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Ταξιδεύουμε μαζί 
στα πέρατα 
του κόσμου

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα
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Ταξίδια
σε ολόκληρο

 τον κόσμο

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Χριστουγεννιάτικος 
μπουναμάς 

για την καλή χρονιά 
σε όλα 

τα μακρινά ταξίδια!
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Μακρινά & ονειρεμένα

manessistravel.gr

Πατήστε ΠΑΝΩ στο όνομα της χώρας
και θα δείτε την ανάλογη εκδρομή.

Για να επιστρέψετε στη σελίδα του χάρτη
πατήστε την κεφαλίδα της σελίδας.
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Μακρινά & ονειρεμένα

manessistravel.gr
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Κούβα, 
Βραζιλία, Αργεντινή 

Μεξικό

 Νότια, Κεντρική  Αμερική & Καραϊβική
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 Νότια, Κεντρική  Αμερική & Καραϊβική

 Νότια, Κεντρική  
Αμερική

Καραϊβική

Σε αυτό το έντυπο μπορείτε να πατήσετε
ΠΑΝΩ στον τίτλο της εκδρομής και θα δείτε 

την ανάλογη εκδρομή στο site μας.
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Κούβα... ένα κόσμημα στην θάλασσα της 
Καραϊβικής, μια χώρα με πλούσια ιστορία, φυσική 

ομορφιά, υπέροχες παραλίες και αυθεντικούς, 
απλούς και φιλόξενους ανθρώπους. 

Η μουσική και ο χορός κυριαρχούν παντού. 
Η γενική ατμόσφαιρα της χώρας μας μεταφέρει 

στη δεκαετία του 1960, μας το θυμίζουν 
άλλωστε και τα αυτοκίνητα-αντίκες που 

κυκλοφορούν ακόμα στους δρόμους της. 
Ένας προορισμός ιδιαίτερος και μοναδικός στον κόσμο 

σας περιμένει και εμείς γνωρίζουμε τον καλύτερο 
τρόπο για να σας δείξουμε όλες του τις ομορφιές!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
• 4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Havana 5*
•	 1	Διανυκτέρευση	με ημιδιατροφή	στο	Τρινιδάδ	στο	ξενοδοχείο	Memories Trinidad de Mar 4*
 Το ξενοδοχείο Memories είναι ένα μη επαρκώς συντηρημένο ξενοδοχείο που 
 δεν αρέσει στον επισκέπτη, αλλά αποτελεί μια από τις ελάχιστες λύσεις διαμονής 
 στην περιοχή του Τρινιδάδ, καθώς διαθέτει μεγάλο αριθμό δωματίων
•	 2	διανυκτερεύσεις	στο	Βαραδέρο	στο	ξενοδοχείο	Melia Internacional 5* all inclusive
•	 Πρωινό	καθημερινά	και	επτά	(7)	γεύματα,	όπως	παρακάτω:
•	 Δύο	γεύματα	στην	Αβάνα	-	ένα	κατά	την	επίσκεψη	της	πόλης	και	ένα	στην	ολοήμερη	εκδρομή,	
	 ημιδιατροφή	στο	Τρινιδάδ	ή	το	Σιενφουέγος	και	All	inclusive	στο	Βαραδέρο.	Στο	Παρίσι	μόνο	πρωινό
•	 Όλες	οι	μεταφορές,	ξεναγήσεις	και	εκδρομές,	όπως	αναγράφονται	
	 στο	πρόγραμμα	με	πολυτελές	κλιματιζόμενο	πούλμαν
•	 Βόλτα	στην	Αβάνα	με	παλιά	Αμερικάνικα	αυτοκίνητα
•	 Όλες	οι	είσοδοι,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Πολύ	έμπειρος	Έλληνας	συνοδός	του	γραφείου	μας	και	Κουβανός	επίσημος	ξεναγός
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
•	 Βίζα	Κούβας
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	ταξιδιωτική	
	 ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+ € 780
•	 Όσα	από	τα	γεύματα	δεν	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Προσωπικά	έξοδα,	προαιρετικές	εκδρομές	ή	δραστηριότητες,	που	δεν	αναγράφονται	
	 στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφονται	ως	προαιρετικά,	προτεινόμενα	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Αβάνα, Βινιάλες, Πινάρ ντελ Ρίο, Γκουαμά, Σιενφουέγος, 
Τρινιδάδ, Σάντα Κλάρα, Βαραδέρο

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-i-protochronia-stin-kouba-9-10-meres
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Αβάνα
2η μέρα:
Αβάνα,	Ξενάγηση
3η μέρα:
Αβάνα,	Ημερήσια	Εκδρομή	Βινιάλες/Πινάρ	ντελ	
Ρίο,	Επίσκεψη	σε	παρασκευαστήριο	πούρων*,	
Παρατηρητήριο	Λος	Χασμίνες
*Σημείωση: Τα	 εργοστάσια	 παρασκευής	 πούρων,	 όπως	
κάθε	χρόνο,	αναμένεται	να	κλείσουν	με	εντολή	του	κράτους	
για	 τις	 διακοπές	 των	 Χριστουγέννων.	 Στην	 περίπτωση	
που	 τα	 εργοστάσια	 θα	 είναι	 κλειστά,	 θα	 γίνει	 επίδειξη	 της	
διαδικασίας	παρασκευής	πούρου	από	ειδικευμένο	εργάτη.
4η μέρα:
Αβάνα,	Ελεύθερη	μέρα
5η μέρα:
Αβάνα	-	Γκουαμά	-	Σιενφουέγος	-	Τρινιδάδ
6η μέρα:
Τρινιδάδ	-	Σάντα	Κλάρα	-	Καρντένας	-	Βαραδέρο
7η μέρα:
Βαραδέρο,	Ελεύθερη	μέρα	
(Προαιρετική	κρουαζιέρα	με	Καταμαράν	στο	Κάγιο	
Μπλάνκο)
8η μέρα:
Βαραδέρο	-	Ματάνσας	-	Αεροδρόμιο	Αβάνας	-	Πτήση	
για	Αθήνα
9η μέρα:
Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

9, 10 μέρες από  1990€Αναχωρήσεις:  22, 30* Δεκεμβρίου

•	 4	Διανυκτερεύσεις	στην	Αβάνα	στο	ξενοδοχείο	
 Melia Havana 5* 
•	 1	Διανυκτέρευση	με	ημιδιατροφή	στο	Τρινιδάδ	
	 στο	ξενοδοχείο	Memories Trinidad de Mar 4*
•	 2	Διανυκτερεύσεις	στο	Βαραδέρο	στο	
	 ξενοδοχείο	Melia Internacional 5* all inclusive
 ένα	από	τα	καλύτερα	και	πιο	ακριβά		
	 ξενοδοχεία	σε	ολόκληρο	το	Βαραδέρο!!!
•	 Επίσκεψη	στο	Μουσείο της Habana 
 Club	για	να	γνωρίσουμε	την	ιστορία	
	 και	τον	τρόπο	παραγωγής	του	ρούμι	
•	 Βόλτα	με	αμερικάνικα	αυτοκίνητα-αντίκες	για	να	
	 απολαύσουμε	την	ατμοσφαιρική	Αβάνα	των	΄60ς	
•	 Θέα	της	κοιλάδας	Βινιάλες	από	το	
	 παρατηρητήριο	Λος Χασμίνες	(Los	Jazmines)	

•	 Βαρκάδα	στο	υπόγειο	ποτάμι	της	Σπηλιάς του 
 Ινδιάνου	με	τους	σταλακτίτες	και	τους	σταλαγμίτες
•	 Επίσκεψη	σε	παρασκευαστήριο πούρων	για	να	
	 γνωρίσουμε	τον	τρόπο	επεξεργασίας	
	 και	τυποποίησης	των	φημισμένων	
	 χειροποίητων	πούρων	της	Κούβας
•	 Βόλτα	με	ταχύπλοα	στα	κανάλια	του	
 Εθνικού Πάρκου Γκουαμά	για	να	δούμε		
	 την	αρχιτεκτονική	των	Ινδιάνων	Ταΐνος
•	 Επίσκεψη	στο	Εκτροφείο Κροκοδείλων 
	 στο	Εθνικό	Πάρκο	Γκουαμά
• Πολύ έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός του 
 γραφείου μας και Κουβανός επίσημος ξεναγός

Οι Πτήσεις μας με Swiss

22/12
LX	1843 Αθήνα	-	Ζυρίχη 07:05-08:55
LX	8026

(Operated	by	Edelweiss) Ζυρίχη	-	Αβάνα 13:45-19:05

29/12 LX	8026
(Operated	by	Edelweiss) Αβάνα	-	Ζυρίχη 21:05-15:55+1

30/12 LX	1842 Ζυρίχη	-	Αθήνα 17:45-21:20

Οι Πτήσεις μας με Turkish Airlines

30/12 TK	1846 Αθήνα	-	Κων/πολη 21:30-23:55

31/12 TK	183 Κων/πολη	-	Αβάνα 02:30-07:35

07/01 TK	183 Αβάνα	-	Κων/πολη
(μέσω	Καράκας) 09:00-09:30+1

08/01 TK	1849 Κων/πολη	-	Αθήνα 13:50-14:15

* Στην	 αναχώρηση	 30/12	 με	 Turkish	 Airlines	 το	 πρόγραμμα	 θα	
πραγματοποιηθεί	 αντίστροφα,	 ξεκινώντας	 από	 το	 Βαραδέρο	 και	
τελειώνοντας	στην	Αβάνα.	Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα.

ΚΟΥΒΑ

Τρινιδάδ

Πινάρ ντελ Ρίο

Αβάνα

Βαραδέρο

Γκουαµά

Σιενφουέγος

Ματάνσας

Βινιάλες

Καρντένας

Κάγιο Μπλάνκο

Σάντα Κλάρα

TRAVEL TIPS:
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Γνωρίστε το ατμοσφαιρικό Μπουένος Άιρες, 
που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο το 

ευρωπαϊκό μεγαλείο με το λατινικό πάθος. 
Εξερευνήστε την ζούγκλα του ποταμού 

Ιγκουασού με τους θεαματικούς καταρράκτες 
και προσγειωθείτε στο Ρίο ντε Τζανέιρο με τις 

μαγευτικές τροπικές παραλίες, τα καταπράσινα 
βουνά, τους σαγηνευτικούς χορευτικούς 
ρυθμούς, τα ολονύχτια γλέντια και τους 

θεαματικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες. 
Ένα εκπληκτικό ταξίδι σε έναν 

πολύ διαφορετικό τόπο,
με την υπογραφή ποιότητας και 

οργάνωσης Manessis Travel!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	British Airways
•	 2	εσωτερικές	πτήσεις:	Ρίο-Ιγκουασού,	Ιγκουασού-Μπουένος	Άιρες
• 4 Διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	Hilton Copa Cabana 5* στο	Ρίο	
	 σε	δωμάτια	με	μερική	θέα	προς	την	διάσημη	παραλία	Κόπα	Καμπάνα
• 2 Διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	Bourbon Catarratas 5*	στο	Ιγκουασού
• 4 Διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο		InterContinental Buenos Aires 5*	στο	Μπουένος	Άιρες
•	 Πρωινό	καθημερινά	
• 3 ξεναγήσεις στο Ρίο ντε Τζανέιρο	και	επίσκεψη	στο	περίφημο	Μουσείο του Αύριο
• 3 γεύματα σε	τσουρασκαρίες	στο	Ρίο	ντε	Τζανέιρο	
•	 Ξενάγηση	της	Βραζιλιάνικης	και	της	Αργεντίνικης	πλευράς	των	Καταρρακτών	του	Ιγκουασού		
• 2 δείπνα	στο	ξενοδοχείο	του	Ιγκουασού	
• Ολοήμερη ξενάγηση στο Μπουένος Άιρες με γεύμα	σε	τοπικό	εστιατόριο	
	 και	βόλτα	με	πλοίο	στην	περιοχή	Τίγκρε	στο	Δέλτα	του	ποταμού	Παρανά
• ΔΩΡΟ: Tango Show με δείπνο στο Μπουένος Άιρες 
• Εκδρομή στους Γκαούτσος με γεύμα μπάρμπεκιου
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	930 € 
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στα	περιλαμβανόμενα.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Μπουένος Άιρες, Καταρράκτες  Ιγκουασού, Ρίο Ντε Τζανέιρο

ΔΩΡΟ: 
Tango	Show	με	Δείπνο	στο	Μπουένος	Άιρες!!!

Η χώρα του τανγκό συναντά 
την χώρα της σάμπα

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-brazilia---argentini-5
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Καταρράκτες
Ιγκουασού

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
Ρίο
Ντε Τζανέιρο

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗΜπουένος
Άιρες

Συνοπτικό πρόγραμμα:
1η μέρα:
Αθήνα	-	Ρίο	Ντε	Τζανέιρο		
2η μέρα:
Ρίο	ντε	Τζανέιρο,	Περιήγηση	στο	ιστορικό	κέντρο	της	
πόλης,	Μουσείο	του	Αύριο	
3η μέρα:
Ρίο	ντε	Τζανέιρο,	Λόφος	Κορκοβάντο/Άγαλμα	του	
Χριστού		
4η μέρα:
Ρίο	ντε	Τζανέιρο,	Πάο	ντε	Ασούκαρ		
5η μέρα:
Ρίο	Ντε	Τζανέιρο	-	Ιγκουασού		
6η μέρα:
Ιγκουασού,	Περιήγηση	στους	Καταρράκτες	της	
Βραζιλιάνικης	και	της	Αργεντίνικης	πλευράς	
7η μέρα:
Ιγκουασού	πτήση	για	Μπουένος	Άιρες,	
ΔΩΡΟ του γραφείου μας: Παράσταση	Tango	Show	
με	δείπνο	
8η μέρα:
Μπουένος	Άιρες,	Ξενάγηση,	Βαρκάδα	στο	Δέλτα	του	
Παρανά/Τίγκρε		
9η μέρα:
Μπουένος	Άιρες	-	Ελεύθερη	μέρα	
10η μέρα:
Μπουένος	Άιρες,	Εκδρομή	στους	Γκαούτσος	με	γεύμα	
μπάρμπεκιου	
11η μέρα:
Μπουένος	Άιρες	-	Πτήση	για	Αθήνα	
12η μέρα:
Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Τέσσερις	Διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο
	 Hilton	Copa	Cabana	5*	στο	Ρίο ντε Τζανέιρο
•	 Δύο	Διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	
	 Bourbon	Catarratas	5*	στο	Ιγκουασού
•	 Τέσσερις	Διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο
	 InterContinental	Buenos	Aires	5*
	 στο	Μπουένος Άιρες
•	 Πρωινό	καθημερινά
•	 Τρεις	ξεναγήσεις	στο	Ρίο	ντε	Τζανέιρο	και	
	 επίσκεψη	στο	περίφημο	Μουσείο	του	Αύριο
•	 Τρία	γεύματα	στο	Ρίο	ντε	Τζανέιρο	σε	
	 παραδοσιακά	βραζιλιάνικα	εστιατόρια,
	 τις	λεγόμενες	τσουρασκαρίες/churrascarias
•	 Ξενάγηση	της	Βραζιλιάνικης	
	 και	της	Αργεντίνικης	πλευράς	των	
	 Καταρρακτών	του	Ιγκουασού

•	 Δύο	δείπνα	στο	ξενοδοχείο	του	Ιγκουασού
•	 Ολοήμερη	ξενάγηση	στο	
	 Μπουένος	Άιρες	με	γεύμα
•	 Βόλτα	με	πλοίο	στην	περιοχή	Τίγκρε	
	 στο	Δέλτα	του	ποταμού	Παρανά
•	 Εκδρομή	στους	Γκαούτσος	
	 με	γεύμα	μπάρμπεκιου
• ΔΩΡΟ:	Tango	Show	με	δείπνο	
	 στο	Μπουένος	Άιρες
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

12 μέρες από 2990€Αναχώρηση: 23 Δεκεμβρίου

Οι Πτήσεις μας με British Airways

23/12 BA	631		 Αθήνα	-	Λονδίνο 07:05	-	09:20

BA	249		 Λονδίνο	-	Ρίο	ντε	Τζανέιρο 11:15	-	20:05

02/01 BA	246		
Μπουένος	Άιρες	-	Λονδίνο
***	μέσω	Σάο	Πάολο 12:20	-	06:55+1

03/01 BA	632		 Λονδίνο	-	Αθήνα 12:05	-	17:50	

TRAVEL TIPS:
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Πόλη του Μεξικού, Πυραμίδες Τεοτιχουακάν, Βασιλική της Γουαδελούπης, 
Σοτσιμίλκο, Ανθρωπολογικό Μουσείο, Μουσείο Φρίντα Κάλο, Μορέλια, 

Πατσκουάρο, Τζιντζουντζάν, Γκουαναχουάτο, Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε, 
Κερέταρο, Τσιτσέν Ιτζά, Κολύμπι σε Σενότα, Βαγιαδολίδ, Τουλούμ

ΜΟΝΟ ΣΤΗ MANESSIS
• Δύο διανυκτερεύσεις στην αποικιακή πόλη Μορέλια
για να έχουμε περισσότερο χρόνο να περιπλανηθούμε

στο πανέμορφο ιστορικό της κέντρο
• Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5*

στην πολύ ακριβή περιοχή της Riviera Maya
• Διανυκτέρευση στην πιο όμορφη πόλη του Αποικιακού 

Μεξικού, το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο

Hilton Reforma 5* στην Πόλη του Μεξικού
• Εσωτερική πτήση από Πόλη του Μεξικού σε Κανκούν

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην 
εξωτική Riviera Mayas στο 

ξενοδοχείο Barceló Maya 5*
4 μέρες All Inclusive!!!

ευέλικτο γκρουπ 16 ατόμων

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-apoikiako-meksiko-riviera-mayas
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Πικάντικη σαν σάλσα, μεθυστική σαν τεκίλα, σουρεαλιστική σαν τον 
καμβά της Φρίντα Κάλο, αυτή η τεράστια χώρα, το Μεξικό, γεμίζει τις 

αισθήσεις, ενεργοποιεί τη διάνοια και τρέφει την ψυχή. 
Ένα διαφορετικό ταξίδι στο αποικιακό Μεξικό, που δεν 

επικεντρώνεται μόνο στους μνημειώδεις αρχαιολογικούς χώρους 
των προκολομβιανών πολιτισμών (πυραμίδες Tεοτιχουακάν, ναοί 

Τσιτσέν Ιτζά), αλλά εστιάζεται στην συγχώνευσή τους με την 
Ευρωπαϊκή κουλτούρα της Καθολικής Ισπανίας, που δημιούργησε 

ένα συναρπαστικό μωσαϊκό από ήθη και έθιμα, ένα εκρηκτικό μείγμα
από εικόνες, ήχους, γεύσεις και μυρωδιές.

Και φυσικά, στην υπέροχη αποικιακή
αρχιτεκτονική των πόλεων, τα ιστορικά κέντρα

των οποίων αποτελούν “υπαίθρια μουσεία”.
Τα πολύχρωμα σπίτια, τα αρχοντικά με τα όμορφα 

μπαλκόνια και τις περίτεχνες προσόψεις, τα 
πεζοδρομημένα σοκάκια, οι σκιερές πλακόστρωτες 

πλατείες, οι μπαρόκ εκκλησίες, οι αγορές με τα 
παραδοσιακά προϊόντα, η τεκίλα, τα πικάντικα 

εδέσματα, οι μουσικές των Μαριάτσι, οι φιλόξενοι 
άνθρωποι με τις βαθειά ριζωμένες παραδόσεις, 
οι χαλαροί ρυθμοί και η αυθεντική Μεξικάνικη 

ατμόσφαιρα θα μας χαρίσουν απίστευτες εικόνες και 
σπάνιες εμπειρίες ενός “άλλου” Μεξικού!!! 

