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Small Groups
Tailor Made εμπειρία
Κρυφές Γωνιές

Το
ταξίδι
αρχίζει
εδώ



Εξωτικά – Μακρινά Ταξίδια

10-11) Μπαλί το Νησί των Θεών 10 ημέρες

12-13) Μπαλί & Σιγκαπούρη 13 ημέρες

14-15) Best of Cuba 9,10 ημέρες

16) Κούβα & Νέα Υόρκη | Αβάνα & Nέα Yόρκη 12 ημέρες

17) Κούβα, Μαϊάμι & Nέα Yόρκη 12 ημέρες

18-19) Νέα Υόρκη 8,9,10 ημέρες

20-21) Σρι Λάνκα HighLights 8 ημέρες

22-23) Mαλδίβες & Συνδυασμοί

24-27) Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι 4,5,6,7,9 ημέρες

28-29) Special Πανόραμα Ιορδανίας 7 ημέρες

30) Τυνησία 8 ημέρες

31) Μεγάλος Γύρος Μαρόκου 9 ημέρες

32-33) Μαδαγασκάρη 12 ημέρες

34) Παταγονία & Γη του Πυρός 15 ημέρες

35) Θρύλοι του Περού 12 ημέρες

Αεροπορικές εκδρομές στην Ευρώπη

38-41) Adventure Γύρος Ισλανδίας 8 ημέρες

42-45) Παρίσι Family 6 ημέρες

46-49) Μάλτα, Γκόζο & Κομίνο 4 ημέρες

50-51) Μυστηριακή Σκωτία 9 ημέρες

52) Deluxe Καππαδοκία Βreak 4 ημέρες

53-54) Βιθυνία – Καππαδοκία – Κων/πολη 7 ημέρες

55) Σκανδιναβία & Νορβηγικά Φιόρδ 10 ημέρες

56) Ρώμη - Αμάλφι - Κάπρι 6 ημέρες

57) Bενετία - Τοσκάνη - Βόρεια Ιταλία 8 ημέρες

58) Πανόραμα Πολωνίας 6 ημέρες

59) Ιρλανδία - Σκωτία 7 ημέρες

60) Πανόραμα Βαλτικής 7 ημέρες

61) Μοναδικές εκδρομές στην Ευρώπη

Καλοκαίρι στην Ελλάδα με το δικό σας μέσο

62) Aldemar Olympian Village | Sivota Diamond

63) Ramada Plaza Thraki | Aks Porto Heli

Διακοπές Fly & Drive στα Ελληνικά νησιά

64) Ρόδος | Πάρος

65) Σαντορίνη | Χανιά

66) Χίος | Σάμος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ειδική προσφορά 
για Parking στο Αεροδρόμιο Μακεδονία 

4 ημ. ................................................................12€
5 ημ. ................................................................15€ 
6 ημ. ................................................................18€ 
7 ημ. ................................................................21€
8 ημ. ................................................................24€
9 ημ. ................................................................27€
10 ημ. ..............................................................30€
11 ημ. ..............................................................31€
12 ημ. ..............................................................32€

• Βρίσκεται στην «αυλή» του Αεροδρομίου: επι της τελικής ευθείας 
για το κτίριο του Αεροδρομίου 800 μέτρα πριν.
• Λειτουργεί 24 ώρες / 7 ήμερες την εβδομάδα
• Δωρεάν μεταφορά από και προς το Αεροδρόμιο, με δικά του 
αυτοκίνητα - σε 2 μόλις λεπτά
• Ασφάλης φύλαξη του αυτοκινήτου, κάμερες και προσωπικό επι 
24ώρου
• extra υπηρεσίες: πλύσιμο, κέρωμα, γυάλισμα, quick service και 
αλλαγή ελαστικών
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Για κάποιους το ταξίδι σημαίνει να πιέζουν τον 
εαυτό τους να δουν όσα περισσότερα μπορούν 
σε ένα ταξίδι. Για κάποιους άλλους μπορεί να 
σημαίνει ότι θα δοκιμάσουν street food πρώτη 
φορά στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση το 
ταξίδι σημαίνει μια θέληση που πηγάζει από 
μέσα μας να γνωρίσουμε νέες εμπειρίες και 
να δούμε πράγματα διαφορετικά από αυτά 
που ξέρουμε στον τόπο μας. Σημασία έχει σαν 
ταξιδιώτης να είσαι ανοιχτόμυαλος, να έχεις 
περιέργεια, να είσαι ατρόμητος,  να ρισκάρεις. 
Με λίγα λόγια να είσαι ζωντανός. 

Να είσαι ανοιχτόμυαλος
Ταξιδεύουμε για να μάθουμε κάτι καινούριο 
για αυτό τον κόσμο που ζούμε, όχι για να 
επιβεβαιώσουμε αυτό που πιθανολογούμε 
ότι ξέρουμε. Με το να είσαι ανοιχτόμυαλος, 
να αμφισβητείς τα πιστεύω σου, μπορείς να 
αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον 
κόσμο και πιθανόν να εμπνεύσεις και άλλους να 
κάνουν το ίδιο.

Να έχεις περιέργεια
Τι εμπιστεύεσαι περισσότερο; Μια online 
κριτική ή ένα χαμόγελο ενός αγνώστου; Με την 
πληθώρα πληροφοριών οι οποίες πλέον είναι 
διαθέσιμες με το πάτημα ενός κουμπιού και 
μόνο, είναι εύκολο να ξεχάσεις ότι τις καλύτερες 
ιστορίες και εμπειρίες τις ζεις από κοντά. 
Μερικές φορές ο καλύτερος ξεναγός είναι το 
ένστικτο σου. Να έχεις περιέργεια να δεις από 
κοντά νέες πανέμορφες ιστορίες.

Να είσαι ατρόμητος
Λίγο πριν το ταξίδι νιώθεις ένα αίσθημα 
προσμονής, ενθουσιασμού και φόβου. 
Κατευθύνεσαι προς το άγνωστο. Για κάποιους 
είναι τρομακτικό, για κάποιους άλλους είναι 
πολύ normal. Όπως και να νιώθεις είναι φυσικό. 
Κάνεις κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, 
κάτι που σε βγάζει έξω από την comfort zone 
σου, κάτι που αξίζει πραγματικά. Μη φοβηθείς 
να γνωρίσεις το άγνωστο. Μια υπέροχη εμπειρία 
σε περιμένει.

Να ρισκάρεις
Γνωρίζεις εκείνη τη μικρή φωνή μέσα στο 
κεφάλι σου, που σου λέει ότι αξίζει τον κόπο 
να το κάνεις; Άκουσε την. Όλοι έχουμε τα όρια 
μας, μα για το ταξίδι και την ανακάλυψη νέων 
εμπειριών αξίζει να κάνουμε μια προσπάθεια 
να τεστάρουμε τα όρια μας ή ακόμα και να τα 
ξεπεράσουμε. Μπορεί να σου φαίνεται «κάπως» 
το να κάνεις safari με ελέφαντες στη Σρι Λάνκα 
ή η παρατήρηση φαλαινών στην Ισλανδία, 
άλλα κάπου εδώ έρχονται τα καλά νέα. Είναι 
πανεύκολο και είναι μερικές από τις εμπειρίες τις 
οποίες θα λατρέψεις.
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Γιατί να 
ταξιδέψετε 
μαζί μας;
Μοναδικές εμπειρίες
Οι εμπειρίες που περιλαμβάνονται στα ταξίδια μας καθώς και 
οι προαιρετικές δραστηριότητες σημαίνουν ότι δεν υπάρχει 
ποτέ μια βαρετή στιγμή στο ταξίδι σας. Φροντίζουμε έτσι ώστε 
κάθε ταξίδι που κάνετε μαζί μας να γίνει ταξίδι ζωής.

Small groups experience
Ένα μικρό σε μέγεθος group μπορεί να εξασφαλίσει σε μεγάλο 
βαθμό την προσωπική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. Το group 
κινείται υπό τις οδηγίες του Ιnsider και είναι πιο συμπαγές και 
ευέλικτο. Με λίγα λόγια γινόμαστε όλοι μια όμορφη παρέα, 
που σκοπό έχει να περάσει όσο το δυνατόν ομορφότερα στο 
ταξίδι.

Πάθος και εξειδίκευση
Με 20 χρόνια εμπειρίας στην τουριστική βιομηχανία της χώρας 
μας, με μια παθιασμένη ομάδα για να παρέχει την καλύτερη 
δυνατή προσωπική εξυπηρέτηση, είμαστε εδώ για να κάνουμε 
το ταξίδι σας μια αξέχαστη εμπειρία ζωής.

Ελευθερία για εξερεύνηση
Καταλαβαίνουμε ότι ο κάθε ταξιδιώτης είναι διαφορετικός 
για αυτό και στα ταξίδια που σχεδιάζουμε υπάρχει ελεύθερος 
χρόνος για να εξερευνήσετε μόνοι σας τον προορισμό και να 
ανακαλύψετε μέσα σας το πάθος του εξερευνητή.

Δεν έχουμε κρυφές χρεώσεις
Δεν έχουμε κρυφές χρεώσεις στα ταξίδια μας. Ένα ταξίδι μια 
τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι  τελικές και περιλαμβάνουν τους 
φόρους αεροδρομίων. Σε όλα τα ταξίδια μας αναγράφεται 
επίσης το κόστος των προαιρετικών υπηρεσιών.

Δημιουργούμε δεσμούς
Δημιουργούμε μοναδικά ταξίδια τα οποία θα χαραχτούν 
στη μνήμη σας για μια ζωή. Στα ταξίδια αυτά δεν είστε 
μόνοι. Γνωρίζετε κι άλλους ανθρώπους που έχουν τα ίδια 
ενδιαφέροντα με εσάς. Λόγω και του μικρού μεγέθους των 
groups μας, δημιουργούνται δεσμοί που μένουν για μια ζωή.
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Σε ένα ταξίδι τα σημαντικότερα αξιοθέατα μας κόβουν 
την ανάσα, αλλά είναι οι απλές, αυθόρμητες στιγμές 
μακριά από την πολυκοσμία που μένουν ανεξίτηλες 
στην μνήμη μας. Είτε πρόκειται για μια επίσκεψη σε ένα 
μαγικό οινοποιείο, είτε μια επίσκεψη σε έναν κρατήρα 
ηφαιστείου, την πραγματική μαγεία ενός προορισμού 
μπορείς να τη νιώσεις μόνο συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι 
με μικρό group. 

Small Group
Experience

Στο ταξίδι, σου παρέχουμε υποστήριξη με τον Ιnsider, έτσι 
ώστε να έχεις κάποιον να σου δώσει όλες τις απαντήσεις που 
χρειάζεσαι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου. Μη περιμένεις 
στη reception του ξενοδοχείου για να πάρεις πληροφορίες 
και δεν χρειάζεται πλέον να ρωτάς τον σερβιτόρο στο 
πρωινό σου, για ό,τι αφορά το ταξίδι σου. Απλά μίλα με τον 
Ιnsider σου οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις. Επιπλέον ο 
Ιnsider θα μοιραστεί μαζί σου όλες τις γνώσεις του πάνω 
στον προορισμό για να σου δώσει τη δυνατότητα να ζήσεις 
ένα ξέγνοιαστο ταξίδι, μακριά από άγχη και ταλαιπωρία. 
Επίσης θα σε ξεναγήσει σε όλα τα σημεία που προβλέπει 
το πρόγραμμα και θα σιγουρευτεί πως το μικρό σε μέγεθος 
group έχει γίνει μια «παρέα» και απολαμβάνει τις μοναδικές 
ομορφιές της πόλης.

Insider
Highlight
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5 λόγοι για να ταξιδέψετε με ένα

Small Group

Like a Local
Ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο 

για να γνωρίσουμε τον 
τοπικό χαρακτήρα κάθε 

μέρους που επισκεπτόμαστε. 
Χρησιμοποιούμε για τις 

ξεναγήσεις μας ντόπιους 
Insiders, οι οποίοι θα μας 

μεταδώσουν την κουλτούρα 
του τόπου καλύτερα από 

κάθε άλλον. Ζούμε την κάθε 
εμπειρία στο έπακρο σα να 
είμαστε ντόπιοι, γευόμαστε 

την τοπική κουζίνα και 
συμμετέχουμε σε εμπειρίες 
που κάνουν και οι ντόπιοι.

Εμπειρίες 
ζωής

Το ταξίδι θα πρέπει να 
προσφέρει στιγμές που θα 

νιώθετε ότι είστε πραγματικά 
ζωντανοί και βιώνετε κάτι 

ξεχωριστό. Θα μπορούσε να 
είναι η πρώτη ματιά σε κάτι 
που έχετε δει μόνο σε καρτ 

ποστάλ, αλλά είναι πιο πιθανό 
να βρεθείτε στη μέση ενός 

αγώνα ποδοσφαίρου σε ένα 
χωριό ή να μοιραστείτε γέλια 

με μια ντόπια οικογένεια. 
Τέτοιου είδους εμπειρίες δεν 
είναι δυνατές με τα μεγάλα σε 

μέγεθος groups.

Η σωστή
ισορροπία

Ταξιδεύοντας με ένα small 
group, αυτό σημαίνει ότι ο 

Insider μπορεί να επιφέρει την 
απόλυτη ισορροπία μεταξύ 
των προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων και του 

δικού σας ελεύθερου 
χρόνου. Πάντοτε υπάρχει 

πρόγραμμα το οποίο πρέπει 
να ακολουθηθεί αλλά πάντοτε 

θα υπάρχουν και ευκαιρίες 
να γίνετε αυθόρμητοι και 
να κάνετε το ταξίδι λίγο 

περισσότερο κομμένο και 
ραμμένο στα μέτρα σας. Με 

την ευελιξία που υπάρχει στα 
small groups λόγω μεγέθους 

κυρίως, θα ξοδέψετε 
περισσότερο χρόνο για να 
συνδεθείτε περισσότερο με 
την τοπική κοινωνία και τον 
προορισμό τον οποίο έχετε 

επιλέξει.

Ούτε πολύ 
μικρά,

ούτε πολύ 
μεγάλα

Τα groups μας είναι τέτοια σε 
μέγεθος για να νιώθετε ότι 
εξερευνείτε τον προορισμό 
ανεξάρτητα, όντας μέρος 

ενός group και σκοπός μας 
είναι να λαμβάνετε την 

καλύτερη δυνατή προσωπική 
εξυπηρέτηση. To μέγεθος των 
groups μας είναι ιδανικό για 
να δημιουργήσει μια καλή 
κοινωνική ατμόσφαιρα. Ο 

αριθμός των ατόμων ποικίλλει 
ανάλογα με τον προορισμό 

και τον τρόπο ταξιδιού, αλλά 
ο μέσος όρος είναι περίπου 

16 με 20 ταξιδιώτες, γεγονός 
που δημιουργεί ευκαιρίες 

για εμπειρίες που τα μεγάλα 
groups μόνο να ονειρευτούν 

μπορούν.

Το ταξίδι
έγινε εύκολο

Ο κόσμος είναι τεράστιο 
μέρος, αλλά εμείς έχουμε 

ξοδέψει χρόνια στην έρευνα 
προορισμών, καταλυμάτων 
και όλων των απαραίτητων 

στοιχείων έτσι ώστε εσείς να 
είστε χαλαροί για να ζήσετε 
μοναδικές εμπειρίες ζωής. 
Ταξιδεύοντας με ένα small 

group σημαίνει ότι μπορείτε 
να ξοδέψετε περισσότερο 
χρόνο εξερευνώντας τον 

προορισμό, αφήνοντας τις 
λεπτομέρειες του ταξιδιού σε 

εμάς τους ειδικούς.
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What’s HOT?
Μακρινοί Προορισμοί 2019

Μπαλί, Ινδονησία 
Ένα παραμύθι που αρμενίζει στο Ινδικό ωκεανό, 
το Μπαλί δεν κουράζεται χρόνια τώρα να σας 
κατακτά και να αφήνεται να το κατακτήσετε με 

χίλιους τρόπους. 
ΣΕΛ 10-13

Κούβα, Καραϊβική 
Η Κούβα είναι ο ήχος των τυμπάνων, ο ψίθυρος 
των βιολιών. Είναι μια αρχαία μείξη φυλών και 
διαφορετικών πολιτισμών. Η κουλτούρα και η 

ιστορία της διαποτίζει κάθε γωνιά της.
ΣΕΛ 14-17

Πανόραμα Ιορδανίας
 Θα γνωρίσουμε το σταυροδρόμι πολιτισμών, την 
περιοχή που άνθισε κάτω από τους Ναβαταίους 

και τους Έλληνες, τους Ρωμαίους και τους 
Βυζαντινούς, προσφέροντας σήμερα κορυφαίους 

αρχαιολογικούς χώρους. 
ΣΕΛ 28-29

Ντουμπάι & Αμπού Ντάμπι 
Καλωσορίσατε στην πόλη των αντιθέσεων. Μια 
πόλη όπου η παράδοση συναντά την ανάπτυξη, 

μια πόλη όπου η ανατολή συναντά τη δύση, 
γοητευτικά και μυστηριακά, προσδίδοντας ένα 

χαρακτήρα μοναδικό.
ΣΕΛ 24-27

Μαλδίβες
Ειδυλλιακό μέρος για νεόνυμφους και 

οικογένειες. Τόπος για ψυχική ανάταση και 
ανεπανάληπτες βουτιές. 

Στις Μαλδίβες μπορείτε να κάνετε τις καλύτερες 
διακοπές στον κόσμο.

ΣΕΛ 22-23

Νέα Υόρκη & Η.Π.Α.
Από τον Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό Ωκεανό, 

οι Η.Π.Α προσφέρουν ανεπανάληπτα τοπία, και 
κοσμοπολίτικες πόλεις. Η Νέα Υόρκη με τα χίλια 
πρόσωπα που έδωσε το όνομά της στο όνειρο 

και την υπερβολή σας περιμένει
ΣΕΛ 18-19

Σρι Λάνκα
Κόσμος διαφορετικός, κόσμος μυστηριακός και 

μαγευτικός. Η θρησκευτικότητα, η πνευματικότητα, 
οι ύμνοι και οι παραδόσεις χιλιάδων ετών 

ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε άλλη διάσταση.
ΣΕΛ 20-21

Μαδαγασκάρη
 Μία από τις τελευταίες ανεξερεύνητες γωνιές 

του κόσμου, η Μαδαγασκάρη με μοναδική πανίδα 
και χλωρίδα, και έντονα ποικιλόμορφο τοπίο, δε 
συγκρίνεται με κανένα άλλο μέρος του πλανήτη. 

ΣΕΛ 30-31

Παταγονία – Γη του Πυρός
Ο ορισμός της φράσης «το τέλος του κόσμου» 

βρίσκει νόημα στην γη του πάγου και της φωτιάς, 
στο μείγμα στέπας και βουνού, εκεί όπου το κενό 

συναντά την πολυτέλεια… στην Παταγονία.
ΣΕΛ 32
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Μπαλί, το Νησί των Θεών
Ακροβατεί ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα

1η ημέρα: Πτήση από την Ελλάδα για το Μπαλί
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μπαλί. 
Διανυκτέρευση εν πτήσει.

2η ημέρα: Μπαλί
Άφιξη στο Μπαλί και μετά τις διατυπώσεις και την 
παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση με τον 
τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές βασικές 
πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές 
δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και χρόνος 
ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Εκδρομή στο Κεντρικό & Βόρειο Μπαλί 
& Ναός Tanah Lot
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και επίσκεψη 
του σημαντικότερου αξιοθέατου του νησιού, του 
εμβληματικού ναού Tanah Lot. Επόμενη στάση ο ναός 
Taman Ayun, βασιλικός ναός της δυναστείας Meng-
wi. Στη διαδρομή θα απολαύσετε τους περίφημους 
ορυζώνες του νησιού και μαγικά χωριά. Συνεχίζουμε 
για την παραδοσιακή αγορά Candi Kuning, όπου 
μπορείτε να βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, καφέ, 
μπαχαρικά και βότανα, και εξωτικά λουλούδια. 

Η εκδρομή μας συνεχίζει με τον μαγευτικό Ινδουιστικό 
ναό Ulun Danu. Ο ναός είναι χτισμένος δίπλα 
στην υπέροχη λίμνη Beratan. Η τοποθεσία είναι 
ανεπανάληπτη, καθώς γύρω της βρίσκονται τέσσερα 
βουνά, δημιουργώντας μία εκπληκτική ατμόσφαιρα και 
εικόνα. 

4η ημέρα: Μπαλί (ελεύθερη ημέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τις νότιες 
ακτές, τον κοραλλιογενή βυθό και την κοσμοπολίτικη 
νυχτερινή ζωή. Σας προτείνουμε εναλλακτικά 
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και 
αδρεναλίνης. Δείτε τις προαιρετικές εκδρομές στο 
ειδικό έντυπο του Μπαλί.

5η ημέρα: Μπαλί (ελεύθερη ημέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τις νότιες 
ακτές, τον κοραλλιογενή βυθό και την κοσμοπολίτικη 
νυχτερινή ζωή. Σας προτείνουμε εναλλακτικά 
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και 
αδρεναλίνης. Δείτε τις προαιρετικές εκδρομές στο 
ειδικό έντυπο του Μπαλί.

6η ημέρα: Εκδρομή στα καλύτερα του Ubud 
(ορυζώνες & μαϊμούδες)
Πρόγευμα και παράδοση δωματίων. Αναχώρηση για τα 
υψίπεδα του Ubud, το πολιτιστικό κέντρο του νησιού. 
Πρώτη στάση το χωριό Tampak Siring, όπου θα δείτε 
τον ναό Tirta Empul και το παλάτι που έφτιαξε ο 
πρώτος πρόεδρος της Ινδονησίας. 
Επόμενη στάση το ιερό δάσος των μαϊμούδων, 
προστατευμένος χώρος όπου θα δείτε και θα 
παίξετε με τους μακάκους. Στο μουσείο Blanco, 
θα μπορέσετε να γνωρίσετε περισσότερα στοιχεία 
για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στο Μπαλί, να 
επισκεφθείτε το οικογενειακό ιερό και να δείτε εικόνες 
παραδοσιακών φορεσιών και προσφορών προς τους 
Θεούς. Συνεχίζετε για το κέντρο του χωριού Ubud, 

όπου θα δείτε τα βασικότερα αξιοθέατα και θα έχετε 
χρόνο να παζαρέψετε στην υπέροχη τοπική υπαίθρια 
αγορά. Ελεύθερος χρόνος για μεταφορά στο νέο μας 
κατάλυμα.

7η ημέρα: Μπαλί (ελεύθερη ημέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τη μαγευτική 
φύση, τα πολύχρωμα χωριά, τους μυστηριακούς ναούς 
και υπαίθριες αγορές. Σας προτείνουμε εξαιρετικές 
δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και αδρεναλίνης. 
Δείτε τις προαιρετικές εκδρομές στο ειδικό έντυπο του 
Μπαλί.

8η ημέρα: Μπαλί (ελεύθερη ημέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τη μαγευτική 
φύση, τα πολύχρωμα χωριά, τους μυστηριακούς ναούς 
και υπαίθριες αγορές. Σας προτείνουμε εξαιρετικές 
δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και αδρεναλίνης. 
Δείτε τις προαιρετικές εκδρομές στο ειδικό έντυπο του 
Μπαλί.

9η ημέρα: Πτήση επιστροφής στην Ελλάδα
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για τελευταίες αγορές 
ή μία ακόμη δραστηριότητα. Νωρίς το απόγευμα 
αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για το αεροδρόμιο 
του Μπαλί. Πτήση για την Ελλάδα. Διανυκτέρευση εν 
πτήσει.

10η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα
Άφιξη το πρωί πίσω στην πατρίδα γεμάτοι υπέροχες 
εικόνες και αναμνήσεις.

10 ημέρες - 7 διανυκτερεύσεις

Πετάμε με

Ελληνόφωνος Insider
στον προορισμό

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ 
ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΠΑΛΙ



11

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων (200€ με την Scoot ή 360€ με 
την Turkish, ανά άτομο)
• Μία (1) αποσκευή και μία (1) 
χειραποσκευή ο έκαστος
• Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται 
παραπάνω με πρωινό καθημερινά
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 
του Μπαλί
• Ολοήμερη εκδρομή στο κεντρικό και 
βόρειο Μπαλί & επίσκεψη του Ναού Tanah 
Lot (ομαδικό πρόγραμμα)
• Ολοήμερη εκδρομή στα καλύτερα του 
Ubud (ομαδικό πρόγραμμα)
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες 
τοπικών αντιπροσώπων
• Ελληνόφωνος Insider 
• Ενημερωτικά έντυπα, τοπικοί φόροι, 
ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα (20€ πληρωτέα 
κατά την άφιξη)
• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο
• Έξοδα προσωπικής φύσεως, ταξιδιωτική ασφάλεια
Φαγητό και ποτά κατά τη διάρκεια των πτήσεων της 
Scoot

Σημείωση: Δεν χρειάζεται βίζα για το ταξίδι σας στην 
Ινδονησία (Μπαλί). Θα πρέπει ωστόσο το διαβατήριο 
σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα 
άφιξης στη χώρα.

Ο Insider μας στο Μπαλί:
Χρήστος Τσιμπουκίδης

Έμπειρος, δραστήριος, επικοινωνιακός, ευχάριστος, ο 
Χρήστος είναι ο άνθρωπος που σίγουρα όλοι μας θα 
θέλαμε να έχουμε για φίλο. Το καλοκαίρι θα βρίσκεται 
στο Μπαλί για να υποδεχθεί όλους εσάς στον μαγικό 
αυτό προορισμό και να σας κάνει νιώσετε σαν το σπίτι 
σας. Οι διακοπές θα μείνουν αξέχαστες με τη φροντίδα 
και τις προτάσεις του Insider Χρήστου.

