, που καθιστά εμφανή την απεικόνιση
και στις δύο όψεις. Η τέχνη των πιστών ζωγράφων του
μαχαραγιά συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από τη σχολή της
περιοχής. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Ουνταϊπούρ - ρανακπούρ - Τζοντπούρ, Φρούριο
Μεχρανγκάρχ, Τζασουάντ Θαντά (260 χλμ.)
Πρωινή αναχώρηση για την "μπλε πόλη της Ινδίας, την
Τζοντπούρ. Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε τον μαρμάρινο
Τζαϊνιστικό ναό της ρανακπούρ, που αποτυπώνεται
αρχιτεκτονικά σαν "ένα ποίημα σε πέτρα". Άφιξη στην
Τζοντπούρ και επίσκεψη στο φρούριο Μεχρανγκάρχ
(Mehrangarh), ένα από τα επιβλητικότερα οχυρά των
Ινδιών, λαξευμένο στους βράχους και με επάλξεις από 6
έως 36 μέτρα, γεμάτο ιστορίες και μύθους. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το κάτασπρο (από λευκό μάρμαρο) κενοτάφιο
του Μαχαραγιά Τσασβάντ Σινχ ΙΙ (Τζασουάντ Θαντά), που
βρίσκεται σε μία ήσυχη περιοχή με όμορφη θέα στην πόλη
και στο φρούριο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Τζοντπούρ - Τζαϊσαλμέρ (295 χλμ.)
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την "Χρυσή πόλη",
την Τζαϊσαλμέρ, ένα μικρό διαμάντι στην καρδιά της ινδικής
ερήμου Ταρ, που μοιάζει σαν να βγήκε από τον κόσμο των
παραμυθιών. Μέσα από τα τείχη της συνοριακής αυτής
πόλης συναντά κανείς ινδουιστικούς και τζαϊνιστικούς ναούς,
περίτεχνα παλάτια, μεγαλόπρεπα αρχοντικά με υπέροχες
διακοσμήσεις. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και βόλτα
γνωριμίας με την πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Τζαϊσαλμέρ, Ξενάγηση, βόλτα με καμήλες στην
έρημο
Πρωινή επίσκεψη στο οχυρό της πόλης με τα τριπλά του
τείχη, κτισμένο το 1156 για τις μάχες των δυναστειών της
εποχής. Σήμερα φιλοξενεί 3.000 κατοίκους και θεωρείται το

ιστορικό κέντρο της περιοχής, γνωστό και από την ταινία
που γυρίστηκε εκεί, "Το Χρυσό Οχυρό". Στη συνέχεια
επισκεπτόμαστε ιστορικά αρχοντικά της πόλης (Χαβέλις),
καθώς και τον Τζαϊνιστικό ναό της. Το απόγευμα θα
απομακρυνθούμε από την "Χρυσή πόλη" για μια βόλτα με
καμήλες στους κοντινούς αμμόλοφους, απολαμβάνοντας
την απεραντοσύνη της ερήμου και τα χρώματα του δειλινού!
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Τζαϊσαλμέρ - Μπαϊκανέρ, Ξενάγηση (333 χλμ.)
Πρωινή αναχώρηση για Μπαϊκανέρ. Η πόλη, ως διοικητικό
κέντρο της περιοχής και πρωτεύουσα του ομώνυμου
πριγκιπάτου, είναι σήμερα η πέμπτη μεγαλύτερη του
ρατζαστάν. Άφιξη και επίσκεψη του φρουρίου Τζουναγκάρθ
(το μόνο που δεν είναι κτισμένο σε λόφο και αποτελεί
σχεδιαστικά ένα τέλειο τετράγωνο). Το φρούριο αυτό είναι το
αποτέλεσμα οικοδόμησης και δραστηριοτήτων 16 διαδοχικών
γενεών των ηγεμόνων της περιοχής, αρχής γενομένης από
τα τέλη του 16ου αιώνα. Αυτό το υπέροχο παλάτι-φρούριο
έχει να επιδείξει παλαιά μνημεία, εννέα ναούς, εξαιρετικά
αντικείμενα τέχνης, επτά ιστορικές πύλες, οπλοστάσιο,
όμορφους κήπους και τα ιερά συμβολικά χέρια του σάτι.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το τριώροφο ανάκτορομουσείο του Μαχαραγιά γκάγκα, κτισμένο από κόκκινο
ψαμμίτη στο διάστημα 1902-1926, σε Ινδο-Σαρακήνικο
στυλ. Εκτός από τις περίτεχνες αίθουσες του ανακτόρου,
μοναδικός είναι ο διάκοσμος της εσωτερικής πισίνας και
της τέταρτης μεγαλύτερης ιδιωτικής βιβλιοθήκης του κόσμου!
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
13η μέρα: Μπαϊκανέρ - Δελχί (8ωρη διαδρομή με Υπερταχεία)
Σήμερα θα αναχωρήσουμε με την Υπερταχεία για το Δελχί.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά,
μπορείτε να παρακολουθήσετε την υπέρλαμπρη παράσταση
"Kingdom of Dreams" στο ομώνυμο θέατρο και να χαλαρώστε
στα παρακείμενα καταστήματα με διάκοσμο από όλες τις
περιοχές της Ινδίας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
14η μέρα: Δελχί - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για την
Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν.
Σημειώσεις: • Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει για
την καλύτερη έκβασή του • Οι αναχωρήσεις εκτελούνται με

ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων • Επιβάρυνση για συμμετοχή
2 ατόμων χωρίς συνοδό: € 220/άτομο • Επιβάρυνση
για συμμετοχή 3-6 ατόμων χωρίς συνοδό: € 150/άτομο
• Επιβάρυνση για συμμετοχή 7-10 ατόμων χωρίς συνοδό:
€ 120/άτομο • Επιβάρυνση για συμμετοχή 10 ατόμων με
συνοδό: + € 90/άτομο • Σε περίπτωση πτήσης από Τζαϊπούρ
σε Ουνταϊπούρ, θα υπάρξει επιβάρυνση € 50/άτομο
Το πρόγραμμα γίνεται συνδυαστικά με το
"Χρυσό Τρίγωνο Ινδιών"
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4*+, 5* ή αντίστοιχα:
• 1 Διαν/ση Δελχί - The Suryaa 5*
• 2 Διαν/σεις Άγκρα - Ramada Plaza 5*
• 2 Διαν/σεις Τζαϊπούρ - Rajputana Hotel 5*
• 2 Διαν/σεις Ουνταϊπούρ - Radisson 4*+
• 1 Διαν/ση Τζοντπούρ - Indana Palace 5*
• 2 Διαν/σεις Τζαϊσαλμέρ - Taj Gateway 4*+
• 1 Διαν/ση Μπαϊκανέρ - Laxmi Niwas Palace 4*+
• 1 Διαν/ση Δελχί - Crowne Plaza Okhla 5*
Υγειονομικές Προφυλάξεις: Δεν απαιτούνται εμβόλια ή
άλλου είδους προληπτική αγωγή. Το νερό δεν είναι πουθενά
πόσιμο. Συνιστούμε το εμφιαλωμένο.
Τιµή κατ' άτοµο
14 µέρες
16/3, 5/4, 1/5, 24/5, 14/6, 5/7, 9/8 , 20/9,
25/10, 15/11, 6/12
24/4
σε πτήσεις της Emirates

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

1150

+595

1100

+595

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με Oman Air ή Gulf Air
ή Emirates ή Etihad ή Qatar ή Turkish (ανάλογα με την ημερομηνία
αναχώρησης) • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται
στο πρόγραμμα • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*+, 5* • Ημιδιατροφή εντός
των ξενοδοχείων • Αρχηγός-συνοδός από Αθήνα • Τοπικοί ξεναγοί
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι € 680 • Βίζα εισόδου στην Ινδία
περίπου € 80, η οποία εκδίδεται από το γραφείο μας ηλεκτρονικά
(απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες) • Τοπικοί φόροι για φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στην Ινδία): € 85
53
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ΝΕΟ

ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗ ΙΝ∆ΙΑ µε Γκόα & Βοµβάη
Βοµβάη, Μπανγκαλόρ, Μυσόρη, Σριρανγκαπάτνα, Σραβαναµπελαγκόλα, Χασσάν, Χαλεµπίντ, Μπελούρ,
Χοσπέτ, Χάµπι, Μπαντάµι, Παταντάκαλ, Αϊχόλ, Χούµπλι, Γκόα
Η εκπληκτική ομορφιά της Νοτιοδυτικής Ινδίας αιχμαλωτίζει κάθε χρόνο τους επισκέπτες της. Την Καρνατάκα την χαρακτηρίζει πλούσιος πολιτισμός και πολύτιμη
ιστορική κληρονομιά, υπέροχοι ναοί, ηλιόλουστες παραλίες, χρυσαφένιες αμμουδιές, γαλήνια θάλασσα, μεθυστικό άρωμα καφέ και σανταλόξυλου...
Ελάτε να εξερευνήσουμε την μαγευτική αυτή περιοχή, μαζί με τη Βομβάη και τη Γκόα! Ένα σπάνιο και συναρπαστικό ταξίδι στη Νοτιοδυτική Ινδία!
1η μέρα: Αθήνα - Βομβάη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό
για την πρωτεύουσα της πολιτείας Μαχαράστρα, τη Βομβάη,
την πόλη όπου κτυπάει η καρδιά της επιχειρηματικής Ινδίας και
το κύριο λιμάνι της στην Αραβική θάλασσα. Η πόλη διαθέτει
την πιο παραγωγική κινηματογραφική βιομηχανία της Ινδίας,
μερικές από τις μεγαλύτερες παραγκουπόλεις της Ασίας, καθώς
και μερικά από τα πιο ακριβά σπίτια του κόσμου.
2η μέρα: Βομβάη
Άφιξη στη Βομβάη, συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για
ξεκούραση ή για να περπατήσετε στους γύρω δρόμους και
πάρετε μία πρώτη γεύση από τον ρυθμό της πόλης. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βομβάη, Ξενάγηση
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε
την Πύλη της Ινδίας, την παραλιακή λεωφόρο Marine Drive,
το πλουσιότατο μουσείο του πρίγκιπα της Ουαλίας, τους
Κρεμαστούς Κήπους, τον εκπληκτικό Σιδηροδρομικό Σταθμό
Βικτόρια, το Μουσείο του γκάντι που στεγάζεται στο μέγαρο
Mani Bhawan, το Dhobi Ghat κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βομβάη, Νησί Ελεφάντα - Μπανγκαλόρ
(βραδινή πτήση)
Εκδρομή μισής ημέρας στο νησί Ελεφάντα με τα περίφημα
σπήλαια-ιερά. Αργά το απόγευμα θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο
για την πτήση μας προς την πρωτεύουσα της πολιτείας
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Καρνατάκα, το Μπανγκαλόρ. Είναι μια από τις πιο προοδευτικές
και ανεπτυγμένες πόλεις της Ινδίας, με ευχάριστο κλίμα, φαρδιές
λεωφόρους, όμορφα πάρκα, υπέροχα παλάτια και ναούς. Η
πόλη θεωρείται κοιτίδα της υψηλής τεχνολογίας της Ινδίας
και φιλοξενεί πολλές επιχειρήσεις πληροφορικής. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μπανγκαλόρ, Ξενάγηση - Μυσόρη
(135 χλμ. ~ 3 ώρες)
Πρωινή ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο Μπανγκαλόρ, κατά
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το εκπληκτικό κτίριο του
Κοινοβουλίου (Vidhan Soudha), το μεγαλύτερο της χώρας, τον
ναό του Νάντι, τον Βοτανικό κήπο Lal Bagh και τον ναό Iskcon.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Μυσόρη, μια από τις
πιο γοητευτικές πόλεις της Νότιας Ινδίας, που φημίζεται για τη
λαμπερή της κληρονομιά και τα υπέροχα μνημεία της. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μυσόρη, Ξενάγηση
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης στη Μυσόρη θα
δούμε τον ναό Chamundeshwari και το μεγαλοπρεπές παλάτι
των μαχαραγιάδων, το κόσμημα της πόλης και ένα από τα
λαμπρότερα παλάτια ολόκληρης της Ινδίας. Ακολουθεί επίσκεψη
στους κήπους Brindavan, όπου θα απολαύσετε το show με τον
χορό των σιντριβανιών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μυσόρη - Σριρανγκαπάτνα - Σραβαναμπελαγκόλα Χασσάν (150 χλμ. ~ 3 ώρες)
Πρωινή αναχώρηση για το Χασσάν. Στη διαδρομή μας

θα επισκεφθούμε την Σριρανγκαπάτνα (Srirangapatna)
με τους περίτεχνους ναούς και κήπους, καθώς και την
Σραβαναμπελαγκόλα (Shravanabelagola), τον ιερότερο τόπο
των Τζαϊνιστών της Νότιας Ινδίας, όπου θα σταματήσουμε
για να φωτογραφήσουμε το πανύψηλο άγαλμα του Bahubali
ή Gomateshwara, που θεωρείται το ψηλότερο μονολιθικό
γρανιτένιο άγαλμα του κόσμου (17 μέτρα). Άφιξη στο Χασσάν
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Χασσάν - Χαλεμπίντ - Μπελούρ - Χασσάν
Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμένη σε δυο σημαντικές
ιστορικές πόλεις της ευρύτερης περιοχής, τις Χαλεμπίντ και
Μπελούρ, οι εκπληκτικοί ναοί των οποίων κατασκευάστηκαν
τον 12ο αιώνα από τη δυναστεία Χοϊσάλα. Αρχιτεκτονικά, είναι
η απάντηση της Νότιας Ινδίας στο Καζουράχο. Επιστροφή στο
Χασσάν. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Χασσάν - Χοσπέτ (320 χλμ. ~ 6,5 ώρες)
Πρωινή αναχώρηση για το Χοσπέτ, που είναι κτισμένο στις
όχθες του ποταμού Τουνγκαμπάντρα και θα αποτελέσει τη βάση
μας για την επίσκεψή μας στο Χάμπι. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Χοσπέτ - Χάμπι - Χοσπέτ
Ολοήμερη εκδρομή στο Χάμπι, μια πάλαι ποτέ ένδοξη
αυτοκρατορική πρωτεύουσα της Νότιας Ινδίας και μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1986.
Εντυπωσιακά ερείπια ανακτόρων και ναών διάσπαρτα μέσα
στον αχανή αρχαιολογικό χώρο, ανάμεσα σε τεράστια βράχια,
μπανανοφυτείες και ορυζώνες, δημιουργούν ένα εξωτικό τοπίο,
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που γοητεύει κάθε ταξιδιώτη. Επιστροφή στο Χοσπέτ. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Χοσπέτ - Μπαντάμι/Παταντάκαλ, Αϊχόλ
(130 χλμ. ~ 2,5 ώρες)
Πρωινή αναχώρηση για το Μπαντάμι. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους υπέροχους
Ινδουιστικούς και Τζαϊνιστικούς ναούς του Παταντάκαλ και
του Αϊχόλ, που αποτελούν μνημεία παγκόσμιας πολιτισμικής
κληρονομιάς της UNESCO. Το Παταντάκαλ υπήρξε το
θρησκευτικό κέντρο και η πόλη όπου γινόταν η στέψη των
βασιλέων της δυναστείας Τσαλούκια και μαζί με το Αϊχόλ
θεωρείται το λίκνο της αρχιτεκτονικής των ναών της Νότιας
Ινδίας. Επιστροφή στο Μπαντάμι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Μπαντάμι, Ξενάγηση
Σήμερα θα επισκεφθούμε τους λαξευμένους στις σπηλιές των
πελώριων πορφυρών βράχων ναούς του Μπαντάμι - τόπος
ιερός για Ινδουιστές και Τζαϊνιστές. Αποτελεί έναν από τους
κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Καρνάτακα και
μνημείο παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς της UNESCO.
Αφού απολαύσουμε τη θέα της πόλης και των γύρω λόφων,
καθώς και της τεχνητής λίμνης που υπάρχει στη βάση του
συμπλέγματος, θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
13η μέρα: Μπαντάμι - Χούμπλι (106 χλμ. ~ 3 ώρες)
Πρωινή αναχώρηση για το Χούμπλι, σημαντικό βιομηχανικό
και εμπορικό κέντρο της Καρνάτακα, αλλά και σημαντικός
σιδηροδρομικός κόμβος - εδώ βρίσκονται τα κεντρικά
γραφεία των Ινδικών Σιδηροδρόμων. Άφιξη και περιήγηση
στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
14η μέρα: Χούμπλι - γκόα
Πρωινή αναχώρηση για την πρώην πορτογαλική αποικία
γκόα - ένα καλειδοσκοπικό μείγμα ινδικών και πορτογαλικών
στοιχείων, με τον ήλιο, τη θάλασσα, τα μαγευτικά τοπία, τις
απέραντες αμμουδιές, τις παρθένες παραλίες, τις πανέμορφες
εκκλησίες, την πλούσια βλάστηση και την πνευματικότητα

Μπανγκαλόρ

- δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ινδία παρόμοια πόλη!
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος
για να χαλαρώσετε και να χαρείτε αυτόν τον τροπικό επίγειο
παράδεισο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
15η μέρα: γκόα, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό ναό της Santa Cruz
και τον ναό Sri Mangeshwari. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε την παραλία ή για να
επισκεφθείτε διάφορα άλλα αξιοθέατα, όπως την εκκλησία
του Ιησού όπου είναι θαμμένος ο Άγιος Φραγκίσκος Ξαβιέ, το
μοναστήρι και την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης,
την υπαίθρια αγορά Anjuna κ.ά. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΓΚΟΑ

16η μέρα: γκόα - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με
ενδιάμεσο σταθμό.
17η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
ενδεικτικά ξενοδοχεία: Mumbai Sun & Sand 5*, Bangalore
Royal Orchid central 5*, Mysore Radisson Blu 5*, Hassan
Hoysala Village 4*, Hospet Heritage Resort 4*, Badami court
4*, Hubli Naveen, Goa Lemon Tree Amrante 5*
Τιµή κατ' άτοµο
17 µέρες
26/4, 17/5, 12/7, 9/8, 20/9, 18/10,
15/11, 6/12

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

2250

+ 990

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* • Ημιδιατροφή • Μεταφορές,
ξεναγήσεις εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί • Έμπειρος συνοδός από Ελλάδα •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι: € 690 • Βίζα εισόδου
στην Ινδία: περίπου € 85 - εκδίδεται ηλεκτρονικά από το
γραφείο μας και απαιτούνται 6 εργάσιμες ημέρες • Τοπικοί
φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στην
Ινδία): € 80
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ταξίδι στη γη των μαχαραγιάδων

ΙΝ∆ΙΑ - ΜΙΚΡΟ ΡΑΤΖΑΝΣΤΑΝ - ΒΑΡΑΝΑΣΙ
∆ελχί - Άγκρα - Τζαϊπούρ - Ρανακπούρ - Ουνταϊπούρ - Βαρανάσι
Εκτός από τις λαμπερές λίμνες και το τοπίο που οριοθετούν τα κοντινά βουνά, η Ουνταϊπούρ διαθέτει έναν ρομαντισμό που ενισχύεται από τα
μαγευτικά παλάτια, τους ναούς, τις λίμνες, τα γραφικά σοκάκια, τους διαχρονικούς δρόμους, τα αρχαία παζάρια, τις καλλιτεχνίες, τις ατέλειωτες
βαρκάδες και τις γραφικές βόλτες με άμαξες. Ένα ακόμα ενισχυμένο πρόγραμμα, έρχεται να προσθέσει στο κλασσικό "Χρυσό Τρίγωνο", το κομψό
τοπίοτης "Βενετίας της Ανατολής" μαζί με τη μυσταγωγία της αρχαιότερης πόλης του κόσμου, το Βαρανάσι!
1η μέρα: Αθήνα - Δελχί
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού
για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Δελχί.
2η μέρα: Δελχί, Ξενάγηση
Άφιξη στο Δελχί και συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο.
Ένας συνδυασμός επισκέψεων ανάμεσα στο Νέο και το Παλαιό
Δελχί η σημερινή μας περιήγηση, για να γνωρίσουμε τις
καλοσχεδιασμένες λεωφόρους του Νέου, αλλά και τη γοητεία των
περασμένων χρόνων του Παλαιού, με τα μαρμάρινα παλάτια,
τα τζαμιά και τα παζάρια, που έρχονται σαν μια σειρά εικόνων
από ιστορίες μαχαραγιάδων. Περνώντας έξω από το Κόκκινο
Φρούριο, θα δούμε το Μεγάλο Τζαμί (Τζαμά Μαστζίντ), θα
επισκεφθούμε το απέριττο μνημείο αποτέφρωσης του γκάντι
(ρατζ γκατ), το ιστορικό παζάρι Chandni Chowk, το εντυπωσιακό
μαυσωλείο του Μογγόλου αυτοκράτορα Χουμαγιούν, τον ναό
Λάξμι Ναραγιάν, καθώς και το παλαιότερο ισλαμικό μνημείο
της Ινδίας, τον μιναρέ Κουτούμπ (Qutub Minar). Μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Δελχί - Αξαρντάμ - Ματούρα - Άγκρα (204 χλμ./2-3 ώρες)
Ακολουθώντας την πορεία μας για την Άγκρα σήμερα, θα
κάνουμε μία στάση στη "νέα κατοικία του θεού" Αξαρντάμ. Ένας
εντυπωσιακός ινδουιστικός τόπος αιώνιας αφοσίωσης και μία
πνευματική πανεπιστημιούπολη αφιερωμένη στην αρμονία και τη
μάθηση. Συνεχίζουμε για την γενέτειρα του Κρίσνα, τη Ματούρα,
όπου θα επισκεφθούμε τον ομώνυμο ναό. Έχοντας πλέον
μυηθεί στην επικρατέστερη θρησκεία της χώρας, τον ινδουισμό,
αναχωρούμε για την Άγκρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
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4η μέρα: Άγκρα, Ξενάγηση
Κατά την πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε το πιο διάσημο
μνημείο όχι μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, το
περίφημο Ταζ Μαχάλ, καθώς και το Κόκκινο Φρούριο της Άγκρα,
γεμάτο από παιχνιδιάρες μαϊμούδες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το Mohebet-e-Taj,
μία παράσταση με θέμα τον αιώνιο έρωτα και την κατασκευή του
μοναδικού μνημείου του Ταζ Μαχάλ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Άγκρα - Φατεχπούρ Σικρί - Αμπανέρι - Τζαϊπούρ (238
χλμ./3-4 ώρες)
Αναχώρηση για την "ροζ Πόλη", την Tζαϊπούρ. Κατά τη
διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα επισκεφθούμε
αρχικά την Φατεχπούρ Σικρί ("Πόλη της Νίκης"), μια πόλη που
εγκαταλείφθηκε 14 χρόνια μετά την ίδρυσή της το 1569 από
τον αυτοκράτορα Άκμπαρ. Ακολουθεί στάση στο μικρό χωριό
Αμπανέρι για να δούμε τον ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ταμιευτήρα
νερού (baori) με τα βαθμιαία μειούμενα σκαλοπάτια του.
Συνεχίζουμε για Tζαϊπούρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Τζαϊπούρ, Ανάβαση στο φρούριο της Αμπέρ με
ελέφαντες, Ξενάγηση πόλης, βόλτα με ποδηλατάμαξες
(Τελετή Αάρτι)
Η μέρα μας θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο φρούριο της Αμπέρ,
που μέχρι το 1728 αποτελούσε το διοικητήριο της επαρχίας.
Βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και η προσέγγισή του γίνεται
στην πλάτη ελεφάντων! Η ξενάγησή μας θα συνεχιστεί στην
ίδια την Τζαϊπούρ, όπου θα επισκεφθούμε το ανάκτορο και
το αστεροσκοπείο Jandar Mandar και θα θαυμάσουμε την

πρόσοψη του Χαβά Μαχάλ - ένα ασυνήθιστης αρχιτεκτονικής
παλάτι με πολυάριθμα παραθυράκια, που κτίστηκε το 1799
προκειμένου οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας να μπορούν
να παρακολουθούν την καθημερινή ζωή, χωρίς να γίνονται
αντιληπτές. Η μέρα θα κλείσει με μία γραφική βόλτα με
ποδηλατάμαξες στην τοπική αγορά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάσημη τελετή
Αάρτι στον ναό Birla. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Τζαϊπούρ - Βαρανάσι - Σαρνάθ - Βαρανάσι
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Βαρανάσι. Φθάνοντας,
θα αναχωρήσουμε για την βουδιστική πόλη Σαρνάθ, με πρώτη
επίσκεψη στον ναό με τις αγιογραφίες που απεικονίζουν τη
ζωή του Βούδα μέχρι την ανώτερη φώτισή του και την πρώτη
του ομιλία πριν 2.500 χρόνια. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε
τα ερείπια της πρώτης μονής στο Άλσος των Ελαφιών. Εκεί
θα μάθουμε για την πρώτη ομιλία του Βούδα και την μεγάλη
πνευματική του αποκάλυψη, αλλά και τις αναφορές του στις
τέσσερις αλήθειες γύρω από την οδύνη και την ευγενή οκταπλή
ατραπό, που οδηγεί στην απελευθέρωση και την εξάλειψη
της δυστυχίας και του πόνου. Θα μάθουμε επίσης για το ιερό
σύμβολο της χώρας, τη στήλη του Ασόκα με τα τέσσερα λιοντάρια
και τον ιερό τροχό της. Επιστροφή στο Βαρανάσι. Δείπνο στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Βαρανάσι, Ποταμός γάγγης/Τελετή Αάρτι
Νωρίς το πρωί θα μυηθείτε στα μυστικά της μητέρας γκάνγκα,
που αιώνες τώρα τρέφει και καθαρίζει τα παιδιά της τόσο από
πνευματική, όσο και από …φυσική άποψη. Η πρωινή ομίχλη
βοηθάει το όλο σκηνικό να σας μεταφέρει αιώνες πίσω. Η
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βόλτα με τη βάρκα την ώρα που σημαίνουν οι καμπάνες για
το κάλεσμα, θα σας μυήσει στα ιδιαίτερα μυστικά του ιερού
ποταμού, δείχνοντας πώς από τα κρεματόρια "επιστρέφουν" στη
φύση τα πέντε βασικά στοιχεία που αποτελούν τον άνθρωπο.
Εδώ, η νεκρώσιμη τελετή έχει άλλο χαρακτήρα και το ιερό
ποτάμι σίγουρα βοηθά ακόμα και στην …εξάλειψη των οσμών.
Ο κόσμος ξαφνικά συγκεντρώνεται και τα πολύχρωμα ρούχα
τους βάφουν στην κυριολεξία το σκούρο χρώμα του ποταμού.
Η ώρα του εξαγνισμού είναι ιερή και ιδιαίτερη. Εσείς, θεατές σε
αυτό το σκηνικό, θα εντυπωσιαστείτε σίγουρα με το εθιμοτυπικό,
που θέλει το βάπτισμα στον ιερό ποταμό για καθαγιασμό, άφεση
αμαρτιών και θεραπεία. Τελειώνοντας τη βόλτα με τη βάρκα,
θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τους αγίους βαμμένους
με στάχτες και τον κόσμο να συγκεντρώνεται κοντά τους,
προσφέροντάς τους ρύζι, προσμένοντας λύσεις και συμβουλές
στα προβλήματά του. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για το
πρωινό μας και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο μέχρι το απόγευμα,
που θα κάνουμε βόλτα με ποδηλατάμαξες στους δρόμους παλιάς
πόλης μέχρι τις σκάλες (γκατ), που οδηγούν εκεί που λαμβάνουν
χώρα οι ιερές τελετές προς τον θεό Σίβα και τη θεά γκάνγκα
(γάγγης). Η ώρα κοντεύει πλέον 7 το απόγευμα και οι καμπάνες
κρατάνε το έθιμο, που θέλει τους νέους ιερείς να ακολουθούν
το τελετουργικό με την καθοδήγηση του μεγάλου ιερέα. Έτσι, τα
κοχύλια, τα θυμιατά, οι φλόγες και τα λουλούδια παίρνουν τη
θέση τους και αποτελούν μέρος της τελετής Αάρτι, προς τιμήν του
μεγάλου θεού Σίβα. Κάθε λεπτό της 45λεπτης τελετής καθιστά τη
βραδιά ξεχωριστή και σίγουρα θα σας γεμίσει με πνευματικές
σκέψεις, μυστήριο και αγαλλίαση. Όλος ο κόσμος (προσκυνητές
και τουρίστες) πάλλονται, τραγουδούν ή χτυπούν παλαμάκια,
για να συμμετάσχουν στο τελετουργικό, μέχρι την αποκορύφωσή
του. Μετά το τέλος της τελετής μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Βαρανάσι - Ουνταϊπούρ - ρανακπούρ
Ουνταϊπούρ / "Η Βενετία της Ανατολής"
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την ρομαντική
Ουνταϊπούρ, με τις αποχρώσεις της ώχρας και του μωβ των
κορυφογραμμών που την περιβάλουν, τα μαγευτικά παλάτια,
τους μυστηριώδεις ναούς, τα πολύχρωμα καλντερίμια, τις
ατέλειωτες βαρκάδες στην λίμνη Πιτσόλα και τα ατελείωτα
παζάρια στις αγορές της. Φθάνοντας, θα έχουμε την ευκαιρία
για μία σύντομη διαδρομή και επίσκεψη στον μαρμάρινο

Τζαϊνιστικό ναό της ρανακπούρ - "ένα ποίημα σε πέτρα".
Επιστροφή στην Ουνταϊπούρ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Ουνταϊπούρ, Ξενάγηση, βαρκάδα στην λίμνη Πιτσόλα
Η σημερινή μας ξενάγηση αρχίζει από το παλάτι της πόλης ή
αλλιώς το "αρχιτεκτονικό θαύμα του ρατζαστάν", κτισμένο από
γρανίτη και μάρμαρο με ένα μείγμα μεσαιωνικής-ευρωπαϊκής
και κινεζικής αρχιτεκτονικής, πάνω στην ήσυχη λίμνη Πιτσόλα.
Πριν την επίσκεψή μας, θα σας προσφέρουμε καφέ ή τσάι
στους κήπους του ανακτόρου, για να απολαύσετε με τον
καλύτερο τρόπο την επιβλητική είσοδο. Στη συνέχεια θα δούμε
τις πολυάριθμες αίθουσές του, τον διάκοσμο με τα παγώνια,
το χρυσό σύμβολο της δυναστείας του ήλιου, την ιδιαίτερη
κρεβατοκάμαρα του μαχαραγιά και την αίθουσα με τα ασημένια
κειμήλια. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη του κοντινού ναού
Τσαγκντίς(Jagdish), με το πανύψηλο κωδωνοστάσιο στολισμένο
με γλυπτά χορευτών, ελεφάντων, ιππέων και μουσικών.
Ακολουθούν οι Κήποι της πριγκίπισσας και των 48 υπηρετριών
της Saheliyon-Ki-Bari με τα όμορφα σιντριβάνια και σημεία
ξεκούρασης. Θα περάσουμε από τη λίμνη Φατεχσαγκάρ και θα
κλείσουμε την περιήγησή μας με απογευματινή βαρκάδα στα
χρώματα του δειλινού, στα γαλήνια νερά της λίμνης Πιτσόλα,
περνώντας περιμετρικά από την πόλη και θαυμάζοντας από
κοντά τις εγκαταστάσεις του διάσημου κάτασπρου θερινού
ανάκτορου-ξενοδοχείου Taj. Η στάση μας σε κοντινό νησί σημείο εκδηλώσεων και συνεύρεσης του μαχαραγιά με το
χαρέμι του - θα μας προσφέρει μία προνομιακή θέση για να
απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα, αλλά και ολόκληρη την πόλη,
που αρχίζει σιγά σιγά να φωταγωγείται. Χρόνος ελεύθερος
για ψώνια - ζωγραφική πάνω σε κονίαμα από επεξεργασμένη
σκόνη οστών καμήλας, που καθιστά εμφανή την απεικόνιση και
στις δύο όψεις. Η τέχνη των πιστών ζωγράφων του μαχαραγιά
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από τη σχολή της περιοχής.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Ουνταϊπούρ - Δελχί
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Δελχί. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά, μπορείτε να
παρακολουθήσετε την υπέρλαμπρη παράσταση "Kingdom
of Dreams" στο ομώνυμο θέατρο και να χαλαρώστε στα
παρακείμενα καταστήματα με διάκοσμο από όλες τις περιοχές
της Ινδίας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

12η μέρα: Δελχί - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση για την
Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν.
Σημειώσεις: • Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει για την
καλύτερη έκβασή του • Οι αναχωρήσεις εκτελούνται με ελάχιστη
συμμετοχή 15 ατόμων • Επιβάρυνση για συμμετοχή 2 ατόμων
χωρίς συνοδό: € 220/άτομο • Επιβάρυνση για συμμετοχή 3-6
ατόμων χωρίς συνοδό: € 150/άτομο • Επιβάρυνση για συμμετοχή
7-10 ατόμων χωρίς συνοδό: € 120/άτομο • Επιβάρυνση για
συμμετοχή 10 ατόμων με συνοδό: + € 90/άτομο
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5* ή αντίστοιχα:
• 2 Διαν/σεις Δελχί: Crowne Plaza Okhla ή Suryaa 5*
• 2 Διαν/σεις Τζαϊπούρ: Holiday Inn ή Hilton 5*
• 2 Διαν/σεις Άγκρα: Ramada ή Crystal Sarovar Premier 5*
• 2 Διαν/σεις Ουνταϊπούρ: Ramada 5*
• 2 Διαν/σεις Βαρανάσι: Ramada 5*
Μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλα αντίστοιχα ξενοδοχεία.

Δυνατότητα επέκτασης της διαμονής σας
στην εξωτική Κεράλα!
Τιµή κατ' άτοµο
12 µέρες
5/4, 1/5, 24/5, 14/6, 5/7, 9/8, 20/9,
25/10, 15/11, 6/12
24/4
Εγγυηµένη αναχώρηση
σε πτήσεις της Emirates

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

1550

+620

1370

+590

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου
σταθμού με Gulf Air ή Turkish ή Qatar ή Emirates ή Oman Air •
Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές,
εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Μεταφορές, εκδρομές όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί • Έμπειρος συνοδός από Ελλάδα •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι: € 680 • Βίζα εισόδου στην
Ινδία: περίπου € 85, - εκδίδεται ηλεκτρονικά από το γραφείο μας και
απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες • Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στην Ινδία): € 85
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ΙΝ∆ΙΑ - Η Τροπική Συµφωνία
∆ελχί, Αξαρντάµ, Ματούρα, Άγκρα, Φατεχπούρ Σικρί, Αµπανέρι, Τζαϊπούρ, Ρανακπούρ, Ουνταϊπούρ,
Βαρανάσι, Σαρνάθ, Κοτσί, Αλεπέι, Μαράρι (Κεράλα)
Η πιο ήσυχη και εξωτική περιοχή της Ινδίας είναι σίγουρα η Κεράλα. Το νησιωτικό δίκτυο, τα φοινικόδεντρα, οι χαλαροί ρυθμοί, οι ορυζώνες, οι
φυτείες τσαγιού, η καθαριότητα και τοπική κουζίνα χωρίς τα έντονα στοιχεία του κάρυ, κάνουν τον προορισμό πρώτο σε προτίμηση στους απανταχού
γαμήλιους ταξιδιώτες ή τους αιώνια ερωτευμένους. Οι διαδρομές με τα ποταμόσπιτα στο Αλεπέι χαρίζουν μοναδικές αναμνήσεις και η κατάληξη ενός
ταξιδιού σε χαλαρωτικούς τόνους είναι ό,τι καλύτερο θα επιθυμούσατε!
1η μέρα: Αθήνα - Δελχί
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού
για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Δελχί.
2η μέρα: Δελχί, Ξενάγηση
Άφιξη στο Δελχί και συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο.
Ένας συνδυασμός επισκέψεων ανάμεσα στο Νέο και το Παλαιό
Δελχί η σημερινή μας περιήγηση, για να γνωρίσουμε τις
καλοσχεδιασμένες λεωφόρους του Νέου, αλλά και τη γοητεία των
περασμένων χρόνων του Παλαιού, με τα μαρμάρινα παλάτια,
τα τζαμιά και τα παζάρια, που έρχονται σαν μια σειρά εικόνων
από ιστορίες μαχαραγιάδων. Περνώντας έξω από το Κόκκινο
Φρούριο, θα δούμε το Μεγάλο Τζαμί (Τζαμά Μαστζίντ), θα
επισκεφθούμε το απέριττο μνημείο αποτέφρωσης του γκάντι
(ρατζ γκατ), το ιστορικό παζάρι Chandni Chowk, το εντυπωσιακό
μαυσωλείο του Μογγόλου αυτοκράτορα Χουμαγιούν, τον ναό
Λάξμι Ναραγιάν, καθώς και το παλαιότερο ισλαμικό μνημείο
της Ινδίας, τον μιναρέ Κουτούμπ (Qutub Minar). Μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Δελχί - Αξαρντάμ - Ματούρα - Άγκρα (204 χλμ./2-3 ώρες)
Ακολουθώντας την πορεία μας για την Άγκρα σήμερα, θα
κάνουμε μία στάση στη "νέα κατοικία του θεού" Αξαρντάμ. Ένας
εντυπωσιακός ινδουιστικός τόπος αιώνιας αφοσίωσης και μία
πνευματική πανεπιστημιούπολη αφιερωμένη στην αρμονία και τη
μάθηση. Συνεχίζουμε για την γενέτειρα του Κρίσνα, τη Ματούρα,
όπου θα επισκεφθούμε τον ομώνυμο ναό. Έχοντας πλέον
μυηθεί στην επικρατέστερη θρησκεία της χώρας, τον ινδουισμό,
αναχωρούμε για την Άγκρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Άγκρα, Ξενάγηση
Κατά την πρωινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε το πιο διάσημο
μνημείο όχι μόνο της πόλης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, το
περίφημο Ταζ Μαχάλ, καθώς και το Κόκκινο Φρούριο της Άγκρα,
γεμάτο από παιχνιδιάρες μαϊμούδες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το Mohebet-e-Taj,
μία παράσταση με θέμα τον αιώνιο έρωτα και την κατασκευή του
μοναδικού μνημείου του Ταζ Μαχάλ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Άγκρα - Φατεχπούρ Σικρί - Αμπανέρι - Τζαϊπούρ
(238 χλμ./3-4 ώρες)
Αναχώρηση για την "ροζ Πόλη", την Tζαϊπούρ. Κατά τη
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διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής θα επισκεφθούμε
αρχικά την Φατεχπούρ Σικρί ("Πόλη της Νίκης"), μια πόλη που
εγκαταλείφθηκε 14 χρόνια μετά την ίδρυσή της το 1569 από
τον αυτοκράτορα Άκμπαρ. Ακολουθεί στάση στο μικρό χωριό
Αμπανέρι για να δούμε τον ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ταμιευτήρα
νερού (baori) με τα βαθμιαία μειούμενα σκαλοπάτια του.
Συνεχίζουμε για Tζαϊπούρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Τζαϊπούρ, Ανάβαση στο φρούριο της Αμπέρ με ελέφαντες,
Ξενάγηση πόλης, βόλτα με ποδηλατάμαξες (τελετή Αάρτι)
Η μέρα μας θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο φρούριο της Αμπέρ,
που μέχρι το 1728 αποτελούσε το διοικητήριο της επαρχίας.
Βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και η προσέγγισή του γίνεται
στην πλάτη ελεφάντων! Η ξενάγησή μας θα συνεχιστεί στην
ίδια την Τζαϊπούρ, όπου θα επισκεφθούμε το ανάκτορο και
το αστεροσκοπείο Jandar Mandar και θα θαυμάσουμε την
πρόσοψη του Χαβά Μαχάλ - ένα ασυνήθιστης αρχιτεκτονικής
παλάτι με πολυάριθμα παραθυράκια, που κτίστηκε το 1799
προκειμένου οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας να μπορούν
να παρακολουθούν την καθημερινή ζωή, χωρίς να γίνονται
αντιληπτές. Η μέρα θα κλείσει με μία γραφική βόλτα με
ποδηλατάμαξες στην τοπική αγορά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάσημη τελετή
Αάρτι στον ναό Birla. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Τζαϊπούρ - Βαρανάσι - Σαρνάθ - Βαρανάσι
8η μέρα: Βαρανάσι, Ποταμός γάγγης/Τελετή Αάρτι
9η μέρα: Βαρανάσι - Ουνταϊπούρ - ρανακπούρ - Ουνταϊπούρ/"Η
Βενετία της Ανατολής"
10η μέρα: Ουνταϊπούρ, Ξενάγηση, βαρκάδα στην λίμνη Πιτσόλα
11η μέρα: Ουνταϊπούρ - Δελχί
Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο 12ήμερο
πρόγραμμά μας "Μικρό Ρατζαστάν" σελ. 56
12η μέρα: Δελχί - Κοτσί - Μαράρι
Πρωινή πτήση για το κομβικό Κοτσί και μεταφορά στο παραλιακό
Μαράρι για διαμονή σε θέρετρο της περιοχής. Ώρα για ξεκούραση
στις ανέσεις της μονάδας σας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
13η μέρα: Μαράρι - Αλεπέι - Μαράρι
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στο Αλεπέι και θα επιβιβαστούμε
σε house boat για μια εκπληκτική κρουαζιέρα στο ειδυλλιακό

τοπίο, που χαρίζουν τα αμέτρητα τροπικά νησάκια της περιοχής.
γεύμα εντός του σκάφους. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
14η μέρα: Μαράρι - Κοτσί - Αθήνα
Μεταφορά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κοτσί και πτήση για την
Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν.
Σημειώσεις: • Οι αναχωρήσεις εκτελούνται με ελάχιστη συμμετοχή
15 ατόμων • Επιβάρυνση για συμμετοχή 2 ατόμων χωρίς συνοδό:
€ 220/άτομο • Επιβάρυνση για συμμετοχή 3-6 ατόμων χωρίς
συνοδό: € 150/άτομο • Επιβάρυνση για συμμετοχή 7-10 ατόμων
χωρίς συνοδό: € 130/άτομο • Επιβάρυνση για συμμετοχή 10
ατόμων με συνοδό: + € 100/άτομο • Η ροή του προγράμματος
μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη
έκβασή του • Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5* ή αντίστοιχα:
• 2 Διαν/σεις Δελχί: The Suryaa 5* • 2 Διαν/σεις Άγκρα: Crystal
Sarovar Premier 5* • 2 Διαν/σεις Τζαϊπούρ: Holiday Inn 5* •
2 Διαν/σεις Ουνταϊπούρ: Ramada Udaipur 5* • 2 Διαν/σεις
Βαρανάσι: Ramada Varanasi 5* • 2 Διαν/σεις Μαράρι (Κεράλα):
Marari Beach Resort 5*
Τιµή κατ' άτοµο
14 µέρες

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

5/4, 1/5, 24/5, 14/6, 5/7, 9/8, 20/9,
25/10, 15/11, 6/12

2150

+ 660

24/4 - σε πτήσεις της Emirates

1990

+ 660

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου
σταθμού με Oman Air ή Turkish ή Qatar ή Emirates • Διαμονή σε
ξενοδοχεία 5* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές,
ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Βόλτα με
House Boat στην Κεράλα • Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί • Έμπειρος
συνοδός από Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι: € 720 • Βίζα εισόδου στην
Ινδία: € 85 περίπου - εκδίδεται ηλεκτρονικά από το γραφείο μας και
απαιτούνται 5 εργάσιμες ημέρες • Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά (καταβάλλονται μόνο στην Ινδία): € 85.

Γνωρίστε το Πεκίνο
και τις µεγαλύτερες
πόλεις της Κίνας
µε την Air China
σε λιγότερο από
10 ώρες

Περίοδοι

Πρόγραµµα Πτήσεων

Αθήνα-Πεκίνο

Πεκίνο-Αθήνα

Θερινή Περίοδος
(1/4-21/10)

∆ευτέρα, Τετάρτη
Σάββατο

14:15-04:30+1
Άφιξη το πρωί της
επόµενης ηµέρας

02:30-08:15

Χειµερινή περίοδος
απο 30/10

Τετάρτη, Σάββατο

13:10-04:30+1
Άφιξη το πρωί της
επόµενης ηµέρας

02:30-07:20

Η Air China είναι ο εθνικός αεροµεταφορέας της Κίνας και µέλος της Star Alliance
από το 2007. Έχει στόλο 675 αεροσκαφών που συνεχως ανανεωνεται ώστε να συµβαδίζει
µε τις ανάγκες της εποχής και να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ταξιδιωτική εµπειρία
στους επιβάτες .
Εκτελεί πάνω από 100 τακτικά διεθνή δροµολόγια και µαζί µε τις υπόλοιπες εταιρείες της
Star Alliance συνδέει πάνω από 1300 αεροδρόµια σε 192 χώρες
Στηρίζει πάντα τις µεγάλες διοργανώσεις που διεξάγονται στη χώρα και µετά από τους
Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου(2008), είναι επίσηµος χορηγός και αεροµεταφορεας
της ∆ιεθνούς Ανθοκοµικής Έκθεσης του Πεκίνου που θα διαρκέσει 162 ηµέρες ,
από 29 Απριλίου έως 7 Οκτωβρίου 2019 .

Air China Athens: Συγγρού 214, Καλλιθέα 176 72, T +30 - 210 7220630, F +30 - 210 9584447, www.airchina.gr

LAND YOUR DREAM
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ΕΛΛΑ

ΝΕΟ

Δυνατότητα διακοπών στις μαλδίβες!!!

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

(ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ)

Κολόµπο, Νταµπούλα, Σιγκιρίγια, Πολοναρούα, Κάντυ, Φυτείες τσαγιού, Νουβάρα Ελίγια,
Θεαµατική διαδροµή µε τραίνο, Έλλα, Εθνικό Πάρκο Γυάλα, Γουελιγκάµα
ΚΟΛΟΜΠΟ

Το μόνο πρόγραμμα που κάνει πραγματικό Σαφάρι στη Σρι Λάνκα, με διαμονή
σε Εθνικό Πάρκο. Προσφέρει θεαματική διαδρομή με τραίνο σε ορυζώνες και
φυτείες τσαγιού και συνδυάζει τη διαμονή σε ένα πολυτελές παραλιακό resort
στο τέλος του προγράμματος!
1η μέρα: Αθήνα - Κολόμπο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το Κολόμπο.

ΣΙΓΚΙΡΙΓΙΑ

2η μέρα: Κολόμπο - Νταμπούλα (175 χλμ.)
Πρωινή άφιξη στο Κολόμπο και περιήγηση της πόλης που
σφύζει από ζωή. Περνάμε από τον ιστορικό ιππόδρομο, που
σήμερα φιλοξενεί καταστήματα με προϊόντα τσαγιού, ρούχων
και τροφίμων. Θα δούμε το ρολόι των 100 ετών, θα κάνουμε
βόλτα στην πλωτή αγορά του Πετάχ και θα φθάσουμε στην
πλατεία της Ανεξαρτησίας με τα επώνυμα καταστήματα,
τα μεγάλα εστιατόρια και μπαρ (παραδοσιακό στέκι για
ντόπιους και τουρίστες). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για
την Νταμπούλα και θα επισκεφθούμε τις σπηλιές της, που
αποτελούν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Πρόκειται για ένα μοναδικό σύμπλεγμα πέντε σπηλαίων με
έκταση μεγαλύτερη από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, καλυμμένα
με υπέροχες τοιχογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται
στιγμές από τη ζωή του Βούδα. Τα σπήλαια φιλοξενούν
επίσης περί τα 150 αγάλματα του Βούδα διαφόρων μεγεθών
και στάσεων, από τα οποία ξεχωρίζει μια κολοσσιαία μορφή
του, μήκους 14 μέτρων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νταμπούλα - Σιγκιρίγια - Πολοναρούα - Νταμπούλα
Πρωινή αναχώρηση για Σιγκιρίγια. Φθάνοντας, θα ανεβούμε
στον περίφημο βράχο της Σιγκιρίγια, που αποτελεί μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για
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ένα εκπληκτικό πέτρινο φρούριο ύψους 250 μέτρων, που
κατασκευάστηκε το 477 μ.Χ. και είναι γνωστό σαν "φρούριολιοντάρι". Στην κορυφή του βράχου βρίσκονται τα θεμέλια
ενός τεράστιου παλατιού με κήπους και βασιλική πισίνα.
Το σημαντικότερο όμως αξιοθέατο του βράχου αυτού
είναι οι εντυπωσιακές νωπογραφίες με τις γυμνόστηθες
κοπέλες, τις "Παρθένες της Σιγκιρίγια", ζωγραφισμένες με
γήινες χρωστικές πάνω σε ασβεστοκονίαμα. Ακολουθεί
η μεσαιωνική πρωτεύουσα Πολοναρούα, η οποία επίσης
περιλαμβάνεται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Εδώ θα θαυμάσουμε τα ερείπια του παλατιού, την
Αίθουσα Ακροάσεων, το βασιλικό λουτρό, το Gal Viharaya
με τα 4 υπέροχα αγάλματα του Βούδα σε όρθια, καθιστή
και ξαπλωμένη στάση, τον ναό που φυλάσσονταν το ιερό
λείψανο του δοντιού του Βούδα (πριν μεταφερθεί στην Κάντυ)
και τα ερείπια του μοναστηριού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νταμπούλα - Κάντυ - Φυτείες τσαγιού
Νουβάρα Ελίγια
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη Κάντυ, παλαιά
πρωτεύουσα των βασιλέων της Κεϋλάνης, γεμάτη από
θρύλους και παραδόσεις. Μετά από μία μικρή βόλτα με το
αυτοκίνητο περιμετρικά της λίμνης, θα επισκεφθούμε το
παζάρι με τις πολυάριθμες χειροποίητες κατασκευές, καθώς
και τον ναό στον οποίο φυλάσσεται το ιερό κειμήλιο του
δοντιού του Βούδα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για
τη Νουβάρα Ελίγια, με ενδιάμεση στάση σε βιομηχανία
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Σιγκιρίγια

ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ

Πολοναρούα

Νταμπούλα

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
Κάντυ

Κολόμπο

Νουβάρα
Ελίγια

Έλλα

Γυάλα

Γο
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ελ
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ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ

ΝΤΑΜΠΟΥΛΑ

τσαγιού, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τη
διαδικασία και τον τρόπο παρασκευής του παγκοσμίως
διάσημου τσαγιού Κεϋλάνης. Θα καταλήξουμε στην "Μικρή
Αγγλία", τη Νουβάρα Ελίγια, μια περιοχή που περιβάλλεται
από κοιλάδες με φυτείες τσαγιού, όπου θα επισκεφθούμε το
πάρκο Βικτώρια, τη λίμνη γκρέγκορυ και την τοπική αγορά.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Νουβάρα Ελίγια - Θεαματική διαδρομή με τραίνο Έλλα - γυάλα
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στον σιδηροδρομικό σταθμό
και θα ακολουθήσουμε μια υπέροχη διαδρομή μέχρι την
Έλλα, απ΄ όπου θα μεταβούμε οδικώς στο Εθνικό Πάρκο
γυάλα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σαφάρι στο πάρκο γυάλα - γουελιγκάμα
Στα νοτιοανατολικά του νησιού, ένα θαυμάσιο
προστατευόμενο πάρκο, μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε
σαφάρι με τζιπ και να γνωρίσουμε την άγρια ομορφιά
των ζώων του και κυρίως των ελεφάντων. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για την παραλιακή ζώνη του νησιού, προς την
γουελιγκάμα (γνωστή για τους ψαράδες της, που ψαρεύουν
πάνω σε πασσάλους). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: γουελιγκάμα
Ημέρα ξεκούρασης στις μαγευτικές ακτές της Σρι Λάνκα.
8η μέρα: γουελιγκάμα - Κολόμπο
Πρωινή αναχώρηση για το Κολόμπο. Σε περίπτωση που δεν
επιλέξετε την επέκταση στις Μαλδίβες, θα υπάρξει χρήση
ξενοδοχείου για μερικές ώρες, καθώς και γεύματος, εάν η
πτήση για Αθήνα είναι βραδινή.
Όσοι ακολουθήσουν το πρόγραμμα διακοπών στις Μαλδίβες,
θα έχουν πρωινή πτήση για Μάλε.
9η μέρα: Κολόμπο - Αθήνα
Νωρίς το πρωί θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την
πτήση μας στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη
αυθημερόν.