Για εκείνους που θέλουν να ζήσουν τον κοσμοπολίτικο 
αέρα, να επιδοθούν σε ατελείωτο σνόρκελινγκ ή απλά 
να χαλαρώσουν σε αμμώδεις παραλίες, το Γιουκατάν 

και η Μεξικάνικη Ριβιέρα της Καραϊβικής είναι ο 
απόλυτος ταξιδιωτικός προορισμός με ξενοδοχεία 
υψηλής κλάσης, τυρκουάζ νερά που κρύβουν τον 

εκθαμβωτικό υποβρύχιο κόσμο των κοραλλιογενών 
υφάλων, λευκές αμμουδιές και πυκνή ζούγκλα!!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	KLM/Air France	οικονομικής	θέσης	με	ενδιάμεσο	σταθμό	
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις	στο	κεντρικό	ξενοδοχείο	
 Hilton Reforma 5*	στην	Πόλη	του	Μεξικού	
• Τρεις διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	Barceló Maya 5*	στην	Riviera	Mayas
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις	στις	πόλεις	του	Αποικιακού	Μεξικού	σε ξενοδοχεία 4* 
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά	
• All Inclusive στο ξενοδοχείο της Riviera Mayas
•	 Ασφαλή	μεταφορικά	μέσα	για	τις	μετακινήσεις	από/προς	τα	αεροδρόμια	του	
	 εξωτερικού	και	για	όλες	τις	εσωτερικές	μετακινήσεις	του	προγράμματος
•	 Περιηγήσεις,	επισκέψεις,	εκδρομές,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδοι	στους	επισκεπτόμενους	χώρους
•	 Τοπικοί	έμπειροι	ξεναγοί	
•	 Έλληνας	αρχηγός-συνοδός
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης		
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	900 € 
•	 Τοπικοί	φόροι	250 Πέσος (περίπου 11 €),		πληρώνονται	τοπικά		
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: Αθήνα	-	Πόλη	του	Μεξικού
2η μέρα:	Πόλη	του	Μεξικού	-	Μορέλια
3η μέρα:	Μορέλια	-	Πατσκουάρο	-	Τζιντζουντζάν	
-	Μορέλια
4η μέρα:	Μορέλια	-	Γκουαναχουάτο,	Περιήγηση
5η μέρα:	Γκουαναχουάτο	-	Ατοτονίλκο	-	Σαν	
Μιγκέλ	ντε	Αγιέντε,	Περιήγηση
6η μέρα:	Σαν	Μιγκέλ	ντε	Αγιέντε	-	Κερέταρο,	
Περιήγηση	-	Πόλη	του	Μεξικού
7η μέρα:	Πόλη	του	Μεξικού,	Περιήγηση	πόλης,	
Εθνικό	Ανθρωπολογικό	Μουσείο,	Κογιοακάν,	
Μουσείο	Φρίντα	Κάλο,	Σοτσιμίλκο
8η μέρα:	Πόλη	του	Μεξικού	-	Βασιλική	
Γουαδελούπης	-	Τεοτιχουακάν	-	Πόλη	του	
Μεξικού
9η μέρα:	Πόλη	του	Μεξικού	-	Κανκούν	-	Riviera	
Maya,	ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
10η μέρα:	Ελεύθερη	μέρα	στην	μαγευτική	
Ριβιέρα
11η μέρα:	Εκδρομή	σε	Τσιτσέν	Ιτζά,	Κολύμπι	σε	
Σενότα,	Βαγιαδολίδ
12η μέρα:	Αρχαιολογικός	χώρος	Τουλούμ,	
Περιήγηση	-	Κανκούν	-	Πτήση	για	Αθήνα
13η μέρα:	Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη

manessistravel.gr

13 μέρες από 4150€Αναχώρηση: 23 Δεκεμβρίου

Οι Πτήσεις μας με KLM/Air France

23/12
KL1572 Αθήνα	-	Άμστερνταμ 06:00	-	08:35	

KL	685 Άμστερνταμ	-	Πόλη	του	Μεξικού 14:30	-	19:35	

03/01 AF	651 Κανκούν	-	Παρίσι 22:00	-	13:20	+1

04/01 Παρίσι Μόναχο	-	Αθήνα 20:40	-	00:55	+1

•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	επίσκεψη	στην	
	 πανέμορφη	αποικιακή	πόλη	Μορέλια
•	 Επίσκεψη	στις	γραφικές	πόλεις	
 Πατσκουάρο	και	Τζιντζουντζάν
•	 Διανυκτέρευση	και	επίσκεψη	στην	γενέτειρα	
	 του	ζωγράφου	Ντιέγκο	Ριβιέρα,	συζύγου	της	
	 Φρίντα	Κάλο,	το	υπέροχο	Γκουαναχουάτο
•	 Διανυκτέρευση	και	επίσκεψη	στο	αποικιακό	
	 διαμάντι	Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε,	τόπο	
	 κατοικίας	καλλιτεχνών	και	διανοούμενων
•	 Επίσκεψη	στην	γραφική	και	
	 ιστορική	πόλη	Κερέταρο
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	
 Hilton Reforma 5*	στην	Πόλη	του	Μεξικού

•	 Ξενάγηση	στην	Πόλη του Μεξικού
•	 Επίσκεψη	στο	Μουσείο της Φρίντα Κάλο
•	 Επίσκεψη	στο	Εθνικό Ανθρωπολογικό 
 Μουσείο	με	τα	σημαντικότερα	ευρήματα	
	 των	προκολομβιανών	πολιτισμών	της	χώρας
•	 Επίσκεψη	στο	Σοτσιμίλκο,	την	
	 “Βενετία	της	Πόλης	του	Μεξικού”
•	 Επίσκεψη	στην	Βασιλική της Γουαδελούπης 
	 και	στο	Τεοτιχουακάν,	τον	“τόπο	των	θεών”,	
	 τον	μεγαλύτερο	αρχαιολογικό	χώρο	του	Μεξικού
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	
 Barceló Maya 5*	στην	Riviera	Maya
•	 Επίσκεψη	στην	αρχαία	πόλη-θέρετρο	Tουλούμ,	
	 που	συνδυάζει	τον	πολιτισμό,	την	ιστορία	και	
	 μια	από	τις	καλύτερες	παραλίες	του	Μεξικού	
	 στην	Μεξικανική	Ριβιέρα,	την	Riviera	Mayas
•	 Επίσκεψη	στο	Τσιτσέν Ιτζά,	την	ιερότερη	
	 πόλη	των	Mάγιας	και	μετέπειτα	πολιτιστικό	
	 και	θρησκευτικό	κέντρο	των	Tολτέκων
• Κολύμπι σε Σενότα
•	 Επίσκεψη	στην	κουκλίστικη	πόλη	Βαγιαδολίδ
• Ημιδιατροφή καθημερινά,
 All Inclusive στην Τουλούμ
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

ΜΠΕΛΙΖ

Μουσείο 
Φρίντα Κάλο

Πατσκουάρο

Τζιντζουντζάν

Σαν Μιγκέλ
ντε Αγιέντε

Μορέλια

Κερέταρο

ΜΕΞΙΚΟ

Γκουαναχουάτο
Ατοτονίλκο

Τεοτιχουακάν

Σοτσιµίλκο

Κανκούν

Τσιτσέν Ιτζά

Τουλούµ

Βαγιαδολίδ

Πόλη Μεξικού

TRAVEL TIPS:
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Ιαπωνια, Ινδία, Νεπάλ,
Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Μπαλί, 

Σιγκαπούρη, Ντουμπάι, 
Ιορδανία, Σαουδική Αραβία

Κατάρ, Λομπόκ

Ασία & Μέση Ανατολή
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Ασία & Μέση Ανατολή

 Ασία 

 Μέση 
Ανατολή

Σε αυτό το έντυπο μπορείτε να πατήσετε
ΠΑΝΩ στον τίτλο της εκδρομής και θα δείτε 

την ανάλογη εκδρομή στο site μας.
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Ιαπωνία, η πιο σύγχρονη χώρα στον πλανήτη, η μόνη που 
έχει “παντρέψει” σε απίστευτο βαθμό την εξέλιξη με την 

παράδοση. Μια μαγευτική χώρα με ιδιαίτερη κουλτούρα, 
ζωή, κοσμοαντίληψη. 

Στην απομακρυσμένη άκρη της Ανατολής, Samurai και 
Geishas “παντρεύονται” με Αnime Μanga και οι Κήποι Zen 

με τα Bullet Trains. Επιβλητικοί ουρανοξύστες στέκουν 
πλάι σε μεγαλοπρεπείς ναούς αρχαιοτάτων χρόνων και 

ρομαντικά παλάτια φανερώνουν την ιδιαίτερη κουλτούρα 
και την πολυπρόσωπη φύση της Ιαπωνίας.

Από το πολύβουο Τόκιο και την παραδοσιακή αύρα του 
Κιότο, έως την ιστορική Χιροσίμα και την κοσμοπολίτικη 

Οσάκα, η Ιαπωνία σας προσκαλεί να μυηθείτε στα 
πληθωρικά μυστικά της και να ξεκουράσετε το βλέμμα 

σας στα ειδυλλιακά της τοπία.
Η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου είναι το όνειρο κάθε 

ταξιδευτή, που όταν το ολοκληρώσει σκύβει το κεφάλι με 
σεβασμό για όσα του πρόσφερε...

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	με	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού	με	Emirates
•	 Ξενοδοχεία	4*	(Τόκιο:	Metropolitan	Edmont	Tokyo	ή	παρόμοιο,	
	 Χιροσίμα:	Granvia	Hiroshima	ή	παρόμοιο	Κιότο:	Miyako	Hachijo	ή	παρόμοιο)
•	 Ημιδιατροφή	(πρωινό	και	δείπνο	καθημερινά)	
•	 Βίζα	Ιαπωνίας
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις,	εκδρομές,	όπως	αναγράφονται	
	 στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδοι	στους	επισκεπτόμενους	χώρους
•	 Τοπικοί	ξεναγοί	
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	από	την	Αθήνα		
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+	980€
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,		 	
	 προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Τόκιο, Καμακούρα, Νίκκο, Χακόνε, Λίμνη Άσι, Όρος Φούτζι, 
Χιροσίμα, Μιγιατζίμα, Κιότο, Δάσος Μπαμπού, Νάρα, Οσάκα

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.manessistravel.gr%2Fel%2Fiaponia-11-imeres---anachoriseis-fthinoporo---cheimona%3Ffbclid%3DIwAR1weFDMF0uT_rFqV5kG8amvHEpv8tuf6yyPhv-JUMPtwdaAqOURUMIkqEU&h=AT1uFAGAASqKrcj1QjvhcsHXlnrMRpRGCRZA7fwoheErDWcK4uFgPt22rYBj-k9EqWrvJ0s-lgTqiZ33oy42xjNnuUuTrn_xix0yQ5tTUDs6f97FYZ2REaU2h6DsV9ZrLXGCjjwPhb9QFsQ5topUAA
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Πτήσεις με την άνεση  και το υψηλό σέρβις της Emirtes και τρεις διανυκτερεύσεις 
στο Κιότο, στην πιο παραδοσιακή και εντυπωσιακή πόλη της Ιαπωνίας. 

Στο site μας το πλήρες πρόγραμμα ή καλέστε έναν ταξιδιωτικό μας σύμβουλο

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Τόκιο

2η μέρα: 
Τόκιο

3η μέρα: 
Τόκιο,	Ξενάγηση	

4η μέρα: 
Τόκιο	-	Καμακούρα	-	Γιοκοχάμα
Μινάτο	Μιράι	-	Τόκιο

5η μέρα:	Τόκιο	-	Νίκκο	-	Τόκιο

6η μέρα:	Τόκιο	-	Χακόνε	-	Λίμνη	Άσι	(Όρος	Φούτζι)
Τραίνο	βολίδα	για	Χιροσίμα

7η μέρα:	Χιροσίμα	-	Μιγιατζίμα
Τραίνο	βολίδα	για	Κιότο	

8η μέρα: 
Κιότο,	Ξενάγηση,	Αραγιασίμα/Δάσος	Μπαμπού,	
Τελετή	τσαγιού,	Σόου	στο	θέατρο	της	Γκιόν					

9η μέρα:	
Κιότο	-	Νάρα	-	Κιότο

10η μέρα:	
Κιότο	-	Οσάκα,	Ξενάγηση	-	Πτήση	για	την	Αθήνα

11η μέρα: 
Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Εξαιρετικές	πτήσεις	με	Emirates 
•	 Δύο	διαδρομές	με	το	τραίνο-βολίδα: 
 Μισίμα - Χιροσίμα και Χιροσίμα - Κιότο 
•	 Επίσκεψη	στο	εκπληκτικού	φυσικού	
	 κάλλους	Δάσος Μπαμπού
•	 Παραδοσιακή	τελετή τσαγιού	στην	
	 γραφική	συνοικία	Γκιόν	του	Κιότο
•	 Ημερήσια	εκδρομή	στη	Νάρα	με	το	
	 περίφημο	Πάρκο των Ελαφιών
• Κρουαζιέρα	με	“πειρατικό”	πλοίο	στην	πανέμορφη	
	 λίμνη	Άσι,	στους	πρόποδες	του	Φούτζι
•	 Ημερήσια	εκδρομή	στο	Νίκκο 
•	 Επίσκεψη	στους	Καταρράκτες Κέγκον	και	
	 στη λίμνη Τσουζέντζικο	με	τελεφερίκ	

•	 Επίσκεψη	στον	πύργο	τηλεπικοινωνιών	του	
	 Τόκιο,	τον	Τokyo Skytree,	για	να	απολαύσουμε	
	 την	πανοραμική	θέα	της	πόλης!
•	 Επίσκεψη	στην	παλιά	πρωτεύουσα	
	 της	Ιαπωνίας,	την	Καμακούρα  
•	 Επίσκεψη	στην	φουτουριστική	περιοχή	
 Μινάτο Μιράι	της	Γιοκοχάμα
•	 Ανάβαση	στο	Umeda Sky Building	στην	
	 Οσάκα	με	θέα	που	κόβει	την	ανάσα	
•	 Ξενοδοχεία	4*
• Ημιδιατροφή στην	ακριβή	Ιαπωνία	με	δείπνα	
	 μέσα	στα	ξενοδοχεία,	εκτός	του	θεματικού	δείπνου	
 “Σουκιγιάκι”,	που	είναι	σε	τοπικό	εστιατόριο		
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

Οι Πτήσεις μας με Emirates

23/11 EK	210 Αθήνα	-	Ντουμπάι 18:05	-	23:35

24/11 EK	318 Ντουμπάι	-	Τόκιο 02:40	-	17:35

02/12 EK	317 Οσάκα	-	Ντουμπάι 23:30	-	05:45+1
03/12 EK	209 Ντουμπάι	-	Αθήνα 11:50	-	15:25

11 μέρες από 3290€

TRAVEL TIPS:

Εγγυημένη αναχώρηση 23 Νοεμβρίου
και νέα αναχώρηση 7 Δεκεμβρίου

Οσάκα

Κιότο

Τόκιο
Όρος
Φούτζι

Χιροσίµα

Μιγιατζίµα

ΙΑΠΩΝΙΑ

Λίµνη
Άσι

Νίκκο

Καµακούρα

Νάρα

Χακόνε
Γιοκοχάµα
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“Οι κερασιές θ’ ανθίσουν και φέτος... και φέτος θα 
γεμίσουν γλυκούς καρπούς, άνθη και φύλλα, και 

μοσκοβολιά…” Μενέλαος Λουντέμης

Ανάμεσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο κάθε έτους 
η Ιαπωνία καλύπτεται με ένα ροζ βέλο, χάρη στα 

εμβληματικά για την χώρα λουλούδια της κερασιάς. 
Το άνθισμα των κερασιών, η περίφημη Σακούρα, 

σηματοδοτεί την αρχή της άνοιξης.
Στο διάστημα αυτό οι κάτοικοι της χώρας γιορτάζουν το 

μεγαλείο της φύσης, οργανώνοντας περιπάτους και πικ νικ 
σε πλατείες και δημόσια πάρκα, τηρώντας την ιαπωνική 

παράδοση του “hanami”, το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει 
“κοιτάζω τα λουλούδια”.

Ντόπιοι και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο απολαμβάνουν 
τις μαγικές εικόνες από τις ανθισμένες κερασιές - ένα 

μοναδικής ομορφιάς εφήμερο φαινόμενο. 
Η Ιαπωνία καλωσορίζει την άνοιξη με τις ανθισμένες 

κερασιές κι εμείς σας καλωσορίζουμε σε ένα ταξίδι 
γιορτής, χρωμάτων και αρωμάτων!  

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	με	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού	με	Emirates
•	 Ξενοδοχεία	4*	(Τόκιο:	Metropolitan	Edmont	Tokyo	ή	παρόμοιο,	
	 Χιροσίμα:	Rihga	Royal	ή	παρόμοιο	Κιότο:	Miyako	Hachijo	ή	παρόμοιο)
•	 Ημιδιατροφή	(πρωινό	και	δείπνο	καθημερινά,	εκτός	της	ημέρας	άφιξης)	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις,	εκδρομές,	όπως	αναγράφονται	
	 στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδοι	στους	επισκεπτόμενους	χώρους
•	 Τοπικοί	ξεναγοί	
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	από	την	Αθήνα		
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	

Δεν Περιλαμβάνονται 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+	980€
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	
	 προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Τόκιο, Καμακούρα, Νίκκο, Χακόνε, Λίμνη Άσι, Όρος Φούτζι, 
Χιροσίμα, Μιγιατζίμα, Κιότο, Δάσος Μπαμπού, Νάρα, Οσάκα

https://www.manessistravel.gr/el/japan
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Πτήσεις με την άνεση  και το υψηλό σέρβις της Emirtes και τρεις διανυκτερεύσεις 
στο Κιότο, στην πιο παραδοσιακή και εντυπωσιακή πόλη της Ιαπωνίας. 

Στο site μας το πλήρες πρόγραμμα ή καλέστε έναν ταξιδιωτικό μας σύμβουλο

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα: Αθήνα	-	Τόκιο

2η μέρα: Τόκιο

3η μέρα: Τόκιο,	Ξενάγηση	πόλης,	Ανθισμένες	
Κερασιές/Πάρκο	Ουένο,	Λεωφόρος	Ανθισμένων	
Κερασιών	

4η μέρα: Τόκιο	-	Καμακούρα	-	Γιοκοχάμα
Μινάτο	Μιράι	-	Τόκιο

5η μέρα: Τόκιο	-	Νίκκο	-	Τόκιο

6η μέρα: Τόκιο	-	Χακόνε	-	Λίμνη	Άσι	(Όρος	Φούτζι)	
Τραίνο	βολίδα	για	Χιροσίμα

7η μέρα: Χιροσίμα	-	Μιγιατζίμα	-	Τραίνο	βολίδα	για	
Κιότο	

8η μέρα: Κιότο,	Ξενάγηση,	Αραγιασίμα/Δάσος	
Μπαμπού,	Τελετή	τσαγιού,	Σόου	στο	θέατρο	της	Γκιόν					

9η μέρα:	Κιότο	-	Νάρα	-	Κιότο

10η μέρα:	Κιότο	-	Οσάκα,	Ξενάγηση	-	Πτήση	για	την	
Αθήνα

11η μέρα:		Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Εξαιρετικές	πτήσεις	με	Emirates 
•	 Δύο	διαδρομές	με	το	τραίνο-βολίδα:
 Μισίμα - Χιροσίμα και Χιροσίμα - Κιότο 
•	 Επίσκεψη	στο	εκπληκτικού	φυσικού	
	 κάλλους Δάσος Μπαμπού
•	 Παραδοσιακή	τελετή τσαγιού στην	
	 γραφική	συνοικία	Γκιόν	του	Κιότο
•	 Ημερήσια	εκδρομή	στη	Νάρα	με	το	
	 περίφημο	Πάρκο των Ελαφιών
• Κρουαζιέρα	με	“πειρατικό”	πλοίο	στην	πανέμορφη	
	 λίμνη	Άσι,	στους	πρόποδες	του	Φούτζι
•	 Ημερήσια	εκδρομή	στο	Νίκκο 
•	 Επίσκεψη	στους	Καταρράκτες Κέγκον	και	
	 στη	λίμνη Τσουζέντζικο	με	τελεφερίκ	
•	 Επίσκεψη	στον	πύργο	τηλεπικοινωνιών	του	
	 Τόκιο,	τον	Τokyo Skytree,	για	να	απολαύσουμε	
	 την	πανοραμική	θέα	της	πόλης!

• Περπάτημα	στην	περίφημη	“Λεωφόρο των Ανθισμένων 
 Κερασιών”,	στο	Πάρκο Ουένο,	για	να	απολαύσουμε	
	 το	υπερθέαμα	των	800	περίπου	ανθισμένων	δέντρων
•	 Επίσκεψη	στην	παλιά	πρωτεύουσα	
	 της	Ιαπωνίας,	την	Καμακούρα  
•	 Επίσκεψη	στην	φουτουριστική	περιοχή	
 Μινάτο Μιράι	της	Γιοκοχάμα
•	 Ανάβαση	στο	Umeda Sky Building	στην	
	 Οσάκα	με	θέα	που	κόβει	την	ανάσα	
•	 Ξενοδοχεία	4*
• Ημιδιατροφή	στην	ακριβή	Ιαπωνία	με	δείπνα	
	 μέσα	στα	ξενοδοχεία	(εκτός	του	θεματικού	
	 δείπνου	“Σουκιγιάκι”	σε	τοπικό	εστιατόριο)		
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

Οι Πτήσεις μας με Emirates

28/3 EK	210 Αθήνα	-	Ντουμπάι 18:05	-	23:35

23/3 EK	318 Ντουμπάι	-	Τόκιο 02:40	-	17:35

6/3 EK	317 Οσάκα	-	Ντουμπάι 23:45	-	05:15+1
7/3 EK	209 Ντουμπάι	-	Αθήνα 10:50	-	15:00

11 μέρες από  3190€

TRAVEL TIPS:

Εγγυημένη αναχώρηση 23 Νοεμβρίου
Αναχώρηση 28 Μαρτίου 2023

Οσάκα

Κιότο

Τόκιο
Όρος
Φούτζι

Χιροσίµα

Μιγιατζίµα

ΙΑΠΩΝΙΑ

Λίµνη
Άσι

Νίκκο

Καµακούρα

Νάρα

Χακόνε
Γιοκοχάµα
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Το μοναδικό 8ήμερο πρόγραμμα 
με επισκέψεις σε Ματούρα, 
Βρινταβάν και Αξαρντάμ!!!