Τιμές & Παροχές

950€ 150€

350€

420€

290€

1150€

1250€

1295€

Αναχωρήσεις: 4,11,18/ΑΥΓ
Με SCOOT από Αθήνα

Με το νέο DREAMLINER BOEING 787
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αθήνα – Σιγκαπούρη TR713 1130-0425*
Σιγκαπούρη – Μπαλί TR280 0715-0950 
Μπαλί – Σιγκαπούρη TR289 1910-2145
Σιγκαπούρη – Αθήνα TR 712 0235-0845

Ατομικό πρόγραμμα
(Περιλαμβάνονται: αεροπορικά, φόροι αεροδρομίων, ξενοδοχείο με πρωινό

για 7 διαν/σεις στο Μπαλί, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο)

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Paragon Seminyak 4*
(Παραλία Seminyak)

Sadara Resort 5*
(Παραλία Nusa Dua)

Ayodya Resort 5*
(Παραλία Nusa Dua)

Sadara Resort 5* 
ή Ayodya Resort 5* (4Ν)

(Παραλία Nusa Dua)
&

Sthala Resort 5* (3N)
(Υψίπεδα Ubud)

Ομαδικό πρόγραμμα
τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

1090€ 150€

350€

420€

290€

1290€

1390€

1440€

Αναχωρήσεις 27 ΙΟΥΛ & 3,10,17,27 ΑΥΓ
Με TURKISH από Θεσσαλονίκη

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Θεσ/νικη – Κων/πολη ΤΚ1894 2125-2245
Κων/πολη – Μπαλί ΤΚ 66 0120-1930
Μπαλί – Κων/πολη ΤΚ 67 2100-0525

Κων/πολη – Θεσ/νικη ΤΚ1881 0725-0845

Ατομικό πρόγραμμα
Περιλαμβάνονται: αεροπορικά, φόροι αεροδρομίων, ξενοδοχείο με πρωινό

για 7 διαν/σεις στο Μπαλί, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Paragon Seminyak 4*
(Παραλία Seminyak)

Sadara Resort 5*
(Παραλία Nusa Dua)

Ayodya Resort 5*
(Παραλία Nusa Dua)

Sadara Resort 5*
ή Ayodya Resort 5* (4Ν)

(Παραλία Nusa Dua)
&

Sthala Resort 5* (3N)
(Υψίπεδα Ubud)

Ομαδικό πρόγραμμα
τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

• Επιβάρυνση 150€ ανά άτομο για αναχώρηση από και προς Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο (εσωτερική πτήση για Αθήνα με την 
Aegean, βάσει διαθεσιμότητας)
• Special Price: Ειδική τιμή του ομαδικού προγράμματος ισχύει για κράτηση έως τις 15 Ιουνίου και για περιορισμένο 
αριθμό συμμετοχής. Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου αυξάνεται κατά 100€ ανά άτομο

• Επιβάρυνση +50€ για τις ημερομηνίες 27 ΙΟΥΛ & 3,10 ΑΥΓ
• Special Price: ειδική τιμή του ομαδικού προγράμματος ισχύει για κράτηση έως τις 15 Ιουνίου και για περιορισμένο αριθμό συμμετοχής. 
Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου αυξάνεται κατά 100€ ανά άτομο.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Μπαλί & Σιγκαπούρη
Ναοί, ζούγκλα & θεματικά πάρκα

1η ημέρα: Πτήση από την Ελλάδα για το Μπαλί
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
Μπαλί. Διανυκτέρευση εν πτήσει.

2η ημέρα: Μπαλί
Άφιξη στο Μπαλί και μετά τις διατυπώσεις και την 
παραλαβή των αποσκευών μας, συνάντηση με τον 
τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές βασικές 
πληροφορίες για το νησί και τις καθημερινές 
δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και 
χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Εκδρομή στο Κεντρικό & Βόρειο 
Μπαλί & Ναός Tanah Lot
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και επίσκεψη 
του σημαντικότερου αξιοθέατου του νησιού, του 
εμβληματικού ναού Tanah Lot. Επόμενη στάση ο 
ναός Taman Ayun, βασιλικός ναός της δυναστείας 
Mengwi. Στη διαδρομή θα απολαύσετε τους 
περίφημους ορυζώνες του νησιού και μαγικά χωριά. 
Συνεχίζουμε για την παραδοσιακή αγορά Candi 
Kuning, όπου μπορείτε να βρείτε φρέσκα φρούτα, 
λαχανικά, καφέ, μπαχαρικά και βότανα, και εξωτικά 
λουλούδια. Η εκδρομή μας συνεχίζει με το μαγευτικό 
Ινδουιστικό ναό Ulun Danu. Ο ναός είναι χτισμένος 
δίπλα στην υπέροχη λίμνη Beratan. Η τοποθεσία 
είναι ανεπανάληπτη, καθώς γύρω της βρίσκονται 
τέσσερα βουνά, δημιουργώντας μία εκπληκτική 
ατμόσφαιρα και εικόνα. 

4η ημέρα: Μπαλί (ελεύθερη ημέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τις νότιες 
ακτές, τον κοραλλιογενή βυθό και την κοσμοπολίτικη 
νυχτερινή ζωή. Σας προτείνουμε εναλλακτικά 
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και 
αδρεναλίνης. Δείτε τις προαιρετικές εκδρομές στο 
ειδικό έντυπο του Μπαλί.

5η ημέρα: Μπαλί (ελεύθερη ημέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τις νότιες 
ακτές, τον κοραλλιογενή βυθό και την κοσμοπολίτικη 
νυχτερινή ζωή. Σας προτείνουμε εναλλακτικά 
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και 
αδρεναλίνης. Δείτε τις προαιρετικές εκδρομές στο 
ειδικό έντυπο του Μπαλί.

6η ημέρα: Εκδρομή στα καλύτερα του Ubud 
(ορυζώνες & μαϊμούδες)
Πρόγευμα και παράδοση δωματίων. Αναχώρηση 
για τα υψίπεδα του Ubud, το πολιτιστικό κέντρο 
του νησιού. Πρώτη στάση το χωριό Tampak Siring, 
όπου θα δείτε το ναό Tirta Empul και το παλάτι 
που έφτιαξε ο πρώτος πρόεδρος της Ινδονησίας. 
Επόμενη στάση το ιερό δάσος των μαϊμούδων, 
προστατευμένος χώρος όπου θα δείτε και θα 
παίξατε με τους μακάκους. Στο μουσείο Blanco, 
θα μπορέσετε να γνωρίσετε περισσότερα στοιχεία 
για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στο Μπαλί, να 
επισκεφθείτε το οικογενειακό ιερό και εικόνες 
παραδοσιακών φορεσιών και προσφορών προς τους 
Θεούς. 
Συνεχίζετε για το κέντρο του χωριού Ubud, όπου θα 
δείτε τα βασικότερα αξιοθέατα και θα έχετε χρόνο 
να παζαρέψετε στην υπέροχη τοπική υπαίθρια 
αγορά. Ελεύθερος χρόνος για μεταφορά στο νέο μας 
κατάλυμα.

7η ημέρα: Μπαλί (ελεύθερη ημέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τη μαγευτική 
φύση, τα πολύχρωμα χωριά, τους μυστηριακούς 
ναούς και υπαίθριες αγορές. Σας προτείνουμε 
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και 
αδρεναλίνης. Δείτε τις προαιρετικές εκδρομές στο 
ειδικό έντυπο του Μπαλί.

8η ημέρα: Μπαλί (ελεύθερη ημέρα)
Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε τη μαγευτική 
φύση, τα πολύχρωμα χωριά, τους μυστηριακούς 
ναούς και υπαίθριες αγορές. Σας προτείνουμε 
εξαιρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και 
αδρεναλίνης. Δείτε τις προαιρετικές εκδρομές στο 
ειδικό έντυπο του Μπαλί.

9η ημέρα: Μπαλί - πτήση για Σιγκαπούρη
Μεταφορά από το Ubud στο αεροδρόμιο και 
απευθείας πτήση για τη Σιγκαπούρη. Άφιξη και 
συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στο 
δωμάτιο. 
Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύστε το 
υπερθέαμα των συντριβανιών Spectre, μπροστά από 
το εμβληματικό Marina Bay Sands.

10η ημέρα: Σιγκαπούρη (ξενάγηση της πόλης)
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, όπου θα γνωρίσουμε 
το αποικιακό και φυλετικό της κέντρο, βλέποντας το 
παλιό Κοινοβούλιο, το Victoria Memorial Hall και 
το Singapore Cricket Club. Θα κάνουμε στάση στο 
σύμβολο της πόλης, το Merlion (Λιοντορόψαρο) και 
τον κόλπο της Μαρίνα. Συνεχίζουμε για την ιστορική 
συνοικία της Chinatown. Εκεί θα επισκεφθούμε το 
Thian Hock Kheng, έναν από τους παλαιότερους 
Κινέζικους ναούς της Σιγκαπούρης. Επόμενη στάση 
μας είναι η μικρή Ινδία, όπου θα δούμε τα δρομάκια 
με τα μικρά καταστήματα. Τέλος θα  επισκεφθούμε 
τους περίφημους βοτανικούς κήπους της 
Σιγκαπούρης Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

11η ημέρα: Σιγκαπούρη (προαιρετική ολοήμερη 
εκδρομή στη Σεντόσα, Ενυδρείο & Universal 
Studios)
Πρόγευμα. Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη 
στο νησί Σεντόσα, το μεγάλο θεματικό πάρκο της 
πόλης. Εκεί θα επισκεφθούμε ένα από τα μεγαλύτερα 
ενυδρεία του κόσμου, το οποίο φιλοξενεί πάνω από 
100.000 ψάρια και θηλαστικά, με περισσότερα από 
800 είδη. Στη συνέχεια θα εισέλθουμε στο θεματικό 
πάρκο των Universal Studios της Σιγκαπούρης.  
Θα απολαύσουμε διάφορα θεάματα, αξιοθέατα και 
φυσικά απίστευτες διαδρομές με τρενάκια γεμάτα 
αδρεναλίνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το 
απόγευμα.

12η ημέρα: Σιγκαπούρη & πτήση για Ελλάδα
Πρωινό και παράδοση των δωματίων. Ελεύθερος 
χρόνος για τις τελευταίες σας αγορές. Το βράδυ 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

13η μέρα: Άφιξη στην Ελλάδα
Το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα γεμάτοι 
υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.
 
Σημείωση προγράμματος: Στις αναχωρήσεις 03 και 
10 ΑΥΓ, η εκδρομή πραγματοποιείται με αντίστροφη 
σειρά, καθώς ξεκινάει με τη Σιγκαπούρη και συνεχίζει 
με το Μπαλί. Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να 
αλλάξει, χωρίς να παραλειφθούν αξιοθέατα και σημεία 
ενδιαφέροντος.

13 ημέρες ημέρες - 10 διανυκτερεύσεις

Ελληνόφωνος Insider
στον προορισμό

Πετάμε με
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Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων (220€ ανά άτομο)
• Μία (1) αποσκευή και μία (1) 
χειραποσκευή έκαστος
• Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται 
παραπάνω με πρωινό καθημερινά
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο 
στο Μπαλί και τη Σιγκαπούρη
• Ολοήμερη εκδρομή στο κεντρικό και 
βόρειο Μπαλί & επίσκεψη του Ναού Tanah 
Lot
• Ολοήμερη εκδρομή στα καλύτερα του 
Ubud
• Ξενάγηση μισή ημέρας στη Σιγκαπούρη με 
τοπικό ξεναγό
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες 
τοπικών αντιπροσώπων
• Ελληνόφωνος Insider στο Μπαλί
• Ενημερωτικά έντυπα, τοπικοί φόροι, 
ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα (20€ πληρωτέα 
κατά την άφιξη)
• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο
• Έξοδα προσωπικής φύσεως, ταξιδιωτική ασφάλεια
• Φαγητό και ποτά κατά τη διάρκεια των πτήσεων 
της Scoot

Σημείωση: Δε χρειάζεται βίζα για το ταξίδι σας στην 
Ινδονησία (Μπαλί) και τη Σιγκαπούρη. Θα πρέπει 
ωστόσο το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη 
ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα.

Ο Insider μας στο Μπαλί:
Χρήστος Τσιμπουκίδης

Έμπειρος, δραστήριος, επικοινωνιακός, ευχάριστος, ο 
Χρήστος είναι ο άνθρωπος που σίγουρα όλοι μας θα 
θέλαμε να έχουμε για φίλο. Το καλοκαίρι θα βρίσκεται 
στο Μπαλί για να υποδεχθεί όλους εσάς στον μαγικό 
αυτό προορισμό και να σας κάνει νιώσετε σαν το σπίτι 
σας. Οι διακοπές θα μείνουν αξέχαστες με τη φροντίδα 
και τις προτάσεις του Insider Χρήστου.

Τιμές & Παροχές

Sadara Resort 5*
ή Ayodya Resort 5* (4Ν)

(Παραλία Nusa Dua)
&

Sthala Resort 5*
ή ΒW Premier 4* (3N)

(Υψίπεδα Ubud)
&

Boss Singapore 4* (3N)

1540€

Αναχωρήσεις 27 IOΥΛ & 17 ΑΥΓ
με SCOOT από Αθήνα

Με το νέο DREAMLINER BOEING 787
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αθήνα – Σιγκαπούρη TR713 1130-0425*
Σιγκαπούρη – Μπαλί TR280 0715-0950 
Μπαλί – Σιγκαπούρη TR281 1050-1325
Σιγκαπούρη – Αθήνα TR 712 0235-0845

590€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Boss Singapore 4* (3N)
&

Sadara Resort 5* ή Ayodya 
Resort 5* (4Ν)

(Παραλία Nusa Dua)
&

Sthala Resort 5*
ή ΒW Premier 4* (3N)

(Υψίπεδα Ubud)

1590€

Αναχωρήσεις 03, 10 ΑΥΓ
με SCOOT από Αθήνα

με το νέο DREAMLINER BOEING 787
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αθήνα - Σιγκαπούρη TR713 1130-0425*
Σιγκαπούρη - Μπαλί TR284 1105-1350
Μπαλί - Σιγκαπούρη TR289 1925-2215
Σιγκαπούρη - Αθήνα TR 712 0235-0845

590€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

• Επιβάρυνση 130€ ανά άτομο για αναχώρηση από και προς Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο (εσωτερική πτήση για Αθήνα με την Aegean, βάση 
διαθεσιμότητας)
• Special Price: Ειδική τιμή του ομαδικού προγράμματος ισχύει για κράτηση έως τις 15 Ιουνίου και για περιορισμένο αριθμό συμμετοχής.
Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου αυξάνεται κατά 100€ ανά άτομο.

• Επιβάρυνση 130€ ανά άτομο για αναχώρηση από και προς Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο (εσωτερική πτήση για Αθήνα με την Aegean, βάση 
διαθεσιμότητας)
• Special Price: Ειδική τιμή του ομαδικού προγράμματος ισχύει για κράτηση έως τις 15 Ιουνίου και για περιορισμένο αριθμό συμμετοχής.
Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου αυξάνεται κατά 100€ ανά άτομο.
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Best of Cuba
Ρούμι, πούρα και εξωτική παραλία

1η ημέρα: Πτήση για Αβάνα, άφιξη και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 
την Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο Χοσέ Μαρτί της Αβάνα. Ο Insider μας 
θα σας περιμένει εκεί και θα σας συνοδέψει στο 
ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Αβάνα - επίσκεψη της πόλης της 
Αβάνας
Μετά το πρόγευμα, ακολουθεί η πρωινή 
ξενάγηση στη μοντέρνα και παλιά πόλη της 
Αβάνας χαρακτηρισμένη από την Unesco σαν 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Ξεκινώντας από την παλιά Αβάνα (Habana Vieja), 
θα επισκεφθούμε την πλατεία του Καπιτωλίου την 
πλατεία του Καθεδρικού ναού (Plaza de la Catedral), 
την Πλατεία των όπλων (Plaza de las Armas) την 
πιο παλιά πλατεία της πόλης, την πλατεία του Αγίου 
Φραγκίσκου της Ασίζης (Plaza de San Francisco 
de Asis). Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στον 
ναΐσκο Templete για να καταλήξουμε στο Μουσείο 
της Havana Club, όπου θα έχουμε την δυνατότητα 
να γευθούμε το γνωστό ρούμι και να μυηθούμε 
στην ιστορία παραγωγής του.  Στις αναχωρήσεις 
του Αυγούστου το εργοστάσιο παραγωγής πούρων 
παραμένει κλειστό και αντ΄αυτού θα επισκεφτούμε 
το Palacio Villanueva όπου στο πάτιο αυτού του 
χαρακτηριστικού νεοαποικιακού κτίσματος θα 
παρακολουθήσουμε επίδειξη από εξειδικευμένο 
τεχνίτη (torcedor) της διαδικασίας παρασκευής 
των πούρων. Σειρά έχει η μοντέρνα πόλη και το 
αριστοκρατικό προάστιο του Μιραμάρ. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την εμβληματική 
πλατεία της επανάστασης, γνωστή για τις 
μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και τις ομιλίες 
του Φιντέλ Κάστρο μετά την επανάσταση. Θα 
διασχίσουμε την παραλιακή λεωφόρο το διάσημο 
Μαλεκόν για τα καταλήξουμε στο φρούριο - 
κάστρο που δεσπόζει στον λόφο πάνω από την 
είσοδο του λιμανιού (Castillo del Μoro). Γεύμα, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το 
απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε 

την ατμοσφαιρική Αβάνα των 60s με παλιά 
Αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας του ‘50 και να 
απολαύσουμε βόλτα στην πόλη.

3η ημέρα: Αβάνα - ολοήμερη εκδρομή στο 
Βινιάλες με γεύμα και είσοδο σε εργοστάσιο 
πούρων
Πρωινή αναχώρηση για τo Pinar del Rio και 
την κοιλάδα του Viniales. Πρώτη μας στάση, 
στο παρατηρητήριο Τζασμίνες. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε την Σπηλιά 
του Ινδιάνου. Επόμενος σταθμός η βραχογραφία 
διαστάσεων 120x160 μέτρων, ζωγραφισμένη στην 
πλαγιά λόφου από πωρόλιθο. Γεύμα και πριν την 
επιστροφή μας στην Αβάνα, θα επισκεφτούμε την 
Finca Montesino. Επιστροφή στην Αβάνα και χρόνος 
ελεύθερος. 

4η ημέρα: Αβάνα - Γουαμά - Σιενφουέγος
Σήμερα θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση 
νοτιοανατολικά, προς τη Χερσόνησο Ζαπάτα για να 
επισκεφθούμε το εθνικό πάρκο του Γουαμά (Guamá), 
χαρακτηρισμένο από την Unesco σαν σημαντική 
βιόσφαιρα για το περιβάλλον. Στην είσοδο του 
πάρκου βρίσκεται το εκτροφείο κροκοδείλων 
το οποίο θα επισκεφθούμε. Στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε στο Σιενφουέγος, πόλη χτισμένη 
το 1819 από Γάλλους αποίκους. Θα κάνουμε μια 
πανοραμική ξενάγηση της πόλης, θα σταματήσουμε 
στο θέατρο Τομας Τιερρύ και στο Παλάθιο ντε 
Βάγιε, αριστούργημα του εκλεκτικισμού που έχει 
μετατραπεί σε εστιατόριο με υπέροχη θέα στη 
θάλασσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5η ημέρα: Σιενφουέγος - Τρινιδάδ - Σάντα 
Κλάρα - Βαραδέρο
Μετά το πρόγευμα, θα αναχωρήσουμε για το 
Τρινιδάδ. Με την άφιξη θα ξεκινήσουμε την 
επίσκεψη στην πόλη μουσείο ανακηρυγμένη από 
την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Θα περπατήσουμε την Plaza Mayor, 
κεντρική πλατεία της πόλης και θα επισκεφθούμε 
την παραδοσιακή ταβέρνα Canchanchara. Στη 

συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη ιστορική πόλη 
της Σάντα Κλάρα. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε 
τον μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο του Τσε και 
το θωρακισμένο τρένο που ανατινάχτηκε από τους 
επαναστάτες. Αναχώρηση για το Βαραδέρο μέσω 
μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής από την κουβανέζικη 
ύπαιθρο. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο 
και χρόνος ελεύθερος. 

6η ημέρα: Βαραδέρο
Ημέρα ελεύθερη με πρόγραμμα all inclusive σε 
ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του Βαραδέρο για 
χαλάρωση, κολύμπι και ξεκούραση. Προαιρετικά, 
μπορείτε να επιλέξετε την μονοήμερη κρουαζιέρα με 
Καταμαράν στο νησάκι Κάγιο Μπλάνκο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο το απόγευμα και δείπνο. 

7η ημέρα: Βαραδέρο - Αβάνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος 
για να απολαύσετε τη θάλασσα και τις παροχές 
του ξενοδοχείου σας. Γεύμα (ανάλογα με την ώρα 
αναχώρησης) και ξεκινάμε για την Αβάνα, μέσω μιας 
ενδιαφέρουσας διαδρομής στη Βόρεια ακτογραμμή. 

8η ημέρα: Αβάνα - πτήση επιστροφής
Χρόνος ελεύθερος στην Αβάνα για να απολαύσουμε 
την μοναδική αυτή πόλη με την γοητεία των 60s, 
να περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, να 
δοκιμάσουμε τα υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους 
ζωντανής μουσικής στα δεκάδες μπαράκια. Το 
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής μας. 

9η ημέρα: Άφιξη στη Ελλάδα
Άφιξη στη Ελλάδα, μέσω ενδιάμεσου σταθμού, 
με νωπές τις αναμνήσεις ενός μοναδικού 
ατμοσφαιρικού ταξιδιού, που αποτελεί εμπειρία 
ζωής.

Σημείωση: Για την καλύτερη διεκπεραίωση της 
εκδρομής, η σειρά του προγράμματος ενδέχεται 
να διαφοροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να παραληφθεί 
οτιδήποτε.

9 ή 10 ημέρες - 7 διανυκτερεύσεις

Πετάμε με

Ελληνόφωνος Insider
στον προορισμό
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Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 
με αναχώρηση από και προς Θεσσαλονίκη 
ή Αθήνα
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων, βίζα Κούβας και ταξιδιωτική 
ασφάλεια (690€)
• Μία αποσκευή και μία χειραποσκευή 
έκαστος
• 4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο 
ξενoδοχείο Melia Cohiba 5 * με πρωινό 
(standard δωμάτιο)
• 1 διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο 
ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο Melia San 
Carlos 4* deluxe με ημιδιατροφή (standard 
δωμάτιο)
• 2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο 
ξενοδοχείο Melia Paradisus Princesa 5* 
deluxe με all inclusive (junior suite)
• Όλες τις μεταφορές και εκδρομές έτσι 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με 
πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο
• Πανοραμική ξενάγηση στην Αβάνα με 
παλιά αμερικάνικα αυτοκίνητα
• Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα 
(2 γεύματα στην Αβάνα - ένα στην επίσκεψη 
πόλης και ένα στην εκδρομή στο Βινιάλες, 
ημιδιατροφή στο Σιενφουέγος και 
all inclusive στο Βαραδέρο)
• Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, όπως 
αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Έλληνα συνοδό πολύ έμπειρο του 
γραφείου μας και Κουβανό επίσημο ξεναγό
• Ξενάγηση της Κωνσταντινούπολης με 
ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό, την τελευταία 
ημέρα του προγράμματος (μόνο για τους 
ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη με την 
Turkish 2,9,16 ΑΥΓ που έχουν αναμονή 
στην Κωνσταντινούπολη)
• Υποχρεωτικά αχθοφορικά και 
φιλοδωρήματα για οδηγό ξεναγό
• Έντυπο υλικό
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται
• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, 
υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.)
• Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο 
πρόγραμμα
• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν 
αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα
• Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της 
Κωνσταντινούπολης

Σημείωση: Τα Ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται βίζα 
κατά την άφιξη στην Κούβα. Θα πρέπει το διαβατήριο 
σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα 
άφιξης στη χώρα

Ο Insider μας στην Κούβα:
Νεκτάριος Αβραμάκης

O Νεκτάριος είναι αναμφισβήτητα ο άνθρωπος σας 
στην Κούβα. Μόνιμος κάτοικος του νησιού είναι 
έτοιμος να σας δείξει τα κρυμμένα μυστικά του 
απόλυτου προορισμού της Καραϊβικής. Αφεθείτε 
στα έμπειρα χέρια του και απολαύστε το ταξίδι σας 
στην Κούβα. Είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψετε 
κατενθουσιασμένοι γεμάτοι με μοναδικές εικόνες.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Μelia Cohiba 5*deluxe (4Ν)
(Αβάνα) – Πρωινό 2 γεύματα

&
Μelia San Carlos 4*sup ή (1N) 

(Σιενφουέγος) – Ημιδιατροφή
&

Melia Paradisus Princesa 5* deluxe (2N)
(Βαραδέρο) – All Inclusive

1980€
για κρατήσεις έως 27 Μαΐου

Αναχωρήσεις κάθε Σάββατο
Μάιος – Ιούλιος 

με SWISS από Αθήνα
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αθήνα - Ζυρίχη LX1843 0630-0820
Ζυρίχη - Αβάνα LX8032 1725-2205
Αβάνα - Ζυρίχη LX8033 2355-1600*
Ζυρίχη - Αθήνα LX1842 2110-0045

2090€
για κρατήσεις έως 15 Ιουνίου

490€

2190€
για κρατήσεις από 15 Ιουνίου και έπειτα

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Μelia Cohiba 5*deluxe (4Ν)
(Αβάνα) – Πρωινό & 2 γεύματα

&
Μelia San Carlos 4*sup ή (1N)

(Σιενφουέγος) – Ημιδιατροφή 
&

Melia Paradisus Princesa 5* deluxe (2N)
(Βαραδέρο) – All Inclusive

1980€
για κρατήσεις έως 27 Μαΐου

Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή
Μάιος – Ιούλιος & 2,9,16 ΑΥΓ

Με TURKISH από
Αθήνα & Θεσσαλονίκη
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Aθήνα - Κων/πολη TK1844 2225-2355
ή

Θεσ/νικη - Κων/πολη ΤΚ1894 2130-2245
Κων/πολη - Αβάνα TK183 0145-0805
Αβάνα - Κων/πολη TK183 0920-0900*
Κων/πολη - Αθήνα ΤΚ1849 1310-1435

ή
Κων/πολη - Θεσ/νικη ΤΚ1893  1910-2030

2090€ 
για κρατήσεις έως 15 Ιουνίου

490€

2190€
για κρατήσεις από 15 Ιουνίου και έπειτα

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο
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Κούβα & Νέα Υόρκη
Δύο κόσμοι, δύο πολιτισμοί... ένα φανταστικό ταξίδι

12 ημέρες - 10 διανυκτερεύσεις

1η ημέρα: Πτήση για Αβάνα μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού
2η ημέρα: Αβάνα - Επίσκεψη της πόλης της Αβάνας
3η ημέρα: Αβάνα - Εκδρομή στις Τεράσας
4η ημέρα: Αβάνα - Βαραδέρο
5η ημέρα: Βαραδέρο χρόνος ελεύθερος για 
χαλάρωση και κολύμπι
6η ημέρα: Βαραδέρο - Αβάνα & πτήση για Νέα 
Υόρκη
7η ημέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση πόλης)
8η ημέρα: Νέα Υόρκη (συνέχεια ξενάγησης πόλης)
9η ημέρα: Νέα Υόρκη (Chelsea Market, γέφυρα του 
Βrooklyn)
10η ημέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons 
Outlets (προαιρετικό)
11η ημέρα: Πτήση επιστροφής - διανυκτέρευση εν 
πτήσει
12η ημέρα: Άφιξη στη Ελλάδα

Πετάμε με

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά υποχρεωτικά 50€ & $50
• Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
Σημείωση: Τα ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται βίζα 
κατά την άφιξη στην Κούβα. Για την ESTA, που είναι 
απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ, ζητήστε από εμάς τη 
συμπλήρωση της αίτησης με την εγγραφή σας. Θα πρέπει 
το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από 
την ημέρα άφιξης στη χώρα.