Σημειώσεις: • οι αναχωρήσεις πραγματοποιούνται
με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων • Επιβάρυνση για
συμμετοχή 2 ατόμων χωρίς συνοδό: € 90 ανά επιβάτη •
Επιβάρυνση για συμμετοχή 3-6 ατόμων χωρίς συνοδό: € 70
ανά επιβάτη • Επιβάρυνση για συμμετοχή 7-10 ατόμων χωρίς
συνοδό: € 60 ανά επιβάτη • Επιβάρυνση για συμμετοχή
10 ατόμων με συνοδό: + € 95 ανά επιβάτη • Η ροή του
προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο,
για την καλύτερη έκβασή του.
Προτεινόμενα ξενοδοχεία 5* ή αντίστοιχα:
• 2 Διαν/σεις Νταμπούλα: Cinnamon 5*
• 1 Διαν/ση Νουβάρα Ελίγια: The Grand Kandyan 5*
• 1 Διαν/ση γυάλα: Cinnamon Wild-Yala 4*sup. σε Jungle Chalet
• 2 Διαν/σεις γουελιγκάμα: Marriot Resort & Spa 5*
• 1 Διαν/ση Κολόμπο: Cinnamon Lakeside 5*

ΝΟΥΒΑΡΑ ΕΛΙΓΙΑ

ΓΟΥΕΛΙΓΚΑΜΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Μπορείτε να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα διακοπών στις
Μαλδίβες με 3 Διανυκτερεύσεις, επιλέγοντας το ξενοδοχείο,
την κατηγορία γεύματος και τον τύπο δωματίου.
Ενδεικτικό κόστος πακέτου με μεταφορές, πτήση από Σρι
Λάνκα και 3 Διανυκτερεύσεις με Ημιδιατροφή στο Sun
Island Resort 4*: € 480
Τιµή κατ' άτοµο
9 µέρες
26/4, 11/5, 1/6, 15/6, 6/7, 27/7,
10/8, 24/8, 7/9, 21/9, 5/10, 26/10,
16/11, 7/12

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

1190

+510

ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ

Επιβάρυνση ξενοδοχείων (λόγω υψηλής περιόδου) για την
περίοδο 1/7-31/8 = + € 100

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
• Ξενοδοχεία 4, 5* • Ημιδιατροφή • Μεταφορές, εκδρομές,
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης • Συνοδός (σε περίπτωση συμμετοχής άνω των 15
ατόμων).
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια, είσοδοι: € 690
•Τοπικοί φόροι, βίζα: € 80 (πληρώνονται μόνο τοπικά, στον
συνοδό σας)
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ΙΣΦΑΧΑΝ

Διαμονή στο ανάκτορο-θρύλο ABBASI στο ισφαχάν

ΠΕΡΣΙΑ 5*, ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Τεχεράνη, Ισφαχάν, Κασάν, Γιάζντ, Πασαργάδες, Περσέπολη, Σιράζ
ΠΕΡΣΕΠΟΛΗ

ΙΣΦΑΧΑΝ

Ποίηση, ιστορία, πολιτισμός, ελληνικά στοιχεία, γλώσσα φαρσί,
μονοθεϊστική θρησκεία, πόλεις κυριολεκτικά για ιστορίες από χίλιες και
μία νύχτες, σπάνιες μυρωδιές μπαχαρικών και το ρόδο του Ισφαχάν να
συμπληρώνουν την αξία αυτού του ταξιδιού!
1η μέρα: Αθήνα - Τεχεράνη, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τεχεράνη.
Άφιξη και ξενάγηση της πόλης με επισκέψεις σε τρία
από τα κορυφαία στο είδος τους μουσεία του κόσμου: το
Αρχαιολογικό Μουσείο με εκθέματα ιρανικής τέχνης από την
προϊστορία έως την ισλαμική εποχή και με ιδιαίτερη έμφαση
στην λαμπρή εποχή των Αχαιμενιδών, το Μουσείο Χαλιών,
που φιλοξενεί μερικά από τα κορυφαία δημιουργήματα των
τελευταίων 500 χρόνων και το Θησαυροφυλάκιο με έργα
τέχνης αμύθητης αξίας και πολύτιμους λίθους, όπως τα
στέμματα του τελευταίου Σάχη και της αυτοκράτειρας της
Περσίας, καθώς και το μεγαλύτερο άκοπο διαμάντι στον
κόσμο, το Ντιούν Νουρ - "η Θάλασσα του Φωτός". Ακολουθεί
πανοραμική ξενάγηση της πόλης, όπου θα δούμε την πρώην
πρεσβεία των ΗΠΑ, την παλιά Βουλή και την μεγαλόπρεπη
πύλη του Εθνικού Κήπου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. (Σε περίπτωση περιορισμένου
χρόνου, μπορεί τμήμα της ξενάγησης να πραγματοποιηθεί
το επόμενο πρωί)
2η μέρα: Τεχεράνη - Κασάν - Ισφαχάν
Κατά την εξαιρετική σημερινή μας διαδρομή μέσα στα
φαράγγια του όρους Κάρκας και αφού δούμε το κοκκινωπό
περίγραμμα του χωριού Αμπιανέ να ξεπετάγεται μπροστά
μας, θα σταματήσουμε στο Κασάν για να επισκεφθούμε
το περίτεχνο παζάρι και το αρχοντικό Μουτζρεντί του
19ου αιώνα. Θα δούμε επίσης τους κήπους Φιν ή Κήπους
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του Βασιλιά και τα αρχαία λουτρά. Συνεχίζουμε για το
Ισφαχάν, το καλλιτεχνικό θησαυροφυλάκιο του Ιράν. Άφιξη
στο "γαλάζιο αγριολούλουδο της ερήμου" και τακτοποίηση
σε ξενοδοχείο 5*. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ισφαχάν
Ως η ωραιότερη πόλη του Ιράν, το Ισφαχάν είναι γνωστό
για τον πολεοδομικό του σχεδιασμό, τους πανέμορφους
κήπους του, τα ανάκτορα, τα εκατοντάδες τζαμιά, τα
δημόσια λουτρά, τις βιβλιοθήκες, τους μεντρεσέδες και τα
καραβάν σεράι. Στη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης
θα δούμε το αιθέριο τζαμί του σεΐχη Λoτφoλάχ, το Παλάτι
των 40 κιόνων με την εξαίσια διακόσμηση, τις περίφημες
γέφυρες της πόλης με την χαρακτηριστική αρχιτεκτονική
τους, την Αρμένικη συνοικία, που φτιάχτηκε μετά από
πρόσκληση του Σαχ Αμπάς προς τους Αρμενίους στις
αρχές του 17ου αιώνα, το αρχιτεκτονικό θαύμα της
μοναδικής πλατείας Μεϊντάν-ι-Ιμάμ (πλατεία του Ιμάμη)
στο κέντρο της παλιάς πόλης, στις τέσσερις πλευρές της
οποίας δεσπόζουν το επιβλητικό τέμενος του Ιμάμη, ένα
αριστούργημα ισλαμικής αρχιτεκτονικής και τέχνης, το
θαυμαστό ανάκτορο Αλί Καπού, από το μπαλκόνι του
οποίου θα απολαύσουμε μια υπέροχη θέα, το τζαμί και η
σκεπαστή αγορά - το καλύτερο και το ωραιότερο παζάρι
του Ιράν, στο οποίο θα έχετε χρόνο για ψώνια. Το βράδυ
θα περιηγηθείτε στη γέφυρα με τις 33 Καμάρες (Σιόσεπολ),
για να τη θαυμάσετε φωταγωγημένη.
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ΣΙΡΑΖ
Τεχεράνη

Κασάν

ΠΕΡΣΙΑ
Ισφαχάν

Γιάζντ

Περσέπολη

Πασαργάδες

Σιράζ

ΤΕΧΕΡΑΝΗ

4η μέρα: Ισφαχάν - γιάζντ
Πρωινή αναχώρηση για την ιερή πόλη γιάζντ, την
πόλη των Ζωροαστρών (από τις πρώτες μονοθεϊστικές
θρησκείες του κόσμου και πρώτη διδάξασα τις
μεταγενέστερες μονοθεϊστικές θρησκείες). Κατά τη
διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε τον Πύργο της
Σιωπής, το τέμενος της φωτιάς και το τέμενος Τζαμέ με
τους ψηλότερους μιναρέδες της Περσίας. Χρόνος για
βόλτα στο τοπικό κλειστό παζάρι με τα κεντήματα και τα
λαμπερά χρυσαφικά. Η πόλη με τα σπίτια της λάσπης θα
καταφέρει να σας μεταφέρει σε άλλη εποχή ή ακόμα και
να σας ταξιδέψει σε παραμύθια από χίλιες και μία νύχτες.
Αφιερώστε χρόνο σε ψαγμένα καφέ πάνω σε ταράτσες
και απολαύστε το δειλινό. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: γιάζντ - Πασαργάδες - Περσέπολη - Σιράζ
Αναχώρηση για τις Πασαργάδες, την πρωτεύουσα του
Κύρου του Μεγάλου, όπου θα δούμε τον τάφο του Κύρου,
που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO. Επόμενος σταθμός μας, η πόλη των
Μεγάλων Βασιλέων, η ένδοξη Περσέπολη, η "πλουσιότατη
των υπό τον ήλιο πόλεων", ο πιο επιβλητικός ιστορικός
χώρος του Ιράν και από τους σπουδαιότερους του κόσμου.
Ξενάγηση στα ερείπια του ανάκτορου της δυναστείας
των Αχαιμενιδών, που καταλήφθηκε το 331 π.Χ. από
τον Μέγα Αλέξανδρο. Συνεχίζουμε για τη Σιράζ, μια από
τις ομορφότερες ιστορικές πόλεις του κόσμου. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σιράζ, Ξενάγηση
Η ξενάγησή μας σήμερα το πρωί ξεκινά από το Τζαμί Vakil,
ένα συγκρότημα 8.660 τετραγωνικών μέτρων. Ακολουθούν
επισκέψεις στους κήπους Ναρεζεστάν ("Κήπος των
Πορτοκαλιών") και στο τέμενος Nasir al-Mulk. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Σιράζ, Συνέχεια ξενάγησης
Στη σημερινή μας περιήγηση θα δούμε τον κήπο Εράμ
(μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO), το

μαυσωλείο του ποιητή Χαφέζ και την Ακρόπολη του Καρίμ
Χαν. Τέλος, θα περάσουμε από την πύλη του Κορανίου για
να ευλογηθείτε και εσείς, όπως και όλοι οι ταξιδιώτες που
μπαίνουν ή βγαίνουν από την πόλη. Ελεύθερος χρόνος
μέχρι τη βραδινή μας μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
8η μέρα: Σιράζ - Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Το πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί για
ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων. Στην περίπτωση
συμμετοχής 10 ατόμων, υπάρχει προσαύξηση 85 € κατ’
άτομο • Εφόσον υπάρχει η διαθεσιμότητα, η διαμονή
στο Ισφαχάν πραγματοποιείται στο ανάκτορο-θρύλο
Abbasi, διαφορετικά διαμένουμε σε άλλο ξενοδοχείο 5* της
περιοχής • Υπάρχουν έτοιμες προτάσεις για City Break και
γαμήλια ταξίδια με 4 διανυκτερεύσεις στο Abbasi Hotel
στο Ισφαχάν ή ατομικό πρόγραμμα με 2 διανυκτερεύσεις
στο Σιράζ, 2 στη γιάζντ και 2 στο Ισφαχάν. Και τα δύο
με αγγλόφωνες υπηρεσίες. Ζητήστε μας τα αναλυτικά
προγράμματα.
ενδεικτικά ξενοδοχεία
Τεχεράνη: Espinas 5*
γιάζντ: Dad 4*+
Ισφαχάν: Abbasi 5*
Σιράζ: Zandiyeh 5*
Τιµή κατ’ άτοµο
8 µέρες
25/4, 1/5, 18/5, 15/6, 6/7, 3/8,
7/9, 21/9, 26/10, 9/11

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

890

+ 550

ΓΙΑΖΝΤ

ΠΑΣΑΡΓΑ∆ΕΣ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης με Turkish μέσω Κωνσταντινούπολης • Διαμονή σε
ξενοδοχεία 5* και 4* superior στη γιάζντ • Ημιδιατροφή
καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις, όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί •
Έμπειρος αρχηγός από την Ελλάδα • Ασφάλεια αστικής και
επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, είσοδοι: 610 € • Βίζα
εισόδου: 60 € • Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
(καταβάλλονται μόνο τοπικά): 80 €
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ΣΑΜΑΡΚΑΝ∆Η

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
Τασκένδη, Χίβα, Μπουχαρά, Νουράτα/Φρούριο Μεγάλου Αλέξανδρου, Λίµνη Αϊνταρκούλ, Σαµαρκάνδη

Αποκλειστικά:
• Φολκλορικό δείπνο στη Μεντρέσα Allakulikhan με παραδοσιακά τραγούδια, μουσική και χορό
• Δείπνο με σόου επίδειξης ασιατικών ενδυμασιών και χορούς ντίσκο στη μεσαιωνική Μεντρέσα
• Επίσκεψη στο αναγνωρισμένο μουσείο παραδοσιακών ενδυμασιών
• Επίσκεψη σε εργαστήριο κατασκευής υφασμάτων
από φύλλα και φλοιό δέντρων
1η μέρα: Αθήνα - Τασκένδη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για Τασκένδη. Βραδινή άφιξη στην πόλη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση (δεν περιλαμβάνεται
δείπνο).
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2η μέρα: Τασκένδη, Ξενάγηση
Το μεσημέρι και μετά το γεύμα, θα περιηγηθούμε στην
περιοχή γύρω από την πλατεία Ανεξαρτησίας, καθώς και
στο παλιό τμήμα της πόλης, όπου θα δούμε το θρησκευτικό
συγκρότημα του Khasti Imam, το μαυσωλείο του Kaffal Shashi,
τον μεντρεσέ Barak Khan και τα ιστορικά μνημεία Kukeldash
Madrassah και Abdulkasim Madrassah. Δείπνο σε τοπικό
εστιατόριο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Τασκένδη - Χίβα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Χίβα, την πιο
καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη της Κεντρικής Ασίας", το
έβδομο θαύμα του κόσμου". Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής
μας θα θαυμάσουμε το φρούριο με τα αρχιτεκτονικά
αριστουργήματα, τα πλακόστρωτα σοκάκια, τους μιναρέδες
και τα δαντελωτά μωσαϊκά των αρχαίων τειχών. Στην παλιά
πόλη και μέσα στην οχυρωμένη Ιτχάν Καλά, θα δούμε τον
Μεντρεσέ (ιεροσπουδαστήριο) του Μεγάλου Βεζίρη Μοχάμεντ
Αμίντ Χαντ, το μνημείο ανατολίτικης αρχιτεκτονικής Μιναρέ
Κάλτα (κοντός μιναρές) κ.ά. Εντός του φρουρίου Αρκ Κούχνια
θα δούμε το Τζαμί Τζαμά και τον Μεντρεσέ των ρακχιμχάν.
Θα ακολουθήσει φολκλορικό σόου και δείπνο στο μεσαιωνικό
Allakullikhan Madrasah. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Τασκένδη, Ξενάγηση
Σήμερα το πρωί θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας στην
Τασκένδη, με επίσκεψη στο κρατικό μουσείο εφαρμοσμένων
τεχνών του Ουζμπεκιστάν, το τζαμί Μούι Μουμπάρακ - χώρο
φύλαξης του κορανιού του χαλίφη Οσμάν με τα χρυσά μαλλιά
του προφήτη Μωάμεθ - και θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο
κρατικό Μουσείο Ιστορίας του Μεγάλου Αμίρ Τιμούρ. Στη
συνέχεια θα απολαύσουμε μία βόλτα στους γιαπωνέζικους
κήπους (πόλος έλξης για νεόνυμφα ζευγάρια) και χρόνος
ελεύθερος σε πολυκατάστημα της πόλης.
Στην Πασχαλινή αναχώρηση, θα επισκεφθούμε Ορθόδοξο ναό
για να παρακολουθήσουμε την τελετή της Ανάστασης.

5η μέρα: Χίβα - Mπουχαρά (450 χλμ.)
Πρωινή αναχώρηση για τη θρυλική Μπουχαρά. Διασχίζοντας
την απόκοσμη έρημο Κιζίλ Κουμ και το εξωτικό τοπίο με τις
καμήλες και τις παραδοσιακές γιούρτες των νομάδων στις όχθες
του ποταμού Aμού Ντάρια (Ώξος), θα φθάσουμε στο "ανατολίτικο
θαύμα", όπως αποκαλούν την Μπουχαρά, μία γοητευτική πόλη με
πλινθόκτιστα τζαμιά, περίτεχνα διακοσμημένες ιερατικές σχολές,
ψηλόλιγνους μιναρέδες, οχυρωματικά τείχη, παλάτια, τυρκουάζ
τρούλους και γραφικές σκεπαστές αγορές με όλα τα χρώματα,
τα αρώματα και τα προϊόντα της Ανατολής. Προβλεπόμενη άφιξη
στις 17.00΄. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
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ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
Χίβα
Τασκένδη

Μπουχαρά

Σαρμακάνδη

ΧΙΒΑ

6η μέρα: Mπουχαρά, Ξενάγηση
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ολοήμερης ξενάγησης
στην πόλη θα δούμε την "Ακρόπολη της Κιβωτού" (Ark
Citadel), το τζαμί Μαγκόκι Ατάρι και τους μεντρεσέδες
Κουκελντάς και Ναντίρ Ντεβάν Mπέγκι. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το Χαγάκα Ντιβάν Μπέγκι, που είναι από τα
ωραιότερα πανδοχεία πάνω στον Δρόμο του Μεταξιού, το
θερινό Παλάτι του Σιτόρα Χότζα, το τζαμί Μπολό Χάουζ και
το Μαυσωλείο των Σαμανιδών. Δείπνο θα δοθεί παράλληλα
με ένα σόου-επίδειξης ασιατικών φορεσιών και χορούς
ντίσκο σε μεσαιωνική Μεντρέσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Σαμαρκάνδη, Εργαστήριο κατασκευής υφασμάτων
από φύλλα και φλοιό δέντρων - Υπερταχεία - Τασκένδη
Πρωινή επίσκεψη σε εργαστήριο κατασκευής υφασμάτων
από φύλλα και φλοιό δέντρων και επίσκεψη σε βιοτεχνία
κατασκευής μεταξένιων χαλιών. Η μεταφορά μας στην
Τασκένδη, θα γίνει με τη νέα Υπερταχεία. Άφιξη αργά το
απόγευμα στην Τασκένδη. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο μέχρι
τη βραδινή μας μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

7η μέρα: Μπουχαρά, Μαθήματα Κεραμική Τέχνης - Υπερταχεία
Σαμαρκάνδη
Σήμερα το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το θερινό
ανάκτορο του τελευταίου Εμίρη της Μπουχαρά, τον Μεντρεσέ
του Χαλίφη Νιγιάζ Κουλ (Chor Minor) και στη συνέχεια
θα μεταβούμε σε ένα εργαστήριο κεραμικών της περιοχής
γκιτζουβάν, για να πάρουμε μαθήματα κεραμικής τέχνης
και να δοκιμάσουμε ένα παραδοσιακό γεύμα. Ακολουθεί
διαδρομή με Υπερταχεία, που σε μόλις μιάμιση ώρα θα μας
φέρει στη Σαμαρκάνδη. Άφιξη στη θρυλική Σαμαρκάνδη, τη
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και πρωτεύουσα του
Ταμερλάνου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Σημείωσεις: Το ταξίδι πραγματοποιείται με ελάχιστη
συμμετοχή 15 ατόμων. Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι
μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον), το ταξίδι δεν ακυρώνεται
και πραγματοποιείται με επιβάρυνση 90 €/άτομο.

8η μέρα: Σαμαρκάνδη, Ξενάγηση, Ελ Μερός
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα
επισκεφθούμε το μαυσωλείο γκουρ Εμίρ, στο οποίο
βρίσκεται ο τάφος του Ταμερλάνου, καθώς και την κεντρική
πλατεία ρεγκιστάν, όπου βρίσκονται οι τρεις πιο σημαντικοί
μεντρεσέδες της πόλης: η Μεντρέσα-αστεροσκοπείο
Ουλουγκπέκ, η Μεντρέσα Σερ Ντορ και το μεγαλύτερο τζαμίΜεντρέσα Τίλα Κόρι. Συνεχίζουμε για την νεκρόπολη Σαχ-ιΖίντα με τις πανέμορφα διακοσμημένες προσόψεις και τους
γαλάζιους τρούλους των είκοσι μαυσωλείων της. Ακολουθεί
βόλτα στα γραφικά στενά της αγοράς και στο τέμενος Μπιμπί
Χανούμ. Αποκλειστική επίσκεψη του μουσείου θεατρικών
ιστορικών ενδυμασιών El Meros και εορταστικό δείπνο με
μουσική ντίσκο. Διανυκτέρευση.

10η μέρα: Τασκένδη - Αθήνα
Πτήση για Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη αυθημερόν.

Τιµή κατ' άτοµο
10 µέρες

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

25/4
µε Ανάσταση σε ορθόδοξο ναό

995

+300

11/5, 13/7, 10/8, 31/8, 14/9,
26/10, 9/11

1110

+300

ΝΟΥΡΑΤΑ

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με Turkish
ή Aeroflot μέσω ενδιάμεσου σταθμού • Διαμονή σε
ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή • Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Εσωτερική πτήση Τασκένδη - Χίβα • Υπερταχεία
Μπουχαρά - Σαμαρκάνδη και Σαμαρκάνδη - Τασκένδη
• Τοπικός έμπειρος ξεναγός • Συνοδός από Ελλάδα •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, βίζα
εισόδου στο Ουζμπεκιστάν, ατομική ασφαλιστική
κάλυψη: € 650 • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, τοπικοί
φόροι (πληρώνονται μόνο τοπικά στον συνοδό σας): € 80
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ΒΗΡΥΤΟΣ

Τρίπολη
Μπσαρί
Βύβλος

Ντέι Ελ Καμάρ

Χαρίσσα

Μπααλμπέκ

Βηρυτός

ΛΙΒΑΝΟΣ

Ααντζάρ

Σιδώνα

Τύρος

ΝΕΟ! ΤΟ ΠΙΟ ΠΛΗρΕΣ ΠρΟγρΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑγΟρΑΣ!

ΜΠΑΑΛΜΠΕΚ

ΛΙΒΑΝΟΣ - Η Γη των Φοινίκων
Βηρυτός, Τρίπολη, Βύβλος, Σπήλαια Τζέιτα, "Ιερή Κοιλάδα", Κέδροι του Λιβάνου, Ντέι Ελ Καµάρ,
Μπααλµπέκ, Ααντζάρ, Κοιλάδα Μπεκάα, Οινοποιείο Ξαρά, Σιδώνα, Τύρος
1η μέρα: Αθήνα - Βηρυτός - Τρίπολη - Βύβλος - Χαρίσσα
Βηρυτός
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
του Λιβάνου, την Βηρυτό. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε
για την Τρίπολη (Trablous), την δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της χώρας και "πρωτεύουσα των γλυκών", όπου θα
δούμε το μεγαλύτερο κάστρο του Λιβάνου. Συνεχίζουμε
για την παραθαλάσσια πόλη Βύβλο, την βιβλική Gebal,
που κατοικείται εδώ και 7.000 χρόνια (είναι μία από τις
αρχαιότερες πόλεις του κόσμου) και υπήρξε σημαντικό
λιμάνι των Φοινίκων. Τέλος, θα θαυμάσουμε τη θέα του
κόλπου Jounieh από το υπέροχο άγαλμα της Παναγίας
του Λιβάνου στην Χαρίσσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βηρυτός - Σπήλαια Τζέιτα - Μπσαρί/Κέδροι του
Λιβάνου - "Ιερή Κοιλάδα" - Βηρυτός
Πρωινή αναχώρηση για τα σπήλαια Τζέιτα, που θεωρούνται
τα ωραιότερα της Μέσης Ανατολής. Συνεχίζουμε για τους
πιο …σεβαστούς εκπρόσωπους των Κέδρων του Λιβάνου.
Βρίσκονται κοντά στην πόλη Μπσαρί (Bsharri ή Becharre)
στο βόρειο τμήμα της χώρας, δίπλα στην εκπληκτικής
ομορφιάς "Ιερή Κοιλάδα" (Ουάντι Καντίσα, Wadi Qadisha).
Από τα δάση των Κέδρων του Λιβάνου, ο Σολομών πήρε
την ξυλεία για να κατασκευάσει τον ναό και το παλάτι του,
ενώ οι Φαραώ έφτιαχναν με αυτά τις σαρκοφάγους τους.
Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αγίου Αντώνιου, που
είναι κτισμένο κατά το ήμισυ μέσα στο βουνό και προσφέρει
μια εκπληκτική θέα του δάσους και της γύρω κοιλάδας,
καθώς και το μουσείο του διάσημου Λιβανέζου συγγραφέα
Χαλίλ γκιμπράν (Khalil Gibran). Επιστροφή στη Βηρυτό.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βηρυτός - Ντέι Ελ Καμάρ - Μπεϊτεντίν - Κάστρο
Μούσα - Βηρυτός
Σήμερα θα κατευθυνθούμε στο χωριό Ντέι Ελ Καμάρ,
το όνομα του οποίου σημαίνει "Μοναστήρι της Σελήνης"
και υπήρξε έδρα των κυβερνητών της χώρας από τον
16ο έως τον 18ο αιώνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το πανέμορφο παλάτι του Μπεϊτεντίν, στο μουσείο του
οποίου εκτίθεται και μια καταπληκτική συλλογή βυζαντινών
ψηφιδωτών. Αφού δούμε την εκκλησία Notre Dame και το
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τζαμί Fakhreddine, θα συνεχίσουμε για το περίφημο Κάστρο
Μούσα, που χρειάστηκε 60 χρόνια σκληρής δουλειάς για
να κτιστεί από έναν άνθρωπο και σήμερα θεωρείται ένα
από τα καλύτερα μνημεία του Λιβάνου. Επιστροφή στη
Βηρυτό και απόγευμα ελεύθερο για αγορές ή βόλτες στην
κοσμοπολίτικη προκυμαία της πόλης. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βηρυτός - Μπααλμπέκ - Ααντζάρ - Κοιλάδα
Μπεκάα - Οινοποιείο Ξαρά - Βηρυτός
Η σημερινή μας εκδρομή στην ενδοχώρα του Λιβάνου
ξεκινάει από το Μπααλμπέκ, έναν από τους σημαντικότερους
αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου και τόπος παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το όνομά του
σημαίνει "πόλη του Μπαάλ" (Βαάλ), ενός τοπικού θεού του
ήλιου, τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες ταύτιζαν με τον δικό
τους θεό Ήλιο, γι΄ αυτό και την αποκαλούσαν "Ηλιούπολη".
Θα δούμε τους ναούς του Δία, του Βάκχου και της Αφροδίτης
και θα συνεχίσουμε για την πόλη Ααντζάρ (Aanjar), που
βρίσκεται στην Κοιλάδα Μπεκάα και υπήρξε στρατηγικής
σημασίας εμπορικός κόμβος μεταξύ Συρίας και Μεσογείου.
Ο αρχαιολογικός της χώρος έχει επίσης ανακηρυχθεί
από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς. Τέλος, θα επισκεφθούμε το οινοποιείο
Ξαρά (Château Ksara), όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
δοκιμάσουμε τα περίφημα κρασιά του, τα οποία εξάγονται
σε περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου. Επιστροφή
στη Βηρυτό. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βηρυτός - Σιδώνα - Τύρος - Βηρυτός
Ολοήμερη εκδρομή στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Πρώτος
μας σταθμός η Τύρος, σημαντικό λιμάνι των Φοινίκων και
ένας ακόμα τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO. Η Τύρος απαρτιζόταν από δύο πόλεις:
την Παλαιά, κτισμένη στα παράλια της Φοινίκης και τη
Νέα, στην απέναντι νησίδα. Μετά την επίσκεψή μας θα
κατευθυνθούμε στη Σιδώνα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του
Λιβάνου, που βρίσκεται στην πεδιάδα ανάμεσα στο Όρος
Λίβανος και τη Μεσόγειο. Στους αρχαίους χρόνους ήταν
μια από τις πιο γνωστές πόλεις της Φοινίκης, περίφημη για
το κρασί και την πορφύρα της. Αφού δούμε το θαλάσσιο
κάστρο των Σταυροφόρων και τα παλιά σουκ της ιστορικής
αυτής πόλης, θα επιστρέψουμε στη Βηρυτό. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βηρυτός, Ξενάγηση - Αθήνα
Η Βηρυτός είναι μια πόλη-μωσαϊκό πολιτισμών, που μέχρι
τον εμφύλιο του 1975 ήταν γνωστή ως το "Παρίσι της Μέσης
Ανατολής" και σήμερα έχει πλέον καταφέρει να ξαναβρεί τον
ρυθμό της και να γίνει μια κοσμοπολίτικη μητρόπολη του
21ου αιώνα. Κατά την πρωινή μας ξενάγηση στην πόλη
θα δούμε την περίφημη και αναβαθμισμένη παραλιακή
λεωφόρο Κορνίς με τους Βράχους των Περιστεριών, τα
σουκ της παλιάς πόλης, την πεζοδρομημένη περιοχή του
κέντρου με τα αναπαλαιωμένα κτίρια κ.ά. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη αυθημερόν.
Τιµή κατ' άτοµο, για τις 15 πρώτες
∆ιαφορά
∆ίκλινο
Μονόκλινου
συµµετοχές - 6 µέρες
26/4, 7/5, 21/5, 12/6, 2/7, 23/7, 6/8,
20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 22/10, 5/11,
12/11, 3/12

720

+350

1/5 (7 µέρες)

760

+300

• Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων
• Επιβάρυνση για 10-14 άτομα: + € 50
• Επιβάρυνση για ξενοδοχεία 5*: + € 280
• Σε περίπτωση που ο αριθμός συμμετοχών υπερβεί τα
15 άτομα (συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού)
πιθανόν να υπάρξει αύξηση στον ναύλο του
αεροπορικού εισιτηρίου (Μέσο κόστος επιβάρυνσης: +130 €)
• Η βίζα του Λιβάνου εκδίδεται επιτόπου χωρίς χρέωση.
Απαιτείται διαβατήριο με 6μηνη ισχύ και χωρίς σφραγίδα
Ισραήλ
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης με την Middle East Airlines • Διαμονή σε ξενοδοχεία
4* • Ημιδιατροφή καθημερινά (5 πρωινά και 5 γεύματα)
• Μεταφορές και ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα • Ελληνόφωνος αρχηγός • Τοπικός ξεναγός
• Είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους •
Φ.Π.Α. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φάκελος με χρήσιμες
πληροφορίες.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος
καυσίμων: € 170 • Φιλοδωρήματα, τοπικοί φόροι: € 50 • Ό,τι
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Τρίπολη

ΜΠΟΡΟΜΠΟΥΝΤΟΥΡ
ΠΕΤΡΑ

Μπσαρί

Βύβλος

Ντέι Ελ Καμάρ

Χαρίσσα

Μπααλμπέκ

Βηρυτός
Σιδώνα

Ααντζάρ

ΛΙΒΑΝΟΣ
ΣΥΡΙΑ

Τύρος

Γέρασα
Βηθανία

Αμμάν

Νεκρά
Θάλασσα

ΙΣΡΑΗΛ
ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ
Πέτρα

ΝΕΟ
Ουάντι Ραμ

ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ

Η Γη των Φοινίκων συναντά την Πέτρα…
Βηρυτός, Τύρος, Σιδώνα, Βύβλος, Τρίπολη, Μπααλµπέκ, "Ιερή Κοιλάδα", Κέδροι του Λιβάνου,
Αµµάν, Γέρασα, Νεκρά Θάλασσα, Βηθανία/Ποταµός Ιορδάνης, ∆ιαµονή στην έρηµο Ουάντι Ραµ, Πέτρα
1η μέρα: Αθήνα - Βηρυτός - Τρίπολη - Βύβλος
Χαρίσσα - Βηρυτός
2η μέρα: Βηρυτός - Σπήλαια Τζέιτα
Μπσαρί/Κέδροι του Λιβάνου - "Ιερή Κοιλάδα" - Βηρυτός
3η μέρα: Βηρυτός - Ντέι Ελ Καμάρ - Μπεϊτεντίν
Κάστρο Μούσα - Βηρυτός
4η μέρα: Βηρυτός - Μπααλμπέκ - Ααντζάρ
Κοιλάδα Μπεκάα - Οινοποιείο Ξαρά - Βηρυτός
5η μέρα: Βηρυτός - Σιδώνα - Τύρος - Βηρυτός
Οι ανωτέρω ημέρες περιγράφονται αναλυτικά στο 6ήμερο
πρόγραμμά μας "Λίβανος, Η Γη των Φοινίκων"
6η μέρα: Βηρυτός, Ξενάγηση - Αμμάν (Ιορδανία)
Η Βηρυτός είναι μια πόλη-μωσαϊκό πολιτισμών, που μέχρι
τον εμφύλιο του 1975 ήταν γνωστή ως το "Παρίσι της Μέσης
Ανατολής" και σήμερα έχει πλέον καταφέρει να ξαναβρεί τον
ρυθμό της και να γίνει μια κοσμοπολίτικη μητρόπολη του 21ου
αιώνα. Κατά την πρωινή μας ξενάγηση στην πόλη θα δούμε την
περίφημη και αναβαθμισμένη παραλιακή λεωφόρο Κορνίς με
τους Βράχους των Περιστεριών, τα σουκ της παλιάς πόλης, την
πεζοδρομημένη περιοχή του κέντρου με τα αναπαλαιωμένα κτίρια
κ.ά. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
της Ιορδανίας, το Αμμάν. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Αμμάν - γέρασα - Νεκρά Θάλασσα
Η σημερινή ξενάγησή μας στο Αμμάν αρχίζει από την Ακρόπολη,
όπου θα δούμε τα ερείπια του ναού του Ηρακλή, βυζαντινές
εκκλησίες και το ανάκτορο των Ομεϋαδών. Στο πολυσύχναστο
κέντρο της πόλης θα δούμε το ρωμαϊκό θέατρο, το ωδείο και το
υπέροχο τζαμί του βασιλιά Αμπντουλάχ (εξωτερικά). Στη συνέχεια
θα αναχωρήσουμε για τα γέρασα, την πιο καλοδιατηρημένη
ελληνορωμαϊκή πόλη της Δεκάπολης. Κατά την περιήγησή μας
θα δούμε την οβάλ πλατεία, την οδό με την κιονοστοιχία, τα
θέατρα, τον ναό της Αρτέμιδος κ.ά. Συνεχίζουμε για τη Νεκρά
Θάλασσα - μια μεγάλη λίμνη, που βρίσκεται 423 μέτρα κάτω
από την επιφάνεια της θάλασσας, το χαμηλότερο δηλαδή σημείο

της γης. Καθώς η περιεκτικότητα σε αλάτι φθάνει το 34,2% (9,6
φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αλάτι από τον ωκεανό), καμία
μορφή ζωής δεν μπορεί να επιζήσει μέσα στο νερό και κανένα
αντικείμενο να βυθιστεί στα μυστηριακά της βάθη, εξ ου και το
όνομα Νεκρά Θάλασσα. Μη χάσετε την ευκαιρία να "κολυμπήσετε"
και γνωρίσετε τις ιαματικές ιδιότητες του αργίλου και της λάσπης,
που δίνουν στο δέρμα όμορφη αίσθηση και ωφελούν το σώμα με
πολλαπλούς τρόπους! Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Νεκρά Θάλασσα - Βηθανία/Ποταμός Ιορδάνης - Ουάντι ραμ
Πρωινή αναχώρηση για τη Βηθανία, που βρίσκεται στην
ανατολική πλευρά του ποταμού Ιορδάνη και θεωρείται ο τόπος
όπου βαπτίστηκε ο Ιησούς. Συνεχίζουμε για το Ουάντι ραμ, την
"Κοιλάδα του Φεγγαριού", την έρημο του Λόρενς της Αραβίας.
Με Jeep 4x4 θα οδηγηθούμε στο εσωτερικό του Ουάντι με την
πολύχρωμη άμμο και θα έχουμε την ευκαιρία να διανυκτερεύσουμε
σε ένα μοναδικό Camp στην έρημο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Ουάντι ραμ - Πέτρα, Ξενάγηση
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στον αρχαιολογικό χώρο της Πέτρας,
που υπήρξε πρωτεύουσα του νομαδικού λαού των Ναβαταίων.
Περπατώντας στο φαράγγι (Σικ) θα φθάσουμε στο εντυπωσιακό
Θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ), το πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο
της Πέτρας. Θα δούμε επίσης τον δρόμο των προσόψεων, τους
βασιλικούς τάφους, τον βυζαντινό Καθεδρικό ναό και την ρωμαϊκή
πλευρά της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Πέτρα - Αμμάν - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Αμμάν και πτήση για
την Αθήνα.
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.
συνοπτικό Πρόγραμμα
για την Πασχαλινή αναχώρηση στις 26/4*
1η μέρα: Αθήνα - Βηρυτός
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
πρωτεύουσα του Λιβάνου, την Βηρυτό. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βηρυτός - Σπήλαια Τζέιτα - Μπσαρί/Κέδροι του
Λιβάνου "Ιερή Κοιλάδα" - Βηρυτός
3η μέρα: Βηρυτός - Ντέι Ελ Καμάρ - Μπεϊτεντίν - Κάστρο Μούσα
Βηρυτός

4η μέρα: Βηρυτός - Μπααλμπέκ - Ααντζάρ - Κοιλάδα Μπεκάα
Οινοποιείο Ξαρά - Βηρυτός
5η μέρα: Βηρυτός - Σιδώνα - Τύρος - Βηρυτός
Οι ανωτέρω ημέρες περιγράφονται αναλυτικά στο 6ήμερο
πρόγραμμά μας "Λίβανος, Η Γη των Φοινίκων"
6η μέρα: Βηρυτός, Ξενάγηση - Βύβλος - Χαρίσσα
Βηρυτός - Αμμάν (Ιορδανία)
7η μέρα: Αμμάν - γέρασα - Νεκρά Θάλασσα
8η μέρα: Νεκρά Θάλασσα - Βηθανία/Ποταμός Ιορδάνης
Ουάντι ραμ
9η μέρα: Ουάντι ραμ - Πέτρα, Ξενάγηση
10η μέρα: Πέτρα - Αμμάν
11η μέρα: Αμμάν - Αθήνα
Τιµή κατ' άτοµο/για τις 15 πρώτες συµµετοχές
∆ιαφορά
∆ίκλινο
Μονόκλινου
10 µέρες
26/4*, 7/5, 21/5, 12/6, 2/7, 23/7, 6/8, 20/8,
1280
+420
3/9, 17/9, 1/10, 22/10, 5/11, 12/11, 3/12

• Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων • Επιβάρυνση για
10-14 άτομα: + € 50
• Επιβάρυνση για ξενοδοχεία 5*: + € 320
• Σε περίπτωση που ο αριθμός συμμετοχών υπερβεί τα 15 άτομα
(συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού) πιθανόν να υπάρξει αύξηση
στον ναύλο του αεροπορικού εισιτηρίου
• Απαιτείται διαβατήριο με 6μηνη ισχύ και χωρίς σφραγίδα Ισραήλ.
* Η Πασχαλινή αναχώρηση (26/4) είναι 11ήμερης διάρκειας
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης με Middle East και Royal Jordanian - η Πασχαλινή
αναχώρηση με Aegean• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και Camp
στο Ουάντι ραμ • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές,
ξεναγήσεις, είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους
χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τζιπ σαφάρι
(2 ώρες) στο Ουάντι ραμ • 700 μέτρα βόλτα με άλογα στην
Πέτρα • Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης • Φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος
καυσίμων: € 550 • Φιλοδωρήματα, τοπικοί φόροι
(πληρώνονται τοπικά από το συνοδό σας): € 95 • Ό,τι
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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Γέρασα

ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ
Αμμάν
Βηθανία

Νεκρά
Θάλασσα

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ
Πέτρα

Ουάντι Ραμ

ΝΕΟ!

ΓΕΡΑΣΑ

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ

Τα αρχαία θαύµατα και ο Λόρενς της Αραβίας
Αµµάν, Γέρασα, Νεκρά Θάλασσα, Βηθανία/Ποταµός Ιορδάνης, ∆ιαµονή στην έρηµο Ουάντι Ραµ, Πέτρα

ιορΔανια: Το Βασίλειο των παραδόσεων, των Ελληνορωμαϊκών μνημείων, του ρομαντισμού της ερήμου, των τουριστικών θέρετρων της
Νεκράς Θάλασσας, των αγορών με χαλιά και αραβουργήματα - όλα αυτά είναι ένα μικρό μόνο δείγμα των πολλών για τα οποία φημίζεται
η χώρα. Ακολουθήστε τα ταξιδιωτικά σας όνειρα, κάνοντας βόλτες με καμήλες στην έρημο, σαφάρι στην ξακουστή Πέτρα ή spa στις
πολυτελείς μονάδες της Νεκράς Θάλασσας!
1η μέρα: Αθήνα - Αμμάν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
της Ιορδανίας, το Αμμάν. Άφιξη στην δυναμική πρωτεύουσα
- σύγχρονη και αρχαία μαζί - που απλώνεται σε δεκαεννέα
λόφους με τα όμορφα μπεζ και λευκά σπίτια της κτισμένα
σε σχήμα τεράστιου καραβόπανου. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ανατολική πλευρά του ποταμού Ιορδάνη και θεωρείται
ο τόπος όπου βαπτίστηκε ο Ιησούς. Συνεχίζουμε για το
Ουάντι ραμ, την "Κοιλάδα του Φεγγαριού", την έρημο του
Λόρενς της Αραβίας. Με Jeep 4x4 θα οδηγηθούμε στο
εσωτερικό του Ουάντι με την πολύχρωμη άμμο και θα
έχουμε την ευκαιρία να διανυκτερεύσουμε σε ένα μοναδικό
Camp στην έρημο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Αμμάν - γέρασα - Νεκρά Θάλασσα
Η σημερινή ξενάγησή μας στο Αμμάν αρχίζει από την
Ακρόπολη, όπου θα δούμε τα ερείπια του ναού του Ηρακλή,
βυζαντινές εκκλησίες και το ανάκτορο των Ομεϋαδών. Στο
πολυσύχναστο κέντρο της πόλης θα δούμε το ρωμαϊκό
θέατρο, το ωδείο και το υπέροχο τζαμί του βασιλιά
Αμπντουλάχ (εξωτερικά). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για τα γέρασα, την πιο καλοδιατηρημένη ελληνορωμαϊκή
πόλη της Δεκάπολης. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε την
οβάλ πλατεία, την οδό με την κιονοστοιχία, τα θέατρα, τον
ναό της Αρτέμιδος κ.ά. Συνεχίζουμε για τη Νεκρά Θάλασσα
- μια μεγάλη λίμνη, που βρίσκεται 423 μέτρα κάτω από την
επιφάνεια της θάλασσας, το χαμηλότερο δηλαδή σημείο της
γης. Καθώς η περιεκτικότητα σε αλάτι φθάνει το 34,2% (9,6
φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αλάτι από τον ωκεανό),
καμία μορφή ζωής δεν μπορεί να επιζήσει μέσα στο νερό και
κανένα αντικείμενο να βυθιστεί στα μυστηριακά της βάθη, εξ
ου και το όνομα Νεκρά Θάλασσα. Μη χάσετε την ευκαιρία
να "κολυμπήσετε" και γνωρίσετε τις ιαματικές ιδιότητες του
αργίλου και της λάσπης, που δίνουν στο δέρμα όμορφη
αίσθηση και ωφελούν το σώμα με πολλαπλούς τρόπους!
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ουάντι ραμ - Πέτρα, Ξενάγηση
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στον αρχαιολογικό χώρο της
Πέτρας, που υπήρξε πρωτεύουσα του νομαδικού λαού των
Ναβαταίων. Περπατώντας στο φαράγγι (Σικ) θα φθάσουμε
στο εντυπωσιακό Θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ), το πιο
πολυφωτογραφημένο μνημείο της Πέτρας. Θα δούμε επίσης
τον δρόμο των προσόψεων, τους βασιλικούς τάφους, τον
βυζαντινό Καθεδρικό ναό και την ρωμαϊκή πλευρά της
πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Νεκρά Θάλασσα - Βηθανία/Ποταμός Ιορδάνης Ουάντι ραμ
Πρωινή αναχώρηση για τη Βηθανία, που βρίσκεται στην
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5η μέρα: Πέτρα - Αμμάν - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Αμμάν και
πτήση για την Αθήνα.
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι.
Σημειώσεις: • Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων
• Επιβάρυνση για 10-14 άτομα: + € 50 • Επιβάρυνση για
ξενοδοχεία 5*: + € 320 • Σε περίπτωση που ο αριθμός
συμμετοχών υπερβεί τα 15 άτομα (συμπεριλαμβανομένου
του αρχηγού) πιθανόν να υπάρξει αύξηση στον ναύλο του
αεροπορικού εισιτηρίου • απαιτείται διαβατήριο με 6μηνη
ισχύ και χωρίς σφραγίδα ισραήλ

ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

Τιµή κατ' άτοµο, για τις 15 πρώτες
∆ιαφορά
∆ίκλινο
Μονόκλινου
συµµετοχές - 5 µέρες
1/5, 12/5, 26/5, 7/7, 28/7,
11/8, 25/8, 8/9, 22/9, 6/10, 27/10,
10/11, 17/11, 8/12

775

+ 180

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης με Royal Jordanian • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
και Camp στο Ουάντι ραμ • Ημιδιατροφή καθημερινά
• Μεταφορές, ξεναγήσεις, είσοδοι σε μουσεία και
επισκεπτόμενους χώρους, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα • Τζιπ σαφάρι (2 ώρες) στο Ουάντι ραμ • 700
μέτρα βόλτα με άλογα στην Πέτρα • Ελληνόφωνος αρχηγόςξεναγός • Φ.Π.Α. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φάκελος με
χρήσιμες πληροφορίες.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος
καυσίμων: € 550 • Φιλοδωρήματα, τοπικοί φόροι
(πληρώνονται τοπικά στον συνοδό σας): € 95 • Ό,τι
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΝΤΟΥΜΠΑΪ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ

ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Σαφάρι στην έρηµο µε 4x4, Βεδουίνικη βραδιά
•

• Απ’ ευθείας πτήσεις της Emirates
Το µοναδικό Ελληνικό πρόγραµµα µε διαµονή στο πολυτελές Marriott Marquis 5*
• ∆ώρο: Το εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο του Λούβρου

•

3 γεύµατα

Ένας νέος, ραγδαία αναπτυσσόμενος προορισμός, με μεγάλες επιρροές από την δυτική αρχιτεκτονική των ουρανοξυστών
και της παράδοσης που του χαρίζει η αραβική ταυτότητά του. Το Ντουμπάι θα το βρείτε κάπου ανάμεσα στην αναζήτηση του
νέου και του πρωτοποριακού, της πληθώρας των αγορών, των μοναδικών υπηρεσιών των υπερπολυτελών ξενοδοχείων, της
αγαλλίασης της θάλασσας και της περιπέτειας με σαφάρι στην έρημο!
1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπάι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ντουμπάι. Άφιξη και
ενημέρωση από τον συνοδό μας για την πόλη και τις συνήθειες
των κατοίκων της. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Ντουμπάι, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Διασχίζοντας τη
διάσημη λεωφόρο Ζαΐντ με τους 250 ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε
τον ύψους 804 μέτρων Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι (το
ψηλότερο κτίριο στον κόσμο), καθώς και την Ντουμπάι Φρέιμ, την
ψηλότερη κορνίζα στον κόσμο, την οποία συνθέτουν δύο πύργοι
ύψους 150 μέτρων που συνδέονται με μια γυάλινη γέφυρα στην
κορυφή τους. Με κατεύθυνση την περιοχή Μπαστακία, φθάνουμε
και επισκεπτόμαστε το Λαογραφικό Μουσείο. Στη συνέχεια
διασχίζουμε με παραδοσιακές βάρκες το κανάλι Ντουμπάι
Κρικ για να περάσουμε στην περιοχή Μπουρ Ντουμπάι και να
επισκεφθούμε τις αγορές των μπαχαρικών και του χρυσού. Στάση
για γεύμα και συνεχίζουμε προς την παραλιακή περιοχή της
Τζουμέιρα, απ΄ όπου θα φωτογραφήσουμε το ξενοδοχείο Μπουρζ
αλ Αράμπ, που θυμίζει ιστιοφόρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
απογευματινή βόλτα με τον αρχηγό στο επιβλητικό Dubai Mall με το
ενυδρείο και τα σιντριβάνια με τα νερά που χορεύουν.
3η μέρα: Ντουμπάι, Σαφάρι στην έρημο με 4x4, Βεδουίνικη βραδιά,
Προαιρετική εκδρομή "Το μοντέρνο Ντουμπάι",
Μισή μέρα ελεύθερη για να χαρείτε τις εγκαταστάσεις του
ξενοδοχείου ή για να γνωρίστε το μοντέρνο Ντουμπάι, ακολουθώντας
μία προαιρετική εκδρομή. γνωρίστε το νησί σε σχήμα φοίνικα, που
φιλοξενεί το ξενοδοχείο Ατλαντίς με το ενυδρείο των δελφινιών και
τις υδατοτσουλήθρες. Ακόμα, τη νέα περιοχή Μαρίνα, αλλά και
τη Μαντινάτ Τζουμέιρα, που θυμίζει Βενετία με αραβικό στυλ. Το
ίδιο απόγευμα, μια όμορφη διαδρομή θα μας οδηγήσει έξω από
την πόλη, προς τα σύνορα με το Ομάν, όπου το τοπίο αρχίζει να
παίρνει ένα καστανό χρώμα από τους αμμόλοφους της ερήμου.
Συγκέντρωση όλων των τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία πριν το
ξεκίνημα μιας διαφορετικής δραστηριότητας, που θα σας κάνει να

νιώσετε σαν να κάνετε σέρφινγκ σε κύματα. Στάση σε εκτροφείο
καμηλών και ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να δύει, έχουμε την
ευκαιρία για υπέροχες φωτογραφίες με φόντο την έρημο. Στη
συνέχεια θα γευθούμε αραβικά εδέσματα σε βεδουίνικες τέντες
και θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Έξω από τις
τέντες θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε βόλτα με καμήλες και
σέρφινγκ με ιστιοσανίδα στην άμμο.
4η μέρα: Ντουμπάι, Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι, Δώρο:
Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο του Λούβρου
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Αραβικών Εμιράτων,
το Άμπου Ντάμπι. Πρώτη μας στάση θα είναι στο εντυπωσιακό
μουσείο του Λούβρου, που εγκαινιάστηκε το 2017 και στο οποίο
σας κάνουμε δώρο το εισιτήριο εισόδου. Όσοι δεν επιθυμούν να
επισκεφθούν το μουσείο, μπορούν να επισκεφθούν προαιρετικά την
πίστα της Φεράρι - το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο της Φεράρι στον
κόσμο (έξοδα ατομικά). Ακολουθεί η τοπική αγορά χουρμάδων,
όπου θα δούμε και θα δοκιμάσουμε τις περίπου 126 ποικιλίες
που παράγονται στην περιοχή. Μπαίνοντας στο κέντρο της πόλης
θα δούμε την κοσμοπολίτικη παραλία Μπλου γουότερς. Έπειτα,
κατευθυνόμαστε προς το Emirates Palace (ένα ξενοδοχείο-παλάτι
με αραβική αρχιτεκτονική) και το White Palace (τη νέα κατοικία
της βασιλικής οικογενείας), τα οποία θα θαυμάσουμε από την
Μαρίνα του Άμπου Ντάμπι (μπορείτε προαιρετικά να επισκεφθείτε
το Emirates Palace - αφού δοκιμάσετε έναν μοναδικό καπουτσίνο
με φύλλα χρυσού και να θαυμάσετε τους κεντρικούς χώρους, την
καφετέρια και τους κήπους των ανακτόρων). Στάση για φαγητό
και επίσκεψη στο μεγαλύτερο τζαμί των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων και το όγδοο μεγαλύτερο στον κόσμο, αφιερωμένο
στον πολυαγαπημένο τους Σεΐχη Ζάιντ (ήταν ο πρώτος πρόεδρος
της χώρας και είναι θαμμένος στην αριστερή του πλευρά). Ένας
τέλειος συνδυασμός αραβικής και μαυριτανικής αρχιτεκτονικής,
καταφέρνει να εντυπωσιάσει από μακριά με το μέγεθός του, με
το ολόλευκο μάρμαρο και τα σχέδια από πολύχρωμες πέτρες, με
το μεγαλύτερο χαλί του κόσμου έκτασης 5.627 μέτρων και τους

πολυέλαιους του από τόνους κρυστάλλων Σβαρόφσκι. Επιστροφή
στο Ντουμπάι αργά το απόγευμα.
5η μέρα: Ντουμπάι, Ημέρα ελεύθερη, Προαιρετική βόλτα στο σουκ
Μαντινάτ Τζουμέιρα
Ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα ή για επισκέψεις
πολυκαταστημάτων και του υπέροχου ξενοδοχειακού Αραβικού
συγκροτήματος Μαντινάτ. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το
Wafi Μall και το Μall of the Emirates, γνωστό για τη χιονοδρομική
του πίστα. για το απόγευμα σας προτείνουμε μία προαιρετική
βόλτα με τον αρχηγό στο σουκ Μαντινάτ Τζουμέιρα.
6η μέρα: Ντουμπάι - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη
αυθημερόν.
∆ιαφορά
Τιµή κατ' άτοµο - 6 µέρες ∆ίκλινο
Μονόκλινου
25/04, 26/04 , 30/04,
21/5, 12/6, 3/9, 17/9,
23/10, 12/11, 3/12

899

+ 400

Έκπτωση παιδιού
έως 12 ετών
(σε δωµάτιο
µε 2 ενήλικες)

- 490

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με Emirates
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο • Διαμονή σε
ξενοδοχείο 5* (Marriott Marquis) • Ξενάγηση μισής ημέρας στο
Ντουμπάι με γεύμα • Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι
με γεύμα • Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και μπάρμπεκιου •
Τοπικός ελληνόφωνος συνοδός που θα είναι μαζί σας όλες
τις ημέρες και ώρες δραστηριοτήτων και μεταφορών.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, ατομική
ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, ασφάλεια αστικής ευθύνης: €
370 • Ο δημοτικός φόρος πληρώνεται αποκλειστικά από τους
πελάτες κατά την είσοδο στο ξενοδοχείο και είναι € 5 σε 5*
(ανά δωμάτιο/ανά διανυκτέρευση).
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Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΤΖΑΜΠΡΙΝ

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΜΑΝ
Από τις καυτές ερήμους μέχρι τις καταπράσινες οροσειρές, το εντυπωσιακό Σουλτανάτο του Ομάν κρύβει πολλά μυστικά. Η χώρα που γέννησε τον θρυλικό Σεβάχ τον
Θαλασσινό έχει μία ακτογραμμή που εκτείνεται σε μήκος 1700 χιλιομέτρων στον Ινδικό ωκεανό. Εξερευνήστε τα πολλά φρούρια και μουσεία της, ανεβείτε στα βουνά,
κάντε βόλτες στους αμμόλοφους, παζαρέψτε με τους φιλικούς εμπόρους στα σουκς, όπου θα βρείτε σε αφθονία ασημικά, χρυσαφικά, λιβάνι, αντίκες, έργα τέχνης και
χειροτεχνίας. Η πρωτεύουσα Μάσκατ γοητεύει τους επισκέπτες όσο καμία άλλη πόλη στον Κόλπο, καθώς έχει διατηρήσει πολλά στοιχεία της αραβικής της κληρονομιάς.
ΜΑΣΚΑΤ, ΝΙΖΟΥΑ, ΜΠΑΧΛΑ, ΤΖΑΜΠρΙΝ,
ΕρΗΜΟΣ γΟΥΑΧΙΜΠΑ
1η μέρα: Αθήνα - Μάσκατ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
του σουλτανάτου του Ομάν, τη Μάσκατ. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μάσκατ, Ξενάγηση πόλης
Πρωινή ξενάγηση της πόλης με αφετηρία την τοπική της
αγορά για να βιώσουμε την καθημερινή ζωή των κατοίκων
του σουλτανάτου. Χρόνος ελεύθερος στο Μουτράχ Σουκ
(Mutrah Souq), όπου σας περιμένει μία μεγάλη ποικιλία από
παλαιά και νέα προϊόντα έτοιμα για παζάρεμα. Συνεχίζοντας
την περιήγησή μας στην πόλη, θα σταματήσουμε για
φωτογραφίες έξω από το παλάτι του Σουλτάνου του Ομάν,
περιτριγυρισμένο από τα Πορτογαλικά φρούρια Τζαλάνι
(Jalani) και Μιρανί (Mirani) του 16ου αιώνα. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το Μουσείο Μπαίτ Αλ Ζουμπαίρ (Bait Al
Zubair) για να γνωρίσουμε την ιστορία και τον πολιτισμό του
τόπου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Στον ελεύθερο χρόνο σας
μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τις αγορές της πόλης ή τα
σύγχρονα εμπορικά της κέντρα.
3η μέρα: Μάσκατ - Νίζουα - Μπάχλα - Τζαμπρίν - Νίζουα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τα περίφημα Κάστρα
του Ομάν με πρώτη μας επίσκεψη στην παλιά πρωτεύουσα
της χώρας, τη Νίζουα (Nizwa), γνωστή για τα σουκς του
ασημιού και το επιβλητικό της κάστρο. Επίσκεψη στην αγορά
και στο κάστρο της πόλης και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη
συνέχεια θα μεταβούμε στην πανέμορφη Μπάχλα (Bahla), που
βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO. Τελευταίος σταθμός
της σημερινής μας διαδρομής θα είναι στο ωραιότερο φρούριο
της χώρας, το Τζαμπρίν (Jabrin), πλούσιο σε τοιχογραφίες,
μπουντρούμια και κρυφά περάσματα. Επιστροφή στη Νίζουα
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νίζουα - Έρημος γουαχίμπα
Με κατεύθυνση νότια, θα φθάσουμε σήμερα στην "αμμώδη
θάλασσα", την μαγευτική έρημο γουαχίμπα (Wahiba), που
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ΜΑΣΚΑΤ, ΝΙΖΟΥΑ, ΜΠΑΧΛΑ, ΤΖΑΜΠρΙΝ, ΕρΗΜΟΣ γΟΥΑΧΙΜΠΑ,
ΚΑΣΑΜΠ/ΣΤΕΝΑ ΟρΜΟΥΖ, ΣΑΛΑΛΑ

απλώνεται σε μία έκταση μήκους 200 χιλιομέτρων και πλάτους
100 χιλιομέτρων. Οι αμμόλοφοι ξεπερνούν εδώ τα 100-150
μέτρα και προσφέρουν ένα όμορφο θέαμα διαφορετικών
αποχρώσεων. Βόλτα στους αμμόλοφους και στη συνέχεια θα
έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε σέρφινγκ στην έρημο ή βόλτα
με καμήλες. Θα φθάσουμε στην κατασκήνωση με τις τέντες
πολυτελείας, για να περάσουμε μία από τις …χίλιες νύχτες με
τον παραδοσιακό τρόπο, όπως και ο Σεβάχ ο Θαλασσινός.
5η μέρα: Έρημος γουαχίμπα - Μάσκατ - Αθήνα
Μετά το Βεδουίνικο πρωινό, θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο
της Μάσκατ για την πτήση μας προς Αθήνα. Άφιξη αυθημερόν.
Τιµή κατ' άτοµο 5 µέρες

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

2/6
Με την πρώτη πτήση της
Oman Air από Αθήνα!!!