Ένα συναρπαστικό ταξίδι σε μία αχανή χώρα, γεμάτη 
μυστήριο, χρώμα, εικόνες, μύθους, χιλιάδες θεούς, 

θρησκευτικές παραδόσεις, μοναδική αρχιτεκτονική, 
εκπληκτικές αντιθέσεις και πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά! Γνωρίστε μαζί μας την Ινδία, μία από 
τις πιο μυστηριώδεις χώρες του πλανήτη!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχεία	5*
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Τοπικοί	έμπειροι	ξεναγοί
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	Γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+ 800 €.
•	 Βίζα	εισόδου	στην	Ινδία:	περίπου 35 €		-	εκδίδεται	ηλεκτρονικά	
	 από	το	γραφείο	μας	και	απαιτούνται	5	εργάσιμες	ημέρες.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Δελχί, Αξαρντάμ, Ματούρα, Βρινταβάν, Άγκρα, 
Φατεχπούρ Σικρί, Αμπανέρι, Τζαϊπούρ, Φρούριο Αμπέρ

https://www.manessistravel.gr/el/india-xriso-trigono-xristougenna
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Τζαϊπούρ

∆ελχί

Άγκρα
Φατεχπούρ
ΣικρίΑµπανέρι

Αξαρντάµ

Ματούρα

Φρούριο Αµπέρ

ΙΝ∆ΙΑ Βρινταβάν

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Δελχί	
2η μέρα:
Δελχί	-	Ματούρα	-	Βρινταβάν	-	Άγκρα	
3η μέρα:
Άγκρα,	Ξενάγηση	
4η μέρα:
Άγκρα	-	Φατεχπούρ	Σικρί	-	Αμπανέρι	-	Τζαϊπούρ	
5η μέρα:
Τζαϊπούρ,	Ανάβαση	στο	φρούριο	της	Αμπέρ	με	
ελέφαντες,	Ξενάγηση	πόλης,	βόλτα	με	ρίκσα/
ποδηλατάμαξες,	Τελετή	Αάρτι
6η μέρα:
Τζαϊπούρ	-	Δελχί,	Αξαρντάμ
7η μέρα:
Δελχί,	Ξενάγηση	
8η μέρα:
Δελχί	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Επίσκεψη	στην	γενέτειρα	του	Κρίσνα,	τη	Ματούρα,	
	 μια	από	τις	επτά	ιερές	πόλεις	των	Ινδουιστών
•	 Επίσκεψη	στο	Βρινταβάν,	την	πόλη	όπου	
	 ο	Κρίσνα	πέρασε	την	παιδική	του	ηλικία
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	
	 Άγκρα,	το	“μαργαριτάρι	του	Ινδουστάν”
• Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	“Ροζ	Πόλη”,
	 την	Tζαϊπούρ,	την	πρωτεύουσα	του	Ρατζαστάν
•	 Ανάβαση	στο	φρούριο	της	Αμπέρ	με	ελέφαντες
•	 Βόλτα	με	ποδηλατάμαξες/ρίκσα	στην	Tζαϊπούρ
•	 Παρακολούθηση	Τελετής	Αάρτι	στην	Tζαϊπούρ
•	 Επίσκεψη	στην	Φατεχπούρ	Σικρί	(“Πόλη	της	Νίκης”)

•	 Επίσκεψη	στο	χωριό	Αμπανέρι	με	τον	
	 ιδιαίτερης	αρχιτεκτονικής	ταμιευτήρα	νερού	
	 (baori)	με	τα	βαθμιαία	μειούμενα	σκαλοπάτια	
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στο	Δελχί
•	 Επίσκεψη	στον	ναό	του	Αξαρντάμ,	
	 την	“νέα	κατοικία	του	θεού”
•	 Επίσκεψη	στον	ναό	των	Μπαχάι	ή	του	Λωτού	
	 με	τα	27	μαρμάρινα	“πέταλα”	στο	Δελχί
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχεία	5*
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά	
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

Οι Πτήσεις μας με Gulf Air

24/12, 03/01
GF	42 Αθήνα	-	Μπαχρέιν 14:25-19:25

GF	130 Μπαχρέιν	-	Δελχί 22:30-04:50+1

31/12, 10/01
GF	131 Δελχί	-	Μπαχρέιν 05:40-08:00

GF	41 Μπαχρέιν	-	Αθήνα 09:35-13:30

8 μέρες από 890€Αναχωρήσεις: 21 Δεκεμβρίου, 3 Ιανουαρίου

Tα Ξενοδοχεία μας
Άγκρα:						Jaypee	Palace	ή	παρόμοιο
Τζαϊπούρ: Crown	Plaza	ή	παρόμοιο
Δελχί:      	Lalit	ή	παρόμοιο

TRAVEL TIPS:
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• Με 2 εσωτερικές πτήσεις (Δελχί-Βαρανάσι-Δελχί) για 
την αποφυγή ταλαιπωρίας και πολλών χιλιομέτρων

• Με 3 διανυκτερεύσεις στο Δελχί για να έχουμε 
περισσότερο χρόνο στην πρωτεύουσα

• Το μοναδικό 12ήμερο πρόγραμμα με επισκέψεις 
σε Ματούρα, Βρινταβάν και Αξαρντάμ!!!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχεία	5*
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά.	Περιλαμβάνεται	εορταστικό	δείπνο	την	
	 παραμονή	Πρωτοχρονιάς	αξίας	75€	(μέρος	της	Ημιδιατροφής)
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Τοπικοί	έμπειροι	ξεναγοί
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	Γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+ 830 €.
•	 Βίζα	εισόδου	στην	Ινδία:	περίπου  35 €	-	εκδίδεται	ηλεκτρονικά	
	 από	το	γραφείο	μας	και	απαιτούνται	5	εργάσιμες	ημέρες.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Δελχί, Αξαρντάμ, Ματούρα, Βρινταβάν, Άγκρα, Φατεχπούρ Σικρί,
Αμπανέρι, Τζαϊπούρ, Φρούριο Αμπέρ, Σαρνάθ, Βαρανάσι

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-india-baranasi-12-meres
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Οι Πτήσεις μας με Gulf Air

22/12
GF	42 Αθήνα	-	Μπαχρέιν 14:25-19:25
GF	130 Μπαχρέιν	-	Δελχί 22:30-04:50+1

01/01 GF	135 Δελχί	-	Μπαχρέιν 21:35-23:55

02/01 GF	944 Μπαχρέιν	-	Αθήνα*
(μέσω	Λάρνακας) 04:55-10:25

Τζαϊπούρ

∆ελχί

Άγκρα
Φατεχπούρ
ΣικρίΑµπανέρι

Αξαρντάµ

Ματούρα

Φρούριο Αµπέρ

ΙΝ∆ΙΑ Βρινταβάν

Ποταµός
Γάγγης

Βαρανάσι

Σαρνάθ

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Δελχί	
2η μέρα:
Δελχί	-	Ματούρα	-	Βρινταβάν	-	Άγκρα	
3η μέρα:
Άγκρα,	Ξενάγηση	
4η μέρα:
Άγκρα	-	Φατεχπούρ	Σικρί	-	Αμπανέρι	-	Τζαϊπούρ	
5η μέρα:
Τζαϊπούρ,	Ανάβαση	στο	φρούριο	της	Αμπέρ	με	
ελέφαντες,	Ξενάγηση	πόλης,	βόλτα	με	ρίκσα/
ποδηλατάμαξες,	Τελετή	Αάρτι
6η μέρα:
Τζαϊπούρ	-	Δελχί,	Αξαρντάμ
7η μέρα:
Δελχί,	Ξενάγηση	
8η μέρα:
Δελχί	-	Βαρανάσι,	Τελετή	Αάρτι
9η μέρα:
Βαρανάσι,	Βαρκάδα	στον	Γάγγη,	Σαρνάθ	
10η μέρα:
Βαρανάσι	-	Δελχί		
11η μέρα:
Δελχί	-	Αθήνα
12η μέρα:
Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Με	2	εσωτερικές	πτήσεις	(Δελχί-Βαρανάσι-Δελχί)
	 για	την	αποφυγή	ταλαιπωρίας		
	 και	πολλών	χιλιομέτρων
•	 Επίσκεψη	στην	γενέτειρα	του	Κρίσνα,	τη	Ματούρα,	
	 μια	από	τις	επτά	ιερές	πόλεις	των	Ινδουιστών
•	 Επίσκεψη	στο	Βρινταβάν,	την	πόλη	όπου	
	 ο	Κρίσνα	πέρασε	την	παιδική	του	ηλικία
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	Άγκρα,
	 το	“μαργαριτάρι	του	Ινδουστάν”
• Δύο	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	“Ροζ	Πόλη”,
	 την	Tζαϊπούρ,	την	πρωτεύουσα	του	Ρατζαστάν
•	 Ανάβαση	στο	φρούριο	της	Αμπέρ	με	ελέφαντες
•	 Βόλτα	με	ποδηλατάμαξες/ρίκσα	στην	Tζαϊπούρ
•	 Παρακολούθηση	Τελετής	Αάρτι	
	 στην	Tζαϊπούρ	και	στο	Βαρανάσι
•	 Επίσκεψη	στην	Φατεχπούρ	Σικρί	(“Πόλη	της	Νίκης”)

•	 Επίσκεψη	στο	χωριό	Αμπανέρι	με	τον	
	 ιδιαίτερης	αρχιτεκτονικής	ταμιευτήρα	νερού	
	 (baori)	με	τα	βαθμιαία	μειούμενα	σκαλοπάτια	
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στο	Δελχί
•	 Επίσκεψη	στον	ναό	του	Αξαρντάμ,	
	 την	“νέα	κατοικία	του	θεού”
•	 Επίσκεψη	στον	ναό	των	Μπαχάι	ή	του	Λωτού	
	 με	τα	27	μαρμάρινα	“πέταλα”	στο	Δελχί
•	 Βαρκάδα	στον	Γάγγη
•	 Επίσκεψη	στην	βουδιστική	πόλη	Σαρνάθ,	εκεί	
	 όπου	ο	Βούδας	δέχθηκε	τη	φώτιση		και	έκανε	
	 την	πρώτη	του	ομιλία	πριν	2.500	χρόνια
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά	
•	 Περιλαμβάνεται	εορταστικό	Δείπνο	στο	ξενοδοχείο	
	 την	παραμονή	Πρωτοχρονιάς	(αξίας	75	€)
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχεία	5*
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

12 μέρες από 1390€Αναχώρηση: 22 Δεκεμβρίου

Ενδεικτικά Ξενοδοχεία
Άγκρα:	 Jaypee	Palace	ή	παρόμοιο
Τζαϊπούρ: Crown	Plaza	ή	παρόμοιο
Δελχί: Lalit	ή	παρόμοιο
Βαρανάσι: Radisson	Varanasi	ή
	 Ramada	Plaza	By	Wyndham

Τζαϊπούρ

∆ελχί

Άγκρα
Φατεχπούρ
ΣικρίΑµπανέρι

Αξαρντάµ

Ματούρα

Φρούριο Αµπέρ

ΙΝ∆ΙΑ Βρινταβάν

Ποταµός
Γάγγης

Βαρανάσι

Σαρνάθ

TRAVEL TIPS:
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 Εκεί όπου ένα μαγικό βασίλειο 
τοποθετείται στην σπονδυλική στήλη της 

διασημότερης οροσειράς της γης... 

Εκεί όπου τα καλύτερα μονοπάτια 
πεζοπορίας του πλανήτη συναντούν την 

“Στέγη του Κόσμου” στα Ιμαλάια... 

Εκεί όπου η ζωή των μοναχών συμπληρώνεται 
από αρχαίες παραδόσεις, χρυσαφένιους 

ναούς και γοητευτικά χωριά... 

Εκεί όπου τα καλύτερα πάρκα για σαφάρι της Ασίας 
ατενίζουν την ομορφότερη ανατολή του κόσμου…. 

Εκεί ακριβώς θα βρείτε το Νεπάλ. 
Έναν από τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς 

προορισμούς του πλανήτη!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	ολοκαίνουργιο και πολυτελέστατο 
 ξενοδοχείο Hyatt Place 5*	στην	Κατμαντού
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στην	Ποκάρα,	στο	ξενοδοχείο	Mount Kailash 
 Resort 4* ή Atithi Resort & Spa 4*	(από	τα	καλύτερα	διαθέσιμα)		
•	 2	διανυκτερεύσεις	στο	Τσιτουάν	στο	Tigerland Safari Resort
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά	~	Περιλαμβάνεται δείπνο με 
 παραδοσιακούς Νεπαλέζικους χορούς και εορταστικό 
 δείπνο της παραμονή της Πρωτοχρονιάς
•	 Πλήρης	διατροφή	εντός	του	πάρκου
•	 Μεταφορές,	εκδρομές,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Τοπικοί	έμπειροι	ξεναγοί
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	Γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:		+ 760€
• Κόστος προαιρετικής πτήσης Ποκάρα - Κατμαντού: 90 €
•	 Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	ολοκαίνουργιο	και	πολυτελέστατο	
ξενοδοχείο	Hyatt Place 5*	στην	Κατμαντού!!!

Εορταστικό	δείπνο	της	παραμονή	της	Πρωτοχρονιάς

Μόνο	στη	Manessis

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-protoxronia-nepal-i-mekka-tis-peripeteias
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ΝΕΠΑΛΠοκάρα

Πάρκο
Τσιτουάν

Κατµαντού

Μπαντιπούρ

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Κατμαντού
2η μέρα:
Κατμαντού,	Πατάν
3η μέρα:
Κατμαντού	-	Εθνικό	Πάρκο	Τσιτουάν
4η μέρα:
Εθνικό	Πάρκο	Τσιτουάν,	Σαφάρι,	Χωριό	των	Τάρου	
5η μέρα:
Εθνικό	Πάρκο	Τσιτουάν	-	Μπαντιπούρ	-	Ποκάρα	
6η μέρα:
Ποκάρα,	Ανατολή	του	ήλιου	στον	λόφο	
Σαρανγκότ,	Στούπα		της	Παγκόσμιας	Ειρήνης
7η μέρα:
Ποκάρα	-	Κατμαντού	* 
8η μέρα:
Κατμαντού,	Ξενάγηση	πόλης,	Βόλτα	με	Ρίκσα,	
Σουαγιαμπουνάθ,	Μπακταπούρ,	Μποντνάθ
9η μέρα:
Κατμαντού,	Πασουπατινάθ	-	Αθήνα
10η μέρα: 
Άφιξη	στην	Αθήνα

 *	Υπάρχει	δυνατότητα	επιστροφής	στην		 	
				Κατμαντού	αεροπορικώς	με	επιβάρυνση

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	ολοκαίνουργιο	
	 και	πολυτελέστατο	ξενοδοχείο	Hyatt 
 Place 5* στην Κατμαντού!!!
•	 Ξενάγηση	στην	Κατμαντού,	η	κεντρική	
	 πλατεία	της	οποίας	αποτελεί	μνημείο	
	 παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCO
•	 Βόλτα	με	Ρίκσα	στην	Κατμαντού	
 Δώρο του Γραφείου μας
• Επίσκεψη στην Πατάν ή Λαλιτπούρ,	λίκνο	της	
	 τέχνης	και	της	αρχιτεκτονικής	της	κοιλάδας,	
	 η	κεντρική	πλατεία	της	οποίας	αποτελεί	μνημείο	
	 παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCO
• Επίσκεψη στον ναό Σουαγιαμπουνάθ	ή	“Ναό	των	
	 Πιθήκων”,	μνημείο	παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCO
• Επίσκεψη στον υπέροχης αρχιτεκτονικής ναό 
 Πασουπατινάθ,	τον	πιο	σημαντικό	Ινδουιστικό	
	 ναό	της	χώρας	και	τόπο	αποτέφρωσης	των	νεκρών,	
	 μνημείο	παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCO
• Επίσκεψη στην στούπα Μποντνάθ,
	 την	μεγαλύτερη	του	Νεπάλ,
	 μνημείο	παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCO
• Επίσκεψη στην Μπακταπούρ ή Μπαντγκαόν,	την	
	 “πόλη	των	αφιερωμένων”,	η	κεντρική	πλατεία	της	οποίας	
	 αποτελεί	μνημείο	παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCO

• Επίσκεψη στον οικισμό Μπαντιπούρ,	
	 που	έχει	διατηρήσει	στο	ακέραιο	την	
	 αρχιτεκτονική	και	τις	παραδόσεις	του
• Δύο διανυκτερεύσεις στο Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν 
• Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν	με	
	 την	τεράστια	ποικιλία	άγριων	ζώων,	τόπος	
	 παγκόσμιας	κληρονομιάς	της	UNESCO	
• Επίσκεψη σε χωριό της φυλής των Τάρου	με	
	 τον	αναλλοίωτο	εδώ	και	αιώνες	τρόπο	ζωής	τους	
• Δύο διανυκτερεύσεις στην Ποκάρα,	τον	καθρέφτη	
	 των	Ιμαλαΐων”,	που	περιβάλλεται	από	τις	χιονοσκεπείς	
	 κορυφές	της	Αναπούρνα	και	υπέροχες	λίμνες
• Ανατολή του ήλιου από τον λόφο Σαρανγκότ 
• Βόλτα με βάρκα στα ήρεμα νερά της λίμνης 
 Φέουα και επίσκεψη στον ναό Μπαράχι,	
	 που	βρίσκεται	σχεδόν	στο	κέντρο	της	λίμνης
• Επίσκεψη στην Στούπα της Παγκόσμιας Ειρήνης 
• Ημιδιατροφή καθημερινά	~	Περιλαμβάνεται	
	 δείπνο	με	παραδοσιακούς	Νεπαλέζικους	χορούς	και	
	 εορταστικό	δείπνο	της	παραμονή	της	Πρωτοχρονιάς
• Πλήρης διατροφή εντός του πάρκου Τσιτουάν
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

Οι Πτήσεις μας με Qatar Airways***
21/12 30/12 QR	204	 Αθήνα	-	Ντόχα 12:45	-	17:50	

22/12 31/12 QR	962	 Ντόχα	-	ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ/ΜΠΑΛΙ 02:05	-16:30	

29/12 07/01 QR	963	 ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ/ΜΠΑΛΙ	-	Ντόχα*** 18:00	-	22:50	

30/12 08/01 QR	203	 Ντόχα	-	Αθήνα 07:35	-	11:30	

***	 Στην	πτήση	 επιστροφής	 για	 τις	ώρες	αναμονής	στο	αεροδρόμιο	 της	
Ντόχας	έχουμε	προπληρώσει	και	εξασφαλίσει	παραμονή	στο	πολυτελές	
Lounge	της	Qatar	Airways	με	φαγητό	και	ξεκούραση	μέχρι	το	check	in	της	
πτήσης	επιστροφής	στην	Αθήνα.

10 μέρες - 7 διαν/σεις από 1590€Αναχωρήσεις: 21, 30 Δεκεμβρίου

TRAVEL TIPS:
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Με έντονα τα στοιχεία της Αυτοκρατορίας, η Ταϊλάνδη 
αποτελεί τον ομορφότερο συνδυασμό φυσικού 

πλούτου, εξωτισμού, αγορών, παραθερισμού και 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. 

Η χώρα του μασάζ και των ανέσεων ξέρει να 
χαλαρώνει τους επισκέπτες της σε τέτοιο βαθμό, 

που μία επίσκεψη δεν είναι ποτέ αρκετή. 
Επισκεφθείτε το παλάτι και τους εκπληκτικής 

ομορφιάς ναούς της Μπανγκόκ και θαυμάστε 
την τελειότητα της αρχιτεκτονικής τους. 

Χαλαρώστε στο “Μαργαριτάρι του Νότου”, 
το παραδεισένιο τροπικό νησί Πούκετ. 

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
•	 Τρεις	(3)	διανυκτερεύσεις	στην	Μπανγκόκ	στο	ξενοδοχείο	
 Double Tree By Hilton Sukhumvit 4*sup.	
•	 Τέσσερις	(4)	διανυκτερεύσεις	στο	Πούκετ	στο	πολυτελές	
	 ξενοδοχείο	Wyndham Grand Nai Harn Beach Phuket 5* 
•	 Πρωινό	στα	ξενοδοχεία	
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	ξεναγήσεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Κόστος	εισόδων	στα	επισκεπτόμενα	μέρη,	εάν	και	όπου	απαιτούνται		
• Ξενάγηση από Έλληνα τοπικό ξεναγό στη Μπανγκόκ
•	 Υπηρεσίες	τοπικού	αντιπροσώπου	στο	Πούκετ
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	
	 και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	770 €/άτομο
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	και	ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	
	 πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Φαντασμαγορική Πρωτοχρονιά
στην μητρόπολη της Ασίας, την Μπανγκόκ!!!

https://www.manessistravel.gr/el/protoxronia-tailandi--bangok-pouket
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Οι Πτήσεις μας με Emirates

29/12 GF	42 Αθήνα	-	Ντουμπάι 17:55-00:20+1

30/12 GF	130 Ντουμπάι	-	Μπανγκόκ 03:05-12:05

06/01 GF	135 Πούκετ	-	Ντουμπάι* 19:30-23:05

07/01 GF	944 Ντουμπάι	-	Αθήνα 11:50-15:25

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μπανγκόκ
2η μέρα:
Μπανγκόκ,	Κρουαζιέρα	στα	κανάλια
3η μέρα:
Μπανγκόκ,	Ξενάγηση	πόλης
4η μέρα:
Μπανγκόκ,	Ελεύθερη	μέρα
5η μέρα:
Μπανγκόκ	-	Πούκετ
6η, 7η, 8η μέρα:
Πούκετ
9η μέρα:
Πούκετ	-	Πτήση	για	Ντουμπάι
10η μέρα:
Ντουμπάι	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στην	Μπανγκόκ	

	 στο	κεντρικό	ξενοδοχείο

 Double Tree By Hilton Sukhumvit 4* sup.

• Φαντασμαγορική Πρωτοχρονιά	στην	

	 μητρόπολη	της	Ασίας,	την	Μπανγκόκ

•	 Λεπτομερής	ξενάγηση	στην	Μπανγκόκ	με	

	 επισκέψεις	στο	υπέρλαμπρο	βασιλικό	παλάτι,	

	 στον	ναό του Σμαραγδένιου Βούδα,	στον

 ναό του Κεκλιμένου Βούδα	και	

	 στον	επιβλητικό	Ναό της Αυγής,	

	 το	ορόσημο	της	πόλης
• Κρουαζιέρα στα κανάλια της 

 Μπανγκόκ,	απολαμβάνοντας	μοναδικές	

	 εικόνες	της	εξωτικής	πόλης

•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	Πούκετ	

	 στο	πολυτελές	ξενοδοχείο	Wyndham 

 Grand Nai Harn Beach Phuket 5*

10 μέρες από 1950€Αναχώρηση: 29 Δεκεμβρίου

*	Διανυκτέρευση	στο	Ντουμπάι	με	ευθύνη	της	
		αεροπορικής	εταιρίας	Emirates

TRAVEL TIPS:
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Good morning Vietnam…
Καλημέρα Βιετνάμ!!!

Το Βιετνάμ το επισκεπτόμαστε όχι μόνο για να βιώσουμε τις 
δυο πόλεις-θρύλους, το Ανόι και το Χο Τσι Μιν (Σαϊγκόν), 

αλλά και για να θαυμάσουμε το Δέλτα του ποταμού 
Μεκόνγκ, κάνοντας βαρκάδα σε καταπράσινα κανάλια με 

σκηνές της καθημερινής ζωής των ντόπιων να εξελίσσονται 
μπροστά στα μάτια μας, καθώς και το πανέμορφο Ταμ 

Κοκ με τα εντυπωσιακά ασβεστολιθικά βράχια.
Αφιερώνουμε τρεις ολόκληρες μέρες στην κουκλίστικη πόλη 

Χοϊάν, σε ξενοδοχείο εντός της πόλης για να την γνωρίσουμε 
και να την χαρούμε όπως της αξίζει, αλλά και για να επισκεφθούμε 

την περίφημη και πολυφωτογραφημένη Χρυσή Γέφυρα!  
Και πάνω από όλα, απολαμβάνουμε την υπέροχη διήμερη 

Κρουαζιέρα πολυτελείας-εμπειρία ζωής στα σμαραγδένια 
νερά του Κόλπου Χαλόνγκ με τα καταπράσινα βράχια και τα 

εντυπωσιακά σπήλαια, όχι για λίγες μόνον ώρες, αλλά όλες 
τις ώρες της ημέρας, του δειλινού και της νύχτας!!!