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση  
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. Βίζα 
Κούβας & πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα (ESTA). 
Ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (περίπου 645€)
• 3 διανυκτερεύσεις στη Αβάνα στο ξενοδοχείο 
Iberostar Riviera 4* με πρωινό
• 2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο 
Sol Palmeras 4* σε all inclusive
• 5 νύχτες στη Νέα Υόρκη σε 4* ξενοδοχείο
• Πρωινό καθημερινά στην Κούβα
• 2 γεύματα στην Αβάνα όπως αναφέρεται στο 
πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των εκδρομών
• All inclusive στο Βαραδέρο για 2 ημέρες
• Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν
• Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν
• ΔΩΡΟ Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος 
Ελευθερίας & Νησί Ellis κ.π.α.
• ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν με 
ξενάγηση!
• ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
• Μεταφορά από και προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία
• Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του 
Μπρούκλιν
• Έμπειρος ελληνόφωνος ξεναγός
10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy’s

Τιμές & Παροχές

• Επιβάρυνση αναχώρησης από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο με πτήσεις της Aegean για Αθήνα: +150€
• Οι τιμές είναι υπολογισμένες με έκπτωση 270€ το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις
• Η παιδική τιμή (2-12 ετών)  με έκπτωση 250€ και υπολογίζεται στην τιμή δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες

Απρίλιος 03,16,20

04,15

03,17,25

01,08,21,23,28

04,11,18,25

09,16

07,14,21

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Ημερομηνία

12

12

12

12

12

12

12

Ημέρες

2850€

2850€

2825€

2850€

2850€

2825€

2865€

2κλινο

2710€

2710€

2685€

2710€

2710€

2685€

2735€

3κλινο 4κλινο
Φιλοδωρήματα 

Αχθοφορικά

2665€

Διαφορά 
Μονόκλινου

875€

875€

890€

890€

890€

900€

870€

2665€

2645€

2665€

2665€

2645€

2675€

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

• Επιβάρυνση αναχώρησης από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο με πτήσεις της Aegean για Αθήνα: +150€
• Οι τιμές είναι υπολογισμένες με έκπτωση 270€ το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις
• Η παιδική τιμή (2-12 ετών) έχει έκπτωση 250€ και υπολογίζεται στην τιμή δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες

Απρίλιος 03,16,20

04,15

03,17,25

01,08,21,23,28

04 11,18,25

09,16

07,14 21

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Ημερομηνία

12

12

12

12

12

12

12

Ημέρες

2750€

2750€

2725€

2750€

2750€

2725€

2725€

2κλινο

2635€

2635€

2625€

2655€

2635€

2625€

2625€

3κλινο 4κλινο
Φιλοδωρήματα 

Αχθοφορικά

2575€

Διαφορά 
Μονόκλινου

835€

850€

850€

850€

875€

895€

870€

2575€

2555€

2605€

2595€

2585€

2585€

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

Αβάνα & Nέα Yόρκη
Δύο κόσμοι, δύο πολιτισμοί... ένα φανταστικό ταξίδι

12 ημέρες - 10 διανυκτερεύσεις

Πετάμε με

1η ημέρα: Πτήση για Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού
2η ημέρα: Αβάνα - επίσκεψη της πόλης της Αβάνας
3η ημέρα: Η «άλλη» Αβάνα
4η ημέρα: Αβάνα - προαιρετική εκδρομή στην κοιλάδα 
Βινιάλες
5η ημέρα: Αβάνα - προαιρετική εκδρομή στις Τεράσας
6η ημέρα: Αβάνα & πτήση για Νέα Υόρκη
7η ημέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση πόλης)
8η ημέρα: Νέα Υόρκη (συνέχεια ξενάγησης πόλης)
9η ημέρα: Νέα Υόρκη (Chelsea Market, Γέφυρα του 
Βrooklyn)
10η ημέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets 
(προαιρετικό)
11η ημέρα: Πτήση επιστροφής - διανυκτέρευση εν 
πτήσει
12η ημέρα: Άφιξη στη Ελλάδα

Δεν περιλαμβάνονται  
• Τοπικοί φόροι, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα (όχι 
ξεναγών/αρχηγών) υποχρεωτικά 50€ & $50
• Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
Σημείωση: Τα  ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται βίζα 
κατά την άφιξη στην Κούβα. Για την ESTA, που είναι 
απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ, ζητήστε από εμάς 
τη συμπλήρωση της αίτησης με την εγγραφή σας. Θα 
πρέπει το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη 
ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα.

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση  
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος, βίζα Κούβας, 
πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα ΗΠΑ (ESTA) και 
έξοδα αίτησης, ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση 
(645€)
• 5 Διανυκτερεύσεις στη Αβάνα στο ξενοδοχείο 
Melia Cohiba Havana 5*
• 5 Διανυκτερεύσεις στη Νέα Υόρκη σε ξενοδοχείο 
4* (χωρίς πρωινό)
• Πρωινό καθημερινά στην Κούβα
• 2 Ξεναγήσεις στην Αβάνα και βόλτα με παλιό 
αμερικανικό αυτοκίνητο
• Ξενάγηση στο Βόρειο και στο Νότιο Μανχάταν
• ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος 
Ελευθερίας, Νησί Ellis κλπ.
Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα του 
Μπρούκλιν
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν με 
ξενάγηση
• Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο 
στην Αμερική
• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός

Ελληνόφωνος Insider
στον προορισμό

Ελληνόφωνος Insider
στον προορισμό

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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12 ημέρες - 10 διανυκτερεύσεις

Πετάμε με

Κούβα, Μαϊάμι & Nέα Yόρκη
Δύο κόσμοι, δύο πολιτισμοί... ένα φανταστικό ταξίδι

1η ημέρα: Πτήση για Αβάνα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 
την Αβάνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη την ίδια 
ημέρα το απόγευμα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η ημέρα: Αβάνα - επίσκεψη της πόλης της Αβάνας
Μετά το πρόγευμα, ακολουθεί η πρωινή ξενάγηση στη 
μοντέρνα και παλιά πόλη της Αβάνας χαρακτηρισμένη 
από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Γεύμα, επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία 
να γνωρίσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των 60s με 
παλιά αμερικάνικα αυτοκίνητα της δεκαετίας του ‘50 και 
θα απολαύσουμε βόλτα στην πόλη.

3η ημέρα: Η «άλλη» Αβάνα
Σήμερα θα απολαύσουμε μία διαφορετική Αβάνα. Θα 
ξεκινήσουμε με την επίσκεψη της απέναντι πλευράς του 
κόλπου της Αβάνας με το φρούριο Castillo de los tres 
Reyes del Moro και του κάστρου Castillo San Carlos 
del la Campana. Σειρά έχει το μεγαλύτερο πούρο στον 
κόσμο, μήκους 90 μέτρων, το οποίο δημιουργήθηκε 
προς τιμήν των 90κοστων γενεθλίων του Φιντέλ 
Κάστρο και έχει βραβευτεί με το βραβείο Γκίνες. 
Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε μάθημα 
του κουβανέζικου χορού σάλσα, διάρκειας 1 ώρας, σε 
επίσημη κουβανική σχολή χορού. 

4η ημέρα: Αβάνα - πτήση για Μαϊάμι
Αναλόγως της ώρας αναχώρησης της πτήσης θα 
ξεκινήσουμε για το αεροδρόμιο της Αβάνας για την 
πτήση μας για Αμερική με νωπές τις αναμνήσεις ενός 
μοναδικού ατμοσφαιρικού ταξιδιού. Άφιξη στο Μαϊάμι 
και αντικρίζουμε την εικόνα που κυριαρχεί στην 
ηλιόλουστη πολιτεία της Φλόριντα: ωκεανός, παραλίες, 
ξενοδοχεία, βίλες, ουρανοξύστες. Φτάνουμε και 
κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος 
για μια πρώτη βόλτα. 

5η ημέρα: Μαϊάμι (ξενάγηση πόλης)
Βιντεοκάμερες φορτισμένες, μνήμη έτοιμη και 
ξεκινάμε το πρωί από τις παραλίες, με σημαντικότερη 
το Μαϊάμι Μπιτς. Σταθμός στη σύγχρονη διαδρομή 
του Μαϊάμι θεωρείται αναμφίβολα το 1965, χρονιά 
κατά την οποία ξεκίνησε η μετοίκηση της πόλης από 
Κουβανούς πολιτικούς εξόριστους (αλλά και από 
οικονομικούς μετανάστες), μετά την αποτυχημένη 
απόπειρα των ΗΠΑ να ανατρέψουν τον Φιντέλ Κάστρο. 
Η προβλήτα Μπέισαϊντ με ωραία καταστήματα και το 
λιμάνι κρουαζιερόπλοιων είναι αυτά που θα δούμε στη 
συνέχεια, ανάμεσα σε πολλά άλλα αξιόλογα σημεία της 
πόλης.

6η ημέρα: Μαϊάμι - πτήση για Νέα Υόρκη
Πτήση για την Νέα Υόρκη. Καλωσορίσατε στο «Μεγάλο 
Μήλο»! Η πρώτη γνωριμία μας με την πόλη ξεκινά με 
τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην 
καρδιά του Μανχάταν. Όσοι το επιθυμούν (ανάλογα με 
την ώρα) μπορούν να βγουν για έναν πρώτο περίπατο 
στην πόλη, συνοδευόμενοι από τον ξεναγό μας.

7η ημέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση πόλης)
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική 
πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου 
και το Λίνκολν Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που 
στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη 
Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική 
Όπερα, το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου 
έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκόσμιας 
φήμης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία 
Κάλλας. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο. 
Εκεί συναντάμε το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το 
Μουσείο Guggenheim. Τελειώνουμε την ξενάγησή μας 
στην Μπρόντγουεϊ, την καρδιά των θεάτρων. Για το 
βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.

8η ημέρα: Νέα Υόρκη (συνέχεια ξενάγησης πόλης)
Περιήγηση  σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που 
έχουν το δικό τους χρώμα και κουλτούρα. Στο Σημείο 
Μηδέν ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης One World 
Trade Center, το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. 
Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα 
National September 11th Memorial and Museum, που 
περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνες-
μνημεία. H σημερινή ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με 
μια κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε 
και θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες 
προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής 
των μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα της 
Ελευθερίας, καθώς και το Στάτεν Άιλαντ & το New 
Jersey.. Με το πέρας της κρουαζιέρας, επιστρέφετε 
στο ξενοδοχείο με μέσον της επιλογής σας και έξοδα 
ατομικά.

9η ημέρα: Νέα Υόρκη (Chelsea Market, Γέφυρα του 
Βrooklyn)
Αναχωρούμε με το μετρό σήμερα για το Αμερικανικό 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (συντομογραφία AMNH), που 

βρίσκεται στο Upper West Side του Μανχάταν, κοντά 
στο Σέντραλ Παρκ, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και 
πιο γνωστά μουσεία του κόσμου. Συνεχίζουμε με μια 
βόλτα στη μαγική Γέφυρα του Βrooklyn. Είναι η  πρώτη 
κρεμαστή με χαλύβδινα καλώδια γέφυρα στον κόσμο 
και συνδέει από το 1883 το Μανχάταν με το Μπρούκλιν 
(η διαδρομή με τα πόδια διαρκεί περίπου 20 λεπτά). 
Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν, σε κοντινή απόσταση 
βρίσκεται το South Street Seaport, μια ιστορική περιοχή 
στον Δήμο του Manhattan, στο σημείο όπου η Fulton 
Street συναντά τον ποταμό East και δίπλα στο Financial 
District. 

10η ημέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons 
Outlets (προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury 
Commons, έναν «παράδεισο» καταστημάτων, μόλις 
1,15΄από το Μανχάταν. Το Woodbury Common Premi-
um Outlets διαθέτει 220 καταστήματα που προσφέρουν 
τη μεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων σχεδιαστών 
και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, με πάνω από 
220 μπουτίκ και καταστήματα με προσφορές, που 
κυμαίνονται από 20% έως και 70%. Το βράδυ το East, 
το West και το Greenwich Village είναι από τις γειτονιές 
που καταγράφονται στους οδηγούς ως must - ειδικά για 
τη νυχτερινή τους ζωή.

11η ημέρα: Πτήση επιστροφής
Πρωινό ελεύθερο για βόλτα και αγορές της τελευταίας 
στιγμής. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Ελλάδα.

12η ημέρα: Άφιξη στη Ελλάδα
Άφιξη στη Ελλάδα.

Απρίλιος 03,16,20

04,15

03,17,25

01,08,21,23 28

04,11,18,25

09,16

07,14,21

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Τιμές & Παροχές
Ημερομηνία

12

12

12

12

12

12

12

Ημέρες

2950€

2950€

2925€

2950€

2950€

2925€

2965€

2κλινο

2835€

2835€

2825€

2835€

2835€

2825€

2825€

3κλινο 4κλινο
Φιλοδωρήματα 

Αχθοφορικά

• Επιβάρυνση αναχώρησης από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο με πτήσεις της Aegean για Αθήνα: +150€
• Οι τιμές είναι υπολογισμένες με έκπτωση 270€ το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις
• Η παιδική τιμή (2-12 ετών)  με έκπτωση 250€ και υπολογίζεται στην τιμή δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες

2775€

Διαφορά 
Μονόκλινου

825€

840€

840€

840€

865€

875€

860€

2775€

2755€

2775€

2775€

2755€

2785€

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

50€ + $50

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Δεν περιλαμβάνονται  
• Τοπικοί φόροι, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα (όχι 
ξεναγών/αρχηγών) υποχρεωτικά 50€ & $50
• Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
 
Σημείωση: Τα ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται βίζα 
κατά την άφιξη στην Κούβα. Για την ESTA, που είναι 
απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ, ζητήστε από 
εμάς τη συμπλήρωση της αίτησης με την εγγραφή 
σας. Θα πρέπει το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 
6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα.

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση  
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων. Βίζα Κούβας & πρόγραμμα 
απαλλαγής από βίζα (ESTA). Ειδική ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση
• 3 διανυκτερεύσεις στη Αβάνα στο 
ξενοδοχείο Melia Cohiba Havana 4*
• 2 διανυκτερεύσεις στο Μαϊάμι σε 4* 
ξενοδοχείο (χωρίς πρωινό)
• 5 νύχτες στη Νέα Υόρκη σε 4* ξενοδοχείο 
(χωρίς πρωινό)
• Πρωινό καθημερινά στην Κούβα
• 2 ξεναγήσεις στην Αβάνα με βόλτα σε 
παλαιό αμερικανικό αμάξι
• Ξενάγηση στο Μαϊάμι 
• Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν
• Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν
• ΔΩΡΟ: Κρουαζιέρα για φωτογράφηση 
αγάλματος Ελευθερίας & Νησί Ellis κ.π.α.
• ΔΩΡΟ: Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν με 
ξενάγηση
• Μεταφορά από και προς αεροδρόμια/
ξενοδοχεία 
• Βόλτα στο Chelsea Market και στη γέφυρα 
του Μπρούκλιν
• Έμπειρος ελληνόφωνος ξεναγός
• 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα Macy’s
• Ταξιδιωτικά έντυπα ασφάλεια αστικής 
ευθύνης

Ελληνόφωνος Insider
στον προορισμό
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Νέα Υόρκη
Παγκόσμια Μητρόπολη

1η ημέρα: Πτήση για Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Νέα 
Υόρκη. Καλωσορίσατε στο «Μεγάλο Μήλο»! Η 
πρώτη γνωριμία μας ξεκινά με τη διαδρομή από το 
αεροδρόμιο προς το Μανχάταν. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στην καρδιά του Μανχάταν. Όσοι το 
επιθυμούν (αναλόγως με την ώρα) μπορούν να βγουν 
για έναν πρώτο περίπατο στην πόλη, συνοδευόμενοι 
από τον ξεναγό μας.

2η ημέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση πόλης)
Αρχίζουμε σήμερα την ξενάγησή μας από την κυκλική 
πλατεία με το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου 
και το Λίνκολν Σέντερ, ένα συγκρότημα κτιρίων που 
στεγάζουν καλλιτεχνικούς οργανισμούς, όπως τη 
Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, τη Μητροπολιτική 
Όπερα, το φημισμένο Σχολείο Τεχνών Julliard, όπου 
έχουν εμφανιστεί αμέτρητοι καλλιτέχνες παγκόσμιας 
φήμης, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Μαρία 
Κάλλας. Συνεχίζουμε προς την ξακουστή 5η Λεωφόρο. 
Εκεί συναντάμε το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, το 
Μουσείο Guggenheim. Τελειώνουμε την ξενάγησή μας 
στην Μπρόντγουεϊ, την καρδιά των θεάτρων. Για το 
βράδυ ακολουθήστε τις προτάσεις του ξεναγού σας.

3η ημέρα: Νέα Υόρκη (συνέχεια ξενάγησης πόλης)
Περιήγηση σε γνωστές γειτονιές του Μανχάταν που 
έχουν το δικό τους χρώμα και κουλτούρα. Στο Σημείο 
Μηδέν ορθώνεται σήμερα o ουρανοξύστης One World 
Trade Center, το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. 
Στον χώρο έχει επίσης ανεγερθεί το συγκρότημα 
National September 11th Memorial and Museum, που 
περιλαμβάνει ένα υπόγειο μουσείο και δύο πισίνες-
μνημεία. H σημερινή ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με 
μια κρουαζιέρα, όπου από το πλοιάριο θα θαυμάσουμε 
και θα φωτογραφίσουμε τις αναπαλαιωμένες 
προβλήτες, το ιστορικό Ellis Island - χώρο υποδοχής 

των μεταναστών παλαιότερα - το Άγαλμα της 
Ελευθερίας, καθώς και το Στάτεν Άιλαντ & το New 
Jersey. Με το πέρας της κρουαζιέρας, επιστρέφετε 
στο ξενοδοχείο με μέσον της επιλογής σας και έξοδα 
ατομικά.

4η ημέρα: Νέα Υόρκη (Chelsea Market, Γέφυρα 
του Βrooklyn)
Αναχωρούμε με το μετρό σήμερα για το Αμερικανικό 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (συντομογραφία AMNH), 
που βρίσκεται στο Upper West Side του Μανχάταν, 
κοντά στο Σέντραλ Παρκ, και είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα και πιο γνωστά μουσεία του κόσμου. 
Συνεχίζουμε με μια βόλτα στη μαγική Γέφυρα του 
Βrooklyn. Είναι η  πρώτη κρεμαστή με χαλύβδινα 
καλώδια γέφυρα στον κόσμο και συνδέει από το 1883 
το Μανχάταν με το Μπρούκλιν (η διαδρομή με τα πόδια 
διαρκεί περίπου 20 λεπτά). 
Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν, σε κοντινή απόσταση 
βρίσκεται το South Street Seaport, μια ιστορική 
περιοχή στον Δήμο του Manhattan, στο σημείο όπου η 
Fulton Street συναντά τον ποταμό East και δίπλα στο 
Financial District.

5η ημέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Out-
lets (προαιρετικό)
Σήμερα θα περάσουμε τη μέρα μας στο Woodbury 
Commons, έναν «παράδεισο» καταστημάτων, μόλις 
1,15΄ από το Μανχάταν. Το Woodbury Common 
Premium Outlets διαθέτει 220 καταστήματα που 
προσφέρουν τη μεγαλύτερη συλλογή των καλύτερων 
σχεδιαστών και εμπορικών σημάτων στον κόσμο, 
με πάνω από 220 μπουτίκ και καταστήματα με 
προσφορές, που κυμαίνονται από 20% έως και 70%. 
Το βράδυ το East, το West και το Greenwich Village 
είναι από τις γειτονιές που καταγράφονται στους 
οδηγούς ως must - ειδικά για τη νυχτερινή τους ζωή.

6η ημέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC 
(προαιρετικό)
Για σήμερα προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στην 
Washington D.C., την πρωτεύουσα των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής. Όσοι προτιμήσετε να 
παραμείνετε στη Νέα Υόρκη, επισκεφθείτε το υπέροχο 
μουσείο Solomon R. Guggenheim, που διαθέτει μια 
μόνιμη συλλογή με περισσότερα από 6.000 έργα 
σύγχρονης τέχνης. 

7η ημέρα: Νέα Υόρκη - Βοστώνη (προαιρετικό)
Ημέρα ελεύθερη για όσους θέλουν να επισκεφθούν 
τα μουσεία στο Μανχάταν, τα αξιοθέατα ή να τα 
συνδυάσουν με ψώνια. Εμείς σας προτείνουμε 
μια ολοήμερη εκδρομή σε μία από τις αρχαιότερες 
πόλεις των ΗΠΑ: Η Βοστώνη ιδρύθηκε το 1630 από 
τους Άγγλους και αποτέλεσε τον τόπο όπου έλαβαν 
χώρα πολλά σημαντικά γεγονότα της Αμερικανικής 
Επανάστασης. 

8η ημέρα: Νέα Υόρκη ελεύθερος χρόνος και πτήση 
για Αθήνα
Ελεύθερη ημέρα μέχρι την πτήση μας το βράδυ 
για Αθήνα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής.

9η ημέρα: Άφιξη στη Ελλάδα
Άφιξη στη Ελλάδα.
 
• Στο πρόγραμμα των 10 ημερών περιλαμβάνεται μία 
επιπλέον ελεύθερη μέρα
• Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος 
είναι ενδεικτική. Ανάλογα με την ημερομηνία, ώρα 
αναχώρησης, διάρκεια ταξιδιού, αργίες, ώρες πτήσεων 
και για όποιον άλλον λόγο κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται 
να τροποποιηθεί, πάντα για την καλύτερη διεξαγωγή του 
και χωρίς παραλείψεις.

8, 9 & 10 ημέρες

Πετάμε με

Ελληνόφωνος Insider
στον προορισμό

Το πληρέστερο πρόγραμμα για να γνωρίσετε τη Νέα Υόρκη, όπως κανένας άλλος
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Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
για Νέα Υόρκη
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων. Πρόγραμμα απαλλαγής από βίζα 
(ESTA) και έξοδα αίτησης. Ειδική ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση (495€)
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* επιλογής σας 
(χωρίς πρωινό)
• 2 αποσκευές δωρεάν (Emirates μόνο)
• Ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν
• Ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν
• Κρουαζιέρα για φωτογράφηση αγάλματος 
• Ελευθερίας & Νησί Ellis κπα
• Βόλτα στο Chelsea Market και στη 
γέφυρα του Μπρούκλιν
• ΔΩΡΟ Επίσκεψη Μουσείο Μετροπόλιταν 
με ξενάγηση!
• Μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/
ξενοδοχείο στην Αμερική
• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός
• 10% έκπτωση στα πολυκαταστήματα 
Macy's
• Αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ' άτομο 
στο ξενοδοχείο σας στη Νέα Υόρκη
• Ταξιδιωτικά έντυπα
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά υποχρεωτικά $50
• Έξοδα μεταφοράς με το μετρό 
• Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

Σημείωση: Για την ESTA, που είναι απαραίτητη για την 
είσοδο στις ΗΠΑ, ζητήστε από εμάς τη συμπλήρωση 
της αίτησης με την εγγραφή σας. Θα πρέπει το 
διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από 
την ημέρα άφιξης στη χώρα.