720

+ 230

14/9, 28/9, 12/10, 26/10,
790
+ 230
9/11, 23/11, 7/12
Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης με απ’ ευθείας πτήσεις της Oman Air • Διαμονή
σε ξενοδοχεία 4* superior (τύπου Crowne Plaza Muscat,
Golden Tulip Nizwa, Arabian Oryx camp) • 2 γεύματα
συνολικά, τα οποία δίνονται κατά τη διάρκεια εκδρομών
• Μεταφορές και ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα • Ελληνόφωνος αρχηγός • Τοπικός ξεναγός
• Φ.Π.Α • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, κόστος έκδοσης βίζας, Ιατροφαρμακευτική
ασφάλεια, νέο κυβερνητικό φόρο: € 480 • Φιλοδωρήματα,
τουριστικοί φόροι: € 70 (καταβάλλονται μόνο τοπικά
στον συνοδό σας) • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο ασφάλεια

1η μέρα: Αθήνα - Μάσκατ
2η μέρα: Μάσκατ, Ξενάγηση πόλης
3η μέρα: Μάσκατ - Νίζουα - Μπάχλα - Τζαμπρίν - Νίζουα
4η μέρα: Νίζουα - Έρημος γουαχίμπα
Οι μέρες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο 5ήμερο πρόγραμμά μας
"ταξίδι στο σουλτανάτο του ομάν"
5η μέρα: Έρημος γουαχίμπα - Μάσκατ - Κασάμπ, Στενά Ορμούζ
Μετά το Βεδουίνικο πρωινό, θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο της Μάσκατ
για την πτήση μας προς την πρωτεύουσα της χερσονήσου Μουσαντάμ,
το Κασάμπ. Άφιξη και ξενάγηση στο κάστρο της πόλης - ένα προπύργιο,
που κατασκευάστηκε κατά τον 17ο αιώνα από τους Πορτογάλους, οι
οποίοι επεδίωκαν την κυριαρχία τους στο θαλάσσιο εμπόριο των Στενών
του Ορμούζ. Το φρούριο ανεγέρθηκε για να αποτρέψει τις επιθέσεις από
την πλευρά της θάλασσας. για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε ξύλο
τικ από την Ινδία και η οροφή διαμορφώθηκε από ένα μίγμα φύλλων
φοίνικα και πηλού. Η τοποθεσία του φρουρίου προσφέρει εξαιρετική θέα
για φωτογράφιση. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για
ξεκούραση. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Κασάμπ - Σαλαλά
Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιήσουμε μία κρουαζιέρα με παραδοσιακό
πλοιάριο ντάου (dhow), στον πορθμό ανάμεσα στον κόλπο του Ομάν και
τον Περσικό κόλπο. Η διαδρομή αυτή θα μας μεταφέρει στο μεγαλύτερο
και πιο θεαματικό φιόρδ του Μουσαντάμ, ένα απαράμιλλο σκηνικό
το οποίο συνθέτουν τυρκουάζ νερά, λευκά ασβεστολιθικά βράχια και
παιχνιδιάρικα δελφίνια. Η παράκτια διαδρομή που θα ακολουθήσουμε
είναι κατά μήκος μικρών ψαροχωριών μέχρι το σημείο αγκυροβόλησης
στο Νησί του Τηλέγραφου (Telegraph Island). Εκεί θα μας δοθεί η ευκαιρία
να κολυμπήσουμε και να απολαύσουμε ένα ρόφημα αντικρίζοντας αυτή
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Γουαχίμπα

9
πρωτότυποι
λόγοι για να
ΤΑΞΙ∆ΕΨΕΤΕ
ΣΤΟ

Σαλαλά

Οµάν … à la carte
την πανέμορφη θέα. Μετά το γεύμα μας θα έχουμε άλλη μία στάση
για κολύμπι. Ολοκληρώνοντας την όμορφη κρουαζιέρα μας, θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο και θα ετοιμαστούμε για την πτήση
μας προς την παραθεριστική λουτρόπολη Σαλαλά, την δεύτερη
μεγαλύτερη πόλη του Σουλτανάτου. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Σαλαλά
Πρώτη επίσκεψη της σημερινής μας μέρας θα είναι στο κάστρο του
χωριού Τάκα. Στη συνέχεια θα δούμε τα ερείπια της Σουμχουρούν
(Khor Rori), το κύριο λιμάνι διακίνησης λιβανιού της χώρας. Η
παράδοση θέλει την ύπαρξη του παλατιού της βασίλισσας του
Σαβά σε αυτή την τοποθεσία. Ακολουθεί η παλιά πόλη Μιρμπάτ,
όπου θα επισκεφθούμε το κάστρο της και θα θαυμάσουμε την
αρχιτεκτονική των σπιτιών της, που θυμίζουν Υεμένη. Η πόλη ήταν
επίσης γνωστή για τη διακίνηση αραβικών αλόγων και σκλάβων.
Με κατεύθυνση προς τα δυτικά, θα επισκεφθούμε το Nabi Ayoub,
τόπο στον οποίο θεωρείται ότι βρίσκεται ο τάφος του προφήτη
Ιώβ και στη συνέχεια θα απολαύσουμε το ειδυλλιακό τοπίο που
χαρίζουν τα βράχια των ακτών της Μουγκσαΐλ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Σαλαλά, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσετε το μπάνιο σας στη θάλασσα
και να χαρείτε τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου σας
9η μέρα: Σαλαλά - Μάσκατ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Μάσκατ για την
Αθήνα. Άφιξη αυθημερόν.
τιμές αναμένονται
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με απ΄ ευθείας πτήσεις
της Oman Air • 8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* και camps
πολυτελείας • Πρόγευμα καθημερινά και 3 γεύματα συνολικά
κατά τη διάρκεια των εκδρομών • Μεταφορές από/προς το
αεροδρόμιο • Ξεναγήσεις, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα • Ελληνόφωνος συνοδός • Ταξιδιωτική ασφάλιση
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, φόροι ξενοδοχείων,
κόστος έκδοσης ηλεκτρονικής βίζας, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια

Κάντε ένα ταξίδι à la carte, επιλέγοντας δραστηριότητες στην έρημο και στα φαράγγια, διακοπές σε παραλιακά resorts του
Ινδικού, σαφάρι με τζιπ, διαμονή σε camp πολυτελείας και σίγουρα city break και ψώνια στα σουκς του Muscat. Η χώρα
προσφέρει μία ποικιλία υπηρεσιών σε ατομικό επίπεδο, χαρίζοντας άνεση και πολυτέλεια. Ελάτε να φτιάξουμε μαζί το δικό
σας ατομικό πακέτο και ταξιδέψτε άμεσα με τις απ’ ευθείας πτήσεις της Oman Air μόλις σε 6 ώρες!
Η ποικιλία:
Λευκά παραδοσιακά σπίτια, κτίρια μεγαλούπολης, γυμνά βουνά, πλούσιες αγορές γεμάτες
κοσμήματα, λιβάνι και χειροτεχνήματα, μεγάλες παραλίες, έρημοι για βόλτες με καμήλες, οχυρά
διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, βαθειά φαράγγια, πανύψηλοι αμμόλοφοι
ο λαός:
Αξιολάτρευτος, χαμογελαστός και φιλικός, πρόθυμος πάντα να προσφέρει βοήθεια
Η απλότητα:
ο κόσμος έμαθε να ζει και να διακοσμεί απλοϊκά, από τα κτίρια μέχρι και το ντύσιμό του. Ακόμα
και το μεγάλο Τζαμί του Σουλτάνου θεωρείται ένα απλό κομψοτέχνημα. Έτσι, εν αντίθεση με τα
κοντινά Εμιράτα, η χώρα αυτή έχει το δικό της στυλ!
τα Wadis:
οι τοπικές οάσεις νερού που ξεπροβάλουν μέσα από τα βράχια ή φαράγγια της χώρας και
ξεκουράζουν από το άνυδρο τοπίο της ερήμου
ο χώρος:
Από το απέραντο οροπέδιο Σάλμα μέχρι την έρημο με τους αμμόλοφους της γουαχίμπα και τα
παραλιακά μονοπάτια των Στενών του Ορμούζ, όλα προσφέρουν μία απόλυτη ευδαιμονία
τα ζώα:
Καμήλες, γαϊδουράκια του… Ζορό με τους άσπρους κύκλους γύρω από τα μάτια τους, μεγάλες
χελώνες του ωκεανού, αγριοκάτσικα και δελφίνια, είναι μερικά από τα ζώα θα συναντήσετε και
που σίγουρα θα σας εκπλήξουν ευχαρίστα
Η ιστορία:
συναντάται παντού - από την περίοδο του Χαλκού μέχρι τα οχυρά της Πορτογαλικής περιόδου,
στους παλιούς τάφους και στα πετρογλυφικά
τα χρώματα:
αποτυπώνονται με μεγάλη ευκρίνεια, έχοντας τις φυσικές αντιθέσεις των γυμνών βουνών, του
καθαρού ουρανού, του δυνατού ήλιου, των λευκών σπιτιών, των πολύχρωμων αγορών, των
γαλαζοπράσινων νερών και του καφεκόκκινου της ερήμου
Η αλιεία:
που συνεχίζει να τροφοδοτεί με ποικιλία ψαριών, λόγω της προνομιακής τοποθεσίας,
ακολουθώντας ακόμα και τώρα τον εντυπωσιακό παραδοσιακό τρόπο
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Από τις Λευκές Νύχτες έως το Χρυσό Φθινόπωρο,
ακολουθείστε τα βήµατα των Τσάρων
• Για το πληρέστερο πρόγραμμα Ρωσίας, έχουμε προβλέψει 5 Ημέρες (4 Διαν/σεις) στην Αγία Πετρούπολη
• Επισκεπτόμαστε την ακριβότερη κεχριμπαρένια αίθουσα σε ανάκτορο στον κόσμο (στα θερινά ανάκτορα της Μεγάλης Αικατερίνης) • Θαυμάζουμε
τους υπέρλαμπρους κήπους των θερινών ανακτόρων του Μεγάλου Πέτρου • Μαθαίνουμε την έννοια της Αγίας Λαύρας επισκεπτόμενοι τη Λαύρα του
Αλεξάνδρου Νιέφσκυ • Βλέπουμε τους θησαυρούς του στέμματος εντός του θησαυροφυλακίου Άρμουρυ
• Μαθαίνουμε για τα επιτεύγματα των πρωτοπόρων Κοσμοναυτών στο ομώνυμο μουσείο
• Θαυμάζουμε τους Καθεδρικούς ναούς του Αγίου Ισαάκ, της Παναγίας του Καζάν και του Σωτήρος
• Κάνουμε βόλτα στο Νέο Πάρκο Ζαρυάντι της Μόσχας
1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα
Καλώς ήρθατε στην πρωτεύουσα της μεγαλύτερης χώρας
του κόσμου. Ο τοπικός ελληνόφωνος συνοδός σας θα σας
καλωσορίσει, δίνοντάς σας τις πρώτες πληροφορίες για την
διαφορετική αυτή πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Κήποι Αλεξάνδρου, Κρεμλίνο,
Θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, Πεζόδρομος Αρμπάτ, Κάτω
Ανάκτορα (στάσεις Metro), Μουσείο Κοσμοναυτών
Ξεκινώντας από τον πεζόδρομο "Στάρι Αρμπάτ", περιοχή που
θυμίζει την δική μας Πλάκα, θα συνεχίσουμε με επίσκεψη των
διάσημων σταθμών του Metro, για να θαυμάσουμε τα "Κάτω
Ανάκτορα του Λαού". Στις όχθες του ποταμού Νεγκλίναγια
θα δούμε τα σιντριβάνια με αγάλματα από τα παραμύθια
του Πούσκιν, που διακοσμούν τους κήπους του Αλεξάνδρου.
Στο ίδιο σημείο, περιμένοντας τη σειρά μας για την είσοδο
στο Κρεμλίνο, θα δούμε το άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη,
την αιώνια φλόγα και τη σπηλιά του Κρεμλίνου. Εν συνεχεία
επισκεπτόμαστε τους ναούς της στέψης και ταφής των τσάρων
(εντός του Κρεμλίνου). Στην πλατεία του Ιβάν του Μεγάλου
θα θαυμάσουμε το τεράστιο τσαρικό Κανόνι, το Μεγάλο
Καμπαναριό και την τεράστια αχρησιμοποίητη τσαρική
Καμπάνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το εξαιρετικό
θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, με εκθέματα πολύτιμων δώρων
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του στέμματος, μοναδικές πανοπλίες ευγενών, αυτοκρατορικών
ενδυμάτων, στεμμάτων, θρόνων και αμαξών. Τέλος, θα
επισκεφθούμε το μουσείο Αστροναυτικής ή Κοσμοναυτών, για
να θαυμάσουμε μερικές από τις πρωτιές των αστροναυτών
της χώρας, όπως και τα βαλσαμωμένα δύο σκυλάκια Μπέλκα
και Στρέλκα, που επέστρεψαν σώα από την εκτόξευση στο
διάστημα και έτσι άνοιξαν τον δρόμο και για τον άνθρωπο.
Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Πάρκο και αγορά Ιζμάιλοβο, Λίμνη
των Κύκνων, Πάρκο της Νίκης, Μουσείο Μεγάλου Πατριωτικού
Πολέμου, Κόκκινη Πλατεία, Νέο Πάρκο Ζαρυάντι
Πρωινή επίσκεψη στο πάρκο Ιζμάιλοβο (κάτι σαν το δικό μας
Μοναστηράκι). Εκεί μπορείτε να δείτε μία ξύλινη αναδόμηση της
παλιάς ρωσίας και μία αγορά για να κάνετε παζάρια στα λιτά
ξύλινα μικρομάγαζα και να αγοράσετε σουβενίρ σε προνομιακές
τιμές! Συνεχίζουμε για την καθιερωμένη μας ξενάγηση της
πόλης, που ξεκινά από την γέφυρα του Πατριάρχη και τον
Καθεδρικό ναό του Σωτήρος. Ακολουθεί στάση στον λόφο των
Σπουργιτιών με την όμορφη θέα στην πόλη και την ομορφότερη
από τις "Αδελφές του Στάλιν". Θα συνεχίσουμε με την περίφημη
Λίμνη των Κύκνων με θέα την όμορφη Μονή Νοβοντέβιτσι και
θα επισκεφθούμε το δημοφιλές πάρκο της Νίκης (Μεγάλου
Πατριωτικού Πολέμου) με τα 1418 σιντριβάνια του. Ακολουθεί η
"Κόκκινη Πλατεία" (δηλαδή όμορφη), που περιβάλλεται από το

Κρεμλίνο, τον ναό του Αγίου Βασιλείου και το πολυκατάστημα
γκουμ. Με τα πόδια θα φθάσουμε στο νέο τεράστιο πάρκο
της πόλης Ζαρυάντι, με αντιπροσωπευτική χλωρίδα από τα
τέσσερα βασικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας: τα
δάση, τη στέπα, την τούνδρα και τον υγρότοπο. Στο ίδιο πάρκο
θα περπατήσουμε πάνω στην αιωρούμενη γέφυρα σχήματος
V, που κατέχει προνομιακή θέση για αξέχαστες φωτογραφίες
με φόντο όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μόσχα - Αγία Πετρούπολη, Άγαλμα Λένιν, Βουλή των
Σοβιέτ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αγία Πετρούπολη.
Τυλιγμένη ανάμεσα σε υδάτινους δρόμους και νησίδες, το
αστικό θαύμα που οραματίστηκε ο Μεγάλος Πέτρος είναι αυτή
η πόλη-μουσείο και ταυτόχρονα το παράθυρο της ρωσίας στον
δυτικό κόσμο. Άφιξη και πρώτη γνωριμία με την πόλη, κάνοντας
στάση στην πλατεία της Μόσχας (άγαλμα του Λένιν, μπροστά
από τη Βουλή των Σοβιέτ). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ξενάγηση πόλης, Επισκέψεις
ανακτόρων Ερμιτάζ, Φρουρίου Πέτρου & Παύλου, Καθεδρικού
ναού Αγίου Ισαάκ, Παναγίας του Καζάν
Πρωινή επίσκεψη στο Ερμιτάζ (από την ελληνική λέξη
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ερημητήριο), για να δούμε σημαντικές αίθουσες των χειμερινών
ανακτόρων, αλλά και σπουδαία εκθέματα και συλλογές μεγάλων
δημιουργών στην μουσειακή πλευρά του. Ακολουθεί ξενάγηση
της "Βενετίας του Βορρά", όπως δικαίως επονομάζεται η Αγία
Πετρούπολη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την πλατεία
και τον ναό του Αγίου Ισαάκ, το "Βέλος" (το στενότερο σημείο
του νησιού Βασιλιέφσκι) και το Φρούριο των Πέτρου και
Παύλου. Θα επισκεφθούμε επίσης τους τάφους της δυναστείας
των ρομανώφ και τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας του Καζάν
(μπροστά από τη γέφυρα των γρυπών). Μετά το τέλος της
ξενάγησης, μπορείτε προαιρετικά, να συμμετάσχετε σε μία
ελληνόφωνη κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης με πλοιάριο
τσάρτερ. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Λαύρα Αλεξάνδρου Νιέφσκυ, Κήποι
Πέτερχοφ, Ανάκτορα Τσάρκογιε Σέλο/Πούσκιν
Σήμερα επισκεπτόμαστε τη Λαύρα του Αλεξάνδρου Νιέφσκυ
(μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μεσαιωνικής
ρωσίας και άγιος της ρωσικής Εκκλησίας - ηγέτης ολόκληρης
της ρωσίας σε μία δύσκολη περίοδο του ανατολικού σλαβικού
κόσμου, κατάφερε το 1240 να κερδίσει τους Σουηδούς στη μάχη
του Νέβα - εξ ου και το προσωνύμιο Νιέφσκι δηλ. του Νέβα).
Ακολουθεί επίσκεψη των διάσημων κήπων στα ανάκτορα
Πέτερχοφ με τα περίφημα σιντριβάνια, όπως η μεγαλοπρεπή
κρήνη του Ποσειδώνα τριγυρισμένη με νύμφες, θαλάσσια
άλογα και δράκοντες, η κρήνη του Σαμψών με το λιοντάρι,
οι δίδυμες κρήνες της Εύας και του Αδάμ και η κρήνη της
πυραμίδας με περισσότερους από 500 πίδακες νερού. Τέλος,
θα επισκεφθούμε το σύμπλεγμα παλατιών και πάρκων του
Τσάρκογιε Σέλο ("χωριό του Τσάρου"), που από το 1937 έως τη
δεκαετία του 1990 ονομαζόταν Πούσκιν. Τα πολυτελή δωμάτια
των θερινών εξοχικών ανακτόρων της Αικατερίνης είναι γνωστά
για την μεγαλοπρέπεια και την υπερβολή τους, αλλά κυρίως
για την Κεχριμπαρένια τους αίθουσα (την ακριβότερη αίθουσα
στον κόσμο, που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει). Ακολουθεί
επίσκεψη των κήπων των ανακτόρων και επιστροφή στο
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ημέρα ελεύθερη
Προβλέψαμε να περιλάβουμε στο πρόγραμμά μας μια ελεύθερη

μέρα, για να μπορέσετε να ξεκουραστείτε ή να επισκεφθείτε
σημεία της πόλης που θα σας ενδιέφεραν. Δοκιμάστε έναν
καφέ στο Terrassa (πίσω από τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας
του Καζάν) με θέα όλη την πόλη ή στο βιβλιοπωλείο Σίνγκερ
με θέα προς την Παναγία του Καζάν. Επισκεφθείτε τους
θερινούς κήπους του Μεγάλου Πέτρου (που παραδόθηκαν
στο κοινό πριν από 3 χρόνια, αφού ανακατασκευάστηκαν
με βάση τα πρωτότυπα σχέδια της περιόδου του Μεγάλου
Πέτρου - είσοδος δωρεάν). Εκεί θα μπορέσετε να απολαύσετε
το τοπίο και να φωτογραφηθείτε, όπως και πολλά νεόνυμφα
ζευγάρια, μπροστά από τα εμπνευσμένα από το δωδεκάθεό
μας αγάλματα και να πιείτε ένα ρόφημα σε ένα από τα ξύλινα
περίπτερα, που χρησίμευαν κάποτε ως χώροι φιλοξενίας
των ζώων των ανακτόρων. Κάντε μία βόλτα στο Κανάλι των
γρυπών κοντά στον Ναό του ρέοντος Αίματος και κάντε παζάρι
στα σουβενίρ που διαθέτουν τα μικρά ξύλινα περίπτερα.
Δοκιμάσετε το διάσημο πιροσκί στα καταστήματα Stolle και
πιείτε τον καφέ σας στο εκκεντρικό Αγκλετέρε, που βρίσκεται
στη γωνία του Καθεδρικού ναού του Αγίου Ισαάκ. Δείπνο εντός
του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα
Χαλαρό πρωινό, μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής μέσω Μόσχας
Σημειώσεις: • Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και
με διαφορετική σειρά (όπως αναγράφεται στον πίνακα των
αναχωρήσεων) ή μερική αλλαγή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για
την καλύτερη έκβασή του! • Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή
15 ατόμων • Απαιτείται διαβατήριο, που να μη λήγει 6 μήνες
μετά το τέλος του ταξιδιού και να είναι υπογεγραμμένο από τον
κάτοχό του, αίτηση συμπληρωμένη, καθώς και μία έγχρωμη
φωτογραφία σε άσπρο φόντο (αυστηρά 3,5x4,5) • για τα
ανάκτορα της Μεγάλης Αικατερίνης προβλέπεται προαγορά
εισιτηρίων έναν μήνα πριν. Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης
συμμετοχής, θα αντικαθιστούμε την είσοδο αυτή με επίσκεψη των
θερινών ανακτόρων του Μεγάλου Πέτρου • Οι αναγραφόμενες
τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20 ημέρες πριν από την κάθε
αναχώρηση, διαφορετικά υπάρχει προσαύξηση 15 €

ΜΟΣΧΑ

Τιµή κατ' άτοµο - 8 µέρες
Με αφετηρία τη
Μόσχα

Με αφετηρία την
Αγία Πετρούπολη
ΑΠΡ: 25/4-3/5
(9ήµερο): € 899
ΜAI: 31/5-7/6: € 995
ΙΟΥN: 14-21/6: € 1100

ΙΟΥN: 25/6-2/7: € 1080

ΙΟΥN: 28/6-5/7: € 1080

ΙΟΥΛ: 9-16/7: € 999

ΙΟΥΛ: 5-12/7: € 1060

ΙΟΥΛ: 16-23/7: 920

ΙΟΥΛ: 12-19/7: € 999

ΙΟΥΛ: 23-30/7: € 920

ΙΟΥΛ: 19-26/7: € 920

ΙΟΥΛ: 30/7-6/8: € 920

ΙΟΥΛ: 26/7-2/8: € 930

ΑΥΓ: 2-9/8: € 920

ΑΥΓ: 9-16/8: € 930

ΑΥΓ: 6-13/8: € 920

ΑΥΓ: 16-23/8: € 889

ΑΥΓ: 13-20/8: € 930

ΑΥΓ: 23-30/8: € 920

ΑΥΓ: 20-27/8: € 889

ΑΥΓ: 30/8-6/9: € 890

ΑΥΓ: 27/8-3/9: € 889

ΣΕΠ: 6-13/9: € 860

ΣΕΠ: 3-10/9: € 860

ΟΚΤ: 25/10-1/11: € 780

ΣΕΠ: 20-27/9: € 880

ΝΟΕ: 16-23/11: € 780

ΟΚΤ : 4-11/10: € 780

∆ΕΚ: 6-13/12: € 750

• Επιβάρυνση μονόκλινου € 490
• Το τρίκλινο έχει την ίδια τιμή με το δίκλινο
• Το παιδικό έως 11 ετών σε δίκλινο δωμάτιο με roller bed,
έχει έκπτωση - 150 € από το σύνολο του πακέτου
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με Aeroflot
και εσωτερική πτήση (για εξοικονόμηση χρόνου) • 3
διανυκτερεύσεις στο ολοκαίνουργιο Palmira hotel 4*+ ή
αντίστοιχο στη Μόσχα • 4 διανυκτερεύσεις στο Sokos Olympia
Garden 4* ή αντίστοιχο στην Αγία Πετρούπολη • Ημιδιατροφή
(πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά) • Μεταφορές από/προς
αεροδρόμια • Ελληνόφωνες ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται
στο πρόγραμμα • Τοπικός ξεναγός με χρέη συνοδού σε κάθε
πόλη • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλα
καυσίμων, Κόστος Βίζας (6 εργάσιμες), είσοδοι,
ιατροφαρμακευτική ασφάλεια: € 490
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το πληρέστερο πρόγραμμα για να γνωρίσετε με τον καλύτερο τρόπο την μεγαλύτερη χώρα του κόσμου.

ΥΠΕΡΣΙΒΗΡΙΚΟΣ

Πόλεις Χρυσού ∆ακτυλίου - Μόσχα
Ιρκούτσκ, Λίµνη Βαϊκάλη, Νοβοσιµπίρσκ, Αικατερινούπολη, Σούζνταλ, Βλαντίµιρ, Σέργκιεβ Πασάντ, Μόσχα
Μία σιδηροδρομική διαδρομή καταγεγραμμένη 3 φορές στο βιβλίο Γκίνες (για το συνολικό μήκος διαδρομής, τον αριθμό των σταθμών και του χρόνου κατασκευής) …..
μοναδικές εικόνες σε πόλεις του περίφημου Χρυσού Δακτυλίου … καθηλωτικό τοπίο στη βαθύτερη λίμνη του κόσμου με σαφάρι σε ρώσικο τζιπ…. και όλα αυτά μαζί
σε ένα οργανωμένο ατομικό ταξίδι με τον Υπερσιβηρικό, στην μεγαλύτερη χώρα του κόσμου!
1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα - Ιρκούτσκ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απογευματινή πτήση μέσω
Μόσχας για το Ιρκούτσκ, που ως ο δημοφιλέστερος σταθμός
των ταξιδιωτών του Υπερσιβηρικού, ήταν κάποτε γνωστό με
το όνομα "το Παρίσι της Σιβηρίας".
2η μέρα: Ιρκούτσκ, Ξενάγηση
Το εμπόριο γούνας, τα καραβάνια τσαγιού από την Κίνα
και η εξόρυξη χρυσού έκαναν το Ιρκούτσκ το σημαντικότερο
κέντρο της Σιβηρίας και από τα μέσα του 19ου αιώνα η πόλη
αναγνωρίστηκε ως διοικητική, οικονομική και πολιτιστική
πρωτεύουσα της Σιβηρίας. Επίσης, από τις πρώτες
επαναστάσεις κατά του τελευταίου τσάρου Νικόλαου, η πόλη
έγινε "προορισμός" πολλών ευγενών πολιτικών εξόριστων. Τα
περίτεχνα ξυλόγλυπτα παράθυρα των σπιτιών είναι το σήμα
κατατεθέν του Ιρκούτσκ, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της
Σιβηρίας. Μερικά από τα 685 πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία
της πόλης είναι ο ναός του Σωτήρος, ο ναός των Θεοφανείων,
τα αγάλματα του αυτοκράτορα Αλέξανδρου γ΄ και του Κολτσάκ,
το Παλάτι του Κυβερνήτη (που λειτουργεί ως πανεπιστημιακή
βιβλιοθήκη), το Θέατρο, η παλιά Κρατική Τράπεζα, η Ιατρική
σχολή, το τοπικό μουσείο, το στρατιωτικό νοσοκομείο και
τα αναρίθμητα υπέροχα ξύλινα σπίτια με τις δαντελωτές
διακοσμήσεις. Πρωινή άφιξη στο Ιρκούτσκ, συνάντηση με τον
τοπικό μας συνεργάτη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. γεύμα σε
τοπικό εστιατόριο και απογευματινή ξενάγηση της πόλης με το
μουσείο Ιστορίας, τα ξύλινα σπίτια, τους υπέροχους δρόμους
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και τις λεωφόρους. Χρόνος ελεύθερος στο 130ο διαμέρισμα,
γνωστό για τα νεο-ανακαινισμένα σπίτια του. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ιρκούτσκ, Παράκτια βόλτα με τον ιστορικό
Υπερσιβηρικό
O σιδηρόδρομος Circumbaikal είναι το παλιό ιστορικό τμήμα
του Υπερσιβηρικού Σιδηροδρόμου, που ξεκινά από το χωριό
Κουλτούκ (98 χιλιόμετρα από το Ιρκούτσκ) και καταλήγει στο
λιμάνι της Βαϊκάλης. Με ιστορία 100 ετών, η συγκεκριμένη
διαδρομή ξεχωρίζει για τις πολλές της σήραγγες (που κάποιες
από αυτές φθάνουν σε μήκος μέχρι και τα 800 μέτρα), τις
200 γέφυρες και τα 14 χιλιομέτρων τοιχία που στηρίζουν την
παράκτια σιδηροδρομική γραμμή. Στάσεις κατά τη διαδρομή
θα πραγματοποιηθούν στη Σλαντυάνκα, στη Σταράγια
Ανγκασόλκα, στη γέφυρα Σαμπαρτούισκι και στον ποταμό
Πολοβίναγια. Με φέρρυ μποτ θα μεταβούμε από το λιμάνι
της Βαϊκάλης στη Λιστβιάνκα. γεύμα κατά τη διαδρομή και
επιστροφή αργά το απόγευμα στο Ιρκούτσκ. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ιρκούτσκ - Λίμνη Βαϊκάλης, Υπερσιβηρικός
Πρωινή αναχώρηση για το χωριό Λιστβιάνκα και επίσκεψη
στο μουσείο της Βαϊκάλης. Με τα ατομικά τελεφερίκ θα
μεταβούμε στο παρατηρητήριο που θα μας χαρίσει την
καλύτερη θέα στην βαθύτερη λίμνη του κόσμου με τις
βραχονησίδες της, εκεί όπου η ενέργεια της λίμνης επηρεάζει
μέχρι και τώρα τους Σαμάνους της περιοχής για να μπορούν

να βοηθούν με τις τελετουργίες τους και τα γιατροσόφια τους
όσους τους επικαλεστούν. Κατά την επίσκεψή μας στο χωριό
Λιστβιάνκα θα επισκεφθούμε τον ναό του Αγίου Νικολάου και
θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην αγορά των παστών ψαριών
και στα μικροκαταστήματα με τα αναμνηστικά. γεύμα κατά τη
διάρκεια της εκδρομής και συνεχίζουμε για τον σταθμό των
τραίνων απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στον Υπερσιβηρικό
με προορισμό το Νοβοσιμπίρσκ. Διανυκτέρευση εντός του
τραίνου.
5η μέρα: Νοβοσιμπίρσκ
Απογευματινή άφιξη στο Νοβοσιμπίρσκ, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νοβοσιμπίρσκ, Υπερσιβηρικός
Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Νοβοσιμπίρσκ,
γνωστό ως πόλη των επιστημών και καλλιτεχνών, ιδρύθηκε
στην πεδιάδα της δυτικής Σιβηρίας με σκοπό την κατασκευή
της μεγάλης γέφυρας του ποταμού Ομπ για τις ανάγκες του
Υπερσιβηρικού Σιδηροδρόμου. Στη σημερινή μας ξενάγηση,
θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την διάσημη
πανεπιστημιούπολη της ρωσίας "Ακαντεμγκοροντόκ", που
στεγάζει διάφορα επιστημονικά ιδρύματα και ένα ερευνητικό
κέντρο. Ακολουθεί επίσκεψη του υπαίθριου μουσείου τραίνων,
με μία συλλογή παλαιών τραίνων του Υπερσιβηρικού, ενώ στη
συνέχεια θα θαυμάσουμε πανοραμικά την μεγαλύτερη Όπερα
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του κόσμου, το μεγάλο θέατρο της πόλης, τους παλαιούς της
δρόμους, τον Καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, την λεωφόρο
Κράσνι, την πλατεία Λένιν και φυσικά τον ποταμό Ομπ.
Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο, μεταφορά στον σταθμό και
επιβίβαση στο τραίνο με προορισμό την Αικατερινούπολη.
Διανυκτέρευση εντός του τραίνου.
7η μέρα: Αικατερινούπολη (στο μέσον των Ουραλίων)
Μεσημεριανή άφιξη στην Αικατερινούπολη, την τέταρτη
μεγαλύτερη πόλη της ρωσίας, που ιδρύθηκε προς τιμήν της
τσαρίνας Αικατερίνης. Είναι η πόλη στην οποία εκτελέστηκε
η οικογένεια του τελευταίου τσάρου Νικόλαου της δυναστείας
των ρομανώφ. Συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί
ξενάγηση πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την
λεωφόρο Λένινα, τον λόφο της Αναλήψεως με την παλιά
ομώνυμη εκκλησία του 1792, το φράγμα, το δικαστήριο του
Πέτρου, το παρεκκλήσι της Αγίας Ελισάβετ, την πλατεία
του σοβιετικού στρατού, την πλατεία της Επανάστασης
του 1905 και το πολυτεχνείο των Ουραλίων. Θα μάθουμε
επίσης σχετικά με το μυστήριο των τελευταίων ρομανώφ,
επισκεπτόμενοι το σημείο κράτησης και εκτέλεσης της
οικογένειας, την εκκλησία του αίματος των ρομανώφ, καθώς
και το μοναστηριακό συγκρότημα των ξύλινων εκκλησιών που
περιβάλλεται από ένα ήρεμο φυσικό τοπίο και ήταν το σημείο
ανάπαυσης της οικογένειας. Τέλος, το highlight της εκδρομής
μας θα είναι μια στήλη-οβελίσκος εγκατεστημένος σε ένα
γεωγραφικό σύνορο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Από εκεί θα
έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το ένα πόδι στην
Ευρώπη και το άλλο στην Ασία! Δείπνο στο διάσημο Pelmeni
Club. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Αικατερινούπολη, Υπερσιβηρικός
Πρωινό ελεύθερο για βόλτες στους γραφικούς πεζόδρομους
της πόλης, γεμάτους καταστήματα και καφέ. γεύμα στο
εστιατόριο Podkova, μεταφορά στον σταθμό και επιβίβαση
στον Υπερσιβηρικό. Διανυκτέρευση εντός του τραίνου.
9η μέρα: Σούζνταλ (Πόλεις Χρυσού Δακτυλίου)
Μεσημεριανή άφιξη στο Βλαντίμιρ και άμεση μεταφορά στο

ιστορικό Σούζνταλ (πρώην πρωτεύουσα πολλών ρωσικών
ηγεμονιών, με πολλά παραδείγματα πρώιμης ρωσικής
αρχιτεκτονικής. Φθάνοντας στην πιο ενδιαφέρουσα πόλη
του "Χρυσού Δακτυλίου", θα επισκεφθούμε το Κρεμλίνο, που
υπήρξε φρούριο και κατοικία ρώσων πριγκίπων, καθώς και το
ξύλινο μουσείο τέχνης. Στην ευρύτερη περιοχή θα θαυμάσετε
ένα δείγμα από την ρώσικη επαρχία με αγροτόσπιτα,
εκκλησίες και ανεμόμυλους. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Σούζνταλ - Βλαντίμιρ - Σέργκιεβ Πασάντ (Πόλεις
Χρυσού Δακτυλίου) - Μόσχα
Πρωινή αναχώρηση για το Βλαντίμιρ, μία από τις μεσαιωνικές
πρωτεύουσες της ρωσίας, κτισμένο στις όχθες του ποταμού
Κλιάζμα. Το 1958 γιορτάστηκαν τα 250 χρόνια από την ίδρυση
της πόλης. Άφιξη και ξενάγηση στα τρία μνημεία παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO: την Χρυσή Πύλη
(επίσκεψη), τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό ναό της Κοίμησης
της Θεοτόκου με τους πέντε τρούλους (επίσκεψη) και τον
Καθεδρικό ναό του Αγίου Δημητρίου. Θα δούμε επίσης πολλά
βραβευμένα μουσεία, γκαλερί τέχνης και θέατρα. Συνεχίζουμε
για το Βατικανό της Ορθόδοξης ρωσίας το Σέργκιεβ Πασάντ,
μία ακόμα από τις πόλεις Χρυσού Δακτυλίου. Η περιοχή,
λόγω της θρησκευτικής της αξίας, έλκει προσκυνητές από
όλη την χώρα, αλλά και τουρίστες από όλον τον κόσμο. Οι
μονές και τα ιερά προσκυνήματα επαναλειτούργησαν μετά
την πτώση του Σοβιετικού καθεστώτος. Η Λαύρα της Αγίας
Τριάδος λειτουργεί πλέον, όπως και κατά την περίοδο του
Οσίου Σεργίου του Θαυματουργού. Στο θησαυροφυλάκιο της
Λαύρας υπάρχουν πολλά ιερά δώρα από όλα τα ορθόδοξα
πατριαρχεία, όπως οστά των νεογέννητων που είχε σφάξει ο
Ηρώδης, το χέρι του Αγίου Στεφάνου και άλλα πολλά. Χρόνος
ελεύθερος στα ξύλινα μικρομάγαζα της περιοχής, απ΄ όπου
μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αναμνηστικά και φυσικά την
διάσημη κούκλα Ματρυόσκα - η πόλη ισχυρίζεται ότι είναι η
γενέτειρά της, αφού για αιώνες βρίσκεται εδώ το μεγαλύτερο
εργοστάσιο παιχνιδιών της χώρας. Ακολουθώντας μία
διαδρομή 70 χιλιομέτρων προς τη Μόσχα, θα διασχίσουμε
μια ευχάριστη εξοχή και θα περάσουμε από χωριά που
θυμίζουν "Παλιά ρωσία" με πλούσια διακοσμημένα ξύλινα
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σπίτια. Άφιξη στη Μόσχα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
συνένωση με το γκρουπ που ακολουθεί τη διαδρομή Μόσχα Αγία Πετρούπολη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Κήποι Αλεξάνδρου, Κρεμλίνο,
Θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, Πεζόδρομος Αρμπάτ, Κάτω
Ανάκτορα (στάσεις Metro), Μουσείο Κοσμοναυτών
Ξεκινώντας από τον πεζόδρομο "Στάρι Αρμπάτ", περιοχή που
θυμίζει την δική μας Πλάκα, θα συνεχίσουμε με επίσκεψη
των διάσημων σταθμών του Metro, για να θαυμάσουμε
τα "Κάτω Ανάκτορα του Λαού". Στις όχθες του ποταμού
Νεγκλίναγια θα δούμε τα σιντριβάνια με αγάλματα από τα
παραμύθια του Πούσκιν, που διακοσμούν τους κήπους του
Αλεξάνδρου. Στο ίδιο σημείο, περιμένοντας τη σειρά μας για
την είσοδο στο Κρεμλίνο, θα δούμε το άγαλμα του Άγνωστου
Στρατιώτη, την αιώνια φλόγα και τη σπηλιά του Κρεμλίνου. Εν
συνεχεία επισκεπτόμαστε τους ναούς της στέψης και ταφής
των τσάρων (εντός του Κρεμλίνου). Στην πλατεία του Ιβάν
του Μεγάλου θα θαυμάσουμε το τεράστιο τσαρικό Κανόνι,
το Μεγάλο Καμπαναριό και την τεράστια αχρησιμοποίητη
τσαρική Καμπάνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
εξαιρετικό θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, με εκθέματα πολύτιμων
δώρων του στέμματος, μοναδικές πανοπλίες ευγενών,
αυτοκρατορικών ενδυμάτων, στεμμάτων, θρόνων και αμαξών.
Τέλος, θα επισκεφθούμε το μουσείο Αστροναυτικής ή
Κοσμοναυτών, για να θαυμάσουμε μερικές από τις πρωτιές
των αστροναυτών της χώρας, όπως και τα βαλσαμωμένα δύο
σκυλάκια Μπέλκα και Στρέλκα, που επέστρεψαν σώα από την
εκτόξευση στο διάστημα και έτσι άνοιξαν τον δρόμο και για
τον άνθρωπο. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Πάρκο και αγορά Ιζμάιλοβο,
Λίμνη των Κύκνων, Πάρκο της Νίκης, Μουσείο Μεγάλου
Πατριωτικού Πολέμου, Κόκκινη Πλατεία, Νέο Πάρκο Ζαρυάντι
Πρωινή επίσκεψη στο πάρκο Ιζμάιλοβο (κάτι σαν το δικό μας
Μοναστηράκι). Εκεί μπορείτε να δείτε μία ξύλινη αναδόμηση
της παλιάς ρωσίας και μία αγορά για να κάνετε παζάρια
στα λιτά ξύλινα μικρομάγαζα και να αγοράσετε σουβενίρ
σε προνομιακές τιμές! Συνεχίζουμε για την καθιερωμένη
μας ξενάγηση της πόλης, που ξεκινά από την γέφυρα του
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Πατριάρχη και τον Καθεδρικό ναό του Σωτήρος. Ακολουθεί
στάση στον λόφο των Σπουργιτιών με την όμορφη θέα στην
πόλη και την ομορφότερη από τις "Αδελφές του Στάλιν". Θα
συνεχίσουμε με την περίφημη Λίμνη των Κύκνων με θέα
την όμορφη Μονή Νοβοντέβιτσι και θα επισκεφθούμε το
δημοφιλές πάρκο της Νίκης (Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου)
με τα 1418 σιντριβάνια του. Ακολουθεί η "Κόκκινη Πλατεία"

(δηλαδή όμορφη), που περιβάλλεται από το Κρεμλίνο, τον
ναό του Αγίου Βασιλείου και το πολυκατάστημα γκουμ. Με
τα πόδια θα φθάσουμε στο νέο τεράστιο πάρκο της πόλης
Ζαρυάντι, με αντιπροσωπευτική χλωρίδα από τα τέσσερα
βασικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας: τα δάση,
τη στέπα, την τούνδρα και τον υγρότοπο. Στο ίδιο πάρκο θα
περπατήσουμε πάνω στην αιωρούμενη γέφυρα σχήματος V,

που κατέχει προνομιακή θέση για αξέχαστες φωτογραφίες
με φόντο όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
13η μέρα: Μόσχα - Αθήνα
Χαλαρό πρωινό, μέχρι την απογευματινή μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα

8ήµερη Προ-επέκταση Υπερσιβηρικού, µε Βλαδιβοστόκ και Χαµπάροβσκ
Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδρομή του Υπερσιβηρικού, ξεκινώντας από τον "Άρχοντα της Ανατολής", το Βλαδιβοστόκ στο Ιαπωνικό πέλαγος,
με μία προ-επέκταση του ανωτέρω προγράμματος
1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα - Βλαδιβοστόκ
Πτήση για Βλαδιβοστόκ με ενδιάμεσο σταθμό.
2η μέρα: Βλαδιβοστόκ
Άφιξη στο Βλαδιβοστόκ, που είναι αμφιθεατρικά κτισμένο
στο κόλπο Ζολοτόι ρογκ (Χρυσό Κέρας). Η πόλη ανασαίνει
την αύρα του Ειρηνικού, εκεί που ανατέλλει πρώτα ο
ήλιος στη ρωσία και έμαθε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής,
επηρεασμένο από τους πολιτισμούς της Ιαπωνίας και της
Κίνας. Η γενέτειρα του γιουλ Μπρίνερ δανείζεται τοπωνύμια
από την Κωνσταντινούπολη και έτσι ονόμασε ακόμα και τον
πορθμό που σχηματίζεται από το Βλαδιβοστόκ έως το νησί
ρούσκι "Ανατολικό Βόσπορο". Συνάντηση με τον τοπικό μας
αντιπρόσωπο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος για ξεκούραση και δείπνο εντός του ξενοδοχείου.
Διανυκτέρευση.
ΣΟΥΖΝΤΑΛ
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3η μέρα: Βλαδιβοστόκ, Ξενάγηση, μίνι κρουαζιέρα, νησί ρούσκι
Η πρωινή μας ξενάγηση έχει αφετηρία τον ιστορικό τερματικό
σταθμό του Υπερσιβηρικού. Ακολουθεί η μαρίνα και το
σημείο που ανακαλύφθηκε η πόλη πριν από 142 χρόνια. Θα
γνωρίσετε την χλωρίδα, την πανίδα, την κουλτούρα και την
ιστορία της περιοχής επισκεπτόμενοι το Εθνολογικό μουσείο
Arseniev. Συνεχίζουμε με μία μίνι κρουαζιέρα στον κόλπο,
για να γνωρίσουμε την ιχθυόσκαλα, το ναυτικό/στρατιωτικό
μουσείο, το εμπορικό-τουριστικό τμήμα της περιοχής και
έχοντας μία πανοραμική θέα της πόλης έξω από τον κόλπο
Αμάρσκυ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το νησί-φρούριο
ρούσκι με τις θρυλικές οχυρώσεις στο Ιαπωνικό πέλαγος,
που συνδέεται με τη νέα καλωδιακή γέφυρα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βλαδιβοστόκ - Χαμπάροβσκ
Χρόνος ελεύθερος το πρωί μέχρι την απογευματινή μεταφορά

μας στον σταθμό και επιβίβαση στο τραίνο με προορισμό το
Χαμπάροβσκ. Διανυκτέρευση εντός του τραίνου.
5η μέρα: Χαμπάροβσκ
Πρωινή άφιξη στην πόλη που είναι γνωστή για το Φεστιβάλ
του Πάγου - πόλος έλξης γιαπωνέζων τουριστών. Κατά
τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα θαυμάσετε τους
καταπράσινους δρόμους, τις μεγάλες πλατείες με σιντριβάνια
και τα παραδοσιακά τούβλινα οικοδομήματα του 19ου αιώνα.
Επίσκεψη στο καλύτερο Ιστορικό Μουσείο της Άπω Ανατολής
και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η, 7η μέρα: Χαμπάροβσκ, Υπερσιβηρικός
Μεταφορά στον σταθμό και επιβίβαση στο τραίνο για το
Ιρκούτσκ. Δύο διανυκτερεύσεις εντός του τραίνου
8η μέρα: Ιρκούτσκ
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΣΕΡΓΚΙΕΒ ΠΑΣΑΝΤ

Άφιξη στο Ιρκούτσκ και συνένωση με το γκρουπ του βασικού
προγράμματος
Σημειώσεις: • Το τραίνο διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, γιατρό και
έναν φύλακα ανά βαγόνι • Συνοδός του γραφείου ακολουθεί
εφ΄ όσον συμμετέχουν στην εκδρομή τουλάχιστον 15 άτομα,
διαφορετικά θα υπάρχει επιβάρυνση • Η 4κλινη κουκέτα του
τραίνου διαθέτει 2 μονά κρεβάτια κάτω και 2 πάνω, ενώ μία
κοινόχρηστη τουαλέτα και ντους διατίθενται στο τέλος κάθε
βαγονιού • Οι ώρες και ημέρες του προγράμματος εξαρτώνται
από τις ώρες αναχωρήσεων-αφίξεων των τραίνων και είναι
διαφορετικές από μέρα σε μέρα • Τα περισσότερα από τα τραίνα
που χρησιμοποιούμε διαθέτουν καμπίνες πρώτης κατηγορίας
με 2 κρεβάτια (κάτω), με wc και ντους ανά δύο καμπίνες, καθώς
επίσης και κατηγορία VIP class με μεγαλύτερες δίκλινες κουκέτες
και με δικό τους μπάνιο και τουαλέτα • Η παραπάνω τιμή έχει
υπολογιστεί στο ελάχιστο συμμετοχής 15 ατόμων και με έγκυρη
προκράτηση-έκδοση εισιτηρίων τραίνων 30 μέρες πριν το
ταξίδι • Η διαδρομή Βλαδιβοστόκ - Ιρκούτσκ μπορεί να γίνει και
αεροπορικώς για συντομία χρόνου
Τιµή κατ' άτοµο
13 µέρες

Αικατερινούπολη, Σούζνταλ, Βλαντίµιρ, Σέργκιεβ Πασάντ, Μόσχα
1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα - Αικατερινούπολη (στο μέσον των Ουραλίων)
Έχοντας πολύ πρωινή πτήση από Αθήνα, φθάνουμε την ίδια μέρα το μεσημέρι στην Αικατερινούπολη.
2η μέρα: Αικατερινούπολη, Υπερσιβηρικός

15/6, 6/7, 10/8, 13/8
∆ίκλινο

Σε τετράκλινη καµπίνα και σε δίκλινο
δωµάτιο
Επιβάρυνση για χρήση τετράκλινης
καµπίνας ως δίκλινη
Κόστος 8ήµερης προ-επέκτασης
Βλαδιβοστόκ-Χαµπάροβσκ
(αγγλόφωνο πρόγραµµα, χωρίς συνοδό,
µε πτήση Αθήνα-Βλαδιβοστόκ)
Κόστος 3ήµερης προ-επέκτασης στο
Βλαδιβοστόκ (αγγλόφωνο πρόγραµµα
χωρίς συνοδό, µε πτήση ΑθήναΒλαδιβοστόκ και Βλαδιβοστόκ-Ιρκούτσκ)

Μικρός Υπερσιβηρικός
µε πόλεις Χρυσού ∆ακτυλίου και Μόσχα

∆ιαφορά
Μονόκλινου
στα ξενοδοχεία

2390

4η μέρα: Σούζνταλ - Βλαντίμιρ - Σέργκιεβ Πασάντ (Πόλεις Χρυσού Δακτυλίου) - Μόσχα
5η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Κήποι Αλεξάνδρου, Κρεμλίνο, Θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, Πεζόδρομος Αρμπάτ, Κάτω
Ανάκτορα (στάσεις Metro), Μουσείο Κοσμοναυτών
6η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Πάρκο και αγορά Ιζμάιλοβο, Λίμνη των Κύκνων, Πάρκο της Νίκης, Μουσείο Μεγάλου
Πατριωτικού Πολέμου, Κόκκινη Πλατεία, Νέο Πάρκο Ζαρυάντι

+ 460
1460

3η μέρα: Σούζνταλ (Πόλεις Χρυσού Δακτυλίου)

+580

+1050

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
• Ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά) • Διαμονή
σε τετράκλινες καμπίνες δεύτερης θέσης εντός των τραίνων
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμια-σταθμούς της ρωσίας •
Ξεναγήσεις, εκδρομές όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •
Ελληνόφωνος συνοδός • Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλα καυσίμων, λοιποί φόροι εισιτηρίων, κόστος έκδοσης βίζας, είσοδοι
και ειδική ιατροφαρμακευτική ασφάλεια: € 650 • Ποτά κατά τη
διάρκεια των γευμάτων • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.

7η μέρα: Μόσχα - Αθήνα

Μπορείτε να προσθέσετε ένα 5ήμερο πρόγραμμα στην Αγία Πετρούπολη, ακολουθώντας το βασικό
πρόγραμμα Μόσχα - Αγία Πετρούπολη: + € 570
Τιµή κατ' άτοµο, 7 µέρες

15/6, 6/7, 10/8, 13/8
∆ίκλινο

Σε τετράκλινη καµπίνα και σε δίκλινο
δωµάτιο
Επιβάρυνση για χρήση τετράκλινης
καµπίνας ως δίκλινη
Κόστος 8ήµερης προ-επέκτασης
Βλαδιβοστόκ-Χαµπάροβσκ
(αγγλόφωνο πρόγραµµα, χωρίς συνοδό,
µε πτήση Αθήνα-Βλαδιβοστόκ)
Κόστος 3ήµερης προ-επέκτασης στο
Βλαδιβοστόκ (αγγλόφωνο πρόγραµµα
χωρίς συνοδό, µε πτήση ΑθήναΒλαδιβοστόκ και Βλαδιβοστόκ-Ιρκούτσκ)

∆ιαφορά
Μονόκλινου
στα ξενοδοχεία

1190
+ 155
1460

+1395

+450

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονοΣΕΡΓΚΙΕΒ
ΠΑΣΑΝΤ
μικής θέσης • Ημιδιατροφή (πρωινό
και ένα
γεύμα
καθημερινά) • Διαμονή σε τετράκλινες καμπίνες
δεύτερης θέσης εντός των τραίνων • Μεταφορές από/
προς αεροδρόμια-σταθμούς της ρωσίας • Ξεναγήσεις,
εκδρομές όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •
Ελληνόφωνος συνοδός • Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων,
επίναυλα καυσίμων, λοιποί φόροι εισιτηρίων, κόστος
έκδοσης βίζας, είσοδοι και ειδική ιατροφαρμακευτική
ασφάλεια: € 650 • Ποτά κατά τη διάρκεια των
γευμάτων • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
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ΛΙΜΝΗ ΒΑΪΚΑΛΗ

ΝΗΣΙ ΑΛΚΧΟΝ

∆ιακοπές στη λίµνη Βαϊκάλη και Σαφάρι στο νησί Αλκχόν
Το οµορφότερο τοπίο στην βαθύτερη λίµνη του κόσµου
Μία μοναδική εμπειρία με τον Υπερσιβηρικό, την ομορφότερη σιδηροδρομική γραμμή της χώρας (περιμετρικά της λίμνης της Βαϊκάλης),
παραστάσεις από τις μοναδικές φώκιες γλυκού νερού, υπαίθρια μουσεία, υπέροχες γεύσεις από καπνιστά ψάρια, πρωτότυπα σουβενίρ,
σαφάρι με στρατιωτικό ρώσικο τζιπ …. είναι μόνο λίγες από τις δραστηριότητες που θα σας εντυπωσιάσουν σε αυτή την εκδρομή!
1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα - Ιρκούτσκ
Απογευματινή πτήση μέσω Μόσχας για το Ιρκούτσκ, που ως ο
δημοφιλέστερος σταθμός των ταξιδιωτών του Υπερσιβηρικού,
ήταν κάποτε γνωστό με το όνομα "το Παρίσι της Σιβηρίας".
2η μέρα: Ιρκούτσκ, Ξενάγηση
Το εμπόριο γούνας, τα καραβάνια τσαγιού από την Κίνα
και η εξόρυξη χρυσού έκαναν το Ιρκούτσκ το σημαντικότερο
κέντρο της Σιβηρίας και από τα μέσα του 19ου αιώνα η πόλη
αναγνωρίστηκε ως διοικητική, οικονομική και πολιτιστική
πρωτεύουσα της Σιβηρίας. Επίσης, από τις πρώτες
επαναστάσεις κατά του τελευταίου τσάρου Νικόλαου η πόλη
έγινε "προορισμός" πολλών ευγενών πολιτικών εξόριστων. Τα
περίτεχνα ξυλόγλυπτα παράθυρα των σπιτιών είναι το σήμα
κατατεθέν του Ιρκούτσκ, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της
Σιβηρίας. Μερικά από τα 685 πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία
της πόλης είναι ο ναός του Σωτήρος, ο ναός των Θεοφανείων,
τα αγάλματα του αυτοκράτορα Αλέξανδρου γ΄ και του Κολτσάκ,
το Παλάτι του Κυβερνήτη (που λειτουργεί ως πανεπιστημιακή
βιβλιοθήκη), το θέατρο, η παλιά Κρατική Τράπεζα, η Ιατρική
σχολή, το τοπικό μουσείο, το στρατιωτικό νοσοκομείο και τα
αναρίθμητα υπέροχα ξύλινα δαντελωτά σπίτια. Πρωινή άφιξη
στο Ιρκούτσκ, συνάντηση με τον τοπικό μας συνεργάτη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο. γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και
απογευματινή ξενάγηση της πόλης με το μουσείο Ιστορίας, τα
ξύλινα σπίτια, τους υπέροχους δρόμους και τις λεωφόρους.
Χρόνος ελεύθερος στο 130ο διαμέρισμα, γνωστό για τα
νεο-ανακαινισμένα σπίτια του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ιρκούτσκ, Παράκτια βόλτα με τον
ιστορικό Υπερσιβηρικό
O σιδηρόδρομος Circumbaikal είναι το παλιό ιστορικό τμήμα
του Υπερσιβηρικού Σιδηροδρόμου, που ξεκινά από το χωριό
Κουλτούκ (98 χιλιόμετρα από το Ιρκούτσκ) και καταλήγει στο
λιμάνι της Βαϊκάλης. Με ιστορία 100 ετών, η συγκεκριμένη
διαδρομή ξεχωρίζει για τις πολλές της σήραγγες (που φθάνουν
σε μήκος μέχρι και τα 800 μέτρα), τις 200 γέφυρες και τα 14
χιλιομέτρων τοιχία που στηρίζουν την παράκτια σιδηροδρομική
γραμμή. Στάσεις κατά τη διαδρομή θα πραγματοποιηθούν
στη Σλαντυάνκα, στη Σταράγια Ανγκασόλκα, στη γέφυρα
Σαμπαρτούισκι και στον ποταμό Πολοβίναγια. Με φέρρυ μποτ
θα γίνει η μετάβαση από το λιμάνι της Βαϊκάλης μέχρι τη
Λιστβιάνκα. γεύμα κατά τη διαδρομή και επιστροφή αργά το
απόγευμα στο Ιρκούτσκ. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ιρκούτσκ - Λίμνη Βαϊκάλη, Νησί Αλκχόν
Πρωινή αναχώρηση για το χωριό Λιστβιάνκα και επίσκεψη στο
μουσείο της Βαϊκάλης. Με τα ατομικά τελεφερίκ θα μεταβούμε
στο παρατηρητήριο που θα μας χαρίσει την καλύτερη θέα στην
βαθύτερη λίμνη του κόσμου με τις βραχονησίδες της, εκεί όπου
η ενέργεια της λίμνης επηρεάζει μέχρι και τώρα τους Σαμάνους
της περιοχής για να μπορούν να βοηθούν με τις τελετουργίες
τους και τα γιατροσόφια τους όσους τους επικαλεστούν. Κατά
την επίσκεψή μας στο χωριό Λιστβιάνκα θα επισκεφθούμε
τον ναό του Αγίου Νικολάου και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο
στην αγορά των παστών ψαριών και στα μικροκαταστήματα
με τα αναμνηστικά. γεύμα κατά τη διάρκεια της εκδρομής
και μετάβαση στο νησί Αλκχόν στο κέντρο της Βαϊκάλης.

Άφιξη και πρώτη γνωριμία με τον κεντρικό οικισμό Κχουζίρ.
Τακτοποίηση στον ξενώνα και δείπνο με παραδοσιακές
γεύσεις. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Λίμνη Βαϊκάλη, Νησί Αλκχόν
Σήμερα θα απολαύσουμε την μοναδική θέα που χαρίζει η λίμνη
και οι γύρω περιοχές, κάνοντας μία εξερεύνηση του νησιού,
με επίσκεψη στο χωριό Χαράντσι και με ενδιάμεσες στάσεις
στο ακρωτήρι και τις αμμώδεις παραλίες. Μεσημεριανό πικ-νικ
στον κόλπο Ουζούρι και επιστροφή στον οικισμό Κχουζίρ για
δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Λίμνη Βαϊκάλη, Νησί Αλκχόν - Ιρκούτσκ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ιρκούτσκ και πτήση επιστροφής
στην Αθήνα μέσω Μόσχας. Άφιξη αυθημερόν.

Αναχωρήσεις: 15/6, 6/7, 10/8, 13/8
6 μέρες - Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο: € 1320
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με τον νέο στόλο της Aeroflot • 2 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Ιρκούτσκ • 2 γεύματα στο Ιρκούτσκ • 3ήμερο πρόγραμμα 2
Διανυκτερεύσεων με αγγλόφωνο σαφάρι στη λίμνη της Βαϊκάλης με γεύμα, δύο δείπνα, 2 πρωινά και διαμονή σε παραδοσιακό οικισμό • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο του Ιρκούτσκ •
Ολοήμερη εκδρομή με τον Υπερσιβηρικό περιμετρικά της λίμνης της Βαϊκάλης με γεύμα • Ξενάγηση μισής μέρας στο Ιρκούτσκ με ελληνόφωνο συνοδό • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, κόστος έκδοσης βίζας (6 εργάσιμες), είσοδοι, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια: € 450 • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων •
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
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Μια τεράστια ηφαιστειακή χερσόνησος που ξέρει
πώς να ενθουσιάζει τους επισκέπτες της!!!
επέκταση προγράμματος Υπερσιβηρικού: 4 μέρες στην χώρα των Ηφαιστείων της Καμτσάτκα
Η ρωσική "Χερσόνησος των Ηφαιστείων" στην Άπω Ανατολή, η Καμτσάτκα, είναι ένας παράδεισος για οικοτουρισμό. Βρίσκεται σε στρατηγικής σημασίας θέση στον βορειοανατολικό Ειρηνικό
ωκεανό, ακριβώς απέναντι από την Αλάσκα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χερσονήσου με τα εξωπραγματικά φυσικά τοπία - τα ενεργά ηφαίστεια, τα ορμητικά ποτάμια, τις λίμνες με τυρκουάζ
νερά μέσα σε παλιούς κρατήρες, τους θερμοπίδακες, τις θερμές πηγές, το τοπίο της υγρής λάβας, τις χιονισμένες βουνοκορφές, τη θέα της θάλασσας - αλλά και οι Σιβηρικές αρκούδες, το πέρασμα
του σολομού και της πέστροφας, το τρέξιμο των ταράνδων και τόσα άλλα, καθιστούν την Καμτσάτκα ένα από τα πιο συναρπαστικά μέρη του κόσμου και σίγουρα τον καλύτερο προορισμό για
"ψαγμένες" διακοπές. Εδώ, η γη των 300 ηφαιστείων βρυχάται συνέχεια, χωρίς όμως να δημιουργεί προβλήματα ή ανησυχία, εν αντιθέσει μάλιστα, εδώ ο πλανήτης αναβλύζει το καλύτερο και
καθαρότερο νερό από τις πηγές του, που τροφοδοτούν την χερσόνησο με 14 χιλιάδες ποτάμια και 100 χιλιάδες λίμνες, ενώ παράλληλα διατηρεί 414 παγετώνες. Με αφετηρία την πρωτεύουσα
των ηφαιστείων Πετροπάβλοφσκ Καμτσάτσκυ, εδώ μπορείτε να επιδοθείτε σε κάθε είδους δραστηριότητα: ράφτινγκ, βόλτες με ελικόπτερο πάνω από τα ηφαίστεια, κολύμπι σε ιαματικές πηγές,
παρακολούθηση των αρκούδων να αναζητούν στα ποτάμια το πλούσιο και θρεπτικό γεύμα που τους προσφέρουν οι σολομοί, σκι στις χιονισμένες πλαγιές, πεζοπορία στα φυσικά τοπία και στα
geysers, ακόμα και μικρή κρουαζιέρα στα νερά του Βορείου Ειρηνικού και Ιαπωνικού πελάγους. Τέλος, η παραλιακή αγορά του Πετροπάβλοφσκ θα καλύψει τις ανάγκες σας σε παζάρια, καλό
φαγητό - τα γιγάντια κόκκινα καβούρια της Καμτσάτκα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή - και διασκέδαση.
1η μέρα: Άφιξη στο Πετροπάβλοφσκ, Ξενάγηση
Πτήση από άλλη πόλη της ρωσίας, άφιξη στο Πετροπάβλοφσκ, καλωσόρισμα από τον
τοπικό ξεναγό και 3ωρη περιήγηση στο ιστορικό και πολιτιστικό κέντρο της πόλης,
μαθαίνοντας παράλληλα την ιστορία των κατοίκων, τα ήθη και τα έθιμά τους. Θα
ανεβείτε στο παρατηρητήριο με την εκπληκτική θέα στον κόλπο Αβάκα και στο ηφαίστειο
Βιλουτσίνσκι. Στάση για γεύμα και ξεκούραση, μεταφορά στο ξενοδοχείο και χαλάρωση
στην πισίνα του. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ηφαίστειο γκαρέλι (110 χλμ.)
Στη σημερινή εκδρομή θα απολαύσετε αρχικά τη θέα της κοιλάδας του ποταμού
Παρατούνκα, τους πίδακες και τις θερμές πηγές. Θα συνεχίσετε προς την ηφαιστειακή
οροσειρά με 11 ενεργούς κρατήρες και με εντυπωσιακότερο αυτόν που θα επισκεφθείτε
στο τέλος της ανάβασής σας. Η καλντέρα του ηφαιστείου και τα τυρκουάζ νερά της λίμνης
που σχηματίστηκε από την υποχώρηση των παλαιών κρατήρων, είναι εντυπωσιακά.
Σάντουιτς και τσάι θα δοθούν στους πρόποδες του ηφαιστείου, πριν την ανάβαση,

κατά τη διάρκεια της οποίας θα θαυμάσετε την υγρή και τη στερεά λάβα διαφόρων
σχημάτων. Στην κορυφή του ηφαιστείου θα κάνετε στάση για ξεκούραση και για ένα
σνακ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ψάρεμα και ράφτινγκ στον ποταμό Μπίστραγια
Ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της περιοχής στην ένωσή του με τον ποταμό
Πλοτνίκοβα και κοντά στις εκβολές τους στη θάλασσα Αχότσκ, προφέρουν έδαφος για
20 εκατομμύρια σολομούς και πέστροφες. Μετά το σύντομο κολατσιό με παραδοσιακές
πίτες, ακολουθεί ράφτινγκ στον ποταμό και ψάρεμα. Στη συνέχεια θα απολαύσετε ένα
ζεστό μπάνιο στα ιαματικά νερά του Μάλκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Παραλιακή αγορά, Πτήση επιστροφής
Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε την παραλιακή περιοχή, γνωστή για
την αγορά ψαριών και σουβενίρ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής με
ενδιάμεσο σταθμό.