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Χο Τσι Μιν/Σαϊγκόν, Τούνελ Κου Τσι, Δέλτα Μεκόνγκ, Χοϊάν, Λόφος Μπα Να,
Χρυσή Γέφυρα, Χουέ, Μαρμάρινα Βουνά, Ανόι, Χόα Λου, Ταμ Κοκ,
Διήμερη κρουαζιέρα στον Κόλπο Χαλόνγκ με πλήρη διατροφή!!!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
•	 3	διανυκτερεύσεις	στο	Ανόι	σε	ξενοδοχείο	5*
•	 1	διανυκτέρευση	σε	Κρουαζιερόπλοιο	πολυτελείας	στον	κόλπο	Χαλόνγκ
•	 3	διανυκτερεύσεις	στο	Χοϊάν	σε	ξενοδοχείο	4*
•	 2	διανυκτερεύσεις	στην	Σαϊγκόν	σε	ξενοδοχείο	5*
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά	σε	προσεκτικά	επιλεγμένα	τοπικά	εστιατόρια	εξαιρετικής	ποιότητας		
•	 Πλήρης	διατροφή	στην	Κρουαζιέρα	
•	 Επίσκεψη	στην	αρχαία	πόλη	Χοϊάν	και	στην	αυτοκρατορική	πόλη	Χουέ
•	 Επίσκεψη	στα	Μαρμάρινα	Βουνά	
•	 Εκδρομή	σε	Ταμ	Κοκ	και	Χόα	Λου
•	 Εκδρομή	στον	λόφο	Μπα	Να/Τελεφερίκ	και	Χρυσή	Γέφυρα
•	 Εκδρομή	και	βαρκάδα	στο	Δέλτα	του	Μεκόνγκ
•	 Επίσκεψη	στα	δαιδαλώδη	υπόγεια	Τούνελ	του	Κου	Τσι
•	 Είσοδοι	στους	επισκεπτόμενους	χώρους
•	 Μεταφορές,	ξεναγήσεις,	επισκέψεις	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	Γραφείου	μας.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά,	ταξιδιωτική	
	 ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	970 € 
•	 Βίζα	πληρωτέα	στο	αεροδρόμιο	του	Ανόι	(κόστος	25	USD).	Για	την	έκδοση	της	βίζας	θα	
	 πρέπει	να	έχετε	μαζί	σας	2	έγχρωμες	φωτογραφίες	τύπου	διαβατηρίου
•	 Τελικό	πρόγραμμα	με	το	ενημερωτικό	σας

Το μόνο πρόγραμμα που περιλαμβάνει :
•	Τρεις	διανυκτερεύσεις	στην	κουκλίστικη	Χόι	Αν,
ΜΕΣΑ	στην	πόλη	και	όχι	σε	απομονωμένες	παραλίες!

•	Την	ολοήμερη	εκδρομή	στον	λόφο	Μπα	Να	
και	επίσκεψη	στην	Χρυσή	Γέφυρα,	που	σε	
άλλα	προγράμματα	είναι	προαιρετική!

•	Επίσκεψη	στα	περίφημα	Μαρμάρινα	Βουνά!

https://www.manessistravel.gr/el/panorama-bietnam-xristougenna-protoxronia
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ΒΙΕΤΝΑΜ

ΛΑΟΣ

Χο Τσι Μιν

Χοϊάν

Κόλπος
Χα Λονγκ

Ανόι

ΚΑΜΠΟΤΖΗ

Ταµ Κοκ

Χουέ

Κου Τσι

Μπεν Τρε

Λόφοι
Μπα Να

Ντανάνγκ

Νιν Μπιν
Χόα Λου

Συνοπτικό πρόγραμμα:
1η μέρα:
Αθήνα	-	Ανόι
2η μέρα:
Ανόι,	Βόλτα	με	ποδηλατάμαξες
3η μέρα:
Ανόι,	Ξενάγηση,	Παράσταση	με	Μαριονέτες
στο	Νερό
4η μέρα:	Ανόι	-	Νιν	Μπιν	-	Ταμ	Κοκ
(βόλτα	με	βάρκες)	-	Χόα	Λου	-	Ανόι
5η μέρα:
Ανόι	-	Κρουαζιέρα	στον	Κόλπο	Χαλόνγκ	
(Διανυκτέρευση	εντός	του	πλοίου)
6η μέρα:
Χαλόνγκ,	Κρουαζιέρα	-	Ανόι	-	Ντανάνγκ	-	Χοϊάν
7η μέρα:
Χοϊάν,	Περιήγηση
8η μέρα:
Χοϊάν	-	Ντανάνγκ	-	Λόφος	Μπα	Να/Χρυσή	
Γέφυρα	-	Χοϊάν
9η μέρα:
Χοϊάν	-	Μαρμάρινα	Βουνά	-	Χουέ
Χο	Τσι	Μιν/Σαϊγκόν
10η μέρα:
Χο	Τσι	Μιν	(Σαϊγκόν)	-	Μπεν	Τρε,
Ποταμός	Μεκόνγκ
11η μέρα:
Χο	Τσι	Μιν	(Σαϊγκόν),	Ξενάγηση,	Τούνελ	Κου	Τσι
Πτήση	για	την	Αθήνα
12η μέρα:
Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Ξενάγηση	στην	πόλη	Ανόι
•	 Παράσταση	με	Μαριονέτες στο Νερό
•	 Βόλτα	με	ποδηλατάμαξες	(cyclo)	στους	
	 περίφημους	“36 Δρόμους”	του	Ανόι
•	 Βαρκάδα	στο	πανέμορφο	Ταμ Κοκ	με	
	 τα	εντυπωσιακά	ασβεστολιθικά	βράχια	
	 και	τους	καταπράσινους	ορυζώνες
•	 Επίσκεψη	στην	αρχαία	πρωτεύουσα	Χόα Λου
• Διήμερη Κρουαζιέρα	στον	εκπληκτικής	
	 ομορφιάς	Kόλπο Χαλόνγκ	με	τους	
	 καταπράσινους	βράχους	διαφόρων	
	 σχημάτων	και	μορφών	να	ξεπηδούν	
	 μέσα	από	την	σμαραγδένια	θάλασσα	
	 και	όχι κουραστική ημερήσια εκδρομή 
 από Ανόι	για	μείωση	κόστους

•	 Ξενάγηση	στην	πανέμορφη	αρχαία	πόλη	Χοϊάν
•	 Ημερήσια	εκδρομή	στον	Λόφο Μπα Να
	 και	στην	περίφημη	Χρυσή Γέφυρα
•	 Επίσκεψη	στα	περίφημα	Μαρμάρινα Βουνά
•	 Επίσκεψη	στην	αυτοκρατορική	πόλη	Χουέ
•	 Βαρκάδα	στο Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ
•	 Ξενάγηση	στην	πόλη	Χο Τσι Μιν/Σαϊγκόν
•	 Επίσκεψη	στα	δαιδαλώδη	υπόγεια	
 Τούνελ	του	Κου Τσι
• Τρεις διανυκτερεύσεις	στο	Ανόι	σε	ξενοδοχεία	5*
• Μια διανυκτέρευση	σε	Κρουαζιερόπλοιο 
 πολυτελείας	στον	κόλπο	Χαλόνγκ
• Τρεις διανυκτερεύσεις	στην	απαράμιλλης	
	 ομορφιάς	πόλη Χόι Αν	σε	ξενοδοχείο	4*
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στην	Σαϊγκόν	σε	ξενοδοχείο	5*
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά	σε	προσεκτικά	
	 επιλεγμένα	τοπικά	εστιατόρια	εξαιρετικής	ποιότητας
•	 Πλήρης	διατροφή	στην	κρουαζιέρα
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	Γραφείου	μας

12 μέρες από  1890€Αναχωρήσεις: 22, 29 Δεκεμβρίου

* Για τις ώρες αναμονής στο αεροδρόμιο της Ντόχα έχουμε 
προπληρώσει και εξασφαλίσει παραμονή στο πολυτελές 
Lounge της Qatar Airways με φαγητό και ξεκούραση μέχρι 
το check in της πτήσης επιστροφής στην Αθήνα

Πτήσεις με Qatar Airways
22, 29/12 QR	204 Αθήνα	-	Ντόχα 12:40-17:45
23, 30/12 QR	976 Ντόχα	-	Ανόι 01:35-2:10
01, 08/01 QR	971 Σαϊγκόν	-	Ντόχα	* 19:20-23:30
02, 09/01 QR	203 Ντόχα	-	Αθήνα 07:35-11:30

Tα Ξενοδοχεία μας
Ανόι:	Pan	Pacific	Hanoi	5*	ή	παρόμοιο
Χοϊάν: Pavillon	Luxury	Hoian	Premium	Deluxe	Palm	View	Balcony	4*
ή	Hoian	Central	Boutique	Hotel	&	Spa	4*
Σαϊγκόν:	 Majestic	Saigon	5*
Κρουαζιερόπλοιο:	 Paradise	Elegance	Cruise	ή	Paradise	Grand

TRAVEL TIPS:
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	με	πτήσεις	της	Qatar Airways
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	Merusaka Nusa Dua 5*/
	 πρώην	Inaya	Putri	Bali	Hotel	5*	στη	Νούσα	Ντούα
• Δύο (2) διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο Alaya Resort Ubud 5*
•	 Πρωινό	καθημερινά
• Εορταστικό Δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο Merusaka Resort 5* στη Νούσα Ντούα
•	 Μεταφορές	από/προς	αεροδρόμιο-ξενοδοχείο
•	 Εκδρομή	στο	δάσος	με	τις	μαϊμούδες,	στο	ηφαίστειο	Kινταμάνι	και	στους	ορυζώνες	Τεγκαλαλάνγκ	με	γεύμα
• Εκδρομή στους ναούς Ταμάν Αγιούν και Τάνα Λοτ
•	 Τοπικός	ελληνόφωνος	ξεναγός	στο	Μπαλί
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:		+ 520€
• Βίζα Μπαλί: +35 €. Εκδίδεται και πληρώνεται κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο 
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Νούσα Ντούα, Κινταμάνι, Δάσος με μαϊμούδες, Ορυζώνες,
Ούμπουντ, Ναοί Ταμάν Αγιούν και Τάνα Λοτ

Μπαλί, ένα απαράμιλλης ομορφιάς νησί.
 Ένα τροπικό καταφύγιο που έχει 

μαγέψει τους ταξιδιώτες. 

Ακρογιαλιές, κατάφυτες εκτάσεις, ορυζώνες, 
γραφικά χωριουδάκια, αρχαίοι ναοί, φιλόξενοι 

κάτοικοι - ένας ιδανικός προορισμός για τους λάτρεις 
του ήλιου και της θάλασσας, για τους λάτρεις της 

χαλάρωσης και του οικοτουρισμού, για τους λάτρεις 
του πολιτισμού και της νυχτερινής διασκέδασης!

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-protochronia-se-mpali---oumpount-10-imeres-me-qatar-airways
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ΜΠΑΛΙ

Νούσα Ντούα

Κινταµάνι

Τεγκαλαλάνγκ

Ντενπασάρ

Ναός
Τάνα Λοτ

Ναός
Ταµάν Αγιούν Ούµπουντ

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ντενπασάρ/Μπαλί

2η μέρα:
Ντενπασάρ	-	Νούσα	Ντούα

3η μέρα:
Νούσα	Ντούα,	Εκδρομή	στους	ναούς	Ταμάν	Αγιούν	

και	Τάνα	Λοτ

4η-5η-6η μέρα: 
Νούσα	Ντούα,	Ελεύθερες	μέρες

7η μέρα: 
Νούσα	Ντούα	-	Χοροί	Μπαρόνγκ	-	Δάσος	με	

μαϊμούδες	-	Ηφαίστειο	Κινταμάνι	-	Ορυζώνες	

Τεγκαλαλάνγκ	-	Ούμπουντ

8η μέρα:
Ούμπουντ,	Ελεύθερη	μέρα

9η μέρα:
Ούμπουντ	-	Ντενπασάρ	-	Πτήση	για	την	Αθήνα

10η μέρα:
Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

• Εορταστικό Δείπνο στις 
 31/12	στο	ξενοδοχείο	
 Merusaka Resort 5*	στη	Νούσα	Ντούα
• Εκδρομή με γεύμα στο ηφαίστειο Κινταμάνι 
	 -	Λίμνη	Μπατούρ	και	στους	ομορφότερους	
	 ορυζώνες	της	χώρας	εντός της τιμής και όχι 
 προαιρετικό όπως άλλα προγράμματα!
• Βόλτα στο τροπικό δάσος	με	τις	
	 μαϊμούδες	εντός της τιμής και όχι 
 προαιρετικό όπως άλλα προγράμματα! 

• Παράσταση παραδοσιακών χορών 
 Μπαρόνγκ,	με	ιδιαίτερη	μουσική	
	 και	εκπληκτικές	μεταμφιέσεις	
•	 Επίσκεψη	στον	επιβλητικό 
 ναό Ταμάν Αγιούν 
	 και	τον	ειδυλλιακό Τάνα  
 Λοτ εντός της τιμής 
 και όχι προαιρετικό όπως 
 άλλα προγράμματα!

Οι Πτήσεις μας με Qatar Airways***
21/12 30/12 QR	204	 Αθήνα	-	Ντόχα 12:45	-	17:50	

22/12 31/12 QR	962	 Ντόχα	-	ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ/ΜΠΑΛΙ 02:05	-16:30	

29/12 07/01 QR	963	 ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ/ΜΠΑΛΙ	-	Ντόχα*** 18:00	-	22:50	

30/12 08/01 QR	203	 Ντόχα	-	Αθήνα 07:35	-	11:30	

***	Στην	πτήση	επιστροφής	για	τις	ώρες	αναμονής	στο	αεροδρόμιο	της	Ντόχας	
έχουμε	 προπληρώσει	 και	 εξασφαλίσει	 παραμονή	 στο	 πολυτελές	 Lounge	
της	Qatar	Airways	με	φαγητό	και	 ξεκούραση	μέχρι	 το	 check	 in	 της	πτήσης	
επιστροφής	στην	Αθήνα.

10 μέρες - 7 διαν/σεις από 1590€Αναχωρήσεις: 21, 30 Δεκεμβρίου

TRAVEL TIPS:
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Ένα άνετο και ξεκούραστο πρόγραμμα 9 νύχτες 
στο Μπαλί, το εξωτικό νησί των θεών

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	με	πτήσεις	της	Qatar Airways
•	 Μία	(1)	διανυκτέρευση	στην	Ντόχα,	την	πρωτεύουσα	του	Κατάρ,	σε	ξενοδοχείο	4*
•	 Επτά	(7)	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	Merusaka Nusa Dua 5*/
	 πρώην	Inaya	Putri	Bali	Hotel	5*	στη	Νούσα	Ντούα	
•	 Δύο	(2)	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	Plataran 5*	στο	Ούμπουντ
•	 Μπουφέ	πρωινό	καθημερινά
• Εορταστικό Δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο στο 
 ξενοδοχείο Merusaka Resort 5* στη Νούσα Ντούα
•	 Μεταφορές	από/προς	αεροδρόμιο-ξενοδοχείο
•	 Εκδρομή	στο	δάσος	με	τις	μαϊμούδες,	στο	ηφαίστειο	Kινταμάνι	
	 και	στους	ορυζώνες	Τεγκαλαλάνγκ	με	γεύμα
•	 Εκδρομή	στους	ναούς	Ταμάν	Αγιούν	και	Τάνα	Λοτ
•	 Τοπικός	ελληνόφωνος	ξεναγός	στο	Μπαλί
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:		+ 520€
• Βίζα Μπαλί: +€ 35. Εκδίδεται και πληρώνεται κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο 
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	
	 ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Μπαλί,	ένα	τροπικό	νησί	του	Ινδονησιακού	

αρχιπελάγους	με	ποικιλόμορφη	φύση	

απαράμιλλης	ομορφιάς,	κλιμακωτούς	

ορυζώνες,	υπέροχες	παραλίες,	κοραλλιογενείς	

υφάλους,	πολύχρωμους	ινδουιστικούς	ναούς,	

ιδιαίτερη	κουλτούρα	και	πάνω	απ΄	όλα	

υπέροχους,	χαμογελαστούς	ανθρώπους!

Το διαμάντι της Ινδονησίας σας περιμένει 

να	το	εξερευνήσετε	κι	εμείς	να	σας	

δείξουμε	όλα	εκείνα	τα	στοιχεία	που	το	

καθιστούν	έναν	από	τους	καλύτερους	

ταξιδιωτικούς	προορισμούς	παγκοσμίως!

ΜΠΑΛΊ
ΟΥΜΠΟΥΝΤ

και μια νύχτα δώρο στη Ντόχα
του Μουντιάλ 2022
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

ΜΠΑΛΙ

Νούσα Ντούα

Κινταµάνι

Τεγκαλαλάνγκ

Ντενπασάρ

Ναός
Τάνα Λοτ

Ναός
Ταµάν Αγιούν Ούµπουντ

από Ντόχα (Κατάρ)

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ντόχα
2η μέρα:
Ντόχα	-	Ντενπασάρ/Μπαλί	-	Νούσα	Ντούα		
3η μέρα:
Νούσα	Ντούα,	Εκδρομή	στους	ναούς	Ταμάν	Αγιούν	
και	Τάνα	Λοτ
4η μέρα:
Νούσα	Ντούα	-	Χοροί	Μπαρόνγκ	-	Δάσος	με	
μαϊμούδες	-	Ηφαίστειο	Κινταμάνι	-	Ορυζώνες	
Τεγκαλαλάνγκ	-	Ούμπουντ
5η μέρα:
Ούμπουντ,	Ελεύθερη	μέρα
6η μέρα:
Ούμπουντ	-	Νούσα	Ντούα
7η, 8η, 9η, 10η  μέρα:
Νούσα	Ντούα,	Ελεύθερες	μέρες
11η μέρα:
Ούμπουντ	-	Ντενπασάρ	-	Πτήση	για	την	Αθήνα		
12η μέρα:
Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

12 μέρες από 2090€

TRAVEL TIPS:
•	 Εκδρομή	με	γεύμα	στο	ηφαίστειο
	 Κινταμάνι	-	Λίμνη	Μπατούρ	και	στους	
	 ομορφότερους	ορυζώνες	της	χώρας
 εντός της τιμής	και	όχι	προαιρετικό	
	 όπως	άλλα	προγράμματα!
•	 Βόλτα	στο	τροπικό	δάσος	με	τις	
	 μαϊμούδες	εντός της τιμής	και	όχι	προαιρετικό
	 όπως	άλλα	προγράμματα!	
•	 Παράσταση	παραδοσιακών	χορών Μπαρόνγκ,
	 με	ιδιαίτερη	μουσική	και	εκπληκτικές	μεταμφιέσεις

•	 Επίσκεψη	στον	επιβλητικό	ναό	Ταμάν	Αγιούν	
	 και	τον	ειδυλλιακό	Τάνα	Λοτ	εντός της τιμής
	 και	όχι	προαιρετικά,	όπως	σε	άλλα	προγράμματα!
• Εορταστικό Δείπνο στις 31/12
	 στο	ξενοδοχείο	Merusaka	Resort	5*
	 στη	Νούσα	Ντούα
•	 Μία	διανυκτέρευση	στην	Ντόχα,	την	
	 πρωτεύουσα	και	την	μεγαλύτερη	πόλη	
	 του	ανεξάρτητου	εμιράτου	του	Κατάρ

Οι Πτήσεις μας με Qatar Airways***
23/12 QR	204 Αθήνα	-	Ντόχα 12:45	-	17:50

24/12 QR	960 Ντόχα	-	ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ/ΜΠΑΛΙ 08:05	-22:30

02/01 QR	963 ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ/ΜΠΑΛΙ	-	Ντόχα*** 18:00	-	22:50

03/01 QR	203 Ντόχα	-	Αθήνα 07:40	-	11:35

Αναχώρηση: 23 Δεκεμβρίου

***	 Στην	 πτήση	 επιστροφής	 για	 τις	 ώρες	 αναμονής	 στο	
αεροδρόμιο	 της	 Ντόχας	 έχουμε εξασφαλίσει παραμονή 
στο πολυτελές Lounge της Qatar Airways με φαγητό 
και ξεκούραση μέχρι το check in	της	πτήσης	επιστροφής	
στην	Αθήνα.
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	με	πτήσεις	της	Qatar Airways
•	 Μία	(1)	διανυκτέρευση	στην	Ντόχα,	την	πρωτεύουσα	του	Κατάρ,	σε	ξενοδοχείο	4*
•	 Εννέα	(9)	διανυκτερεύσεις	στο	Merusaka Nusa Dua 5*	στη	Νούσα		 	
						Ντούα	ή	άλλο	της	επιλογής	σας	με	ανάλογη	επιβάρυνση
•	 Μπουφέ	πρωινό	καθημερινά
• Εορταστικό Δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο στο ξενοδοχείο Merusaka Resort 5* στη Νούσα Ντούα
•	 Μεταφορές	από/προς	αεροδρόμιο-ξενοδοχείο
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:		+ 520€
• Βίζα Μπαλί: +€ 35. Εκδίδεται και πληρώνεται κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο 
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Δωρο μας: 
Στην	πτήση	επιστροφής	για	τις	ώρες	αναμονής	στο	αεροδρόμιο	της	Ντόχας	έχουμε 
εξασφαλίσει παραμονή στο πολυτελές Lounge της Qatar Airways με φαγητό 
και ξεκούραση μέχρι το check in	της	πτήσης	επιστροφής	στην	Αθήνα.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

και μια νύχτα δώρο στη Ντόχα 
του Μουντιάλ 2022

Λομπόκ,	ένας	παραδεισένιος	εξωτικός	προορισμός,	
ένας	παρθένος	τόπος,	ένας	κρυμμένος	θησαυρός.	

Παραλίες	με	χρυσαφένιες	αμμουδιές	και	καταγάλανα	
νερά,	πυκνή	τροπική	βλάστηση,	εντυπωσιακοί	
καταρράκτες,	πανέμορφα	χωριά,	παραδοσιακές	
τέχνες,	αλλά	και	ιστορία	που	αποτυπώνεται	σε	
ανάκτορα	και	επιβλητικούς	ναούς,	συνθέτουν	

το	σκηνικό	ονειρεμένων	διακοπών!

Μπαλί,	ένα	από	τα	δημοφιλέστερα	νησιά	του	
Ινδονησιακού	αρχιπελάγους,	ένας	τροπικός	προορισμός	

που	έχει	κρατήσει	αναλλοίωτο	τον	εξωτικό	του	
χαρακτήρα.	Καταπράσινα	τοπία,	κλιμακωτοί	ορυζώνες	
και	ινδουιστικοί	ναοί	συνδυάζονται	πανέμορφα	με	τις	
υπέροχες	παραλίες.	Η	λευκή	ακρογιαλιά	και	η	ήρεμη	
λιμνοθάλασσα	σας	προκαλούν	για	κολύμπι,	ενώ	ο	

κοραλλιογενής	ύφαλος	είναι	ιδανικός	για	τους	λάτρεις	
των	καταδύσεων.	Οικονομικές	αγορές,	διασκέδαση	
για	κάθε	γούστο	και	γαστρονομικές	απολαύσεις,	

συμπληρώνουν	με	τον	καλύτερο	τρόπο	τη	διαμονή	σας!

ένας κρυμμένος θησαυρός της Ινδονησίας
με τις ευλογημένες παραλίες

ΜΠΑΛΊ à la carte
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

12 μέρες από 2350€

TRAVEL TIPS:
•	 Εορταστικό Δείπνο στις 31/12	στο	ξενοδοχείο
	 στο	ξενοδοχείο	Merusaka Resort 5*
• Στην	πτήση	επιστροφής	για	τις	ώρες	αναμονής	
	 στο	αεροδρόμιο	της	Ντόχας	έχουμε εξασφαλίσει 
 παραμονή στο πολυτελές Lounge της Qatar 
 Airways με φαγητό και ξεκούραση μέχρι το 
 check in	της	πτήσης	επιστροφής	στην	Αθήνα.