Τιμές & Παροχές

Επιβάρυνση αναχώρησης από Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο με πτήσεις της Aegean για Αθήνα: +150€
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με έκπτωση 150€ το άτομο για EARLY BOOKING για τις πρώτες 10 θέσεις
Η παιδική τιμή (2-12 ετών) έχει έκπτωση 300€ και υπολογίζεται στην τιμή δίκλινου στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες

Ημερομηνία 2κλινο 3κλινο 4κλινο Διαφορά 
Μονόκλινου

Φιλοδωρήματα 
Αχθοφορικά

Μάιος

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

09

8, 
22

Ημέρες

8

8

10

10

8

8

8

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

Αεροπορική

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Emirates

Delta

1885€

1935€

2045€

2070€

2035€

2190€

1990€

1900€

2190€

2035€

2190€

2010€

2190€

1990€

1990€

1990€

2030€

2030€

1960€

2045€

1865€

1955€

1795€

1845€

695€

795€

1930€

1930€

1880€

1880€

2190€ 2070€

1890€

1985€

1795€

1945€

2070€

1935€

2060€

1890€

1890€

1845€

1945€

1795€

1795€

1955€

1845€

2070€ 1995€ 795€

675€

865€ 

675€

675€

675€

865€

695€

695€

695€

865€

1890€ 1795€ 675€

1890€ 1795€

1970€

2070€

1990€ 1895€

1890€

1970€

675€

865€

675€

695€

1925€ 1835€ 890€

1855€ 1785€ 695€

2085€

1855€

1815€

1995€

1780€

1775€

1925€

1710€

695€

890€

695€

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

20

22

06

13

26

28

02

03

09, 16, 
23

12, 19, 
26

30

14

21

19

30

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Πούντα Κάνα (Αγ. Δομίνικος) 5/4 4/3 325€

325€

430€

480€

470€

550€

325€

4/3

4/3

4/3

4/3

5/4

5/4

760€ Ουάσινγκτον

Βοστόνη

Ορλάντο

Μαϊάμι

Τορόντο

Λας Βέγκας

Λος 'Αντζελες

655€

715€

705€

835€

935€

860€

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

Νασσάου (Μπαχάμες)

Κανκουν (Μεξικό)

Riviera Maya (Μεξικό)

Μοντεγκο Μπέι (Τζαμάικα)

St Thomas (Παρθένοι Νήσοι)

Μπαρμπαντος

Επεκτάσεις από Νέα Υόρκη Ημέρες / Διαν/σεις 2κλινο Επεκτάσεις από Νέα Υόρκη Ημέρες/ Διαν/σεις 2κλινο
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1η ημέρα: Πτήση από Ελλάδα για Κολόμπο
Πτήση για το Κολόμπο, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
Άφιξη την επόμενη ημέρα.

2η ημέρα: Κολόμπο - Ντάμπουλα - Χαμπαράνα
Ayubowan! Άφιξη στο αεροδρόμιο του Κολόμπο. Μετά 
τις διατυπώσεις και την παραλαβή των βαλιτσών, 
συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό. Ξεκινάμε οδικώς 
για την ενδοχώρα του νησιού. Σήμερα θα μάθουμε 
στοιχεία για την ιστορία της Σρι Λάνκα, περνώντας 
από τη μαγευτική της φύση και τα χωριά της. Βασική 
μας στάση, πριν την άφιξη στο ξενοδοχείο μας, 
ο υπόσκαφος ναός της Ντάμπουλα, πολιτιστικός 
θησαυρός της Unesco, όπου σε πέντε διαφορετικές 
σπηλιές, θα θαυμάσουμε υπέροχες τοιχογραφίες 
και απεικονίσεις από τη ζωή του Βούδα, μαζί με 150 
αγάλματα του Βούδα σε διάφορες στάσεις και μεγέθη. 
Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στο 
δωμάτιο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Χαμπαράνα - Πολοναρούα & Εθνικό 
πάρκο Μινερίγια
Πρωινό. Αναχωρούμε οδικώς για τον αρχαιολογικό 
χώρο της Πολοναρούα, αρχαία πρωτεύουσα του 
βασιλείου της Σρι Λάνκα και τόπο της κληρονομιάς 
της Unesco. Αποτελεί ένα εξαιρετικό αρχιτεκτονικό 
σύμπλεγμα από ναούς, παλάτια και υπέροχα λουτρά 
σε σχήμα λωτού. Εδώ βρίσκονται τα τέσσερα 
μεγαλοπρεπή λαξευμένα αγάλματα του Βούδα σε 
όρθια, καθιστή και ξαπλωμένη στάση. Επίσης θα 
επισκεφθούμε το ναό, όπου φυλασσόταν το ιερό 
λείψανο του Δοντιού του Βούδα, πριν μεταφερθεί 
στην Κάντυ. Νωρίς το απόγευμα, θα κάνουμε ένα 
συναρπαστικό σαφάρι με οχήματα 4x4 στο εθνικό 
πάρκο Μινερίγια, για να δούμε από κοντά άγριους 
ελέφαντες και άλλα είδη άγριας ζωής. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Χαμπαράνα - Σιγκιρίγια, Ματάλε & 
Κάντυ

Πρόγευμα και αφήνουμε το δωμάτιό μας. Θα 
ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με την ανάβαση του 
βράχου της Σιγκιρίγια. Γνωστό και ως το 8ο θαύμα 
του κόσμου, και τόπο της κληρονομιάς της Unesco, 
το πέτρινο φρούριο χτίστηκε στην κορυφή ενός 
μονόλιθου σε ύψος 300 μέτρων και αποτέλεσε μία 
από τις ομορφότερες ακροπόλεις της Ασίας. Στην 
κορυφή του βράχου βρίσκονται τα απομεινάρια του 
τεράστιου παλατιού με τους ξακουστούς υδρόβιους 
κήπους και τη βασιλική πισίνα. Την είσοδο στο 
παλάτι φυλάει έως σήμερα ένα τεράστιο λαξευμένο 
λιοντάρι 3 μέτρων. Στην επίπονη ανάβαση στην 
κορυφή, θα συναντήσουμε τις «Παρθένες της 
Σιγκιρίγια», περίφημες τοιχογραφίες του 5ου αιώνα 
μ.Χ. Συνεχίζουμε οδικώς για το Κάντυ. Στη διαδρομή 
στάση σε κήπο μπαχαριών στο Ματάλε, για να 
μάθουμε περισσότερα για τα βότανα και μπαχάρια 
της Ινδικής χερσονήσου, μαζί με ένα 10λεπτο 
μασάζ Ayurveda (πόδια ή κεφάλι). Άφιξη στο Κάντυ, 
τακτοποίηση στο δωμάτιο. 
Το απόγευμα θα περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης 
και τα παζάρια της και θα επισκεφθούμε το κέντρο 
χειροτεχνημάτων και το μικρό μουσείο με τους 
πολύτιμους λίθους. Ακολουθεί η επίσκεψη στο ναό 
του Ιερού Δοντιού του Βούδα, το σημαντικότερο 
βουδιστικό ναό της Σρι Λάνκα και πολιτιστικό τόπο 
της Unesco. Παρακολούθηση πολιτιστικού σόου με 
παραδοσιακούς τοπικούς χορούς και πυροβασία. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Κάντυ - διαδρομή με τρένο - Νουβάρα 
Ελίγια
Πρωινό και αναχώρηση για το σιδηροδρομικό σταθμό 
του Κάντυ για να επιβιβαστούμε στο τρένο μέχρι το 
Νάνου Όγια (διάρκεια περίπου 4 ώρες). Θεωρείται 
μία από τις καλύτερες διαδρομές τρένου στον κόσμο, 
καθώς θα διασχίσουμε τις καταπράσινες κοιλάδες 
της περιοχής των υψιπέδων με τις απέραντες φυτείες 
τσαγιού και τους μαγευτικούς καταρράκτες. 
Άφιξη στο σταθμό και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, 

για να απολαύσουμε ένα παραδοσιακό Αγγλικό High 
Tea time. Το απόγευμα θα περπατήσουμε την  παλιά 
κατοικία της Αγγλικής αριστοκρατίας, χτισμένη κοντά 
στα 2.000 μέτρα με υπέροχα αποικιακά χτίσματα. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
 
6η ημέρα: Νουβάρα Ελίγια - Κιτουλγκάλα & 
Κολόμπο
Μετά το πρόγευμα θα αφήσουμε το δωμάτιό μας 
και θα αναχωρήσουμε δυτικά για το Κολόμπο 
μέσω Κιτουλγκάλα (διάρκεια περίπου 5 ώρες). Στη 
διαδρομή θα επισκεφθούμε φυτείες και εργοστάσιο 
τσαγιού για να μάθουμε τη διαδικασία συλλογής και 
επεξεργασίας του διάσημου τσαγιού της Κεϋλάνης. Η 
περιοχή Κιτουλγκάλα είναι γνωστή, διότι εδώ, στον 
ποταμό Κελάνι, γυρίστηκε η κινηματογραφική επιτυχία 
«Η Γέφυρα του ποταμού Κβάι». 
Συνεχίζουμε για το Κολόμπο, όπου με την άφιξή μας 
θα ακολουθήσει ξενάγηση της πρωτεύουσας. Μεταξύ 
άλλων θα δούμε την κεντρική περιοχή της πόλης, 
γνωστή με το όνομα «Φρούριο», το Εθνικό Μουσείο, 
το Δημαρχείο, την Πλατεία ανεξαρτησίας, ενώ θα 
έχουμε χρόνο για τελευταία ψώνια σε τοπική αγορά. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα: Κολόμπο & πτήση επιστροφής στην 
Ελλάδα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τελευταίες αγορές. 
Ήρθε η ώρα δυστυχώς να πούμε αντίο στο «νησί 
της καλοτυχίας». Μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
Κολόμπο και πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού.

8η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα
Άφιξη στην Ελλάδα.

Σημείωση: Για την καλύτερη διεκπεραίωση της 
εκδρομής, η σειρά του προγράμματος ενδέχεται 
να διαφοροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να παραληφθεί 
οτιδήποτε.

Σρι Λάνκα HighLights
Πολιτιστικό Μονοπάτι

8 ημέρες - 5 διανυκτερεύσεις

Πετάμε με

Ελληνόφωνος Insider
στον προορισμό
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Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
(περίπου 420€)
• Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή 
έκαστος
• Τουριστική βίζα της Σρι Λάνκα
• Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται 
παραπάνω
• Ημιδιατροφή καθημερινά
• Αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα περιηγήσεων 
στη Σρι Λάνκα με τοπικό Ελληνόφωνο Insider 
επαγγελματία ξεναγό κατόπιν διαθεσιμότητας. 
Σε περίπτωση που επιλέξετε Αγγλόφωνο τοπικό 
ξεναγό, η τιμή μειώνεται κατά 60€ το άτομο. 
• Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και θεάματα: 
Ιερός βράχος Σιγκιρίγια, Πολαναρούα, σπήλαιο 
Ντάμπουλα, Ναός του Δοντιού στο Κάντυ, 
Πολιτιστικό σόου και εθνικό πάρκο Μινερίγια
• Ξενάγηση του Κολόμπο, του Κάντυ, της 
Νουβάρα Ελίγια και επίσκεψη σε τοπικές αγορές
• High Tea time στο ξενοδοχείο Grand Hotel στη 
Νουβάρα Ελίγια
• Τζιπ σαφάρι στο εθνικό πάρκο Μινερίγια
• Επίσκεψη σε κήπο βοτάνων και μπαχαριών, σε 
εργαστήριο επεξεργασίας τσαγιού και εξόρυξης 
πολύτιμων λίθων
• Δύο μπουκαλάκια νερό ανά άτομο ανά ημέρα
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες τοπικών 
αντιπροσώπων
• Ενημερωτικά έντυπα
• Τοπικοί φόροι
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες 
καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.
• Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο 
πρόγραμμα
• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες που δεν 
αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα
• Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της 
Κωνσταντινούπολης

Σημείωση: Τα ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται 
τουριστική βίζα για τη Σρι Λάνκα. Θα πρέπει το 
διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από 
την ημέρα άφιξης στη χώρα.

Τιμές & Παροχές

Cinnamon Lodge 5*(2Ν) (Χαμπαράνα)
&

Suisse Hotel 4*(1Ν) (Κάντυ)
&

Grand Hotel 4*(1Ν) (Νουβάρα Ελίγια)
&

Cinnamon Lakeside 5* (1Ν) (Κολόμπο)

1620€

Καθημερινές Αναχωρήσεις 
Μάιος - Νοέμβριος

Με QATAR & TURKISH 
από Αθήνα & Θεσσαλονίκη 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Special Price 

κατά άτομο σε δίκλινο
01/ΙΟΥΛ – 31/ΑΥΓ

1760€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price 
κατά άτομο σε δίκλινο 

01/ΜΑΙ-30/ΙΟΥΝ & 01/ΣΕΠ-30 ΝΟΕ
Ξενοδοχείο
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Mαλδίβες
Ξυπόλητη Πολυτέλεια

15 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου 2019

Αναχωρήσεις καθημερινά από 
Αθήνα & Θεσσαλονίκη & Λάρνακα

Superior κατηγορία

Deluxe κατηγορία

Luxury κατηγορία

Paradise Island 4* Superior beach bungalow Πλήρη διατροφή Ταχύπλοο

Πλήρη διατροφή Εσωτερική πτήση & ταχύπλοο

Πρωινό Ταχύπλοο

Royal Island 5* Beach villa

Baros Island 5* Beach villa

Θέρετρο Δωμάτιο Διατροφή Είδος μεταφοράςΜΑΛΔΙΒΕΣ

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία ανά κατηγορία

Superior πακέτο

Deluxe πακέτο

Luxury πακέτο

1.315€ 1.455€ 1.350€

1.505€

1.950€

1.430€ 1.560€

1.790€ 2.080€

15 ΜΑΐ. – 
24 ΙΟΥΛ

25 ΙΟΥΛ – 
31 ΑΥΓ

01 ΣΕΠ – 
31 ΟΚΤ

Περίοδος 
Διαμονής

Τιμές & Παροχές

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Προτάσεις All Inclusive ξενοδοχείων

Θέρετρο

Olhuveli Maldives 4*

Innahura Resort 3* sup

Sun Aqua Vilu Reef 5*

Kuramathi 5*

Δωμάτιο

Deluxe room

Beach Bungalow

Beach villa

Beach villa
with Jacuzzi

All Inclusive

All Inclusive

All Inclusive

Basic All
Inclusive

Διατροφή

Από 1.795€

Από 1.695€

Από 2.190€

Από 1.880€

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή 
ανά άτομο

Superior Plus κατηγορία

Superior κατηγορία

Deluxe κατηγορία

Deluxe κατηγορία

ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Superior κατηγορία

Deluxe κατηγορία

Deluxe Plus κατηγορία

Luxury κατηγορία

Από 1.590€

Από 1.870€

Από 2.195€

Από 2.490€

Sun Island 4*

Paradise Island 4*

Anantara Veli 5*

Hurawalhi 5*

Overwater 
Bungalow

Ocean villa

Water 
bungalow

Water villa

Πλήρη 
διατροφή

Ημιδιατροφή

Πλήρη διατροφή

Πρωινό

Θέρετρο Δωμάτιο Διατροφή ΤΕΛΙΚΗ Τιμή 
ανά άτομοΜΑΛΔΙΒΕΣ

Προτάσεις διαμονής σε Βίλες πάνω στο νερό

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν:
ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ, ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ, ΜΑΣΑΖ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ

Αφήστε την μαγεία των Μαλδιβών να σας χαλαρώσει. Απολαύστε το απόλυτο εξωτικό καταφύγιο, 
επιλέγοντας τον δικό σας μικρό επίγειο παράδεισο ανάμεσα στα πολλά προτεινόμενα θέρετρα. 

Μυηθείτε στην τοπική φιλοξενία και γαστρονομία, και καταδυθείτε στον μαγικό υποθαλάσσιο κόσμο.

 Μαλδίβες
Το κοραλλένιο αρχιπέλαγος με 26 ατόλες και 1.190 
νησιά, βρίσκεται στα Ν.Δ. της Ινδίας. Εκπληκτικά 
νησιά απλώνονται ως σμαραγδένιο περιδέραιο 
σε μια αστραφτερή γαλάζια θάλασσα. Νησιά 
γαρνιρισμένα με φοίνικες, εκτυφλωτικές λευκές 
παραλίες, τυρκουάζ λιμνοθάλασσες, ολοκάθαρα 
και ζεστά νερά με κοραλλιογενείς υφάλους 
συνεχίζουν να εξιτάρουν τον κάθε επισκέπτη τους. 
Μέρος ευλογημένο, με το ηλιόλουστο τροπικό του 
κλίμα όλο το χρόνο, κατά μήκος του Ισημερινού 
στον Ινδικό Ωκεανό. Βρίσκεται στην κορυφή, ως ο 
πιο top προορισμός για καταδύσεις. Μόνον η φύση 
θα μπορούσε να ζωγραφίσει αυτά τα νησιά τόσο 
τέλεια. Στις Μαλδίβες ο επισκέπτης μπορεί να κάνει 
τις καλύτερες διακοπές στον κόσμο. Ειδυλλιακό 
μέρος για νεόνυμφους και τόπος για χαλάρωση. 
Πολυτελέστατα ξενοδοχειακά συγκροτήματα 
ανάμεσα στην τροπική βλάστηση, τη χρυσή άμμο 
και τα καταγάλανα θαλασσινά νερά, εξωτικές 
γεύσεις, άψογο service, συνθέτουν το σκηνικό των 
ονειρικών διακοπών σας.

• Απόλυτος εξωτικός παράδεισος, μαγευτικά νερά 
και ασυναγώνιστος υποθαλάσσιος πλούτος

• Τέλεια θερμοκρασία μέσα και έξω από το νερό

• Πριβέ βίλες με άμεση πρόσβαση στην θάλασσα, 
ιδανικά για το τέλειο γαμήλιο ταξίδι

• Πρώτης τάξεως υπηρεσίες, εστιατόρια, μασάζ και 
ημερήσιες εκδρομές

• Προσωπικός μπάτλερ για να κάνει τις επιθυμίες 
σας πραγματικότητα

Θετικά σημεία
του ταξιδιού

Πετάμε με
8 ημέρες - 5 διανυκτερεύσεις

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ 
ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ



23

Superior πακέτο 1.900€ 2.045€ 1.930€

15 MΑΐ. – 
30 ΙΟΥΛ

31 ΙΟΥΛ – 
31 ΑΥΓ

01 ΣΕΠ – 
31 ΟΚΤ

Περίοδος 
Διαμονής

Τιμές & Παροχές

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Σρι Λάνκα & Μαλδίβες
Φυτείες τσαγιού & κοράλλια

15 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου 2019
10 ημέρες – 07 διανυκτερεύσεις

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στα καλύτερα 
σημεία που έχει να αναδείξει η Σρι Λάνκα, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτιστικό θησαυρό της 
Βουδιστικής ενδοχώρας και των υπέροχων τοπίων 
της ενδοχώρας του τροπικού νησιού, αφήνοντας στο 
τέλος τη μοναδική εξωτική ομορφιά των εξωτικών 
Μαλδιβών!

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ & ΜΑΛΔΙΒΕΣ 
(η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει)
 
1η ημέρα – Πτήση από Ελλάδα για τη Σρι Λάνκα 
μέσω ενδιάμεσου σταθμού
2η ημέρα – Άφιξη στο Κολόμπο και συνάντηση 
με τον προσωπικό σας ξεναγό. Οδική μεταφορά 
στην περιοχή Habarana/ Sigiriya και το ξενοδοχείο 
μας. Στη διαδρομή στάση στις σπηλιές Dambulla, 
πολιτιστικό θησαυρό της Unesco.
3η ημέρα – Ολοήμερη εκδρομή: ξενάγηση του 
αρχαιολογικού χώρου Polonnaruwa και σαφάρι στο 
εθνικό πάρκο Minneriya.
4η ημέρα – Πρωινή ξενάγηση & ανάβαση στο 
Sigiriya Rock. Μεταφορά στο Kandy με στάση στην 
περιοχή Matale (κήπος μπαχαριών και βοτάνων). 
Επίσκεψη του ναού Temple of tooth.
5η ημέρα – Επίσκεψη του ορφανοτροφείου 
ελεφάντων Pinnawella και μεταφορά στην 
πρωτεύουσα, όπου ακολουθεί περιήγηση της πόλης.
6η ημέρα – Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο 
και πτήση για τις Μαλδίβες. Άφιξη στο Μάλε και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο-νησί μας και τακτοποίηση 
στο προσωπικό σας bungalow/ villa
7-8η ημέρα – Ελεύθερες ημέρες για χαλάρωση στα 
παραδεισένια νερά του Ινδικού ωκεανού.
Προτεινόμενες δραστηριότητες: κρουαζιέρα με 
δελφίνια, island hopping tour, ημερήσια εκδρομή 
στο Μάλε, snorkeling tour ή/ και καταδύσεις, 
θαλάσσια σπορ, θεραπείες σπα
9-10η ημέρα – Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη 
στην Ελλάδα την επόμενη ημέρα.

Τιμές & Παροχές

Superior πακέτο

Deluxe πακέτο

1.980€ 2.060€ 2.040€

2.090€2.060€ 2.120€

15 MΑΐ. – 
30 ΙΟΥΛ

31 ΙΟΥΛ – 
31 ΑΥΓ

01 ΣΕΠ – 
31 OΚΤ

Περίοδος 
Διαμονής

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Superior πακέτο

Deluxe πακέτο

Paradise Island 4* Hilton Garden Inn Al Mina 4* 

Kuramathi Resort 5* Voco Dubai 5* 

Θέρετρο ΜΑΛΔΙΒΕΣ
(4 νύχτες)

Ξενοδοχείο ΝΤΟΥΜΠΑΙ
(3 νύχτες)

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία ανά κατηγορία

Μαλδίβες & Ντουμπάι
Λιμνοθάλασσες & Αμμόλοφοι

15 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου 2019
09 ημέρες – 07 διανυκτερεύσεις

Ζήστε έναν φανταστικό συνδυασμό παρθένων νησιών και ερήμου, με διαμονή στις μαγευτικές Μαλδίβες και 
το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Αποτελεί έναν περιζήτητο γαμήλιο προορισμό με μοναδικές εμπειρίες.

Superior πακέτο

Deluxe πακέτο

1.940€ 2.040€ 1.980€

2.030€2.040€ 2.090€

15 MΑΐ. – 
25 ΙΟΥΛ

26 ΙΟΥΛ – 
31 ΑΥΓ

01 ΣΕΠ – 
31 OΚΤ

Περίοδος 
Διαμονής

Τιμές & Παροχές

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Superior πακέτο

Deluxe πακέτο

Paradise Island 4* The Elizabeth Hotel 4*

Kuramathi Resort 5* Orchard Hotel Singapore 5*

Θέρετρο ΜΑΛΔΙΒΕΣ
(4 νύχτες)

Ξενοδοχείο ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
(3 νύχτες)

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία ανά κατηγορία

Μαλδίβες & Σιγκαπούρη
Εξωτικές Ατόλες & Θεματικά πάρκα

15 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου 2019
11 ημέρες – 07 διανυκτερεύσεις

Εξαιρετικός συνδυασμός της τεχνολογικής ανάπτυξης και του εξωτικού παράδεισου, με διαμονή στη συναρπαστική 
Σιγκαπούρη και τις μαγευτικές Μαλδίβες. Αποτελεί έναν εκπληκτικό γαμήλιο προορισμό με μοναδικές εμπειρίες.

Συνδυάστε
επίσης με 

Κράμπι ή Μπαλί



24

Ντουμπάι & Άμπου Ντάμπι
Παραλίες, πολυτέλεια & Family Friendly δραστηριότητες

1η ημέρα: Πτήση για το Ντουμπάι 
Προγράμματα TK1/2/3/4 & EK1/2/3/4: Απογευματινή 
συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για το 
Ντουμπάι. Διανυκτέρευση εν πτήσει.

Προγράμματα GF1/2 & RJ1: Συγκέντρωση στο 
αεροδρόμιο και αναχωρούμε για το Ντουμπάι. Άφιξη 
το βράδυ και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας. Κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο, θα 
λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για την 
περιοχή και τις καθημερινές σας δραστηριότητες. 
Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Ντουμπάι ξενάγηση πόλης – χρόνος 
ελεύθερος για shopping
Προγράμματα TK1/2/3/4  & EK1/2/3/4:
Άφιξη στο Ντουμπάι το πρωί. Μετά τις απαραίτητες 
διατυπώσεις και την παραλαβή των αποσκευών μας, 
συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο. Κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο, θα 
λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες για την 
περιοχή και τις καθημερινές σας δραστηριότητες. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο. Check – in στις 14.00 μ.μ.