Κόστος για το παραπάνω πακέτο της Καμτσάτκα, ως προ-επέκταση του Υπερσιβηρικού (σε περίπτωση συμμετοχής 10 ατόμων, με αγγλόφωνες ξεναγήσεις):
4 μέρες - Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο: € 1050
Περιλαμβάνονται: • 3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* με πρωινό • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο του Πετροπάβλοφσκ • Τοπικός αγγλόφωνος συνοδός • Εκδρομές ξεναγήσεις, όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Μικρά γεύματα κατά τη διάρκεια των εκδρομών.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό.
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ΜΟΣΧΑ
Λόφος των Σπουργιτιών, Κόκκινη Πλατεία, Κρεµλίνο, Κήποι Αλεξάνδρου, Πεζόδροµος Αρµπάτ,
Λίµνη των Κύκνων, Πάρκο της Νίκης, Μουσείο Μεγάλου Πατριωτικού Πολέµου, Θησαυροφυλάκιο Άρµουρυ,
Κάτω ανάκτορα (στάσεις Metro), Πάρκο Ιζµάιλοβο, Μουσείο Κοσµοναυτών, Νέο Πάρκο Ζαρυάντι

4ήμερο πρόγραμμα στην πρωτεύουσα της μεγαλύτερης χώρας του κόσμου από € 599
1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα
Καλώς ήρθατε στην πρωτεύουσα της μεγαλύτερης χώρας
του κόσμου. Ο τοπικός ελληνόφωνος συνοδός σας θα σας
καλωσορίσει, δίνοντάς σας τις πρώτες πληροφορίες για την
διαφορετική αυτή πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Κήποι Αλεξάνδρου, Κρεμλίνο,
Θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, Πεζόδρομος Αρμπάτ, Κάτω
Ανάκτορα (στάσεις Metro), Μουσείο Κοσμοναυτών
Ξεκινώντας από τον πεζόδρομο "Στάρι Αρμπάτ", περιοχή που
θυμίζει την δική μας Πλάκα, θα συνεχίσουμε με επίσκεψη των
διάσημων σταθμών του Metro, για να θαυμάσουμε τα "Κάτω
Ανάκτορα του Λαού". Στις όχθες του ποταμού Νεγκλίναγια
θα δούμε τα σιντριβάνια με αγάλματα από τα παραμύθια
του Πούσκιν, που διακοσμούν τους κήπους του Αλεξάνδρου.
Στο ίδιο σημείο, περιμένοντας τη σειρά μας για την είσοδο
στο Κρεμλίνο, θα δούμε το άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη,
την αιώνια φλόγα και τη σπηλιά του Κρεμλίνου. Εν συνεχεία
επισκεπτόμαστε τους ναούς της στέψης και ταφής των τσάρων
(εντός του Κρεμλίνου). Στην πλατεία του Ιβάν του Μεγάλου
θα θαυμάσουμε το τεράστιο τσαρικό Κανόνι, το Μεγάλο
Καμπαναριό και την τεράστια αχρησιμοποίητη τσαρική
Καμπάνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το εξαιρετικό
θησαυροφυλάκιο Άρμουρυ, με εκθέματα πολύτιμων δώρων του
στέμματος, μοναδικές πανοπλίες ευγενών, αυτοκρατορικών
ενδυμάτων, στεμμάτων, θρόνων και αμαξών. Τέλος, θα
επισκεφθούμε το μουσείο Αστροναυτικής ή Κοσμοναυτών, για
να θαυμάσουμε μερικές από τις πρωτιές των αστροναυτών
της χώρας, όπως και τα βαλσαμωμένα δύο σκυλάκια Μπέλκα
και Στρέλκα, που επέστρεψαν σώα από την εκτόξευση στο
διάστημα και έτσι άνοιξαν τον δρόμο και για τον άνθρωπο.
Δείπνο εντός του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μόσχα, Ξενάγηση: Πάρκο και αγορά Ιζμάιλοβο, Λίμνη
των Κύκνων, Πάρκο της Νίκης, Μουσείο Μεγάλου Πατριωτικού
Πολέμου, Κόκκινη Πλατεία, Νέο Πάρκο Ζαρυάντι
Πρωινή επίσκεψη στο πάρκο Ιζμάιλοβο (κάτι σαν το δικό μας
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Μοναστηράκι). Εκεί μπορείτε να δείτε μία ξύλινη αναδόμηση της
παλιάς ρωσίας και μία αγορά για να κάνετε παζάρια στα λιτά
ξύλινα μικρομάγαζα και να αγοράσετε σουβενίρ σε προνομιακές
τιμές! Συνεχίζουμε για την καθιερωμένη μας ξενάγηση της
πόλης, που ξεκινά από την γέφυρα του Πατριάρχη και τον
Καθεδρικό ναό του Σωτήρος. Ακολουθεί στάση στον λόφο των
Σπουργιτιών με την όμορφη θέα στην πόλη και την ομορφότερη
από τις "Αδελφές του Στάλιν". Θα συνεχίσουμε με την περίφημη
Λίμνη των Κύκνων με θέα την όμορφη Μονή Νοβοντέβιτσι και
θα επισκεφθούμε το δημοφιλές πάρκο της Νίκης (Μεγάλου
Πατριωτικού Πολέμου) με τα 1418 σιντριβάνια του. Ακολουθεί η
"Κόκκινη Πλατεία" (δηλαδή όμορφη), που περιβάλλεται από το
Κρεμλίνο, τον ναό του Αγίου Βασιλείου και το πολυκατάστημα
γκουμ. Με τα πόδια θα φθάσουμε στο νέο τεράστιο πάρκο
της πόλης Ζαρυάντι, με αντιπροσωπευτική χλωρίδα από τα
τέσσερα βασικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας: τα
δάση, τη στέπα, την τούνδρα και τον υγρότοπο. Στο ίδιο πάρκο
θα περπατήσουμε πάνω στην αιωρούμενη γέφυρα σχήματος
V, που κατέχει προνομιακή θέση για αξέχαστες φωτογραφίες
με φόντο όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μόσχα - Αθήνα
Χαλαρό πρωινό, μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις:
• Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετική
σειρά ή μερική αλλαγή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την
καλύτερη έκβασή του! • Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή
15 ατόμων • Το παραπάνω πρόγραμμα ενσωματώνεται με
την αναχώρηση του ομαδικού προγράμματος Μόσχα - Αγία
Πετρούπολη • Απαιτείται διαβατήριο, που να μη λήγει 6 μήνες
μετά το τέλος του ταξιδιού και να είναι υπογεγραμμένο από τον
κάτοχό του, αίτηση συμπληρωμένη, καθώς και μία έγχρωμη
φωτογραφία σε άσπρο φόντο (αυστηρά 3,5x4,5).

ΠΑΡΚΟ ΙΖΜΑΪΛΟΒΟ

ΚΑΦΕ ΠΟΥΣΚΙΝ

Τιµή κατ' άτοµο
4 µέρες
Σε δίκλινο
Επιβάρυνση µονόκλινου

29/5, 4/6, 18/6, 25/6, 2/7, 9/7,
16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 16/8, 20/8,
27/8, 3/9, 10/9
599
+ 190

∆υνατότητα επιπλέον διανυκτέρευσης στη Μόσχα µε κόστος
€ 80 κατ΄ άτοµο σε δίκλινο µε πρωινό

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
• 3 διανυκτερεύσεις Hotel 4* ή αντίστοιχο • Ημιδιατροφή
(πρωινό και δείπνο εντός των ξενοδοχείων) • Μεταφορές από/
προς το αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης • Ελληνόφωνες
ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικός
ξεναγός με χρέη συνοδού, που θα είναι μαζί σας καθημερινά
σε όλη τη διάρκεια της ημέρας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι, επίναυλος καυσίμων, βίζα
(6 εργάσιμες), ιατροφαρμακευτική ασφάλεια, είσοδοι: € 435

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΜΠΟΡΟΜΠΟΥΝΤΟΥΡ

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Βόλτα στη Βενετία του Βορρά

1η μέρα: Πτήση Αθήνα - Αγία Πετρούπολη
Πτήση για την Αγία Πετρούπολη, μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Ο ελληνόφωνος ξεναγός σας θα σας δώσει τις πρώτες
πληροφορίες για την πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ξενάγηση πόλης, Επισκέψεις
ανακτόρων Ερμιτάζ, Φρουρίου Πέτρου & Παύλου, Καθεδρικού
ναού Αγίου Ισαάκ, Παναγίας του Καζάν
Πρωινή επίσκεψη στο Ερμιτάζ (από την ελληνική λέξη
ερημητήριο), για να δούμε σημαντικές αίθουσες των
χειμερινών ανακτόρων, αλλά και σπουδαία εκθέματα και
συλλογές μεγάλων δημιουργών στην μουσειακή πλευρά του.
Ακολουθεί ξενάγηση της "Βενετίας του Βορρά", όπως δικαίως
επονομάζεται η Αγία Πετρούπολη, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε την πλατεία και τον ναό του Αγίου Ισαάκ, το
"Βέλος" (το στενότερο σημείο του νησιού Βασιλιέφσκι) και το
Φρούριο των Πέτρου και Παύλου. Θα επισκεφθούμε επίσης
τους τάφους της δυναστείας των ρομανώφ και τον Καθεδρικό
ναό της Παναγίας του Καζάν (μπροστά από τη γέφυρα των
γρυπών). Μετά το τέλος της ξενάγησης, μπορείτε προαιρετικά,
να συμμετάσχετε σε μία ελληνόφωνη κρουαζιέρα στα κανάλια
της πόλης με πλοιάριο τσάρτερ. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Λαύρα Αλεξάνδρου Νιέφσκυ,
Κήποι Πέτερχοφ, Ανάκτορα Τσάρκογιε Σέλο/Πούσκιν
Σήμερα επισκεπτόμαστε τη Λαύρα του Αλεξάνδρου Νιέφσκυ
(μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μεσαιωνικής
ρωσίας και άγιος της ρωσικής Εκκλησίας - ηγέτης ολόκληρης
της ρωσίας σε μία δύσκολη περίοδο του ανατολικού σλαβικού
κόσμου, κατάφερε το 1240 να κερδίσει τους Σουηδούς στη μάχη
του Νέβα – εξ ου και το προσωνύμιο Νιέφσκι δηλ. του Νέβα).
Ακολουθεί επίσκεψη των διάσημων κήπων στα ανάκτορα
Πέτερχοφ με τα περίφημα σιντριβάνια, όπως η μεγαλοπρεπή
κρήνη του Ποσειδώνα τριγυρισμένη με νύμφες, θαλάσσια
άλογα και δράκοντες, η κρήνη του Σαμψών με το λιοντάρι,
οι δίδυμες κρήνες της Εύας και του Αδάμ και η κρήνη της
πυραμίδας με περισσότερους από 500 πίδακες νερού. Τέλος,
θα επισκεφθούμε το σύμπλεγμα παλατιών και πάρκων του

Τσάρκογιε Σέλο ("χωριό του Τσάρου"), που από το 1937 έως τη
δεκαετία του 1990 ονομαζόταν Πούσκιν. Τα πολυτελή δωμάτια
των θερινών εξοχικών ανακτόρων της Αικατερίνης είναι γνωστά
για την μεγαλοπρέπεια και την υπερβολή τους, αλλά κυρίως
για την Κεχριμπαρένια τους αίθουσα (την ακριβότερη αίθουσα
στον κόσμο, που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει). Ακολουθεί
επίσκεψη των κήπων των ανακτόρων και επιστροφή στο
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Αγία Πετρούπολη, Ημέρα ελεύθερη
Προβλέψαμε να περιλάβουμε στο πρόγραμμά μας μια ελεύθερη
μέρα, για να μπορέσετε να ξεκουραστείτε ή να επισκεφθείτε
σημεία της πόλης που θα σας ενδιέφεραν. Δοκιμάστε έναν
καφέ στο Terrassa (πίσω από τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας
του Καζάν) με θέα όλη την πόλη ή στο βιβλιοπωλείο Σίνγκερ
με θέα προς την Παναγία του Καζάν. Επισκεφθείτε τους
θερινούς κήπους του Μεγάλου Πέτρου (που παραδόθηκαν
στο κοινό πριν από 3 χρόνια, αφού ανακατασκευάστηκαν
με βάση τα πρωτότυπα σχέδια της περιόδου του Μεγάλου
Πέτρου - είσοδος δωρεάν). Εκεί θα μπορέσετε να απολαύσετε
το τοπίο και να φωτογραφηθείτε, όπως και πολλά νεόνυμφα
ζευγάρια, μπροστά από τα εμπνευσμένα από το δωδεκάθεό
μας αγάλματα και να πιείτε ένα ρόφημα σε ένα από τα ξύλινα
περίπτερα, που χρησίμευαν κάποτε ως χώροι φιλοξενίας
των ζώων των ανακτόρων. Κάντε μία βόλτα στο Κανάλι των
γρυπών κοντά στον Ναό του ρέοντος Αίματος και κάντε παζάρι
στα σουβενίρ που διαθέτουν τα μικρά ξύλινα περίπτερα.
Δοκιμάσετε το διάσημο πιροσκί στα καταστήματα Stolle και
πιείτε τον καφέ σας στο εκκεντρικό Αγκλετέρε, που βρίσκεται
στη γωνία του Καθεδρικού ναού του Αγίου Ισαάκ. Δείπνο εντός
του ξενοδοχείου. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα
Χαλαρό πρωινό, μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.
Σημειώσεις: • Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με
διαφορετική σειρά ή μερική αλλαγή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο
για την καλύτερη έκβασή του! • Απαραίτητη ελάχιστη συμμετοχή
15 ατόμων • Το παραπάνω πρόγραμμα ενσωματώνεται με

την αναχώρηση του ομαδικού προγράμματος Μόσχα - Αγία
Πετρούπολη • Απαιτείται διαβατήριο, που να μη λήγει 6 μήνες
μετά το τέλος του ταξιδιού και να είναι υπογεγραμμένο από τον
κάτοχό του, αίτηση συμπληρωμένη, καθώς και μία έγχρωμη
φωτογραφία σε άσπρο φόντο (αυστηρά 3,5x4,5).

NEW HOLLAND ISLAND

Τιµή κατ' άτοµο
5 µέρες
Σε δίκλινο
Επιβάρυνση µονόκλινου

31/5, 14/6, 28/6, 5/7,
Επιβάρυνση για
12/7, 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, τις αναχωρήσεις
16/8, 23/8, 30/8, 6/9
15/5-12/7
699
+ 110
+ 290
+ 150

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης • 4 διανυκτερεύσεις στο Sokos Olympia Garden
4* ή Vedensky 4*+ ή αντίστοιχο στην Αγία Πετρούπολη •
Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο εντός των ξενοδοχείων) •
Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης
• Ελληνόφωνες ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα • Τοπικός ξεναγός με χρέη συνοδού, που θα
είναι μαζί σας καθημερινά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι, επίναυλος καυσίμων, βίζα
(6 εργάσιμες), ιατροφαρμακευτική ασφάλεια, είσοδοι: € 450
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ολοήμερη εκδρομή-σαφάρι στο Πάρκο τσόμπε/μποτσουάνα, εντός της τιμής!!!

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ - ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
Κέιπ Τάουν, Καταρράκτες Βικτώρια, Σαφάρι στο πάρκο Τσόµπε, Σαν Σίτι, Πρετόρια, Γιοχάνεσµπουργκ
ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ

ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΜΠΕ

1η μέρα: Αθήνα - Κέιπ Τάουν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για Κέιπ Τάουν.
2η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ξενάγηση
Στο σημείο όπου σμίγει ο Ατλαντικός με τον Ινδικό ωκεανό,
θα βρείτε τη "Μητέρα Πόλη" και μία από τις ομορφότερες
πόλεις του κόσμου, το Κέιπ Τάουν. Άφιξη, μεταφορά στο
ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μία πρώτη
περιήγηση στην πιο κοσμοπολίτικη πόλη της χώρας. Στον
ελεύθερο χρόνο σας, μην παραλείψετε να περπατήσετε
στην κοσμική προκυμαία Victoria & Albert Waterfront, μία
περιοχή που σφύζει από ζωή, με εκλεκτά εστιατόρια, καφέ
και μπαράκια με ζωντανή αφρικανική και τζαζ μουσική.
3η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ολοήμερη εκδρομή στο Ακρωτήριο
Καλής Ελπίδας, Κόλπος Χάουτ/Νησάκι Σιλ (φώκιες),
Παραλία Μπάουλντερ (πιγκουίνοι)
Πρωινή αναχώρηση για την χερσόνησο Κέιπ και με πρώτη
στάση στον κόλπο Χάουτ, όπου θα επιβιβαστούμε σε
πλοιάριο για να δούμε από κοντά τις φώκιες στο νησάκι
Σιλ. Στη συνέχεια, ακολουθώντας την ορεινή διαδρομή με
την μοναδική θέα στον ωκεανό, θα φθάσουμε στο περίφημο
Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Με το τελεφερίκ θα δούμε το
σημείο ένωσης των ωκεανών (Ατλαντικού και Ινδικού), αλλά
και τον διασημότερο φάρο του κόσμου. Στη συνέχεια, στην
παραλία Μπάουλντερ, θα δούμε και θα μάθουμε για τον
τρόπο ζωής των πιγκουίνων. Στάση με γεύμα θαλασσινών
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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4η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ξενάγηση, Τραπεζοειδές Όρος,
Βοτανικοί κήποι Kirstenbosch
Ξεκινάμε σήμερα τη γνωριμία της πόλης, ανεβαίνοντας
αρχικά στο όρος Τέιμπλ (Table Mountain) με την επίπεδη
κορυφή του. Η μεταφορά μας θα γίνει με το υπερσύγχρονο
τελεφερίκ και έτσι θα θαυμάσουμε την επιβλητική θέα του
αστικού ιστού της πόλης από ύψος των 1.088 μέτρων.
Στάση για γεύμα και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον
ομορφότερο βοτανικό κήπο της ηπείρου και τον πρώτο
κήπο που ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
από την UNESCO. Εκεί, πέραν του όμορφου τοπίου, θα
θαυμάσουμε τα 7.000 είδη φυτών και θα περπατήσουμε
πάνω στην ξύλινη γέφυρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Προαιρετικά, μπορείτε να επισκεφθείτε το νησί Robben
(κάτι σαν το Αλκατράζ της Αφρικής), φυλακή πολιτικών
κρατουμένων - εδώ ο Νέλσον Μαντέλα πέρασε τα 18 από τα
27 χρόνια της ποινής φυλάκισης που του είχε επιβληθεί από
το καθεστώς του απαρτχάιντ.
5η μέρα: Κέιπ Τάουν - Καταρράκτες Βικτώρια (Ζιμπάμπουε),
Κρουαζιέρα στον ποταμό Ζαμβέζη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω
γιοχάνεσμπουργκ για τους μεγαλύτερους καταρράκτες του
κόσμου. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία δίωρη κρουαζιέρα στον
ποταμό Ζαμβέζη και να δείτε ελέφαντες και ιπποπόταμους
να κάνουν μπάνιο στα χρώματα του δειλινού. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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Καταρράκτες
Βικτωρίας

Πάρκο
Τσόμπε

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

Σαν
Σίτι
Πρετόρια

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

Γιοχάνεσμπουργκ

ΝΟΤΙΟΣ
ΑΦΡΙΚΗ

ΛΕΣΟΤΟ

Κέιπ Τάουν
Ακρωτήρι της
Καλής Ελπίδας

6η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια, Ολοήμερη εκδρομή στον
ποταμό & το Εθνικό Πάρκο Τσόμπε/Μποτσουάνα
Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία κρουαζιέρα
στον ποταμό Τσόμπε της Μποτσουάνας και να θαυμάσετε
την άγρια ζωή της περιοχής. Στάση για φαγητό και νωρίς
το απόγευμα θα ακολουθήσει σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο
Τσόμπε, που συγκεντρώνει πολλά άγρια ζώα και κυρίως
τον μεγαλύτερο πληθυσμό ελεφάντων. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια
Περιήγηση στο "υδάτινο μονοπάτι των αγγέλων", εκεί
που 550.000 κυβικά νερού πέφτουν κάθε λεπτό με πίεση
σε φαράγγια με τροπική βλάστηση και κάνουν όλους να
"προσκυνούν" σε ένα μοναδικό φαινόμενο. Ο συνδυασμός
του έντονου θορύβου από την πτώση του νερού, το σύννεφο
του ατμού μετά την πτώση, η πολυχρωμία από τα ουράνια
τόξα, το επιβλητικό υψόμετρο του φαραγγιού και η ηρεμία
των ζώων και των πουλιών, δίνουν άλλη διάσταση σε
ένα κάδρο, που μένει στη μνήμη όλων των επισκεπτών!
Ακολουθεί επίσκεψη σε χωριό με ξυλόγλυπτα και χρόνος
ελεύθερος για κάποια προαιρετική δραστηριότητα στους
καταρράκτες - από κολύμπι μέχρι και πτήση με ελικόπτερο!
8η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια - γιοχάνεσμπουργκ - Σαν Σίτι
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για γιοχάνεσμπουργκ,
απ΄ όπου θα αναχωρήσουμε για τον δημοφιλέστερο
προορισμό ξεκούρασης των Νοτιοαφρικανών - έναν
παράδεισο με ξενοδοχειακά συγκροτήματα, όπως το
Παλάτι της Χαμένης Πόλης. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος
για να κάνετε (προαιρετικά) μία επίσκεψη στη φάρμα
των κροκοδείλων, στο καταφύγιο των ελεφάντων, για να
διασκεδάσετε με παιχνίδια στις πισίνες του πάρκου ή στο
καζίνο και τέλος, να απολαύσετε το δείπνο σας σε ένα από
τα πολυάριθμα εστιατόρια.
9η μέρα: Σαν Σίτι
Ημέρα ελεύθερη για χαλάρωση στις εγκαταστάσεις του
ξενοδοχείου, ίσως και για ένα ακόμα κοντινό σαφάρι.

10η μέρα: Σαν Σίτι - Πρετόρια - γιοχάνεσμπουργκ - Πτήση
για Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Πρετόρια. Άφιξη
και πανοραμική βόλτα στο διοικητικό κέντρο της χώρας.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του γιοχάνεσμπουργκ και
βραδινή πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό.

ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ

11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: • Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει
αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη έκβασή του
• Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ • Το παρόν
πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί για το ελάχιστο συμμετοχής
15 ατόμων. Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής,
πραγματοποιείται με επιβάρυνση € 130.

ΣΑΝ ΣΙΤΙ

Προτεινόμενα ξενοδοχεία ή αντίστοιχα:
• 3 Διαν/σεις Κέιπ Τάουν: Fountains Hotel 4* με ημιδιατροφή
• 3 Διαν/σεις Καταρράκτες Βικτώρια:
The Kingdom of Victoria Falls 4* με ημιδιατροφή
• 2 Διαν/σεις Σαν Σίτι: The Cascades Hotel 5* με πρωινό
Τιµή κατ' άτοµο
11 µέρες
4/4, 25/4, 9/5, 13/6, 4/7, 29/8, 19/9,
24/10, 14/11, 5/12

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

1990

+ 960

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού • Διαμονή σε ξενοδοχεία
4*, 5* με πρωινό (3 Διαν/σεις στο Κέιπ Τάουν, 3 Διαν/
σεις στους Καταρράκτες Βικτώρια, 2 Διαν/σεις στο Σαν
Σίτι) • 6 δείπνα και 1 γεύμα • Μεταφορές εκδρομές, όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Συνοδός από Αθήνα •
Τοπικοί ξεναγοί • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια, είσοδοι:
€ 780 • Τοπικοί φόροι, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά,
βίζα: € 140 κατ’ άτομο (καταβάλλονται μόνο τοπικά στον
συνοδό σας).

ΠΡΕΤΟΡΙΑ
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Το μοναδικό πρόγραμμα της Ελληνικής αγοράς
που περιλαμβάνει τα Τσίνγκι και το νησί Νόσυ Μπε!!!

ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ & NOMADS
Από τον Σταυρό του Νότου στη Λεωφόρο των Μπαοµπάµπ!!!

Ανταναναρίβο, Νόσυ Μπε, Φαράγγι Red Tsingy, Ζόφρε, Εθνικό Πάρκο Όρους Άµπερ, Ντιέγκο Σουαρέζ, Σµαραγδένια Θάλασσα, Ιερή Λίµνη,
Ιερή Σπηλιά, Εθνικό Πάρκο Ανκαράνα/Μεγάλο και Μικρό Τσίνγκι, Φυτείες Κακάο και Μπαχαρικών, Μοροντάβα, Λεωφόρος των Μπαοµπάµπ

Λεμούριοι, πανύψηλα δέντρα Μπαομπάπ, τροπικά δάση, πεζοπορίες, καταδύσεις: η Μαδαγασκάρη είναι ένας προορισμός ονείρου!
1η μέρα: Αθήνα - Ανταναναρίβο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα
της Μαδαγασκάρης, την Ανταναναρίβο, με ενδιάμεσο
σταθμό. Η Μαδαγασκάρη δεν έχει ηφαιστειακή καταγωγή
- χρωστάει την ύπαρξή της ως νησί στην αποκόλλησή της
από την ηπειρωτική Αφρική πριν από 165 εκατομμύρια
χρόνια, λόγω μετακίνησης των τεκτονικών πλακών της γης.
2η μέρα: Ανταναναρίβο
Άφιξη στην Ανταναναρίβο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ανταναναρίβο - Νόσυ Μπε
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Νόσυ Μπε
(Nosy-Be, "Μεγάλο Νησί"), ένα ηφαιστειακής προέλευσης
τροπικό νησί, που βρίσκεται κοντά στην βορειοδυτική
ακτή της Μαδαγασκάρης και αποτελεί έναν από τους
πιο δημοφιλείς προορισμούς της, χάρη στις κατάλευκες
αμμουδιές του, τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά
του και τους κοραλλιογενείς του υφάλους. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νόσυ Μπε - Μαχαμασίνα - Φαράγγι Red Tsingy Ζόφρε
Από το λιμάνι του νησιού, το Hell-Ville, θα επιβιβαστούμε
σε ταχύπλοο και στη συνέχεια, ύστερα από μια θαυμάσια
οδική διαδρομή, θα φθάσουμε στο χωριό Μαχαμασίνα.
Μετά το γεύμα μας σε τοπικό εστιατόριο θα αναχωρήσουμε
για το Φαράγγι Red Tsingy - ένα από τα μοναδικά και
εκπληκτικά αξιοθέατα της Μαδαγασκάρης, γεμάτο με
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σχηματισμούς κόκκινου λατερίτη. Μεταφορά στο χωριό
Ζόφρε. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ζόφρε - Εθνικό Πάρκο του Όρους Άμπερ - Ντιέγκο
Σουαρέζ/Αντσιρανάνα, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο του Όρους Άμπερ,
που διατηρεί μεγάλη βιοποικιλότητα - είναι ένα τεράστιο
τροπικό δάσος με ενδημική πανίδα και χλωρίδα, πολλούς
καταρράκτες και ηφαιστειακές λίμνες. Συνεχίζουμε για το
Ντιέγκο Σουαρέζ/Αντσιρανάνα, μια πόλη του απώτατου
βορρά της χώρας. γεύμα και απογευματινή ξενάγηση
στην πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ντιέγκο Σουαρέζ - Σμαραγδένια Θάλασσα Δέντρα Μπαομπάμπ - Ντιέγκο Σουαρέζ
Πρωινή αναχώρηση για περιήγηση και κολύμβηση στη
Σμαραγδένια Θάλασσα, μέσα σε ένα τοπίο πραγματικά
ονειρικό. Φανταστείτε μια τεράστια λιμνοθάλασσα στον
Ινδικό, με λευκή άμμο και τυρκουάζ νερά, μέσα στην
οποία υπάρχουν νησιά - ή μάλλον νησίδες - με φοίνικες,
που συμπληρώνουν τον μαγευτικό αυτό καμβά. Ακολουθεί
γεύμα Μαλαγάσι (φρέσκα ψάρια στη σχάρα, αστακός,
ρύζι). Στη συνέχεια θα περάσουμε από τρεις υπέροχες
παραλίες - Bay Sakalava, Bay Dune, Bay Pigeon - και θα
δούμε τα παράξενα δέντρα Μπαομπάμπ, που μοιάζουν
σαν να είναι φυτεμένα ανάποδα και τα κλαδιά τους σαν
οι ρίζες τους. Θυμηθείτε τον "Μικρό Πρίγκιπα". Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Ντιέγκο Σουαρέζ - Ιερή Λίμνη Ανιβοράνου - Ιερή
σπηλιά - Ανκαράνα
Σήμερα θα επισκεφθούμε την ιερή λίμνη Ανιβοράβου (ή
Ανταγκνάβο). Στη λίμνη αυτή ζουν πολλοί κροκόδειλοι που,
σύμφωνα με τον μύθο, ήταν κάποτε άνθρωποι. Καθώς
λέγεται, πριν πολλά χρόνια ένας ταξιδιώτης που περνούσε
από το χωριό, ζήτησε νερό να ξεδιψάσει, αλλά οι ντόπιοι
αρνήθηκαν, εκτός από μία γυναίκα. Το ίδιο βράδυ έβρεξε
τόσο πολύ, που το χωριό μετατράπηκε σε λίμνη και οι
άνθρωποι σε κροκοδείλους - όλοι, εκτός από τη γυναίκα με
το μωρό της, που την είχε ειδοποιήσει να φύγει όταν εκείνο
θα άρχιζε να κλαίει. Μετά το γεύμα μας συνεχίζουμε προς
μία από τις Ιερές Σπηλιές της Μαδαγασκάρης - ορισμένες
σπηλιές θεωρούνται από τις τοπικές κοινότητες ως περιοχές
πνευματικής σημασίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Εθνικό πάρκο Ανκαράνα, Μεγάλο και Μικρό
Τσίνγκι
Τα Τσίνγκι είναι ίσως το πιο γνωστό αξιοθέατο της
Μαδαγασκάρης. Σήμερα θα θαυμάσουμε τα απότομα
ασβεστολιθικά βράχια, που από ψηλά μοιάζουν με χιλιάδες
βελόνες και είναι τόσο απότομα και δυσπρόσιτα, που
μεγάλες περιοχές του πάρκου δεν έχουν εξερευνηθεί ως
τώρα. Θα δούμε τους παράξενους αυτούς γεωλογικούς
σχηματισμούς και θα περπατήσουμε μέσα στα φαράγγια.
Το πάρκο χωρίζεται σε δύο περιοχές - το Μεγάλο Τσίνγκι
και το Μικρό Τσίνγκι - και τα δύο είναι πανέμορφα και η θέα
τους εξαιρετική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια
ΝΟΣΥ ΜΠΕ
Ντιέγκο Σουαρέζ/Αντσιρανάνα
Ζόφρε

Red Tsingy
Εθνικό Πάρκο
Όρους Άμπερ

Νόσυ Μπε

Ανκαράνα

Μαχαμασίνα

ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ

Ανταναναρίβο

Μοροντάβα

9η μέρα: Ανκαράνα - Φυτείες Κακάο και Μπαχαρικών
Νόσυ Μπε
Σήμερα θα επισκεφθούμε μία περιοχή με φυτείες κακάο
και μπαχαρικών. γεύμα και επιβίβαση σε ταχύπλοο για το
Νόσυ Μπε. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
10η μέρα: Νόσυ Μπε
Ελεύθερη μέρα στο νησί για να χαλαρώσετε και να
απολαύσετε τη θάλασσα και τον καυτό ήλιο του Ινδικού.
Και ίσως ανακαλύψετε κι εκείνο το "μαγαζί του Νόσι Μπε,
που πήρε το μαχαίρι δυο σελίνια…", καθώς μας τα λέει ο
ποιητής στον "Σταυρό του Νότου".

11η μέρα: Νόσυ Μπε - Ανταναναρίβο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ανταναναρίβο.
Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Ανταναναρίβο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.
13η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα.

εΠεΚτασΗ σε μορονταΒα, ΛεΩΦορο τΩν μΠαομΠαμΠ
12η μέρα: Ανταναναρίβο - Μοροντάβα, Λεωφόρος των
Μπαομπάμπ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Μοροντάβα.
Εδώ θα δούμε την περίφημη Λεωφόρο των Μπαομπάμπ
- τον πιο όμορφο δρόμο της Μαδαγασκάρης - στον οποίο
θα μεταβούμε λίγο πριν τη δύση του ήλιου, όταν το τοπίο
γίνεται πραγματικά εκπληκτικό!
13η μέρα: Μοροντάβα - Ανταναναρίβο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για
Ανταναναρίβο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Το πρόγραμμα της Βορειοδυτικής Μαδαγασκάρης
μπορεί να συνδεθεί με το κλασικό μας πρόγραμμα της
Νοτιοανατολικής: Ανταταναρίβο, Τουλεάρ, Εθνικό Πάρκο
Ίσαλο, Αμπαλαβάο, Φιανταραντσόα, Αμποσίστρα,
Αντσιράμπε, Περινέ, Πανγκαλάνες, Ταματάβε

14η μέρα: Ανταναναρίβο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.
15η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Τα παραπάνω προγράμματα έχουν
υπολογιστεί για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων και έτσι
μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, με κράτηση
2 μήνες πριν την αναχώρηση • Οι μετακινήσεις στη βόρεια
Μαδαγασκάρη πραγματοποιούνται με τζιπ 4x4.
ΦΑΡΑΓΓΙ RED TSINGY

Δυνατότητα επέκτασης σε σεϋχέλλες, ρεϋνιόν ή μαυρίκιο
Ζητείστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα
Τιµή κατ' άτοµο - 15 µέρες

∆ίκλινο

Αναχώρηση κάθε Τετάρτη, Παρασκευή &
Σάββατο

2850

Χωρίς επέκταση Μοροντάβα

2200

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό (Ethiopian) • Όλες οι εσωτερικές πτήσεις • Ξενοδοχεία 3*+, 4*
και παραδοσιακά καταλύματα στη βόρεια Μαδαγασκάρη, η υποδομή της οποίας δεν είναι αναπτυγμένη • Ημιδιατροφή • Μεταφορές, ξεναγήσεις,
επισκέψεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικοί ξεναγοί • Έλληνας αρχηγός-συνοδός (για συμμετοχή άνω των 15 ατόμων) • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόρος αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: € 550
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Εθνικό
Πάρκο
Σερενγκέτι

Νγκορονγκόρο
Αρούσα
Λίμνη
Μανιάρα

Εθνικό
Πάρκο
Ταρανγκίρε
Ζανζιβάρη

ΤΑΝΖΑΝΙΑ
Νταρ Ελ Σαλάμ

Ένα 11ήμερο πρόγραμμα 5 διανυκτερεύσεων για σαφάρι στην
τανζανία με πλήρη διατροφή και 4 διανυκτερεύσεων στη
Ζανζιβάρη με ημιδιατροφή

ΣΑΦΑΡΙ στην ΤΑΝΖΑΝΙΑ,

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ

Το μήλο της έριδος για πολλές εθνότητες θα το βρείτε εκεί, στον Ινδικό, έτοιμο για να σας χαλαρώσει με την τροπική του βλάστηση, να σας ταξιδέψει σε εξωτικούς κόσμους
με τα γαλαζοπράσινα νερά και τους πλούσιους υφάλους του, να σας διηγηθεί ιστορίες στην Πέτρινη Πόλη του και να σας μυήσει στα μυστικά των μπαχαρικών και των
γεύσεών του. Και δεν φτάνουν μόνο αυτά…Τα εθνικά πάρκα της Τανζανίας είναι ακριβώς απέναντι και προσφέρονται για μοναδικά οργανωμένα σαφάρι!!!
1η μέρα: Αθήνα - Νταρ Ελ Σαλάμ - Αρούσα - Λίμνη Μανιάρα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο, πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για Νταρ Ελ Σαλάμ και ανταπόκριση πτήσης για την
περιοχή της Αρούσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge Lake
Manyara Serena. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνη Μανιάρα
Ξεκινάμε σήμερα για το πρώτο μας σαφάρι στο πάρκο
Μανιάρα, το οποίο φημίζεται για τα λιοντάρια που
ανεβαίνουν σε δέντρα (Tree climbing lions), για την ποικιλία
στα είδη των πουλιών και για την όμορφη λίμνη του. Εδώ,
θα εντοπίσετε επίσης ελέφαντες, ιπποπόταμους, βουβάλια
και καμηλοπαρδάλεις, θα δείτε ένα καταπράσινο δάσος με
ακακίες, γιγαντιαία σύκα και δέντρα μαόνι, καθώς και έναν
αυξανόμενο πληθυσμό μπαμπουίνων και μπλε πιθήκων. Αν
και μικρό σε διάσταση (330 τετραγωνικά χιλιόμετρα), η θέα
σου κόβει την ανάσα. γεύμα πικ-νικ. Επιστροφή στο lodge.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λίμνη Μανιάρα - Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι, Σαφάρι
Πρωινή οδική αναχώρηση για το πιο διάσημο εθνικό πάρκο
του κόσμου, το Σερενγκέτι, κάνοντας μια σύντομη στάση
για να θαυμάσουμε από την πιο όμορφη πλευρά του, τον
κρατήρα Ngorongoro. Άφιξη στο Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι, το
οποίο εκτείνεται σε 18.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι
ένα από τα πλουσιότερα σε είδη ζώων στον κόσμο: εδώ ζουν
περισσότερα από δύο εκατομμύρια άγρια ζώα - εκατοντάδες
χιλιάδες ζέβρες και κάθε είδους αντιλόπες (ιμπάλλας, γαζέλες
Τόμσον κλπ.). Όσο για τις …μεγάλες γάτες και τα μεγάλα
αρπακτικά, εδώ είναι ο τόπος που θα επιλέξει κάποιος για να
αναζητήσει λιοντάρια, τσίταχ, λεοπαρδάλεις, ύαινες. γεύμα
πικ-νικ και δείπνο σε πακέτο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
στο σημερινό μας lodge Serengeti Serena. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι - Νγκορονγκόρο
Πολύ πρωινό σαφάρι στο Σερενγκέτι, καθώς τότε τα ζώα είναι
πολύ δραστήρια, όμως ταυτόχρονα θα απολαύσετε μια από
τις καλύτερες Αφρικανικές ανατολές του ήλιου. Έπειτα πρωινό.
Αναλόγως με τη χρονική περίοδο που θα πραγματοποιήσετε
το ταξίδι, πιθανόν να έχετε και τη συγκλονιστική εμπειρία
της "Μεγάλης Μετανάστευσης" στις τεράστιες πεδιάδες
του πάρκου. Μετά το γεύμα μας συνεχίζουμε οδικώς για το
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Νγκορονγκόρο με τον τεράστιο κρατήρα του, που θεωρείται
ένα από τα θαύματα του Φυσικού Κόσμου. Τακτοποίηση στο
lodge Ngorongoro Serena. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Νγκορονγκόρο
Νωρίς το πρωί ξεκινάμε την κατάβασή μας στον κρατήρα του
Νγκορονγκόρο. Απλώνεται σε 164 τετραγωνικά χιλιόμετρα
και τα 609 μέτρα του ύψους του, τον καθιστούν ουσιαστικά
μια "Κιβωτό του Νώε", με σχεδόν κάθε είδος άγριας ζωής.
Είναι μια από τις πολύ σπάνιες τοποθεσίες σε ολόκληρη
την ήπειρο, όπου μπορείτε να δείτε τον μαύρο ρινόκερο.
Εδώ συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικανικής
άγριας ζωής. Ο κρατήρας έχει ποτάμι, αρκετούς βάλτους,
λίμνη με μεγάλη συγκέντρωση φλαμίνγκο, δάσος και ανοικτές
πεδιάδες. Είναι επίσης διάσημος για τους ελέφαντες - οι
μεγαλύτεροι στον κόσμο και με τεράστιους χαυλιόδοντες.
γεύμα πικ-νικ. Επιστροφή το βράδυ στο lodge. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νγκορονγκόρο - Εθνικό Πάρκο Ταρανγκίρε, Σαφάρι
Αρούσα - Ζανζιβάρη
Το σημερινό μας σαφάρι θα είναι στο Εθνικό Πάρκο
Ταρανγκίρε, το οποίο αποκαλείται "η Παιδική Χαρά
του Ελέφαντα". Εκτός όμως από ελέφαντες, στο πάρκο
φιλοξενούνται λιοντάρια, ζέβρες, βουβάλια, γαζέλες κ.ά.
γεύμα πικ-νικ. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Αρούσα
και πτήση για το τροπικό νησί της Ζανζιβάρης, που
βρίσκεται κοντά στις ακτές της ηπειρωτικής χώρας. Άφιξη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Αφεθείτε στις ανέσεις της μονάδας
σας απολαύστε τα γαλαζοπράσινα νερά του Ινδικού και
ξεκουραστείτε. "Hakuna Matata"…
7η μέρα: Ζανζιβάρη, Ξενάγηση στην Πέτρινη Πόλη
Η σημερινή μας ξενάγηση θα σας δείξει την πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, όπου οι αραβικές, ινδικές,
περσικές και ευρωπαϊκές επιρροές συνδυάζονται με την
τοπική αφρικανική παράδοση. Ιστορικά κτίρια με περίτεχνα
σκαλισμένες ξύλινες πόρτες σκιασμένες με μπαλκόνια και
στενά δρομάκια καλούν τους επισκέπτες να χαθούν μέσα
σε αυτή τη συναρπαστική και μοναδική τοποθεσία (μνημείο
παγκόσμια κληρονομιάς). Μάθετε συναρπαστικές ιστορίες
για την Πριγκίπισσα Σαλμέ, τον Μπουλσάρα και τον Βι

Κιντού και ακολουθήστε τα βήματα του παρελθόντος. Θα
επισκεφθούμε τη διάσημη αγορά της πόλης Darajani, την
πρώην αγορά σκλάβων, τους κήπους Forodhani με θέα στο
σπίτι των θαυμάτων, το παλάτι του Σουλτάνου και το παλιό
φρούριο. για όσους θέλουν να αγοράσουν αναμνηστικά, ο
συνοδός θα σας δείξει καταστήματα τέχνης και βιοτεχνίες.
8η, 9η μέρα: Ζανζιβάρη, Ελεύθερες μέρες
Στις ελεύθερες ημέρες μπορείτε να κάνετε μία κρουαζιέρασαφάρι στο αρχιπέλαγος, να επισκεφθείτε το νησί-πρώην
φυλακή, να περπατήσετε στο εθνικό πάρκο Jozani Chwaka
Bay για να δείτε τις μαϊμούδες του ή να ακολουθήσετε μία
οργανωμένη εκδρομή για ψάρεμα και παρακολούθηση
δελφινιών.
10η μέρα: Ζανζιβάρη - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Τιµή κατ’ άτοµο - 11 µέρες
9/5, 13/6, 4/7, 29/8, 19/9, 24/10,
14/11, 5/12
Ατοµικό για 2 άτοµα µε καθηµερινές
αναχωρήσεις
2 ∆ιανυκτερεύσεις µε σαφάρι στο πάρκο
Μικούµι σε lodges 4* µε πλήρη διατροφή
και 4 ∆ιανυκτερεύσεις στη Ζανζιβάρη σε
ξενοδοχείο 5* µε ηµιδιατροφή

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

2350

+ 550

Από € 1.880
µε φόρους

• Η εκδρομή είναι αγγλόφωνη ατομική και έχει υπολογιστεί σε ελάχιστη
συμμετοχή 8 ατόμων, χωρίς συνοδό • Σε περίπτωση συνοδού στο ελάχιστο
των 12 ατόμων, θα υπάρχει επιβάρυνση 295 € ευρώ κατ’ άτομο
• Σε περίπτωση ατομικού (2 ατόμων), θα υπάρχει επιβάρυνση 1320 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό
• 5 Διανυκτερεύσεις στα lodge που αναγράφονται στο
πρόγραμμα με πλήρη διατροφή • 4 Διανυκτερεύσεις με
ημιδιατροφή σε ξενοδοχείο 4* στη Ζανζιβάρη • Μεταφορές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •
Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια: € 650 • Φιλοδωρήματα
και ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΚΕΝΥΑ

Nαϊβάσα
Mασάι
Mάρα

Ναϊρόμπι

Αμποσέλι
Τσάβο
Mομπάσα

σαφάρι στα 4 σημαντικότερα εθνικά Πάρκα της Κένυας:
Mασάι Mάρα, Λίμνη ναϊβάσα, αμποσέλι, τσάβο

KΕΝΥΑ,
Σαφάρι, Ναϊρόµπι, Μοµπάσα

Γνωριμία με τον πιο φαντασμαγορικό καμβά της πιο άγριας και συναρπαστικής φύσης!!! Θα βρεθείτε στην καρδιά της ζούγκλας για αλησμόνητα σαφάρι. Στα σουαχίλι "σαφάρι"
σημαίνει ταξίδι και η Kένυα βρίσκεται εκεί απ΄ όπου άρχισαν τα σαφάρι! Υπέροχα Εθνικά Πάρκα και προστατευόμενες περιοχές σφύζουν από άγρια ζωή! Καταπράσινα δάση και εξαίσια
βουνά προσφέρουν φωτογραφικές ευκαιρίες, που προκαλούν δέος! Η εκπληκτική ποικιλία των πουλιών αποτελούν παράδεισο για τους επιστήμονες και όχι μόνο! Πολυπληθείς φυλές
με εντυπωσιακές κουλτούρες και μυστικιστικές λατρείες θα σας γοητεύσουν! Τα άγρια ζώα που θα δείτε σε απόσταση αναπνοής, τα πανέμορφα ροζ φλαμίνγκος, αλλά και οι λυγεροί,
ψιλόλιγνοι Mασάι, μια από τις αρχαιότερες φυλές της Αφρικής, στολισμένοι με βραχιόλια και κολιέ σε υπέροχους χρωματικούς συνδυασμούς, θα σας χαρίσουν μοναδικές στιγμές,
συναρπαστικές εμπειρίες, υπέροχες αναμνήσεις… και μερικά από τα καλύτερα θέματα, που θα πρέπει να "κλειδώσετε" στην φωτογραφική σας μηχανή!!!
1η μέρα: Αθήνα - Ναϊρόμπι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την πρωτεύουσα της Κένυας, το Ναϊρόμπι.
2η μέρα: Ναϊρόμπι, Ξενάγηση
Άφιξη στο Ναϊρόμπι, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το μεσημέρι θα γνωρίσουμε τα αξιοθέατα της
πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το Πανεπιστήμιο, το
Δημαρχείο, το Μαυσωλείο του ιδρυτή και πατέρα του έθνους
γιόμο Κενυάτα, τον Καθεδρικό ναό κ.ά. και θα θαυμάσουμε
τη θέα της γύρω περιοχής από έναν λόφο. Το βράδυ θα
απολαύσουμε ένα υπέροχο δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
3η μέρα: Ναϊρόμπι - Mασάι Mάρα, Σαφάρι
Στη συνέχεια του ταξιδιού μας οι εικόνες αλλάζουν δραματικά.
Εδώ δεν υπάρχουν ιστορικά μνημεία ούτε αρχιτεκτονικά
αριστουργήματα. Εδώ βασιλεύει η φύση σε όλο της το
μεγαλείο. Στους απέραντους εθνικούς δρυμούς της χώρας,
έχετε να θαυμάσετε σπάνια είδη ζώων και πουλιών.
Αναχωρούμε σήμερα το πρωί για την καρδιά της Μαύρης
Ηπείρου και το πάρκο Mασάι Mάρα, όπου κατοικούν οι
ομώνυμοι "αριστοκράτες των άγριων φυλών". Ψηλοί, λεπτοί,
όμορφοι, με κορμιά που λικνίζονται στο αργό περπάτημα, μας
περιμένουν για να τους γνωρίσουμε. Άφιξη και τακτοποίηση
στο λοτζ. Στη συνέχεια θα βγούμε για ένα φωτογραφικό
σαφάρι στο πάρκο, όπου θα έχουμε την πρώτη δυνατή γεύση
από την αφρικάνικη φύση.
4η μέρα: Mασάι Mάρα, Σαφάρι
Νοτιοδυτικά της χώρας, στη συνέχεια των μεγάλων πεδιάδων
του πάρκου Σερενγκέτι της Τανζανίας, το Mασάι Mάρα είναι
ίσως το τελευταίο μέρος της Αφρικής όπου μπορεί κανείς να
βρει την ίδια αφθονία άγριων ζώων που συνάντησαν οι πρώτοι
εξερευνητές αυτών των περιοχών. O ποταμός Mάρα, από τους
μεγαλύτερους της Kένυας, διασχίζει το πάρκο από βορρά
προς νότο και οι ιπποπόταμοι εδώ αφθονούν. Στις πεδιάδες
ζουν ζέβρες, αντιλόπες, γατόπαρδοι, καμηλοπαρδάλεις,
λιοντάρια κλπ. Στις δύο εξορμήσεις που έχουμε σήμερα, πολύ
πρωινό και απογευματινό σαφάρι, στρέψτε το βλέμμα σας
σε όποια κατεύθυνση θέλετε. Βλάστηση, έδαφος, ορίζοντες,

ουρανός. H ματιά σας διέσχισε ήδη χιλιάδες …θέματα,
που περιμένουν κάποιον να τα απαθανατίσει με "αστρική"
ταχύτητα στον φακό του.
5η μέρα: Mασάι Mάρα - Λίμνη Nαϊβάσα, Σαφάρι
Πρωινή οδική αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης
Ναϊβάσα. Εδώ κλέβουν την παράσταση τα σπάνια είδη
πουλιών και ζώων - αν είμαστε τυχεροί, θα καταφέρουμε
να δούμε ακόμα και μαύρους ρινόκερους. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο λοτζ. Το απόγευμα μπορείτε προαιρετικά
να πραγματοποιήσετε μία βαρκάδα στο Crescent Island
Wildlife Sanctuary, στην κοιλάδα ριφτ, για να θαυμάσετε και
να φωτογραφήσετε καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, αμέτρητα είδη
πουλιών και ακόμη και λεοπαρδάλεις.
6η μέρα: Nαϊβάσα - Αμποσέλι, Σαφάρι
Συνεχίζουμε σήμερα οδικώς για το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι,
που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Τανζανία,
στους πρόποδες του ψηλότερου βουνού της Αφρικής, του
Κιλιμάντζαρο. Άφιξη και τακτοποίηση στο λοτζ. Η ονομασία
Αμποσέλι προέρχεται από μια λέξη των Μασάι, που σημαίνει
"αλμυρή σκόνη". Η περιοχή αυτή είναι ένα από τα καλύτερα
μέρη στην Αφρική για να δει κανείς από κοντά μεγάλα
κοπάδια ελεφάντων.
7η μέρα: Αμποσέλι - Εθνικό Πάρκο Τσάβο, Σαφάρι
Σήμερα θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Τσάβο (Tsavo
West). Άφιξη και τακτοποίηση στο λοτζ. Με έκταση 9.065
τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα
της Κένυας με τεράστια ποικιλία τοπίων - βάλτοι, φυσικές
πηγές, βραχώδεις κορυφές. Εδώ θα αναζητήσουμε ελέφαντες
με κόκκινο δέρμα, ρινόκερους, ιπποπόταμους, λιοντάρια,
τσίταχ, λεοπαρδάλεις, βούβαλους, καθώς και μεγάλη ποικιλία
σε είδη φυτών και πτηνών.
8η μέρα: Εθνικό Πάρκο Τσάβο - Mομπάσα
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Mομπάσα, που
βρίσκεται στις ακτές του Ινδικού. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στις πιο όμορφες παραλίες
της Aνατολικής Aφρικής, με το υπέροχο τροπικό τους
περιβάλλον.

9η μέρα: Mομπάσα, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη. H πόλη είναι γεμάτη ομορφιές. Eδώ
συναντώνται και μπερδεύονται όλες οι φυλές, οι κουλτούρες
και οι θρησκείες της Kένυας. Οι τουρίστες γευματίζουν
σε μικρά εστιατόρια, πίνουν τον καφέ τους σε γραφικά
καφενεία ή απολαμβάνουν το δείπνο τους με λαχταριστούς
αστακούς, φρεσκότατους ψαρομεζέδες και τροπικούς χυμούς
από φρέσκα φρούτα. Αν όλα αυτά δεν σας συγκινούν,
τότε αποφασίστε μια επίσκεψη στο οχυρό Jesus, που
είναι κτισμένο το 1593 από τους Πορτογάλους σε έναν
κοραλλιογενή ύφαλο και σήμερα θεωρείται ιστορικό μνημείο.
10η μέρα: Mομπάσα - Nαϊρόμπι - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και σύντομη πτήση για Ναϊρόμπι,
απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την Αθήνα
μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις: • Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει
αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη έκβασή του • Το
διαβατήριό σας πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες από
την είσοδό σας στην Kένυα.
Τιµή κατ’ άτοµο
11 µέρες
26/4, 10/5, 14/6, 19/7, 9/8,
6/9, 18/10, 7/12

∆ίκλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου

2250

+ 350

Περιλαμβάνονται: • Aεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
ενδιάμεσο σταθμό • Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*+ και lodge στα
σαφάρι • Πλήρης διατροφή στα Εθνικά Πάρκα (5 πρωινά, 5
γεύματα, 5 δείπνα) • Ημιδιατροφή στο Ναϊρόμπι και στη Μομπάσα
(πρωινό, δείπνο) • Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, μεταφορές, όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Σαφάρι στο Πάρκο Mασάι
Mάρα, στη λίμνη Nαϊβάσα, στο Πάρκο Τσάβο και στο Αμποσέλι,
με έμπειρους τοπικούς συνοδούς • Έμπειροι τοπικοί ξεναγοί •
Έλληνας αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος
καυσίμων € 650 • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, τοπικοί φόροι και
βίζα εισόδου στην Kένυα: € 95 (πληρώνονται τοπικά).
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ΝΕΟ Aπ΄ ευθείας πτήσεις µε AEGEAN

ΠΛΗΡΕΣ ΜΑΡΟΚΟ
ΜΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΟΤΟΥ
Καζαµπλάνκα, Ραµπάτ, Ταγγέρη, Σεφσαουέν, Μεκνές, Φεζ, Μιντέλντ, Ερασιντία, Ερφούντ,
Μερζούγκα (Άνω, Μέσος, Κάτω Άτλαντας), Τινερχίρ, Ουαρζαζάτ, Μαρρακές, Εσσαουίρα
• Επίσκεψη και Διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα • Επίσκεψη και Διανυκτέρευση στην θρυλική Ταγγέρη
• Επίσκεψη στο "Μπλε Χωριό" Σεφσαουέν • Εκδρομή στους αμμόλοφους της Σαχάρας/Μερζούγκα με jeep 4x4
• Δώρο: Φολκλορικό σόου "Fantasia" • Δώρο: Εκδρομή στην παραθαλάσσια πόλη Εσσαουίρα
1η μέρα: Αθήνα - Καζαμπλάνκα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα
του Μαρόκου, την Καζαμπλάνκα (Νταρ-Ελ-Μπεϊντά). Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Καζαμπλάνκα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης θα δούμε μεταξύ
άλλων την πλατεία Μοχάμεντ Ε΄ - την μεγαλύτερη πλατεία της πόλης
με την γαλλική Πρεσβεία, το Δημαρχείο και την Υπερνομαρχία - την
πλατεία των Ηνωμένων Εθνών, την κεντρική αγορά, την παραλιακή
λεωφόρο Κορνίς, το τζαμί του βασιλιά Χασάν Β΄ (εξωτερικά) - ένα
από τα μεγαλύτερα τεμένη του ισλαμικού κόσμου - και την πλούσια
συνοικία Άνφα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Καζαμπλάνκα - ραμπάτ (90 χλμ.) - Ταγγέρη (250 χλμ.)
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Μαρόκου, το ραμπάτ.
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το
μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄, τον Πύργο του Χασάν και την Κάσμπα
Ουντάια (Oudaya Kasbah). Συνεχίζουμε για την θρυλική Ταγγέρη, μια
από τις σπουδαιότερες πόλεις και λιμάνια του Μαρόκου. Βρίσκεται
στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, στα δυτικά του στενού του γιβραλτάρ
και κατοικήθηκε από Φοίνικες, ρωμαίους, Άραβες, Πορτογάλους,
Ισπανούς, Βρετανούς και γάλλους. Άφιξη και ξενάγηση στο κάστρο
και τα σουκς της Ταγγέρης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ταγγέρη - Σεφσαουέν - Μεκνές - Φεζ
Σήμερα θα γνωρίσουμε το περίφημο Σεφσαουέν, το "Μπλε Χωριό",
όπως επονομάζεται, λόγω του χρώματος των περισσότερων σπιτιών
του. Επόμενη στάση μας, η παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα
Μεκνές. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την ιστορική πλατεία Λα Χεντίμ,
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γνωστή και ως "πλατεία της καταστροφής", θα δούμε εξωτερικά το
παλάτι του Μουλάι Ισμαήλ με την μεγαλόπρεπη πύλη Μπαμπ Ελ
Μανσούρ και τα τείχη της πόλης. Αναχώρηση για την "αυτοκράτειρα
των πόλεων", την αρχοντική Φεζ, που βρίσκεται στην καρδιά του
Μαρόκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Φεζ
Πρωινή ξενάγηση στην κατ' εξοχήν ιερή πόλη της χώρας, την
"Μέκκα του Μαρόκου", τη Φεζ, η οποία θεμελιώθηκε το 791 μ.Χ.
από τον Μουλά Ιντρίς Α΄ - είναι δηλαδή η παλαιότερη από όλες τις
αυτοκρατορικές πόλεις. Ξεκινάμε από το ανάκτορο των Μερινιδών της δυναστείας που προσέδωσε αίγλη και κύρος στην πόλη. Είναι
το παλαιότερο ανάκτορο της χώρας και καλύπτει μια επιφάνεια
800 εκταρίων (εξωτερικά). Συνεχίζουμε με την Εβραϊκή συνοικία
Μελλάχ, μια από τις ωραιότερες και τις πλουσιότερες της χώρας και
καταλήγουμε στην δαιδαλώδη Μεντίνα του 11ου αιώνα. Πρόκειται
για έναν πραγματικό λαβύρινθο με 9.202 σοκάκια, μέσα στον οποίο
θα δούμε το τζαμί Καραουίν (εξωτερικά), έδρα του μουσουλμανικού
Πανεπιστημίου της Φεζ, που ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα και είναι ίσως
το παλαιότερο του κόσμου, το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς Β΄
(εξωτερικά) και την μεντρέσα Μπου Ινανία (Bou Inania). Μέσα στην
Μεντίνα θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να δούμε τα βυρσοδεψία, που
λειτουργούν ακόμα με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το λαογραφικό μουσείο Μπατάα. Ολοκληρώνουμε την
ξενάγησή μας με τα ερείπια της νεκρόπολης των Μερινιδών. Απόγευμα
ελεύθερο για περιπλάνηση στα εκπληκτικά παζάρια της πόλης.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Φεζ - Ιφράν - Μιντέλτ - Ερρασιντία - Ερφούντ
Αρχίζουμε σήμερα την ανάβασή μας στον Μέσο Άτλαντα για να

καταλήξουμε αργά το απόγευμα στην Ερφούντ. Στη διαδρομή μας θα
έχουμε την ευκαιρία να σταματήσουμε σε ορεινά χωριά του Άτλαντα,
όπως το Ιφράν, που θεμελιώθηκε από τους γάλλους το 1929 για
να γίνει σταθμός αναψυχής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους,
το Μιντέλτ, μεγάλο γεωργικό κέντρο και την Ερρασιντία, από όπου
αρχίζουν οι μεγάλες οάσεις του μαροκινού νότου. Άφιξη στην Ερφούντ
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ερφούντ - Εκδρομή στην Μερζούγκα με jeep 4x4 - Τινεχρίρ Ελ Κελάα - Ουαρζαζάτ (310 χλμ.)
Πολύ πρωινό ξύπνημα σήμερα, καθώς θα βιώσουμε μια μοναδική
εμπειρία! Με ειδικά διαμορφωμένα jeep 4x4, θα αναχωρήσουμε
για τους αμμόλοφους της Μερζούγκα, από όπου θα απολαύσουμε
την ανατολή του ηλίου. Το θέαμα κόβει πραγματικά την ανάσα,
καθώς η κόκκινη άμμος της ερήμου μοιάζει …πυρπολημένη από τον
ήλιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, πρωινό και αναχώρηση για την
Ουαρζαζάτ. Στη διαδρομή μας θα διασχίσουμε εντυπωσιακές οάσεις
και θα περάσουμε από την πόλη Τινεχρίρ, που κατοικείται ως επί το
πλείστον από Αμαζίνγκ, δηλαδή αυτόχθονες Βερβέρους. Διασχίζουμε
την λεγόμενη κοιλάδα με τις "Χίλιες Κάσμπες" - όλα τα χωριά από τα
οποία περνάμε είναι κάσμπες, δηλαδή περιτειχισμένες μικρές πόλεις.
Περνάμε από την Ελ Κελάα Μ'γκούνα ή "Πόλη των ρόδων", όπου
βρίσκονται φυτείες με τριαντάφυλλα. Καταλήγουμε στην Ουαρζαζάτ,
την "Πύλη της Ερήμου", η οποία υπήρξε οχυρό των γάλλων
Λεγεωνάριων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Ουαρζαζάτ - Μαρρακές (210 χλμ.)
Πρωινή ξενάγηση στην Ουαρζαζάτ. Η πόλη διαθέτει δύο από τις
ομορφότερες κάσμπες του Μαρόκου, τις οποίες θα επισκεφθούμε. Η
κάσμπα Ταουρίτ υπήρξε τόπος κατοικίας του πασά γκλάουι, ο οποίος
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ΜΕΚΝΕΣ