Αναχώρηση: 23 Δεκεμβρίου

Οι Πτήσεις μας με Qatar Airways***
23/12 QR	204 Αθήνα	-	Ντόχα 12:45	-	17:50

24/12 QR	960 Ντόχα	-	ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ/ΜΠΑΛΙ 08:05	-22:30

02/01 QR	963 ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ/ΜΠΑΛΙ	-	Ντόχα*** 18:00	-	22:50

03/01 QR	203 Ντόχα	-	Αθήνα 07:40	-	11:35
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	με	πτήσεις	της	Qatar Airways
•	 Μία	(1)	διανυκτέρευση	στην	Ντόχα,	την	πρωτεύουσα	του	Κατάρ,	σε	ξενοδοχείο	4*
•	 Δύο	(2)	διανυκτερεύσεις	στο	Λομπόκ,	στο	ξενοδοχείο	Sheraton Senggigi 5*	ή	παρόμοιο
•	 Δύο	(2)	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	Plataran 5*	στο	Ούμπουντ
•	 Πέντε	(5)	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	Merusaka Nusa Dua 5*/
	 πρώην	Inaya	Putri	Bali	Hotel	5*	στη	Νούσα	Ντούα	
•	 Πρωινό	καθημερινά
• Εορταστικό Δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο στο ξενοδοχείο Merusaka Resort 5* στη Νούσα Ντούα
•	 Μεταφορές	από/προς	αεροδρόμιο-ξενοδοχείο
•	 Εκδρομή	στο	δάσος	με	τις	μαϊμούδες,	στο	ηφαίστειο	Kινταμάνι	και	στους	ορυζώνες	Τεγκαλαλάνγκ	με	γεύμα
•	 Εκδρομή	στους	ναούς	Ταμάν	Αγιούν	και	Τάνα	Λοτ
•	 Τοπικός	ελληνόφωνος	ξεναγός	στο	Μπαλί
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:		+ 520€
• Βίζα Μπαλί: +€ 35. Εκδίδεται και πληρώνεται κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο 
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

και μια νύχτα δώρο στη Ντόχα 
του Μουντιάλ 2022

Λομπόκ,	ένας	παραδεισένιος	εξωτικός	προορισμός,	
ένας	παρθένος	τόπος,	ένας	κρυμμένος	θησαυρός.	

Παραλίες	με	χρυσαφένιες	αμμουδιές	και	καταγάλανα	
νερά,	πυκνή	τροπική	βλάστηση,	εντυπωσιακοί	
καταρράκτες,	πανέμορφα	χωριά,	παραδοσιακές	
τέχνες,	αλλά	και	ιστορία	που	αποτυπώνεται	σε	
ανάκτορα	και	επιβλητικούς	ναούς,	συνθέτουν	

το	σκηνικό	ονειρεμένων	διακοπών!

Μπαλί,	ένα	από	τα	δημοφιλέστερα	νησιά	του	
Ινδονησιακού	αρχιπελάγους,	ένας	τροπικός	προορισμός	

που	έχει	κρατήσει	αναλλοίωτο	τον	εξωτικό	του	
χαρακτήρα.	Καταπράσινα	τοπία,	κλιμακωτοί	ορυζώνες	
και	ινδουιστικοί	ναοί	συνδυάζονται	πανέμορφα	με	τις	
υπέροχες	παραλίες.	Η	λευκή	ακρογιαλιά	και	η	ήρεμη	
λιμνοθάλασσα	σας	προκαλούν	για	κολύμπι,	ενώ	ο	

κοραλλιογενής	ύφαλος	είναι	ιδανικός	για	τους	λάτρεις	
των	καταδύσεων.	Οικονομικές	αγορές,	διασκέδαση	
για	κάθε	γούστο	και	γαστρονομικές	απολαύσεις,	

συμπληρώνουν	με	τον	καλύτερο	τρόπο	τη	διαμονή	σας!

ένας κρυμμένος θησαυρός της Ινδονησίας
με τις ευλογημένες παραλίες

ΝΕΟ

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-se-mpali--lompok--oumpount-12-imeres-me-qatar
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ΜΠΑΛΙ

Νούσα Ντούα

Κινταµάνι

Τεγκαλαλάνγκ

Ντενπασάρ

Ναός
Τάνα Λοτ

Ναός
Ταµάν Αγιούν

Ούµπουντ

από Ντόχα (Κατάρ)

Σενγκίγκι Tete Batu

Loyok

Tanjung Luar

Narmada
Lingsar

Beleke

ΛΟΜΠΟΚ

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ντόχα
2η μέρα:
Ντόχα	-	Ντενπασάρ/Μπαλί	-	Νούσα	Ντούα
3η μέρα:
Νούσα	Ντούα	-	Λομπόκ	(Ταχύπλοο),	Παραλία	
Σενγκίγκι
4η μέρα:
Λομπόκ,	Γύρος	νησιού
5η μέρα: 
Λομπόκ	-	Μπαλί	(Ταχύπλοο)	-	Ούμπουντ
6η μέρα:
Ούμπουντ	-	Χοροί	Μπαρόνγκ	-	Δάσος	με	
μαϊμούδες	-	Ηφαίστειο	Κινταμάνι	-	Ορυζώνες	
Τεγκαλαλάνγκ	-	Ούμπουντ
7η μέρα:
Ούμπουντ	-	Νούσα	Ντούα
8η μέρα:
Νούσα	Ντούα,	Εκδρομή	στους	ναούς	Ταμάν	Αγιούν	
και	Τάνα	Λοτ
9η, 10η  μέρα:
Νούσα	Ντούα,	Ελεύθερες	μέρες
11η μέρα:
Ούμπουντ	-	Ντενπασάρ	-	Πτήση	για	την	Αθήνα
12η μέρα:
Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

12 μέρες από 2350€

TRAVEL TIPS:
•	 Εκδρομή	με	γεύμα	στο	ηφαίστειο	Κινταμάνι	
	 -	Λίμνη	Μπατούρ	και	στους	ομορφότερους	
	 ορυζώνες	της	χώρας	εντός της τιμής	και	
	 όχι	προαιρετικό	όπως	άλλα	προγράμματα!
•	 Βόλτα	στο	τροπικό	δάσος	με	τις	
	 μαϊμούδες	εντός της τιμής	και	όχι	
	 προαιρετικό	όπως	άλλα	προγράμματα!	
•	 Παράσταση	παραδοσιακών	χορών Μπαρόνγκ,	
	 με	ιδιαίτερη	μουσική	και	εκπληκτικές	μεταμφιέσεις	

•	 Επίσκεψη	στον	επιβλητικό	ναό	Ταμάν	Αγιούν	
	 και	τον	ειδυλλιακό	Τάνα	Λοτ	εντός της τιμής 
	 και	όχι	προαιρετικά,	όπως	σε	άλλα	προγράμματα!
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στην	παραλία	Σενγκίγκι,
	 το	κύριο	παραθεριστικό	κέντρο	του	Λομπόκ
	 και	γύρος του νησιού

Αναχώρηση: 23 Δεκεμβρίου

Οι Πτήσεις μας με Qatar Airways***
23/12 QR	204 Αθήνα	-	Ντόχα 12:45	-	17:50

24/12 QR	960 Ντόχα	-	ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ/ΜΠΑΛΙ 08:05	-22:30

02/01 QR	963 ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ/ΜΠΑΛΙ	-	Ντόχα*** 18:00	-	22:50

03/01 QR	203 Ντόχα	-	Αθήνα 07:40	-	11:35

***	 Στην	 πτήση	 επιστροφής	 για	 τις	 ώρες	 αναμονής	
στο	 αεροδρόμιο	 της	 Ντόχας	 έχουμε	 προπληρώσει	 και	
εξασφαλίσει	 παραμονή	 στο	 πολυτελές	 Lounge	 της	 Qatar	
Airways	 με	 φαγητό	 και	 ξεκούραση	 μέχρι	 το	 check	 in	 της	
πτήσης	επιστροφής	στην	Αθήνα.

SHERATON SENGGIGI 5*
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Εορταστικό Δείπνο στις 31/12
στο  ξενοδοχείο Merusaka Resort 5* στη Νούσα Ντούα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Νούσα Ντούα, Κινταμάνι, Δάσος με μαϊμούδες, Ορυζώνες,
Ούμπουντ, Ναοί Ταμάν Αγιούν και Τάνα Λοτ 

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	με	πτήσεις	της	Scoot	(θυγατρική	της	Singapore)	και	αποσκευή	20	κιλών
• Δώρο του Γραφείου μας ένα ζεστό γεύμα κατά τη διάρκεια των πτήσεων
•	 Έξι	(6)	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	Merusaka Nusa Dua 5*/
	 πρώην	Inaya	Putri	Bali	Hotel	5*	στη	Νούσα	Ντούα
•	 Δύο	(2)	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	Alaya Resort Ubud 5*
•	 Μία	(1)	διανυκτέρευση	στο	ξενοδοχείο	Paradox Merchant Court Clarke Quay 4* sup.
	 (πρώην	Swissotel),	σε	απόσταση	μερικών	μέτρων	από	την	
	 προκυμαία-κέντρο	διασκέδασης	Κλαρκ	Κη	(Clarke	Quay)
•	 Πρωινό	καθημερινά
• Εορταστικό Δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο Merusaka Resort 5* στη Νούσα Ντούα
•	 Μεταφορές	από/προς	αεροδρόμιο-ξενοδοχείο
•	 Εκδρομή	στο	δάσος	με	τις	μαϊμούδες,	στο	ηφαίστειο	Kινταμάνι	
	 και	στους	ορυζώνες	Τεγκαλαλάνγκ	με	γεύμα
•	 Εκδρομή	στους	ναούς	Ταμάν	Αγιούν	και	Τάνα	Λοτ
•	 Τοπικός	ελληνόφωνος	ξεναγός	στο	Μπαλί
•	 Αγγλόφωνη	ξενάγηση	στην	Σιγκαπούρη
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+ 520 €
• Βίζα Μπαλί: +€ 35.	Εκδίδεται και πληρώνεται κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο 
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Μπαλί, ένα μικροσκοπικό νησί με δεκάδες αξιοθέατα 
και δυνατότητες δραστηριοτήτων για κάθε είδους 

ταξιδιώτη. Οι surfers έρχονται για τα θρυλικά 
κύματα, οι πεζοπόροι μπορούν να περάσουν από 

ηφαιστειακές κορυφές και ομιχλώδεις καταρράκτες, 
οι ποδηλάτες να διασχίσουν καταπράσινα τοπία με 

ορυζώνες και παραδοσιακά χωριά. Η παρακολούθηση 
των ιερών τελετών στους θαυμαστούς ναούς είναι 
από τις κορυφαίες στιγμές της παραμονής σας στο 

Μπαλί! Η πλούσια σκηνή τέχνης του νησιού είναι μια 
ακόμη ταξιδιωτική εμπειρία, ενώ αν επιδιώκετε την 
χαλάρωση, η πνευματικότητα προσθέτει ακόμα ένα 

στρώμα στην μυστηριακή του γοητεία...  

Η Σιγκαπούρη, η “Πόλη των λιονταριών”, 
είναι μια λιλιπούτεια, άψογα οργανωμένη νησιωτική 

πόλη-κράτος με εντυπωσιακό πολεοδομικό σχεδιασμό 
και με πανταχού παρούσα την τροπική βλάστηση.  

https://www.manessistravel.gr/el/protochronia-se-mpali---oumpount-12-imeres
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ΜΠΑΛΙ

Νούσα ΝτούαΝούσα Ντούα

Κινταµάνι

ΚούταΚούτα

Τεγκαλαλάνγκ

Ντενπασάρ

Ναός
Τάνα Λοτ

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ντενπασάρ/Μπαλί			
2η μέρα:
Ντενπασάρ	-	Νούσα	Ντούα	
3η μέρα:
Νούσα	Ντούα,	Εκδρομή	στους	ναούς	Ταμάν	
Αγιούν	και	Τάνα	Λοτ
4η-5η-6η-7η μέρα:
Νούσα	Ντούα,	Ελεύθερες	μέρες
8η μέρα:
Νούσα	Ντούα	-	Χοροί	Μπαρόνγκ	-	Δάσος	με	
μαϊμούδες	-	Ηφαίστειο	Κινταμάνι	-	Ορυζώνες	
Τεγκαλαλάνγκ	-	Ούμπουντ
9η μέρα:
Ούμπουντ,	Ελεύθερη	μέρα
10η μέρα:
Ούμπουντ	-	Ντενπασάρ	-	Σιγκαπούρη		
11η μέρα:
Σιγκαπούρη,	Περιήγηση	-	Πτήση	για	την	Αθήνα
Check	out	από	το	ξενοδοχείο	στις	18:00.	
12η μέρα: 
Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Εκδρομή	με	γεύμα	στο	ηφαίστειο Κινταμάνι 

	 -	Λίμνη Μπατούρ	και	στους	ομορφότερους	

	 ορυζώνες	της	χώρας	εντός της τιμής	και	

	 όχι	προαιρετικό	όπως	άλλα	προγράμματα!

•	 Βόλτα	στο	τροπικό δάσος με τις 

 μαϊμούδες εντός της τιμής	και	όχι	

	 προαιρετικό	όπως	άλλα	προγράμματα!	

•	 Παράσταση	παραδοσιακών	χορών Μπαρόνγκ,	

	 με	ιδιαίτερη	μουσική	και	εκπληκτικές	μεταμφιέσεις	

•	 Επίσκεψη	στον	επιβλητικό	ναό	Ταμάν	Αγιούν	

	 και	τον	ειδυλλιακό	Τάνα	Λοτ	εντός της τιμής 

	 και	όχι	προαιρετικό	όπως	άλλα	προγράμματα!

• Δώρο:	1	διανυκτέρευση	στη	Σιγκαπούρη	

	 σε	ξενοδοχείο	4*	με	late	Check	out

	 στις	18.00	και	Περιήγηση	στην	Σιγκαπούρη.

Πτήσεις με Scoot
27/12 TR	713 Αθήνα-Σιγκαπούρη 10:55	-	03:30+1

28/12 TR	280 Σιγκαπούρη-Ντενπασάρ/Μπαλί 07:15	-	09:55
05/01 TR	281 Ντενπασάρ/Μπαλί-Σιγκαπούρη 10:55	-	13:35

07/01 TR	712 Σιγκαπούρη-Αθήνα 03:00	-	09:10

12 μέρες - 9 διαν/σεις από 1690€Αναχώρηση: 27 Δεκεμβρίου

TRAVEL TIPS:
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Μπαλί, ένα από τα δημοφιλέστερα νησιά του 
Ινδονησιακού αρχιπελάγους, ένας τροπικός 

προορισμός που έχει κρατήσει αναλλοίωτο τον 
εξωτικό του χαρακτήρα. Καταπράσινα τοπία, 

κλιμακωτοί ορυζώνες και ινδουιστικοί ναοί 
συνδυάζονται πανέμορφα με τις υπέροχες παραλίες. 
Η λευκή ακρογιαλιά και η ήρεμη λιμνοθάλασσα σας 

προκαλούν για κολύμπι, ενώ ο κοραλλιογενής ύφαλος 
είναι ιδανικός για τους λάτρεις των καταδύσεων. 

Οικονομικές αγορές, διασκέδαση για κάθε γούστο 
και γαστρονομικές απολαύσεις, συμπληρώνουν 

με τον καλύτερο τρόπο τη διαμονή σας!
Ένα ταξίδι που συνδυάζει το πλούσιο σε φυσική 

ομορφιά και πνευματικότητα Μπαλί με τη 
Σιγκαπούρη, την “Πόλη των λιονταριών”, μια 

λιλιπούτεια, κοσμοπολίτικη και άψογα οργανωμένη 
νησιωτική πόλη-κράτος της Νοτιοανατολική Ασίας, 

με εντυπωσιακό πολεοδομικό σχεδιασμό αρμονικής 
συνύπαρξης ιστορικών και σύγχρονων κτιρίων και 

με πανταχού παρούσα την τροπική βλάστηση.

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	με	πτήσεις	της	Scoot	(θυγατρική	της	Singapore)	και	αποσκευή	20	κιλών
• Δώρο του Γραφείου μας ένα ζεστό γεύμα κατά τη διάρκεια των πτήσεων
•	 Πέντε	(5)	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	Merusaka	Nusa	Dua	5*/
	 πρώην	Inaya	Putri	Bali	Hotel	5*	στη	Νούσα	Ντούα
•	 Τρεις	(3)	διανυκτερεύσεις	στη	Σιγκαπούρη	στο	ξενοδοχείο	Paradox	Merchant	
	 Court	Clarke	Quay	4*	sup.	(πρώην	Swissotel),	σε	απόσταση	μερικών	μέτρων	
	 από	την	προκυμαία-κέντρο	διασκέδασης	Κλαρκ	Κη	(Clarke	Quay)
•	 Πρωινό	καθημερινά
•	 Μεταφορές	από/προς	αεροδρόμιο-ξενοδοχείο
•	 Εκδρομή	στο	δάσος	με	τις	μαϊμούδες,	στο	ηφαίστειο	Kινταμάνι	και	στους	ορυζώνες	Τεγκαλαλάνγκ	με	γεύμα
•	 Εκδρομή	στην	Κούτα	και	στον	ναό	Τάνα	Λοτ
•	 Περιήγηση	στην	Σιγκαπούρη
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Τοπικός	ξεναγός
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός και όχι τοπικός αγγλόφωνος!
Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:		+ 520€
• Βίζα Μπαλί: +35 €. Εκδίδεται και πληρώνεται κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο 
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Νούσα Ντούα, Κινταμάνι, Δάσος με μαϊμούδες, Ορυζώνες, Τάνα Λοτ, Κούτα

Το	ΜΟΝΑΔΙΚΟ	πρόγραμμα
με έμπειρο Έλληνα αρχηγό	από	Αθήνα	σε όλη τη διάρκεια 

του προγράμματος	και	όχι	μόνο	τοπικό	αγγλόφωνο!

για	Φαντασμαγορική	Πρωτοχρονιά

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-mpali---sigkapouri
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ΜΠΑΛΙ

Νούσα ΝτούαΝούσα Ντούα

Κινταµάνι

ΚούταΚούτα

Τεγκαλαλάνγκ

Ντενπασάρ

Ναός
Τάνα Λοτ

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ντενπασάρ/Μπαλί

2η μέρα: Ντενπασάρ	-	Νούσα	Ντούα
3η μέρα:	Νούσα	Ντούα	-	Δάσος	με	μαϊμούδες	-	
Ηφαίστειο	Κινταμάνι	-	Ορυζώνες	Τεγκαλαλάνγκ	

-	Νούσα	Ντούα

4η μέρα:	Νούσα	Ντούα,	Εκδρομή	στην	Κούτα	και	
στον	ναό	Τάνα	Λοτ

5η-6η μέρα:	Νούσα	Ντούα,	Ελεύθερες	μέρες
7η μέρα: Νούσα	Ντούα	-	Ντενπασάρ	-	Σιγκαπούρη	
8η μέρα:	Σιγκαπούρη,	Περιήγηση
9η μέρα:	Σιγκαπούρη,	Ελεύθερη	μέρα
10η μέρα:	Σιγκαπούρη	-	Πτήση	για	την	Αθήνα
11η μέρα: Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

11 μέρες - 8 διαν/σεις από 2160€

• Εκδρομή με γεύμα	στο	ηφαίστειο	
	 Κινταμάνι	-	Λίμνη	Μπατούρ
	 και	στους	ομορφότερους	ορυζώνες	της	χώρας
	 εντός	της	τιμής	και	όχι	προαιρετικό	
	 όπως	άλλα	προγράμματα!

• Βόλτα στο τροπικό δάσος με τις μαϊμούδες
	 εντός	της	τιμής	και	όχι	προαιρετικό	
	 όπως	άλλα	προγράμματα!	

• Επίσκεψη στην Κούτα και στον 
 ειδυλλιακό ναό Τάνα Λοτ
	 εντός	της	τιμής	και	όχι	προαιρετικό	
	 όπως	άλλα	προγράμματα!

• Περιήγηση στην ΣιγκαπούρηΟι Πτήσεις μας με Scoot
24/12 TR	713 Αθήνα	-	Σιγκαπούρη 10:55-03:30+1

25/12 TR	284 Σιγκαπούρη	-	Ντενπασάρ/Μπαλί 10:35-13:40

30/12 TR	281 Ντενπασάρ/Μπαλί	-	Σιγκαπούρη 10:55-13:35

03/01 TR	712 Σιγκαπούρη	-	Αθήνα 03:00-09:10

Αναχώρηση: 24 Δεκεμβρίου

TRAVEL TIPS:
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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 παραδοσιακού και του πρωτοποριακού, 

της πληθώρας των αγορών, των μοναδικών υπηρεσιών 

των υπερπολυτελών ξενοδοχείων, της αγαλλίασης της 

θάλασσας και της περιπέτειας με σαφάρι στην έρημο!