Προγράμματα TK2/3/4  & EK/2/3/4 & GF2 & RJ1: 
Κατά τις 09.00, ξεκινάμε για την πρωινή ξενάγηση στο 

κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Διασχίζοντας τη διάσημη 
λεωφόρο Ζαέντ με τους πανύψηλους ουρανοξύστες, 
θα θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή πύργο Μπουρτζ 
Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι, που είναι και το 
ψηλότερο κτίριο στον κόσμο. Θα κατευθυνθούμε 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης και την παραδοσιακή 
συνοικία Μπαστακία. Εκεί θα επισκεφθούμε το 
παλιό φρούριο του Ντουμπάι, όπου στεγάζεται 
σήμερα το μουσείο της πόλης. Θα περάσουμε στην 
απέναντι πλευρά της παλιάς πόλης, την περιοχή 
Ντέιρα, διασχίζοντας το κανάλι Ντουμπάι Κρικ με τις 
παραδοσιακές βάρκες. Η περιοχή φημίζεται για τις 
σουκ ή αγορές των μπαχαρικών και του χρυσού. Στη 
συνέχεια κατευθυνόμαστε στην παραλιακή περιοχή 
της Τζουμέιρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
φωτογραφίσουμε ένα από τα σύμβολα του Ντουμπάι, 
το περίφημο 7* ξενοδοχείο Μπουρζ αλ Αράμπ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια για του ταξιδιώτες που έφτασαν το ίδιο πρωί. 
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να ξεκουραστείτε στο 
ξενοδοχείο σας ή να επιδοθείτε σε ατελείωτο shop-
ping. Προτείνουμε να κάνετε μία απογευματινή βόλτα 
στο Ντουμπάι Downtown, όπου θα απολαύσετε το 
υπερθέαμα των συντριβανιών Dubai Fountains και θα 
περιπλανηθείτε στο πολυκατάστημα Dubai Mall με το 
ενυδρείο του. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Χρόνος ελεύθερος για shopping & 
απογευματινό σαφάρι στην έρημο με 4x4 & 
βεδουίνικη βραδιά με barbeque δείπνο

Προγράμματα TK1/2/3/4  & EK1/2/3/4 & GF1/2 & 
RJ1:
Πρωινό και προτείνουμε να επισκεφθείτε το Mall of 
Emirates, με το χιονοδρομικό κέντρο της πόλης για 
συνέχεια του shopping. Το απόγευμα μας περιμένει 
περιπέτεια στην Αραβική έρημο. Μέσω μιας όμορφης 
διαδρομής θα κατευθυνθούμε έξω από την πολύβουη 
πόλη, με κατεύθυνση τα σύνορα με το Ομάν, όπου 
το τοπίο αρχίζει να παίρνει ένα καστανό  χρώμα από 
τους αμμόλοφους της ερήμου. Συγκέντρωση με όλα 
τα άλλα τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία, πριν το 
ξεκίνημα μιας διαφορετικής δραστηριότητας, που 
θα σας κάνει να νιώσετε σα να κάνετε σερφινγκ σε 
κύματα. Ακολουθεί στάση σε εκτροφείο καμήλων και 
ενώ ο ήλιος έχει ήδη αρχίσει να δύει και να παίζει με 
τα χρώματα της άμμου, μας δίνεται η ευκαιρία για 
υπέροχες φωτογραφίες με φόντο το ηλιοβασίλεμα 
στην έρημο. 
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε σε βεδουίνικες 
τέντες, όπου θα γευθούμε αραβικά εδέσματα και θα 
παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Έξω από 
τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε βόλτα 

Πετάμε με

4,5,6,7 ή 9 ημέρες
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με καμήλες, καθώς και σέρφινγκ με ιστιοσανίδα στην 
άμμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Ντουμπάι (ολοήμερη εκδρομή στο 
Άμπου Ντάμπι)

Προγράμματα TK3/4  & EK/3/4 & GF2 & RJ1:
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των 
Αραβικών Εμιράτων, το Άμπου Ντάμπι. Η πρώτη στάση 
της διαδρομής μας θα είναι στο περίφημο θεματικό 
πάρκο της Φεράρι, στο νησί Γιαζ, δίπλα από τις 
εγκαταστάσεις της Formula 1. 

Συνεχίζουμε για το κέντρο της πόλης, διασχίζοντας 
την κοσμοπολίτικη παραλιακή λεωφόρο Corniche. Θα 
θαυμάσουμε από τη μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, το 7* 
ξενοδοχείο Emirates Palace, υπόδειγμα πολυτελούς 
αραβικής αρχιτεκτονικής και το White Palace, τη νέα 
κατοικία της βασιλικής οικογένειας. Στάση για φαγητό 
και ακολουθεί η επίσκεψη του Μεγάλου Λευκού 
Τζαμιού, κατασκευασμένου από μάρμαρο και χρυσό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπάι αργά το 
απόγευμα. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.

Προγράμματα ΤΚ1/2 & ΕΚ1/2:
Ελεύθερη ημέρα για βόλτες, δραστηριότητες και shop-
ping στο Ντουμπάι.

Πρόγραμμα GF1:
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

5η ημέρα: Ντουμπάι (ημέρα ελεύθερη για 
δραστηριότητες, βόλτες και shopping)
Προγράμματα TK2/3/4  & EK2/3/4 & GF2 & RJ1:
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα για χαλάρωση στη 
θάλασσα με βόλτα στη μαρίνα του Ντουμπάι και 
το The Walk. Για τον απογευματινό σας καφέ ή 
δείπνο, σας προτείνουμε το υπέροχο ξενοδοχειακό 
συγκρότημα Μαντινάτ Τζουμέιρα, για να 
απολαύσετε την όμορφη θέα στα κανάλια του και να 
φωτογραφίσετε το Μπουρζ αλ Αράμπ, πίνοντας το 
ποτό σας σε ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια και 
εστιατόρια. Αξίζει να περιπλανηθείτε στο ομώνυμο 
σουκ, ένα μικρό παζάρι με παραδοσιακά αραβικά 
ενθύμια και να δοκιμάσετε ένα ναργιλέ ή Sisha, όπως 
είναι γνωστό. 

Προγράμματα ΤΚ1 & ΕΚ1:
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

6η ημέρα: Ντουμπάι (ημέρα ελεύθερη για 
δραστηριότητες, βόλτες και shopping) 

Προγράμματα TK3/4  & EK3/4 & GF2 & RJ1:
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες 
σας αγορές στα πολυάριθμα πολυκαταστήματα. 
Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
υδάτινο πάρκο του Atlantis the Palm ή το θεματικό 
πάρκο IMG. 

Προγράμματα ΤΚ2 & ΕΚ2:

Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

7η ημέρα: Ντουμπάι (ημέρα ελεύθερη για 
δραστηριότητες, βόλτες και shopping) 

Προγράμματα T4  & EK4:
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες 
σας αγορές στα πολυάριθμα πολυκαταστήματα. 
Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
Legoland Waterpark ή την παραλία Κite Beach για 
μοναδικά watersports.

Προγράμματα ΤΚ3 & ΕΚ3 & GF2 & RJ1:
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

8η ημέρα: Ντουμπάι (ημέρα ελεύθερη για βόλτες 
και shopping) 

Προγράμματα T4 & EK4:
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες 
σας αγορές στα πολυάριθμα πολυκαταστήματα. 
Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το 
χιονοδρομικό κέντρο στο Mall of the Emirates ή να 
περάσετε την ημέρα σας στην παραλία JBR.

9η ημέρα: Ντουμπάι – πτήση επιστροφής  
Προγράμματα T4 & EK4:
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

Οι πτήσεις μας:
(οι παρακάτω ώρες είναι τοπικές)

Από Θεσσαλονίκη με Turkish 
Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη
ΤΚ 1894    21.30-22.45
Κωνσταντινούπολη – Ντουμπάι
ΤΚ 762    00.10-05.45*
Ντουμπάι – Κωνσταντινούπολη
ΤΚ 761    02.00-05.35
Κωνσταντινούπολη – Θεσσαλονίκη
ΤΚ 1881    07.20-08.40

Από Αθήνα με Emirates
Aθήνα – Ντουμπάι EK 104    23.00-04.45*
Ντουμπάι  – Aθήνα EK 105    16.20-20.25
Με το διώροφο αεροσκάφος AIRBUS A380

Από Αθήνα με Gulf Air 
Αθήνα – Μπαχρέιν GF 042    15.00-19.00
Μπαχρέιν – Ντουμπάι GF 512    20.25-22.35
Ντουμπάι – Μπαχρέιν GF 505    13.00-13.15
Μπαχρέιν – Αθήνα GF 039    14.20-18.45

Από Αθήνα με Royal Jordanian 
Αθήνα – Αμμάν RJ 132    13.35-15.45
Αμμάν – Ντουμπάι RJ 614    16.35-20.35
Ντουμπάι – Αμμάν RJ 613    07.05-09.15
Αμμάν – Αθήνα RJ 131    10.25-12.50

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ: 
ΤΚ 1 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, safari 
4x4 με bbq δείπνο
ΤΚ 2 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, 
ξενάγηση πόλης, safari 4x4 με bbq δείπνο
ΤΚ 3 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, 
ξενάγηση πόλης, safari 4x4 με bbq δείπνο, εκδρομή 
στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα
ΤΚ 4 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, 
ξενάγηση πόλης, safari 4x4 με bbq δείπνο, εκδρομή 
στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα
ΕΚ 1 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, safari 
4x4 με bbq δείπνο
ΕΚ 2 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, 
ξενάγηση πόλης, safari 4x4 με bbq δείπνο
ΕΚ 3 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, 
ξενάγηση πόλης, safari 4x4 με bbq δείπνο, εκδρομή 
στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα
ΕΚ 4 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, 
ξενάγηση πόλης, safari 4x4 με bbq δείπνο, εκδρομή 
στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα
GF 1 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, safari 
4x4 με bbq δείπνο
GF 2 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, 
ξενάγηση πόλης, safari 4x4 με bbq δείπνο, εκδρομή 
στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα
RJ 1 – Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, 
ξενάγηση πόλης, safari 4x4 με bbq δείπνο, εκδρομή 
στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα



26

Τιμές & Παροχές

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών ΤΚ1/2 – 80 € από την τιμή ενήλικα  ΤΚ3/4 – 120€ από την τιμή ενήλικα  
Επιβάρυνση μονόκλινου : + 25%

Ξενοδοχεία
5 ημέρες /
3 διαν/σεις

(ΤΚ 1)

6 ημέρες /
4 διαν/σεις

(ΤΚ 2)

7 ημέρες /
5 διαν/σεις

(ΤΚ 3)

9 ημέρες /
7 διαν/σεις

(ΤΚ 4)
Περιοχή

Κεντρικό –Downtown
World Trade Center

Dubai Marina

Jumeirah Beach

Jumeirah Beach

Palm Jumeirah

Jumeirah Beach

Jumeirah Beach

Κεντρικό –Downtown
World Trade Center

Κεντρικό Downtown
-Sheikh Zayed Road

Κεντρικό Downtown
-Business Bay

Κεντρικό Downtown
-Business Bay

Ibis One Central 3*

Wyndham Dubai Marina 4*

Ramada Plaza
Jumeirah Beach 4* sup

Movenpick
Jumeirah Beach 5*

Dukes The Palm 5* sup.

Le Meridien
Mina Seyahi 5* deluxe

Westin Mina Seyahi
5* deluxe

Novotel World Trade Center 4*

Voco Dubai 5* sup 
(ex Nassima Royal)

Radisson Blu 
Waterfront 5* deluxe

Hilton Dubai Al Habtoor City 
5* deluxe

890€

985€

1015€

1035€

1095€

1195€

1195€

745€

795€

835€

855€

895€

975€

975€

775€

815€

865€

865€

985€

1035€

1035€

1085€

1135€

1135€

935€ 1035€ 1150€

1225€

1285€

1285€

995€

1065€

1135€

1175€

1245€

1395€

1395€

1095€

1195€

1275€

1325€

1375€

1595€

1595€

Καθημερινές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη με πτήσεις TURKISH

Ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης – Περιοχή DOWNTOWN DUBAI

Ξενοδοχεία στην Jumeirah Beach, Dubai Marina & Palm Jumeirah

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: ΕΚ1/2 – 80 € από την τιμή ενήλικα  ΕΚ3/4 – 120€ από την τιμή ενήλικα 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + 25%

Ξενοδοχεία
5 ημέρες /
3 διαν/σεις

(ΤΚ 1)

6 ημέρες /
4 διαν/σεις

(ΤΚ 2)

7 ημέρες /
5 διαν/σεις

(ΤΚ 3)

9 ημέρες /
7 διαν/σεις

(ΤΚ 4)
Περιοχή

Κεντρικό –Downtown
World Trade Center

Dubai Marina

Jumeirah Beach

Jumeirah Beach

Palm Jumeirah

Jumeirah Beach

Jumeirah Beach

Κεντρικό –Downtown
World Trade Center

Κεντρικό Downtown
-Sheikh Zayed Road

Κεντρικό Downtown
-Business Bay

Κεντρικό Downtown
-Business Bay

Ibis One Central 3*

Wyndham Dubai Marina 4*

Ramada Plaza Jumeirah 
Beach 4* sup

Movenpick Jumeirah 
Beach 5*

Dukes The Palm 5* sup.

Le Meridien Mina 
Seyahi 5* deluxe

Westin Mina Seyahi 
5* deluxe

Novotel World Trade Center 4*

Voco Dubai 5* sup
 (ex Nassima Royal)

Radisson Blu 
Waterfront 5* deluxe

Hilton Dubai Al Habtoor City 
5* deluxe

860€

935€

965€

985€

1045€

1155€

1155€

715€

735€

785€

805€

835€

925€

925€

735€

765€

815€

815€

935€

995€

995€

1025€

1080€

1080€

885€ 975€ 1090€

1160€

1235€

1235€

945€

1015€

1085€

1125€

1195€

1355€

1355€

1060€

1145€

1225€

1275€

1325€

1535€

1535€

Καθημερινές αναχωρήσεις από Αθήνα με πτήσεις EMIRATES με το AIRBUS A380

Ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης – Περιοχή DOWNTOWN DUBAI

Ξενοδοχεία στην Jumeirah Beach, Dubai Marina & Palm Jumeirah

Γενικές Σημειώσεις:
• Οι αναχωρήσεις οι οποίες θα έχουν από 8 άτομα 
και κάτω ο τοπικός αντιπρόσωπος και αρχηγός-
ξεναγός θα είναι αγγλόφωνος. Στις αναχωρήσεις που 
οι ταξιδιώτες θα είναι από 8 και πάνω ο συνοδός θα 
είναι ελληνόφωνος
• Τα ελληνικά διαβατήρια δεν χρειάζονται βίζα κατά 
την άφιξη στα Η.Α.Ε.
• Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για 
τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον 
προορισμό
• Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα 
οικονομικά ναύλα από και προς Θεσσαλονίκη ή 
Αθήνα. Η όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει 
τους πελάτες
Check in στο δωμάτιο: 14.00
• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης 
του ξενοδοχείου με άλλο αντίστοιχης ή ανώτερης 
κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή 
υπερκάλυψης δωματίων (overbooking)
• Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες 
στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου
• Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα 
επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού 
εισιτηρίου
• Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την επιβεβαίωση 
της κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά με βάση τα 
συμβόλαια και τους όρους της κάθε υπηρεσίας
• Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση 
διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, 
αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/
τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα 
αναπροσαρμογής της τελικής τιμής
• Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει 
χωρίς να παραληφθεί καμία επίσκεψη
• Σε όλα τα ξενοδοχεία μας προσφέρεται πλούσιο 
πρωινό σε μπουφέ. Τα ξενοδοχεία μπορεί να 
αλλάξουν αλλά χωρίς αλλαγή κατηγορίας
• Οι τιμές είναι υπολογισμένες με τα σημερινά 
ισχύοντα ναύλα. Η όποια διαφοροποίησή τους, 
επιβαρύνει τους πελάτες
• Βεδουίνικη βραδιά: βόλτα με τις καμήλες στην 
έρημο, τσάι καλωσορίσματος, δείπνο BBQ, oriental 
χορούς
• Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο σαφάρι σε παιδιά 
ηλικίας κάτω των 6 ετών, σε ενήλικες άνω των 65 
ετών και σε εγκύους
• Τα ξενοδοχεία ζητούν πιστωτική κάρτα ή ένα ποσό 
συνήθως για εγγύηση με το check in
• Διαφορά ώρας Αθήνα-Ντουμπάι: 1 ώρα το 
καλοκαίρι & 2 ώρες τον χειμώνα 
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Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Dubai Marina

Jumeirah Beach

Jumeirah Beach

Palm Jumeirah

Jumeirah Beach

Jumeirah Beach

Wyndham Dubai Marina 4*

Ramada Plaza Jumeirah 
Beach 4* sup

Movenpick Jumeirah Beach 5*

Dukes The Palm 5* sup.

Le Meridien Mina Seyahi 5* 
deluxe

Westin Mina Seyahi 
5* deluxe

1095€725€

765€

785€

835€

905€

905€

1225€

1275€

1485€

1485€

1175€

Κάθε Τετάρτη & Παρασκευή από Αθήνα με πτήσεις GULF AIR

Ξενοδοχεία
4 ημέρες /
3 διαν/σεις

(GF 1)

7 ημέρες /
6 διαν/σεις

(GF 2)
Περιοχή

Κεντρικό –Downtown
World Trade Center

Κεντρικό –Downtown
World Trade Center

Κεντρικό Downtown
-Sheikh Zayed Road

Κεντρικό Downtown
-Business Bay

Κεντρικό Downtown
-Business Bay

Ibis One Central 3*

Novotel World Trade Center 4*

Voco Dubai 5* sup
 (ex Nassima Royal)

Radisson Blu 
Waterfront 5* deluxe

Hilton Dubai Al Habtoor City 
5* deluxe

960€655€

695€

735€

795€

795€

1045€

1170€

1170€

1025€

Ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης – Περιοχή DOWNTOWN DUBAI

Ξενοδοχεία στην Jumeirah Beach, Dubai Marina & Palm Jumeirah

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 
σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις (σε όλα 
τα προγράμματα)
• Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο 
καυσίμων 370€ (σε όλα τα προγράμματα)
• Μία αποσκευή 30kg και μία χειραποσκευή 
8kg κατ’ άτομο (Τurkish, Emirates) - (23kg 
για Aegean) - (20kg για Gulf Air, Royal 
Jordanian) (σε όλα τα προγράμματα)
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο του 
Ντουμπάι στο ξενοδοχείο της  επιλογής σας 
(σε όλα τα προγράμματα)
• Διαμονή στο Ντουμπάι σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας (σε όλα τα προγράμματα)
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας 
(σε όλα τα προγράμματα)
• Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι (σε 
όλα τα προγράμματα εκτός ΤΚ1, ΕΚ1, GF1)
• Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι 
με γεύμα (σε όλα τα προγράμματα εκτός 
ΤΚ1/2, ΕΚ1/2, GF1)
• Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και βεδουίνικη 
βραδιά με μπάρμπεκιου (σε όλα τα 
προγράμματα)
• Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων (σε 
όλα τα προγράμματα)
• Ελληνόφωνος ξεναγός για τις 
αναχωρήσεις που έχουν 8 άτομα και πάνω. 
Σε διαφορετική περίπτωση ο ξεναγός είναι 
αγγλόφωνος. (σε όλα τα προγράμματα)
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες 
τοπικού αντιπροσώπου (σε όλα τα 
προγράμματα)
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης (σε όλα τα 
προγράμματα)
• Φ.Π.Α. (σε όλα τα προγράμματα)

Δεν περιλαμβάνονται
• Έξοδα προσωπικής φύσεως
• Προαιρετικές εκδρομές
• Δημοτικό φόρο διαμονής (πληρωτέος τοπικά, 
περίπου 3€ σε 3* ξενοδοχείο, 4€ σε 4* ξενοδοχείο, 
5€ σε 5* ξενοδοχείο ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση)

• Ταξιδιώτες από Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο & λοιπά 
αεροδρόμια που επιθυμούν να πετάξουν με AEGEAN 
για Αθήνα και έπειτα με EMIRATES για Ντουμπάι η 
επιβάρυνση είναι 160€ ανά άτομο 

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πακέτο 
(αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές από και προς το 
αεροδρόμιο, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας με πρωινό καθημερινά) η τιμή μειώνεται 
κατά 120€

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: GF1 – 60€ από την τιμή ενήλικα GF2 – 100€ από την τιμή ενήλικα  
Επιβάρυνση μονόκλινου: + 25%

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: RJ1 – 100€ από την τιμή ενήλικα  
Επιβάρυνση μονόκλινου: + 25%

Κάθε Παρασκευή από Αθήνα με πτήσεις ROYAL JORDANIAN

Ξενοδοχεία 7 ημέρες / 6 διαν/σεις (RJ 1)Περιοχή

Κεντρικό – Downtown World Trade Center

Κεντρικό – Downtown World Trade Center

Κεντρικό Downtown - Sheikh Zayed Road

Κεντρικό Downtown - Business Bay

Κεντρικό Downtown - Business Bay

Ibis One Central 3*

Novotel World Trade Center 4*

Voco Dubai 5* sup (ex Nassima Royal)

Radisson Blu Waterfront 5* deluxe

Hilton Dubai Al Habtoor City 5* deluxe

960€

1025€

1045€

1170€

1170€

Ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης – Περιοχή DOWNTOWN DUBAI

Dubai Marina

Jumeirah Beach

Jumeirah Beach

Palm Jumeirah

Jumeirah Beach

Jumeirah Beach

Wyndham Dubai Marina 4*

Ramada Plaza Jumeirah Beach 4* sup

Movenpick Jumeirah Beach 5*

Dukes The Palm 5* sup.

Le Meridien Mina Seyahi 5* deluxe

Westin Mina Seyahi 5* deluxe

1095€

1175€

1225€

1275€

1485€

1485€

Ξενοδοχεία στην Jumeirah Beach, Dubai Marina & Palm Jumeirah
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Special Πανόραμα Ιορδανίας

1η ημέρα: Πτήση για Αμμάν
Συγκέντρωση το απόγευμα στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Αμμάν μέσω Κωνσταντινούπολης. 
Διανυκτέρευση εν πτήσει.

2η ημέρα: Αμμάν (ξενάγηση πόλης) - Γέρασα 
«Αντιόχεια επί Χρυσορρόη ποταμώ»
Άφιξη στις 04.40 π.μ. στο Αμμάν και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας για να πάρουμε πρωινό με την 
άφιξη μας. Αφού φρεσκαριστούμε στη συνέχεια 
θα ξεναγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα του 
Αμμάν: στο Αρχαίο Ρωμαϊκό Θέατρο (χωρητικότητας 
6.000 θεατών), στο Αρχαιολογικό Μουσείο όπου 
φιλοξενούνται ευρήματα όλων των εποχών και στην 
Ελληνιστική Ακρόπολη, χτισμένη στον Αλ Κάλα, τον 
ψηλότερο λόφο της πόλης με την πανοραμική θέα, 
που κάποτε φιλοξενούσε το κολοσσιαίο άγαλμα του 
Ηρακλή ύψους 10 μ. Μετά τη γνωριμία μας με την 
ιστορική κοιτίδα της πόλης, θα βγούμε έξω από το 
Αμμάν και θα κατευθυνθούμε προς τα βόρεια. Θα 
προχωρήσουμε προς τη Γέρασα (Jerash). Ο πλούτος 
της ήταν τόσο μεγάλος που ονομάστηκε «Πομπηία 
της Μέσης Ανατολής». Επιστροφή στο Αμμάν και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και δείπνο.

3η ημέρα: Αμμάν - Μάνταμπα - Όρος Νέμπο - 
Βηθανία - Νεκρά θάλασσα - Πέτρα - Petra By 
Night
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για τη νότια 
Ιορδανία και την Πέτρα. Η πρώτη μας στάση θα είναι 
η Μάνταμπα ή Μαδηβά, σημαντικό χριστιανικό κέντρο 
της χώρας. Επόμενος σταθμός μας το όρος Νέμπο, 
από όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα προς 
την Γη της Επαγγελίας του Μωυσή. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς την Βηθανία, έναν ακόμη 
σημαντικό Χριστιανικό χώρο, καθώς εκεί βαφτίστηκε 
ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Έπειτα 
κατευθυνόμαστε στη Νεκρά Θάλασσα, το φυσικό 
σύνορο μεταξύ Ιορδανίας, Ισραήλ και Δυτικής (Όχθης;). 
Συνεχίζουμε για την Πέτρα, ίσως τον πιο εντυπωσιακό 
αρχαιολογικό χώρο της Μέσης Ανατολής. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας στην Πέτρα και τακτοποίηση. Δείπνο. 

Το βράδυ, μας περιμένει ακόμη μία ανεπανάληπτη 
εμπειρία, η Petra By Night (προαιρετικά). Θα 
διασχίσουμε ξανά το φαράγγι της Πέτρα ιππεύοντας 
άλογα, για να απολαύσουμε το Θησαυροφυλάκιο και 
άλλα μνημεία τη νύχτα, με κεριά και έναστρο ουρανό.