Ταγγέρη
Σεφσαουέν

Ραμπάτ
Καζαμπλάνκα

Φεζ
Μεκνές
Ιφράν

ΜΑΡΟΚΟ
Μαρρακές

Μιντέλτ
Ερρασιντία

Ελ-Κελάα-Μ'Γκούνα

Εσσαουίρα

Ερφούντ

Ουαρζαζάτ

ΕΣΣΑΟΥΙΡΑ

απέκτησε μεγάλο πλούτο από την συνεργασία του με τους γάλλους.
Έχει αναστηλωθεί σχετικά πρόσφατα και η επίσκεψη μέσα στους
εσωτερικούς της χώρους, θα σας συναρπάσει. Η δεύτερη κάσμπα, η
Άιτ Μπεν Χαντού απέχει 30 χιλιόμετρα από την Ουαρζαζάτ και είναι
πραγματικά μοναδική. Αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO και λόγω της θέσης της και της γραφικότητάς της,
έχει συχνά χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό κινηματογραφικών ταινιών.
Συνεχίζουμε μέσω του Μεγάλου Άτλαντα για την "Κόκκινη Πόλη", το
κοσμοπολίτικο Μαρρακές. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Μαρρακές, Ξενάγηση πόλης, ΔΩρΟ: Φολκλορικό Show με
ποτό στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali!
Πρωινή ξενάγηση στο Μαρακές. Θα ξεκινήσουμε από το Τζαμί
Κουτούμπια, το οποίο βλέπουμε εξωτερικά, καθώς δεν επιτρέπεται
η επίσκεψη σε μη μουσουλμάνους. Ο μιναρές του τζαμιού αυτού
αποτελεί το σύμβολο της πόλης. Θα συνεχίσουμε με το παλάτι Ελ
Μπαχία, δηλαδή το παλάτι της ευνοούμενης, που έχει κτιστεί στα
τέλη του 19ου αιώνα, καθώς και το Μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ (Dar Si
Said), ένα πανέμορφο ανάκτορο που φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή
από ξύλινα διακοσμητικά και όχι μόνο. Συνεχίζουμε με την φημισμένη
πλατεία Τζεμαά Ελ Φνα ή αλλιώς "Πλατεία των Θαυμάτων". Σύμφωνα
με την UNESCO, η πλατεία αυτή αποτελεί αριστούργημα προφορικής
και ανέπαφης παγκόσμιας κληρονομιάς. Εκεί, επί καθημερινής βάσης
εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι υπαίθριοι
αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών, παραμυθάδες και
μάγισσες, σε συνδυασμό με τα εκατοντάδες μαγαζιά που ξετρυπώνουν
από τις πιο απίθανες γωνίες των σουκς. Θα επισκεφθούμε επίσης τους

πανέμορφους κήπους Μαζορέλ, ένα είδος παράδεισου σε μινιατούρα,
που αποτελούν ιδιοκτησία του Υves Saint Laurent. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και δείπνο. Το βράδυ θα απολαύσουμε το φολκλορικό
σόου "FANTASIA" στο διάσημο Chez Ali. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Μαρρακές, ΔΩρΟ: Ολοήμερη εκδρομή στην Εσσαουίρα.
Πτήση για την Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την Εσσαουίρα, μια πόλη στις ακτές του
Ατλαντικού, ντυμένη στα λευκά και τα μπλε, που σήμερα αποτελεί
σημαντικό κέντρο της μαροκινής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ανεβείτε
στο κάστρο και απολαύστε την μαγευτική θέα, περπατήστε κατά μήκος
του ωκεανού και ακούστε το τιτίβισμα των γλάρων... Η Εσσαουίρα
σίγουρα θα σας αφήσει όμορφες εικόνες. Στην περιοχή της Εσσαουίρα
και του Μαρρακές φυτρώνουν οι αργκανιές από τις οποίες βγαίνει το
πανάκριβο έλαιο αργκάν (argan, αργανέλαιο). Τα κλαδιά των δένδρων
αργκάν φέρουν άγρια αγκάθια, που αποδεικνύονται αποτελεσματικό
αποτρεπτικό μέτρο για όσους επιθυμούν να συλλέξουν τους καρπούς
τους - για όλους, εκτός από τις απτόητες κατσίκες, που σκαρφαλώνουν
πάνω στα δέντρα αυτά! Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μαρρακές,
απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την Αθήνα .
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

JARDIN MAJORELLE

ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ

Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι
• Στο 9ήμερο πρόγραμμα (8+1 μέρες) δεν περιλαμβάνεται η διαδρομή
Ταγγέρη, Σεφσαουέν και η εκδρομή στην Εσσαουίρα • Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 25 Απριλίου, 9 Μαΐου, 6 Ιουνίου, 1,15 Αυγούστου - 11 µέρες (10+1 µέρες - 9 ∆ιαν/σεις)
2 Μαΐου, 13 Ιουνίου - 9 µέρες (8+1 µέρες - 7 ∆ιαν/σεις)
11 µέρες
9 µέρες
Τιµές κατ’ άτοµο
10+1 µέρες - 9 ∆ιαν/σεις
8+1 µέρες - 7 ∆ιαν/σεις
Ξενοδοχεία 4*/5* Ξενοδοχεία 5* Ξενοδοχεία 4*/5* Ξενοδοχεία 5*
∆ίκλινο
995
1145
945
3ο άτοµο έως 12 ετών
925
1075
875
Μονόκλινο
1295
1445
1195
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα: € 250

ΡΑΜΠΑΤ

995
925
1245

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ, ΜΑρΑΚΕΣ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN • Εννέα Διανυκτερεύσεις: Καζαμπλάνκα (2),
Ταγγέρη (1), Φεζ (2), Ερφούντ (1), Κοιλάδα Νταντές/Ουαρζαζάτ (1), Μαρρακές (2) • Ημιδιατροφή (πρωινό και ένα Δείπνο εκτός της 1ης μέρας)• Μεταφορές
από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού • Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος • Είσοδοι στα μουσεία, μνημεία και αξιοθέατα που αναγράφονται
στο αναλυτικό πρόγραμμα • Έμπειρος επίσημος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα (€ 250) • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων, καθώς και
ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΦΕΖ
Ραμπάτ
Καζαμπλάνκα

Μαρρακές

Μεκνές

Φεζ

ΜΑΡΟΚΟ

Εσσαουίρα

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ
Καζαµπλάνκα, Ραµπάτ, Μεκνές, Φεζ, Μαρρακές

• Επίσκεψη και Διανυκτέρευση στην Καζαμπλάνκα • Δώρο: Φολκλορικό σόου "Fantasia"
1η μέρα: Αθήνα - Καζαμπλάνκα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική
πρωτεύουσα του Μαρόκου, την Καζαμπλάνκα (Νταρ-ΕλΜπεϊντά). Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Καζαμπλάνκα - ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Μαρόκου,
το ραμπάτ. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το παλάτι του
βασιλιά Χασάν Β΄, το μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄, τον Πύργο
του Χασάν και την Κάσμπα Ουντάια (Oudaya Kasbah).
Συνεχίζουμε για την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα
Μεκνές. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την ιστορική πλατεία Λα
Χεντίμ, γνωστή και ως "πλατεία της καταστροφής", θα δούμε
εξωτερικά το παλάτι του Μουλάι Ισμαήλ με την μεγαλόπρεπη
πύλη Μπαμπ Ελ Μανσούρ και τα τείχη της πόλης. Αναχώρηση
για την "αυτοκράτειρα των πόλεων", την αρχοντική Φεζ,
που βρίσκεται στην καρδιά του Μαρόκου. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Φεζ
Πρωινή ξενάγηση στην κατ' εξοχήν ιερή πόλη της χώρας, την
"Μέκκα του Μαρόκου", τη Φεζ, η οποία θεμελιώθηκε το 791
μ.Χ. από τον Μουλά Ιντρίς Α΄ - είναι δηλαδή η παλαιότερη από
όλες τις αυτοκρατορικές πόλεις. Ξεκινάμε από το ανάκτορο των
Μερινιδών - της δυναστείας που προσέδωσε αίγλη και κύρος
στην πόλη. Είναι το παλαιότερο ανάκτορο της χώρας και
καλύπτει μια επιφάνεια 800 εκταρίων (εξωτερικά). Συνεχίζουμε
με την Εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, μια από τις ωραιότερες και
τις πλουσιότερες της χώρας και καταλήγουμε στην δαιδαλώδη
Μεντίνα του 11ου αιώνα. Πρόκειται για έναν πραγματικό
λαβύρινθο με 9.202 σοκάκια, μέσα στον οποίο θα δούμε
το τζαμί Καραουίν (εξωτερικά), έδρα του μουσουλμανικού
Πανεπιστημίου της Φεζ, που ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα και είναι
ίσως το παλαιότερο του κόσμου, το μαυσωλείο του Μουλά
Ιντρίς Β΄ (εξωτερικά) και την μεντρέσα Μπου Ινανία (Bou
Inania). Μέσα στην Μεντίνα θα έχουμε επίσης την ευκαιρία
να δούμε τα βυρσοδεψία, που λειτουργούν ακόμα με τον
πατροπαράδοτο τρόπο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
λαογραφικό μουσείο Μπατάα. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή
μας με τα ερείπια της νεκρόπολης των Μερινιδών. Απόγευμα
ελεύθερο για περιπλάνηση στα εκπληκτικά παζάρια της
πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
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4η μέρα: Φεζ - Μαρρακές
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την "Κόκκινη Πόλη",
το κοσμοπολίτικο Μαρρακές. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το απόγευμα βόλτα με τον αρχηγό σας στην
φημισμένη πλατεία Τζεμαά Ελ Φνα ή αλλιώς "Πλατεία
των Θαυμάτων". Σύμφωνα με την UNESCO, η πλατεία
αυτή αποτελεί αριστούργημα προφορικής και ανέπαφης
παγκόσμιας κληρονομιάς. Εκεί, επί καθημερινής βάσης
εκτυλίσσεται ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν οι
υπαίθριοι αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών,
παραμυθάδες και μάγισσες, σε συνδυασμό με τα εκατοντάδες
μαγαζιά που ξετρυπώνουν από τις πιο απίθανες γωνίες των
σουκς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μαρρακές, Ξενάγηση πόλης, ΔΩρΟ: Φολκλορικό
Show με ποτό στο παγκοσμίως γνωστό Chez Ali!
Πρωινή ξενάγηση στο Μαρακές. Θα ξεκινήσουμε από το
Τζαμί Κουτούμπια, το οποίο βλέπουμε εξωτερικά, καθώς δεν
επιτρέπεται η επίσκεψη σε μη μουσουλμάνους. Ο μιναρές
του τζαμιού αυτού αποτελεί το σύμβολο της πόλης. Θα
συνεχίσουμε με το παλάτι Ελ Μπαχία, δηλαδή το παλάτι της
ευνοούμενης, που έχει κτιστεί στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς
και το Μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ (Dar Si Said), ένα πανέμορφο
ανάκτορο που φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή από ξύλινα
διακοσμητικά και όχι μόνο. Θα επισκεφθούμε επίσης τους
πανέμορφους κήπους Μαζορέλ, ένα είδος παράδεισου
σε μινιατούρα, που αποτελούν ιδιοκτησία του Υves Saint
Laurent. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο. Το βράδυ θα
απολαύσουμε το φολκλορικό σόου "FANTASIA" στο διάσημο
Chez Ali. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μαρρακές, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή
στην Εσσαουίρα)
Ημέρα ελεύθερη για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης και των
πλούσιων αγορών της ή για να λάβετε μέρος στην προαιρετική
μας εκδρομή στην Εσσαουίρα, μια πόλη στις ακτές του
Ατλαντικού, ντυμένη στα λευκά και τα μπλε, που σήμερα
αποτελεί σημαντικό κέντρο της μαροκινής καλλιτεχνικής
δημιουργίας. Ανεβείτε στο κάστρο και απολαύστε την
μαγευτική θέα, περπατήστε κατά μήκος του ωκεανού και
ακούστε το τιτίβισμα των γλάρων... Η Εσσαουίρα σίγουρα θα
σας αφήσει όμορφες εικόνες. Στην περιοχή της Εσσαουίρα
και του Μαρρακές φυτρώνουν οι αργκανιές από τις οποίες
βγαίνει το πανάκριβο έλαιο αργκάν (argan, αργανέλαιο).

Τα κλαδιά των δένδρων αργκάν φέρουν άγρια αγκάθια,
που αποδεικνύονται αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέτρο
για όσους επιθυμούν να συλλέξουν τους καρπούς τους - για
όλους, εκτός από τις απτόητες κατσίκες, που σκαρφαλώνουν
πάνω στα δέντρα αυτά! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μαρρακές - Καζαμπλάνκα, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για Καζαμπλάνκα. Άφιξη και ξενάγηση
στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων
την πλατεία Μοχάμεντ Ε΄ - την μεγαλύτερη πλατεία της πόλης
με την γαλλική Πρεσβεία, το Δημαρχείο και την Υπερνομαρχία
- την πλατεία των Ηνωμένων Εθνών, την κεντρική αγορά, την
παραλιακή λεωφόρο Κορνίς, το τζαμί του βασιλιά Χασάν Β΄
(εξωτερικά) - ένα από τα μεγαλύτερα τεμένη του ισλαμικού
κόσμου - και την πλούσια συνοικία Άνφα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Καζαμπλάνκα - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος το πρωί, μέχρι τη μεταφορά μας
στο αεροδρόμιο και την πτήση μας για την Αθήνα. Άφιξη
αυθημερόν.
Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας
Τιµή κατ’ άτοµο
8 µέρες

Ξενοδοχεία
Ξενοδοχεία
5*
4*/5*
∆ίκλινο
895
945
3ο άτοµο έως 12 ετών
825
875
Μονόκλινο
1145
1195
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα: € 250
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΑΘΗΝΑ με ROYAL AIR MAROC
• Επτά Διανυκτερεύσεις:
Καζαμπλάνκα (2), Φεζ (2), Μαρρακές (3) • Ημιδιατροφή (πρωινό και
ένα δείπνο εκτός της 1ης μέρας) • Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια
εξωτερικού • Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος • Είσοδοι στα
μουσεία, μνημεία και αξιοθέατα που αναγράφονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα • Έμπειρος επίσημος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός •
Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Ενημερωτικά έντυπα
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων,
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα (€ 250) • Ποτά κατά τη διάρκεια των
γευμάτων, καθώς και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Ταξίδια που συναρπάζουν

INSPIRATION TRIPS

Κολοµβία
Αρχιπέλαγος και "μαγικός ρεαλισμός". Εκεί που ο Ειρηνικός δροσίζει τα παράλια,
ο ήλιος χρυσίζει τους κόκκους καφέ στην ενδοχώρα, οι εξωτικές παραλίες
απλώνονται στη Καραϊβική και ο Αμαζόνιος φιλοξενεί αρχαίους πολιτισμούς...
Από τη συναρπαστική και ζωντανή πρωτεύουσα της Κολομβίας (Μπογκοτά),
αγκαλιά με τις ψυχρές κορυφές των Άνδεων… μέχρι την πόλη των χρωμάτων, την
μαγευτική Καρταχένα, απολαύστε ένα 8ήμερο σύντομο πρόγραμμα γνωριμίας με τα
σημαντικότερα αξιοθέατα της Κολομβίας και χαλαρώστε στις ακτές των νησιών της
Καραϊβικής .
8 μέρες από € 1800
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Air France ή Turkish
(κάθε Τετάρτη & Σάββατο) · Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* superior ·
Αγγλόφωνο πρόγραμμα 6 διανυκτερεύσεων με μεταφορές από και
προς τα αεροδρόμια της Μπογκοτά και της Καρταχένα · Εκδρομή
στην λαξεμένη στο βάθος ενός αλατωρυχείου πελώρια εκκλησία
και στην ιερή λίμνη Γκουταβίτα, που καλλιεργεί τον μύθο του
Ελ Ντοράντο · Ξενάγηση στην Μπογκοτά και στην Καρταχένα ·
Επίσκεψη στις ομορφότερες παραλίες της Καραϊβικής

Σιγκαπούρη
Μια λαμπερή πρωτεύουσα, μια τροπική πόλη-κράτος, σταυροδρόμι πολιτισμών
στην καρδιά της Νοτιοανατολικής Ασίας: η "Πόλη του Λιονταριού" έχει πολλά
πρόσωπα με κυρίαρχο το υπερμοντέρνο και προσφέρει ξεχωριστή γοητεία στον
επισκέπτη.
Μην παραλείψετε να παρακολουθήσετε το show χρωμάτων και μουσικής των
ζωντανών κήπων του Άβαταρ κάτω από το διάσημο ξενοδοχείο Marina Bay Sand,
να επισκεφθείτε το νησί Σεντόσα, να κάνετε ένα νυχτερινό σαφάρι, να αγοράσετε
ορχιδέες από τους διάσημους κήπους της, να περπατήσετε στην ιστορική Αραβική
συνοικία, να ψωνίσετε ηλεκτρονικά στην Ινδική συνοικία και να γευματίσετε στην
Κινέζικη συνοικία.
Τέλος, μην ξεχάσετε να χαλαρώσετε με ρεφλεξολογία και να πιείτε μια μπύρα σε
μικρό βαρελάκι στην περιοχή Κλαρκ Κη
Από 28/5 έως 12/10 κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο
5 μέρες (4 διανυκτερεύσεις): από € 950
Συνολικό κόστος κατ’ άτομο, μαζί με φόρους, σε δίκλινο
Περιλαμβάνονται: Απ’ ευθείας πτήσεις με Scoot για Σιγκαπούρη με
το νέο αεροσκάφος Dreamliner της Boeing, 4 διανυκτερεύσεις στο
κεντρικό ξενοδοχείο Elizabeth 4* (ή αντίστοιχο), Μεταφορές από/προς
το αεροδρόμιο, Αγγλόφωνη ξενάγηση πόλης, Βραδινό Σαφάρι

• Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους και αφορούν έγκαιρες κρατήσεις
Όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν: φόρους αεροδρομίων, επίναυλο καυσίμων και δεν αφορούν εορταστικές περιόδους και αργίες.
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Μαδέρα
ή αλλιώς "το Νησί του Μάραθου"

HONEYMOONS
Γαµήλια / Ροµαντικά ταξίδια
Ένα ταξίδι για την ομορφότερη περίοδο της ζωής σας, θα
ολοκληρώσει την γαμήλια προετοιμασία σας και θα σας
επιβραβεύσει με τον καλύτερο τρόπο!
Δώστε χρώμα στις αναμνήσεις σας με μία από
τις ταξιδιωτικές μας επιλογές!
για το γαμήλιο ταξίδι σας, έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για
κάθε σημείο της γης, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς σε
συνδυασμό πάντα με τις αδιαμφισβήτητα ποιοτικές μας υπηρεσίες!
Αναζητήστε τον δικό σας προορισμό και αφεθείτε
στη σιγουριά των ειδικών!
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Στον Ατλαντικό ωκεανό, δυτικά του Μαρόκου και λίγο βορειότερα από τα Κανάρια Νησιά, ένα
όμορφο σύμπλεγμα νησιών με πυκνή βλάστηση που ανήκει στην Πορτογαλία, είναι πόλος έλξης
τουριστών και φημίζεται για το κρασί της, τα φθηνά ψώνια και για τις καλές κλιματολογικές συνθήκες
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους! Ψηλά καταπράσινα βουνά, υπέροχες διαδρομές με ευωδιές από
τροπικά λουλούδια, υψηλών προδιαγραφών καταβάσεις σε καταρράκτες, μικρές οργανωμένες
κρουαζιέρες σε εξωτικές παραλίες, υπερπολυτελείς επαύλεις που έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχειακές
μονάδες με οργανωμένα spa, επιλογή διακοπών προσωπικοτήτων όπως η πριγκίπισσα Σίσσυ,
γραφικές μαρίνες, εξωτικά φρούτα, άφθονα θαλασσινά εδέσματα, διάσημο γευστικό κρασί, μία
πρωτεύουσα με άρωμα Πορτογαλίας, πολλά σημεία ποιοτικής διασκέδασης, παράδεισος πολύ
οικονομικών αγορών, πλούσια χλωρίδα και πανίδα και όλα αυτά σε συνδυασμό με το τροπικό κλίμα,
κάνουν την Μαδέρα έναν μοναδικό προορισμό για τον επισκεφθείς όλο τον χρόνο!
01/05-31/8, 5 μέρες / Τιμή κατ΄ άτομο σε δίκλινο: 690 €
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Tap Air Portugal ·
Μεταφορές αεροδρόμιο/ξενοδοχείο/αεροδρόμιο · 5 διανυκτερεύσεις στο MELIA MADEIRA
MARE RESORT 5* σε standard δωμάτιο με μερική θέα θάλασσα · Πρόγευμα καθημερινά ·
Ταξιδιωτική ασφάλεια
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: € 220 (περίπου)
ΛισσαΒονα - Εμπλουτίστε το πακέτο σας με 2 διανυκτερεύσεις στην όμορφη πρωτεύουσα,
μόνο με € 195
Κόστος επέκτασης με 2 διανυκτερεύσεις στη Λισσαβόνα στο κεντρικό ξενοδοχείο 4* Mundial,
ιδιωτικές μεταφορές και μισής ημέρας αγγλόφωνη ξενάγηση πόλης
ή
Πορτο - Εμπλουτίστε το πακέτο σας με 2 διανυκτερεύσεις στο γραφικό Πόρτο,
μόνο με € 190
Κόστος επέκτασης με 2 διανυκτερεύσεις στο Πόρτο στο κεντρικό ξενοδοχείο 4* HF Fenix
Porto, ιδιωτικές μεταφορές και μισής ημέρας αγγλόφωνη ξενάγηση πόλης αεροδρόμιο/
ξενοδοχείο/αεροδρόμιο • 5 διανυκτερεύσεις στο MELIA MADEIRA MARE RESORT 5* σε
standard δωμάτιο με μερική θέα θάλασσα • Πρόγευμα καθημερινά • Ταξιδιωτική ασφάλεια
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: € 220 (περίπου)
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Μπρυζ
Και ξαφνικά ερωτεύεσαι μια πόλη. Την ερωτεύεσαι για την αρμονική καθολική ομορφιά της,
για αυτό που σε κάνει να νιώθεις όταν περπατάς στα καλντερίμια της, όταν διασχίζεις τα
κανάλια της, όταν σε κάθε στροφή ανακαλύπτεις κάτι αισθησιακά μεσαιωνικό, που σε πάει
σε άλλες εποχές, εκείνες που μόνο σε παραμύθι μπορεί να σχηματίσει η φαντασία σου. Αυτή
είναι η Μπρυζ. Μόλις 50 λεπτά με το τραίνο από το αεροδρόμιο των Βρυξελών.
Τιμές κατ΄ άτομο σε Δίκλινο (5 Διανυκτερεύσεις)
Crown Plaza Brugge 4*: από 705 €
De Castillion 4* σε classic δωμάτιο: από 845 €
Dukes' Palace Bruges 5* σε superior δωμάτιο: από 863 €
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Aegean • 5 διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό καθημερινά • Ταξιδιωτική ασφάλεια
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: € 70 (περίπου)

Κανάρια Νησιά/Τενερίφη
Από τις απέραντες έρημους μέχρι τα τροπικά δάση. Από το σεληνιακό τοπίο μέχρι τις
χρυσαφένιες αμμουδιές. Όλα είναι πιθανά στα Κανάρια, γιατί κάθε ένα από τα 7 κύρια
νησιά τους προσφέρει έναν μοναδικά ξεχωριστό κόσμο, τόσο ενθουσιώδη, όσο εσείς. Η
τοποθεσία των νησιών που σχηματίζει μία γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, τα έχει
καταστήσει υποχρεωτικό προορισμό για εμπόρους, επιστήμονες και ταξιδιώτες. Η μυθική
γη για αρχαίους ναύτες και για κλασσικούς συγγραφείς είναι ακόμα ένα φυσικό κόσμημα
αγκυροβολημένο στον Ατλαντικό, διατηρώντας τα αξέχαστα χαρακτηριστικά και την
απαράμιλλη γοητεία του.
Τιμές κατ΄ άτομο σε Δίκλινο (5 Διανυκτερεύσεις)
Tigotan Lovers & Friends 4*: από 940 €
Mediterranean Palace 5*: από 940 €
Riu Palace Tenerife 5*: από 1072 €

ΜΗΝ ΠΑρΑΛΕΙΨΕΤΕ….
• Να κάνετε μία βόλτα στην κεντρική πλατεία με την πλούσια αγορά της, που περιβάλλεται
από χρωματιστά κτίρια με κλιμακωτές στέγες
• Να ανεβείτε τα 366 σκαλιά του κωδωνοστασίου Μπελφόρτ με τις 47 καμπάνες και με την
όμορφη θέα στους μεσαιωνικούς δρόμους της πόλης
• Να απολαύσετε έναν περίπατο κατά μήκος των καναλιών Steenhouwersdijk και Groenerei,
να διασχίσετε δύο από τις πιο παλιές γέφυρες - τη Meebrug και την Peerdenbrug - και να
θαυμάσετε το γραφικό πτωχοκομείο, γνωστό και ως De Pelikaan, Ο Πελεκάνος, σύμβολο της
χριστιανικής φιλανθρωπίας

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Iberia μέσω Μαδρίτης
• Μεταφορές αεροδρόμιο/ξενοδοχείο/αεροδρόμιο • 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ταξιδιωτική ασφάλεια
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: € 70 (περίπου)

• Να δείτε στην γοτθική εκκλησία της Παναγίας, την "Παρθένο με το Θείο Βρέφος" του Μιχαήλ
Άγγελου
• Να δοκιμάσετε μύδια με τηγανιτές πατάτες, βάφλα με σοκολάτα και σοκολάτα ρόφημα με
πιπέρι!!!

• Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους και αφορούν έγκαιρες κρατήσεις
Όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν: φόρους αεροδρομίων, επίναυλο καυσίμων και δεν αφορούν εορταστικές περιόδους και αργίες.
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Μεξικό/ Kανκούν- Ριβιέρα Μάγια
Τυρκουάζ νερά κρύβουν τον εκθαμβωτικό υποβρύχιο κόσμο των κοραλλιογενών υφάλων. Λευκές
αμμουδιές και πυκνή ζούγκλα χρωματίζουν τη λεπτή λωρίδα της Καραϊβικής. Μυστηριακοί ναοί
των Μάγιας επιζούν δίπλα στο αρχιτεκτονικό παραλήρημα των ξενοδοχειακών μονάδων. Το
Κανκούν, η ριβιέρα Μάγια και η Πλάγια Ντελ Κάρμεν παραμένουν ο απόλυτος ταξιδιωτικός
προορισμός. Η πόλη της χλιδής, των απολαύσεων, αλλά κι ένας τροπικός παράδεισος που
συντηρεί τη μεξικάνικη κουλτούρα. Ζήστε την περιπέτεια της ζούγκλας Σελ Χα, κολυμπήστε
σε υπόγειες λίμνες και ποτάμια ή μαζί με τροπικά ψάρια στη Σελ Χα, διασκεδάστε στην 5η
λεωφόρο και επισκεφθείτε τους θρυλικούς ναούς των Μάγιας στο Τουλούμ και στο Τσιτσέν Ιτζά.
01/5-29/6 30/6-12/7 13/7-27/7 28/7-20/8 21/8-31/8 01/9-13/9 4/9-31/10
1289
1392
1434
1642
1465
1417
1270

∆οµινικανική ∆ηµοκρατία
Το δεύτερο σε μέγεθος νησί της Καραϊβικής μπορεί να μαγέψει και εσάς, όπως τον
Χριστόφορο Κολόμβο, με το ιστορικό παρελθόν του, με τις μοναδικές κάτασπρες ακτές του
που σκιάζονται από πολυάριθμους κοκκοφοίνικες, με τα υπέροχα βουνά και τα ποτάμια που
δίνουν τη δυνατότητα για υπαίθριες δραστηριότητες, με τις πολυάριθμες γιορτές και με των
υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες των μονάδων του. Μην παραλείψετε να κάνετε ιππασία
στην παραλία ή στα βουνά, εκδρομή σαφάρι στις ακτές, συνδυάζοντας και καταδύσεις σε
πολύχρωμους κοραλλιογενείς υφάλους, επίσκεψη σε πάρκο για να γνωρίσετε την ποικιλία
των πουλιών, των φυτών και των ζώων ή να κολυμπήσετε με δελφίνια!
01/5-29/6 30/6-12/7 13/7-27/7 28/7-20/8 21/8-31/8 01/9-13/9 14/9-31/10
1144
1205
1303
1516
1303
1205
1108

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα-Μαδρίτη-Αθήνα με
Aegean Airlines • Πτήσεις Μαδρίτη-Κανκούν-Μαδρίτη • Μεταφορές αεροδρόμιο/ξενοδοχείο/
αεροδρόμιο • 7 διανυκτερεύσεις στο Grand Sirenis Riv. Maya Resort & Spa 5* σε junior suite
με υπηρεσίες All Inclusive (πλήρης διατροφή, όλα τα ποτά, σνακ, νυχτερινή διασκέδαση με
σόου, διάφορα σπορ κλπ.) • Υπηρεσίες Αγγλόφωνου τοπικού Αντιπροσώπου • Παροχές σε
Νεόνυμφους (ανάλογα με το ξενοδοχείο, π.χ. φρούτα, λουλούδια στο δωμάτιο, αναβάθμιση
δωματίου, έκπτωση στο spa κ.ά.) με την επίδειξη πιστοποιητικού γάμου • Ταξιδιωτική
ασφάλεια

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα-Μαδρίτη-Αθήνα
με Aegean Airlines • Πτήσεις Μαδρίτη-Πούντα Κάνα-Μαδρίτη • Μεταφορές αεροδρόμιο/
ξενοδοχείο/αεροδρόμιο • 7 διανυκτερεύσεις στο Grand Sirenis Punta Cana Resort 5*
(πλήρως ανακαινισμένο) σε standard δωμάτιο με υπηρεσίες All Inclusive (πλήρης διατροφή,
όλα τα ποτά, σνακ, νυχτερινή διασκέδαση με σόου, διάφορα σπορ κλπ.) • Υπηρεσίες
Αγγλόφωνου τοπικού Αντιπροσώπου • Παροχές σε Νεόνυμφους (ανάλογα το ξενοδοχείο,
π.χ. φρούτα, λουλούδια στο δωμάτιο, αναβάθμιση δωματίου, έκπτωση στο spa κ.ά.) με την
επίδειξη πιστοποιητικού γάμου • Ταξιδιωτική ασφάλεια

Δεν Περιλαμβάνονται:
• Κυβερνητικοί φόροι που πληρώνονται επί τόπου στα αεροδρόμια: € 70 το άτομο (περίπου)
· Φόροι αεροδρομίων: € 440

Δεν Περιλαμβάνονται:
Κυβερνητικοί φόροι που πληρώνονται κατά την έξοδο από την χώρα επί τόπου στα
αεροδρόμια $20 το άτομο · Φόροι αεροδρομίων: € 450

Απαραίτητα διαβατήρια σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες μετά την αναχώρηση

Απαραίτητα διαβατήρια σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες μετά την αναχώρηση
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H Ταϊτή και τα νησιά
της Γαλλικής Πολυνησίας

ή πιο απλά, ο Παράδεισος πάνω στη γη. για χάρη τουςς έγινε ανταρσία στο Μπάουντι, ο
γκωγκέν άφησε τις Κάτω Χώρες και ο Μάρλον Μπράντο το Χόλυγουντ. Στη μέση του Ειρηνικού
ωκεανού, η Ταϊτή, η Μουρέα, η Μπόρα Μπόρα και τα άλλα 118 νησιά της γαλλικής Πολυνησίας
συνθέτουν μία μαγευτική συμφωνία ομορφιάς και γαλήνης. Ο συνδυασμός των "Χαμηλών" και
των "Ψηλών" καταπράσινων νησιών, αποτελεί ένα μίγμα από καταγάλανες θάλασσες, απαλές
άσπρες ακτές, κοραλλιογενείς υφάλους και πολύ πλούσια Πολυνησιακή κουλτούρα.
Απολαύστε τις διακοπές σας …. Στο νησί της γενναιοδωρίας των αρχαίων θεών και πηγή
του εξωτικού ανανά, τη Μουρέα. Στο νησί των φίλων της θάλασσας, των ποιητών και των
νεόνυμφων, το ομορφότερο στον κόσμο, κατά πολλούς, νησί της Μπόρα Μπόρα . Στο νησί
της Αγάπης και των 2 ουράνιων τόξων, στην βασίλισσα του Ειρηνικού, την Ταϊτή
1-30/04
€ 3820

1-31/05
€ 4200

01-24/06
€ 4700

25/06-31/08 1/09-31/10
€ 5450
€ 4780

Περιλαμβάνονται: • Διεθνείς πτήσεις Αθήνα Παρίσι Αθήνα με Air France
• Διεθνείς πτήσεις Παρίσι-Παππέτ-Λος Άντζελες-Παρίσι με Air Tahiti Nui • Πτήσεις ΠαππέτΜουρέα-Μπόρα Μπόρα-Παππέτ με Air Tahiti Nui • Μεταφορές αεροδρόμιο/ξενοδοχείο/
αεροδρόμιο σε Παπέτ, Μουρέα, Μπόρα Μπόρα και Λος Άντζελες • 1 διανυκτέρευση στο
"TAHITI PEARL BEACH RESORT 4*" στην Παππέτ σε Deluxe Ocean View με πρωινό
• 3 διανυκτερεύσεις στο "MANAVA BEACH RESORT & SPA 4*" στη Μουρέα σε Garden View
Room με πρωινό • 3 διανυκτερεύσεις στο "BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA
4*" στη Μπόρα Μπόρα σε Garden Pool Villa με πρωινό • 1 διανυκτέρευση στο "The Westin
Bonaventure Hotel & Suite" στο Λος Άντζελες χωρίς διατροφή • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων: € 470 (περίπου)

Νησιά Κουκ
Εκεί που 15 σταγόνες γης χύνονται πάνω σε 2 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα άγριου
γαλάζιου νερού στον Ειρηνικό, τα Νησιά Κουκ αποτελούν έναν απομακρυσμένο, αλλά και
ταυτόχρονα προσιτό προορισμό.
Η ραροτόνγκα, ως πρωτεύουσα του κρατιδίου, προτείνει ιστορικές βόλτες και διασκέδαση
σε νέα ψαγμένα μπαρ και εστιατόρια, ενώ το Αϊτουτάκι ανταγωνίζεται σε φυσικό κάλος τη
διάσημη Μπόρα Μπόρα, προτείνοντας οικονομικότερες λύσεις σε εξωτικές ανέσεις!
Τιμή κατ΄ άτομο σε Δίκλινο (7 Διανυκτερεύσεις): από 3294 €
Περιλαμβάνονται: • Διεθνείς πτήσεις μέχρι το Ώκλαντ με Emirates ή Qatar • Διεθνείς πτήσεις
Ώκλαντ-ραροτόνγκα-Ώκλαντ • Πτήσεις ραροτόνγκα-Αϊτουτάκι-ραροτόνγκα • Μεταφορές
από/προς το αεροδρόμιο της ραροτόνγκα και του Αϊτουτάκι • Πέντε διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο Aitutaki Lagoon Resort 4* στο Αϊτουτάκι, σε beach front bungalow • Δύο
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Muri Beach Club 4* (ή αντίστοιχο) στη ραροτόνγκα • Πρωινά
καθημερινά • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων: € 660 (περίπου)
Σημείωση: Υπάρχει περίπτωση διανυκτέρευσης στο Ώκλαντ ή σε κάποιον άλλον ενδιάμεσο
σταθμό, ανάλογα με τις ώρες πτήσεων

• Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους και αφορούν έγκαιρες κρατήσεις
Όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν: φόρους αεροδρομίων, επίναυλο καυσίμων και δεν αφορούν εορταστικές περιόδους και αργίες.
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KURAMATHI ISLAND

MAAFUSHIVARU

Μαλδίβες
Απόλυτα τροπικά τα 1.500 μικρά νησιά του Ινδικού, αλλά και πλούσια σε ενδιαφέροντα, προσφέρονται
για το μαγευτικό εξωτικό τοπίο τους, τις ανεπανάληπτες υποβρύχιες δραστηριότητες, τα βραδινά
ψαρέματα, τις ρομαντικές βαρκάδες στο δειλινό, το παζάρι σε αντικείμενα λαϊκής τέχνης, αντίκες και
παρεό, τις κοντινές εκδρομές σε άλλα νησιά και για πολύ χαλάρωση! Με μόνη φροντίδα το μεγάλωμα των
φοινικόδεντρων, σας περιμένουν εδώ φιλόξενοι άνθρωποι για να μοιραστούν μαζί σας τις λευκές παραλίες
και τα γαλαζοπράσινα νερά, με φόντο τον απέραντο ορίζοντα. Οι Μαλδίβες φημίζονται για την σπάνια
υποθαλάσσια ομορφιά τους. Η αφθονία των ψυχεδελικών χρωμάτων, του πλούτου και της ποικιλίας της
υποθαλάσσιας ζωής, γοητεύουν τους καταδύτες και τους snorkelers από τότε που ανακαλύφθηκαν ως
καταδυτικός προορισμός!
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΑΝΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ MANESSIS TRAVEL!
Kuramathi Island 4* sup: Σε ένα σύμπλεγμα 5 νησιών, το νησί Kuramathi προσφέρει μια μοναδική
εμπειρία διακοπών με έναν απόλυτο συνδυασμό θαλάσσιων δραστηριοτήτων, αισθησιακών θεραπειών
spa και υπαίθριων δραστηριοτήτων, εμπλουτίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τον χρόνο παραμονής σας στο
δεύτερο μεγαλύτερο νησί του κρατιδίου των Μαλδίβων. Με 1,8 χιλιόμετρα μήκος, γεμάτο από στρέμματα
πλούσιας βλάστησης που περιβάλλονται από πανέμορφες παραλίες και συγκλίνουν σε μια ατέλειωτη
αμμουδιά, οι βίλες είναι διάσπαρτα τοποθετημένες γύρω από καταπράσινους κήπους, με υπέροχη θέα σε
απομονωμένες περιοχές από παραλίες ή στους κοραλλένιους υφάλους πάνω από το νερό!
Τιμές κατ’ άτομο σε δίκλινο: 1/5-19/7 από € 1265, 20/7-31/10 από € 1585
Περιλαμβάνονται: 5 Διανυκτερεύσεις με πλήρη διατροφή σε beach villa, αεροπορικά με Etihad/UL ή
Turkish, μεταφορές με High speed boat. Επιπλέον κόστος φόρων: € 400

Μαυρίκιος
Στη νοτιοδυτική πλευρά του Ινδικού βρίσκεται ένα νησί που ταιριάζει σε όλους. Σε
νεόνυμφους, οικογένειες, παρέες, ζευγάρια, αλλά και μόνους ταξιδιώτες. γιατί εδώ, όλο τον
χρόνο ο καιρός είναι υπέροχος, η φύση καταπράσινη, τα ξενοδοχεία έχουν προσφορές και η
ζωή κυλά παραδεισένια. Δεν βαριέσαι ποτέ, έχεις πάντα κάτι να κάνεις, πάντα κάτι να νέο να
δεις, γιατί ο Μαυρίκιος δεν είναι μόνο παραλίες. Εδώ η Beachcomber, ειδικά το καλοκαίρι,
έχει τις καλύτερες τιμές του χρόνου για όσους θέλουν να γιορτάσουν τον γάμο ή και την
επέτειό τους με ή χωρίς τα παιδιά, για όσους θέλουν προσιτή πολυτέλεια σε ένα από τα
ομορφότερα σκηνικά τοπία του Ινδικού. Κάντε διακοπές από το άγχος σε οποιοδήποτε από
τα 8 πασίγνωστα Resorts και εκμεταλλευθείτε τις αναρίθμητες προσφορές!
1-31/05, 1-28/7, 26/8-30/9
1093

1-30/6
1051

29/7-25/8
1145

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Emirates μέσω Ντουμπάι σε οικονομικό ναύλο
• Μεταφορές αεροδρόμιο/ξενοδοχείο/αεροδρόμιο • 5 Διανυκτερεύσεις στο Mauricia
Beachcomber Resort & spa 4* Grand Baie σε standard δωμάτιο • Πρόγευμα και δείπνο
καθημερινά • Ταξιδιωτική ασφάλεια
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: 490 € (περίπου)
Απαραίτητα διαβατήρια σε ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες μετά την αναχώρηση

Το Maafushivaru 5* θα το βρείτε σε έναν όμορφο ύφαλο στα νότια της ατόλλης Άρι, ένα μικρό νησί 500
μέτρων, που διαθέτει νέες, σύγχρονες ξύλινες βίλες, εξοπλισμένες με όλες τις ανέσεις, ενώ τα εστιατόρια
και η καφετέριά του καλύπτουν όλες τις ανάγκες των επισκεπτών του. Η μονάδα διαθέτει επίσης κέντρο
θαλάσσιων σπορ, spa και πισίνα.
Τιμές κατ’ άτομο σε δίκλινο: 1/5-19/7 από € 2195, 20/7-31/8 από € 2645, 1/9-31/10 από € 2685
Περιλαμβάνονται: 5 Διανυκτερεύσεις με πλήρη διατροφή σε beach villa, αεροπορικά με Etihad/UL ή
Turkish, μεταφορές με υδροπλάνο
Επιπλέον κόστος φόρων € 400
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1180

• Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους και αφορούν έγκαιρες κρατήσεις
Όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν: φόρους αεροδρομίων, επίναυλο καυσίμων και δεν αφορούν εορταστικές περιόδους και αργίες.
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Σεϋχέλλες
115 νησιά στον Ινδικό ψάχνουν την ταυτότητά τους από τις Αφρικανικές, Ινδικές,
Αγγλικές και γαλλικές παραδόσεις. Φιλόξενοι επίγειοι παράδεισοι, κάθε νησί προσφέρει
οργανωμένες καταδύσεις, μοναδικές κρεολέζικες γεύσεις, πλούσιες αγορές (εξωτικοί πίνακες,
παραδοσιακές κατασκευές, παρεό, λικέρ από την σπάνια καρύδα Κόκκο Ντελ Μαρ), βόλτες
με βοϊδάμαξες, περιηγήσεις σε τροπικά δάση και καταρράκτες, μοναδικές εικόνες από τα
θαλάσσια πάρκα και τις οργανωμένες καταδύσεις.
Οι ημέρες στις Σεϋχέλλες μοιάζουν με πίνακες του Νταλί, ενώ οι νύχτες πλημμυρίζουν
από χορούς Μουτία και ποτά της Αγάπης. Ο κατά πολλούς κήπος της Εδέμ βρίσκεται εκεί
και περιμένει να φιλοξενήσει όλους του λάτρεις της πλούσιας τροπικής βλάστησης, των
υπέροχων χρωμάτων της θάλασσας και των εξωτικών ρυθμών.

Λανγκάουι / Μαλαισία
Μία μυστικιστική γη απίστευτης ομορφιάς και σπάνιας άγριας ζωής, κάνει τη Μαλαισία και τα
νησιά της να ξεχωρίζουν. Το νησί του "καφεκόκκινου αετού", όπως ονομάζεται το Λανγκάουι,
κρατάει ατόφια την ομορφιά του και σαν ένας αληθινός παράδεισος με τροπική βλάστηση,
χρυσές παραλίες και πολυτελή ξενοδοχεία, συνδέει το γεμάτο από μύθους με νεράιδες
και πολεμιστές παρελθόν του, με την πραγματικότητα του τώρα και των υπηρεσιών των
υπερπολυτελών μονάδων του!

Σανδάλια - παρεό - κοκτέιλ - αντηλιακό …και πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες!

Η Κουάλα Λουμπούρ είναι μια πόλη αντιθέσεων: Οι σύγχρονοι ουρανοξύστες συνυπάρχουν
με τα τζαμιά και τα εμπορικά κέντρα με τις παραδοσιακές γειτονιές. Δίπλα στους φημισμένους
πύργους Petronas, θα ανακαλύψετε στοιχεία αποικιακής εποχής. Η παράθεση αυτού
του παλαιού και του νέου είναι εμφανής και στην αρχιτεκτονική της πόλης, αλλά και στην
καθημερινή ζωή των κατοίκων της

8 ημέρες από € 1.040
(από 15/01-30/03 & από 16/04-15/06)

Τιμή κατ΄ άτομο σε Δίκλινο (5 Διανυκτερεύσεις)
Berjaya Langkawi Hotel 5*: από 1250 €

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό, 6 Διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο 4* τύπου Bliss Boutique Hotel ή παρόμοιο με πρωινό, μεταφορές από και
προς το αεροδρόμιο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Scoot μέσω Σιγκαπούρης
• Μεταφορές αεροδρόμιο/ξενοδοχείο/αεροδρόμιο • 5 διανυκτερεύσεις • Ημιδιατροφή
καθημερινά • Ταξιδιωτική ασφάλεια
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: € 110 (περίπου)

• Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους και αφορούν έγκαιρες κρατήσεις
Όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν: φόρους αεροδρομίων, επίναυλο καυσίμων και δεν αφορούν εορταστικές περιόδους και αργίες.
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• Ξενάγηση στο Βόρειο & Νότιο Μανχάταν
• ∆ΩΡΟ: Βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλιν και Κρουαζιέρα
• ∆ΩΡΟ: Επίσκεψη στο µουσείο Μετροπόλιταν µε ξενάγηση!

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
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
ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην "καρδιά" του Μανχάταν.
Όσοι 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 Μαρία Κάλλας.
Δίπλα βρίσκεται η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Fordham,
όπου έχουν φοιτήσει τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης
ιστορίας. Συνεχίζουμε με 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.
100

Στη δυτική πλευρά του πάρκου βρίσκεται 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 - τον μεγαλοπρεπέστερο "ναό"
των ανθρωπιστικών σπουδών του κόσμου - το μνημείο του
στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη
πρόεδρος των Η.Π.Α., τον ποταμό Hudson και το Χάρλεμ με
το περίφημο Apollo Theatre. 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 Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το Μουσείο
Guggenheim, 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 και
φυσικά την Times Square. 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
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 η καρδιά των μεγάλων επιχειρήσεων
και είναι η έδρα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και του

Ομαδικά Ταξίδια στη Βόρεια Αμερική

BEST ASIAN EXPERIENCE!
BUDDAKAN NY
TAO ASIAN BISTRO

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 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 επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
4η 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.
5η 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,

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΠΡΙΖΟΛΑ∆ΙΚΑ!
GALLAGHERS STEAKHOUSE
WOLFGANG STEAKHOUSE
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SHOP TILL YOU DROP
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.
6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (Προαιρετικό)
για σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στην
Washington D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής. Η πόλη πήρε το όνομά της από τον Τζωρτζ
Ουάσιγκτον, τον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Είναι η έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ και εκεί βρίσκονται
ο Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο.
Επίσης, εκεί βρίσκονται 172 πρεσβείες ξένων κρατών καθώς και
τα κεντρικά γραφεία διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια
Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κτισμένη στις
όχθες του ποταμού Πότομακ, μεταξύ των πολιτειών της Βιρτζίνια
και του Μέριλαντ, η Ουάσιγκτον DC αποτελεί από μόνη της
μια πολιτεία της αμερικανικής επικράτειας (την Περιφέρεια
Κολούμπια, District of Columbia, D.C.) και είναι προικισμένη
με μεγαλόπρεπα κτίρια, επιβλητικά μνημεία της ιστορίας των
Ηνωμένων Πολιτειών, πολυάριθμα πάρκα με δεντροστοιχίες,
μουσεία, πλατείες και ευθυγραμμισμένες λεωφόρους. Πέραν
της ιστορικής της αξίας, είναι µία από τις ομορφότερες πόλεις
των ΗΠΑ. Καθαρός αέρας, επιβλητικά μνημεία, περιποιημένοι
κήποι - µια τέλεια δομημένη πόλη, η πρωτεύουσα του έθνους.
102

Βλέπουμε το Καπιτώλιο, τον Λευκό Οίκο, το Κοιμητήριο του
Άρλινγκτον με τα μνήματα των Κέννεντυ, το Λίνκολν Μεμόριαλ
και άλλα αξιοθέατα. Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν δείγματα
αξιόλογης αρχιτεκτονικής, καθώς και η DuPont Circle, κάτι
σαν την 5η Λεωφόρο του Μανχάταν. Όσοι προτιμήσετε να
παραμείνετε στη Νέα Υόρκη, επισκεφθείτε το υπέροχο μουσείο
"Solomon R. Guggenheim", που διαθέτει μια μόνιμη συλλογή
με περισσότερα από 6.000 έργα σύγχρονης τέχνης. Επίσης
το "Museum of Modern Art" (MoMA) θεωρείται η "Μέκκα" της
μοντέρνας τέχνης και φιλοξενεί μία από τις πιο πλούσιες
συλλογές έργων διάσημων καλλιτεχνών απ’ όλο το φάσμα
της μοντέρνας τέχνης. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν την
επιβλητική και μεγαλοπρεπή Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας
Υόρκης και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Grand Central που
άνοιξε το 1913. Από τότε έγινε σήμα κατατεθέν της πόλης και
είναι αξιοσημείωτος ο ευρηματικός τρόπος που διαχωρίζεται
η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των πεζών και των τραίνων.
Το κτίριο έχει ατσάλινο σκελετό, καλυμμένο με γρανίτη και
μάρμαρο.
7η μέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη (Προαιρετικό)
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν μουσεία
και διάφορα αξιοθέατα της πόλης ή να συνδυάσουν βόλτες
και ψώνια στην πλούσια αγοράς της. Εμείς σας προτείνουμε
μια ολοήμερη εκδρομή σε μία από τις αρχαιότερες πόλεις
των ΗΠΑ, τη Βοστόνη, η οποία ιδρύθηκε το 1630 από τους
Άγγλους και αποτέλεσε τον τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά
σημαντικά γεγονότα της Αμερικανικής Επανάστασης. Μετά
την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία, η πόλη συνέχισε να
αποτελεί σημαντικό λιμάνι, καθώς και ένα παγκόσμιο κέντρο
για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Θα επισκεφθούμε
Πανεπιστήμια διεθνούς φήμης, όπως το Harvard και το MIT,

θα δούμε τον πύργο Prudential και διάφορα Βικτωριανά κτίρια,
θα περάσουμε από το Symphony Hall, έδρα της Συμφωνικής
Ορχήστρας της Βοστόνης κλπ. Η πόλη αυτή δεν χαρακτηρίζεται
άδικα "The Walking City", αφού, συγκριτικά με τον υπόλοιπο
κόσμο, η μετακίνηση με τα πόδια αποτελεί συχνή επιλογή.
8η-9η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα
Ημέρα ελεύθερη, καθώς η πτήση μας είναι το βράδυ. Οι
επιλογές σας πολλές. Σας προτείνουμε να κάνετε βόλτες στις
παρακάτω γειτονιές του Μανχάταν και σε λιγότερο τουριστικά
αξιοθέατα της πόλης:
• 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.
• τη Δημόσια Βιβλιοθήκη: Τι υπέροχο κτίριο! 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!
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ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΠΩΝΥΜΟΙ...
AFTERNOON TEA @ BACCARAT HOTEL NEW YORK
THE PENINSULA HOTEL COCKTAIL ROOFTOP BAR AND TERRACE
∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ!
BAREBURGER & 5 NAPKIN BURGER

ΜΠΛΟΥΖ & JAZZ ΒΡΑ∆ΙΕΣ!!!
B.B. KING BLUES CLUB
BLUE NOTE
• 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.
τώρα πλέον καταλαβαίνετε ότι η νέα Υόρκη είναι κάτι
παραπάνω από ένα ταξίδι στις ΗΠα. είναι πραγματικά
ένα ταξίδι ζωής στο κέντρο του κόσμου!
Σημειώσεις: Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ
€300 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο
με 2 ενήλικες • Οι 8 μέρες είναι 6 Διαν/σεις • Οι 9 μέρες
είναι 7 Διαν/σεις • Οι 10 μέρες είναι 8 Διαν/σεις • Η σειρά
των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική
• Η ημερομηνία/σειρά των Προαιρετικών εκδρομών είναι
ενδεικτική και ανακοινώνεται στις ΗΠΑ

οι τιμεσ ειναι με εΚΠτΩσΗ 150€ το ατομο Για EARLY BOOKING
Ηµεροµηνία
Απρίλιος (Πάσχα)
Marriott Marquis 4*sup
TIMES SQUARE
Μάιος

Ιούνιος

Ηµέρες
20, 25
25, 26
20, 26
09
20
8, 22
22
30
06, 28

Ιούλιος

13
26
02

Αύγουστος

Σεπτέµβριος
Οκτώβριος

03, 09, 16, 23, 30
30
14, 21
12, 19, 26
19

8
9
10
8
10
8
8
10
8
8
10
8
9
8
10
8
10
8
8
9

2κλινο
€ 1360
€ 1475
€ 1595
€ 1390
€ 1590
€ 1360
€ 1440
€ 1550
€ 1575
€ 1540
€ 1695
€ 1495
€ 1695
€ 1515
€ 1695
€ 1495
€ 1695
€ 1535
€ 1465
€ 1550

3κλινο

4κλινο

Επιβάρυνση Μονόκλινου

€ 1290
€ 1380
€ 1500
€ 1320
€ 1500
€ 1285
€ 1360
€ 1430
€ 1495
€ 1475
€ 1575
€ 1395
€ 1575
€ 1440
€ 1565
€ 1395
€ 1575
€ 1435
€ 1370
€ 1460

€ 1250
€ 1340
€ 1450
€ 1280
€ 1460
€ 1245
€ 1320
€ 1390
€ 1455
€ 1435
€ 1535
€ 1355
€ 1535
€ 1400
€ 1525
€ 1355
€ 1535
€ 1395
€ 1330
€ 1420

€ 695
€ 795
€ 895
€ 695
€ 890
€ 695
€ 695
€ 890
€ 695
€ 675
€ 865
€ 675
€ 795
€ 675
€ 865
€ 675
€ 865
€ 695
€ 695
€ 795

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με Emirates • 2 αποσκευές δωρεάν (Emirates μόνον) • Διαμονή στο New York Marriott Eastside 4* (χωρίς πρωινό) • Ξενάγηση στο Βόρειο και
στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩρο: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. • Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν • ΔΩρο: επίσκεψη στο
μουσείο μετροπόλιταν με ξενάγηση! • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα
Macy's • Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (συνολικά: € 495) •
Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $50, πληρωτέα με την άφιξη την πρώτη μέρα •Εισιτήρια του Μετρό* • Ό,τι δεν αναφέρεται στα
περιλαμβανόμενα.
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ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

• Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με ξενάγηση
• ΔΩρΟ: Κρουαζιέρα στη Νέα Υόρκη
• Είσοδος στα Universal Studios αξίας $105 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ και ολοήμερη επίσκεψή τους (και όχι 5-6 ώρες των συνηθισμένων προγραμμάτων)!
• Ολοήμερη ξενάγηση στην αχανή μεγαλούπολη του Λος Άντζελες …και πολλά ακόμα!!!

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
∆ΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ… THE PACIFIC COAST HIGHWAY (HIGHWAY 1) - ΜΟΝΤΕΡΕΪ- ΚΑΡΜΕΛ
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη.
Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας στην "καρδιά" του Μανχάταν.
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία
με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου, το Λίνκολν Σέντερ, τη
Μητροπολιτική Όπερα, το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard,
το Central Park, το επιβλητικό κτίριο Ντακότα, το Πανεπιστήμιο
Columbia, το μνημείο του στρατηγού Grant, το Χάρλεμ με το
περίφημο Apollo Theatre κ.ά. Ακολουθεί η ξακουστή 5η Λεωφόρος
με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το Μουσείο Guggenheim,
τον Πύργο Trump, τους οίκους μόδας κλπ. Προχωρούμε προς το
ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων με το παρατηρητήριο
Top of the Rock σε έναν από τους ουρανοξύστες του και
καταλήγουμε στην Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων.
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης
Περιήγηση σε γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό τους
χρώμα και κουλτούρα, όπως το γκρίνουιτς Βίλατζ, το Σόχο, τη
"Μικρή Ιταλία", που θυμίζει σκηνές από την ταινία "Ο Νονός" και
την Τσάιναταουν. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν,
θα δούμε την Wall Street, το Μπάτερι Παρκ, το "Σημείο Μηδέν",
τον ουρανοξύστη "One World Trade Center" και την προβλήτα
South Street Seaport. Επιβίβαση σε πλοιάριο από όπου κατά τη
διάρκεια της κρουαζιέρας θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες
προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - πρώην χώρος υποδοχής
μεταναστών - το Άγαλμα της Ελευθερίας, το Στέιτεν Άιλαντ, το New
Jersey, το Governor's Island και το Μπρούκλιν. Μετά το πέρας της
κρουαζιέρας επιστροφή 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
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20 ατόμων και άνω) για μια βόλτα στην εμβληματική γέφυρα
του Μπρούκλιν και το υπέροχο Chelsea Market, τη "Μέκκα" των
καλοφαγάδων της Νέας Υόρκης, όπου υπάρχουν και αρκετές
επιλογές για shopping. 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. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Λας Βέγκας.
5η μέρα: Λας Βέγκας, Ξενάγηση
γνωριμία με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Θα επισκεφθούμε
πεζοί, μαζί με τον ξεναγό μας, τα σημαντικότερα ξενοδοχείααξιοθέατα της λεωφόρου Strip, καθένα 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 στο ομώνυμο
ξενοδοχείο. Στο Mirage εντυπωσιάζει η θεαματική και 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 κλπ. Στον ελεύθερο χρόνο μπορείτε να επισκεφθείτε
κάποιο από τα δύο Outlets-εκπτωτικά χωριά, ενώ το βράδυ όλο
και κάποια παράσταση διάσημων καλλιτεχνών που παρελαύνουν
στις τεράστιες μουσικές σκηνές της πόλης, θα θελήσετε να
παρακολουθήσετε.
6η μέρα: Λας Βέγκας, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στο γκραντ Κάνυον)
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια οδική εκδρομή στο γκραντ
Κάνυον 12ωρης περίπου διάρκειας. Περιλαμβάνει μεταφορά
και αγγλόφωνη ξενάγηση με πολυτελές λεωφορείο της Gray
Line στο West Rim, στον καταυλισμό των αυτοχθόνων Ινδιάνων
Hualapai, 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 ή ελικόπτερο.
7η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες (430 χλμ.)
Αναχώρηση για το Λος Άντζελες διασχίζοντας διαδοχικά τις
ερήμους της Νεβάδας και της Καλιφόρνιας, μέσα από τοπία που
θυμίζουν Άγρια Δύση. Στάση για καφέ στο Μπάρστοου. Λίγο
πιο κάτω περνά ο ιστορικός διαπολιτειακός δρόμος Route 66.
Συνεχίζουμε για επίσκεψη-βόλτα στη Σάντα Μόνικα, γνωστή από
αμέτρητες ταινίες, με μοναδική θέα την παραλία στις ακτές του
Ειρηνικού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.
8η μέρα: Λος Άντζελες, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ξενάγηση αρχίζει από το ιστορικό κέντρο της
"Πόλης των Αγγέλων". Βλέπουμε το κτίριο της ιεραποστολής του
17ου αιώνα, που λειτουργεί πλέον σαν εκκλησία. Δίπλα, ένα
ακόμα τμήμα του ιστορικού κέντρου, η οδός Ολβέρα. Ακολουθεί
το Walt Disney Concert Hall, το Δικαστήριο, το Δημαρχείο, η
Αστυνομία και η γιούνιον Σκουέρ. Μέσω της Sunset Boulevard
προχωρούμε στην Rodeo Drive, τον πασίγνωστο δρόμο με τα
πολυτελή καταστήματα, έτοιμα να υποδεχθούν την - κυρίως επώνυμη (και ευκατάστατη) πελατεία του Μπέβερλι Χιλς. Στάση
για να θαυμάσουμε την περίφημη "Λεωφόρο των Αστέρων"
(Hollywood Boulevard). Dolby Theatre και κόκκινο χαλί μας
θυμίζουν στιγμιότυπα από την απονομή των Όσκαρ. Συνεχίζουμε
με το Man’s Chinese Theatre και τον τσιμεντένιο του περίβολο με
τα αποτυπώματα των σταρ. Το σκηνικό συμπληρώνουν εμπορικά
κέντρα, εστιατόρια, εντυπωσιακά φωταγωγημένοι κινηματογράφοι
(El Capitan Theater) και ιστορικά ξενοδοχεία (Hollywood Roosevelt
Hotel). Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.
9η μέρα: Λος Άντζελες, Universal Studios
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα στούντιο της γιουνιβέρσαλ,
που βρίσκονται στα περίχωρα του Χόλυγουντ. Με ειδικά
τραινάκια θα γυρίσουμε τον χώρο των στούντιο, που λειτουργούν
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ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ!
ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,
ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Σαν
Φρανσίσκο

ΝΕΒΑ∆Α

Νέα Υόρκη

UNIVERSAL STUDIOS

Μοντερέι
Καρμέλ
Λας Βέγκας
Λος Άντζελες

Γκραντ Κάνυον

Σαν Ντιέγκο

από τη δεκαετία του ’30 και έχουν γυριστεί σε αυτά πάμπολλες
ταινίες. Καθοδηγούμενοι από τον ξεναγό σας θα επισκεφθείτε
τα διάφορα θεάματα του πάρκου. Θα δείτε 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.
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 "κυκλική" εκδρομή.
Ξεκινάμε από το Λονγκ Μπιτς με το κρουαζιερόπλοιο "Κουίν
Μέρι" και προχωρούμε στον παραλιακό δρόμο, με τον Ειρηνικό
στα δεξιά μας. Εναλλάσσονται παραλίες (Σίιλ Μπιτς, Χάντινγκτον,
Νιούπορτ, Λαγκούνα Μπιτς) με σέρφερ, μαρίνες, πολυτελείς
επαύλεις, πετρελαιοπηγές και πανάκριβα αυτοκίνητα. Άφιξη στο
Σαν Ντιέγκο, όπου θα δούμε την Gas Lamp District. Μέσω της
εντυπωσιακής, μήκους 3.000 μέτρων San Diego Bridge, φθάνουμε
στο νησί Ντελ Κορονάντο, με το 5άστερο ομώνυμο ξενοδοχείο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.