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΑΪ-ΑΘΗΝΑ
 με EMIRATES (απ΄ευθείας) ή GULF AIR (μέσω ενδιάμεσου σταθμού)
•	 Πέντε	ή	έξι	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	JW MARRIOTT MARQUIS DUBAI 5* lux.
•	 Μπουφέ	πρόγευμα	καθημερινά
• Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι με γεύμα
• Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και μπάρμπεκιου
• Εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με είσοδο στο μουσείο του Λούβρου και γεύμα
•	 Μεταφορές	από/προς	το	αεροδρόμιο
•	 Συνοδός-αρχηγός	του	γραφείου	μας	ή	τοπικός	ελληνόφωνος	συνοδός
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
•	 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	
	 COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών,	δημοτικός	φόρος	πόλεων:	€ 500
•	 Επιβάρυνση	από	Θεσ/νίκη:	€	140	και	από	άλλες	πόλεις:	€	240	με	AEGEAN 
	 (ανάλογα	με	τη	διαθεσιμότητα)	για	όσους	ταξιδεύουν	με	EMIRATES
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία,	ανάκτορα	και	λοιπά	αξιοθέατα	(εκτός	από	το	
	 μουσείου	του	Λούβρου,	το	κόστος	του	οποίου	περιλαμβάνεται	στην	τιμή)
•	 Αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα,	ποτά/αναψυκτικά	κλπ.
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Με πτήσεις Emirates & Gulf

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-protoxronia-theofania-ntoumpai-abuntabi
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Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ντουμπάι

2η μέρα:
Ντουμπάι,	Ξενάγηση

3η μέρα:
Ντουμπάι,	Σαφάρι	στην	έρημο	με	4x4,	Βεδουίνικη	

βραδιά

4η μέρα:
Ντουμπάι,	Εκδρομή	στο	Άμπου	Ντάμπι

5η μέρα:
Ντουμπάι,	Ελεύθερη	μέρα

6η μέρα:
Ντουμπάι	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Πέντε	ή	έξι	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	

 JW MARRIOTT MARQUIS DUBAI 5* lux.
• Ξενάγηση μισής ημέρας στο 
 Ντουμπάι με γεύμα
• Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και μπάρμπεκιου
• Εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με είσοδο 
 στο μουσείο του Λούβρου και γεύμα

Οι Πτήσεις μας με Emirates & Gulf Air

Emirates
1η μέρα EK	210 Αθήνα	-	Ντουμπάι 17:55	-	00:20

6η μέρα EK	209 Ντουμπάι	-	Αθήνα 11:50	-	15:25

Gulf Air

1η μέρα GF	42 Αθήνα	-	Μπαχρέιν 14:25	-	19:25

GF	512 Μπαχρέιν	-	Ντουμπάι 20:20	-	22:35

7η μέρα GF	201 Ντουμπάι	-	Μπαχρέιν 07:45	-	08:05

GF	41 Μπαχρέιν	-	Αθήνα 09:35	-	13:30

από 1295€Αναχωρήσεις: 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου, 2, 3 Ιανουαρίου 6 μέρες
22, 29 Δεκεμβρίου 5 μέρες

TRAVEL TIPS:
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχεία	4*	και	4*	sup.
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Μεταφορές	από/προς	αεροδρόμια-ξενοδοχεία
•	 Ξεναγήσεις,	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	αρχαιολογικούς	χώρους
•	 Αρχηγός-συνοδός	του	γραφείου	μας
•	 Υπηρεσίες	τοπικών	αντιπροσώπων
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	Βίζα*,	
Αχθοφορικά,	Φιλοδωρήματα,	Ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	
ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+900 € 
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

*Για	την	έκδοση	της	Βίζας	πρέπει	να	μας	στείλετε	μία	έγχρωμη	φωτοτυπία	
του	διαβατηρίου	σας	και	μία	έγχρωμη	φωτογραφία	διαβατηρίου	
σε	λευκό	φόντο	το	αργότερο	20	ημέρες	πριν	την	αναχώρηση

Στους Δρόμους της Αραβίας,
ενός	τόπου	μυστηριώδους	και	θαυμαστού!	

Ένα	ταξίδι	με	άξονα	τους
εμπορικούς δρόμους και τους 

προσκυνηματικούς τόπους
της	Αραβικής	Χερσονήσου.	

Ένα	ιδιαίτερο	πρόγραμμα	με	επισκέψεις	
και	ξεναγήσεις	στα	σημαντικότερα	

αξιοθέατα	της	χώρας,	η	οποία	πρόσφατα	
άνοιξε	τις	πύλες	της	στον	τουρισμό.

Ανακαλύψτε τους θησαυρούς
του Αραβικού πολιτισμού

και	την	ιστορία	ενός	λαού	που	ζει	
ακολουθώντας	κατά	γράμμα	τις	επιταγές	

της	σαρία	και	του	βασιλιά	του...

• Το ΜΟΝΑΔΙΚΟ πρόγραμμα στην Ελληνική αγορά που περιλαμβάνει 
επίσκεψη στην δεύτερη ιερότερη πόλη του Ισλάμ, την ΜΕΔΙΝΑ!!!

• Bullet Train για τη διαδρομή Μεδίνα-Τζέντα!!!

Ριάντ, Ντιρίγια, Ουσαϊκέρ, Αλυκές Αλ Κασάμπ, Άμπχα, Όρος Σούδα, 
Ριτζάλ Αλμά, Μαντινάχ/Μεδίνα, Μαντάιν Σάλεχ/Έγρα, Αλ Ούλα, Τζέντα

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sti-mustiriodi-kai-agnosti-saoudiki-arabia
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Σαουδική
Αραβία

Ριάντ

Αλ Ούλα

ΤζένταΤζέντα

Μαντάιν
Σάλεχ/

Έγρα

Ντιρίγια

ΆµπχαΆµπχα

Μαντινάχ/
Μεδίνα

Ριτζάλ
Αλµά

Ριτζάλ
Αλµά

Όρος ΣούδαΌρος Σούδα

Ουσαϊκέρ

Αλ Κασάµπ

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ριάντ
2η μέρα:
Ριάντ,	Ξενάγηση	~	Ντιρίγια,	Φρούριο	Μασμάκ,	
Εθνικό	Μουσείο,	Σουκ	Ντίρα
3η μέρα:
Ριάντ	-	Ουσαϊκέρ	-	Αλυκές	Αλ	Κασάμπ	-	Ριάντ
4η μέρα:
Ριάντ	-	Άμπχα,	Ξενάγηση
5η μέρα:
Άμπχα,	Όρος	Σούδα,	Ριτζάλ	Αλμά	-	Άμπχα
6η μέρα:
Άμπχα	-	Αλ	Ούλα
7η μέρα:
Αλ	Ούλα	-	Μαντάιν	Σάλεχ/Έγρα	-	Αλ	Ούλα
8η μέρα:
Αλ	Ούλα	-	Μαντινάχ/Μεδίνα	-	Τζέντα
9η μέρα:
Τζέντα,	Ξενάγηση
10η μέρα:
Τζέντα	-	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Πτήσεις	από	Αθήνα για Ριάντ	και	από	
 Τζέντα για Αθήνα,	για	να	αποφύγουμε	τις	
	 άσκοπες	μετακινήσεις	και	τα	πισωγυρίσματα
• Δύο εσωτερικές πτήσεις και bullet train 
 Μεδίνα-Τζέντα,	για	να	κερδίσουμε	χρόνο,	αλλά	
	 και	την	ταλαιπωρία	των	οδικών	διαδρομών		
•	 	Λεπτομερής	ξενάγηση	στο	Ριάντ
•	 	Επίσκεψη	στην	παλιά	πόλη	Ντιρίγια,	
	 απ΄	όπου	ξεκινά	η	ιστορία	της	σημερινής	
	 βασιλικής	δυναστείας	των	Αλ-Σαούντ
•	 Επίσκεψη	στο	εντυπωσιακό	Φρούριο Μασμάκ,	
	 που	δεσπόζει	στο	παλιό	τμήμα	της	πόλης	του	Ριάντ	
•	 Επίσκεψη	στο	Εθνικό Μουσείο του Ριάντ,	τον	
	 κύριο	θεματοφύλακα	του	πολιτισμού	της	χώρας
•	 Επίσκεψη	στο	ανάκτορο Μουράμπα 
•	 Εκδρομή	στο	Ουσαϊκέρ	έναν	ιστορικό	οικισμό	
	 στην	καρδιά	της	ερήμου,	με	φιδογυριστά	
	 σοκάκια	και	καλοδιατηρημένα	πλίνθινα	σπίτια
•	 Επίσκεψη	στις	αλυκές	της	αρχαίας	πόλης	
 Αλ Κασάμπ,	γνωστής	από	την	προ-ισλαμική	
	 ακόμα	εποχή	για	την	παραγωγή	αλατιού
•	 Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	της	
	 επαρχίας	Ασίρ,	την	Άμπχα
•	 Επίσκεψη	στο	ανάκτορο	Σάντα 

•	 Εκδρομή	στο	όρος Σούδα	και	επίσκεψη	στο	
	 εκπληκτικής	αρχιτεκτονικής	χωριό	Ριτζάλ Αλμά 
•	 Επίσκεψη	στην	πανάρχαια	πόλη-φάντασμα	Αλ Ούλα 
•	 Επίσκεψη	στον	περίφημο	Βράχο του Ελέφαντα
•	 Επίσκεψη	στο	Μαντάιν Σάλεχ/Al Hijr/Έγρα,	έναν	
	 από	τους	πιο	συναρπαστικούς	αρχαιολογικούς	
	 χώρους	του	κόσμου,	τόπος	παγκόσμιας	
	 κληρονομιάς	της	UNESCO	
•	 Επίσκεψη	στην	Μεδίνα,	την	αρχαία	Γιαθρίμπ,	την	
	 δεύτερη	ιερότερη	πόλη	για	τους	Μουσουλμάνους		
	 και	τόπος	ταφής	του	προφήτη	Μωάμεθ
•	 Ξενάγηση	στην	κοσμοπολίτικη	Τζέντα,	την	δεύτερη	
	 μεγαλύτερη	πόλη	και	το	
	 κυριότερο	λιμάνι	της	χώρας
• Επίσκεψη στην παλιά πόλη της Τζέντα,	που	
	 θυμίζει	κάτι	από	τις	“Χίλιες	και	μία	νύχτες”	
• Επισκέψεις σε σουκς	με	γνήσια	
	 ανατολίτικη	ατμόσφαιρα
• Ημιδιατροφή καθημερινά
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός 
	 σε	όλη	τη	διάρκεια	το	ταξιδιού

10 μέρες, από 4390€Αναχώρηση:  24 Δεκεμβρίου

Πτήσεις με Turkish Airlines

24/12/22
TK	1850 Αθήνα	-	Κων/πολη 15:05	-	17:35

TK	140 Κων/πολη	-	Ριάντ 21:10	-	01:20+1

02/01/23
TK		97 Τζέντα	-	Κων/πολη 			06:40	-	10:45	

TK	1849 Κων/πολη	-	Αθήνα 13:50	-	14:15

TRAVEL TIPS:
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Τα	αρχαία	θαύματα,	τα	Κάστρα,	η	Νεκρά	Θάλασσα	και	η	μαγεία	
της	διανυκτέρευσης	στην	έρημο	σε	βεδουίνικες	ή	θολωτές	σκηνές

Με διανυκτέρευση στην έρημο σε Βεδουίνικες 
ή Θολωτές σκηνές τύπου “Martian”

(εμπνευσμένες από την ταινία “Η Διάσωση”) 
με πανοραμική θέα στον ουρανό!!!

Με δύο διανυκτερεύσεις στη Νεκρά Θάλασσα και 
επαρκής χρόνος για να “κολυμπήσετε” και να γνωρίσετε 

τις ιαματικές ιδιότητες του αργίλου και της λάσπης!

Οργανωμένες εκδρομέ

manessistravel.gr

Αμμάν, Γέρασα, Κάστρο Αζλούν, Βηθανία, Μάνταμπα, Όρος Νέμπο, Κάστρο 
Κεράκ, Πέτρα, “Μικρή Πέτρα”, Ουάντι Ραμ, Άκαμπα, Νεκρά Θάλασσα

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	Royal Jordanian 
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχεία	5*	και	σε	βεδουίνικες	
	 ή	θολωτές	σκηνές	στο	Ουάντι	Ραμ	
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά	
•	 Μεταφορές,	ξεναγήσεις,	είσοδοι	σε	μουσεία	και	
	 επισκεπτόμενους	χώρους,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Τζιπ	σαφάρι	(2	ώρες)	στο	Ουάντι	Ραμ	
	 με	ειδικά	διαμορφωμένα	οχήματα
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	Γραφείου	μας
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλοι	καυσίμων,	ταξιδιωτική	
	 ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες
	 έως	75	ετών,	φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά:	440€
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό	ή	προτεινόμενο

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-panorama-iordanias
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Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Αμμάν
2η μέρα:
Αμμάν	-	Γέρασα	-	Κάστρο	Αζλούν	-	Αμμάν	
3η μέρα:
Αμμάν	-	Βηθανία	-	Μάνταμπα	-	Όρος	Νέμπο	-	
Κάστρο	Σταυροφόρων	Κεράκ	-	Πέτρα
4η μέρα:
Πέτρα,	Ξενάγηση	-	Μικρή	Πέτρα	-	Ουάντι	Ραμ	
5η μέρα:
Ουάντι	Ραμ	-	Άκαμπα	
6η μέρα:
Άκαμπα	-	Νεκρά	Θάλασσα		
7η μέρα:
Νεκρά	Θάλασσα,	Ελεύθερη	μέρα
8η μέρα:
Νεκρά	Θάλασσα	-	Αμμάν	-	Αθήνα	

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

•	 Διαμονή	και	Ξενάγηση	στον	αρχαιολογικό	

	 χώρο	της	Πέτρας	-	μια	πόλη-μνημείο	
	 ενός	αξιοθαύμαστου	πολιτισμού

•	 Διαμονή	στην	πιο	εντυπωσιακή	έρημο	του	

	 κόσμου,	στο	Ουάντι Ραμ,	σε	Βεδουίνικες 
 ή Θολωτές σκηνές	(Martian)
• “Σαφάρι”	στην	έρημο	με	ειδικά	
	 διαμορφωμένα	οχήματα

•	 Επίσκεψη	στην	περίφημη	“Μικρή Πέτρα”
•	 Διαμονή	στην	Άκαμπα,	το	
	 παραθαλάσσιο	θέρετρο	της	Ιορδανίας

•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στη	Νεκρά Θάλασσα
	 ένα	από	τα	πιο	εντυπωσιακά	και	

	 ακαταμάχητα	φυσικά	τοπία	του	κόσμου

•	 Επίσκεψη	στο	επιβλητικό	κάστρο	

	 των	Σταυροφόρων	του	Κεράκ
•	 Επίσκεψη	στην	καλοδιατηρημένη	ελληνορωμαϊκή

	 πόλη	Γέρασα	και	στο	περίτεχνο	κάστρο	Αζλούν
•	 Επίσκεψη	στη	Μάνταμπα,	την	Βηθανία
	 και	στο	Όρος Νέμπο
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*
 με την ποιότητα Manessis
•	 Έμπειρος	αρχηγός-συνοδός	του	Γραφείου	μας

8 μέρες από  960€Αναχωρήσεις: 23, 30 Δεκεμβρίου,
6 Ιανουαρίου

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ

Ουάντι Ραµ

Αµµάν

Γέρασα

Κάστρο
Αζλούν

Κεράκ

Πέτρα
Μικρή Πέτρα

Όρος Νέµπο
Μάνταµπα

Νεκρά Θάλασσα

Άκαµπα

Βηθανία

Πτήσεις με Royal Jordanian
23/12 30/12 06/01 RJ	132 Αθήνα	-	Αμμάν 12:35	-	14:45

30/12 06/01 13/01 RJ	131 Αμμάν	-	Αθήνα 09:20	-	11:50

TRAVEL TIPS:
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Αίγυπτος 
Μαρόκο
Τανζανία 

Ζανζιβάρη

 Αφρική
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 Αφρική

Σε αυτό το έντυπο μπορείτε να πατήσετε
ΠΑΝΩ στον τίτλο της εκδρομής και θα δείτε 

την ανάλογη εκδρομή στο site μας.

 Αφρική
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	EGYPT AIR
•	 Διαμονή	στο	ξενοδοχείο	Marriott Omar Khayyam 5* ή 
 το Intercontinental Cairo Semiramis 5*	στο	Κάιρο
•	 Ένα	γεύμα	στο	βραβευμένο	πλωτό	εστιατόριο	“Le	Pacha	1901”
•	 Ένα	γεύμα	σε	τοπικό	εστιατόριο	στην	Αλεξάνδρεια
•	 Μεταφορές	από/προς	αεροδρόμια-ξενοδοχεία
•	 Ξεναγήσεις,	εκδρομές	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	αρχαιολογικούς	χώρους
•	 Τοπικός	έμπειρος	ελληνόφωνος	ξεναγός	και	
	 υπηρεσίες	τοπικών	αντιπροσώπων
•	 Έλληνας	αρχηγός	από	Αθήνα	για	γκρουπ	άνω	των	20	ατόμων
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	
	 και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 240 
•	 Βίζα	Αιγύπτου:	+€ 25. Εκδίδεται και πληρώνεται 
 κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο του Καΐρου
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	+€ 15	(πληρώνονται	υποχρεωτικά	τοπικά)
•	 Ποτά	και	αναψυκτικά	κατά	τη	διάρκεια	των	γευμάτων
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.	

Αίγυπτος, η μυστηριώδης

Η	Αίγυπτος	έχει	αιχμαλωτίσει	πολλούς,	ενώ	σε	
άλλους	άφησε	μια	ακόρεστη	δίψα	για	να	γνωρίσουν	

αυτήν	τη	μυστηριώδη	γη,	που	κατοικήθηκε	
κάποτε	από	τους	Φαραώ	και	τον	Καίσαρα	και	
αποτέλεσε	βάση	για	πολλές	βιβλικές	ιστορίες.	
Μια	επίσκεψη	σε	αυτή	την	υπέροχη	χώρα	είναι	
απαραίτητη	για	τους	ιστορικούς	και	όχι	μόνον,	
καθώς	αποτελεί	έναν	από	τους	πιο	δημοφιλείς	

ταξιδιωτικούς	προορισμούς	της	Αφρικής.
Τα	πιο	δημοφιλή	αξιοθέατα	της	χώρας	είναι	η Σφίγγα 
και οι Πυραμίδες της Γκίζας	-	ιδιαίτερα	η	Πυραμίδα 

του Χέοπα,	το	μόνο	από	τα	επτά	θαύματα	του	
αρχαίου	κόσμου	που	εξακολουθούν	να	υπάρχουν.

Η	αιγυπτιακή	πρωτεύουσα,	το	Κάιρο,	“η	πόλη	
των	χιλιάδων	μιναρέδων”,	είναι	ένας	τόπος	

αντιθέσεων,	γεμάτος	αρχαία	ορόσημα,	περίτεχνα	
τζαμιά	και	σύγχρονους	ουρανοξύστες.

Δύο ξεναγήσεις στο Κάιρο: Αρχαιολογικό Μουσείο,
Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού & Πυραμίδες

Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό εστιατόριο “Le Pacha 1901” στο Κάιρο!
Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια με γεύμα

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna---protochronia---theofaneia-stin-aigupto-5-imeres
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Κρουαζιέρα
ποταµού Νείλου

Νείλος

Ν
είλος

Νείλος

Ασουάν

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Κάιρο
Πυραµίδες
της Γκίζας

Αλεξάνδρεια

Κοµόµπο

Λούξορ

Αµπού Σιµπέλ

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Κάιρο	
2η μέρα:
Κάιρο,	1η	Ξενάγηση,	Μουσείο	Καΐρου,	
Πυραμίδες,	Αγορά	Χαν	Ελ	Χαλίλ
Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό εστιατόριο 
“Le Pacha 1901”.	Διανυκτέρευση.
3η μέρα:
Κάιρο,	2η	Ξενάγηση,	Ακρόπολη	Καΐρου,	
Εκκλησία	Αγίου	Γεωργίου,	Εθνικό	Μουσείο	
Αιγυπτιακού	Πολιτισμού	
4η μέρα:
Κάιρο	-	Αλεξάνδρεια	-	Κάιρο	
5η μέρα:
Κάιρο	-	Αθήνα

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	EGYPT AIR
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχείο	5*	στο	Κάιρο,
	 το	Marriott Omar Khayyam 5* ή το
 Intercontinental Cairo Semiramis 5* 
•	 Επίσκεψη	στο	Αρχαιολογικό 
 Μουσείο του Καΐρου
•	 Επίσκεψη	στις	πυραμίδες της Γκίζας
•	 Επίσκεψη	στην	Ακρόπολη του Καΐρου
•	 Επίσκεψη	στην	Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
•	 Επίσκεψη	στο	Εθνικό Μουσείο 
 Αιγυπτιακού Πολιτισμού

• Γεύμα στο βραβευμένο	πλωτό	
	 εστιατόριο	“Le Pacha 1901”	στο	Κάιρο!
• Ολοήμερη εκδρομή στην 
 Αλεξάνδρεια	με	γεύμα	
•	 Επίσκεψη	στην	καινούργια	
 Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας
•	 Τοπικός	έμπειρος	ελληνόφωνος	ξεναγός
• Έλληνας αρχηγός από Αθήνα για 
 γκρουπ άνω των 20 ατόμων

5 μέρες από 740€Αναχωρήσεις: 22, 29 Δεκεμβρίου,
4 Ιανουαρίου

Οι Πτήσεις μας Πτήσεις με Egypt Air
1η μέρα MS	748 Αθήνα	-	Κάιρο 14:50-16:45

5η μέρα MS	747 Κάιρο	-	Αθήνα 10:35-12:30	

TRAVEL TIPS:
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	EGYPT	AIR	
•	 Διαμονή	στο	ξενοδοχείο	Marriott Omar Khayyam 5* ή 
 το Intercontinental Cairo Semiramis 5*	στο	Κάιρο	με	πρωινό
	 (4	διανυκτερεύσεις	για	την	αναχώρηση	22/12	και
	 3	διανυκτερεύσεις	για	την	αναχώρηση	29/12)
• Μία (1) διανυκτέρευση στο Λούξορ σε  ξενοδοχείο 5* (Για	την	αναχώρηση	29/12)
•	 Διαμονή	σε	Κρουαζιερόπλοιο	5*	[4	Διανυκτερεύσεις]
•	 Ένα	γεύμα	στο	βραβευμένο	πλωτό	εστιατόριο	“Le	Pacha	1901”
•	 Ένα	γεύμα	σε	τοπικό	εστιατόριο	στην	Αλεξάνδρεια		
•	 Πλήρης	διατροφή	στην	Κρουαζιέρα	
•	 Μεταφορές	από/προς	αεροδρόμια-ξενοδοχεία	
•	 Ξεναγήσεις,	εκδρομές	βάσει	προγράμματος
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία	και	αρχαιολογικούς	χώρους	
•	 Τοπικός	έμπειρος	ελληνόφωνος	ξεναγός	και	υπηρεσίες	τοπικών	αντιπροσώπων
•	 Έλληνας	αρχηγός	από	Αθήνα	για	γκρουπ	άνω	των	20	ατόμων	
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
Δεν Περιλαμβάνονται:
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	
	 και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 320
•	 Βίζα	Αιγύπτου:	+€ 25. Εκδίδεται και πληρώνεται κατά 
 την άφιξή σας στο αεροδρόμιο του Καΐρου
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά:	+€ 25	(πληρώνονται	υποχρεωτικά	τοπικά)
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.	
• Κόστος Προαιρετικής Εκδρομής στο Αμπού Σιμπέλ: € 100

Η Αίγυπτος	αποτελεί	έναν	από	τους	πιο	δημοφιλείς	
ταξιδιωτικούς	προορισμούς	της	Αφρικής.

Αυτή	η	μυστηριώδης	γη,	που	κάποτε	κατοικήθηκε	
από	τους	Φαραώ,	τους	Πτολεμαίους	και	τον	

Καίσαρα	και	αποτέλεσε	βάση	για	πολλές	βιβλικές	
ιστορίες,	έχει	αιχμαλωτίσει	πολλούς,	ενώ	άλλοι	
έχουν	μιαν	ακόρεστη	δίψα	για	να	γνωρίσουν.