4η ημέρα: Πέτρα - Μικρή Πέτρα (Μπέιντα) - 
Έρημος Ουάντι Ράμ (διανυκτέρευση σε πολυτελή 
κατασκήνωση κάτω από τα αστέρια της ερήμου)
Πρωινό και μετάβαση νωρίς το πρωί στον 
αρχαιολογικό χώρο. Η Πέτρα, γνωστή ως η 
ρόδινη πόλη της ερήμου, αποτελεί μια από 
τις πιο μυστηριώδεις πόλεις της αρχαιότητας. 
Διασχίζοντας το στενό φαράγγι Σικ με τις κάθετες 
πλαγιές που ξεπερνούν τα 50 μέτρα, αλά σύγχρονοι 
Ιντιάνα Τζοουνς, θα φτάσουμε στο μαγευτικό 
Θησαυροφυλάκιο. Στην επίσκεψη μας θα διασχίσουμε 
τον δρόμο των προσόψεων, τη νεκρόπολη των 
Βασιλικών τάφων, θα δούμε το θέατρο, διάφορους 
αρχαίους και βυζαντινούς ναούς, τη φυλακή και άλλα 
ρωμαϊκά μνημεία. Θα συνεχίσουμε για άλλα 50 λεπτά 
και ανεβαίνοντας περίπου 800 λαξευμένα σκαλοπάτια, 
θα φτάσουμε στο μεγαλοπρεπές Μοναστήρι, το 
δεύτερο δημοφιλέστερο κτίσμα του χώρου. Μετά την 
απαραίτητη ξεκούραση, θα επιστρέψουμε πίσω. Στη 
συνέχεια μετάβαση λίγα χιλιόμετρα από την Πέτρα, 
στην Μπέιντα ή την «Μικρή Πέτρα», όπως αποκαλείται. 
Θα δούμε αποθήκες και τάφους, κανάλια νερού και 
δεξαμενές. Έπειτα αναχώρηση για την κοιλάδα του 
Φεγγαριού, το Ουάντι Ραμ, όπου έδρασε ο Λόρενς της 
Αραβίας. Τακτοποίηση στην πολυτελή κατασκήνωση 
μας κάτω από τα αστέρια της ερήμου. Δείπνο.

5η ημέρα: Σαφάρι στην Έρημο Ουάντι Ράμ - 
Άκαμπα
Πρωινό και θα διασχίσουμε με τζιπ 4x4 με καρότσα 
την ερημική περιοχή με τα συναρπαστικά γεωλογικά 
φαινόμενα, τις βραχογραφίες, την πολύχρωμη άμμο 
και τα απότομα φαράγγια. Σίγουρα μια μοναδική 
εμπειρία στην Κοιλάδα του Φεγγαριού. Και μετά την 
έκρηξη αδρεναλίνης θα αποχαιρετήσουμε την έρημο 
στρέφοντας το βλέμμα μας προς τη θάλασσα και 

την κοσμοπολίτισσα Άκαμπα. Μοναδικό λιμάνι της 
χώρας, στον μυχό του κόλπου της Άκαμπα ή κόλπου 
του Εϊλάτ, στο βόρειο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας. 
Μια όμορφη πόλη, φημισμένη για την τουριστική της 
κίνηση, τα πολυτελή ξενοδοχεία της, τις αμμώδεις 
παραλίες της και το παραθαλάσσιο ριλάξ που 
υπόσχεται στους επισκέπτες της. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

6η ημέρα: Άκαμπα (χρόνος ελεύθερος για scuba 
diving, snorkeling και μπάνιο στην Ερυθρά 
Θάλασσα)
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στην Άκαμπα. Η 
πόλη είναι χτισμένη πάνω στη θάλασσα, με τα 
λευκά της κτίρια στολισμένα με ανατολίτικες 
αψίδες και καμάρες. Η παραλιακή της περαντζάδα 
είναι πλαισιωμένη από εξωτικούς φοίνικες, τα 
μπαράκια της σερβίρουν κοκτέιλ σε τραπεζάκια 
έξω και ατμοσφαιρικά φωτισμένες ταράτσες (η 
Ιορδανία είναι η Ελβετία της Μέσης Ανατολής, και 
το αλκοόλ ρέει άφθονο παντού) και η αμμουδερή 
παραλία της καταλήγει στα βαθυγάλαζα νερά της 
Ερυθράς Θάλασσας. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι 
ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του 
πλανήτη για scuba diving και snorkeling λόγω του 
εντυπωσιακού βυθού της, των κοραλλιογενών 
υφάλων και των φαντασμαγορικών χρωμάτων 
της. Λογικό κι επόμενο, λοιπόν, η Άκαμπα να βρίθει 
σχολών που διοργανώνουν μαθήματα αλλά και 
μεμονωμένες εξορμήσεις για scuba και για snor-
keling. Στις 22.00 μ.μ. checkout αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο της Άκαμπα για την πτήση μας.

7η ημέρα: Άκαμπα - Πτήση επιστροφής
Πτήση στις 01.40 π.μ. για την Ελλάδα μέσω 
Κωνσταντινούπολης. Άφιξη στην πόλης μας νωρίς το 
πρωί.

Σημείωση: Για την καλύτερη διεκπεραίωση της 
εκδρομής, η σειρά του προγράμματος ενδέχεται 
να διαφοροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να παραληφθεί 
οτιδήποτε.

7 ημέρες - 5 διανυκτερεύσεις

Πετάμε με

Ελληνόφωνος Insider
στον προορισμό

Με πτήση για Αμμάν & επιστροφή από Άκαμπα χωρίς περιττά χιλιόμετρα

Μοναδικό πρόγραμμα με διανυκτέρευση
κάτω από τα αστέρια στην έρημο του Ουάντι Ραμ



29

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις 
παρακάτω πτήσεις
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων (400€)
• Μια αποσκευή 23kg και μια χειραποσκευή 
8kg ανά άτομο
• Διανυκτερεύσεις σε 4* ξενοδοχείο στο 
Αμμάν (1Ν), 5* στην Πέτρα (1Ν), 5* στο 
Ουάντι Ραμ (1Ν) και 5* στην Άκαμπα (1Ν + 
1 day use μέχρι τις 22.00)
• Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) 
καθημερινά
• Πρωινό με την άφιξη σας στο Αμμάν την 
1η ημέρα 
• Day use την τελευταία ημέρα στο 
ξενοδοχείο στην Άκαμπα. Check out στις 
22.00 το βράδυ
• Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις 
σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
• Μεταφορά με άλογα μέσα στο φαράγγι 
της Πέτρα
• Σαφάρι με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα 
στη συναρπαστική κοιλάδα Ουάντι Ραμ
• Είσοδοι σε μουσεία/αρχαιολογικούς 
χώρους
• Επαγγελματίας ελληνόφωνος ξεναγός
• Βίζα Ιορδανίας
• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται
• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, 
υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.)
• Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο 
πρόγραμμα
• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν 
αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα
• Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων της 
Κωνσταντινούπολης

Σημείωση: Τα ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται 
βίζα κατά την άφιξη στην Ιορδανία. Θα πρέπει το 
διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από 
την ημέρα άφιξης στη χώρα. Το ταξίδι εκτελείται με 
ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων. Σε περίπτωση που η 
συμμετοχή είναι μικρότερη, το ταξίδι δεν ακυρώνεται 
και εκτελείται με επιβάρυνση.

Τιμές & Παροχές

Αναχωρήσεις 4,18 ΜΑΙ & 15, 22 ΙΟΥΝ & 
20 ΙΟΥΛ & 3,24 ΑΥΓ & 14,20 ΣΕΠ & 4 ΟΚΤ

με TURKISH από Αθήνα
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αθήνα - Κων/πολη TK1844 2225-2355
Κων/πολη - Αμμάν ΤΚ814 0155-0440

Άκαμπα - Κων/πολη ΤΚ819  0140-0410
Κων/πολη - Αθήνα ΤΚ1845 0715-0840

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

International Amman 4*(1Ν)
(Αμμάν)

&
Old Village Resort Wadi Musa 5*(1Ν)

(Πέτρα)
&

Mazayen Rum Camp 5*(1Ν)
(Ουάντι Ράμ)

&
Οryx Aqaba 5* (1Ν + day use)

(Άκαμπα)

1090€ 280€

Αναχωρήσεις 4,18 ΜΑΙ & 15, 22 ΙΟΥΝ & 
20 ΙΟΥΛ & 3,24 ΑΥΓ & 14,20 ΣΕΠ & 4 ΟΚΤ

Με TURKISH από Θεσσαλονίκη
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Θεσ/νικη - Κων/πολη TK1894 2130-2245
Κων/πολη - Αμμάν ΤΚ814 0155-0440

Άκαμπα - Κων/πολη ΤΚ819  0140-0410
Κων/πολη - Θεσ/νικη ΤΚ1881 0720-0840

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

International Amman 4*(1Ν)
(Αμμάν)

&
Old Village Resort Wadi Musa 5*(1Ν)

(Πέτρα)
&

Mazayen Rum Camp 5*(1Ν)
(Ουάντι Ράμ)

&
Οryx Aqaba 5* (1Ν + day use)

(Άκαμπα)

1190€ 280€

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: -15%

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: -15%
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Τυνησία
Μεγάλος Γύρος Οάσεων

1η ημέρα : Πτήση για Τύνιδα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο  και πτήση για 
Τύνιδα. Άφιξη, υποδοχή από τον ξεναγό μας και τον 
αντιπροσωπο μας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στην Τύνιδα. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα : Τύνιδα - Μουσείο Μπαρντώ-
Καρχηδόνα
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για χαλάρωση. 
Το μεσημέρι επίσκεψη στο μουσείο Μπαρντώ, 
που έχει μια από τις καλύτερες και μεγαλύτερες 
συλλογές ψηφιδωτών στον κόσμο. Στη συνέχεια 
διασχίζοντας τις κεντρικές λεωφόρους της Τύνιδας, 
θα επισκεφθούμε το χώρο όπου βρίσκεται το 
διοικητικό κέντρο της Τυνησίας και το Τέμενος 
Ζιτούνα και κατηφορίζοντας θα μπούμε στη 
μεγάλη σκεπαστή αγορά της Τύνιδας. Μετά από μία 
σύντομη διαδρομή και περνώντας από τη λίμνη της 
Τύνιδας(Ντου Λακ), φθάνουμε στην Καρχηδόνα όπου 
θα επισκεφθούμε το αρχαίο θέατρό τη και τις θέρμες 
του Αντονίνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα : Τύνιδα - Μοναστίρ - Κερουάν - 
Γκαφσά - Τοζέρ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το 
Μοναστίρ. Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε το 
Μοναστίρ,πανεπιστημιούπολη και γενέτειρα του 
επί χρόνοια προέδρου της Τυνησίας Μπουργκίμπα 
και επίσκεψη στο μαυσωλείο του. Αναχώρηση 
και άφιξη στην Κερουάν και περιήγηση της πόλης 
με επισκέψεις στις δεξαμενές των Αγλαβιτών, το 
τέμενος του συντρόφου του προφήτη(κουρέα), με 
τα περίφημα αραβουργήματα και θα συνεχίσουμε 
την περιήγηση μας με το πρώτο ιερό Τέμενος που 
χτίστηκε στη βόρεια Αφρική. Έπειτα επίσκεψη 
στη Μεντίνα, με την ενδιαφέρουσα αγορά της. 
Αναχώρηση για την Τοζέρ με μία διαδρομή δίπλα 
στους πρόποδες του Άτλαντα, περνώντας από 
την Γκάφσα φθάνουμε στην μεγαλύτερη όαση της 
Τυνησίας, το Τοζέρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο. Μετά το δείπνο επίσκεψη του λαογραφικού 
μουσείου Νταρ Σαριέτ. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα : Τοζέρ - Νεφτά - Τσεμπίκα - Ταμέρζα - 
Ουνγκισμέλ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Περιήγηση στην πόλη 
του Τοζέρ με την ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα 
αρχιτεκτονική της και την αγορά της. Επίσκεψη της 
μεγαλύτερης όασης της Τυνησίας και καθώς τη 
διασχίζουμε, θα αισθανθούμε την ατμόσφαιρα της 
όασης και την δροσιά της. Επίσκεψη στο ζωολογικό 
κήπο της όασης όπου θα δούμε ζώα της ερήμου. 
Η διαδρομή αυτή προαιρετικά μπορεί να γίνει με 
Παϊτόνια. Γεύμα. Επιβίβαση σε 4 επί 4, επίσκεψη στο 
πανέρι της όασης της Νέφτα και συνεχίζουμε στις 
ορεινές οάσεις Τσεμπίκα, Ταμέρζα και Ουνγκισμέλ 
όπου βρίσκεται το στούντιο που γυρίστηκε η ταινία 

ο πόλεμος των άστρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
της Τοζέρ θα έχετε περιορισμένο χρόνο για 
χαλάρωση και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε σε 
διαμορφωμένο χώρο στην όαση όπου θα έχετε την 
ευκαιρία για μια μοναδική εμπειρία, της Βεδουινικης 
βραδιάς με παραδοσιακό δείπνο, παραδοσιακούς 
χορούς, γητευτές φιδιών, και χορό οριεντάλ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα : Τοζέρ - Σοτ Ελ Τζερίντ - Κίμπιλη - 
Ντούζ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για την 
Ντουζ, που είναι η πόρτα της ερήμου, διασχίζοντας 
την αλμυρή λίμνη του Σοτ Ελ Τζερίντ που η 
επιφάνεια της είναι καλυμμένη από αλάτι, όπου 
ιδιαίτερα μετά τη βροχή έχουμε την αίσθηση πως 
βρισκόμαστε σε παγετώνα και στην περιοχή αυτή 
συναντάμε και το φαινόμενο του αντικατοπτρισμού 
και επίσης το Σοτ Ελ Τζερίντ βρίσκουμε και τα 
περίφημα τριαντάφυλλα της ερήμου. Εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο μας, το οποίο βρίσκεται δίπλα 
στους αμμόλοφους και πριν τη δύση του ηλίου θα 
κάνουμε τη βόλτα στους αμμόλοφους της Σαχάρας 
με καμήλες για να απολαύσουμε τη μοναδικότητα, τη 
μεγαλοπρέπεια και την απεραντοσύνη της Σαχάρας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα : Ντούζ - Ματμάτα - Ελ Τζεμ - Σους - 
Πορτ ελ Καντάουι - Χαμμαμέτ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Αναχώρηση για το 
βορρά με επίσκεψη στα Ματμάτα χωριό Βερβερίνικο, 
μέσα σε ένα σεληνιακό τοπίο, χτισμένο σε ένα 
λόφο με τις περίφημες κατοικίες των Τρογλοβιτών, 
όπου θα επισκεφθούμε και μια τυπική κατοικία 
τους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο του Ελ Τζεμ. Συνεχίζοντας τη διαδρομή 
μας διασχίζοντας τους ατέλειωτους ελαιώνες, 
άφιξη στην Σους. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη 
στο φημισμένο Θέρετρο του Πορτ ελ Καντάουι με 
την χαρακτηριστική μαρίνα του και την πανέμορφη 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική του. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Χαμμαμέτ. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση

7η ημέρα : Χαμμαμέτ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη για να 
εξερευνήσετε το Χαμμαμέτ. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

8η ημέρα : Χαμμαμέτ - Τύνιδα - πτήση 
επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη για 
μπάνιο και χαλάρωση.(check out: 12.00) Νωρίς το 
απόγευμα μεταφορά στην Τύνιδα με επίσκεψη στις 
σκεπαστές αγορές της Τύνιδας για τα τελευταία 
σας ψώνια. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε 
στο παραδοσιακό εστιατόριο la victoire για το 
αποχαιρετιστήριο δείπνο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
της Τύνιδας για τη πτήση επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια 
• Φόροι & επίναυλοι καυσίμων
• Εφτά διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
• (7) πρωϊνά και (6) επιλεγμένα γεύματα ή 
δείπνα 
• Τοπικός διπλωματούχος ξεναγός-αρχηγός 
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα 
• Η εκδρομή στις ορεινές οάσεις με τζιπ 
4Χ4
• Βόλτα με καμήλες στους αμμόλοφους της 
Σαχάρας
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια ταξιδιού

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φιλοδωρήματα (10 ευρώ το άτομο τα οποία δίνονται 
στο αεροδρόμιο με την άφιξη) 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους
(25 ευρώ το άτομο) και γενικά όπου απαιτείται 
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Εl Mouradi Gammarth Tunis 5* (2Ν)
(Τύνιδα) - Ημιδιατροφή

&
Ras El Ain Tozeur 5* (2Ν)

(Tοζέρ)  – Ημιδιατροφή
&

Mouradi Douz 4* (1Ν)
(Ντουζ) – Ημιδιατροφή

&
Vincci Flora Hammamet 4* (2Ν)

(Χαμμαμέτ) – Ημιδιατροφή

Αναχωρήσεις :
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΠΟ 15/06 ΕΩΣ 07/09
Με ΑΕGEAN από

Αθήνα & Θεσσαλονίκη
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ! ! !

Θεσσαλονίκη  –  Αθήνα A3 7127 20.55-20.45
Αθήνα – Τύνιδα A3 734 23.45-23.59
Τύνιδα – Αθήνα A3 735 01.30-05.40

 Αθήνα - Θεσσαλονίκη A3  7104  06.45-07.40

670€
Από Αθήνα

785€
Από Θεσσαλονίκη

190€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

8 ημέρες

Πετάμε με

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: -15%
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Μεγάλος Γύρος Μαρόκου
Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ - Ερφούντ - Ουαρζαζάτ - Μαρακές

1η ημέρα: Πτήση για Καζαμπλάνκα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και βραδινή πτήση για 
Καζαμπλάνκα. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο για 
διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μητροπολιτική 
πρωτεύουσα του Μαρόκου, Ραμπάτ. Εκεί θα 
θαυμάσουμε το παλάτι του βασιλιά Χασάν Β΄, το 
μαυσωλείο του Μοχάμεντ Ε΄, τον πύργο Χασάν και 
την εντυπωσιακή Κάσμπα της Ουντάγια. Συνεχίζουμε 
για την πρώην αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές 
όπου θα δούμε την ιστορική πλατεία Λαχεντίμ γνωστή 
ως πλατεία καταστροφής της μεγαλοπρεπής πόλης 
Μπαμπ ελ Μανσούρ και το παλάτι Μουλάι Ισμαήλ. 
Τέλος, άφιξη στην ιερή πόλη Φεζ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Φεζ
Πρόγευμα και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση 
στη μεγαλύτερη πόλη σε πληθυσμό μετά την 
Καζαμπλάνκα και μία από τις τέσσερις αυτοκρατορικές 
πόλεις, Φεζ. Η ξενάγηση στην πρώτη μουσουλμανική 
Μεντίνα ξεκινάει από το παλαιότερο οχυρωμένο 
τμήμα της πόλης με τα 9.202 σοκάκια. 
Εκεί θα δούμε εξωτερικά την κορανική σχολή Μπου 
Ανανία και την εβραϊκή συνοικία Μελλάχ, ενώ θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το παλάτι των 
Μερενίδων, το τζαμί Καραουίν που αποτελούσε ένα 
από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του αραβικού τότε 
κόσμου και το μαυσωλείο του Μουλά Ιντρίς. Χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Φεζ - Μιντέλτ - Ερασίντια - Ερφούντ
Πρόγευμα και θα αφήσουμε τη Φεζ με προορισμό 
πόλεις και χωριά της οροσειράς του μέσου Άτλαντα. 
Θα περάσουμε από την ορεινή Ιφράν, το εμπορικό 
κέντρο Μιντέλτ και την Ερασίντια για να φτάσουμε 
στην Ερφούντ. Η πόλη ιδρύθηκε από τους Γάλλους 
σαν τοπικό διοικητικό κέντρο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Ερφούντ - δώρο σαφάρι στη 
Μερζούγκα με τζιπ 4x4 - Τινερχίρ - Ελ Κελάα - 
περιοχή Ουαρζαζάτ
Αφύπνιση νωρίς το πρωί για να ζήσουμε μια μοναδική 
εμπειρία. Θα αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους 
της Μερζούγκα με ειδικά διαμορφωμένα τζιπ 4x4 
όπου θα απολαύσουμε την ανατολή του ηλίου. 
Ακολούθως θα διασχίσουμε εντυπωσιακές οάσεις και 
θα περάσουμε από την Τινερχίρ, τη λεγόμενη «πόλη 
με τις χίλιες κάσμπες», την M’ Γκούνα Ελ Κελάα «πόλη 
των ρόδων» και την Σκούρα για να καταλήξουμε 

στην περιοχή της Ουαρζαζάτ, γνωστή και ως «πύλη 
της ερήμου» που αποτελούσε παλιότερα οχυρό των 
γάλλων λεγεωνάριων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.
6η ημέρα: Ουαρζαζάτ - Μαρακές
Πρόγευμα και ακολουθεί ημέρα ξενάγησης στην 
Ουαρζαζάτ. Αποτελεί προπύργιο της ερήμου και 
διαθέτει δύο από τις ομορφότερες κάσμπες του 
Μαρόκου τις οποίες θα επισκεφθούμε. Η πρώτη 
γνωστή ως κάσμπα Ταουρίρτ (εξωτερική επίσκεψη) 
ήταν τόπος κατοικίας του πασά Ταμί Ελ Γκλάουι 
με πύργους που υψώνονται πάνω από τις σκεπές 
των παραδοσιακών σπιτιών. Η δεύτερη κάσμπα 
ονομάζεται Αΐτ Μπεν Xαντού, έχει χαρακτηριστεί 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από 
την Unesco και έχει χρησιμοποιηθεί ως σκηνικό 
για πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε στο Μαρακές. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
7η ημέρα: Μαρακές - αποχαιρετιστήριο 
φολκλορικό θέαμα
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Θα 
δούμε, μεταξύ άλλων, εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, 
σύμβολο του Μαρακές, το παλάτι Ελ Μπαχία και 
το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ, πανέμορφο ανάκτορο 
που στεγάζει μια εντυπωσιακή συλλογή μαροκινών 
λαϊκών τεχνών. Συνεχίζουμε με τη φημισμένη 
πλατεία Τζεμάα ελ Φνα γνωστή ως «Πλατεία των 
Θαυμάτων». Η Τζεμάα ελ Φνα αποτελεί σύμβολο του 
Μαρακές, όπου επί καθημερινής βάσης εκτυλίσσεται 
ένα μαγευτικό θέαμα, που το συνθέτουν υπαίθριοι 
αυτοσχέδιοι πάγκοι-εστιατόρια, γητευτές φιδιών, 
παραμυθάδες, σε συνδυασμό πάντα με τα εκατοντάδες 
μαγαζιά που ξετρυπώνουν στις πιο απίθανες γωνίες 
των εμπορικών περιοχών που ονομάζονται σουκς. Η 
Μεντίνα του Μαρακές (παλιά πόλη) έχει ανακηρυχθεί 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. 
Στη συνέχεια, προαιρετικά, θα περιηγηθούμε στα 
μονοπάτια του ολάνθιστου παραμυθένιου κήπου 
Μαζορέλ όπου βρίσκεται και το μνημείο για τον Yves 
Saint Laurent, ο οποίος εξασφάλισε τη διατήρηση 
των κήπων με προσωπική φροντίδα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και στη συνέχεια θα μεταβούμε 
για το αποχαιρετιστήριο φολκλορικό γλέντι, όπου θα 
απολαύσουμε ένα φανταστικό θέαμα.
8η ημέρα: Μαρακές - Καζαμπλάνκα – πτήση 
επιστροφής 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καζαμπλάνκα, 
οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου. Θα 
ξεναγηθούμε στην κεντρική αγορά, στην πλατεία 
Ηνωμένων Εθνών, στην πλατεία Μοχάμεντ Ε’, στο 
μέγα τζαμί του Χασάν Β’ (εξωτερικά), στην παραλιακή 
λεωφόρο Κορνίς όπου θα έχουμε χρόνο για να 
απολαύσουμε τον καφέ μας και την πλούσια συνοικία 
Άνφα με τον ιππόδρομο και τα γήπεδα γκολφ. 
Ελεύθερος χρόνος και το βράδυ μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
9η ημέρα: Άφιξη στην πόλη μας.
Μετά από μία βραδινή πτήση, άφιξη στην πόλη μας 
το πρωί.

9 ημέρες

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 260€
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια 
του εξωτερικού
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 5*
• Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο
• Φολκλορική βραδιά με ποτό
• Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός
• Τοπικοί ξεναγοί
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Φιλοδωρήματα 20€

Προσφορά!
Για κρατήσεις έως ένα μήνα 

πριν την αναχώρηση έκπτωση 
100€ στο ζευγάρι!Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές

και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Suisse 4*sup (1Ν) (Καζαμπλάνκα) - Ημιδιατροφή
&

Zalagh Parc Palace 5* (2Ν) – (Φεζ) - Ημιδιατροφή
&

Belere 4* (1Ν) (Ερφούντ) – Ημιδιατροφή
&

Oscar 4* (1Ν) (Ουαρζαζάτ) – Ημιδιατροφή
&

Grand Mogador Menara 5* (2Ν) (Μαρακές) – Ημιδιατροφή

Αναχωρήσεις 8, 22, 29/ΑΥΓ & 17/ΟΚΤ
Με ΑΕGEAN από

Αθήνα & Θεσσαλονίκη
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Θεσσαλονίκη – Αθήνα A3 7121 17:30-18:20
Αθήνα – Καζαμπλάνκα A3 736 22:00-00:20
Καζαμπλάνκα – Αθήνα  A3 737 01:05-07:15
Aθήνα – Θεσσαλονίκη A3 7108 08:50-09:45

  1020€
από Αθήνα

1050€  
από Θεσσαλονίκη

380€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Πετάμε με

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: -15%
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Μαδαγασκάρη
Η Χώρα των Θαυμάτων

1η ημέρα: Πτήση για Ανταναναρίβο
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την 
πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, την Ανταναναρίβο.