ΑΡΙΖΟΝΑ

11η-12η μέρα: Λος Άντζελες - Αθήνα
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο
σταθμό. Άφιξη την επόμενη μέρα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ: 15ήμερο ΠρΟγρΑΜΜΑ

11η μέρα: Λος Άντζελες - Μοντερέι/Καρμέλ
Πρωινή αναχώρηση για Μοντερέι. Θαυμάζοντας την εκπληκτική θέα
της ακτής του Ειρηνικού, θα φθάσουμε σε αυτή την περίτεχνη πόλη,
όπου τα παλιά εργοστάσια σαρδέλας έχουν μετατραπεί σε γραφικά
εστιατόρια, μικρά καταστήματα με σουβενίρ, καφέ και μπουτίκ. Η
περιοχή αυτή ονομάζεται "Cannery Row" και έγινε διάσημη από τον
συγγραφέα Τζον Στάινμπεκ. Επίσης, μέσω της υπέροχης διαδρομής
των 17 Μιλίων, θα επισκεφθούμε το κοσμοπολίτικο και γραφικό
Καρμέλ.
12η μέρα: Μοντερέι/Καρμέλ - Αυτοκινητόδρομος Νο1 - Σαν
Φρανσίσκο, Ξενάγηση
Διασχίζοντας τον περίφημο Αυτοκινητόδρομο Νο1 - μια από
τις ωραιότερες οδικές διαδρομές του πλανήτη - θα φθάσουμε
στο υπέροχο Σαν Φρανσίσκο, που βρίσκεται στη "μύτη" μιας
χερσονήσου, με τον Ειρηνικό στα δυτικά και τον κόλπο Σαν

νεα ΥορΚΗ - ΔΥτιΚεσ ΗΠα - 12 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση € 250 το άτομο για EARLY BOOKING
Τιµές κατ’ άτοµο
Ηµεροµηνία

∆ιαφορά
Μονόκλινου
Απρίλιος
9, 21
€ 2495
€ 2375
€ 2300
€ 895
Μάιος
9, 20
€ 2495
€ 2375
€ 2300
€ 895
Ιούνιος
8, 22
€ 2530
€ 2410
€ 2350
€ 895
Ιούλιος
13, 21
€ 2500
€ 2390
€ 2320
€ 870
Αύγουστος
3,11, 23
€ 2500
€ 2390
€ 2320
€ 875
Σεπτέµβριος
4, 21
€ 2495
€ 2375
€ 2300
€ 875
Οκτώβριος
12, 19, 26
€ 2495
€ 2375
€ 2300
€ 860
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει Έκπτωση € 300 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
2κλινο

3κλινο

4κλινο

νεα ΥορΚΗ - ΔΥτιΚεσ ΗΠα - σαν ΦρανσισΚο/ ΚαρμεΛ, μοντερει - 15 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση € 300 το άτομο για EARLY BOOKING
Τιµές κατ’ άτοµο
Ηµεροµηνία
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος

09, 21
09, 20
08, 22
13, 21
03,11, 23
14, 21
12, 19, 26

2κλινο

3κλινο

4κλινο

€ 2965
€ 2900
€ 2900
€ 2895
€ 2895
€ 2850
€ 2850

€ 2835
€ 2760
€ 2760
€ 2750
€ 2750
€ 2730
€ 2730

€ 2775
€ 2700
€ 2700
€ 2690
€ 2690
€ 2670
€ 2670

∆ιαφορά
Μονόκλινου
€ 1075
€ 1050
€ 1050
€ 1090
€ 1090
€ 1050
€ 1050

Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει Έκπτωση € 350 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.

Φρανσίσκο στα ανατολικά, θέση που χαρίζει εξαιρετική θέα σε
κάθε σημείο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας
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, προχωρούμε
προς το Κλιφ Χάους, περνάμε μέσα από το πάρκο γκόλντεν γκέιτ
και συνεχίζουμε για την γέφυρα γκόλντεν γκέιτ με θέα το Αλκατράζ
και την Προβλήτα 39 με 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
Ημέρα ελεύθερη για ψώνια και για να απολαύσετε την πόλη με
τον ξεναγό σας.
14η-15η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Προς το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη μέρα.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης •
10/13 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (χωρίς πρωινό) • Ξενάγηση
στο Βόρειο και στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩρο: Κρουαζιέρα για
φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. • Βόλτα
στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν • ΔΩρο:
επισκέψεις στο μουσείο μετροπόλιταν με ξενάγηση • Βόλτα
στη Σάντα Μόνικα • Ξενάγηση στο Λας Βέγκας (με τα πόδια) •
Ολοήμερη ξενάγηση στο Λος Άντζελες • είσοδος στα Universal
Studios αξίας $105 με μεταφορές • Επίσκεψη στο Μοντερέι και στο
Καρμέλ • 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 Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι ,
Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης , Ειδική
ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (€545 συνολικά). • Φιλοδωρήματα αχθοφορικά -Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά
$125/$150 πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα. • Τοπικοί
φόροι στο Λας Βέγκας $120 περίπου το δωμάτιο συνολικά • Ότι δεν
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
105
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• Είσοδος στα Universal Studios αξίας $105 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ και ολοήμερη επίσκεψή τους (και όχι 5-6 ώρες των συνηθισμένων προγραμμάτων)!
• Ολοήμερη ξενάγηση στην αχανή μεγαλούπολη του Λος Άντζελες!

∆ΥΤΙΚΕΣ Η.Π.Α.
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ (ΜΟΝΤΕΡΕΪ-ΚΑΡΜΕΛ ή ΜUIR WOODS-ΣΟΣΑΛΙΤΟ), ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ (ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ), ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ/UNIVERSAL STUDIOS
1η μέρα: Αθήνα - Σαν Φρανσίσκο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σαν Φρανσίσκο.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Η πόλη
βρίσκεται στη "μύτη" μιας χερσονήσου, με τον Ειρηνικό στα
δυτικά της και τον κόλπο Σαν Φρανσίσκο στα ανατολικά, θέση
που χαρίζει σε κάθε της σημείο μια εξαιρετική θέα.
2η μέρα: Σαν Φρανσίσκο, Ξενάγηση
Ξεκινάμε σήμερα 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, που
διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Προχωρούμε προς
το Κλιφ Χάους και συνεχίζουμε προς την περίφημη 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.
3η μέρα: Σαν Φρανσίσκο, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετικά: Μοντερέι - Καρμέλ ή Μιούιρ γουντς - Σοσαλίτο)
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή
σε δύο άκρως γοητευτικές πόλεις: το Μοντερέι και το Καρμέλ.
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, γκαλερί, καφέ και μπουτίκ. Η περιοχή αυτή ονομάζεται
"Cannery Row" και έγινε διάσημη από τον συγγραφέα Τζον
Στάινμπεκ. 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
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χρόνια αργότερα (Τζίμι Χέντριξ, Τζάνις Τζόπλιν, Άνιμαλς κλπ.).
Στη συνέχεια, με ειδική άδεια, μέσω της ιδιωτικής οδού των
17 Μιλίων (17-Mile Drive, μεταξύ Pebble Beach και Pacific
Grove), θαυμάζοντας την υπέροχη διαδρομή με την πλούσια
βλάστηση, τη θέα του ωκεανού, τα γήπεδα του γκολφ και
τις υπερπολυτελείς επαύλεις που θυμίζουν χολιγουντιανές
παραγωγές, θα φθάσουμε στο γραφικό Καρμέλ, μια μικρή
πόλη καλλιτεχνών, ένα κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο
γεμάτο πολυτελή εστιατόρια, γκαλερί, πετρόχτιστες βίλες και
πλακόστρωτα μονοπάτια, όλα προσεγμένα και καλαίσθητα
μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. εναλλακτικά, διασχίζουμε
την γέφυρα γκόλντεν γκέιτ και απολαμβάνουμε τη θέα του Σαν
Φρανσίσκο από το Βίστα Πόιντ. Φθάνουμε στο δημοφιλές
Μιούιρ γουντς (Μuir Woods), το παρθένο δάσος με τις γιγάντιες
σεκόγιες. Συνεχίζουμε για το κοσμικό παραθαλάσσιο Σοσαλίτο
(Sausalito), με τις αίθουσες τέχνης, τα όμορφα καταστήματα, τα
κομψά εστιατόρια κλπ.
4η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - Λας Βέγκας
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Λας Βέγκας. Εδώ
τα φώτα έχουν να σβήσουν από… τη δεκαετία του ’40! 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! 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 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 ξενοδοχείακαζίνο, 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. 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 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 (5 ώρες).
7η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες (430 χλμ.)
Αναχώρηση για το Λος Άντζελες διασχίζοντας διαδοχικά τις
ερήμους της Νεβάδας και της Καλιφόρνιας, μέσα από τοπία που
θυμίζουν Άγρια Δύση. Στάση για καφέ στο Μπάρστοου. Λίγο
πιο κάτω περνά ο ιστορικός διαπολιτειακός δρόμος Route 66.
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ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ!
ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,
ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Σαν
Φρανσίσκο

ΝΕΒΑ∆Α
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
Μοντερέι
Καρμέλ
Λας Βέγκας
Λος Άντζελες

Γκραντ Κάνυον

Σαν Ντιέγκο

Συνεχίζουμε για επίσκεψη-βόλτα στη Σάντα Μόνικα (περίπου
1:30΄ ώρα), γνωστή από αμέτρητες ταινίες, με μοναδική θέα την
παραλία στις ακτές του Ειρηνικού. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Λος Άντζελες, Ξενάγηση
Μεγάλη ημέρα σήμερα, γεμάτη εικόνες, πληροφορίες και
δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το ιστορικό κέντρο της "Πόλης
των Αγγέλων". Βλέπουμε το κτίριο της ιεραποστολής του 17ου
αιώνα, που λειτουργεί πλέον 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, το Δικαστήριο, το Δημαρχείο, η Αστυνομία και η γιούνιον
Σκουέρ. Μέσω της Sunset Boulevard προχωρούμε στην Rodeo
Drive, τον πασίγνωστο δρόμο με τα πολυτελή καταστήματα,
έτοιμα να υποδεχθούν την - κυρίως - επώνυμη (και ευκατάστατη)
πελατεία του Μπέβερλι Χιλς. Στάση για να θαυμάσουμε την
περίφημη "Λεωφόρο των Αστέρων" (Hollywood Boulevard).
Dolby Theatre και κόκκινο χαλί μας θυμίζουν στιγμιότυπα από
την απονομή των Όσκαρ. Συνεχίζουμε με το Man’s Chinese
Theatre και τον τσιμεντένιο του περίβολο με τα αποτυπώματα
των σταρ. Το σκηνικό συμπληρώνουν εμπορικά κέντρα,
εστιατόρια, εντυπωσιακά φωταγωγημένοι κινηματογράφοι (El
Capitan Theater) και ιστορικά ξενοδοχεία (Hollywood Roosevelt
Hotel). Το βράδυ "επιβάλλεται" επισκεφθείτε το Farmers
Market. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.
9η μέρα: Λος Άντζελες, Universal Studios
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα στούντιο της
γιουνιβέρσαλ (Universal Studios), που βρίσκονται στα

ΑΡΙΖΟΝΑ

περίχωρα του Χόλυγουντ. Με ειδικά τραινάκια θα γυρίσουμε
τον χώρο των στούντιο, που λειτουργούν από τη δεκαετία
του ’30 και έχουν γυριστεί σε αυτά πάμπολλες ταινίες.
Καθοδηγούμενοι από τον ξεναγό σας θα επισκεφθείτε τα
διάφορα θεάματα του πάρκου. Θα δείτε 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.
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" 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. Άφιξη στο Σαν
Ντιέγκο όπου θα δούμε την Gas Lamp District. Μέσω της
εντυπωσιακής, μήκους 3.000 μέτρων San Diego Bridge,
φθάνουμε στο νησί Ντελ Κορονάντο, όπου θα επισκεφθούμε το
5άστερο ομώνυμο ξενοδοχείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά
το απόγευμα.
11η-12η μέρα: Λος Άντζελες - Αθήνα
Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με
ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη την επόμενη μέρα.

ΔΥτιΚεσ ΗΠα - 12 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση € 250 το άτομο για EARLY BOOKING
Τιµές κατ’ άτοµο
Ηµεροµηνία
Απρίλιος
09, 24
Μάιος
09, 20
Ιούνιος
08, 20
Ιούλιος
06, 22
Αύγουστος
11, 23
Σεπτέµβριος
14, 21
Οκτώβριος
12, 19, 26

2κλινο

3κλινο

4κλινο

€ 2495
€ 2495
€ 2530
€ 2500
€ 2500
€ 2495
€ 2495

€ 2375
€ 2375
€ 2410
€ 2390
€ 2390
€ 2375
€ 2375

€ 2300
€ 2300
€ 2350
€ 2320
€ 2320
€ 2300
€ 2300

Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει Έκπτωση € 300 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.

∆ιαφορά
Μονόκλινου
€ 895
€ 895
€ 895
€ 870
€ 875
€ 875
€ 860

ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ

KARMEL

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 10
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (χωρίς πρωινό) • Ξενάγηση στο Σαν
Φρανσίσκο • Ξενάγηση στο Λας Βέγκας (πεζή) • Επίσκεψη στη Σάντα
Μόνικα • Ξενάγηση στο Λος Άντζελες και μεταφορά στα Universal Studios
• είσοδος στα Universal Studios αξίας $105 • 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 Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων,
Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, ειδική
ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια (συνολικά 545€) • Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά υποχρεωτικά $120, πληρωτέα κατά την άφιξη την πρώτη
μέρα • Τοπικοί φόροι στο Λας Βέγκας $95 περίπου το δωμάτιο • Ό,τι δεν
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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• ΔΩρΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.
• Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με ξενάγηση

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ - ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη.
Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"! Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στην "καρδιά" του Μανχάταν.
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία
με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου, το Λίνκολν Σέντερ,
τη Μητροπολιτική Όπερα, το φημισμένο Σχολείο Τεχνών
Julliard, το Central Park, το επιβλητικό κτίριο Ντακότα, το
Πανεπιστήμιο Columbia, το μνημείο του στρατηγού Grant,
το Χάρλεμ με το περίφημο Apollo Theatre κ.ά. Ακολουθεί η
ξακουστή 5η Λεωφόρος με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης,
το Μουσείο Guggenheim, το Frick Museum, τον Πύργο Trump,
τους οίκους μόδας κλπ. Προχωρούμε προς το ροκφέλερ
Σέντερ, ένα συγκρότημα 19 κτιρίων με το παρατηρητήριο
Top of the Rock σε έναν από τους ουρανοξύστες του και
ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την
"καρδιά" των θεάτρων.
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια ξενάγησης
Περιήγηση σε γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό
τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το γκρίνουιτς Βίλατζ, το
Σόχο, τη "Μικρή Ιταλία", που θυμίζει σκηνές από την ταινία
"Ο Νονός", και την Τσάιναταουν. Συνεχίζοντας προς το νότιο
άκρο του Μανχάταν, θα δούμε την Wall Street, το Μπάτερι
Παρκ, το "Σημείο Μηδέν", τον ουρανοξύστη "One World Trade
Center" και την προβλήτα South Street Seaport. Επιβίβαση
σε πλοιάριο από όπου κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας θα
φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό
Ellis Island - πρώην χώρος υποδοχής μεταναστών - το Άγαλμα
της Ελευθερίας, το Στέιτεν Άιλαντ, το New Jersey, το Governor's
Island και το Μπρούκλιν. Μετά το πέρας της κρουαζιέρας
επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η 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 στην εμβληματική γέφυρα
του Μπρούκλιν - την πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια
γέφυρα στον κόσμο, που συνδέει από το 1883 το Μανχάταν
με το Μπρούκλιν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το υπέροχο
Chelsea Market, τη "Μέκκα" των καλοφαγάδων της Νέας
Υόρκης, όπου υπάρχουν και αρκετές επιλογές για shopping.

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.
5η 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
220 καταστήματα που προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή των
καλύτερων σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο,
με προσφορές που κυμαίνονται 20% - 70%. εναλλακτικά
προτείνουμε βόλτα στην Tribeca και κυρίως στο Soho.
6η μέρα: Νέα Υόρκη, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στη Βοστόνη)
Ημέρα ελεύθερη, σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή σε μία
από τις αρχαιότερες πόλεις των ΗΠΑ: τη Βοστόνη. Εναλλακτικά
οι επιλογές σας είναι πολλές. 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.
τη Δημόσια Βιβλιοθήκη: Τι υπέροχο κτίριο! 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.

7η μέρα: Νέα Υόρκη - Φιλαδέλφεια - Ουάσινγκτον (330 χλμ.)
Πρωινή αναχώρηση μέσω Νιου Τζέρσεϊ και Πενσυλβάνια
για την Φιλαδέλφεια, που για τους Αμερικάνους αποτελεί
μια πολύτιμη πόλη της χώρας τους. Εδώ ξεκίνησε πριν από
περίπου 240 χρόνια να γράφεται η επίσημη ιστορία των ΗΠΑ.
Εδώ υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της χώρας
(1776), διαβάστηκε στον λαό το πρώτο Σύνταγμα (1776) και
αποφασίστηκε το σχέδιο της σημαίας των ΗΠΑ (1777). Εδώ
επίσης συνεδρίαζε για δέκα συναπτά έτη (1790-1800) το
Κογκρέσο, αφού η πόλη ανακηρύχθηκε το 1790 πρωτεύουσα
του νεοσύστατου αμερικανικού κράτους. Άφιξη και πανοραμική
περιήγηση, που περιλαμβάνει το Benjamin Franklin Parkway, το
Elsert Alley (τον παλαιότερο κατοικημένο δρόμο στην Αμερική)
και πολλά άλλα. Φθάνοντας στην καρδιά του ιστορικού κέντρου,
θα μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο Liberty Bell και την
πλατεία Συντάγματος, σύμβολα της ελευθερίας στην Αμερική.
Συνεχίζουμε για την Ουάσινγκτον. Η αμερικανική αυτοκρατορία
έχει τη δική της ρώμη και λέγεται Ουάσιγκτον DC - η πρώτη πόλη
στον κόσμο που σχεδιάστηκε και κτίστηκε αποκλειστικά για να
γίνει μια μόνιμη εθνική πρωτεύουσα. Το καλύτερο μέρος για τη
βραδινή σας διασκέδαση είναι η περιοχή της Georgetown. Εκεί
υπάρχουν πολλά μπαράκια με μουσική τζαζ και εστιατόρια.
8η μέρα: Ουάσινγκτον, Ξενάγηση
Στη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε τον Σιδηροδρομικό
Σταθμό γιούνιον, το Καπιτώλιο, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου,
το Ανώτατο Δικαστήριο, το National Mall, τον ύψους 170 μέτρων
Οβελίσκο, το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, το Μνημείο των
Βετεράνων του Βιετνάμ και το Μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν,
που σηματοδοτεί το τέλος της λεωφόρου "The Mall". Στις
όχθες της τεχνητής λεκάνης Tidal Basin βρίσκονται τα Μνημεία
των προέδρων Φράνκλιν ρούσβελτ και Τόμας Τζέφερσον.
Περνώντας από την επιβλητική γέφυρα Μεμόριαλ, φθάνουμε
στο νεκροταφείο Άρλινγκτον με τους τάφους των Κέννεντυ και
το μνημείο του στρατηγού Λι. Επόμενοι σταθμοί μας, ο Λευκός
Οίκος και το Μουσείο του Αεροδιαστήματος (η είσοδος στα
μουσεία δεν χρεώνεται).
9η-10η μέρα: Ουάσινγκτον - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για βόλτες και αγορές ή για να επισκεφθείτε
ένα τουλάχιστον μουσείο παγκοσμίου κλάσης. Το μεσημέρι
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Άφιξη την επόμενη μέρα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (χωρίς πρωινό) • Ξενάγηση στο Βόρειο και στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩρΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί
Ellis κλπ. • Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν • επίσκεψη στο μουσείο μετροπόλιταν με ξενάγηση • 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's • Ξενάγηση στην Φιλαδέλφεια και την Ουάσινγκτον DC •
Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στα ξενοδοχεία • Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (συνολικά 495 €) • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά υποχρεωτικά $ 80 πληρωτέα
με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ

Βοστόνη

Νέα Υόρκη
Φιλαδέλφεια

Ουάσινγκτον

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΟΝΗ
ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ HARVARD ΚΑΙ Μ.Ι.Τ.
1η-6η μέρα: Νέα Υόρκη:
Απολαύστε όλες τις παροχές, ξεναγήσεις και επισκέψεις του
προγράμματος "ΝΕΑ ΥΟρΚΗ - ΟΥΑΣΙΝγΚΤΟΝ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ"
7η ημέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη (346 χλμ.)
Πρωινή αναχώρηση για την Βοστόνη. Μεγάλο μέρος της πόλης
διαθέτει ένα ευρωπαϊκό χρώμα, εν μέρει χάρη στην πλούσια
αποικιακή της ιστορία. Μία από τις αρχαιότερες πόλεις των ΗΠΑ,
η Βοστόνη ιδρύθηκε το 1630 από τους Άγγλους και αποτέλεσε
τον τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά σημαντικά γεγονότα της
Αμερικανικής Επανάστασης. Μετά την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη
Βρετανία, η πόλη συνέχισε να αποτελεί σημαντικό λιμάνι, καθώς
και ένα παγκόσμιο κέντρο για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
Όπως το Λονδίνο με τον πύργο Shard, έτσι και η Βοστόνη έχει
το κτίριο Copley και το Prudential Center να δεσπόζουν πάνω
από τον ποταμό Charles. Είναι τόσος ο μνημειακός πλούτος
αυτής της ιστορικής πόλης, που ακόμα και οι δύο μέρες θα σας
φανούν λίγο! Άφιξη το απόγευμα. Πρώτη γνωριμία με την ιστορική
πόλη και πρωτεύουσα της Πολιτείας της Μασαχουσέτης και της

Νέας Αγγλίας, οι κάτοικοι της οποίας ονομάζονται γιάνκηδες και
υπερηφανεύονται για αυτό. Διανυκτέρευση.
8η ημέρα: Βοστόνη
Σήμερα θα ακολουθήσουμε την περίφημη "Διαδρομή της
Ελευθερίας" (Freedom Trail), όπως ονομάζεται η περιήγηση σε
16 ιστορικά αξιοθέατα της πόλης, τα οποία καλύπτουν δυόμισι
περίπου αιώνες αμερικανικής ιστορίας, από τα χρόνια ακόμα της
αποικιοκρατίας. Θα επισκεφθούμε επίσης το Μπόστον Κόμον
(Boston Common), το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλα
μεγάλα πάρκα των ΗΠΑ (όπως το Central Park της Νέας Υόρκης).
Στο πάρκο αυτό υπάρχουν πεζόδρομοι, αγάλματα και μνημεία,
σιντριβάνια, μικρές λιμνούλες και μεγάλοι χώροι γρασιδιού,
στους οποίους θα δείτε πολλούς επισκέπτες να κάθονται ή και
να ξαπλώνουν. Το καλύτερο μάλλον μέρος είναι η μεγαλύτερη
λιμνούλα στα δυτικά του πάρκου, στην οποία μπορείτε να
κάνετε μια βόλτα με ένα σκάφος σε σχήμα κύκνου ή απλά να
χαλαρώσετε και να θαυμάσετε το καταπράσινο τοπίο με φόντο

νεα ΥορΚΗ - οΥασινΓΚτον - ΦιΛαΔεΛΦεια - 10 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση € 200 το άτομο για EARLY BOOKING
Τιµές κατ’ άτοµο
Ηµεροµηνία

2κλινο

3κλινο

4κλινο

Απρίλιος
20, 26
€ 1675
€ 1580
€ 1530
Μάιος
09, 20
€ 1725
€ 1620
€ 1570
Ιούνιος
08, 22 , 30
€ 1700
€ 1600
€ 1540
Ιούλιος
06, 13, 20, 28
€ 1690
€ 1650
€ 1600
Αύγουστος
02, 10,16, 23
€ 1720
€ 1630
€ 1580
Σεπτέµβριος
14, 21
€ 1670
€ 1590
€ 1540
Οκτώβριος
12, 19, 26
€ 1670
€ 1590
€ 1540
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει Έκπτωση € 300 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.

∆ιαφορά
Μονόκλινου
€ 895
€ 895
€ 835
€ 850
€ 850
€ 835
€ 835

νεα ΥορΚΗ - ΒοστονΗ - 10 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση € 200 το άτομο για EARLY BOOKING
Τιµές κατ’ άτοµο
Ηµεροµηνία

∆ιαφορά
Μονόκλινου
Απρίλιος
20, 26
€ 1695
€ 1600
€ 1550
€ 875
Μάιος
09, 20
€ 1745
€ 1650
€ 1600
€ 895
Ιούνιος
08, 20 , 30
€ 1730
€ 1630
€ 1570
€ 895
Ιούλιος
06, 13, 20, 28
€ 1720
€ 1680
€ 1630
€ 835
Αύγουστος
02, 10,16, 23
€ 1750
€ 1660
€ 1600
€ 850
Σεπτέµβριος
14, 21
€ 1700
€ 1610
€ 1570
€ 850
Οκτώβριος
12, 19, 26
€ 1700
€ 1610
€ 1570
€ 835
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει Έκπτωση € 300 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
2κλινο

3κλινο

4κλινο

τους ουρανοξύστες πάνω από την γέφυρα της λίμνης. Συνεχίζουμε
με τα φημισμένα πανεπιστήμια M.I.T. (Massachusetts Institute of
Technology) και Harvard.
9η-10η μέρα: Βοστόνη - Αθήνα
για σήμερα το πρωί σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο Φάνελ Χολ
(Faneuil Hall). γνωστό ως το "λίκνο της ελευθερίας", το Faneuil Hall
κατασκευάστηκε το 1740-1742 από τον έμπορο Peter Faneuil ως
εμπορική αίθουσα και παραδόθηκε στην πόλη με την προϋπόθεση
ότι θα πρέπει να είναι πάντα ανοικτή για το κοινό. Το ισόγειο είναι
ακόμα κατειλημμένο από πάγκους εμπόρων. Στον επάνω όροφο
βρίσκεται μία αίθουσα συμβουλίων, η οποία τον 18ο και 19ο
αιώνα ήταν τόπος συνάντησης των επαναστατών και αργότερα
των ρεφορμιστών. Στον τέταρτο όροφο βρίσκεται το μουσείο
Ancient and Honorable Artillery, με όπλα, στολές και πίνακες που
απεικονίζουν τις σημαντικότερες μάχες. Το διπλανό Faneuil Hall
Marketplace, που περιλαμβάνει τρεις μεγάλες αίθουσες (Quincy
Market, North Market, South Market), χρονολογείται από τις αρχές
του 19ου αιώνα και σήμερα καταλαμβάνεται από καταστήματα
διαφόρων ειδών, εστιατόρια κλπ. Αναχώρηση το μεσημέρι για
το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα. Άφιξη την
επόμενη μέρα.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
για Νέα Υόρκη • 8 Διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχεία 4* (χωρίς
πρωινό) • Ξενάγηση στο Βόρειο και Νότιο Μανχάταν • ΔΩρο:
Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί
Ellis κλπ. • Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του
Μπρούκλιν • ΔΩρο: επίσκεψη στo μουσείο μετροπόλιταν
με ξενάγηση • 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's •
Ξενάγηση στην Βοστόνη • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/
ξενοδοχείο στην Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/
ξεναγός που θα σας συνοδεύει στο ταξίδι • Αχθοφορικά μιας
αποσκευής κατ' άτομο στα ξενοδοχεία • Ταξιδιωτικά έντυπα •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι,
πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης,
ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (συνολικά € 495) •
τοπικοί φόροι, αχθοφορικά, Φιλοδωρήματα (οχι ξεναγών/
αρχηγών) υποχρεωτικά $80, πληρωτέα με την άφιξη την
πρώτη μέρα • Εισιτήρια του Μετρό • Ό,τι δεν αναφέρεται στα
περιλαμβανόμενα.
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΝΕΟ

• Ξενάγηση στο Βόρειο & Νότιο Μανχάταν
• ΔΩρΟ: Βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλιν και Κρουαζιέρα
• ΔΩρΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με ξενάγηση!

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΒΟΣΤΟΝΗ - ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη.
Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας στην "καρδιά" του Μανχάταν.
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία
με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου, το Λίνκολν Σέντερ, τη
Μητροπολιτική Όπερα, το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard,
το Central Park, το επιβλητικό κτίριο Ντακότα, το Πανεπιστήμιο
Columbia, το μνημείο του στρατηγού Grant, το Χάρλεμ με το
περίφημο Apollo Theatre κ.ά. Ακολουθεί η ξακουστή 5η Λεωφόρος
με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το Μουσείο Guggenheim,
το Frick Museum, τον Πύργο Trump, τους οίκους μόδας κλπ.
Προχωρούμε προς το ροκφέλερ Σέντερ, ένα συγκρότημα 19
κτιρίων με το παρατηρητήριο Top of the Rock σε έναν από τους
ουρανοξύστες του και ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας στην
Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων.
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια ξενάγησης
Περιήγηση σε γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό τους
χρώμα και κουλτούρα, όπως το γκρίνουιτς Βίλατζ, το Σόχο, τη
"Μικρή Ιταλία", που θυμίζει σκηνές από την ταινία "Ο Νονός", και
την Τσάιναταουν. Συνεχίζοντας προς το νότιο άκρο του Μανχάταν,
θα δούμε την Wall Street, το Μπάτερι Παρκ, το "Σημείο Μηδέν", τον
ουρανοξύστη "One World Trade Center" και την προβλήτα South
Street Seaport. Επιβίβαση σε πλοιάριο από όπου κατά τη διάρκεια
της κρουαζιέρας θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες
προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - πρώην χώρος υποδοχής
μεταναστών - το Άγαλμα της Ελευθερίας, το Στέιτεν Άιλαντ, το New
Jersey, το Governor's Island και το Μπρούκλιν. Μετά το πέρας της
κρουαζιέρας επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η 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 στην εμβληματική γέφυρα
του Μπρούκλιν - την πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια
γέφυρα στον κόσμο, που συνδέει από το 1883 το Μανχάταν
με το Μπρούκλιν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το υπέροχο
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Chelsea Market, τη "Μέκκα" των καλοφαγάδων της Νέας Υόρκης,
όπου υπάρχουν και αρκετές επιλογές για shopping. 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.
5η ημέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη (346 χλμ.)
Πρωινή αναχώρηση για την Βοστόνη. Μεγάλο μέρος της πόλης
διαθέτει ένα ευρωπαϊκό χρώμα, εν μέρει χάρη στην πλούσια
αποικιακή της ιστορία. Μία από τις αρχαιότερες πόλεις των ΗΠΑ,
η Βοστόνη ιδρύθηκε το 1630 από τους Άγγλους και αποτέλεσε
τον τόπο όπου έλαβαν χώρα πολλά σημαντικά γεγονότα της
Αμερικανικής Επανάστασης. Μετά την ανεξαρτησία από τη Μεγάλη
Βρετανία, η πόλη συνέχισε να αποτελεί σημαντικό λιμάνι, καθώς
και ένα παγκόσμιο κέντρο για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.
Όπως το Λονδίνο με τον πύργο Shard, έτσι και η Βοστόνη έχει
το κτίριο Copley και το Prudential Center να δεσπόζουν πάνω
από τον ποταμό Charles. Είναι τόσος ο μνημειακός πλούτος
αυτής της ιστορικής πόλης, που ακόμα και οι δύο μέρες θα σας
φανούν λίγο! Άφιξη το απόγευμα. Πρώτη γνωριμία με την ιστορική
πόλη και πρωτεύουσα της Πολιτείας της Μασαχουσέτης και της
Νέας Αγγλίας, οι κάτοικοι της οποίας ονομάζονται γιάνκηδες και
υπερηφανεύονται για αυτό. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα: Βοστόνη, Ξενάγηση
Σήμερα θα ακολουθήσουμε την περίφημη "Διαδρομή της
Ελευθερίας" (Freedom Trail), όπως ονομάζεται η περιήγηση σε
16 ιστορικά αξιοθέατα της πόλης, τα οποία καλύπτουν δυόμισι
περίπου αιώνες αμερικανικής ιστορίας, από τα χρόνια ακόμα
της αποικιοκρατίας. Θα επισκεφθούμε επίσης το Μπόστον Κόμον
(Boston Common), το οποίο δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλα
μεγάλα πάρκα των ΗΠΑ (όπως το Central Park της Νέας Υόρκης).
Στο πάρκο αυτό υπάρχουν πεζόδρομοι, αγάλματα και μνημεία,
σιντριβάνια, μικρές λιμνούλες και μεγάλοι χώροι γρασιδιού,
στους οποίους θα δείτε πολλούς επισκέπτες να κάθονται ή και
να ξαπλώνουν. Το καλύτερο μάλλον μέρος είναι η μεγαλύτερη
λιμνούλα στα δυτικά του πάρκου, στην οποία μπορείτε να
κάνετε μια βόλτα με ένα σκάφος σε σχήμα κύκνου ή απλά να
χαλαρώσετε και να θαυμάσετε το καταπράσινο τοπίο με φόντο

τους ουρανοξύστες πάνω από την γέφυρα της λίμνης. Συνεχίζουμε
με τα φημισμένα πανεπιστήμια M.I.T. (Massachusetts Institute of
Technology) και Harvard.
7η μέρα: Βοστόνη - Νέα Ορλεάνη/Πτήση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Ορλεάνη, την πόλη
που χαρακτηρίζεται από έναν αρμονικότατο συνδυασμό γαλλικής
κουλτούρας, Αμερικανικού Νότου, Ισπανικής και Καραϊβικής
παρουσίας, αλλά και Ευρωπαϊκής παλαιάς πόλης. Η Νέα Ορλεάνη
είναι μία σημαντική πόλη-λιμάνι της Λουιζιάνας στο νότιο άκρο
του Μισσισσιππή, λίγο πριν το ποτάμι συναντήσει τον κόλπο
του Μεξικού. Επίσης, είναι το πιο φημισμένο μέρος στον κόσμο
όσον αναφορά τη μουσική - είναι γνωστή ως το λίκνο της τζαζ.
Απολαύστε την καλύτερη ζωντανή μουσική τζαζ και μπλουζ σε
ένα από τα πολλά μπαρ και κλαμπ, τα περισσότερα από τα οποία
βρίσκονται στην οδό Bourbon.
8η μέρα: Νέα Ορλεάνη, Ξενάγηση
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας ξενάγησης στο "Big Easy",
όπως ονομάζεται η πόλη, καθώς όλα εδώ είναι χαλαρά, θα
δούμε την παλιά γειτονιά Φρεντς Κουόρτερ (French Quarter): ένα
μείγμα γαλλικών - Ευρωπαϊκών κατοικιών, εκκλησιών, μουσείων,
τζαζ μπαρ και εστιατορίων. Έχει δύο όψεις, την ημερήσια και
τη βραδινή, που διαφέρουν τελείως μεταξύ τους. Την ημέρα θα
περιπλανηθούμε με τα πόδια στους δρόμους και τα δρομάκια,
τις αυλές, τα μαγαζάκια, τις εκκλησίες. Η καρδιά της γαλλικής
συνοικίας είναι η πλατεία Τζάκσον (Jackson Square), στην
οποία βρίσκονται το παλιό Δημαρχείο, ο Καθεδρικός ναός του
Αγίου Λουδοβίκου (St. Louis) και αρχοντικά αποικιακού ρυθμού
με τοίχους σε παστέλ αποχρώσεις, μπαλκόνια με περίτεχνα
κιγκλιδώματα από σφυρήλατο σίδερο και ξύλινα παντζούρια. Το
μεσημέρι προτείνουμε βόλτα με ποταμόπλοιο στον Μισσισσιππή.
Άγρια φύση, αιωνόβια δέντρα, πολύχρωμα πουλιά, κάστορες,
χελώνες και σμέρνες συνταξιδεύουν μαζί μας στους βάλτους. Το
βράδυ ακολουθείστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.
9η-10η μέρα: Νέα Ορλεάνη - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής στην Αθήνα. Άφιξη την επόμενη μέρα.
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ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ
ΑΓΟ
Βοστόνη

Νέα Υόρκη
Λάνκαστερ

Φιλαδέλφεια

Ουάσινγκτον

ΑΜΙΣ

Νέα Ορλεάνη

ΝΕΑ ΟΡΛΕΑΝΗ, ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ,
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΒΟΣΤΟΝΗ,
ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ (ΑΜΙΣ, ΜΕΝΝΟΝΙΤΕΣ), ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ
1η έως 8η μέρα: όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα
"νεα ΥορΚΗ - ΒοστονΗ - νεα ορΛεανΗ"
9η μέρα: Νέα Ορλεάνη - Ουάσινγκτον/Πτήση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ουάσιγκτον. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
10η μέρα: Ουάσινγκτον, Ξενάγηση
Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο πρόγραμμά μας
"νεα ΥορΚΗ, οΥασινΓΚτον, ΦιΛαΔεΛΦεια" σελ. 94
11η μέρα: Ουάσινγκτον - Λάνκαστερ (Άμις) - Φιλαδέλφεια
Πρωινή αναχώρηση το Λάνκαστερ (Lancaster), μια από τις
παλαιότερες χερσαίες πόλεις των ΗΠΑ στη νοτιοκεντρική
Πενσυλβάνια. Κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης,

το Λάνκαστερ διετέλεσε για μία ημέρα πρωτεύουσα των ΗΠΑ, στις
27 Σεπτεμβρίου 1777. Στην πόλη ακμάζει η τέχνη και υπάρχουν
πολλά ιστορικά μουσεία. Το Μουσείο Demuth στεγάζεται στο
πρώην σπίτι του φημισμένου ζωγράφου του 20ου αιώνα Charles
Demuth. Επίσης υπάρχει το Μουσείο Τέχνης Lancaster και το
Μουσείο Τέχνης της Philips στην πανεπιστημιούπολη του Franklin
& Marshall College. Στο Lancaster County, το μουσείο Landis Valley
στο Manheim Township έχει εκθέματα που ερμηνεύουν την ιστορία
και τον πολιτισμό του νομού, ειδικά ως κέντρο της γερμανικής
κουλτούρας των Άμις και Μεννονιτών. Στο Λάνκαστερ κατοικεί
και η μεγαλύτερη κοινότητα των Άμις, μια χριστιανική αδελφότητα
που έχει επιλέξει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Μετανάστευσαν
στις αρχές του 18ου αιώνα στην Αμερική και κυρίως στην
Πενσυλβάνια. Ακόμα και σήμερα μιλούν μια ιδιαίτερη διάλεκτο,
που ονομάστηκε πενσυλβανικά γερμανικά (ή πενσυλβανικά

νεα ΥορΚΗ - ΒοστονΗ - νεα ορΛεανΗ - 10 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση € 250 το άτομο για EARLY BOOKING
Τιµές κατ’ άτοµο

Ηµεροµηνία

2κλινο

3κλινο

4κλινο

Απρίλιος
20, 26
€ 2300
€ 2150
€ 2090
Μάιος
09, 20
€ 2300
€ 2150
€ 2090
Ιούνιος
08, 20 , 30
€ 2380
€ 2230
€ 2170
Ιούλιος
06, 13, 20, 28
€ 2350
€ 2200
€ 2140
Αύγουστος
02, 10,16, 23
€ 2350
€ 2200
€ 2140
Σεπτέµβριος
14, 21
€ 2390
€ 2240
€ 2180
Οκτώβριος
12, 19, 26
€ 2350
€ 2200
€ 2140
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει Έκπτωση € 300 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.

∆ιαφορά
Μονόκλινου
€ 895
€ 895
€ 895
€ 835
€ 850
€ 850
€ 835

νεα ΥορΚΗ - ΒοστονΗ, νεα ορΛεανΗ, οΥασινΓΚτον, ΛανΚαστερ, ΦιΛαΔεΛΦεια - 13 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση € 300 το άτομο για EARLY BOOKING

Τιµές κατ’ άτοµο

Ηµεροµηνία

2κλινο

3κλινο

4κλινο

Απρίλιος
20, 26
€ 3100
€ 2950
€ 2890
Μάιος
09, 20
€ 3180
€ 3030
€ 2970
Ιούνιος
08, 20 , 30
€ 3150
€ 3000
€ 2940
Ιούλιος
06, 13, 20, 28
€ 3150
€ 3000
€ 2940
Αύγουστος
02, 10,16, 23
€ 3190
€ 3040
€ 2980
Σεπτέµβριος
14, 21
€ 3150
€ 3000
€ 2940
Οκτώβριος
12, 19, 26
€ 3100
€ 2950
€ 2890
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει Έκπτωση € 300 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.

∆ιαφορά
Μονόκλινου
€ 1195
€ 1195
€ 1135
€ 1150
€ 1150
€ 1135
€ 1195

ολλανδικά). Η αδελφότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική για
την απλότητα που έχει υιοθετήσει στην καθημερινότητά της, τόσο
σε επίπεδο ένδυσης και εμφάνισης, όσο και σε τρόπο ζωής. Ακόμα
πιο εμφατική είναι ίσως η αποστροφή που νιώθουν οι Άμις για
την τεχνολογία και την επιστημονική πρόοδο, επιλέγοντας ακόμα
και σήμερα τις άμαξες και τα άλογα από τα αυτοκίνητα. Μετά
την επίσκεψή μας συνεχίζουμε για την Φιλαδέλφεια. Άφιξη και
πανοραμική περιήγηση, που περιλαμβάνει το Benjamin Franklin
Parkway, το Elsert Alley (τον παλαιότερο κατοικημένο δρόμο στην
Αμερική) και πολλά άλλα. Φθάνοντας στην καρδιά του ιστορικού
κέντρου, μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο Liberty Bell και
την πλατεία Συντάγματος, σύμβολα της ελευθερίας στην Αμερική.
Εκτός από "πνευματικό καμάρι" της Φιλαδέλφειας, το Μουσείο
Τέχνης είναι αναμφίβολα και ένα από τα ομορφότερα και πιο
ειδυλλιακά σημεία της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας.
12η-13η μέρα: Φιλαδέλφεια - Νέα Υόρκη - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά το απόγευμα στο αεροδρόμιο και
πτήση επιστροφής στην Αθήνα. Άφιξη την επόμενη μέρα.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Διαμονή
σε ξενοδοχεία 4* (χωρίς πρωινό) • Ξενάγηση στο Βόρειο και στο
Νότιο Μανχάταν • ΔΩρο: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος
Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. • Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα
του Μπρούκλιν • ΔΩρο: επίσκεψη στο μουσείο μετροπόλιταν με
ξενάγηση • Ξενάγηση στην Βοστόνη • Ξενάγηση στη Νέα Ορλεάνη και
επίσκεψη στο French Quarter • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/
ξενοδοχείο στην Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός •
Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά
έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Επιπλέον στο 13ήμερο πρόγραμμα: • Ξενάγηση στην Ουάσινγκτον
DC και στην Φιλαδέλφεια • Επίσκεψη στο Λάνκαστερ
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι,
Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, Ειδική
ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (συνολικά 565/580€)• Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά υποχρεωτικά, πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη
μέρα 125/150$ • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΜΑΪΑΜΙ

• Επίσκεψη και ξενάγηση στο διαστημικό κέντρο Κέννεντυ εντός της τιμής

ΦΛΟΡΙΝΤΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΟΡΛΑΝΤΟ (DISNEY/UNIVERSAL STUDIOS/EPCOT CENTER/SEA WORLD/LEGOLAND), ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ, ΜΑΪΑΜΙ
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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 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. Συνεχίζουμε προς το Central Park,
τον σημαντικότερο πνεύμονα πρασίνου της αμερικανικής
μεγαλούπολης. Στη δυτική πλευρά του πάρκου βλέπουμε το
επιβλητικό 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, το μνημείο του
στρατηγού των Βορείων Ulysses Grant, που το 1868 εξελέγη
πρόεδρος των Η.Π.Α., τον ποταμό Hudson και το Χάρλεμ με
το περίφημο Apollo Theatre. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή
5η Λεωφόρο με το Μουσείο Guggenheim, το Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης, τον Πύργο Trump, όλους τους Ευρωπαϊκούς
οίκους μόδας και πολλά λαμπερά κοσμηματοπωλεία (Cartier,
Bulgari κ.ά.). Προχωρούμε προς το ροκφέλερ Σέντερ, ένα
συγκρότημα 19 κτιρίων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά
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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.
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης
Περιήγηση σε γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό
τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το γκρίνουιτς Βίλατζ, το
Σόχο, τη "Μικρή Ιταλία", που θυμίζει σκηνές από την ταινία
"Ο Νονός" και την Τσάιναταουν. Συνεχίζοντας προς το νότιο
άκρο του Μανχάταν, θα δούμε την Wall Street, την καρδιά
των μεγάλων επιχειρήσεων και 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. Επιβίβαση σε πλοιάριο από όπου
κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας θα φωτογραφίσουμε τις
αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - πρώην
χώρος υποδοχής μεταναστών - το Άγαλμα της Ελευθερίας,
το Στέιτεν Άιλαντ, το New Jersey, το Governor's Island και
το Μπρούκλιν. Μετά το πέρας της κρουαζιέρας επιστροφή
στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης - Chelsea Market,
γέφυρα του Μπρούκλιν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης Ορλάντο
Αναχωρούμε σήμερα με το Μετρό (ή με πούλμαν σε περίπτωση
20 ατόμων και άνω) για μια βόλτα στην εμβληματική γέφυρα
του Μπρούκλιν και το υπέροχο Chelsea Market, τη "Μέκκα"
των καλοφαγάδων της Νέας Υόρκης, όπου υπάρχουν και
αρκετές επιλογές για shopping. 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. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ορλάντο. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η-6η μέρα: Ορλάντο
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο Ορλάντο μπορούμε
να επισκεφθούμε τα παρακάτω: Μαγικό Βασίλειο της Ντίσνεϊ,
Epcot Center, Universal Resort Orlando, Seaworld Orlando,
Legoland Florida (Ζητήστε μας περιγραφή των Πάρκων).
7η μέρα: Ορλάντο - Διαστημικό Κέντρο Κέννεντυ - Μαϊάμι
Πρωινή οδική αναχώρηση για Μαϊάμι και με ενδιάμεση
στάση στο Διαστημικό Κέντρο Κέννεντυ (Kennedy Space
Center) στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, που είναι η μεγαλύτερη
βάση εκτόξευσης επανδρωμένων και μη διαστημοπλοίων
στις ΗΠΑ. Σήμερα, το Διαστημικό Κέντρο της NASA,
εκτός από χώρος κατασκευής και δοκιμής διαστημικών
οχημάτων, είναι παράλληλα και ένα μοναδικό τουριστικό
αξιοθέατο - εδώ μπορεί κανείς να δει το παρελθόν και το
μέλλον των διαστημικών ταξιδιών, να παρακολουθήσει το
πώς συναρμολογούνται και εκτοξεύονται τα διαστημικά
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λεωφορεία, την εκπαίδευση των Αστροναυτών κλπ.
Συνεχίζουμε για το Μαϊάμι και αντικρίζουμε την εικόνα που
κυριαρχεί στην ηλιόλουστη πολιτεία της Φλόριντας: ωκεανός,
παραλίες, ξενοδοχεία, βίλες, ουρανοξύστες. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και 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.
8η 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.
9η-10η μέρα: Μαϊάμι - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Προς το μεσημέρι μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την επόμενη
μέρα.

ΦΛοριντα - νεα ΥορΚΗ - 10 μέρες
οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση 270 € το άτομο για EARLY BOOKING
Τιµές κατ’ άτοµο
Ηµεροµηνία

2κλινο

3κλινο

4κλινο

Απρίλιος
20, 26
€ 2100
€ 2000
€ 1940
Μάιος
09, 20
€ 2130
€ 2030
€ 1960
Ιούνιος
08, 20 , 30
€ 2080
€ 1980
€ 1920
Ιούλιος
06, 13, 20, 28
€ 2090
€ 1990
€ 1930
Αύγουστος
02, 10,16, 23
€ 2130
€ 2030
€ 1960
Σεπτέµβριος
14, 21
€ 2130
€ 2030
€ 1960
Οκτώβριος
12, 19, 26
€ 2080
€ 1980
€ 1920
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει εΚΠτΩσΗ €300 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες

∆ιαφορά
Μονόκλινου
€ 895
€ 895
€ 895
€ 870
€ 875
€ 875
€ 860

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 8 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 • ΔΩρο: επίσκεψη στο μουσείο μετροπόλιταν με ξενάγηση • Μεταφορά από Ορλάντο στο Μαϊάμι με επίσκεψη στο
Kennedy Space Center (Περιλαμβάνεται το εισιτήριο εισόδου) • Ξενάγηση στο Μαϊάμι • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στην Αμερική
• Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's.
Δεν περιλαµβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική
ασφάλιση (συνολικά € 535) • Τοπικοί φόροι-Αχθοφορικά-Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $150 πληρωτέα με την άφιξη κατά την
πρώτη μέρα • Εισιτήρια του Μετρό* - Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΝΕΝΤΥ
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Ομαδικά Ταξίδια στη Βόρεια Αμερική

Τορόντο

ΚΑΝΑ∆ΑΣ
Κατ. Νιαγάρα
Νέα Υόρκη
Φιλαδέλφεια

κτο
ινγ
άσ
Ου

• Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με ξενάγηση
• ΔΩρΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.
• ΤΟΡΟΝΤΟ
Καραβάκι "Maid of the Mist" στον Νιαγάρα και γραφική πόλη Niagara-on-the-Lake

ν

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ - ΚΑΝΑ∆ΑΣ
Το ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της αγοράς ΧΩΡΙΣ
1η µέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα Υόρκη.
Καλωσορίσατε στο "Μεγάλο Μήλο"! Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στην "καρδιά" του Μανχάταν.
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική πλατεία
με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου, το Λίνκολν Σέντερ, τη
Μητροπολιτική Όπερα, το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard,
το Central Park, το επιβλητικό κτίριο Ντακότα, το Πανεπιστήμιο
Columbia, το μνημείο του στρατηγού Grant, το Χάρλεμ με
το περίφημο Apollo Theatre κ.ά. Ακολουθεί η ξακουστή 5η
Λεωφόρος με το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το Μουσείο
Guggenheim, το Frick Museum, τον Πύργο Trump, τους οίκους
μόδας κλπ. Προχωρούμε προς το ροκφέλερ Σέντερ, ένα
συγκρότημα 19 κτιρίων με το παρατηρητήριο Top of the Rock
σε έναν από τους ουρανοξύστες του και ολοκληρώνουμε την
ξενάγησή μας στην Μπρόντγουεϊ, την "καρδιά" των θεάτρων.
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια ξενάγησης
Περιήγηση σε γειτονιές του Μανχάταν που έχουν το δικό
τους χρώμα και κουλτούρα, όπως το γκρίνουιτς Βίλατζ, το
Σόχο, τη "Μικρή Ιταλία", που θυμίζει σκηνές από την ταινία
"Ο Νονός" και την Τσάιναταουν. Συνεχίζοντας προς το νότιο
άκρο του Μανχάταν, θα δούμε την Wall Street, το Μπάτερι
Παρκ, το "Σημείο Μηδέν", τον ουρανοξύστη "One World Trade
Center" και την προβλήτα South Street Seaport. Επιβίβαση
σε πλοιάριο από όπου κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας θα
φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες προβλήτες, το ιστορικό
Ellis Island - πρώην χώρος υποδοχής μεταναστών - το Άγαλμα
της Ελευθερίας, το Στέιτεν Άιλαντ, το New Jersey, το Governor's
Island και το Μπρούκλιν. Μετά το πέρας της κρουαζιέρας
επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η 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 στην εμβληματική γέφυρα
του Μπρούκλιν - την πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια
γέφυρα στον κόσμο, που συνδέει από το 1883 το Μανχάταν
με το Μπρούκλιν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το υπέροχο
Chelsea Market, τη "Μέκκα" των καλοφαγάδων της Νέας
Υόρκης, όπου υπάρχουν και αρκετές επιλογές για shopping.
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.
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ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ οδικές διαδροµές (αλλά µόνον 330 χλµ.)

5η μέρα: Νέα Υόρκη - Τορόντο /Πτήση, Ξενάγηση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Τορόντο. Άφιξη και
περιήγηση στην πόλη (Πύργος CN, το περίφημο σύμπλεγμα
σταδίου-ξενοδοχείου Rogers Center/πρώην Sky Dome, το
πανέμορφο πάρκο Quenn’s Park που περιβάλλει το Κυβερνείο,
τις κοντινές πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, το εμπορικό
κέντρο Eaton με περισσότερα από 300 καταστήματα, το
Harbourfront Center που "βλέπει" τα νησιά στη λίμνη Οντάριο
κ.ά.). Κάθε συνοικία του Τορόντο αποτελεί και μια μικρογραφία
της πατρίδας των κατοίκων της - το βράδυ σας προτείνουμε να
επισκεφθείτε την ελληνική συνοικία Ντάνφορθ.
6η μέρα: Τορόντο - Καταρράκτες Νιαγάρα, καραβάκι Maid of
the Mist, Niagara-on-the-Lake - Τορόντο
Αναχώρηση για τους Καταρράκτες του ποταμού Νιαγάρα. Θα
δούμε το "πέταλο" και θα θαυμάσουμε από την πλευρά του
Καναδά την Αμερικανική. Η θέα της δύναμης και της ορμής του
νερού, ο ρόχθος της κατακρήμνισης και το παιχνίδι του ουράνιου
τόξου και της ομίχλης, κόβουν την ανάσα των τουριστών, οι
οποίοι υποκλίνονται μπροστά σ’ αυτό το μεγαλείο της φύσης.
Στη συνέχεια βλέπουμε τους πύργους Μinolta, Skylon και το
Clifton Hill. Καιρού επιτρέποντος, θα επιβιβαστούμε στο
καραβάκι Hornblower/Maid of the Mist για να δούμε από το
δυνατόν πλησιέστερα τον θεαματικό καταρράκτη. Η μέρα μας
όμως δεν τελειώνει εδώ: με μια θαυμάσια διαδρομή δίπλα στο
ποτάμι, φθάνουμε στην γραφική πόλη "Νιαγάρας στη Λίμνη"
(Niagara-on-the-Lake), για να μεταφερθούμε στην κυριολεξία
σε μία άλλη εποχή, κάπου στο 1800, όταν το Νιούαρκ ήταν
πρωτεύουσα του Άνω Καναδά. Επιστροφή στο Τορόντο.
7η μέρα: Τορόντο - Ουάσινγκτον /Πτήση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ουάσινγκτον. Δεν
είναι οι ουρανοξύστες, αλλά οι πυλώνες της αμερικανικής
ιστορίας, αυτοί που κυριαρχούν στην πόλη. Η πρωτεύουσα
των ΗΠΑ αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό και επεξεργάζεται
την πολιτική της χώρας από τα κτίρια που περιβάλλουν το
National Mall. Η αμερικανική αυτοκρατορία έχει τη δική της
ρώμη και λέγεται Ουάσιγκτον DC - η πρώτη πόλη στον
κόσμο που σχεδιάστηκε και κτίστηκε αποκλειστικά για να
γίνει μια μόνιμη εθνική πρωτεύουσα. Το καλύτερο μέρος για
τη βραδινή σας διασκέδαση είναι η περιοχή της Georgetown.
Εκεί υπάρχουν πολλά μπαράκια με μουσική τζαζ και
εστιατόρια με εξαιρετικό φαγητό.
8η μέρα: Ουάσινγκτον, Ξενάγηση
Στη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε τον Σιδηροδρομικό

Σταθμό γιούνιον, το Καπιτώλιο, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου,
το Ανώτατο Δικαστήριο, το National Mall, τον ύψους 170 μέτρων
Οβελίσκο, το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, το Μνημείο των
Βετεράνων του Βιετνάμ και το Μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν,
που σηματοδοτεί το τέλος της λεωφόρου "The Mall". Στις όχθες
της τεχνητής λεκάνης Tidal Bassin βρίσκονται τα Μνημεία
των προέδρων Φράνκλιν ρούσβελτ και Τόμας Τζέφερσον.
Περνώντας από την επιβλητική γέφυρα Μεμόριαλ, φθάνουμε
στο νεκροταφείο Άρλινγκτον με τους τάφους των Κέννεντυ.
Ψηλά στον λόφο βρίσκεται το μνημείο του στρατηγού Λι, που
στον Εμφύλιο ηττήθηκε από τον γκραντ. Επόμενοι σταθμοί
μας, ο Λευκός Οίκος και το Μουσείο του Αεροδιαστήματος (η
είσοδος στα μουσεία δεν χρεώνεται).
9η-10η μέρα: Ουάσινγκτον - Φιλαδέλφεια - Νέα Υόρκη - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για βόλτες και αγορές ή για να επισκεφθείτε
ένα τουλάχιστον μουσείο παγκοσμίου κλάσης. Το μεσημέρι
αναχωρούμε για την Φιλαδέλφεια, όπου πριν από περίπου
240 χρόνια ξεκίνησε να γράφεται η επίσημη ιστορία των ΗΠΑ.
Εδώ υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της χώρας
(1776), διαβάστηκε στον λαό το πρώτο Σύνταγμα (1776) και
αποφασίστηκε το σχέδιο της σημαίας των ΗΠΑ (1777). Άφιξη
και πανοραμική περιήγηση, που περιλαμβάνει το Benjamin
Franklin Parkway, το Elsert Alley (τον παλαιότερο κατοικημένο
δρόμο στην Αμερική) και πολλά άλλα. Φθάνοντας στην
καρδιά του ιστορικού κέντρου, μπορείτε να επισκεφθείτε το
περίφημο Liberty Bell και την πλατεία Συντάγματος, σύμβολα
της ελευθερίας στην Αμερική. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο
της Νέας Υόρκης και πτήση επιστροφής στην Αθήνα. Άφιξη την
επόμενη μέρα.