Τα	δημοφιλέστερα	αξιοθέατα	της	χώρας	είναι	η	
Σφίγγα και οι Πυραμίδες της Γκίζας	-	η	Πυραμίδα	

του	Χέοπα	είναι	το	μοναδικό	από	τα	Επτά	Θαύματα	του	
αρχαίου	κόσμου	που	εξακολουθούν	να	υπάρχουν.
Εξίσου	δημοφιλής	είναι	ο Νείλος	-	ο	μακρύτερος	
ποταμός	του	κόσμου.	Η	ομορφιά	κατά	μήκος	του	
Νείλου	είναι	εκπληκτική	και	λίγες	μέρες	ταξιδιού	
σε	αυτό	το	ποτάμι	είναι	ένας	δημοφιλής	τρόπος	

για	να	γνωρίσει	κανείς	αυτήν	την	χώρα.	
Πολλοί	από	τους	χιλιάδες	τουρίστες	που	επισκέπτονται	

την	Αίγυπτο	κάθε	χρόνο	κατευθύνονται	προς	την	
Κοιλάδα των Βασιλέων,	εκεί	όπου	Φαραώ	και	

Βασίλισσες	της	Αιγύπτου	είχαν	ταφεί	από	τον	11ο	αιώνα	
π.Χ.	Τα	αντικείμενα	που	βρέθηκαν	εδώ	αποτελούν	

μαρτυρία	της	ιστορίας	ολόκληρης	της	χώρας.

Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο & Πυραμίδες,
Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό εστιατόριο “Le Pacha 1901”

Αλεξάνδρεια, Λούξορ, Κρουαζιέρα στον Νείλο (4 Διανυκτερεύσεις)
[Αμπού Σιμπέλ]

https://www.manessistravel.gr/el/aiguptos---krouaziera-neilou-9-imeres
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Κρουαζιέρα
ποταµού Νείλου

Νείλος

Ν
είλος

Νείλος

Ασουάν

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Κάιρο
Πυραµίδες
της Γκίζας

Αλεξάνδρεια

Κοµόµπο

Λούξορ

Αµπού Σιµπέλ

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα: Αθήνα	-	Κάιρο	
2η μέρα:	Κάιρο,	Ξενάγηση,	Μουσείο	Καΐρου,	Πυραμίδες,	
Αγορά	Χαν	Ελ	Χαλίλ
Γεύμα	στο	βραβευμένο	πλωτό	εστιατόριο	“Le	Pacha	1901”	
3η μέρα:	Κάιρο	-	Αλεξάνδρεια	-	Κάιρο	
4η μέρα: Κάιρο,	Ελεύθερη	μέρα	
(Για	την	αναχώρηση	22/12)

ή	
4η μέρα:	Κάιρο	-	Λούξορ	
(Πτήση,	Για	την	αναχώρηση	29/12)
Ελεύθερος	χρόνος	για	περαιτέρω	εξερεύνηση	της	
πόλης.	Αργά	το	απόγευμα	μεταφορά	στο	αεροδρόμιο	και	
επιβίβαση	στην	πτήση	για	το	Λούξορ.
5η μέρα:	Κάιρο	-	Λούξορ	(Πτήση),	Ξενάγηση	στους	
Ναούς	του	Καρνάκ	και	του	Λούξορ,	Επιβίβαση	στο	
Κρουαζιερόπλοιο	(Για	την	αναχώρηση	212)

ή
5η μέρα:	Λούξορ,	Ξενάγηση	στους	Ναούς	του	Καρνάκ	
και	του	Λούξορ,	Επιβίβαση	στο	Κρουαζιερόπλοιο	
(Για	την	αναχώρηση	29/12)
6η μέρα: Λούξορ,	Δυτική	Όχθη,	Ξενάγηση	στην	Κοιλάδα	
των	Βασιλέων,	Ντέιρ	Αλ	Μπαχαρί/Ναός	της	Χατσεπσούτ,	
Απόπλους,	Κρουαζιέρα
7η μέρα:	Κρουαζιέρα,	Επίσκεψη	στους	ναούς	του	
Εντφού	και	του	Κομόμπο
8η μέρα: Ασουάν,	Ξενάγηση,	Φράγμα	Ασουάν	
(Προαιρετική	εκδρομή	στο	Αμπού	Σιμπέλ)	
9η μέρα:	Ασουάν	-	Κάιρο	-	Αθήνα

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	EGYPT AIR
•	 2	Εσωτερικές	πτήσεις	Κάιρο-
	 Λούξορ	και	Ασουάν-Κάιρο
•	 Διαμονή	σε	ξενοδοχείο	5*	στο	Κάιρο,
	 το	Marriott Omar Khayyam 5* ή το
 Intercontinental Cairo Semiramis 5* 
•	 Ξενάγηση	στο	Αρχαιολογικό 
 Μουσείο του Καΐρου
•	 Επίσκεψη	στις	πυραμίδες της Γκίζας
• Γεύμα στο βραβευμένο πλωτό 
 εστιατόριο “Le Pacha 1901”	στο	Κάιρο!
• Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια
	 με	γεύμα
• Επίσκεψη στην καινούργια Βιβλιοθήκη
	 της	Αλεξάνδρειας
•	 Μία	(1)	διανυκτέρευση	στο	Λούξορ	σε		
	 ξενοδοχείο	5*	(για	την	αναχώρηση	29/12)

•	 Ξενάγηση	στους	Ναούς του 
 Καρνάκ και του Λούξορ
• Ξενάγηση στην Κοιλάδα των Βασιλέων, 
 Ντέιρ Αλ Μπαχαρί/Ναός της Χατσεπσούτ
•	 Επίσκεψη	στους	ναούς του 
 Εντφού και του Κομόμπο
• Ξενάγηση στο Ασουάν	και	απογευματινή	
 βόλτα με παραδοσιακή φελούκα 
• 4 διανυκτερεύσεις σε κρουαζιερόπλοιο 
 πολυτελείας 5* με πλήρη διατροφή
•	 Δυνατότητα	επίσκεψης	στο	
	 περίφημο	Αμπού Σιμπέλ
•	 Τοπικός	έμπειρος	ελληνόφωνος	ξεναγός
•	 Έλληνας	αρχηγός	από	Αθήνα	για	
	 γκρουπ	άνω	των	20	ατόμων

Οι Πτήσεις μας με Egypt Air
22/12 MS	748 Αθήνα	-	Κάιρο 14:50-16:45
26/12 MS	062 Κάιρο	-	Λούξορ 06:30-07:30

30/12
MS	081 Ασουάν	-	Κάιρο 06:00-07:25
MS	747 Κάιρο	-	Αθήνα 10:25-12:30	

29/12 MS	748 Αθήνα	-	Κάιρο 14:50-16:45
01/01 MS	260 Κάιρο	-	Λούξορ 22:15-23:15

06/01
MS	081 Ασουάν	-	Κάιρο 06:30-07:55
MS	747 Κάιρο	-	Αθήνα 10:25-12:30	

TRAVEL TIPS:

9 μέρες από  1490€Νέες Αναχωρήσεις: 22*, 29** Δεκεμβρίου
			*Για	την	αναχώρηση	22/12:	4	διανυκτερεύσεις	στο	Κάιρο

**Για	την	αναχώρηση	29/12:	3	διανυκτερεύσεις	στο	Κάιρο	και	1	στο	Λούξορ	(βραδινή	πτήση	Κάιρο-Λούξορ)	
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Στο σταυροδρόμι Ευρώπης-Αφρικής και Μεσογείου-
Ατλαντικού, το Μαρόκο γνώρισε κατά τη διάρκεια της 

μακράς του ιστορίας πολλούς κατακτητές και εποίκους, 
καθένας από τους οποίους άφησε τα ίχνη του στον 

πολιτισμό και στις συνήθειες των κατοίκων του.

Έρημος, βουνά και οάσεις, πολύχρωμες αγορές, κάσμπες και 
μεντίνες, αυτοκρατορικές πόλεις, γραφικά χωριά και βεδουίνοι, 

ένα ταξίδι στα όρια Δύσης και Ανατολής, που θα σας συναρπάσει.

Η βασική πύλη εισόδου της χώρας με το εξωτικό όνομα 
και τους συνειρμούς που φέρνει στον νου, η Καζαμπλάνκα, 

το παλάτι και η κάσμπα της πρωτεύουσας Ραμπάτ, η 
χιονοσκεπής οροσειρά του Άτλαντα, τα στενά δαιδαλώδη 

σοκάκια με τις συντεχνίες στη μεντίνα της Φες, η παλιά 
αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, η καστροπολιτεία 

Εσσαουίρα με το νησιώτικο χρώμα, τα σουκ και η μεγαλειώδης 
“Πλατεία των Θαυμάτων” στο απαράμιλλο Μαρρακές… 

το Μαρόκο είναι μια χώρα, όπου ο μυστικισμός και 
ο παράδεισος των αισθήσεων μαγνητίζει!

ΜΑΡΟΚΟ
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Τώρα με απ΄ευθείας πτήσεις της 
Aegean, άνετα και ξεκούραστα!

Ζωηρά χρώματα, εικόνες βγαλμένες από παραμύθι, 
μεθυστικα αρώματα σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων…

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
	 ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΡΑΚΕΣ-ΑΘΗΝΑ	με	Aegean Airlines 
•	 Τρεις,	τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	Μαρρακές
	 στο	ξενοδοχείο	KENZI ROSE GARDEN 5*
•	 Δυνατότητα	διαμονής	στο	ξενοδοχείο	RIAD ELISA	(κατόπιν	διαθεσιμότητας)	
•	 Πρωινό	καθημερινά
•	 Μεταφορές	από/προς	τα	αεροδρόμια	εξωτερικού
•	 Ξεναγήσεις,	περιηγήσεις,	εκδρομές,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Είσοδοι	στα	μουσεία,	μνημεία	και	αξιοθέατα	που	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα	
•	 Έμπειρος	επίσημος	ελληνόφωνος	αρχηγός-συνοδός	
•	 Υπηρεσίες	τοπικού	αντιπροσώπου
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών: + 380 €
•	 Ποτά	κατά	τη	διάρκεια	των	γευμάτων
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

H	κοσμοπολίτισα	κόκκινη	πόλη	

Επίσκεψη	στο	μουσείο	Yves	Saint	Laurent	
με	τους	μαγικούς	κήπους	Majorelle,
το	παλάτι	και	το	μουσείο	Dar	Si	Said

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-marrakes
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μαρρακές

2η μέρα: 
Μαρρακές,	Περιήγηση	στον	λαβύρινθο	της	
Μεδίνας	και	στους	εξωτικούς	κήπους	Μαζορέλ	
ή	Υβ	Σεν	Λοράν

3η, 4η μέρα:
Μαρρακές
Προαιρετικές δραστηριότητες, εκδρομές: Πτήση 
με αερόστατο, Spa, Ολοήμερη εκδρομή στην 
Εσαουίρα

5η μέρα:
Μαρρακές	-	Αθήνα

Πτήσεις με Aegean Airlines 4 μέρες - 3 διαν/σεις
26/12 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 08:40	-	12:10

29/12 A3	739	 Μαρρακές	-	Αθήνα 17:50	-	22:55

Πτήσεις με Aegean Airlines 5 μέρες - 4 διαν/σεις
5/1 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 13:20	-	16:50

9/1 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 13:10	-	18:15

4, 5 μέρες από  645€
από  765€

Αναχωρήσεις: 26 Δεκεμβρίου, 5 Ιανουαρίου
10, 24 Φεβρουαρίου,  24 Μαρτίου

Στην	αναχώρηση	05/01	για	όσους	επιθυμούν	υπάρχει	δυνατότητα	διαμονής	στο	καταπληκτικό	ξενοδοχείο
RIAD ELISA	(https://riad-elisa.com)	σε Douplex Suites ή Master Suites	(κατόπιν	διαθεσιμότητας)
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Απ΄ ευθείας πτήσεις με Aegean
Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Μεκνές, Φεζ, Ιφράν, Ιμουζέρ 

ντι Καντέρ, Μπενί Μελλάλ, Μαρρακές, Εσσαουίρα

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
	 ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΡΑΚΕΣ-ΑΘΗΝΑ	με	Aegean Airlines
• Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις,	όπως	παρακάτω:
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στην	Καζαμπλάνκα,	στο	πολυτελές	
	 ξενοδοχείο	Mogador Center 5*	ή	παρόμοιο
•	 Δύο	διανυκτερεύσεις	στην	Φεζ,	στο	ξενοδοχείο	Palais Medina 5*	ή	παρόμοιο
•	 Τρεις	διανυκτερεύσεις	στο	Μαρρακές,	στο	ξενοδοχείο	Kenzi Rose Garden 5*	ή	παρόμοιο
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Φολκλορικό	Show	με	ποτό	στο	παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali,	Δώρο	του	γραφείου	μας
•	 Μεταφορές	από/προς	τα	αεροδρόμια	εξωτερικού
•	 Ξεναγήσεις,	περιηγήσεις,	εκδρομές,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδοι	στα	μουσεία,	μνημεία	και	αξιοθέατα	που	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Έμπειρος	επίσημος	ελληνόφωνος	αρχηγός-συνοδός
•	 Υπηρεσίες	τοπικού	αντιπροσώπου
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών: + 540 €
•	 Κόστος	εορταστικού	δείπνου	παραμονής	Πρωτοχρονιάς:	Αναμένεται
•	 Ποτά	κατά	τη	διάρκεια	των	γευμάτων
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

Στο	σταυροδρόμι	Ευρώπης-Αφρικής	και	Μεσογείου-
Ατλαντικού,	το	Μαρόκο	γνώρισε	κατά	τη	διάρκεια	της	
μακράς	του	ιστορίας	πολλούς	κατακτητές	και	εποίκους,	

καθένας	από	τους	οποίους	άφησε	τα	ίχνη	του	στον	
πολιτισμό	και	στις	συνήθειες	των	κατοίκων	του.
Έρημος,	βουνά	και	οάσεις,	πολύχρωμες	αγορές,	
κάσμπες	και	μεντίνες,	αυτοκρατορικές	πόλεις,	

γραφικά	χωριά	και	βεδουίνοι,	ένα	ταξίδι	στα	όρια	
Δύσης	και	Ανατολής,	που	θα	σας	συναρπάσει.

Η	βασική	πύλη	εισόδου	της	χώρας	με	το	εξωτικό	
όνομα	και	τους	συνειρμούς	που	φέρνει	στον	νου,	

η	Καζαμπλάνκα,	το	παλάτι	και	η	κάσμπα	της	
πρωτεύουσας	Ραμπάτ,	η	χιονοσκεπής	οροσειρά	
του	Άτλαντα,	τα	στενά	δαιδαλώδη	σοκάκια	με	τις	

συντεχνίες	στη	μεντίνα	της	Φες,	η	παλιά	αυτοκρατορική	
πρωτεύουσα	Μεκνές,	η	καστροπολιτεία	Εσσαουίρα	
με	το	νησιώτικο	χρώμα,	τα	σουκ	και	η	μεγαλειώδης	

“Πλατεία	των	Θαυμάτων”	στο	απαράμιλλο	Μαρρακές…	
το	Μαρόκο	είναι	μια	χώρα,	όπου	ο	μυστικισμός	
και	ο	παράδεισος	των	αισθήσεων	μαγνητίζει!

https://www.manessistravel.gr/el/christmas-new-year-epiphany-sto-maroko
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Καζαµπλάνκα

Ραµπάτ ΦεζΜεκνές

Μαρρακές

Εσσαουίρα

ΜΑΡΟΚΟ

Μπενί Μελλάλ

Ιφράν

Ιµουζέρ ντι Καντέρ

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μαρρακές	-	Καζαμπλάνκα

2η μέρα:
Καζαμπλάνκα	-	Ραμπάτ	-	Καζαμπλάνκα

3η μέρα:
Καζαμπλάνκα	-	Μεκνές	-	Φεζ

4η μέρα:
Φεζ

5η μέρα:
Φεζ	-	Ιμουζέρ	ντι	Καντέρ	-	Ιφράν	-	Μπενί	
Μελλάλ	-	Μαρρακές

6η μέρα:
Μαρρακές,	Ξενάγηση	πόλης,	ΔΩΡΟ:	
Φολκλορικό	Show	με	ποτό	στο	παγκοσμίως	
γνωστό	Chez	Ali!

7η μέρα:
Μαρρακές,	Ολοήμερη	εκδρομή	στην	Εσσαουίρα

8η μέρα:
Μαρρακές	-	Αθήνα

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με Aegean 
	 προς	και	από	Μαρρακές
• Δύο διανυκτερεύσεις	και	
	 ξενάγηση	στην	Καζαμπλάνκα
• Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	
	 του	Μαρόκου,	το	Ραμπάτ
• Δύο διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	
	 “αυτοκράτειρα	των	πόλεων”,	την	Φεζ 
• Ξενάγηση	στην	παλιά	αυτοκρατορική	
	 πρωτεύουσα	Μεκνές
•	 Διαδρομή	στον	Μέσο	Άτλαντα	και	επίσκεψη	
	 στο	Ιφράν,	την	“Ελβετία	του	Μαρόκου”	
• Τρεις διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	
	 στην	“Κόκκινη	Πόλη”,	το	Μαρρακές   • Εκδρομή στην παραθαλάσσια 

 πόλη Εσσαουίρα εντός της τιμής
• ΔΩΡΟ	του	Γραφείου	μας:	το	
 Φολκλορικό Show “FANTASIA” με 
 ποτό	στο	παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali	
• Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις 
 σε Ξενοδοχεία 5*
•	 Ημιδιατροφή	
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

Πτήσεις με Aegean Airlines
22, 29/12 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 13:20	-	16:50

29/12, 5/1 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 17:50	-	22:55

2/1, 9/1 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 13:10	-	18:15

21/3 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 08:40	-	11:10

28/3 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 17:50	-	22:55

8 μέρες από  990€Αναχωρήσεις: 22, 29 Δεκεμβρίου, 2 Ιανουαρίου,
21, 24 Φεβρουαρίου, 21 Μαρτίου

TRAVEL TIPS:
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Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με Aegean
• Διαδρομή Ραμπάτ-Ταγγέρη με το υπερσύγχρονο 

τραίνο-βολίδα (περίπου δύο ώρες)

Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγγέρη, Σεφσαουέν,
Φεζ, Μεκνές, Ιφράν, Ιμουζέρ ντι Καντέρ,
Μπενί Μελλάλ, Μαρρακές, Εσσαουίρα

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης
	 ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΡΑΚΕΣ-ΑΘΗΝΑ	με	Aegean Airlines
• Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5*,	όπως	παρακάτω:
• Μία διανυκτέρευση	στην	Καζαμπλάνκα,	στο	πολυτελές	
	 ξενοδοχείο	Mogador Center 5*	ή	παρόμοιο			
• Μία διανυκτέρευση	στην	Ταγγέρη	στο	ξενοδοχείο	Hilton Tangiers 5*	ή	παρόμοιο
• Δύο διανυκτερεύσεις	στην	Φεζ,	στο	ξενοδοχείο	Palais Medina Fez  5*	ή	παρόμοιο	
• Τρεις διανυκτερεύσεις	στο	Μαρρακές,	στο	ξενοδοχείο	Kenzi Rose Garden  5*	ή	παρόμοιο
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Φολκλορικό	Show	με	ποτό	στο	παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali,	Δώρο	του	γραφείου	μας
•	 Μεταφορές	από/προς	τα	αεροδρόμια	εξωτερικού
•	 Ξεναγήσεις,	περιηγήσεις,	εκδρομές,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδοι	στα	μουσεία,	μνημεία	και	αξιοθέατα	που	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Έμπειρος	επίσημος	ελληνόφωνος	αρχηγός-συνοδός
•	 Υπηρεσίες	τοπικού	αντιπροσώπου
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών: + 540 €
•	 Κόστος	εορταστικού	δείπνου	παραμονής	Πρωτοχρονιάς:	Αναμένεται
•	 Ποτά	κατά	τη	διάρκεια	των	γευμάτων
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

	Άκρως	μαγευτικό	και	πρωτόγνωρα	εξωτικό!!!
Στο	Μαρόκο	η	φαντασία	πλημμυρίζει	με	ζωηρά	

χρώματα,	μεθυστικά	αρώματα	και	εικόνες	
βγαλμένες	από	ανατολίτικο	παραμύθι.

Μεσαιωνικές	και	μοντέρνες	πόλεις,	δαιδαλώδη	
παζάρια,	μυρωδάτες	αγορές	μπαχαρικών,	κάστρα,	

παλάτια,	ψηλά	βουνά,		απέραντη	έρημο	και	παραλίες	
κρύβουν	ονειρεμένα	σκηνικά	και	ταξιδεύουν	
τον	επισκέπτη	σε	ένα	μαγευτικό	περιβάλλον.

Σεφσαουέν,	το	μπλε	μαργαριτάρι	της	χώρας,	βρίσκεται	
κοντά	στην	Ταγγέρη	των	βιβλίων	και	των	ταινιών,
και	είναι	δημοφιλής	Instagramικός	προορισμός	

λόγω	της	Μεδίνας	της	(παλιά	πόλη).
Τα	σπίτια,	οι	τοίχοι,	οι	σκάλες,	τα	δρομάκια,	τα	

παράθυρα	είναι	όλα	με	την	χρωματική	παλέτα	του	μπλε!