2η ημέρα: Ανταναναρίβο
Άφιξη στην Ανταναναρίβο ή και Τάνα, όπως την 
ονομάζουν χαϊδευτικά οι ντόπιοι. Η πόλη βρίσκεται 
στο κέντρο του νησιού και σε υψόμετρο 1.380 
μέτρων. Συνάντηση με τον τοπικό μας οδηγό-ξεναγό 
και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Απόγευμα ελεύθερο για ξεκούραση ή μια 
πρώτη βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Ανταναναρίβο - Αντσιραμπέ
Πρωινό και αναχώρηση οδικώς νότια για το 
Αντσιραμπέ. Η διαδρομή είναι μαγευτική, καθώς 
θα διασχίσουμε βουνά, ηφαιστειακούς λόφους και 
ορυζώνες. Θα δείτε επίσης πολλά ταφικά μνημεία, 
σημαντικό κομμάτι των ντόπων ανθρώπων και 
την πίστη τους στην μεταθανάτια ζωή. Άφιξη 
το απόγευμα στην αποικιακή πόλη Αντιραμπέ, 
που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.500 μέτρων και 
δημιουργήθηκε από Νορβηγούς ιεραποστόλους. 
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας, θα δούμε 
μεγάλες αποικιακές βίλες, ανθισμένους κήπους και 
διάσημες θερμοπηγές. Παντού στον δρόμο βλέπει 
κανείς τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα τρίτροχα 
ποδήλατα, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
αντικειμένων και επιβατών, κληρονομιά από Κινέζους 
εργάτες, που δούλευαν στις κατασκευές δρόμων 
και σιδηροδρόμων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Αντσιραμπέ - Αμποσίτρα - Ρανομαφάνα 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα 
χειροτεχνιών των Μαλαγάσοι, την Αμποσίτρα, όπου 
θα έχουμε χρόνο να θαυμάσουμε τα περίφημα 
ξυλόγλυπτά της. Συνεχίζουμε για το Αμποχιμαχασόα, 
όπου μπορείτε εξ ιδίων να γευτείτε ένα παραδοσιακό 
Μαλαγασιανό γεύμα. Αφήνοντας πίσω μας τα υψίπεδα 
της κεντρικής Μαδαγασκάρης, θα κατευθυνθούμε 
μέσω τροπικής πλέον βλάστησης στη Ρανομαφάνα. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Ρανομαφάνα – Φιανταραντσόα 

Μετά το πρωί, θα ακολουθήσει η επίσκεψή μας στο 
Εθνικό Πάρκο Ρανομαφάνα για να δούμε λεμούριους, 
χαμαιλέοντες και διάφορα είδη πουλιών στο φυσικό 
τους περιβάλλον. Εδώ μπορούμε να δούμε από 
κοντά τρία είδη των λεμούριων-μπαμπού, τον γκρίζο, 
το χρυσό και το μεγάλο, αλλά και πολλά άλλα είδη 
του «συμβόλου του νησιού». Με την ολοκλήρωση 
της επίσκεψής μας θα αναχωρήσουμε για τη 
Φιαναταντσόα, όπου θα περιηγηθούμε στην παλιά 
πόλη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Φιανταραντσόα - Αμπαλάβαο - 
Ρανοχίρα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το νοτιότερο τμήμα 
του νησιού. Ενδιάμεσος σταθμός της σημερινής 
οδικής μας διαδρομής αποτελεί το Αμπαλάβαο, μία 
οινοπαραγωγική περιοχή με τη μεγαλύτερη αγορά 
ζεμπού στη χώρα. Φθάνοντας στο Αμπαλάβαο, 
θα επισκεφθούμε ένα τοπικό αμπελώνα και το 
παραδοσιακό εργοστάσιο χαρτιού Antaimoro, 
όπου με τη χρήση ενός είδους μουριάς, της Avoha, 
δημιουργούν το περίφημο αυτό χαρτί. Συνεχίζουμε 
για το δεύτερο οδικό μισό, όπου το τοπίο αλλάζει, 
καθώς ταξιδεύουμε μέσω της «πύλης για το νότο» 
οροσειράς και της περιοχής της φυλής Μπετσιλέο, 
όπου το σκηνικό χαρακτηρίζεται από γρανιτένιες 
προεξοχές και απίθανους βραχώδεις σχηματισμούς. 
Εδώ αλλάζει και η τοπική αρχιτεκτονική σπιτιών 
με έντονες επιρροές από αφρικανικού στυλ 
μονοκατοικίες. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η ημέρα: Ρανοχίρα (Εθνικό Πάρκο Ισάλο)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η πρωινή μας εξερεύνηση 
στο πάρκο μας επιφυλάσσει μια ανεπανάληπτη 
εμπειρία. Πεδιάδες εναλλάσσονται με παράξενους 
βραχώδεις σχηματισμούς, μοναδικούς στον πλανήτη. 
Ο αέρας και το νερό τους έχουν δώσει περίεργες 
μορφές που θα σας ξαφνιάσουν. Ανάμεσα στους 
παράξενους σχηματισμούς των βράχων υπάρχουν 
τάφοι της φυλής Μπαρά. Η φύση με την απλότητά 
της για ακόμα μια φορά θα σας εντυπωσιάσει. Η 
χλωρίδα και η πανίδα μοναδική, δεν συναντάται 
πουθενά αλλού στον κόσμο και σίγουρα θα σας 
δημιουργήσει μία αίσθηση δέους. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε μια περιοχή του πάρκου που μοιάζει με 
όαση ανάμεσα στο πέτρινο τοπίο. Η περιοχή αυτή θα 
σας μαγέψει με τη φυσική "πισίνα" και τον καταρράκτη 
Ναμαζάχα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

8η ημέρα: Ρανοχίρα - Τουλεάρ - Ίφατυ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε σήμερα τη διαδρομή μας, 
μέσα από διάφορα χωριά αφρικανικών φυλών και 
ανθρακωρύχων ζαφειριών, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε τους περίφημους τάφους Μαχαφάλυ 
και φυσικά τα εξαιρετικά δέντρα μπαομπάμπ, με τα 
χαρακτηριστικά κλαδιά τους που μοιάζουν σαν ρίζες 
δέντρου. Χρόνος για μεσημεριανό γεύμα εξ ιδίων στο 
Τουλεάρ ή Τολιάρα, μια πολύβουη πόλη με το έντονο 
αφρικανικό χρώμα. Το απόγευμα θα φτάσουμε στο 
ψαροχώρι Ίφατυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

9η ημέρα: Ίφατυ
Πρωινό και δείπνο. Ελεύθερη ημέρα για χαλάρωση 
και ξεκούραση στη μαγευτική ακτή. Προαιρετικά 
μπορούμε να κάνουμε εκδρομή με παραδοσιακές 
πιρόγες για να δείτε τον κοραλλιογενή ύφαλο ή το 
δάσος των μπαομπάμπ.

10η ημέρα: Ίφατυ - Τουλεάρ - Ανταναναρίβο
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά 
μας στο αεροδρόμιο του Τουλεάρ και την πτήση μας 
για το Ανταναναρίβο. Άφιξη πίσω στην πρωτεύουσα 
και μεταφορά στο κέντρο για να ζήσετε την εμπειρία 
τοπικών αγορών. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση.

11η ημέρα: Ανταναναρίβο - πτήση επιστροφής
Σήμερα θα επισκεφθούμε την πρώτη πρωτεύουσα του 
νησιού, την Αμπουιμάνγκα, έδρα του βασιλείου των 
Μερίνα, πριν μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

12η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα
Άφιξη στην Ελλάδα.
Σημείωση: Για την καλύτερη διεκπεραίωση της 
εκδρομής, η σειρά του προγράμματος ενδέχεται 
να διαφοροποιηθεί χωρίς ωστόσο να παραληφθεί 
οτιδήποτε.

12 ημέρες - 9 διανυκτερεύσεις

Πετάμε με

Αγγλόφωνος Insider
στον προορισμό
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Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων (590€)
• Μία (1) αποσκευή και μία (1) 
χειραποσκευή έκαστος
• Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται 
παραπάνω
• Ημιδιατροφή καθημερινά, εκτός του 
Ανταναναρίβο
• Αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα 
περιηγήσεων με τοπικό επαγγελματία 
ξεναγό-οδηγό
• Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους και 
εθνικά πάρκα
• Παροχές νεόνυμφων
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες 
τοπικών αντιπροσώπων
• Ενημερωτικά έντυπα
Τοπικοί φόροι
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται
• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, 
υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.)
• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα
• Έξοδα προσωπικής φύσεως
• Βίζα εισόδου στη Μαδαγασκάρη (περίπου 35€), 
πληρωτέα κατά την άφιξη
 
Σημείωση: Τα ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται 
τουριστική βίζα κατά την άφιξη στη Μαδαγασκάρη. Θα 
πρέπει το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη 
ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Les 3 Metis (1Ν) (Ανταναναρίβο)
& Couleur Cafe (1N) (Αντσιραμπέ)

& Setam Lodge (1N) (Ρανομαφάνα)
& Zomatel (1N) (Φιαναραντόα)

& Relais de la Reine (1N) (Ρανοχίρα)
& Le Paradisier (1N) (Ίφατυ)

& Du Louvre (1N) (Ανταναναρίβο)

Αναχωρήσεις
25 ΜΑΙ, 22 ΙΟΥΝ, 13 ΙΟΥΛ, 31 ΑΥΓ, 20 ΣΕΠ, 19 ΟΚΤ

Με TURKISH 
από Αθήνα & Θεσσαλονίκη 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Aθήνα – Κων/πολη TK1844 2225-2355
ή

Θεσ/νικη – Κων/πολη ΤΚ1894 2130-2245
Κων/πολη – Ανταναναρίβο TK160 0150-1450
Ανταναναρίβο – Κων/πολη TK161 1555-0455*

Κων/πολη – Αθήνα ΤΚ1845 0715-0845
ή

Κων/πολη – Θεσ/νικη ΤΚ1881 0720-0840

2590€ 390€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Επιβάρυνση 150€ ανά άτομο για αναχώρηση από και προς Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο
(εσωτερική πτήση για Αθήνα με την Aegean, βάσει διαθεσιμότητας).
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Παταγονία & Γη του Πυρός
Τανγκό και Παγετώνες

1η ημέρα: Πτήση για Μπουένος Άιρες 
2η ημέρα: Μπουένος Άιρες - ξενάγηση πόλης - βόλτα 
στον ποταμό Tigre
3η ημέρα: Μπουένος Άιρες - πτήση για Ουσουάγια
4η ημέρα: Ουσουάγια - εκδρομή στη Γη του Πυρός και 
τα στενά Μπίνγκλ 
5η ημέρα: Ουσουάγια - Ελ Καλαφάτε – Σπήλαια Wali-
chu και Μουσείο Glaciarium
6η ημέρα: Ελ Καλαφάτε - ολοήμερη εκδρομή στον 
Παγετώνα Περίτο Μορένο και Νautica Safari Naviga-
tion 
7η ημέρα: Ελ Καλαφάτε - Πουέρτο Νατάλες 
8η ημέρα: Πουέρτο Νατάλες - εκδρομή στο Εθνικό 
Πάρκο Torres del Paine - Λίμνη Pehoe - απογευματινή 
εκδρομή στην Λίμνη Grey και τον Παγετώνα 
9η ημέρα: Πουέρτο Νατάλες - Πουέρτο Βάρας - 
Χιλιανή Παταγονία 
10η ημέρα: Πουέρτο Βάρας - Μπαριλότσε - Άνδεις 
11η ημέρα: Μπαριλότσε - ολοήμερη ξενάγηση πόλης 
και πανοραμική θέα της πόλης
12η ημέρα: Μπαριλότσε - Μπουένος Άιρες - βραδινή 
παράσταση Tango Show
13-15η ημέρα: Μπουένος Άιρες - πτήση επιστροφής 
στην Αθήνα

Σημείωση: Για την καλύτερη διεκπεραίωση της 
εκδρομής, η σειρά του προγράμματος ενδέχεται 
να διαφοροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να παραληφθεί 
οτιδήποτε.

15 ημέρες - 12 διανυκτερεύσεις

Πετάμε με

Ελληνόφωνος Insider
στον προορισμό

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 
από και προς Αθήνα
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων (890€ ανά άτομο)
• Μία (1) αποσκευή και μία (1) 
χειραποσκευή έκαστος
• Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται 
παραπάνω
• Πρωινό καθημερινά
• Αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα 
περιηγήσεων στην Αργεντινή & Χιλή
• Όλες οι είσοδοι σε αρχαιολογικούς 
χώρους & αξιοθέατα, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα
• Τοπικός ελληνόφωνος αντιπρόσωπος
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης
• Ενημερωτικά έντυπα
• Τοπικοί φόροι
• Ταξιδιωτική ατομική ασφάλεια & 
ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται 
• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, 
υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.)
• Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο 
πρόγραμμα
• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν 
αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα

Σημείωση: Τα ελληνικά διαβατήρια δεν χρειάζονται 
τουριστική βίζα για την Αργεντινή & Χιλή. Θα πρέπει 
το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ 
από την ημέρα άφιξης στη χώρα. Το ταξίδι εκτελείται 
με ελάχιστη συμμετοχή 12 ατόμων. Σε περίπτωση 
που η συμμετοχή είναι μικρότερη, το ταξίδι δεν 
ακυρώνεται και εκτελείται με επιβάρυνση.Τιμές & Παροχές

Αναχώρηση 2 ΑΥΓ 
με TURKISH από Αθήνα
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

2/8 Αθήνα - Κων/πολη 0555-0710
2/8 Κων/πολη -  Μπουένος Άιρες 0940-2130
4/8 Μπουένος Άιρες - Ουσουάια 0850-1225

6/8 Ουσουάια - Ελ Καλαφάτε 0850-1010
10/8 Πούντα Αρένας - Πουέρτο Μοντ 1055-1200
13/8 Μπαριλότσε - Μπουένος Άιρες 1110-1310
14/8 Μπουένος Άιρες - Κων/πολη 2255-2140*

16/8 Κων/πολη - Αθήνα 0100-0230

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Scala Hotel (2Ν) (Μπουένος Άιρες) 
& Los Acebos (2Ν) (Ουσουάια)

& Lagos del Calafate (2Ν)  (Ελ Καλαφάτε) 
& Costaustralis (2Ν) (Πουέρτο Νατάλες)

& Cumbre (1Ν) (Πουέρτο Βάρας)
& Cacique Inacaval (2Ν) (Mπαριλότσε)

&Scala Hotel (1Ν) (Μπουένος Άιρες)

4490€ 870€

Οι ώρες είναι τοπικές. Τα δρομολόγια των εσωτερικών πτήσεων ενδέχεται να αλλάξουν.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Θρύλοι του Περού
Πανέμορφες αποικιακές πόλεις και αξιοθέατα αρχαίων πολιτισμών

1η ημέρα: Πτήση για Λίμα
2η ημέρα: Άφιξη στη Λίμα - ξενάγηση πόλης
3η ημέρα: Λίμα - πτήση για Πουέρτο Μαλδονάδο - 
Reserva Amazonica
4η ημέρα: Reserva Amazonica
5η ημέρα: Reserva Amazonica - Πούερτο Μαλδονάδο 
- Κούσκο
6η ημέρα: Κούσκο - ξενάγηση πόλης
7η ημέρα: Κούσκο - Awanakancha - Πίσακ - Ollantay-
tambo - Ιερή Κοιλάδα
8η ημέρα: Ιερή Κοιλάδα - Μάτσου Πίτσου - Κούσκο
9η ημέρα: Κούσκο - Πούνο
10η ημέρα: Πούνο - Νησιά Uros - Nησί Taquile - 
Λίμνη Τιτικάκα - πτήση για Λίμα
11η ημέρα: Λίμα - πτήση επιστροφής
12η ημέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημείωση: Για την καλύτερη διεκπεραίωση της 
εκδρομής, η σειρά του προγράμματος ενδέχεται 
να διαφοροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να παραληφθεί 
οτιδήποτε.

12 ημέρες - 10 διανυκτερεύσεις

Πετάμε με

Ελληνόφωνος Insider
στον προορισμό

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 
με την Iberia μέσω Μαδρίτης από και προς 
την Αθήνα
• Εσωτερικό αεροπορικό εισιτήριο Λίμα - 
Πούερτο Μαλδονάδο, Πουέρτο Μαλδονάδο 
- Κούσκο, Πούνο - Λίμα σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων (890€)
• Μία (1) αποσκευή και μία (1) 
χειραποσκευή ο έκαστος
• Διαμονή δέκα (10) διανυκτερεύσεων 
σε επιλεγμένα deluxe ξενοδοχεία, όπως 
αναφέρεται παραπάνω
• Πρωινό καθημερινά, πλήρης διατροφή 
στην • Αμαζονία και τρία μεσημεριανά 
γεύματα με βάση το πρόγραμμα
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές, 
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Όλες οι είσοδοι σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους, όπως 
αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος
• Ελληνόφωνος συνοδός/ αρχηγός
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες 
τοπικών αντιπροσώπων
• Ενημερωτικά έντυπα
• Τοπικοί φόροι
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται
• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, 
υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.)
• Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς/οδηγούς
• Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο 
πρόγραμμα
• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν 
αναφέρονται στο καθημερινό πρόγραμμα
• Φόρος εξόδου του Περού, ο οποίος αντιστοιχεί 
σε 45$ κατ’ άτομο και πληρώνεται επιτόπου στο 
αεροδρόμιο της Λίμα, αφού εκδοθούν οι κάρτες 
επιβίβασης της πτήσης επιστροφής
• Εσωτερική πτήση από Θεσσαλονίκη για Αθήνα μετ’ 
επιστροφής (περίπου 180€ ανά άτομο)

Σημείωση: Τα ελληνικά διαβατήρια δεν χρειάζονται 
τουριστική βίζα για το Περού. Θα πρέπει το 
διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από 
την ημέρα άφιξης στη χώρα.

Τιμές & Παροχές

Αναχώρηση 10 ΑΥΓ 
με IBERIA από Αθήνα

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

10/8 Αθήνα - Mαδρίτη 1545-1840
10/8 Μαδρίτη - Λίμα 2355-0435*

12/8 Λίμα – Π.Μαλδονάδο 0800-1100
14/8 Π.Μαλδονάδο - Κούσκο 1240-1330

19/8 Τζουλιάκα - Λίμα 2140-2315
20/8 Λίμα - Μαδρίτη 1125-0600*
21/8 Μαδρίτη - Αθήνα 1030-1500

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Dazzler Hotel (3Ν)
(Λίμα)

& Reserva Amazonica (2Ν)
(Πουέρτο Μαλδονάδο)
& Xima Hotel (3Ν)

(Κούσκο)
& Aranwa Sacred Valley (1Ν)

 (Ιερή Κοιλάδα)
& Libertador Lago Titicaca (1Ν)

 (Πούνο)

3950€ 690€

Οι ώρες είναι τοπικές. Τα δρομολόγια των εσωτερικών πτήσεων ενδέχεται να αλλάξουν.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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What’s HOT?
Ευρώπη 2019

Adventure Γύρος Ισλανδίας
Εξερευνήστε την εκπληκτική χώρα της Ισλανδίας 
και ξεφύγετε από τα συνηθισμένα. Ελάτε κοντά 

σε έναν λαμπερό παγετώνα, δείτε μοναδικά 
ηφαίστεια και εκπληκτικούς καταρράκτες

ΣΕΛ 36-39

Μάλτα, Γκόζο & Κομίνο 
Το νησιωτικό σύμπλεγμα στο κέντρο της 

Μεσογείου, ένας τόπος συγκλονιστικά αξιόλογος 
σας περιμένει να τον ανακαλύψετε αυτό το 

καλοκαίρι με απευθείας πτήσεις 
ΣΕΛ 44-47

Βιθυνία & Καππαδοκία 
Ένα  εξαιρετικό  ταξίδι στη γη της Ανατολίας , 

μία αξεπέραστη  γνωριμία  με τον Καππαδοκικό  
πολιτισμό   και τις γειτονικές   περιοχές  της  
Βιθυνίας και της θάλασσας  του Μαρμαρά

ΣΕΛ 50-52

Παρίσι με διαμονή στη Disney 
Ταξίδι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για οικογένειες, γεγονός 

που δίνει την ευκαιρία, να γνωρίσετε εσείς και τα 
παιδιά σας , νέους φίλους και να δημιουργηθούν 
σχέσεις που θα κρατήσουν στον χρόνο μέσα από 

αυτό το ταξίδι.
ΣΕΛ 40-43

Mυστηριακή Σκωτία & Ηighlands 
Μία εκδρομή αφιερωμένη στη Σκωτία, με χρόνο 

να χαρείτε το Εδιμβούργο, την αναγεννημένη 
Γλασκώβη και φυσικά να γνωρίσετε την 

Σκωτσέζικη ύπαιθρο, τα περίφημα Χάιλαντς και 
Λόουλαντς με τα πανέμορφα κάστρα 

ΣΕΛ 48-49

Σκανδιναβία & Νορβηγικά Φιόρδ
Μοναδική εκδρομή στην πανέμορφη Σκανδιναβία 

και στα εκπληκτικά φιόρδ της Νορβηγίας. 
Απολαύστε τις κρουαζιέρες που προσφέρει 

η εκδρομή και χαθείτε στη μοναδικότητα των 
τοπίων.
ΣΕΛ 53

Πανόραμα Πολωνίας
Εκδρομή στα μοναδικά μνημεία της χώρας και 

τις πανέμορφες πόλεις της Βαρσοβίας, της 
Κρακοβίας και του Βρότσλαβ. Νοιώστε την 

δύναμη των συναισθημάτων στο Άουσβιτς μέσα 
από αυτή την όμορφη εκδρομή. 

ΣΕΛ 54

Χώρες της Βαλτικής  
Ευκαιρία να γνωρίσετε τις Βαλτικές Χώρες με 
τις απευθείας πτήσεις της AIR BALTIC για τη 

Ρίγα της Λετονίας. Μοναδικό οδοιπορικό στις 
Βόρειες Χώρες το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να 

γνωρίσουμε ανεξερεύνητες περιοχές.
ΣΕΛ 56

Διακοπές στην Ελλάδα
Εκμεταλλευτείτε τις μοναδικές προσφορές μας 

στα ξενοδοχεία για να ταξιδέψετε με το δικό 
σας Ι.Χ. στην Ελλάδα ή επιλέξτε κάποιο από τα 
μοναδικά νησιά με τα προγράμματα FLY  DRIVE 

στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
ΣΕΛ 62-66
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Adventure Γύρος Ισλανδίας
Ταξιδέψτε στο διάσημο Ring Road της Ισλανδίας
με small group και έμπειρους τοπικούς ξεναγούς

8 ημέρες

Αγγλόφωνος Insider
στον προορισμό

Πετάμε με

Αυτό το 8ήμερο ταξίδι είναι πραγματικά ιδανικό για αυτούς που επισκέπτονται 
την Ισλανδία για πρώτη φορά και θέλουν να πάρουν την καλύτερη δυνατή 
γεύση από τη χώρα. Εξερευνήστε την εκπληκτική χώρα της Ισλανδίας και 
ξεφύγετε από τα συνηθισμένα. Ελάτε κοντά σε έναν λαμπερό παγετώνα, δείτε 
μοναδικά ηφαίστεια και εκπληκτικούς καταρράκτες. Χαλαρώστε στα Λουτρά 
του Myvatn, δείτε τις φάλαινες στα Βόρεια και συναντήστε ταξιδιώτες από 
όλο τον κόσμο κρατώντας μοναδικές αναμνήσεις. 
 
Επίπεδο Φυσικής κατάστασης που απαιτείται: Εύκολο

Highlights

• Εγγυημένες αναχωρήσεις ακόμη και με 2 άτομα
• Ταξιδέψτε με μικρό group στα highlights της Ισλανδίας παρέα με ταξιδιώτες 
από όλο τον κόσμο
• Δείτε το μοναδικό Ring Road της Ισλανδίας
• Θαυμάστε τον Χρυσό Κύκλο της Ισλανδίας (Þingvellir, Gullfoss, Geysir)
• Παγετώνας Vatnajökull 
• Δείτε τη Νότια Ακτή (Seljalandsfoss, Skógafoss, Reynisfjara)
• Εθνικό Πάρκο Skaftafell
• Παγετώνας Lagoon Jökulsárlón 
• Δείτε τα Λουτρά του Myvatn
• Καταρράκτες Dettifoss & Goðafoss
• Επισκεφθείτε το Siglufjörður
• Απολαύστε τις θερμές πηγές Deildatunguhver
• Καταρράκτες Hraunfossar
• Δυνατότητα επέκτασης στο Blue Lagoon
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1η ημέρα: Πτήση για Reykjavík - άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
Πτήση για Ρέικιαβικ. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση και προετοιμασία 
για τον γύρο της Ισλανδίας.
Διαμονή στο ξενοδοχείο Island 4* στο Reykjavík ή 
παρόμοιο

2η ημέρα: Χρυσός Κύκλος & Νότια Ακτή 
Απόσταση που θα διανύσουμε: 290 χλμ.
Η εμπειρία σας ξεκινάει με την παραλαβή σας από 
το ξενοδοχείο σας στο Ρέικιαβικ στις 08.00 π.μ. το 
πρωί. Όλη η διαδικασία κρατάει 30 λεπτά μέχρι να 
παραλάβουμε και τους υπόλοιπους συνταξιδιώτες σας. 
Την πρώτη ημέρα θα εστιάσουμε στην εξερεύνηση των 
αξιοθέατων του διάσημου Χρυσού Κύκλου (Golden 
Circle). Θα επισκεφθούμε το Þingvellir National Park 
το οποίο έχει χαρακτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco για τη 
γεωλογική και ιστορική του σημασία. Εδώ οι Ισλανδοί 
ίδρυσαν την πρώτη τους Βουλή το 930 Alþingið, 
μια από τις πρώτες δημοκρατικές κυβερνήσεις στον 
κόσμο. Ο εκάστοτε ομιλητής είχε ένα μοναδικό σκηνικό 
από πίσω του, καθώς στεκόταν μπροστά σε έναν 
μοναδικό βράχο. Ο επόμενος σταθμός μας θα είναι 
το Geysir το οποίο επί της ουσίας είναι η θερμή πηγή 
που έδωσε το όνομά της σε αυτό το φαινόμενο όταν 
υιοθετήθηκε η αγγλική λέξη «geyser». Δείτε τη θερμή 
πηγή Strokkur να εκτινάσσει στον αέρα ζεστό νερό 
και ατμό κάθε λίγα λεπτά και θαυμάστε τις μοναδικές 
φούσκες. Θα συνεχίσουμε στον καταρράκτη Gullfoss 
όπου θα δείτε την ονειρική χρυσαφένια ομίχλη που 
δημιουργείται από το νερό, καθώς ο Hvítá (ο Λευκός 
Ποταμός) πέφτει κάτω από τον Langjökull (τον Μεγάλο 
Παγετώνα). Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο μας κοντά 
στο χωριό Vik, θα επισκεφθούμε τους καταρράκτες 
Seljalandsfoss & Skógafoss. Ο καταρράκτης Seljaland-
sfoss  είναι πολύ ασυνήθιστος, επειδή κάποιος μπορεί 
να σταθεί από πίσω του, δίνοντας στον επισκέπτη ένα 
μοναδικό πλεονέκτημα.