Ομαδικά Ταξίδια στη Βόρεια Αμερική

Τορόντο
Κατ. Νιαγάρα

ΚΑΝΑ∆ΑΣ

Νέα Υόρκη

άσ
Ου
ινγ
ν
κ το

Ακρωτήριο
Κανάβεραλ

Ορλάντο

ΦΛΟΡΙ∆Α

• Επίσκεψη στο Διαστημικό Κέντρο Κέννεντυ/Ακρωτήριο Κανάβεραλ
• Ξενάγηση στο Μαϊάμι

Μαϊάμι

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΗΠΑ

ΚΑΝΑ∆ΑΣ
ΦΛΟΡΙΝΤΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ - ΤΟΡΟΝΤΟ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
ΟΡΛΑΝΤΟ (DISNEY/UNIVERSAL STUDIOS /EPCOTCENTER/SEAWORLD) - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ - ΜΑΪΑΜΙ
1η έως 8η μέρα: όπως στο προηγούμενο πρόγραμμα
"ανατοΛιΚεσ ΗΠα - ΚαναΔασ"
9η μέρα: Ουάσινγκτον - Ορλάντο/Πτήση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ορλάντο. Θέα σε θεματικά
πάρκα, πράσινο όσο φθάνει το μάτι και ατελείωτη ηλιοφάνεια.
10η-11η μέρα: Ορλάντο
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο Ορλάντο μπορούμε να
επισκεφθούμε τα παρακάτω: Μαγικό Βασίλειο της Ντίσνεϊ, Epcot
Center, Universal Resort Orlando, Seaworld Orlando, Legoland Florida
(Ζητήστε μας περιγραφή των Πάρκων).
12η μέρα: Ορλάντο - Διαστημικό Κέντρο Κέννεντι - Μαϊάμι
Πρωινή οδική αναχώρηση για Μαϊάμι, με ενδιάμεση στάση στο
Διαστημικό Κέντρο Κέννεντυ (Kennedy Space Center) στο Ακρωτήριο
Κανάβεραλ, που είναι η μεγαλύτερη βάση εκτόξευσης επανδρωμένων
και μη διαστημοπλοίων στις ΗΠΑ. Σήμερα, το Διαστημικό Κέντρο
της NASA, εκτός από χώρος κατασκευής και δοκιμής διαστημικών
οχημάτων, αποτελεί και ένα μοναδικό τουριστικό αξιοθέατο - εδώ μπορεί
κανείς να δει το παρελθόν και το μέλλον των διαστημικών ταξιδιών,

να παρακολουθήσει το πώς συναρμολογούνται και εκτοξεύονται
τα διαστημικά λεωφορεία, την εκπαίδευση των Αστροναυτών κλπ.
Συνεχίζουμε για το Μαϊάμι. Φθάνοντας, αντικρίζουμε την εικόνα
που κυριαρχεί στην ηλιόλουστη πολιτεία της Φλόριντας: ωκεανός,
παραλίες, ξενοδοχεία, βίλες, ουρανοξύστες. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και 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.

ανατοΛιΚεσ ΗΠα - ΚαναΔασ - 10 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση € 20 το άτομο για EARLY BOOKING

Τιµές κατ’ άτοµο
Ηµεροµηνία

2κλινο

3κλινο

4κλινο

Μάρτιος
16, 24
€ 1750
€ 1650
€ 1600
Απρίλιος
20, 26
€ 1895
€ 1805
€ 1750
Μάιος
09, 20
€ 1895
€ 1805
€ 1750
Ιούνιος
08, 22, 30
€ 1870
€ 1790
€ 1740
Ιούλιος
06,13,20, 28
€ 1865
€ 1770
€ 1730
Αύγουστος
02, 10, 16, 23
€ 1900
€ 1800
€ 1750
Σεπτέµβριος
14, 21
€ 1850
€ 1780
€ 1730
Οκτώβριος
12, 19, 26
€ 1850
€ 1780
€ 1730
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει Έκπτωση € 300 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.

ανατοΛιΚεσ αΚτεσ ΗΠα - ΚαναΔασ - ΦΛοριντα - 15 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση € 250 το άτομο για EARLY BOOKING

Τιµές κατ’ άτοµο
Ηµεροµηνία

2κλινο

3κλινο

4κλινο

Μάρτιος
16, 24
€ 2250
€ 2150
€ 2100
Απρίλιος
20, 26
€ 2850
€ 2750
€ 2650
Μάιος
09, 20
€ 2750
€ 2650
€ 2550
Ιούνιος
08, 22, 30
€ 2750
€ 2650
€ 2550
Ιούλιος
06, 13, 20, 28
€ 2795
€ 2695
€ 2595
Αύγουστος
02, 10, 16, 23
€ 2795
€ 2695
€ 2595
Σεπτέµβριος
14, 21
€ 2750
€ 2650
€ 2550
Οκτώβριος
12, 19, 26
€ 2750
€ 2650
€ 2550
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει Έκπτωση € 320 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.

∆ιαφορά
Μονόκλινου
€ 760
€ 895
€ 895
€ 835
€ 850
€ 850
€ 835
€ 835

∆ιαφορά
Μονόκλινου
€ 1090
€ 1075
€ 1050
€ 1050
€ 1090
€ 1090
€ 1050
€ 1050

13η 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,
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 των κρουαζιερόπλοιων είναι αυτά
που θα δούμε στη συνέχεια, ανάμεσα σε πολλά άλλα αξιόλογα σημεία
της πόλης.
14η-15η μέρα: Μαϊάμι - Πτήση για την Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την
επόμενη μέρα.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • Δύο ή
τρεις εσωτερικές πτήσεις για να μπορούμε να εκμεταλλευθούμε
στο έπακρο τις μέρες μας και όχι να σπαταλάμε χρόνο σε
ατέλειωτες και ανιαρές οδικές διαδρομές (για μείωση κόστους)
• 8/13 διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχεία 4* χωρίς πρωινό • ΔΩρο:
Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί
Ellis κλπ. • Βόλτα στη γέφυρα του Μπρούκλιν • Ξενάγηση στο
Βόρειο και στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩρο: επίσκεψη στο μουσείο
μετροπόλιταν με ξενάγηση • Ξενάγηση στο Τορόντο • Ξενάγηση
στους Καταρράκτες Νιαγάρα • Καραβάκι Maid of the Mist και
γραφική πόλη Niagara-on-the-Lake στους Καταρράκτες
νιαγάρα • Ξενάγηση στην Ουάσινγκτον DC • Μεταφορά ΟρλάντοΜαϊάμι με επίσκεψη στο Kennedy Space Center ( περιλαμβάνεται
το εισητήριο εισόδου) και Ξενάγηση στο Μαϊάμι (ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ
ΑΚΤΕΣ ΗΠΑ μόνον) • 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 Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι,
πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης,
ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (συνολικά 545/565€) •
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, τοπικοί φόροι (οχι ξεναγών/
αρχηγών) υποχρεωτικά $100/$150 πληρωτέα με την άφιξη κατά την
πρώτη μέρα •Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΤΟΡΟΝΤΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΑ∆ΑΣ
Τορόντο, Καταρράκτες Νιαγάρα, Χίλια Νησιά, Οτάβα, Μόντρεαλ (Κεµπέκ)
1η μέρα: Αθήνα - Τορόντο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Τορόντο. Κτισμένο
στην βόρεια ακτή της λίμνης Οντάριο (της μικρότερης από
τις Μεγάλες Λίμνες) και στο νοτιότερο τμήμα της ομώνυμης
πολιτείας, το Τορόντο είναι το πιο δυναμικό και "ζωντανό" αστικό
κέντρο της χώρας. Ιδιαίτερα φιλικό για κατοίκους και επισκέπτες,
αποτελεί το χρηματο-οικονομικό, εμπορικό και βιομηχανικό
κέντρο του Καναδά και συνδυάζει τη γοητεία και τη λάμψη της
σύγχρονης μεγαλούπολης με την άριστη ποιότητα ζωής. Άφιξη
και πρώτη γνωριμία με τη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά.
2η μέρα: Τορόντο, Ξενάγηση
Ξενάγηση στα αξιοθέατα του Τορόντο, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε τον ύψους 553,33 μέτρων Πύργο CN, το
περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου Rogers Center
(πρώην SkyDome), το Δημαρχείο (παλαιό και νέο), το εμπορικό
κέντρο Eaton με περισσότερα από 300 καταστήματα, τα μοντέρνα
κτίρια στο κέντρο της πόλης, το Harbourfront Center που "βλέπει"
τα νησιά στη λίμνη Οντάριο, την Greektown στην Danforth St.
κ.ά. για το βράδυ σας προτείνουμε κάποια θεατρική παράσταση
ή δείπνο στο περιστρεφόμενο εστιατόριο του Πύργου CΝ.
3η μέρα: Τορόντο - Καταρράκτες Νιαγάρα, καραβάκι Maid of the
Mist, Niagara-on-the-Lake - Τορόντο
Πρωινή αναχώρηση για τους Καταρράκτες του Νιαγάρα. Θα
δούμε το "Πέταλο" και θα θαυμάσουμε από την πλευρά του
Καναδά την Αμερικανική. Η θέα της δύναμης και της ορμής του
νερού, ο ρόχθος της κατακρήμνισης και το παιχνίδι του ουράνιου
τόξου και της ομίχλης, κόβουν την ανάσα των τουριστών, οι
οποίοι υποκλίνονται μπροστά σ’ αυτό το μεγαλείο της φύσης.
Στη συνέχεια βλέπουμε τους πύργους Minolta, Skylon και
το Clifton Hill. Καιρού επιτρέποντος, θα επιβιβαστούμε στο
καραβάκι Hornblower/Maid of the Mist για να δούμε από το
δυνατόν πλησιέστερα τον θεαματικό καταρράκτη. Η μέρα μας
όμως δεν τελειώνει εδώ: με μια θαυμάσια διαδρομή δίπλα στο
ποτάμι, μέσα από πανέμορφα τοπία, αμπελώνες και ιστορικά
φρούρια, φθάνουμε στην γραφική Βρετανική πόλη "Νιαγάρας
στη Λίμνη" (Niagara-on-the-Lake), για να μεταφερθούμε στην
κυριολεξία σε μία άλλη εποχή, κάπου στο 1800, όταν το
Νιούαρκ ήταν πρωτεύουσα του Άνω Καναδά. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
4η μέρα: Τορόντο - Χίλια Νησιά - Οτάβα (460 χλμ.)
Αναχωρούμε σήμερα για την πρωτεύουσα του Καναδά, την
Οτάβα. Η διαδρομή μας περνά δίπλα από τη λίμνη Οντάριο,
την πανέμορφη περιοχή Κίνγκστον και Χιλίων Νησιών στα
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σύνορα Καναδά-ΗΠΑ και τον ποταμό Σαιν Λώρενς. για πολλά
χιλιόμετρα η κοίτη του ποταμού πλαταίνει πάρα πολύ, με
αποτέλεσμα να δημιουργείται η "Λίμνη των Χιλίων Νησιών". Οι
Ινδιάνοι ονόμαζαν την περιοχή "Manatoana", δηλαδή "Κήπος του
Μεγάλου Πνεύματος". Άφιξη στην Οτάβα και βόλτα στην γεμάτη
καταστήματα, μπουτίκ, καφέ, εστιατόρια και νυκτερινά κέντρα
περιοχή ByWard Market.
5η μέρα: Οτάβα, Ξενάγηση - Μόντρεαλ (210 χλμ.)
Κατά την σημερινή ξενάγησή μας θα δούμε το περίφημο κανάλι
ριντώ, το Κοινοβούλιο του Καναδά, την Βιβλιοθήκη, το μέγαρο
της Ομοσπονδίας, το Ανώτατο Δικαστήριο, την Κεντρική
Τράπεζα, το Βασιλικό Καναδικό Νομισματοκοπείο, τους
Στάβλους της διάσημης Έφιππης Καναδικής Αστυνομίας (τους
γνωστούς Mounties), τον Καθεδρικό ναό Notre Dame, το Μνημείο
των Πεσόντων, το ξενοδοχείο Σατό Λοριέ κ.ά. Συνεχίζουμε για το
Μόντρεαλ, τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καναδά. Άφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και βόλτα με τον ξεναγό για μία
πρώτη γνωριμία με την πόλη.
6η μέρα: Μόντρεαλ, Ξενάγηση
Το Μόντρεαλ τα έχει όλα στον υπερθετικό βαθμό. Η
φανταστική ατμόσφαιρα αυτής της πόλης και το μοναδικό
ταμπεραμέντο των κατοίκων του προκύπτουν από ένα μίγμα
Βορειοαμερικανικού δυναμισμού και Ευρωπαϊκής ευγένειας.
Παράξενο… λένε ότι στο Μόντρεαλ ο ήλιος ανατέλλει στον
Νότο. Το "γιατί" θα το μάθουμε επί τόπου! Βλέπουμε το παλιό
λιμάνι, την αγορά Bonsecours, την πλατεία Ζακ Καρτιέ, τον

Καθεδρικό ναό Notre Dame, το Πανεπιστήμιο, το Ολυμπιακό
συγκρότημα κ.ά. Το εμπόριο της γούνας έχει παράδοση εδώ.
Η τζαζ της Νέας Ορλεάνης, αλλά και η τοπική μουσική εξίσου
σε τραβούν να σταματήσεις σε κάθε γωνιά, ενώ δύσκολο είναι
να αντισταθεί κανείς στα καταστήματα και τα κομψά εστιατόρια
που παραπέμπουν σε… Παρίσι!
7η μέρα: Μόντρεαλ, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική εκδρομή στο Κεμπέκ)
για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε μια προαιρετική
εκδρομή στο Κεμπέκ, την πιο γραφική πόλη του Καναδά,
στην "καρδιά" της γαλλο-καναδικής κουλτούρας. Το 1985 η
UNESCO ανακήρυξε την Πόλη του Κεμπέκ μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς. Πρόκειται για τη μοναδική πόλη στον Καναδά, αλλά
και σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, που διατηρεί στο ιστορικό
της τμήμα αναλλοίωτα τα οχυρωματικά της έργα. Κυριολεκτικά
"ισορροπεί" πάνω στον βράχο Cap Diamant, δίπλα στον ποταμό
του Αγίου Λαυρεντίου, προς τις εκβολές του, απέναντι από το
γοητευτικό νησί Il d’ Orleans. Θα δούμε την Πλατεία των Όπλων,
την Βασιλική της Παναγίας του Κεμπέκ, το επιβλητικό Chateaux
Frontenac (Σατό Φροντενάκ, σήμερα ξενοδοχείο) με την Terrasse
Dufferin, τον ξύλινο δρόμο, το Quartier Petit Champlain και
το παλιό λιμάνι (με τελεφερίκ). Επιστροφή στο Μόντρεαλ.
Διανυκτέρευση.
8η-9η μέρα: Μόντρεαλ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη την
επόμενη μέρα.

ανατοΛιΚοσ ΚαναΔασ - 9 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση 300€ το άτομο για EARLY BOOKING
Τιµές κατ’ άτοµο | Ηµεροµηνία
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος

12, 20
10, 22
13, 20
11, 27

2κλινο

3κλινο

4κλινο

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

1990
2035
2035
1990

1880
1940
1940
1880

1835
1875
1875
1835

∆ιαφορά
Μονόκλινου
€ 795
€ 820
€ 830
€ 815

Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ €250 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Πρωινό καθημερινά • Ξενάγηση στο
Τορόντο • Εκδρομή στους Καταρράκτες του Νιαγάρα • ΔΩρο: Κρουαζιέρα "Maid of the Mist" • Επίσκεψη στα 1000 Νησιά • Ξενάγηση
στο Μόντρεαλ • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στον Καναδά • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • Αχθοφορικά
μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης,
ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια (συνολικά 595 €) • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, τοπικοί φόροι (οχι ξεναγών/αρχηγών)
υποχρεωτικά $100 πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα • Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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• Επίσκεψη στον Παγετώνα Αθαμπάσκα με ειδικά οχήματα και περπάτημα στη γυάλινη Εξέδρα (Glacier Skywalk)
• Συναρπαστική διαδρομή με τραίνο στα Βραχώδη Όρη
• Ημερήσια εκδρομή στην Βικτώρια, στο νησί Βανκούβερ, εντός της τιμής!
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ

ΒΡΑΧΩ∆Η ΟΡΗ - ΚΑΝΑ∆ΑΣ
Πέρασµα στην εποχή των Παγετώνων

Σικάγο, Μπανφ, Λίµνη Moraine, Λίµνη Louise, Τζάσπερ, Παγετώνας Αθαµπάσκα, Βραχώδη Όρη, Βανκούβερ, Βικτώρια
1η μέρα: Αθήνα - Σικάγο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σικάγο, μια δυναμική
εμπορική και βιομηχανική πόλη της πολιτείας Ιλινόις, στην "καρδιά" των
Μεγάλων Λιμνών. Είναι δύσκολο να σκεφθεί κανείς άλλη αμερικάνικη
πόλη που να συνδυάζει τόσο αρμονικά την πιο μοντέρνα αρχιτεκτονική
με ήρεμες εκτάσεις πρασίνου, κουζίνα υψηλού επιπέδου με άπειρες
επιλογές γρήγορου φαγητού ή διεθνούς φήμης μουσεία με υπόγεια,
σκοτεινά jazz μπαρ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και βόλτα στην
"Πόλη των Ανέμων".
2η μέρα: Σικάγο, Ξενάγηση πόλης, Oak Park
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο Μίσιγκαν
και θα δούμε την ομώνυμη μεγάλη λίμνη με τους ουρανοξύστες γύρω
της. Ο ιστορικός Πύργος των Υδάτων (Water Tower) μας θυμίζει την
πυρκαγιά του 1871. Στο ιστορικό κέντρο συνυπάρχουν μπαρ και ψηλά
κτίρια-γραφεία εφημερίδων, μαζί με το "Loop", το σιδηροδρομικό δίκτυο
που συνδέει τα διάφορα τμήματα της πόλης μέσω υπερυψωμένων
γεφυρών. Πιο κάτω βρίσκεται η Στρατιωτική Προβλήτα Navy Pier
και οι ουρανοξύστες Χάνκοκ και Σίαρς. Λίγο έξω από το κέντρο της
πόλης συναντάμε το πάρκο γκραντ, το μεγάλο Συνεδριακό Κέντρο και
την Ελληνική γειτονιά (Greek town). Συνεχίζουμε για το Oak Park (16
χιλιόμετρα από το κέντρο). Εδώ, οι ψηλοί ουρανοξύστες δίνουν τη θέση
τους σε βικτοριανού ρυθμού επαύλεις και σπίτια, πολλά εκ των οποίων
είναι έργα του μεγάλου Frank Lloyd Wright.
Το απόγευμα μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας στο "Magnificent Mile",
ενώ για δείπνο προτείνουμε να επιλέξετε κάποιον ουρανοξύστη με θέα
στη λίμνη και να απολαύσετε το χαρακτηριστικό Αμερικανικό μενού.
3η μέρα: Σικάγο - Κάλγκαρι - Μπανφ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Κάλγκαρι, στην Αλμπέρτα
του Καναδά. Από εκεί αναχωρούμε για το ιδιαίτερα γραφικό Μπανφ,
στο κέντρο των Βραχωδών Ορέων - από τα πιο όμορφα ορεινά τοπία
παγκοσμίως, ιδανική βάση για εξορμήσεις στη γύρω περιοχή.
4η μέρα: Μπανφ - Λίμνη Moraine - Μπανφ
Στο πρόγραμμα της ημέρας "πρωταγωνιστεί" η επίσκεψη στο
θαυμαστό έργο της φύσης, το Εθνικό Πάρκο Μπανφ, το "καμάρι" της
εθνικής κληρονομιάς του Καναδά μαζί με το Εθνικό Πάρκο Τζάσπερ.
Αναχωρούμε για τη Λίμνη Moraine, που βρίσκεται μέσα σε ένα
φανταστικό τοπίο, γνωστό ως "Valley of the Ten Peaks" (Κοιλάδα με
τις 10 κορυφές). Η λίμνη τροφοδοτείται με νερό που προέρχεται από
την τήξη των πάγων και το ιδιαίτερο χρώμα της αλλάζει ανάλογα με την
ένταση και τη γωνία των ηλιακών ακτίνων, καθώς και την αντανάκλαση
των γύρω χιονισμένων βουνοκορφών. Με τελεφερίκ μπορούμε να

ανεβούμε στο όρος Sulphur και να απολαύσουμε μια μοναδική
πανοραμική θέα στα Rockies.
5η μέρα: Μπανφ - Λίμνη Louise - Μπανφ
Η λίμνη Louise αποτελεί ένα φαινόμενο της φύσης που είναι αδύνατον
να περιγραφεί με λόγια… Θα το επισκεφθούμε ανεβαίνοντας σε
υψόμετρο 1.730 μέτρων για να θαυμάσουμε αυτή την υπέροχη τιρκουάζ
λίμνη, περικυκλωμένη από τις σμιλεμένες κορυφές των Βραχωδών
Ορέων, τον παγετώνα Βικτώρια, τις πίστες σκι και… τις καφέ αρκούδες
γκρίζλι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το ξενοδοχείο-κάστρο Fairmont,
ένα πραγματικό κόσμημα της λίμνης.
6η μέρα: Μπανφ - Εθνικό πάρκο Τζάσπερ, Παγετώνας Αθαμπάσκα/
Glacier Skywalk - Τζάσπερ
Ολοήμερη εκδρομή στο Εθνικό πάρκο Τζάσπερ μέχρι τον παγετώνα
Αθαμπάσκα. Το πάρκο Τζάσπερ είναι ένας θαυμαστός τόπος, που θα
σας κλέψει την καρδιά με την άγρια ομορφιά του. Επιβίβαση στα ειδικά
διαμορφωμένα οχήματα ανάβασης στον παγετώνα. Αποκορύφωμα της
σημερινής ημέρας θα είναι το περπάτημα στη γυάλινη εξέδρα Glacier
Skywalk, με τους παγετώνες να δεσπόζουν πάνω από το ύψος των
ματιών σας και τη βαθιά χαράδρα κάτω από τα πόδια σας, που θα
εκτοξεύσει την αδρεναλίνη σας!
7η-8η μέρα: Τζάσπερ - Βραχώδη Όρη - Βανκούβερ/ Διαδρομή με Τραίνο!
Το τμήμα του ταξιδιού που μάλλον θα σας προκαλέσει τις πιο έντονες
συγκινήσεις! Μια ρομαντική διαδρομή στα ίχνη του παρελθόντος,
ανάμεσα σε παγωμένες λίμνες, ποτάμια, καταρράκτες, χαράδρες,

δάση, τούνελ, γέφυρες και άγρια ζωή, ξεκινώντας από τις ψηλότερες
κορυφές των Βραχωδών Ορέων και καταλήγοντας στο επίπεδο
της θάλασσας, στο Βανκούβερ. Το απόγευμα θα γνωρίσουμε το
πολύχρωμο, σύγχρονο, πολύβουο και πολιτισμικά ποικιλόμορφο
Βανκούβερ, μία ακόμη Καναδική πόλη στην οποία θα θέλαμε να
ζούμε. Το Canada Place θα αποτελέσει την αφετηρία μας, με τα
συγκροτήματα των ουρανοξυστών. Το ιστορικό κέντρο γκάσταουν
με την εντυπωσιακή ανάπτυξη και αναδόμησή του θα σας κερδίσει.
Η ανανεωμένη συνοικία γέιλταουν με τις ακριβές μπουτίκ και τα
μοντέρνα εστιατόρια θα σας γοητεύσει. Θα δούμε επίσης το πάρκο
Κουίν Ελίζαμπεθ, την παραλία Ίνγκλις Μπέι, το Europe Hotel, την
Τσάιναταουν, το πάρκο Στάνλεϊ κ.ά.
9η μέρα: Βανκούβερ - Νησί Βανκούβερ/Βικτώρια - Βανκούβερ
Ημερήσια εκδρομή στην Βικτώρια, την πρωτεύουσα της Βρετανικής
Κολομβίας - πιο…Αγγλική και από την ίδια την Αγγλία! Βρίσκεται στο
Νησί Βανκούβερ (στο οποίο φθάνουμε με ferryboat), σε μια θαυμάσια
τοποθεσία πάνω σε ένα έξοχο φυσικό λιμάνι. Το κλίμα της θεωρείται
μεσογειακό, ο ρυθμός της ζωής είναι πιο αργός και το κέντρο της
όμορφο, με πολλά λουλούδια, πάρκα και διαδρομές για ποδήλατα.
Επιστροφή στο Βανκούβερ το βράδυ.
10η-11η μέρα: Βανκούβερ - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος το πρωί για βόλτες ή επίσκεψη σε κάποιο
μουσείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη
την επόμενη μέρα.

ΒραχΩΔΗ ορΗ ΚαναΔασ - 11 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση 380 € το άτομο για EARLY BOOKING
Τιµές κατ’ άτοµο
Ηµεροµηνία

2κλινο

3κλινο

4κλινο

Ιούλιος
25
€ 2995
€ 2890
€ 2800
Αύγουστος
15
€ 3050
€ 2950
€ 2825
Σεπτέµβριος
18
€ 3050
€ 2950
€ 2825
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει ΕΚΠΤΩΣΗ €300 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες

∆ιαφορά
Μονόκλινου
€ 1215
€ 1290
€ 1215

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*, 4* με πρωινό • Ξενάγηση στο Σικάγο
και επίσκεψη στο Oak Park • Ανεπανάληπτες περιηγήσεις σε Μπανφ, Λίμνη Louise, Λίμνη Moraine, Τζάσπερ • Επίσκεψη στον παγετώνα
Αθαμπάσκα με ειδικά οχήματα και περπάτημα στη Γυάλινη εξέδρα (Glacier Skywalk) • Μοναδική εμπειρία το τραίνο μέσα από τα Βραχώδη
Όρη • Ξενάγηση στο Βανκούβερ • Ημερήσια εκδρομή στην Βικτώρια εντός της τιμής! • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο στον
Καναδά • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός-ξεναγός • Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, ειδική
ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια συνολικά € 645 • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, τοπικοί φόροι (οχι ξεναγών/αρχηγών) υποχρεωτικά $150
πληρωτέα με την άφιξη κατά την πρώτη μέρα • Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΥΠόλόιΠΕΣ
ΕΚΔρόΜΕΣ
ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ
Η ταξιδιωτική αυτή εµπειρία δεν συγκρίνεται µε καµία άλλη...

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΤΟΡΟΝΤΟ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ

• ΞΕΝΑγΗΣΗ ΣΤΟ ΒΟρΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ
• ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΤρΟΠΟΛΙΤΑΝ ΜΕ ΞΕΝΑγΗΣΗ •
ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ γΕΦΥρΑ ΤΟΥ ΜΠρΟΥΚΛΙΝ ΚΑΙ ΚρΟΥΑΖΙΕρΑ
• ΞΕΝΑγΗΣΗ ΣΤΟ ΤΟρΟΝΤΟ • ΚΑρΑΒΑΚΙ "MAID OF THE MIST"
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑρρΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΝΙΑγΑρΑ

∆ΥΤΙΚΕΣ Η.Π.Α. µε ΚΑΝΑ∆Α

ΤΟρΟΝΤΟ, ΚΑΤΑρρΑΚΤΕΣ ΝΙΑγΑρΑ, ΣΙΚΑγΟ, ΛΑΣ ΒΕγΚΑΣ,
(γΚρΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ), ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, (ΣΑΝ ΝΤΙΕγΚΟ/LONG
BEACH, HUNTINGTON BEACH, NEWPORT BEACH, LAGUNA
BEACH, DANA POINT, CORONADO ISLAND), UNIVERSAL
STUDIOS, HOLLYWOOD

∆ΥΤΙΚΕΣ Η.Π.Α. - ΚΑΝΑ∆ΑΣ
µε Pacific Coast
ΤΟρΟΝΤΟ, ΚΑΤΑρρΑΚΤΕΣ ΝΙΑγΑρΑ, ΣΙΚΑγΟ, ΛΑΣ ΒΕγΚΑΣ,
(γΚρΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ), ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ, (ΣΑΝ ΝΤΙΕγΚΟ),
UNIVERSAL STUDIOS, HOLLYWOOD, ΜΟΝΤΕρΕι, ΚΑρΜΕΛ,
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔρΟΜΟΣ ΝΟ1, ΣΑΝ ΦρΑΝΣΙΣΚΟ

10 µέρες από € 1695

14 µέρες από € 3050

17 µέρες από € 3500

Chicagoland µε ∆υτικές Η.Π.Α.

Chicagoland - ∆υτικές Η.Π.Α.
µε Pacific Coast Highway

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΟΡΛΑΝΤΟ
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΣΙΚΑγΟ, ΛΑΣ ΒΕγΚΑΣ (γΚρΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ), ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
(ΣΑΝ ΝΤΙΕγΚΟ), UNIVERSAL STUDIOS, HOLLYWOOD,
ΜΟΝΤΕρΕι, ΚΑρΜΕΛ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔρΟΜΟΣ ΝΟ1,
ΣΑΝ ΦρΑΝΣΙΣΚΟ

ΑΚρΩΤΗρΙΟ ΚΑΝΑΒΕρΑΛ ΟρΛΑΝΤΟ
(DISNEY/UNIVERSAL STUDIOS/EPCOT CENTER/
SEA WORLD)

ΣΙΚΑγΟ, ΛΑΣ ΒΕγΚΑΣ (γΚρΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ), ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
(ΣΑΝ ΝΤΙΕγΚΟ/LONG BEACH, HUNTINGTON BEACH,
NEWPORT BEACH, LAGUNA BEACH, DANA POINT,
CORONADO ISLAND), UNIVERSAL STUDIOS,
HOLLYWOOD

11 µέρες από € 2800

14 µέρες από € 3050

10 µέρες από € 1995

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΝΑ∆Α

ΤΟρΟΝΤΟ, ΚΑΤΑρρΑΚΤΕΣ ΝΙΑγΑρΑ, ΧΙΛΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΟΤΑΒΑ,
ΜΟΝΤρΕΑΛ, (ΚΕΜΠΕΚ), ΜΠΑΝΦ, ΛΙΜΝΗ MORAINE, ΛΙΜΝΗ
LOUISE, ΤΖΑΣΠΕρ, ΠΑγΕΤΩΝΑΣ ΑΘΑΜΠΑΣΚΑ,
ΒρΑΧΩΔΗ ΟρΗ, ΒΑΝΚΟΥΒΕρ, ΒΙΚΤΩρΙΑ

16 µέρες από € 4790

Για αναχωρήσεις και άλλες επιλογές εκδροµών επισκεφΘείτε το www.manessistravel.gr
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E A r l y
Booking
BLACK FRIDAY & CHRISTMAS

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και παροχές για όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν στη
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων 2019-2020

Blac k
Fr iday

αναχωρήσεις 23,24/11 - 8,9 μέρες
Early Booking διαθέσιμο από 5 αυγούστου 2019
Η έναρξη των εορταστικών αγορών με εκπτώσεις 40%-70%
Δείτε το Macy’s Thanksgiving Day Parade!
Απολαύστε 500 γκαλερί τέχνης, 150 μουσεία, περισσότερα
από 100 θέατρα, 220 καταστήματα και 17.000 εστιατόρια!
Συνδυάστε εξορμήσεις στα μουσεία με απολαυστικές
βόλτες, δοκιμάστε μπέργκερ και υπέροχα cupcakes, δείτε
μιούζικαλ και τζαζ βραδιές, πετάξτε με ελικόπτερο πάνω
από το Μανχάταν, κάντε μια κρουαζιέρα μέχρι το Elis
Island και ...ζήστε το Αμερικάνικο όνειρο!!!

Live Your fairytale!!!

Christmas in New York

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , η Παγκόσµια Μητρόπολη
Early Booking διαθέσιμο από 19 αυγούστου 2019
Ειδικές προσφορές για τους ταξιδιώτες που επιλέγουν να ταξιδέψουν στη ΝΕΑ ΥΟρΚΗ για τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς και Φώτων 2019-2020
Όταν η μαγεία των Χριστουγέννων φτάνει στους δρόμους της, δημιουργεί µια καταπληκτική ατμόσφαιρα!
Πατινάζ γύρω από το τεράστιο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο στο Rockfeller Center, βόλτες µε άμαξες στο Central Park, απίθανα στολισμένες βιτρίνες, πολύχρωμα λαμπιόνια, η
φωνή του Φρανκ Σινάτρα που σε ακολουθεί παντού, είναι η πραγματοποίηση όλων των παιδικών ονείρων…
Η Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα τα ζει, τα γιορτάζει και τα διασκεδάζει µε την ψυχή της και σε "προστάζει" να αφεθείς στο όνειρο

Για αναχωρήσεις και άλλες επιλογές εκδροµών επισκεφΘείτε το www.manessistravel.gr
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Ειδικές Εκδρομές στην Βόρεια Αμερική, Νησιά Ειρηνικού και Ατλαντικού
ΧΑΒΑΗ

Follow your dreams

Ένα μοναδικό ταξίδι στην ελληνική αγορά, που δύσκολα θα επαναληφθεί!

ΝΗΣΙΑ ΧΑΒΑΗΣ

µε Γαλλική Πολυνησία
ΜΠΟΡΑ ΜΠΟΡΑ - ΜΟΟΡΕΑ - ΤΑΪΤΗ

1η μέρα: Αθήνα - Λος Άντζελες
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λος Άντζελες. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λος Άντζελες - Μάουι
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το μαγευτικό Μάουι,
το δεύτερο σε μέγεθος νησί του αρχιπελάγους, που πήρε το
όνομά του από τον ημίθεο Μάουι. Αγαπημένος τόπος των
πρώην βασιλιάδων της Χαβάης, είναι το νησί με τα περισσότερα
χιλιόμετρα παραλιών. Το 2016 το Μάουι αναδείχθηκε καλύτερο
νησί του κόσμου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Tripadvisor,
κερδίζοντας οριακά την Σαντορίνη, η οποία βρέθηκε στη 2η
θέση. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χαλαρώστε και
απολαύστε μια μέρα στον παράδεισο. Aloha, "καλωσορίσατε"!
3η μέρα: Μάουι, γύρος του νησιού
Ξεκινάμε σήμερα για να γνωρίσουμε το νησί, που διατηρεί μέχρι
σήμερα τον αυθεντικό πολυνησιακό χαρακτήρα της Χαβάης
και να θαυμάσουμε την τροπική του βλάστηση, τα τοπία με
τους απόκρημνους βράχους, τους κρατήρες ηφαιστείων και
τις εντυπωσιακές παραλίες. Θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο
διάσημα ηφαίστεια της Χαβάης, το Χαλεακάλα (Haleakala), που
σημαίνει "σπίτι του ήλιου" στη χαβανέζικη γλώσσα. Σε υψόμετρο
3.055 μέτρων βρίσκεται η ψηλότερη κορυφή του νησιού, η Που-ου
Ουλάουλα ("Κόκκινος Λόφος"), αλλά και το μεγαλύτερο αδρανές
ηφαίστειο του κόσμου - η πιο πρόσφατη έκρηξή του ήταν πριν
από 200 χρόνια. Στο Εθνικό Πάρκο Χαλεακάλα θα θαυμάσουμε
το συγκλονιστικό σεληνιακό τοπίο της γύρω περιοχής, αλλά και
την υπέροχη θέα του νησιού. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
τις καταπράσινες σμαραγδένιες κορυφές της κοιλάδας Ιάο
(Πολιτειακό Πάρκο Κοιλάδας Ιάο, Iao Valley State Park), καθώς
και το Ωκεανογραφικό Κέντρο Μάουι (Maui Ocean Center), όπου
οι υπεύθυνοι φυσιοδίφες θα μας δώσουν πολύτιμες πληροφορίες
σχετικά με τον υποβρύχιο κόσμο του νησιού. Τέλος, θα
επισκεφθούμε την γραφική Λαχάινα (Lahaina), την πρωτεύουσα
του ενωμένου χαβανέζικου βασιλείου μέχρι το 1845, όταν πήρε
τα σκήπτρα η Χονολουλού. Στο διάστημα 1820-1860 το λιμάνι
της αποτελούσε το κύριο αγκυροβόλιο για τον βορειοαμερικανικό
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στόλο φαλαινοθηρικών του Ειρηνικού - το 1846 κατέφθασαν εδώ
429 φαλαινοθηρικά! Σήμερα είναι μια όμορφη παραθαλάσσια
πόλη με μοντέρνες γκαλερί τέχνης και φιλόξενα καφέ.
4η μέρα: Μάουι - Νησί της Χαβάης/Μπιγκ Άιλαντ, Χίλο, Περιήγηση
και επίσκεψη στο Mauna Loa Macadamia Nut
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το "Μεγάλο Νησί"
(Μπιγκ Άιλαντ, Big Island), όπως αποκαλούν οι ντόπιοι το
Νησί της Χαβάης. Εδώ, δεσπόζουν οι ηφαιστειακές κορυφές
των Μάουνα Κέα και Μάουνα Λόα, που ξεπερνούν σε ύψος τα
τέσσερα χιλιόμετρα, καθώς και το πιο ενεργό ηφαίστειο της
γης, το Κιλαουέα. Άφιξη στο Χίλο, την μεγαλύτερη πόλη και το
κύριο λιμάνι του νησιού. Το Χίλο είναι επίσης διάσημο για τα
μακαντέμια του, γεγονός που θα διαπιστώσουμε με την επίσκεψή
μας στο Mauna Loa Macadamia Nut, κατά την περιήγησή μας στην
πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Χίλο, Προαιρετική 45λεπτη πτήση πάνω από τα
ηφαίστεια Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων - Χίλο
Μεταφορά στο ελικοδρόμιο για την 45λεπτη πτήση μας πάνω από
τα ηφαίστεια, με τους κρατήρες να κοχλάζουν και τα σεληνιακά
τοπία να δημιουργούν ένα εξωπραγματικό περιβάλλον (έξοδα
ατομικά). Οι συναρπαστικές εμπειρίες της σημερινής μέρας όμως
δεν τελειώνουν εδώ, καθώς θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό Εθνικό
Πάρκο Ηφαιστείων, με το ενεργό ηφαίστειο Κιλαουέα να δεσπόζει
στο κέντρο του. Εδώ θα δούμε και το μουσείο ηφαιστειολογίας
Τζάγκαρ (Jaggar Museum), στο οποίο εκτίθεται σεισμογράφοι,
εξοπλισμός και ρουχισμός σεισμολόγων που μπορεί να εκτεθεί
σε υψηλές θερμοκρασίες κλπ. Το μουσείο προσφέρει επίσης μια
προστατευμένη από τα καιρικά φαινόμενα θέση παρατήρησης του
κρατήρα Χαλεμαουμάου του ηφαίστειου Κιλαουέα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
6η μέρα: Χίλο, Βόλτα με πλοιάριο για παρατήρηση της λάβας να
πέφτει στη θάλασσα - Κόνα
Άλλη μία συναρπαστική μέρα μας περιμένει σήμερα καθώς
η βόλτα με πλοιάριο για παρατήρηση της λάβας που πέφτει
βίαια μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό, δημιουργεί ένα θέαμα

συναρπαστικό!!! Στη συνέχεια θα διασχίσουμε το νησί μέσα από
μια υπέροχη διαδρομή για να φθάσουμε στην άλλη άκρη του,
στην Κόνα, όπου θα περιηγηθούμε και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο
για τα καταστήματα της πόλης, αλλά και για να δοκιμάσουμε
τον γευστικότατο καφέ της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Κόνα - Χονολουλού
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της
Χαβάης και την πολυπληθέστερη πόλη της, την Χονολουλού που
βρίσκεται στο νησί Οάχου, το τρίτο σε έκταση νησί της Χαβάης.
Στην τοπική διάλεκτο "χονολούλου" σημαίνει "προστατευμένος
κόλπος". Το αρχιπέλαγος της Χαβάης αποτελεί από το 1959 την
50ή Πολιτεία των Η.Π.Α., την "Πολιτεία του Ουράνιου Τόξου",
όπως είναι γνωστή. Είναι μια σειρά νησιών ηφαιστειογενούς
προέλευσης, που βρίσκονται στον τροπικό του Καρκίνου. Εδώ, θα
συναντήσουμε ένα μείγμα από διάφορες εθνικότητες, με πολλές
επιρροές κυρίως από την Ασία, γεγονός το οποίο είναι διάχυτο
στην κουλτούρα των ντόπιων, που φημίζονται για τη φιλοξενία
τους και την γευστική κουζίνα τους. Το ιδιαίτερης ομορφιάς
φυσικό τοπίο του νησιού αποτελείται από ηφαιστειακές κορυφές,
ανάγλυφα καταπράσινα βράχια, κοραλλιογενή βυθό και οργιώδη
βλάστηση με σπάνια είδη φυτών και λουλουδιών. Οι ειδυλλιακές
παραλίες της Χαβάης αποτέλεσαν ιδανικό σκηνικό για δημοφιλείς
κινηματογραφικές σκηνές. Άφιξη και μεταφορά στο πολυτελές
ξενοδοχείο μας στην διάσημη παραλία Ουάκικι (Waikiki Beach),
που έχει χαρακτηριστεί ως "η πρωτεύουσα του surf" - το εθνικό
σπορ των κατοίκων της Χαβάης. Τακτοποίηση στα δωμάτια
και μια πρώτη αναγνωριστική βόλτα στην γύρω περιοχή και τα
μπαράκια της.
8η μέρα: Χονολουλού, Ξενάγηση, Περλ Χάρμπορ, Κέντρο
Πολυνησιακού Πολιτισμού
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση στο εξωτικής ομορφιάς νησί θα
γνωρίσουμε την πρωτεύουσα Χονολουλού με το εντυπωσιακό
παραδοσιακού αρχιτεκτονικού ρυθμού τοπικό Κοινοβούλιο της
Χαβάης, τις παραδεισένιες παραλίες με τους σέρφερ, την ορεινή
τοποθεσία Ναουνάνου Πάλι, το παλάτι Ιολάνι, που έκτισε ο
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βασιλιάς Καλοκάουα, καθώς και το άγαλμα του βασιλιά ΚαμέχαΜέχα, που κατάφερε να συμφιλιώσει τα νησιά της Πολυνησίας.
Θα δούμε, επίσης, το κτίριο που θα μας θυμίσει την τηλεοπτική
σειρά "Χαβάη 5-0". Θα καταλήξουμε στο λιμάνι του Περλ Χάρμπορ
(Λιμάνι των Μαργαριταριών), Ναύσταθμο του Αμερικανικού
Στόλου του Ειρηνικού, όπου έγινε η μεγάλη αεροπορική επιδρομή
των Ιαπώνων στις 7 Δεκεμβρίου 1941 και η συνακόλουθη
τραγωδία. Από την ακτή διακρίνεται το Εθνικό Μνημείο του USS
Arizona, του πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ, που παραμένει στον
βυθό του ωκεανού. Θα επισκεφθούμε το θρυλικό γιγαντιαίο
θωρηκτό USS Missouri, ένα από τα μεγαλύτερα της κλάσης
του, με μήκος 271μέτρα! Πάνω σε αυτό το πλοίο υπογράφτηκε
το 1945 η Ιαπωνική συνθηκολόγηση. Το Περλ Χάρμπορ έχει
ανακηρυχθεί Εθνικό Ιστορικό γεωγραφικό Ορόσημο (National
Historic Landmark District) και Επίσημη Εθνική Ιστορική
Τοποθεσία (National Register of Historic Places) από τις ΗΠΑ.
Συνεχίζουμε για το Κέντρο Πολυνησιακού Πολιτισμού (Polynesia
Center), όπου σε μια έκταση 42 περίπου στρεμμάτων ανάμεσα
σε κανάλια και κανό, θα δούμε αντιπροσωπευτικά κτίσματα των
νησιών του Ειρηνικού (Σαμόα, Φίτζι, Χαβάη, Ταϊτή, Τόγκα κλπ.).
Επιπλέον, θα βρείτε καταστήματα με προϊόντα των νησιών αυτών
και θα μάθετε πολλά για τη γλώσσα, τα τραγούδια, τους χορούς,
τα ήθη και έθιμα των κατοίκων τους. Δείπνο με παραδοσιακά
πολυνησιακά εδέσματα και χαβανέζικους χορούς. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Χονολουλού, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη για να απολαύσουμε τα καταγάλανα νερά του
Ειρηνικού ή να επιδοθούμε σε διαφόρων ειδών θαλάσσιες
δραστηριότητες - κολύμπι, snorkeling, σκι, σέρφινγκ κλπ.
Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Χονολουλού - Παπεέτε/Ταϊτή
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το μεγαλύτερο από
τα 118 νησιά της γαλλικής Πολυνησίας, την εξωτική Ταϊτή, με
τις απέραντες αμμουδιές, τα σμαραγδένια νερά, τα χρώματα
και τα αρώματα που μαγεύουν κάθε επισκέπτη της. Άφιξη στην
πρωτεύουσα της Ταϊτής, την Παπεέτε και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Ταϊτή, Ολοήμερος γύρος
Ολοήμερος γύρος του νησιού, αρχίζοντας με την επίσκεψη των
τάφων της δυναστείας Πομάρε. Στη συνέχεια θα περάσουμε
από τον κόλπο Ματαβάι, στον οποίο προσέγγιζαν οι πρώτοι
εξερευνητές - μεταξύ των οποίων ο Κουκ και ο Μπουγκενβίλ, που
το 1768 ονόμασε το νησί "Νέα Κύθηρα", εμπνευσμένος πιθανόν
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από τον περίφημο πίνακα του Αντουάν Βατό "Η επιβίβαση για τα
Κύθηρα" - και θα ανεβούμε στον γειτονικό λόφο Ταχαράα με την
ωραία θέα. Συνεχίζουμε για την ηφαιστειακή κοιλάδα Παπάνου,
το θαλάσσιο τούνελ Αραχόχο και το Παπεάρι, το μέρος όπου
σύμφωνα με τη παράδοση αφίχθησαν οι πρώτοι Πολυνήσιοι
κάτοικοι στο νησί. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το Μουσείο
γκωγκέν, τον Βοτανικό Κήπο, τους γραφικούς καταρράκτες
Βαϊπάχι, το Πολυνησιακό μουσείο της Ταϊτής (επίσκεψη) και
τον ναό Αραουράου. Επιστροφή στην Παπεέτε και βόλτα στην
παραλία Μαέβε για να απολαύσουμε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα.
12η μέρα: Ταϊτή, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη για χαλάρωση ή για περαιτέρω εξερεύνηση του
νησιού. Διανυκτέρευση.
13η μέρα: Ταϊτή - Μοορέα, Περιήγηση
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για ένα ακόμα ονειρεμένο νησί,
τη Μοορέα. Ο όρμος του Κουκ, το γραφικό χωριό Πάο Πάο, η
κοιλάδα Οπουνόχου με το βασιλικό μαραέ και το Μπελβεντέρ
με την καταπληκτική θέα είναι μερικά από αυτά που θα δούμε
στη σημερινή μας περιήγηση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
14η μέρα: Μοορέα, Ελεύθερη μέρα
Άλλη μια μέρα στον Παράδεισο!!! Χαλαρώσετε σε μαγευτικές
παραλίες, κολυμπήσετε σε θάλασσες με γαλαζοπράσινα
κρυστάλλινα νερά, παραδοθείτε άνευ όρων στην ομορφιά, που η
φύση έχει δωρίσει τόσο απλόχερα στο νησί!
15η μέρα: Μοορέα - Μπόρα Μπόρα, Περιήγηση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την μαγευτική Μπόρα
Μπόρα, που θεωρείται ένα από τα ομορφότερα νησιά της γης.
Η υπέροχη λαγούνα με την μοναδική ατμόσφαιρα και η υπέροχη
τροπική φύση του νησιού θα μας αποκαλυφθούν σε όλο τους
το μεγαλείο κατά τη διάρκεια της σημερινής μας περιήγησης.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
16η μέρα: Μπόρα Μπόρα, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για να χαρούμε τις υπέροχες παραλίες και τις
φυσικές ομορφιές του παραδεισένιου νησιού και ευκαιρία για
κολύμπι, καταδύσεις, βαρκάδες, εκδρομή με jeep 4x4 κλπ.
Σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα στη λιμνοθάλασσα για να
θαυμάσουμε τον εκπληκτικό συνδυασμό των κοραλλιογενών
νησίδων που την περιβάλλουν.
17η μέρα: Μπόρα Μπόρα - Λος Άντζελες
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσων σταθμών
για Λος Άντζελες.
18η μέρα: Λος Άντζελες

Άφιξη στο Λος Άντζελες και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
19η μέρα: Λος Άντζελες - Πτήση για Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο
για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου
σταθμού.
20η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Τιµές κατ’ άτοµο
20 µέρες
Early Booking*

∆ίκλινο Τρίκλινο
9850 €

9390 €

∆ιαφορά
Μονόκλινου
2990 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
Χαβάη, Πτήση πάνω
255 €
από τα ηφαίστεια
Μπόρα Μπόρα,
235 €
Κρουαζιέρα

Οι τιμές ισχύουν για συμμετοχή τουλάχιστον 9 ατόμων και με
κατάθεση προκαταβολής 3000 €/άτομο μέχρι 20/05/2019
* Μετά τις 20/05/2019 η τιμή θα αυξηθεί κατά 600 €
(περίπου και κατόπιν διαθεσιμότητας)
Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 12 άτομα
(συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού)
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
• ξενοδοχεία 4*, 4* sup • Πρωινό στα νησιά και 1 δείπνο στο
Κέντρο Πολυνησιακού Πολιτισμού • Χωρίς πρωινό ή γεύμα/δείπνο
στο Λος Άντζελες • Μεταφορές, ξεναγήσεις, επισκέψεις κλπ., όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα • ξενάγηση στην ταϊτή με επίσκεψη
στο μουσείο του Γκωγκέν • ξενάγηση στην μπόρα μπόρα •
ξενάγηση στην μοορέα • ξεναγήσεις και εκδρομές στα τρία
νησιά της χαβάης: o Γύρος του μεγάλου νησιού της χαβάης με
επίσκεψη στο εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων • Βόλτα με πλοιάριο για
παρατήρηση της λάβας • επίσκεψη στο εθνικό Πάρκο χαλεάκαλα
και στο Ωκεανογραφικό Κέντρο του μάουι • ξενάγηση στην
χονολουλού και στο Περλ χάρμπορ/Θωρηκτό USS Missouri
• επίσκεψη στο Κέντρο Πολυνησιακού Πολιτισμού με δείπνο
πολυνησιακούς χορούς • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός
• Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων,
Φιλοδωρήματα, Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα
αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια: 890 € • Resort Fees
της χαβάης: περίπου 37 $/δωμάτιο/διανυκτέρευση (πληρώνονται
επί τόπου στα ξενοδοχεία) • αποσκευή στις εσωτερικές πτήσεις:
28-30 $/άτομο ανά διαδρομή • Πακέτο Ημιδιατροφής στα νησιά
(14 Γεύματα): 825 € • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
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Ομαδικά Ταξίδια στη Βόρεια Αμερική
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΝΟ1

ΠΑΝΟΡΑΜΑ Η.Π.Α.
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ, ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, ΜΑΪΑΜΙ, ΣΙΚΑΓΟ, ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ, (ΓΚΡΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ), ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ , UNIVERSAL STUDIOS,
(ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ/LONG BEACH, HUNTINGTON BEACH, NEWPORT BEACH, LAGUNA BEACH, DANA POINT, CORONADO ISLAND),
ΜΟΝΤΕΡΕΪ, ΚΑΡΜΕΛ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΝΟ1, ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
2η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση
3η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια ξενάγησης
4η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια ξενάγησης - Chelsea Market,
γέφυρα του Μπρούκλιν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο
πρόγραμμά μας "νέα Υόρκη, Η Παγκόσμια μητρόπολη".
5η μέρα: Νέα Υόρκη - Φιλαδέλφεια - Ουάσινγκτον (360 χλμ.)
Πρωινή αναχώρηση μέσω Νιου Τζέρσεϊ και Πενσυλβάνια
για την Φιλαδέλφεια, που για τους Αμερικάνους αποτελεί
μια πολύτιμη πόλη της χώρας τους. Εδώ ξεκίνησε πριν από
περίπου 240 χρόνια να γράφεται η επίσημη ιστορία των
ΗΠΑ. Εδώ υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας της
χώρας (1776), διαβάστηκε στον λαό το πρώτο Σύνταγμα
(1776) και αποφασίστηκε το σχέδιο της σημαίας των ΗΠΑ
(1777). Εδώ επίσης συνεδρίαζε για δέκα συναπτά έτη (17901800) το Κογκρέσο, αφού η πόλη ανακηρύχθηκε το 1790
πρωτεύουσα του νεοσύστατου αμερικανικού κράτους. Άφιξη
και πανοραμική περιήγηση, που περιλαμβάνει το Benjamin
Franklin Parkway, το Elsert Alley (τον παλαιότερο κατοικημένο
δρόμο στην Αμερική) και πολλά άλλα. Φθάνοντας στην
καρδιά του ιστορικού κέντρου, θα μπορείτε να επισκεφθείτε
το περίφημο Liberty Bell και την πλατεία Συντάγματος,
σύμβολα της ελευθερίας στην Αμερική. Συνεχίζουμε για την
Ουάσινγκτον. Δεν είναι οι ουρανοξύστες, αλλά οι πυλώνες
της αμερικανικής ιστορίας, αυτοί που κυριαρχούν στην πόλη.
Η πρωτεύουσα των ΗΠΑ αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό και
επεξεργάζεται την πολιτική της χώρας από τα κτίρια που
περιβάλλουν το National Mall. Η αμερικανική αυτοκρατορία
έχει τη δική της ρώμη και λέγεται Ουάσιγκτον DC - η πρώτη
πόλη στον κόσμο που σχεδιάστηκε και κτίστηκε αποκλειστικά
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για να γίνει μια μόνιμη εθνική πρωτεύουσα. Το καλύτερο
μέρος για τη βραδινή σας διασκέδαση είναι η περιοχή της
Georgetown. Εκεί υπάρχουν πολλά μπαράκια με μουσική
τζαζ και εστιατόρια με εξαιρετικό φαγητό.
6η μέρα: Ουάσινγκτον, Ξενάγηση
Στη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε τον Σιδηροδρομικό
Σταθμό γιούνιον, το Καπιτώλιο, την Βιβλιοθήκη του
Κογκρέσου, το Ανώτατο Δικαστήριο, το National Mall,
τον ύψους 170 μέτρων Οβελίσκο, το Μουσείο του
Ολοκαυτώματος, το Μνημείο των Βετεράνων του Βιετνάμ
και το Μνημείο του Αβραάμ Λίνκολν, που σηματοδοτεί το
τέλος της λεωφόρου "The Mall". Στις όχθες της τεχνητής
λεκάνης Tidal Basin βρίσκονται τα Μνημεία των προέδρων
Φράνκλιν ρούσβελτ και Τόμας Τζέφερσον. Περνώντας από
την επιβλητική γέφυρα Μεμόριαλ, φθάνουμε στο νεκροταφείο
Άρλινγκτον με τους τάφους των Κέννεντυ. Ψηλά στον λόφο
βρίσκεται το μνημείο του στρατηγού Λι, που στον Εμφύλιο
ηττήθηκε από τον γκραντ. Επόμενοι σταθμοί μας, ο Λευκός
Οίκος και το Μουσείο του Αεροδιαστήματος (η είσοδος στα
μουσεία δεν χρεώνεται).
7η μέρα: Ουάσινγκτον - Μαϊάμι/Πτήση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Μαϊάμι. Καθώς
προσγειωνόμαστε, αντικρίζουμε την εικόνα που κυριαρχεί
στην ηλιόλουστη πολιτεία της Φλόριντας: ωκεανός,
παραλίες, ξενοδοχεία, βίλες, ουρανοξύστες. Φθάνουμε και
κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για
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.
8η 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, 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.
9η μέρα: Μαϊάμι - Σικάγο/Πτήση
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Σικάγο, την
"Πόλη των Ανέμων", που βρίσκεται στην πολιτεία Ιλινόις
(Illinois). Δυναμική βιομηχανική πόλη, που συναγωνίζεται
σε σημαντικότητα τη Νέα Υόρκη. Είναι δύσκολο να σκεφθεί
κανείς άλλη αμερικάνικη πόλη που να συνδυάζει τόσο
αρμονικά την πιο μοντέρνα αρχιτεκτονική με ήρεμες εκτάσεις
πρασίνου, κουζίνα υψηλού επιπέδου με άπειρες επιλογές
καθημερινού γρήγορου φαγητού ή διεθνούς φήμης μουσεία
με υπόγεια, σκοτεινά jazz μπαρ. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Στη συνέχεια, η βόλτα με
τον ξεναγό θα σας βοηθήσει στην πρώτη γνωριμία με την
πόλη και τον παλμό της.