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna---protochronia---theofaneia-sto-maroko-me-taggeri-sefsaouen
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Καζαµπλάνκα

Ραµπάτ ΦεζΜεκνές

Μαρρακές

Εσσαουίρα

ΜΑΡΟΚΟ

Μπενί Μελλάλ

Ιφράν

Ιµουζέρ ντι Καντέρ

Ταγγέρη

Σεφσαουέν

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μαρρακές	-	Καζαμπλάνκα		
2η μέρα:
Καζαμπλάνκα	-	Ραμπάτ	-	Ταγγέρη
(Διαδρομή	Ραμπάτ	-	Ταγγέρη	με	τραίνο-βολίδα/
bullet	train)	
3η μέρα:
Ταγγέρη	-	Σεφσαουέν	-	Φεζ
4η μέρα:
Φεζ,	ξενάγηση	στην	πιο	παλιά	μεσαιωνική	πόλη	
και	επίσκεψη	στη	Μεκνές	-	επιστροφή	στη	Φεζ
5η μέρα:
Φεζ	-	Ιμουζέρ	ντι	Καντέρ	-	Ιφράν	-	Μπενί	
Μελλάλ	-	Μαρρακές	
6η μέρα:
Μαρρακές,	Ξενάγηση	πόλης,
ΔΩΡΟ:	Φολκλορικό	Show	με	ποτό	στο	
παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali!		
7η μέρα:
Μαρρακές,	Ολοήμερη	εκδρομή	στην	Εσσαουίρα
8η μέρα:
Μαρρακές	-	Αθήνα			

• Απ΄ ευθείας πτήσεις με Aegean 
	 προς	και	από	Μαρρακές
• Διαδρομή Ραμπάτ-Ταγγέρη	με	το	τραίνο-
 βολίδα (περίπου δύο ώρες),	το	πρώτο	
	 υπερσύγχρονο	τραίνο	υψηλής	
	 ταχύτητας	στην	Αφρική
• Μία διανυκτέρευση	και	
	 ξενάγηση	στην	Καζαμπλάνκα
• Ξενάγηση	στην	πρωτεύουσα	
	 του	Μαρόκου,	το	Ραμπάτ
• Μία διανυκτέρευση	και	
	 ξενάγηση	στην	Ταγγέρη
• Δύο διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	στην	
	 “αυτοκράτειρα	των	πόλεων”,	την	Φεζ 
• Ξενάγηση	στην	παλιά	αυτοκρατορική	
	 πρωτεύουσα	Μεκνές

• Επίσκεψη	στο	περίφημο
	 “Μπλε	Χωριό”,	το	Σεφσαουέν
•	 Διαδρομή	στον	Μέσο	Άτλαντα	και	επίσκεψη	
	 στο	Ιφράν,	την		“Ελβετία	του	Μαρόκου”	
• Τρεις διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	
	 στην	“Κόκκινη	Πόλη”,	το Μαρρακές   
• Εκδρομή	στην	παραθαλάσσια	πόλη	
 Εσσαουίρα εντός της τιμής
•	 ΔΩΡΟ	του	Γραφείου	μας:	το	
 Φολκλορικό Show “FANTASIA” με 
 ποτό	στο	παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali	
• Επτά συνολικά διανυκτερεύσεις 
 σε Ξενοδοχεία 5*
•	 Ημιδιατροφή
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

8 μέρες από  1045€Αναχωρήσεις: 22, 29 Δεκεμβρίου, 2 Ιανουαρίου
21, 24 Φεβρουαρίου, 21 Μαρτίου

TRAVEL TIPS:

Πτήσεις με Aegean Airlines
22, 29/12 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 13:20	-	16:50

29/12, 05/01 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 17:50	-	22:55

02/01 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 08:40	-	12:10

09/01 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 13:10	-	18:15

21/03 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 08:40	-	11:10

28/03 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 17:50	-	22:55
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Οργανωμένες εκδρομές
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Μαρρακές, Κάσμπα Ταουρίτ, Ουαρζαζάτ, Νταντές, Τινερχίρ, 
Ερφούντ, Μερζούγκα, Άιτ Μπεν Χαντού, Εσσαουίρα

Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	με	Aegean Airlines	μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
•	 Επτά	συνολικά	διανυκτερεύσεις,	όπως	παρακάτω:
			•	Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	στο	Μαρρακές,	στο	ξενοδοχείο	Kenzi	Rose	Garden	5*	ή	παρόμοιο
			•	Μία	διανυκτέρευση	στην	κοιλάδα	Νταντές,	στο	ξενοδοχείο	Xaluca	Dades	ή	παρόμοιο
			•	Μία	διανυκτέρευση	σε	Camp	πολυτελείας	στην	Μερζούγκα
			•	Μία	διανυκτέρευση	στην	Ουαζαρζάτ,	στο	ξενοδοχείο	Ksar	Ben	Youssef	ή	παρόμοιο
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Φολκλορικό	Show	με	ποτό	στο	παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali,	Δώρο του γραφείου μας
•	 Μεταφορές	από/προς	τα	αεροδρόμια	εξωτερικού
•	 Ξεναγήσεις,	περιηγήσεις,	εκδρομές,	όπως	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Είσοδοι	στα	μουσεία,	μνημεία	και	αξιοθέατα	που	αναγράφονται	στο	πρόγραμμα
•	 Έμπειρος	επίσημος	ελληνόφωνος	αρχηγός-συνοδός
•	 Υπηρεσίες	τοπικού	αντιπροσώπου
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	αχθοφορικά,	φιλοδωρήματα,	
	 ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	+540 € 
•	 Κόστος	εορταστικού	δείπνου	παραμονής	Πρωτοχρονιάς:	Αναμένεται	
•	 Ποτά	κατά	τη	διάρκεια	των	γευμάτων	
•	 Ό,τι	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.	

• Εκδρομή στην παραθαλάσσια 
πόλη Εσσαουίρα εντός της τιμής

• Επίσκεψη στο περίφημο 
Κινηματογραφικό στούντιο “Atlas” 

εντός της τιμής

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna--protochronia-theofaneia-se-maroko-sachara
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Μαρρακές

Εσσαουίρα

ΜΑΡΟΚΟ

Ταουρίτ

Νταντές

Τινερχίρ
Ερφούντ

Μερζούγκα

Ουαρζαζάτ

Άιτ Μπεν Χαντού

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Μαρρακές,	πρώτη	γνωριμία	με	την	
κόκκινη	πόλη	και	τη	Μεντίνα	της
2η μέρα: 
Ξεκινάμε	για	το	δρόμο	με	τις	χίλιες	Κάσμπες
Ταουρίτ	-	Νταντές
3η μέρα:	Νταντές	-	Τινερχίρ	-	στην	όαση	του	
Ερφούντ	-	Μερζούγκα,εδώ	ξεκινά	η	περιπέτεια	
στην	έρημο	και	στους	αμμόλοφους	με	jeep	4x4,	
Διανυκτέρευση	κάτω	από	τ΄αστέρια	σε	Camp	με	
βερβέρικες	σκηνές	στη	Σαχάρα
4η μέρα: 
Μερζούγκα	-	Ερφούντ	-	Ουαρζαζάτ,	η	πύλη	της	
Ερήμου	-	Κινηματογραφικό	Στούντιο	Άτλας
5η μέρα: 
Ουαρζαζάτ	-	Άιτ	Μπεν	Χαντού	-	Μαρρακές
6η μέρα:	Μαρρακές,	Ξενάγηση	πόλης,	
ΔΩΡΟ:	Φολκλορικό	Show	με	ποτό	στο	
παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali!
7η μέρα: 
Μαρρακές,	Ολοήμερη	εκδρομή	στην	Εσσαουίρα	
ή	χαρείτε	τη	μέρα	σας	στο	Μαρακές
8η μέρα: 
Μαρρακές	-	Αθήνα

•	 Απ΄	ευθείας	πτήσεις	με	Aegean 
	 προς	και	από	Μαρρακές
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις	και	ξενάγηση	
	 στην	“Κόκκινη	Πόλη”,	το	Μαρρακές
• Επίσκεψη	στην	κάσμπα/οχυρωμένο	
 παλάτι-κάστρο Ταουρίτ 
• Μία διανυκτέρευση	στο	Νταντές 
• Εκδρομή	στους	αμμόλοφους	της	
 Σαχάρας/Μερζούγκα με jeep 4x4
• Μία διανυκτέρευση	σε	βερβέρικες	
	 σκηνές	στην	Σαχάρα	(Μερζούγκα)
• Μία διανυκτέρευση	και	
	 περιήγηση	στην	Ουαρζαζάτ

• Επίσκεψη στο	περιβόητο	κινηματογραφικό 
 στούντιο “Atlas”,	στο	οποίο	έχουν
	 γυριστεί	σκηνές	από	πολλές	
	 ταινίες	και	τηλεοπτικές	σειρές
• Επίσκεψη	στο	εκπληκτικό	ksar/
	 οχυρωμένο	χωριό Άιτ Μπεν Χαντού
• Εκδρομή	στην	παραθαλάσσια	
	 πόλη	Εσσαουίρα εντός της τιμής
• ΔΩΡΟ του Γραφείου μας:	το	
	 Φολκλορικό	Show	“FANTASIA”	με	ποτό	
	 στο	παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali
•	 Ημιδιατροφή	καθημερινά
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός

8 μέρες από  1090€Αναχωρήσεις: 22, 26, 29 Δεκεμβρίου, 2 Ιανουαρίου
21, 24 Φεβρουαρίου, 21 Μαρτίου

TRAVEL TIPS:

Πτήσεις με Aegean Airlines
22, 29/12 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 13:20	-	16:50

29/12, 5/1 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 17:50	-	22:55

26/12, 2/1 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 08:40	-	12:10

2/1, 9/1 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 13:10	-	18:15

21/3 A3	738 Αθήνα	-	Μαρρακές 08:40	-	11:10

28/3 A3	739 Μαρρακές	-	Αθήνα 15:50	-	22:55
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LA SULTANE

RIAD ELISA

Τα χιλιάδες φώτα της κόκκινης πόλης 
και η εντυπωσιακή οροσειρά του Άτλαντα 

στο βάθος μαζί με τις μυρωδιές από σαφράν 
κανέλα και μπαχάρια θα σας μαγέψουν.

ΜΑΡΑΚΕΣ
à la carte

Το βράδυ απολαύστε το δείπνο σας στην 
ταράτσα του CABANA ή του EL FENN ή  

στην αυλή του LES JARDINS DU LOTUS.
 

Και για πιο ξενύχτιδες, δείπνο ή ποτό με 
το μοναδικό show στο LOTUS CLUB.

Και δεκάδες άλλες επιλογές 
που θα σας ενθουσιάσουν

Επτά υπέροχες μέρες και έναστρα 
βράδια στο Μαρακές, την μαγευτική 

πόλη. Η μια έκπληξη συναγωνίζεται την 
άλλην σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων που 
όλα μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι.

Μετά το περπάτημα στα παζάρια και 
ψώνια στα πολύχρωμα σουκς και στους 

λαβύρινθους της Μεδίνας απολαύστε 
το τσάι σας πριν το αναζωογονητικό 

μασάζ στο LES BAINS DU LOTUS 
και χαλαρώστε στα αναπαυτικά 

μαξιλάρια και τους χαμηλούς 
καναπέδες με χαλαρή μουσική.
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ΕL FEN KASBAH TAMADOT N

Δυνατότητα προαιρετικών 
εξορμήσεων

Ανατολή	του	ήλιου	με	αερόστατα	
πάνω	από	την	πόλη

Ξενάγηση	πόλης	και	στους	κήπους	
Μαζορέλ	-	Υves	Saint	Laurent

Επίσκεψη	στο	Παλάτι	και	το	μουσείο	
Dar	Si	Said	(απαραίτητο	διάλειμμα	στο	
καφέ	του	-	θα	σας	εντυπωσιάσει)

Μονοήμερη	στην	παραθαλάσσια	
Εσσαουίρα

Επίσκεψη	για	φαγητό	και	
εκδρομούλα	μιας	ώρας	περίπου	
στην	Kasbah	Tamadot,	που	έφτιαξε	
ο	Ρίτσαρντ	Μπράνσον	στο	γραφικό	
χωριουδάκι	του	Άτλαντα,	το	Άσνι.

Φολκλορικό	Show	“FANTASIA”	
με	ποτό	ή	φαγητό	στο	
παγκοσμίως	γνωστό	Chez	Ali

Αγαπημένα	ριάντ	με	πολυτέλεια	και	πολύ	χρώμα
RIAD ΕL FENN

RIAD ELISA AND SPA
RIAD LA SULTANE

 
Και	ξενοδοχεία	5*

KEZNI ROSE GARDEN
HOTEL LE MERIDIEN N’ FIS

LA MAMUNIA το ξενοδοχείο μύθος 
που φέτος κλείνει 100 χρόνια

Επτά	(7)	διανυκτερεύσεις	με	πρωινό,	
αεροπορικά	εισιτήρια	με	απευθείας	
πτήσεις	της	AEGEAN	και	μεταφορές	

από	και	μπρος	το	Μαρακές

Ενδεικτικές τιμές δίκλινου:

Αναχωρήσεις: 26, 29 Δεκεμβρίου & 2 Ιανουαρίου
και από 3 Φεβρουαρίου κάθε Τρίτη και Παρασκευή

RIAD ELISA  1490€
RIAD EL FENN  2100€

HOTEL KEZNI ROSE GARDEN  1190€
HOTEL LE MERIDIEN N’ FIS  1225€

HOTEL LA MAMUNIA  3995€
(classic room)
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	οικονομικής	θέσης	
	 μέσω	ενδιάμεσου	σταθμού
•	 4	διανυκτερεύσεις	στο	ξενοδοχείο	Marijani 
 Beach Resort & Spa 5*	στην	Ζανζιβάρη
•	 4	διανυκτερεύσεις	σε	lodges	πολυτελείας	στην
	 Λίμνη	Μανιάρα	(1),	στο	Σερενγκέτι	(2)	και	στο	Νγκορονγκόρο	(1)
•	 Ημιδιατροφή	στην	Ζανζιβάρη
•	 Πλήρης	διατροφή	στα	Εθνικά	Πάρκα
•	 Επίσκεψη	στην	Στόουν	Τάουν	και	στο	
	 Δάσος	Ζοζάνι	στην	Ζανζιβάρη
•	 Σαφάρι	με	οχήματα	4x4	σε	τρία	Εθνικά	Πάρκα	της	χώρας
•	 Μεταφορές,	περιηγήσεις,	είσοδοι	όπου	απαιτούνται
•	 Έμπειρος	Έλληνας	αρχηγός-συνοδός
•	 Τοπικοί	ξεναγοί
•	 Ασφάλεια	αστικής	ευθύνης	
Δεν Περιλαμβάνονται: 
•	 Φόροι	αεροδρομίων,	επίναυλος	καυσίμων,	
	 φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά,	ταξιδιωτική	ασφάλεια	και	
	 ασφάλεια	COVID	για	ταξιδιώτες	έως	75	ετών:	€ 980
•	 Βίζα	Τανζανίας	περίπου	50 USD	(πληρώνεται	τοπικά)

Περισσότερο από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον 
προορισμό, η Τανζανία είναι η “Χώρα των Σαφάρι”!

Οι	ιπποπόταμοι	χαράζουν	λασπώδεις	οδούς,	
οι	ελέφαντες	περιπλανούνται	κατά	μήκος	

εποχιακών	δρόμων	μετανάστευσης,
οι	χιμπατζήδες αιωρούνται	στα	κλαδιά	των	δέντρων.

Παρακολουθείστε	τα	λιοντάρια,	τους	
κροκόδειλους,	τις	καμηλοπαρδάλεις,	τις	ζέβρες,	
τις	αντιλόπες,	τα	υδρόβια πουλιά.	Σε	ολόκληρη	

την	χώρα	υπάρχουν	αμέτρητες	ευκαιρίες	για	
να	θαυμάσετε	αυτόν	τον	φυσικό	πλούτο!

Στις	ακτές	της	Τανζανίας,	το	αρχιπέλαγος της 
Ζανζιβάρης	αποτέλεσε	το	μήλον	της	έριδος	για	

πολλές	εθνότητες	και	είναι	έτοιμο	να	σας	χαλαρώσει	
με	την	τροπική	του	βλάστηση,	να	σας	ταξιδέψει	σε	
εξωτικούς	κόσμους	με	γαλαζοπράσινα	νερά	και	

πλούσιους	υφάλους,	να	σας	διηγηθεί	ιστορίες	στην	
Πέτρινη	Πόλη	του	και	να	σας	μυήσει	στα	μυστικά	
των	μπαχαρικών	και	των	ιδιαίτερων	γεύσεών	του.
Ό,τι	καλύτερο,	ο	συνδυασμός	διακοπών	σε	εξωτικές	

παραλίες	της	Ζανζιβάρης	με	ένα	οργανωμένο	
ταξίδι-σαφάρι	στην	ηπειρωτική	Τανζανία!

• 4 διανυκτερεύσεις στην ακριβή Ζανζιβάρη στο πολυτελέστατο 
ξενοδοχείο Marijani Beach Resort & Spa 5*

• 4 διανυκτερεύσεις στα Εθνικά Πάρκα της ενδοχώρας
• Στις τροπικές παραλίες, τα ψαροχώρια και τις καταπράσινες φυτείες της Ζανζιβάρης!!!

• Στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Μανιάρα με τα περίφημα Tree climbing lions!
• Στο Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι, ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια άγριων ζώων στον κόσμο!
• Στον Κρατήρα Νγκορονγκόρο, την μεγαλύτερη ηφαιστειακή καλντέρα της Γης!

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sta-parka-tis-tanzanias-kai-stin-eksotiki-zanzibari
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ΤΑΝΖΑΝΙΑ

Ζανζιβάρη

Λίµνη Μανιάρα

Εθνικό Πάρκο
Σερενγκέτι

Αρούσα

Kilimanjaro
airport

Νγκορονγκόρο

Συνοπτικό πρόγραμμα:

1η μέρα:
Αθήνα	-	Ζανζιβάρη
2η μέρα:
Ζανζιβάρη,	Χαρείτε	τις	τροπικές	παραλίες	και	
τις	καταπράσινες	φυτείες	από	γαρύφαλλα	και	
φοινικόδενδρα
3η μέρα:
Ζανζιβάρη,	Επίσκεψη	στην	Στόουν	Τάουν	και	
στο	Δάσος	Ζοζάνι
4η μέρα:
Ζανζιβάρη,	Ελεύθερη	μέρα
5η μέρα:
Ζανζιβάρη	-	Αρούσα	-	Εθνικό	Πάρκο	της
Λίμνης	Μανιάρα
6η μέρα:
Εθνικό	Πάρκο	της	Λίμνης	Μανιάρα	-	Εθνικό	
Πάρκο	Σερενγκέτι
7η μέρα:
Σερενγκέτι…	Αναζητώντας	το	big	five,	Ρεβεγιόν
8η μέρα:
Σερενγκέτι	-	Νγκορονγκόρο/Καράτου
9η μέρα:
Νγκορονγκόρο/Καράτου	-	Επίσκεψη	σε	χωριό	
Μασάι	-	Πτήση	για	την	Αθήνα
10η μέρα:
Άφιξη	στην	Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές

manessistravel.gr

• Μεταμεσονύχτια πτήση αναχώρησης 
 και άφιξη αυθημερόν στην Ζανζιβάρη
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις	στην	Ζανζιβάρη	στο	
	 ξενοδοχείο	Marijani Beach Resort & Spa 5* 
•	 Επίσκεψη	στην	γραφική	Stonetown	(Πέτρινη	
	 Πόλη),	το	ιστορικό	κέντρο	της	πρωτεύουσας	της	
	 Ζανζιβάρης,	ένα	ανοικτό	μουσείο	αρχιτεκτονικής
• Επίσκεψη στο Δάσος Ζοζάνι,	το	μοναδικό	
	 δάσος	της	Ζανζιβάρης	με	σπάνια	είδη	χλωρίδας	
	 και	πανίδας,	όπως	ο	κόκκινος	πίθηκος	“Κολόμπους”
• Μία διανυκτέρευση	σε	πολυτελές	lodge	με	
	 πλήρη	διατροφή	στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης 
 Μανιάρα	με	τα	περίφημα	Tree	climbing	lions!

TRAVEL TIPS:

• Δύο διανυκτερεύσεις	σε	πολυτελές	
	 lodge	με	πλήρη	διατροφή	στο	Εθνικό 
 Πάρκο Σερενγκέτι,	ένα	από	τα	μεγαλύτερα	
	 καταφύγια	άγριων	ζώων	στον	κόσμο!	
• Μία διανυκτέρευση	σε	πολυτελές	lodge	
	 με	πλήρη	διατροφή	στο Νγκορονγκόρο,	τη	
	 μεγαλύτερη	ηφαιστειακή	καλντέρα	της	Γης!
• Επίσκεψη σε αυθεντικό χωριό 
 της φυλής των Μασάι
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός

10 μέρες, 8 διανυκτερεύσεις από 3750€Αναχώρηση:  25 Δεκεμβρίου

Πτήσεις με Ethiopian Airlines
25/12/21 ET	761 Αθήνα	-	Αντίς	Αμπέμπα 02:15-06:35

25/12/21 ET	813 Αντίς	Αμπέμπα	-	Ζανζιβάρη 10:20-13:00

02/01/23 ET	814 Κιλιμάντζαρο	-	Αντίς	Αμπέμπα 17:35-20:05

02/01/23 ET	760 Αντίς	Αμπέμπα	-	Αθήνα 23:00-03:00+1

Ξενοδοχεία/Lodges
Ζανζιβάρη: Marijani	Beach	Resort	&	Spa
Λίμνη Μανιάρα:	Serena	Manyara	lodge
Σερενγκέτι:	Serengeti	Serena	lodge
Νγκορονγκόρο:	Pamoja	lodge	Ngorongoro/Karatu
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (6 Δεκ. 2021)

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 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.Δ. 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 τον 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. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
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 ΤΑΞΙΔΙΑ 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 ΤΑΞΙΔΙΩΝ - 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 (π.χ. 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, λαμβάνοντας 
υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια.

Τονίζεται ότι, στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται τυχόν κόστη έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων 
καθώς και τυχόν κόστη ιατρικών εξετάσεων σε συμμόρφωση εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ομαλή 
εκτέλεση του ταξιδιού ή ακόμη και την είσοδο ή παραμονή στον τόπο προορισμού. Τα κόστη αυτά καταβάλλονται 
από τον πελάτη απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη και ευθύνη 
η Manessis Travel. 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 μόνον όταν πληρώνουν 
δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα). 
Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος διαμονής 
ανά δωμάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση είναι: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του 
σχετικού νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο.
 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 στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα 
τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως.  Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν 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 την 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 τους 
επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. O Οργανισμός προσφέρει μόνο τις 
παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές 
παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός 
μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως από 
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 Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ  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 την απώλεια πτήσης, 
εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης 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 Οργανισμός θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε 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. Διευκρινίζεται 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.
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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.
Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω 
προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η 
Manessis δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των 
συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη 
παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο. 
7.  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-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΄-12.00΄ της 
ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την 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 δεν 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 (π.χ. κινητά τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο 
κτλ.). 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. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 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, 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 έκδοση 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 βίζας 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 απ’ όπου 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.
O γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση 
στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και 
σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται 
επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε 
ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στη χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει 
την είσοδο τους εντός της πτήσης. 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 να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες 
υγειονομικές αρχές έχει ο μόνον 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 της 
ταξιδιωτικής υπηρεσίας. 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 ακύρωσης 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. Επίσης, για την 
αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε 
στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”, η οποία ωστόσο 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 τον 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 και εφόσον ο χρόνος πραγματοποίησης της 
κράτησης το επιτρέπει, 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 ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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 Διαφορών 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 Δικαστήρια της Αθήνας.
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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:30

Σάββατο 09:00-17:30

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-19:00

Σάββατο 09:00-17:30

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-18:30

Σάββατο 09:00-17:30
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