Ομαδικά Ταξίδια στη Βόρεια Αμερική
ΣΙΚΑΓΟ

10η μέρα: Σικάγο, Ξενάγηση πόλης, Oak Park
προτείνουμε να επιλέξετε κάποιον ουρανοξύστη με θέα στη
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα διασχίσουμε τη Λεωφόρο λίμνη και να απολαύσετε το χαρακτηριστικό Αμερικανικό μενού.
Μίσιγκαν, στο τέλος της οποίας θα αντικρύσουμε την 11η μέρα: Σικάγο - Λας Βέγκας/Πτήση
ομώνυμη μεγάλη λίμνη, με τους ουρανοξύστες γύρω από τις 12η μέρα: Λας Βέγκας, Ξενάγηση
όχθες της. Ο ιστορικός Πύργος των Υδάτων (Water Tower) 13η μέρα: Λας Βέγκας, Ελεύθερη μέρα
μας θυμίζει την πυρκαγιά του 1871. Στο ιστορικό κέντρο
(Προαιρετική εκδρομή στο γκραντ Κάνυον)
του Σικάγο συνυπάρχουν μπαρ και ψηλά κτίρια-γραφεία 14η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες (430 χλμ.)
εφημερίδων, μαζί με το "Λουπ" (Loop), το σιδηροδρομικό 15η μέρα: Λος Άντζελες, Ξενάγηση
δίκτυο που συνδέει τα διάφορα τμήματα της πόλης μέσω 16η μέρα: Λος Άντζελες , Universal Studios
υπερυψωμένων γεφυρών. Λίγο παρακάτω θα δούμε την 17η μέρα: Λος Άντζελες, Ελεύθερη μέρα
Στρατιωτική Προβλήτα Νέιβι Πίερ (Navy Pier) - τον πιο
(Προαιρετική εκδρομή στο Σαν Ντιέγκο, με Long
αγαπημένο χώρο αναψυχής των κατοίκων. Εκεί κοντά
Beach, Huntington Beach, Newport Beach, Laguna
βρίσκονται οι ουρανοξύστες Χάνκοκ και Σίαρς (Sears Tower
Beach, Dana Point, Coronado Island)
ή Willis Tower, το ψηλότερο κτίριο της Βόρειας Αμερικής ~ 18η μέρα: Λος Άντζελες - Μοντερέι/Καρμέλ
442,10 μέτρα, 110 όροφοι). Λίγο έξω από το κέντρο της 19η μέρα: Μοντερέι/Καρμέλ - Αυτοκινητόδρομος Νο1
πόλης βρίσκεται το πάρκο γκραντ, το μεγάλο Συνεδριακό
Σαν Φρανσίσκο, Ξενάγηση
Κέντρο και λίγο παρακάτω η Ελληνική γειτονιά (γκρικ 20η μέρα: Σαν Φρανσίσκο, Ελεύθερη μέρα
Τάουν). Συνεχίζουμε για το Oak Park (16 χιλιόμετρα από
(Προαιρετικά: Μιουρ γουντς-Σοσαλίτο)
το κέντρο). Εδώ, οι ψηλοί ουρανοξύστες δίνουν τη θέση 21η-22η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - Αθήνα
τους σε βικτοριανού ρυθμού επαύλεις και σπίτια, πολλά
Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο πρόγραμμά
εκ των οποίων είναι έργα του μεγάλου αρχιτέκτονα Φρανκ
μας "νέα Υόρκη - Δυτικές ΗΠα - σαν Φρανσίσκο"
Λόιντ ράιτ (Frank Lloyd Wright). Το απόγευμα μπορείτε να
από 5η έως 15η μέρα
κάνετε τα ψώνια σας στο "Magnificent Mile", ενώ για δείπνο
Πανοραμα ΗΠα - 22 μέρες
οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση 450 € το άτομο για EARLY BOOKING
Τιµές κατ’ άτοµο | Ηµεροµηνία

2κλινο

3κλινο

4κλινο

∆ιαφορά
Μονόκλινου
€ 1850
€ 1895
€ 1715
€ 1895
€ 1695
€ 1700
€ 1700

Απρίλιος
20
€ 4795
€ 4645
€ 4580
Μάιος
20
€ 4695
€ 4545
€ 4480
Ιούνιος
22
€ 4450
€ 4300
€ 4250
Ιούλιος
20
€ 4695
€ 4545
€ 4480
Αύγουστος
17
€ 4450
€ 4300
€ 4250
Σεπτέµβριος
14
€ 4620
€ 4475
€ 4400
Οκτώβριος
12, 26
€ 4620
€ 4475
€ 4400
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει εΚΠτΩσΗ €300 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης • 20 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 • ΔΩρο: επίσκεψη στο μουσείο μετροπόλιταν με ξενάγηση!!! • Επίσκεψη στην Φιλαδέλφεια • Ξενάγηση στην Ουάσινγκτον
• Ξενάγηση στο Μαϊάμι • Ξενάγηση στο Σικάγο • Ξενάγηση στο Λας Βέγκας (πεζή) • Επίσκεψη στη Σάντα Μόνικα • Ξενάγηση στο Λος Άντζελες •
Μεταφορά και Είσοδος στα Universal Studios Hollywood (αξίας $105) • Επίσκεψη στο Μοντερέι και στο Καρμέλ •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 Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, ειδική ατομική ταξιδιωτική
ασφάλιση (συνολικά € 695) • Φιλοδωρήματα, Αχθοφορικά, Τοπικοί φόροι (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά $200 πληρωτέα με την άφιξη κατά την
πρώτη μέρα • Τοπικοί φόροι στο Λας Βέγκας $120 περίπου το δωμάτιο συνολικά • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

MAIAMI

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

CORONADO ISLAND

HUNTINGTON BEACH
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ΚΟΥΒΑ
Γκουαμά

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΚΟΥΒΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Αβάνα, Βινιάλες, Βαραδέρο, Νέα Υόρκη
1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αβάνα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη αυθημερόν. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Αβάνα, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στην ατμοσφαιρική, μοναδική σε χρώμα και
αρχιτεκτονική πόλη της Αβάνας. Στην είσοδο του ξενοδοχείου θα
μας περιμένει ο συνοδός μας και ένα Αμερικάνικο αυτοκίνητοαντίκα της δεκαετίας του ΄60 - Chevy, Cadillac, Plymouth, Dodge,
Ford - κλασικό και σε άριστη κατάσταση, για μία πανοραμική
βόλτα στην πόλη. Θα ξεκινήσουμε από την περίφημη Μαλεκόν,
τον μήκους 7 χιλιομέτρων παραλιακό δρόμο που διασχίζει
την πόλη, θα περάσουμε από το αριστοκρατικό προάστιο
Μιραμάρ, την 5η Λεωφόρο, την νεκρόπολη Κολόν, τον ποταμό
Αλμεντάρες και την πλατεία Επανάστασης. Μέσω του Βεδάδο,
την καρδιά της σύγχρονης πόλης, θα κατευθυνθούμε προς την
παλιά Αβάνα, όπου θα αποβιβαστούμε για να συνεχίσουμε
την περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα
περάσουμε από το Καπιτώλιο, πιστό αντίγραφο του αντίστοιχου
της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, το Πάρκο της Αδελφότητας και το
μεγάλο Θέατρο της Αβάνας. Αφού επισκεφθούμε το μουσείο
του ρούμι θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο για να
γνωρίσουμε τις 4 φημισμένες πλατείες - την Πλατεία του Αγίου
Φραγκίσκου της Ασίζης, την Παλιά Πλατεία, την Πλατεία των
Όπλων και την Πλατεία του Καθεδρικού - και να δούμε μεταξύ
άλλων, το Παλάσιο ντε Λος Καπιτάνες Χενεράλες, τον ναό Ελ
Τεμπλέτε, το κάστρο της Αληθινής Δύναμης κ.ά. Στη συνέχεια,
περνώντας από την οδό Μερκαδέρες, επισκεπτόμαστε την
μακέτα της Παλιάς Πόλης, όπου θα δούμε σε μικρογραφία μια
πανοραμική εικόνα της Αβάνας. Τέλος, ο συνοδός σας θα σας
δείξει τον διάσημο, λόγω του Έρνεστ Χέμινγουεϊ, πεζόδρομο

3η μέρα: Αβάνα, Ημέρα ελεύθερη,
Προαιρετική εκδρομή στην κοιλάδα Βινιάλες
Ελεύθερη μέρα στην Αβάνα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης
ή για την προαιρετική μας εκδρομή στην κοιλάδα Βινιάλες, ένα
από τα εντυπωσιακότερα τοπία του νησιού, με μοναδικούς
σχηματισμούς λόφων από πωρόλιθο που αναδύθηκαν από
την θάλασσα την εποχή των γεωλογικών μετασχηματισμών και
ονομάζονται mogotes. Θα σταματήσουμε στο παρατηρητήριο
Λος Χασμίνες (Los Jazmines), ένα ιδανικό σημείο για
αναμνηστικές φωτογραφίες, απ’ όπου θα θαυμάσουμε την
κοιλάδα και την γύρω περιοχή. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
την Σπηλιά του Ινδιάνου, ένα σπήλαιο με σταλακτίτες και
σταλαγμίτες, μέρος της διαδρομής του οποίου γίνεται με βάρκες
κατά ομάδες. Επόμενος σταθμός η βραχογραφία διαστάσεων
120x160 μέτρων, ζωγραφισμένη στην πλαγιά ενός 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

Ημέρα ελεύθερη για χαλάρωση, κολύμπι και ξεκούραση.
Προαιρετικά μπορείτε να επιλέξετε την μονοήμερη κρουαζιέρα
με καταμαράν στο νησάκι Κάγιο Μπλάνκο. Η εκδρομή ξεκινά
το πρωί από τη Μαρίνα του Βαραδέρο και περιλαμβάνει
απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ και αναψυκτικά στο σκάφος και
φαγητό με θαλασσινά στο Κάγιο Μπλάνκο. Θα έχετε επίσης την
ευκαιρία να θαυμάσετε τον κοραλλιογενή βυθό σε συγκεκριμένο
σημείο της διαδρομής με εξοπλισμό που παρέχεται δωρεάν
(μάσκα, αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλα) και την μοναδική
εμπειρία να κολυμπήσετε με εκπαιδευμένα δελφίνια, παρουσία
εκπαιδευτών σε ειδικά διαμορφωμένο δελφινάριο στην ανοικτή
θάλασσα. Στο Κάγιο Μπλάνκο θα έχετε ελεύθερο χρόνο στην
παραλία και γεύμα με θαλασσινά στην παραθαλάσσια ταβέρνα
του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.
6η μέρα: Βαραδέρο - Νέα Υόρκη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αβάνας (ανάλογα με την ώρα
πτήσης) και αναχώρηση για Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε
στο "Μεγάλο Μήλο"! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην
"καρδιά" του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (αναλόγως με την
ώρα) μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη,
συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.

4η μέρα: Αβάνα - Βαραδέρο
Πρωινή αναχώρηση για το Βαραδέρο μέσω μιας ενδιαφέρουσας
διαδρομής στη βόρεια ακτογραμμή. Θα δούμε τις παλιές αντλίες
άντλησης πετρελαίου και την πόλη Ματάνσας, που στην
Κούβα θεωρείται η πόλη της διανόησης. Άφιξη, τακτοποίηση
στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε την
θάλασσα και την παραλία του all inclusive ξενοδοχείου μας.

7η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση
8η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης
9η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια ξενάγησης - Chelsea Market,
γέφυρα του Μπρούκλιν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
10η μέρα: Νέα Υόρκη, Woodbury Commons Outlets
(Προαιρετικό)
11η-12η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα

Οβίσπο και στο ξενοδοχείο Ambos Mundos, που βρίσκεται στην
ίδια οδό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

5η μέρα: Βαραδέρο, Ημέρα ελεύθερη
Προαιρετική εκδρομή στο Κάγιο Μπλάνκο

ΚοΥΒα - νεα ΥορΚΗ - 12 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση € 270 το άτομο για EARLY BOOKING
∆ιαφορά
Μονόκλινου
Απρίλιος
3, 16, 20
€ 2375
€ 2235
€ 2190
€ 875
Μάιος
4, 15
€ 2375
€ 2235
€ 2190
€ 875
Ιούνιος
3, 17, 25
€ 2150
€ 2010
€ 1970
€ 890
Ιούλιος
1, 8, 21 ,23 , 28
€ 2295
€ 2175
€ 2100
€ 890
Αύγουστος
4, 11, 18, 25
€ 2295
€ 2175
€ 2100
€ 890
Σεπτέµβριος
9, 16
€ 2150
€ 2010
€ 1970
€ 870
Οκτώβριος
7, 14, 21
€ 2190
€ 2060
€ 2000
€ 900
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει Έκπτωση € 250 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
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2κλινο

3κλινο

4κλινο

αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο
πρόγραμμά μας "νέα Υόρκη, Η Παγκόσμια μητρόπολη"

Περιλαμβάνονται: • 3 Διανυκτερεύσεις στη Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Cohiba Havana 5* με πρωινό • 2
Διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Paradisus Varadero 5* All inclusive • 5 Διανυκτερεύσεις
στη Νέα Υόρκη σε ξενοδοχείο 4* χωρίς πρωινό • Ξενάγηση στην Αβάνα, βόλτα με παλιό αμερικανικό
αυτοκίνητο • Ξενάγηση στο Βόρειο και στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩρο: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση
αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. • Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν • ΔΩρο:
επίσκεψη στο μουσείο μετροπόλιταν με ξενάγηση! • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο
στην Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's •
Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, Βίζα Κούβας, Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα
ΗΠΑ (ESTA) και έξοδα αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (συνολικά € 675) • Τοπικοί φόροι,
Αχθοφορικά, Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά €50 & $50 • Ό,τι δεν αναφέρεται στα
περιλαμβανόμενα.
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ΑΒΑΝΑ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
η άλλη Αβάνα, Βινιάλες, Τεράσας, Νέα Υόρκη
1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
2η μέρα: Αβάνα, Ξενάγηση
αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο
πρόγραμμά μας "Κούβα - νέα Υόρκη"
3η μέρα: Η "άλλη" Αβάνα
Σήμερα θα απολαύσουμε μία διαφορετική Αβάνα. Θα
ξεκινήσουμε με επίσκεψη στο φρούριο Castillo de los Tres
Reyes del Moro και στο κάστρο Castillo San Carlos del la
Campana και θα απολαύσουμε μια εξαιρετική πανοραμική
θέα της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφείοδιοικητήριο του Τσε, όπου φυλάσσεται το οστεοφυλάκιο,
στο οποίο τοποθετήθηκαν τα οστά του για την μεταφορά
τους από τη Βολιβία στην Κούβα. Σειρά έχει το μεγαλύτερο
πούρο στον κόσμο, μήκους 90 μέτρων - προς τιμήν
των 90στών γενεθλίων του Φιντέλ Κάστρο - που έχει
βραβευτεί με 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 σουβενίρ. Συνεχίζουμε
με τα εμπορικά καταστήματα της οδού Μπουλεβάρτ μέχρι
το Μπάριο Τσίνο, την κινέζικη συνοικία της Αβάνας,
όπου 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. Σας προτείνουμε να γευματίσετε στο διάσημο
εστιατόριο Μονέδα Κουβάνα, κτισμένο το 1862 και
βραβευμένο με δεκάδες διεθνή βραβεία. Η θέα προς το
κάστρο, το λιμάνι και την παλιά πόλη της Αβάνας είναι
μοναδική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διάρκεια: 5 ώρες
4η μέρα: Αβάνα, Ημέρα ελεύθερη, Προαιρετική εκδρομή
στην κοιλάδα Βινιάλες
Αναλυτική περιγραφή της εκδρομής αυτής στο πρόγραμμά
μας "Κούβα - Νέα Υόρκη"
5η μέρα: Αβάνα, Ολοήμερη εκδρομή στις Τεράσας
(Προαιρετικό)
Ελεύθερη μέρα στην Αβάνα για περαιτέρω εξερεύνηση
της πόλης ή για την προαιρετική μας εκδρομή στην
Κουβανική ύπαιθρο. Κατευθυνόμενοι δυτικά, στην
περιοχή της οροσειράς Sierra Rosario, θα 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, καταρράκτες (ύψους 22 μέτρων), που
καταλήγουν σε μια φυσική πισίνα, στην οποία όποιος
επιθυμεί μπορεί να κολυμπήσει. Συνεχίζουμε για την
περιοχή Τεράσας, που από το 1968 έχει ενταχθεί σε
ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδάσωσης, με αποτέλεσμα
το 1985 να ανακηρυχθεί από την UNESCO ο πρώτος
προστατευόμενος βιότοπος της Κούβας. Η μοναδική

αΒανα - νεα ΥορΚΗ - 12 μέρες
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση € 270 το άτομο για EARLY BOOKING
∆ιαφορά
Μονόκλινου
Απρίλιος
3, 16, 20
12
€ 2250
€ 2150
€ 2040
€ 835
4, 15
12
€ 2250
€ 2150
€ 2040
€ 850
Μάιος
3, 17, 25
12
€ 2050
€ 1950
€ 1880
€ 850
Ιούνιος
1, 8, 21 ,23 , 28
12
€ 2075
€ 1980
€ 1930
€ 850
Ιούλιος
4, 11, 18, 25
12
€ 2075
€ 1960
€ 1920
€ 875
Αύγουστος
9, 16
12
€ 2050
€ 1950
€ 1910
€ 870
Σεπτέµβριος
7, 14, 21
12
€ 2090
€ 1950
€ 1910
€ 895
Οκτώβριος
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει Έκπτωση € 250 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
Τιµές κατ’ άτοµο | Ηµεροµηνία Ηµέρες

2κλινο

3κλινο

4κλινο

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.
Στη συνέχεια θα χαλαρώσουμε με έναν καφέ ή αναψυκτικό
στο καφέ της λίμνης, όπου μπορείτε προαιρετικά να κάνετε
μια όμορφη βαρκάδα ή βόλτα με αλόγα και για τους πιο
τολμηρούς, να διασχίσετε τη λίμνη με Canopy. Επιστροφή
στην Αβάνα. Διάρκεια: 7-8 ώρες
6η μέρα: Αβάνα - Νέα Υόρκη
7η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση
8η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης
9η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια ξενάγησης - Chelsea Market,
γέφυρα του Μπρούκλιν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
10η μέρα: Νέα Υόρκη, Woodbury Commons Outlets
(Προαιρετικό)
11η-12η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα
αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών
στο πρόγραμμά μας "νέα Υόρκη, Η Παγκόσμια
μητρόπολη"

Περιλαμβάνονται: • 5 Διανυκτερεύσεις στη Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Cohiba Havana 5* με
πρωινό • 5 Διανυκτερεύσεις στη Νέα Υόρκη σε ξενοδοχείο 4* χωρίς πρωινό • 2 Ξεναγήσεις στην
Αβάνα, βόλτα με παλιό αμερικανικό αυτοκίνητο • Ξενάγηση στο Βόρειο και στο Νότιο Μανχάταν •
ΔΩρο: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. • Βόλτα στο Chelsea
Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν • ΔΩρο: επίσκεψη στο μουσείο μετροπόλιταν με
ξενάγηση! • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχεία • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/
ξεναγός •10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's • Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο στο
ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, Βίζα Κούβας, Πρόγραμμα απαλλαγής
από βίζα ΗΠΑ (ESTA) και έξοδα αίτησης, Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (συνολικά € 675) •
Τοπικοί φόροι, Αχθοφορικά, Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά €50 & $50 • Ό,τι
δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΑΒΑΝΑ

ΜΑΪΑΜΙ

ΤΟΡΟΝΤΟ

ΑΒΑΝΑ - ΜΑΪΑΜΙ - ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
2η μέρα: Αβάνα - Επίσκεψη της πόλης της Αβάνας
3η μέρα: Η "άλλη" Αβάνα
αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στα
προγράμματά μας "Κούβα - νέα Υόρκη"
και αβάνα - νέα Υόρκη
4η μέρα: Αβάνα - Μαϊάμι
Αναλόγως της ώρας αναχώρησης της πτήσης, θα
ξεκινήσουμε για το αεροδρόμιο της Αβάνας. Επιβίβαση
και πτήση για Μαϊάμι με νωπές τις αναμνήσεις ενός
μοναδικού ατμοσφαιρικού ταξιδιού. Φθάνοντας, θα
αντικρίσουμε την εικόνα που κυριαρχεί στην ηλιόλουστη
πολιτεία της Φλόριντας: ωκεανός, παραλίες, ξενοδοχεία,
βίλες, ουρανοξύστες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 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
7η μέρα: Νέα Υόρκη, Ξενάγηση
8η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια Ξενάγησης
9η μέρα: Νέα Υόρκη, Συνέχεια ξενάγησης - Chelsea Market,
γέφυρα του Μπρούκλιν, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης
10η μέρα: Νέα Υόρκη,
Woodbury Commons Outlets (Προαιρετικό)
11η-12η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα
αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω ημερών στο
πρόγραμμά μας "νέα Υόρκη, Η Παγκόσμια μητρόπολη"

αΒανα - μαιαμι - νεα ΥορΚΗ - 12 μέρες
οι τιμές είναι υπολογισμένες με Έκπτωση € 270 το άτομο για EARLY BOOKING
Τιµές κατ’ άτοµο
∆ιαφορά
2κλινο
3κλινο
4κλινο
Ηµεροµηνία
Μονόκλινου
Απρίλιος
03, 16, 20
€ 2375
€ 2235
€ 2190
€ 825
Μάιος
04, 15
€ 2375
€ 2235
€ 2190
€ 840
Ιούνιος
03, 17, 25
€ 2250
€ 2150
€ 2080
€ 840
Ιούλιος
01, 08, 21 ,23 , 28
€ 2275
€ 2180
€ 2130
€ 840
Αύγουστος
04, 11, 18, 25
€ 2275
€ 2260
€ 2120
€ 865
Σεπτέµβριος
09, 16
€ 2250
€ 2150
€ 2100
€ 860
Οκτώβριος
07, 14, 21
€ 2290
€ 1150
€ 2110
€ 875
Η ΠΑΙΔΙΚΗ τιμή (2-12 ετών) έχει Έκπτωση € 250 και υπολογίζεται στην τιμή Δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
Περιλαμβάνονται: • 3 Διανυκτερεύσεις στη Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Cohiba Havana 5* με πρωινό • 2 διανυκτερεύσεις στο Μαϊάμι σε ξενοδοχείο 4*
χωρίς πρωινό • 5 Διανυκτερεύσεις στη Νέα Υόρκη σε ξενοδοχείο 4* χωρίς πρωινό • 2 Ξεναγήσεις στην Αβάνα, βόλτα με παλιό αμερικανικό αυτοκίνητο
• Ξενάγηση στο Βόρειο και στο Νότιο Μανχάταν • ΔΩρο: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ. • Βόλτα στο Chelsea
Market και στη γέφυρα του Μπρούκλιν • ΔΩρο: επίσκεψη στο μουσείο μετροπόλιταν με ξενάγηση! • Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/
ξενοδοχείο στην Αμερική • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy's • Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ'
άτομο στο ξενοδοχείο • Ταξιδιωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, Βίζα Κούβας, Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα ΗΠΑ (ESTA) και έξοδα αίτησης, Ειδική
ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση συνολικά € 675 • Τοπικοί φόροι, Αχθοφορικά, Φιλοδωρήματα (ΟΧΙ Ξεναγών/Αρχηγών) υποχρεωτικά €50 & $50 • Ό,τι
δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

126

Ομαδικά Ταξίδια στη Βόρεια Αμερική

GOLD RUSH!

Η ORIGINAL Καλιφόρνια
µε Νεβάδα
Φαρ Ουέστ, Εθνικά Πάρκα,
Κοσµοπολίτικες πόλεις ∆υτικής Ακτής
Εθνικό Πάρκο Κοιλάδας του Θανάτου, Λας Βέγκας, Πέρασμα Τιόγκα,
Εθνικό Πάρκο γιοσέμιτι, Σαν Φρανσίσκο, Μοντερέι, Καρμέλ, 17-Mile Drive,
Αυτοκινητόδρομος Ακτής Ειρηνικού, Σάντα Μπάρμπαρα, Μαλιμπού, Σάντα
Μόνικα, Λος Άντζελες, (Σαν Ντιέγκο/Long Beach, Huntington Beach, Newport
Beach, Laguna Beach, Dana Point, Coronado Island)
Έρημος, εκπληκτικά Φυσικά Μνημεία, Εθνικά Πάρκα, ο Αυτοκινητόδρομος της
Ακτής Ειρηνικού (Highway 1), ο Αυτοκινητόδρομος Southern California Coast
Highway ….
Ταξιδέψτε μαζί μας στις πόλεις-θρύλους της Αμερικανικής Δύσης!!!
Αναβιώστε τον Πυρετό του Χρυσού και ανακαλύψτε τις κρυφές ομορφιές
των Ακτών του Ειρηνικού!
Η αποστολή αυτή είναι σχεδιασμένη για λίγα άτομα, το ανώτερο 9, γιατί μόνον
έτσι οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν τις ιδιαίτερες διαδρομές της...
Ειδικές αναχωρήσεις 10,30/8, 14/9, 19/10
16 μέρες Από € 3180

ROUTE 66

∆ιαπολιτειακός ROUTE 66
O Θρυλικός ∆ρόµος
Σικάγο, Σαιντ Λούις, Σπρίνγκφιλντ, Τούλσα, Οκλαχόµα Σίτι,
Αµαρίλλο, Αλµπουκέρκη, Σάντα Φε, Χόλµπρουκ, Εθνικό Πάρκο
Γκραντ Κάνυον, Γουίλιαµς, Λας Βέγκας, Λος Άντζελες, Σάντα Μόνικα
Ετοιμαστείτε για ένα αξέχαστο ταξίδι στο παρελθόν και το παρόν της Αμερικής,
στον ιστορικό Route 66 (ή "Mother Road", "η Μητέρα των Δρόμων"), που
κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα για να συνδέσει το ανεμοδαρμένο
Σικάγο στο Ιλινόις με το ηλιόλουστο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια.
Με μήκος 3.940 χιλιόμετρα (2.448 μίλια) και μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά
κατεύθυνση, ο Route 66 υπήρξε ο πρώτος ασφαλτοστρωμένος αυτοκινητόδρομος
που διέσχισε τις ΗΠΑ, ενώνοντας συνολικά 8 πολιτείες (Ιλινόις, Μισούρι,
Κάνσας, Οκλαχόμα, Τέξας, Νέο Μεξικό, Αριζόνα, Καλιφόρνια).
Η αποστολή αυτή είναι σχεδιασμένη για λίγα άτομα, το ανώτερο 9, γιατί μόνον
έτσι οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν τις ιδιαίτερες διαδρομές της...
Ειδικές αναχωρήσεις 10/6, 17/8, 21/9
19 μέρες Από € 4320

Ζητήστε μας τα αναλυτικά προγράμματα ή επισκευτείτε την
ιστοσελίδα μας www.manessistravel.gr
127

ROADTRIPS
ΣΤηΝ ΑμΕριΚΗ
∆είτε και άλλες επιλογές σε ατοµικά ταξίδια και road trips στο www.manessistravel.gr

Οι προτάσεις µας για τα Ατοµικά
Road Trips στις ΗΠΑ
είναι ανεξάντλητες.
Τα προτεινόµενα ταξίδια µας
αποτελούν ένα µικρό δείγµα των
δυνατοτήτων µας, όµως µπορούν
να αποτελέσουν "πλοηγούς" για
να σχεδιάσουµε από κοινού το δικό
σας ταξίδι - ένα ταξίδι "κοµµένο και
ραµµένο στα µέτρα σας".

Η ιστορία και ο πολιτισµός
του Αµερικάνικου Νότου
ΑΤΛΑΝΤΑ - ΝΑΣΒΙΛ - ΜΕΜΦΙΣ - ΒΙΚΣΜΠΕργΚ - ΝΑΤΣΕΖ
ΜΠΑΤΟΝ ρΟΥΖ - ΝΕΑ ΟρΛΕΑΝΗ - ΦΟρΤ γΟΥΟΛΤΟΝ ΜΠΙΤΣ
ΤΑΛΑΧΑΣΙ - ΣΑΒΑΝΝΑ - ΤΣΑρΛΕΣΤΟΝ

14 µέρες - 12 διαν/σεις από € 2275

∆υτικές Ακτές ΗΠΑ
ΣΙΑΤΛ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΟρΟΥΣ ρΕΝΙΕρ - ΟρΟΣ ΤΗΣ ΑγΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΟρΕγΚΟΝ ΝΤΙΟΥΝΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ρΕΝΤγΟΥΝΤ - ΜΕΝΤΟΤΣΙΝΟ
ΣΑΝ ΦρΑΝΣΙΣΚΟ - ΜΟΝΤΕρΕι - ΚΑρΜΕΛ - ΧΕρΣΟΝΗΣΟΣ BIG SUR
ΚΕΝΤρΙΚΗ ΑΚΤΗ ΚΑΛΙΦΟρΝΙΑΣ - ΣΑΝΤΑ ΜΠΑρΜΠΑρΑ
ΜΑΛΙΜΠΟΥ - ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

12 µέρες - 10 διαν/σεις από € 2295

Εµπιστευτείτε την τεράστια εµπειρία
µας στους προορισµούς αυτούς και
επωφεληθείτε από τις εξαιρετικές
τιµές που µπορούµε να σας
προσφέρουµε µαζί µε τις υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες µας.
Ζητήστε τον σχεδιασµό από τον πιό
ειδικό της Ελληνικής αγοράς στα
ταξίδια ΗΠΑ - Καναδά,
κ. Νικόλαο Ιωάννου.

∆ιαπολιτειακός - US ROUTE 66
ΣΙΚΑγΟ - ΣΑΙΝΤ ΛΟΥιΣ - ΣΠρΙΝγΚΦΙΛΝΤ - ΤΟΥΛΣΑ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ - ΑΜΑρΙΛΛΟ - ΑΛΜΠΟΥΚΕρΚΗ - ΣΑΝΤΑ ΦΕ
ΧΟΛΜΠρΟΥΚ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ γΚρΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ
γΟΥΙΛΙΑΜΣ - ΛΑΣ ΒΕγΚΑΣ - ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

17 µέρες - 15 διαν/σεις από € 3100
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Rocky Mountains - Τα βραχώδη ορεινά σύνορα

ΒΡΑΧΩ∆Η ΟΡΗ - Indian Nation

ΝΤΕΝΒΕρ - ΒρΑΧΩΔΗ ΟρΗ - ΤΣΕγΙΕΝ - ΟρΟΣ ρΑΣΜΟρ
ρΑΠΙΝΤ ΣΙΤΙ - BIG HORN - ΚΟΝΤΙ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ
γΙΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ - γΚρΑΝΤ ΤΕΤΟΝ - ΤΖΑΚΣΟΝ ΧΟΛ
ΣΟΛΤ ΛΕιΚ ΣΙΤΙ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΑρΤΣΕΣ - ΜΟΑΜΠ
ΤΣΙΝΛΕ - γΚΑΛΟΥΠ - ΑΛΜΠΟΥΚΕρΚΗ - ΣΑΝΤΑ ΦΕ - ΤΑΟΣ
ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ - ΚΟΛΟρΑΝΤΟ ΣΠρΙΝγΚΣ

ΛΑΣ ΒΕγΚΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΖΑιΟΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ
ΜΠρΑιΣ ΚΑΝΥΟΝ (γΙΟΥΤΑ) - ΛΙΜΝΗ ΠΑΟΥΕΛ (ΑρΙΖΟΝΑ)
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΚΟρΤΕΖ - ΜΕΣΑ ΒΕρΝΤΕ - ΝΤΟΥρΑγΚΟ
(ΚΟΛΟρΑΝΤΟ) - ΤΑΟΣ (ΝΕΟ ΜΕΞΙΚΟ) - ΝΤΕΝΒΕρ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΒρΑΧΩΔΩΝ ΟρΕΩΝ - STEAMBOAT SPRINGS
(ΚΟΛΟρΑΝΤΟ) - ΤΖΑΚΣΟΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ γΚρΑΝΤ ΤΕΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ γΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ - ΣΟΛΤ ΛΕιΚ ΣΙΤΙ (γΙΟΥΤΑ)

15 µέρες - 13 διαν/σεις από € 2290

19 µέρες - 17 διαν/σεις από € 2535

∆υτικά Όνειρα

∆υτικοί Θησαυροί

15 µέρες - 13 διαν/σεις από € 2395

14 µέρες - 12 διαν/σεις από € 2395

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΣΑΝΤΑ ΜΠΑρΜΠΑρΑ - ΣΑΝΤΑ ΜΑρΙΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΑΝΑΧΑιΜ - ΠΑΛΜ ΣΠρΙΝγΚΣ - ΕΘΝΙΚΟ
ΜΟΝΤΕρΕι - ΚΑρΜΕΛ - ΣΑΝ ΦρΑΝΣΙΣΚΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ
ΠΑρΚΟ ΤΖΟΣΟΥΑ ΤρΙ - ΛΑΦΛΙΝ - γΟΥΙΛΙΑΜΣ - ΕΘΝΙΚΟ
γΙΟΣΕΜΙΤΙ - ΒΑιΣΑΛΙΑ -ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΣΕΚΟγΙΑ - ΛΑΣ
ΠΑρΚΟ γΚρΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ - ΛΙΜΝΗ ΠΑΟΥΕΛ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ
ΒΕγΚΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΖΑιΟΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΜΠρΑιΣ
ΜΠρΑιΣ ΚΑΝΥΟΝ - ΦρΕΣΝΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ γΙΟΣΕΜΙΤΙ
ΣΑΝ ΦρΑΝΣΙΣΚΟ - ΚΑρΜΕΛ - ΜΟΝΤΕρΕι - ΚΕΝΤρΙΚΗ ΑΚΤΗ ΚΑΝΥΟΝ - ΛΙΜΝΗ ΠΑΟΥΕΛ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ γρΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ
ΣΕΝΤΟΝΑ - ΦΟΙΝΙΞ - ΠΑΛΜ ΣΠρΙΝγΚΣ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
ΚΑΛΙΦΟρΝΙΑΣ - SOLVAG - ΣΑΝΤΑ ΜΠΑρΜΠΑρΑ

ROADTRIPS
ΣΤηΝ ΑμΕριΚΗ
Είστε παρέα 5 ατόμων και άνω... Aφήστε τον συνεργάτη μας να αναλάβει την πραγματοποίηση των ονείρων σας

∆ΥΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΣΑΝΤΑ ΜΠΑρΜΠΑρΑ - ΣΑΝ ΣΙΜΕΟΝ
ΜΟΝΤΕρΕι - ΣΑΝ ΦρΑΝΣΙΣΚΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ γΙΟΣΕΜΙΤΙ
ΦρΕΣΝΟ - ΛΑΣ ΒΕγΚΑΣ

10 µέρες - 8 διαν/σεις από € 1895

ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Νοτιοδυτικών ΗΠΑ

ΛΑΣ ΒΕγΚΑΣ - ΠΑρΚΟ ΖΑιΟΝ - ΠΑρΚΟ ΜΠρΑιΣ ΚΑΝΥΟΝ ΠρΟΒΟ - ΣΟΛΤ ΛΕιΚ ΣΙΤΙ - ΠΑρΚΟ γΙΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ - γΟΥΕΣΤ
γΙΕΛΟΟΥΣΤΟΟΥΝ - ΚΟΝΤΙ - ΘΕρΜΟΠΟΛΗ - ΣΑιΕΝ/ΤΣΕγΙΕΝ
- ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΒρΑΧΩΔΩΝ ΟρΕΩΝ - ΝΤΕΝΒΕρ - GRAND
JUNCTION - ΣΙΛΒΕρΤΟΝ - ΝΤΟΥρΑΝγΚΟ - ΠΑρΚΟ ΜΕΣΑ
ΒΕρΝΤΕ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΜΟΝΙΟΥΜΕΝΤ - ΛΙΜΝΗ ΠΑΟΥΕΛ
ΠΑρΚΟ γΚρΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ - ΦρΑγΜΑ ΧΟΥΒΕρ - ΛΑΣ ΒΕγΚΑΣ

Ο Νοσταλγικός Νότος

ΟρΛΑΝΤΟ - ΑγΙΟΣ ΑΥγΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΣΑΒΑΝΝΑ - ΤΣΑρΛΕΣΤΟΝ - ΑΤΛΑΝΤΑ
CHEROKEE INDIAN RESERVATION - SMOKY MOUNTAINS
γΚΑΤΛΙΝΜΠΕργΚ - ΝΑΣΒΙΛ - ΜΕΜΦΙΣ - ΝΑΤΣΕΖ
ΝΕΑ ΟρΛΕΑΝΗ - ΤΑΛΑΧΑΣΙ

15 µέρες - 13 διαν/σεις από € 2270

Τα Καλύτερα της ∆ύσης

Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
ΣΑΝ ΦρΑΝΣΙΣΚΟ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΝΑΠΑ - ΣΑΚρΑΜΕΝΤΟ
DUTCH FLAT - ΛΙΜΝΗ ΤΑΧΟΕ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ γΙΟΣΕΜΙΤΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΣΕΚΟγΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΚΙΝγΚΣ ΚΑΝΥΟΝ
ΜΟΝΤΕρΕι - ΚΑρΜΕΛ - ΣΑΝ ΦρΑΝΣΙΣΚΟ

11 µέρες - 9 διαν/σεις από € 1995

ΦAP ΟYEΣT - Εθνικά πάρκα

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΣΑΝΤΑ ΜΠΑρΜΠΑρΑ - ΣΑΝ ΣΙΜΕΟΝ
ΜΟΝΤΕρΕι - ΚΑρΜΕΛ - ΣΑΝ ΦρΑΝΣΙΣΚΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ
γΙΟΣΕΜΙΤΙ - ΦρΕΣΝΟ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΣΕΚΟγΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ
ΠΑρΚΟ ΚΙΝγΚΣ ΚΑΝΥΟΝ - ΜΠΕιΚΕρΣΦΙΛΝΤ - ΛΑΣ ΒΕγΚΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΖΑιΟΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΜΠρΑιΣ ΚΑΝΥΟΝ
ΛΙΜΝΗ ΠΑΟΥΕΛ - γΚρΑΝΤ ΚΑΝΥΟΝ - ΦΛΑγΚΣΤΑΦ
ΠΑΛΜ ΣΠρΙΝγΚΣ - ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΛΑΣ ΒΕγΚΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΠΕρΑΣΜΑ ΤΙΟγΚΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ γΙΟΣΕΜΙΤΙ
ΣΑΝ ΦρΑΝΣΙΣΚΟ - ΜΟΝΤΕρΕι -ΚΑρΜΕΛ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔρΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙρΗΝΙΚΟΥ
ΣΑΝΤΑ ΜΠΑρΜΠΑρΑ - ΜΑΛΙΜΠΟΥ - ΣΑΝΤΑ ΜΟΝΙΚΑ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΠΑΛΜ ΣΠρΙΝγΚΣ - ΛΑΣ ΒΕγΚΑΣ

13 µέρες - 11 διαν/σεις από € 2245

16 µέρες - 14 διαν/σεις από € 2475

13 µέρες - 11 διαν/σεις από € 2315

Πανόραµα Φλόριντας

Ροµαντικός Νότος

Φλόριντα η Φανταστική

ΝΕΑ ΟρΛΕΑΝΗ - ΛΑΦΑγΙΕΤ - ST. FRANCISVILLE
ΝΑΤΣΕΖ - ΒΙΚΣΜΠΕργΚ - γΚρΙΝγΟΥΝΤ - ΜΕΜΦΙΣ
ΝΑΣΒΙΛ - γΚΑΤΛΙΝΜΠΕργΚ - ΕΘΝΙΚΟ ΠΑρΚΟ GREAT SMOKY
MOUNTAINS - ΑΤΛΑΝΤΑ

ΠΑρΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑιΑΜΙ - KEY WEST
ΕΒΕργΚΛΕιΝΤΣ - ΝΗΣΙ ΜΑρΚΟ - ΣΑρΑΣΟΤΑ
ΠΑρΑΛΙΑ ΑγΙΑΣ ΠΕΤρΟΥΠΟΛΗΣ

15 µέρες - 13 διαν/σεις από € 2290

8 µέρες - 6 διαν/σεις από € 1595

ΟρΛΑΝΤΟ - HOMOSASSA SPRINGS - ΤΑρΠΟΝ ΣΠρΙΝγΚΣ
YBOR - ΤΑΜΠΑ - ΣΑρΑΣΟΤΑ - ΦΟρΤ ΜΑγΙΕρΣ
ΕΒΕργΚΛΕιΝΤΣ - ΚΙ γΟΥΕΣΤ - ΜΑιΑΜΙ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΚΕΝΤρΟ ΚΕΝΝΕΝΤΥ - ΑγΙΟΣ ΑΥγΟΥΣΤΙΝΟΣ

12 µέρες - 10 διαν/σεις από € 1895
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ∆Ι
Βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 7/2018, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας EE 2015/2302
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συµµετοχής, οι οποίοι συνιστούν
αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες
συστάσεις που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωµένα ταξίδια µας. Η συµµετοχή σε
οποιοδήποτε οργανωµένο ταξίδι του τουριστικού Οργανισµού µας, προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του
προγράµµατος του συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/
εκδροµέα των Γενικών Όρων Συµµετοχής, σύµφωνα µε το Π.∆. 7/2018. Συνεπώς, απολαµβάνετε όλων
των δικαιωµάτων που προβλέπονται στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής
αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο συµβαλλόµενων
µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισµούς, τιµές, ηµέρες και
ώρες αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε
οργανωµένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συµβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραµµα και το σχετικό
τιµοκατάλογο. Τα προγράµµατα των ταξιδιών ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα
ή στο Site της Manessis (www.manessistravel.gr) (όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και
πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσµεύουν όλους τους ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασµό µε τον
ισχύοντα τιµοκατάλογο.
1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία µας, µε την επωνυµία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, µε έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4,
αριθµό MH.T.E 0206E60000440600, µε τηλέφωνο επικοινωνίας 2103290100 και email info@manessistravel.gr
,που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισµός”, είναι µέλος του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθµός µέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε µόνη
είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία µε άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως µεσάζων µεταξύ άλλων
τουριστικών γραφείων καθώς και των µεταφορικών µέσων, µε τελικό σκοπό την πώληση των οργανωµένων
αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδροµέα.
2. ΓΕΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο µας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραµµα εκάστου ταξιδιού. Τα
προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος κάθε φορά τιµοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που
αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραµµάτων των ταξιδιών µπορεί να αλλάξουν,
λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άµεσα µε τον πλέον
πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουµε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση
των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυµίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας,
όσον αφορά στο ταξίδι σας, θα πρέπει να Περιλαµβάνονται ρητά στη σύµβαση, εφόσον έχουν συµφωνηθεί και
είναι εφικτή η πραγµατοποίησή τους.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ Οι εγγραφές γίνονται µε επίσκεψη στα γραφεία
µας ή στα γραφεία των συνεργατών µας, µε αλληλογραφία (ταχυδροµική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο
και µέσω της ιστοσελίδας µας στο διαδίκτυο, µε την προϋπόθεση (προκειµένου να δεσµευτούν θέσεις στο
συγκεκριµένο ταξίδι): 1ον της πληρωµής της προβλεπόµενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του
ποσού, µετρητοίς, µέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωµένης κάρτας ή µε έµβασµα προς το τουριστικό
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συµµόρφωσης µε τους παρόντες Γενικούς
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής το
συγκεκριµένο ταξίδι, µε τις ηµεροµηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία
του. Το δικαίωµα συµµετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται µε την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ηµέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική
Σύµβαση. Τυχόν µη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόµενο χρόνο, δίνει το δικαίωµα
στον Τουριστικό Οργανισµό µας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχοµένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη,
σύµφωνα µε τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συµβαλλόµενος, ο οποίος εκπροσωπεί
την οικογένεια ή την οµάδα του, έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει όλους τους εκπροσωπούµενους από
αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτοµέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συµµετέχοντες µέσω τρίτου
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο
θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας
παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτοµερώς στη Σύµβαση Οργανωµένου Ταξιδιού
που θα πρέπει να υπογράψετε Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση µέσω
τηλεφώνου, mail κτλ) θα παραλάβετε τη Σύµβαση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (σ’ αυτή την περίπτωση
έχετε το δικαίωµα να υπαναχωρήσετε από τη σύµβαση εντός προθεσµίας 14 ηµερών από την ηµεροµηνία που
σας αποστάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο, λαµβάνοντας υπόψη τα σχετιζόµενα ακυρωτικά τέλη
που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια). Στις οργανωµένες αεροπορικές εκδροµές, ο συνοδός σας θα
βρίσκεται στο αεροδρόµιο άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν µε την άφιξη και την αναχώρηση
από/προς το αεροδρόµιο προορισµού της εκδροµής αντίστοιχα. Ο Οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα
αντικατάστασης του αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδροµής/ταξιδιού. Σε ορισµένες περιπτώσεις
η συνοδεία πραγµατοποιείται µε τοπικούς αντιπροσώπους. Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, δεν φέρει καµία
ευθύνη για τις µέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, µουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιµή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα
τιµοκατάλογο µας. Οι τιµές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ηµέρα που εκδίδεται ο τιµοκατάλογος, µε
βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίµων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιµία ξένων νοµισµάτων σε σχέση µε το €
(Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (πχ ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων κτλ.). Ο Τουριστικός
Οργανισµός µας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των
τιµών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιµή του ταξιδιού µπορεί να αλλάξει µέχρι
20 ηµέρες πριν την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριµένη αύξηση της τιµής θα κοινοποιηθεί
στον ταξιδιώτη υπολογισµένη αναλυτικά µε σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο. Σε περίπτωση αύξησης
της τιµής σε σηµαντικό βαθµό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο
ταξιδιώτης µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί
το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού για τον
ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναµο ή ανώτερης ποιότητας. Υποχρέωση
του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό Οργανισµό µας, εγγράφως την όποια απόφασή του
µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, που όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 3 ηµέρες
από τη στιγµή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιµής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει
εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσµίας, ο Τουριστικός Οργανισµός, είναι υποχρεωµένος να ακυρώσει
τη συµµετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήµατα που έχει καταβάλει χωρίς καµία άλλη υποχρέωση,
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λαµβάνοντας υπόψη τα σχετιζόµενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια. Επίσης,
ο Τουριστικός Οργανισµός µας έχει το δικαίωµα, για ορισµένη χρονική περίοδο ή για περιορισµένο αριθµό
θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών. Οι παιδικές
χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαµονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα
πλοία, µέχρι µια µικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και µόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο
ίδιο δωµάτιο/καµπίνα). Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται, ο δηµοτικός φόρος/φόρος διαµονής. Ειδικότερα για
εκδροµές στην Ελλάδα, δεν περιλαµβάνεται στις αναγραφόµενες τιµές µας ο φόρος διαµονής του άρθρου 53
Ν. 4389/2016,που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η χρέωση είναι ανά δωµάτιο/σουίτα ανά διανυκτέρευση:
Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του νόµου, καταβάλλεται από τον πελάτη, απ’ ευθείας στο
εκάστοτε ξενοδοχείο. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης του τρόπου απόδοσης του ανωτέρω φόρου ή άλλου
φόρου/τέλους, η τιµολογιακή πολιτική µας θα τροποποιηθεί αναλόγως.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, έχει την
υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους
ταξιδιώτες. Όµως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για
λανθασµένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες
καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δροµολογίων των διαφόρων µεταφορικών µέσων
(αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισµού (“εµπάργκο”) περιοχών
εξ αιτίας τροµοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισµός,
δεν µπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωµένων πτήσεων (charters) ή και
δροµολογηµένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή µετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια
οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραµµατίζουν σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν
άλλες µετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων). Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισµός δεν είναι
σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και µπορεί να
οδηγήσουν στη µαταίωση του ταξιδιού ή σε ζηµίες που οφείλονται σε µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των
συµφωνηµένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες,
ατυχήµατα, ασθένειες, επιδηµίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψοµέτρου, κλίµατος, λόγω
γευµάτων που δεν Περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από
εξωγενείς παράγοντες, τραυµατισµοί ή κακουχίες λόγω πολέµου, πραξικοπηµάτων, τροµοκρατικών ενεργειών,
αεροπειρατειών, σεισµών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδηµιών, τοξικών µολύνσεων και οποιαδήποτε
άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισµός µας
δεν φέρει καµία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζηµίας που προκλήθηκε από αυτές, όµως θα εξαντλήσει
κάθε προσπάθεια για να συµπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες µε κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να
στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει
να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αµέσως και επί τόπου στο συνοδό (ή, ελλείψει αυτού,
στον Οργανισµό µας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριµένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβληµα που
επισηµάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, µετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει
να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο µας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο µέσα σε προθεσµία 7 εργάσιµων
ηµερών, µαζί µε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την
παρέλευση 7ηµέρου, ο Τουριστικός Οργανισµός µας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.
Εάν προκύψουν ζηµιές λόγω της µη εκτέλεσης ή της πληµµελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωµένου
ταξιδιού, η αποζηµίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συµβάσεις που δεσµεύουν την
χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζηµίωση που θεµελιώνεται από την µη εκτέλεση ή
πληµµελή εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, περιορίζεται µέχρι το διπλάσιο της αξίας στην
κατ’ άτοµο τιµή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση ενός οργανωµένου ταξιδιού, απαιτείται ο
ελάχιστος αριθµός των 20 (είκοσι) συµµετεχόντων (µη συµπεριλαµβανοµένων παιδιών κάτω των 12 ετών). Για
τα µακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτοµα ή στον αριθµό
που καθορίζεται από το πρόγραµµα της εκδροµής. Εφόσον ο αριθµός αυτός δεν συµπληρωθεί, το γραφείο
µας διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το συγκεκριµένο ταξίδι, οφείλει δε να ενηµερώσει τους πελάτες που
είχαν δηλώσει συµµετοχή σε αυτό και να τούς επιστρέψει τα χρήµατα που είχαν καταβάλει, χωρίς καµία
άλλη υποχρέωση. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραµµάτων των οργανωµένων
ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από τον Τουριστικό Οργανισµό
µας είτε διατίθενται µε επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόµενων τιµών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή
η υλοποίησή τους. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις, οι οποίες
πραγµατοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισµός µας
θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα
γραφεία µας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των οικονοµικών υπηρεσιών (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή
10:00-17:00).
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ Επειδή στο οργανωµένο ταξίδι συµµετέχουν συνήθως και άλλα
άτοµα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συµπεριφορά και η απόλυτη συµµόρφωση των ταξιδιωτών
προς το πρόγραµµα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους
στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράµµατος (πτήσεις, µεταφορές, ξεναγήσεις,
εκδροµές, γεύµατα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσµα περιοριστικών
αναφεροµένων την απώλεια πτήσης, εκδροµής, µετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να
επανασυνδεθεί µε την οµάδα µε δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων για την
υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Τουριστικός
Οργανισµός µας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράµει, χωρίς να έχει ή αναλαµβάνει
ουδεµία υποχρέωση και ευθύνη. Στα αεροδρόµια και τα λιµάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον
ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου
τις επόµενες πτήσεις σας µε την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόµιο
και σταθµό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας. Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του µε δική
του απόφαση και αποχωριστεί από την οµάδα, δεν δικαιούται καµία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση και
η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε µετακίνησής του εκτός οµάδας βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον
ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωµένου ταξιδιού
οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αµέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου
ατυχήµατός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συµµετάσχει στο οργανωµένο ταξίδι στο οποίο έχει
κρατήσει θέση, µπορεί να εκχωρήσει (ενηµερώνοντας εγγράφως προς τούτο τον Οργανισµό µας) την κράτησή
του σε άλλο άτοµο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο συγκεκριµένο ταξίδι, το αργότερο 7
ηµέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ για τις θαλάσσιες µεταφορές η αντίστοιχη
προθεσµία είναι 10 εργάσιµες ηµέρες πριν από την αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός
συµµετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισµού µας,
να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόµενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχόµενα πρόσθετα έξοδα
της εκχώρησης αυτής. ∆ιευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου
πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωµένο ταξίδι (εµπορικές
εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των
παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την

ασφάλεια και τη συµπεριφορά τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αεροµεταφορέων, πρέπει να επισηµανθεί
ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά µόνο η ακύρωση της υπάρχουσας
κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και µε το ανάλογο κόστος.
Ο Τουριστικός Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε
συνεπαγόµενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους στο παρόν
ή από τους προµηθευτές υπηρεσιών όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία
έχουν εκδοθεί µετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδροµών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση µεµονωµένων
σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άµεσα µε τον ταξιδιωτικό οργανισµό, ώστε να
ενηµερωθεί για την πολιτική που εφαρµόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.
7. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν
στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυµάτων που αναφέρονται στα προγράµµατα
των οργανωµένων ή πωλούµενων ταξιδιών µας, είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κάθε κράτους
για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυµάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα
σε χώρα. Τα δωµάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ηµίδιπλο. Τα τρίκλινα
δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον
κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόµενο. Τα δωµάτια παραδίδονται
από το ξενοδοχείο συνήθως µεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 - 1200 της
ηµέρας αναχώρησης (ανάλογα µε τη πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυµείτε να µπείτε
νωρίτερα στο δωµάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον
υπάρχει ανάλογη διαθεσιµότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί
να αλλάξει ξενοδοχείο µε άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισµός δεν υποχρεούται
άλλης αποζηµίωσης προς τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξης στο ξενοδοχείο, µετά
την ηµέρα ή την ώρα της προγραµµατισµένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενηµερώσει
εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωµα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωµάτιο
για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων, ο Οργανισµός
µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν
αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη
τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισµός µας να φέρει ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.
Στα ταξίδια µε πούλµαν στις εκδροµές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται µε σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδροµές του εξωτερικού αλλάζουν καθηµερινά. Το κάπνισµα στο
πούλµαν απαγορεύεται. Η χρονική διάρκεια µιας ολοήµερης επίσκεψης/εκδροµής δεν υπερβαίνει τις εννέα
(9) συνολικά ώρες, υπολογιζόµενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η
χρονική διάρκεια επίσκεψης/εκδροµής µισής µέρας δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόµενη
πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς
τους λόγους, ορισµένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η
περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζηµίωσης.
Συνιστούµε να µην αφήνετε εκτεθειµένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (πχ κινητά
τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο είτε βρίσκεστε σε ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κλπ. Ειδικότερα στα
ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να µην αναλαµβάνουν ευθύνη για χρήµατα ή τιµαλφή που αφήνει κανείς
στο δωµάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν µικρά χρηµατοκιβώτια.
8. ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Για όλα τα ταξίδια στο
εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο το οποίο να έχει εκδοθεί µετά το έτος 2006. Το διαβατήριο θα πρέπει
να ισχύει για όσο χρόνο µετά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες
προορισµού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου νέες, µε λατινικούς χαρακτήρες,
αστυνοµικές ταυτότητες. Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον
αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και
προορισµό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά (ακόµη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική
διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για τυχόν µη έκδοση ή µη θεώρηση αυτών από τις αρµόδιες αρχές, στις
οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa
είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συµπίπτουν οι ηµεροµηνίες) ή σε περίπτωση που
ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων
χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να
απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν,
προκειµένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που
θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα που
ξεκίνησαν. Τυχόν µη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν
δικαιολογεί την ακύρωση της συµµετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης
είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του
που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων
των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά στα
ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων καθώς πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Στην περίπτωση
εκείνη κατά την οποία οι ανήλικοι δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους, θα πρέπει να έχει παραδοθεί
στους συνοδούς επικυρωµένη εξουσιοδότηση των γονέων. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συµµορφώνεται
προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισµούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισµός
µας δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιµετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί
να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ. Ο Οργανισµός µας παρέχει όλες τις
πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εµβολιασµούς ή άλλες φαρµακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές
τροπικών ή άλλων επιδηµιών. Λόγω της εµπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδοµένων - ευαίσθητα
προσωπικά δεδοµένα -, την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές έχει ο µόνο
ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενηµερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονοµικά
γραφεία για τους υγειονοµικούς κανονισµούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εµβόλια ή τα φάρµακα τα
οποία πρέπει ενδεχοµένως να προµηθευτεί. Οι πελάτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας θα πρέπει
λαµβάνουν τη σύµφωνη γνώµη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκοµίζοντας ιατρική βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση ότι µπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη
για αρρώστια, τραυµατισµό, απώλεια ζωής, ατύχηµα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συµβάντος, ο Οργανισµός κατά το µέτρο του δυνατού θα
προσπαθήσει να συµπαρασταθεί στον παθόντα, δεν υπέχει όµως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως
σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράµµατος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί οµαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Οργανισµός µας έχει συνάψει για κάθε εκδροµή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συµβόλαιο
Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης µε Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθµός του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και
τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στη σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο
συµβόλαιο αντιµετωπίζει, µεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους
τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης του της
ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συµβόλαιο που καλύπτει
ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχηµάτων, ιατροφαρµακευτικές/νοσοκοµειακές δαπάνες από ατύχηµα, απώλεια και
καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισµό των ταξιδιωτών συνεπεία

τραυµατισµού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις, για άτοµα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.
Αντιθέτως, για τα άτοµα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριµένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης,
που περιορίζεται στις περιπτώσεις: Έξοδα επαναπατρισµού µόνον από ατύχηµα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών,
προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω
των 4 ωρών, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό
πρόβληµα υγείας σε µέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες)
σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην εκδροµή λόγω θανάτου ή σοβαρού συµβάντος σε Β’ Βαθµού
συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε συµβάν αφορά τον ίδιο, θάνατος από ατύχηµα, µόνιµη
ολική ανικανότητα από ατύχηµα, µόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα % επί του ασφαλισµένου κεφαλαίου
ανά άτοµο. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σάς συνιστούµε να έρθετε σε επαφή µε τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής
Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”. ∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω ταξιδιωτική ασφάλιση είναι προαιρετική. Ο
Οργανισµός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες µια προαιρετική ασφάλιση µε τις καλύψεις και τα
ποσά που επιθυµούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχηµάτων, αποσκευών κτλ., δεδοµένου ότι οι διεθνείς συµβάσεις
περιορίζουν τις ευθύνες των µεταφορέων, την οποία µπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία µας µε κόστος
ειδικά διαµορφωµένο για αυτούς.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Οι αποσκευές µεταφέρονται µε ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της
ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισµού µας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι
αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε µεταφορικό µέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση
αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόµενα από τις συνθήκες αυτές. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για
το περιεχόµενο των αποσκευών.
Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται µόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, µε µέγιστο συνήθως βάρος τα 20 κιλά.
Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω µεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόµενο,
αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόµιο. Σηµειώνεται
επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καµπίνα των επιβατών µόνο µία χειραποσκευή µικρών
διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις,
τους κανονισµούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέµα των υπέρβαρων αποσκευών
για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου ο Οργανισµός δεν
φέρει απολύτως καµία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισµός της IATA..
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ακυρώσεις συµµετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται µόνο εγγράφως προς το
γραφείο µας και, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση
της κράτησής του σε άλλο άτοµο µε τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 6 των Γενικών όρων
συµµετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτοµο, ανάλογα µε τη χρονική στιγµή κατά την
οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους
ταξιδιώτες ή όχι:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον
µεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “µακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Οµοσπονδία:
• Έως και 45 ηµέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο
εξωτερικό, κατ’ άτοµο, για διαχειριστικά έξοδα.
• Από 44 έως και 30 ηµέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 29 έως και 14 ηµέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 13 ηµέρες πριν την αναχώρηση µέχρι και την αναχώρηση (non show - µη εµφάνιση): 100% της
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων της κάθε
εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδροµή - κρουαζιέρα.
Για τα ατοµικά / µεµονωµένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύµφωνα µε τους όρους του κάθε
ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Σε περιπτώσεις µη επιστρέψιµων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόµη και το 100%,
όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραµµα της εκδροµής
ή την προσφορά.
Για τα χαρακτηριζόµενα από τα σχετικά προγράµµατα του Γραφείου µας ως “µακρινά” ταξίδια καθώς και για
ταξίδια στη Ρωσική Οµοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:
• Έως 2 µήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού)
για διαχειριστικά έξοδα.
• Έως 30 ηµέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 30 ηµέρες πριν από την αναχώρηση µέχρι και την αναχώρηση (non show - µη εµφάνιση) το 100% της
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόµη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συµµετέχει σε όλες τις
εκδηλώσεις του προγράµµατος ή/και χρησιµοποιεί δικό του µεταφορικό µέσο (και εφόσον δεν υφίσταται
διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον µεταφορέα ή το ξενοδοχείο).
Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων,
κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγµατοποιούνται µε ειδικά ναυλωµένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω
αναφερόµενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι µεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων
υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα της συγκεκριµένης εκδροµής.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα
ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτοµα που έχουν επιλέξει να διαµείνουν
ή διαµένουν σε δίκλινο δωµάτιο ακυρώσει τη συµµετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’
όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται µε το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτοµο που
θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωµατίου του, καθώς θα διαµείνει αναγκαστικά σε
µονόκλινο.
Σε περίπτωση µαταίωσης του ταξιδιού εκ µέρους του Τουριστικού Οργανισµού ακολουθούνται οι εξής
προθεσµίες ενηµέρωσης του Ταξιδιώτη:
• 20 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ηµέρες,
• 7 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί µεταξύ δύο και έξι ηµερών,
• 48 ώρες πριν από την ηµεροµηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ηµέρες
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουµε να είµαστε εναρµονισµένοι µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδοµένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης
συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του
και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιµοποιεί και συνήθειες που έχει. Ενηµερωθείτε εκτενέστερα
από την ιστοσελίδα µας (https://www.manessistravel.gr/el/politiki-aporritou). Ο Τουριστικός Οργανισµός και ο
ταξιδιώτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της
σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα µέρη δεσµεύονται
να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης ∆ιαφορών του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη µεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή,
αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.
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