Διαμονή στο ξενοδοχείο Dyrholaey κοντά στο 
χωριό VIK ή παρόμοιο

3η ημέρα: Vík - Skaftafell - Εθνικό Πάρκο Vatna-
jökull - Jökulsárlón Glacier Lagoon - Höfn
Απόσταση που θα διανύσουμε: 280 χλμ.
Μετά το πρωινό θα εξερευνήσουμε την παραλία Rey-

nisfjara  με τη μαύρη άμμο και τις μοναδικές κορυφές 
Reynisdrangar και θα επισκεφθούμε το σπήλαιο 
των βασαλτών. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 
τους παγετώνες. Θα περάσουμε από τον ξακουστό 
παγετώνα Mýrdalsjökull, ο οποίος είναι το σπίτι ενός 
από τα πιο διάσημα ηφαίστεια κάτω από τον πάγο, του 
Katla. Σε συνθήκες καλής ορατότητας θα πάρετε μια 
εικόνα της λάβας. Θα θαυμάσετε τα αποτελέσματα από 
παλιότερες ηφαιστειακές εκρήξεις, καθώς διαπερνάμε 
το πεδίο λάβας Eldhraun, με κατεύθυνση το Skaftafell 
στο Εθνικό Πάρκο Vatnajökull. Το Skaftafell  είναι 
μια πραγματική όαση με πράσινα δάση σημύδας και 
πλούσια βλάστηση, ένα καταπράσινο κόσμημα στη 
μέση της μαύρης ερήμου. Στη συνέχεια θα έχουμε 
την ευκαιρία για περπάτημα 3 ωρών στον παγετώνα, 
συνοδευόμενοι από ειδικό ξεναγό σε ένα μονοπάτι 
του παγετώνα Vatnajökull, του μεγαλύτερου στην 
Ευρώπη. Στη συνέχεια θα δούμε τον περίφημο 
παγετώνα Jökulsárlón Glacier Lagoon.  Θαυμάστε 
τη μαγευτική λιμνοθάλασσα γεμάτη με πάγο και δείτε 
τη διάσημη Diamond Beach. Θα νιώσετε σα να είστε 
σε σκηνικό ταινίας. Μη ξεχνάτε ότι εδώ γυρίστηκαν 
σκηνές του James Bond. Η διαμονή μας θα γίνει στην 
περιοχή Höfn, ευρύτερα γνωστή ως η πρωτεύουσα 
του αστακού της Ισλανδίας.

Διαμονή στο ξενοδοχείο Hofn-Inn στην περιοχή 
Höfn ή παρόμοιο

4η ημέρα: Aνατολικά Fjords - Καταρράκτες Hengi-
foss & Litlanesfoss - Djúpivogur - Egilsstaðir
Απόσταση που θα διανύσουμε:  236 χλμ.
Σήμερα θα ανακαλύψουμε τα Ανατολικά Φιόρδς 
της Ισλανδίας. Συνεχίζουμε την πορεία μας κατά 
μήκος της ακτογραμμής, περνώντας στενούς 
δρόμους γύρω από τη Hvalnes, μία εκπληκτική 
χερσόνησο. Θα σταματήσουμε στο Djúpivogur, ένα 
παραδοσιακό μικρό ψαροχώρι. Εκεί θα κάνουμε μια 
αναζωογονητική πεζοπορία προς τον Hengifoss, τον 
δεύτερο ψηλότερο καταρράκτη της Ισλανδίας (128μ) 
και επίσης θα δούμε τον καταρράκτη Litlanesfoss, ο 
οποίος πλαισιώνεται από γιγάντιες εξαγωνικές στήλες 
βασάλτης. Η πεζοπορία διαρκεί περίπου 3 ώρες. Θα 
δείτε ένα πανέμορφο φαράγγι όπου τα στρώματα από 
ηφαιστειακές εκρήξεις στην αρχαιότητα μπορούν να 
φανούν στο πολύχρωμο πρόσωπο του βράχου. Τέλος 
θα καταλήξουμε στο Egilsstaðir όπου θα περάσουμε 
τη νύχτα μας σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Διαμονή στο ξενοδοχείο Valaskjalf στο Egilsstaðir  
ή παρόμοιο

5η ημέρα: Καταρράκτης Dettifoss - Θερμά Λουτρά 
Mývatn - Καταρράκτης Goðafoss - Akureyri
Απόσταση που θα διανύσουμε: 346 χλμ.
Σήμερα θα κατευθυνθούμε προς τον Βορρά της 
Ισλανδίας. Από το Egilsstaðir οδηγούμαστε μέσα 
από την ερημιά της Möðrudalur, της ψηλότερης 
φάρμας στην Ισλανδία για πολλές γενιές, όπου 
πλέον βρίσκεται ένα εστιατόριο στα 469 μέτρα. Θα 
σταματήσουμε στον Dettifoss, τον πιο ‘’δυνατό’’ 
καταρράκτη της Ευρώπης, όπου η ογκώδης ροή του 
θα σας εντυπωσιάσει. Έπειτα θα εξερευνήσουμε τα 
μυστικά τοπία γύρω από τη λίμνη στο Mývatn  και από 
εδώ αρχίζει ο σουρεαλισμός καθώς κατευθυνόμαστε 
στη γεωθερμική περιοχή Námaskarð. Το σκηνικό 
εκπληκτικό με θερμές πηγές και το νερό και οι ατμοί 
να αναβλύζουν μοναδικά. Το θαύμα συνεχίζεται 
όταν επισκεπτόμαστε τον κρατήρα Hverfjall και τους 
μοναδικούς σχηματισμούς από λάβα Dimmuborgir, 
γνωστοί και ως τα Σκοτεινά Κάστρα. Επόμενη μας 
στάση τα θερμά λουτρά του Mývatn, αυτά που οι 
Ισλανδοί αποκαλούν Jarðbóðin επειδή το ζεστό νερό 
έρχεται κατευθείαν μέσα από τη γη. Εδώ θα σας δοθεί 
η ευκαιρία να κάνετε μοναδικά θερμά λουτρά στις 
πισίνες. (Extra δραστηριότητα που προτείνουμε να την 
κλείσετε εκ των προτέρων). Εδώ μπορείτε να κάνετε 
λουτρά στο φυσικό αλκαλικό νερό με θερμοκρασίες 
36 – 40 C. Για αυτούς που δεν θα επιλέξουν τα λουτρά 
θα έχουν την ευκαιρία για χαλάρωση στην καφετέρια 
όπου μπορούν να θαυμάσουν μοναδική θέα. Ο άγριος 
και σχηματισμένος σε σχήμα ημισελήνου καταρράκτης 
Goðafoss, είναι η τελευταία μας στάση για σήμερα 
πριν κατευθυνθούμε στο Eyjafjörður, πανέμορφο 
φιόρδ με ψηλά βουνά. Η διαμονή μας απόψε θα γίνει 
σε ξενοδοχείο κοντά στο Akureyri.

Διαμονή στο ξενοδοχείο Dalvik κοντά στο
Akureyri ή παρόμοιο

6η ημέρα: Παρατήρηση φαλαινών στο Dalvík - 
Siglufjörður  - Χερσόνησος Tröllaskagi - Bifröst
Απόσταση που θα διανύσουμε: 360 χλμ.
Μετά το πρωινό θα κάνουμε μια σύντομη στάση 
στο Akureyri, την πρωτεύουσα του Βορρά. Έπειτα 
περνώντας ανάμεσα από το φιόρδ Eyjafjörður θα 
καταλήξουμε στο Dalvik. Από το τοπικό γραφικό λιμάνι 
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θα πάρουμε το πλοίο για το 3ωρο ταξίδι μας όπου 
καλώς εχόντων των πραγμάτων θα παρατηρήσουμε 
φάλαινες, δελφίνια και μερικές φορές μέχρι και 
όρκες-δολοφόνους. Φάλαινες βλέπουμε στο 98% των 
ταξιδιών μας εδώ. 
Ελπίζουμε να είστε μέσα στους τυχερούς. Θα έχετε 
την ευκαιρία να δοκιμάσετε την τύχη σας στην αλιεία 
και επίσης να γευτείτε υπέροχα φρέσκα ψάρια. Όταν 
βγούμε πάλι στην ξηρά κατευθυνόμαστε προς το 
Siglufjörður, ένα γοητευτικό ψαροχώρι με πλούσια 
ιστορία. 
Στις αρχές του 20ου αιώνα η κοινότητα έγινε η 
πρωτεύουσα της αλιείας ρέγγας του Ατλαντικού. 
Η περιήγηση γύρω από τη χερσόνησο Tröllaskagi θα 
σας δείξει μερικά από τα πιο εκπληκτικά σκηνικά της 
Ισλανδίας. Εδώ θα δείτε πως είναι η ζωή στα χωριά 
της Ισλανδίας. Στο τέλος θα καταλήξουμε στο Bifröst, 
μια μικρή πανεπιστημιούπολη για τη διανυκτέρευσή 
μας.

Διαμονή στο ξενοδοχείο Laugarbakki κοντά στο 
Bifröst ή παρόμοιο

7η ημέρα: Borgarfjörður - Reykholt - Hraunfossar 
- Hvalfjörður - Reykjavík
Απόσταση που θα διανύσουμε: 200 χλμ.
Η τελευταία ημέρα μας βρίσκει στη Δυτική Ισλανδία, 
μια περιοχή που το Lonely Planet ανακήρυξε έναν από 
τους καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως για το 
2016. Θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη πεζοπορία στον 
ηφαιστειακό κρατήρα Grábrók. Σε μια καθαρή μέρα 
θα δείτε μοναδική θέα στη λάβα που καλύπτει όλη την 
περιοχή. Το Borgarfjörður έχει πολλά αξιοθέατα και 
εδώ θα εστιάσουμε σήμερα. 
Θα σταματήσουμε στη θερμή πηγή Deildartun-
guhver, στον θρυλικό καταρράκτη Barnafoss και 
στον καταρράκτη Hraunfossar. Στη συνέχεια το 
γραφικό Reykholt, σπίτι του Snorri Sturluson, 
Ισλανδού ιστορικού, δικηγόρου, πολιτικού, ποιητή 
και συγγραφέα. Στο τέλος οδηγώντας γύρω από 
το γραφικό φιορδ Hvalfjörður, θα καταλήξουμε στο 
Ρέικιαβικ γύρω στις 5 με 6 το απόγευμα.

Διαμονή στο ξενοδοχείο Island 4* στο Reykjavík 
ή παρόμοιο

8η ημέρα: Reykjavík - πτήση επιστροφής
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ρέικιαβικ για την 
πτήση της επιστροφής.
Σημείωση: Για την καλύτερη διεκπεραίωση της 
εκδρομής, η σειρά του προγράμματος ενδέχεται 
να διαφοροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να παραληφθεί 
οτιδήποτε.

Παρατηρήσεις:
Αυτά τα εκπληκτικά αξιοθέατα που θα δούμε κατά 
τη διάρκεια του tour είναι ο κεντρικός πυρήνας της 
εκδρομής, αλλά η Ισλανδία έχει κάτι διαφορετικό να 
προσφέρει για κάθε εποχή του χρόνου και υπάρχουν 
κάποια extras ανάλογα με την εποχή.

Από το τέλος Αυγούστου μέχρι τον Απρίλιο υπάρχει 
η πιθανότητα να δούμε το Βόρειο Σέλας με τα 
μαγικά χρώματα στον ουρανό. Το χειμώνα υπάρχει 
επίσης επίσκεψη σε σπήλαιο από πάγο. Το καλοκαίρι 
ο Αρκτικός ήλιος βασιλεύει και αντανακλά στις 
ακτογραμμές. Στα ανατολικά εάν είμαστε τυχεροί θα 
δούμε μονοπάτια με ταράνδους.
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Περιλαμβάνονται  
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων
• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο
• 20kg αποσκευή ο καθένας και 8kg 
χειραποσκευή
• 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 
• Πρωινό καθημερινά
• Τοπικός αγγλόφωνος αρχηγός – ξεναγός 
κατά τη διάρκεια της εκδρομής
• Ειδικοί ξεναγοί για τις πεζοπορίες στους 
παγετώνες
• Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα με minibus
• Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός 
ασφαλείας
• Free Wifi στο λεωφορείο

Δεν περιλαμβάνονται 
• Οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, πάρκων, 
θεαμάτων κτλ.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων

Σημείωση: Η εταιρεία που διοργανώνει το ταξίδι έχει 
δικαίωμα να αλλάξει τη ροή του προγράμματος εάν 
κριθεί σκόπιμο λόγω καιρικών συνθηκών. Επίσης 
λόγω των πολύ λίγων επιλογών διαμονής στην 
Ισλανδία, βάσει διαθεσιμότητας μπορεί να αλλάξει 
λίγο το πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα 
θα εκτελεστεί με απόλυτη επιτυχία.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Island Hotel (1Ν) (Ρεύκιαβικ)
& Dyrholaey (1Ν) (Βικ)
& Hofn-Inn (1Ν) (Χοφν)

& Valaskjalf (1Ν) (Εγκίσταλδιρ)
& Dalvik (1Ν) (Ακουρέιρι)

& Laugarbakki (1Ν) (Μπίφροστ)
& Island Hotel (1Ν) (Ρεύκιαβικ)

2695€

Καθημερινές Αναχωρήσεις 
Μάιος - Οκτώβριος

με SAS, BRITISH, LUFTHANSA 
από Αθήνα & Θεσσαλονίκη 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Ζητήστε μας τις πτήσειςSpecial Price
κατά άτομο σε δίκλινο 

01 ΙΟΥΛ - 31 ΑΥΓ

2795€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price 
κατά άτομο σε δίκλινο 

01 ΜΑΐ - 30 ΙΟΥΝ
& 01 ΣΕΠ - 30 ΟΚΤ

Ξενοδοχείο

Special Price: Ειδική τιμή του ομαδικού προγράμματος ισχύει για κράτηση έως τις 15 Ιουνίου και για περιορισμένο 
αριθμό συμμετοχής. Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου αυξάνεται κατά 100€ ανά άτομο.



42

Ταξίδια ειδικά & αποκλειστικά σχεδιασμένα για οικογένειες

Παρίσι Family με διαμονή στη Disneyland

3 διανυκτερεύσεις στο Παρίσι & 2 στη Disneyland Πετάμε με

Θετικά σημεία του ταξιδιού 
• Απευθείας πτήσεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο με την Transav-
ia Airlines
• Ταξίδι αποκλειστικά για οικογένειες, γεγονός που δίνει την ευκαιρία, να 
γνωρίσετε εσείς και τα παιδιά σας, νέους φίλους και να δημιουργηθούν 
σχέσεις που θα κρατήσουν στον χρόνο μέσα από αυτό το ταξίδι
• Πρόγραμμα σωστά δομημένο, βασισμένο στους μικρούς εξερευνητές 
αλλά και στους γονείς τους
• Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου με επίσημο ξεναγό και ξενάγηση 
στην πόλη 
(τα εισιτήρια εισόδου  αξίας 20 € για τον ενήλικα στο Μουσείο του 
Λούβρου περιλαμβάνονται) 
• Ανάβαση στον Πύργο του Άιφελ για όσους το επιθυμούν
• Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού με τα 
απολιθώματα των δεινοσαύρων
• Επίσκεψη στο διάσημο Aquarium de Paris, το φημισμένο ενυδρείο της 
πόλης
• Επίσκεψη στην Πόλη των Παιδιών (Cite Des Enfants) όπου οι μικροί 
εξερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε βιωματικές 
εμπειρίες που θα τους μείνουν ανεξίτηλες
• Εισιτήρια εισόδου και στα δύο πάρκα της Disneyland για δύο ημέρες! 
Ζήστε την απόλυτη εμπειρία και των δύο πάρκων της Disneyland και 
χαρίστε στους μικρούς εξερευνητές μαγικές στιγμές φαντασίας, χαράς και 
ξεγνοιασιάς. 

6 ημέρες
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1η ημέρα: Πτήση για Παρίσι (ξενάγηση πόλης) - 
ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση. Άφιξη 
και ξενάγηση της πόλης. Θα ξεκινήσουμε από την 
Παναγία των Παρισίων, το ιστορικό πανεπιστήμιο 
της Σορβόννης, το Πάνθεον. Θα θαυμάσουμε τα 
ανάκτορα του Λουξεμβούργου και θα οδηγηθούμε 
στη γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ 
ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και τον ναό του 
Αγίου Γερμανού. Θα περάσουμε από το μουσείο 
Ορσαί, το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του 
Ναπολέοντα Α’, κατευθυνόμενοι στον Πύργο του 
Άιφελ. Θα δούμε ακόμα την Αψίδα του θριάμβου, το 
Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ, τις 
μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι και τους κήπους του 
Κεραμικού. Θα περάσουμε από τον Ναό της Αγίας 
Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την Εθνική 
Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ. Στη 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Λούβρο, όπου και 
θα ξεναγηθούμε. Kαταλήγουμε στο ξενοδοχείο για 
check in. Το βράδυ με τη βοήθεια του Insider μας 
ανακαλύπτουμε μοναδικές γωνιές της πόλης.

2η ημέρα: Παρίσι - Πύργος Άιφελ - Aquarium de 
Paris (ενυδρείο) 
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά 
θα αναχωρήσουμε για το σύμβολο της πόλης του 
Παρισιού, τον μοναδικό Πύργο Άιφελ. Χρόνος 
ελεύθερος για να ανεβούμε στον πύργο και για 
βόλτα στο Πεδίο του Άρεως (Champs De Mars). Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το μοναδικό Aquari-
um του Παρισιού. Ανακαλύψτε με τα παιδιά σας 
τον θαυμαστό κόσμο του βυθού. Στην καρδιά του 
Παρισιού, στους κήπους του Trocadero, ακριβώς 
απέναντι από τον Πύργο του Άιφελ, το Aquarium 
de Paris φιλοξενεί 43 ενυδρεία με περισσότερα 
από 10.000 ψάρια, συμπεριλαμβανομένων 25 
καρχαριών. Στα συν, η πισίνα αφής, τα δύο σινεμά, 

τα ποικίλα θεάματα και οι εκδηλώσεις ενημερωτικού 
χαρακτήρα. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο.   
(Η δραστηριότητα πραγματοποιείται με τα ΜΜΜ του 
Παρισιού)

3η ημέρα: Παρίσι - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - 
Cite des Enfants (πόλη των παιδιών) 
Πρωινό και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά  
αναχώρηση για το μοναδικό Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας του Παρισιού. Χιλιάδες εκθέματα ζώων 
βρίσκονται μέσα σε αυτό το μουσείο, τα οποία θα 
ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους, αλλά σίγουρα 
αυτό που κόβει την ανάσα είναι οι Δεινόσαυροι.  Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε την Πόλη των Παιδιών 
(Cite Des Enfants), όπου χωρίζεται στην ενότητα 
2-5 ετών και στην ενότητα 5-12 ετών. Εδώ οι μικροί 
εξερευνητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν 
σε μοναδικές δραστηριότητες οι οποίες θα τους 
μαγέψουν, σε 6 διαφορετικές θεματικές ενότητες. 
Για παράδειγμα μπορούν να μετρήσουν το πόσο 
γρήγορα τρέχουν, να τσεκάρουν την ισορροπία τους, 
να συνεργαστούν με άλλα παιδιά για να φέρουν 
σε πέρας μια αποστολή, να μάθουν να γράφουν τη 
λέξη «σπίτι» στα Κινέζικα, να υποδυθούν έναν σταρ 
της τηλεόρασης, να εμφανιστούν σε trailer ταινίας 
ειδικών εφέ και πολλά άλλα. (Η δραστηριότητα 
πραγματοποιείται με τα ΜΜΜ του Παρισιού)

4η ημέρα: Παρίσι - Μεταφορά στη Disneyland & 
ημέρα αφιερωμένη στη Disneyland
Πρωινό στο ξενοδοχείο σας και αναχώρηση για 
τον μαγικό κόσμο των παιχνιδιών, τα πάρκα της 
Disneyland. Το Disneyland Park που εγκαινιάστηκε το 
1992,  διαθέτει 4 μαγικούς «κόσμους», την Χώρα της 
Φαντασίας, την Χώρα της Ανακάλυψης, την Χώρα της 
Περιπέτειας και τη Χώρα των Συνόρων, όλες γεμάτες 
με διασκεδαστικά θεάματα! Το δεύτερο πάρκο Walt 
Disney Studios εγκαινιάστηκε το 2002 και προφέρει 

θεάματα σχετικά με τις κινηματογραφικές ταινίες. Τα 
δύο  αυτά πάρκα δημιουργήθηκαν σ’ ένα απέραντο 
χώρο με λίμνες, δάση και κανάλια, σε λιγότερο από 
μία ώρα από το Παρίσι. Εντυπωσιακές παρελάσεις, 
παραμυθένια παλάτια και ολοζώντανες φιγούρες του 
Ντίσνεϋ σας μεταφέρουν στον κόσμο της φαντασίας. 
Ταξιδέψτε με τους Πειρατές της Καραϊβικής ή τον 
Ιντιάνα Τζόουνς στην «Χώρα της Περιπέτειας», 
χαθείτε στο άπειρο μ’ ένα διαστημόπλοιο στο 
«Βουνό του Διαστήματος». Ανεβείτε στα άλογα του 
«Καρουσέλ του Λάνσελοτ», συναντήστε τον Πινόκιο, 
το Ντάμπο το ελεφαντάκι, τη Χιονάτη και τους εφτά 
νάνους στη «Χώρα της Φαντασίας». Για κάτι πιο 
ενδιαφέρον για τους μεγαλύτερους, προτείνουμε 
τα θεάματα μέσα στη «Χώρα της Ανακάλυψης». 
Πάρα πολλά τα καφέ, τα εστιατόρια και τα σινεμά 
για να γευματίσετε και να περάσετε το βράδυ σας. 
Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο της περιοχής.

5η ημέρα: Ημέρα αφιερωμένη στη Disneyland  
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Συνεχίστε σήμερα 
την περιπλάνηση στη μαγική Ντίσνεϋλαντ 
απολαμβάνοντας τα θεάματα και τα παιχνίδια που δεν 
προλάβατε την προηγουμένη. Δείτε το πιο καινούργιο 
Πάρκο, το Walt Disney Studios, όπου μεταξύ άλλων 
θα ανεβείτε στο θεαματικό σταθμό του Διαστήματος, 
στο ταχύτατο τρένο Rock & Roller Coaster, κ.ά. 
Αγοράστε αναμνηστικά δώρα, γευματίστε σ’ ένα 
από τα πολλά καφέ-εστιατόρια και πιτσαρίες και το 
βράδυ αποχαιρετήστε τη χώρα του παραμυθιού και 
της φαντασίας στην παραδοσιακή Αμερικάνικη ντίσκο 
«Hurricane».

6η ημέρα: Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Σημείωση: η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να 
τροποποιηθεί για την καλύτερη εκτέλεσή του.
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ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ - TRANSAVIA
ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ (ORLY) 1135-1410
ΠΑΡΙΣΙ (ORLY) – ΑΘΗΝΑ 1420-1840

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - TRANSAVIA
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΡΙΣΙ (ORLY) 1225-1435
ΠΑΡΙΣΙ (ORLY) – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1545-1940

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - TRANSAVIA
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΑΡΙΣΙ (ORLY) 1120-1410
ΠΑΡΙΣΙ (ORLY) – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1430-1905
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Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις 
παραπάνω πτήσεις 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων αξίας 160€ κατά άτομο
• Μία αποσκευή 20kg ανά 2 ή 3 άτομα και 
μία χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
• 3 διανυκτερεύσεις στο Παρίσι σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*
• 2 διανυκτερεύσεις στη Disneyland σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*
• Εισιτήρια στα πάρκα της Disneyland για 2 
ημέρες για όλη την οικογένεια
• Εισιτήρια εισόδου στο Μουσείο του 
Λούβρου για τους ενήλικες. Τα παιδιά είναι 
δωρεάν
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση στο 
Μουσείο του Λούβρου
• Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία σας
• Όλες τις μεταφορές και εκδρομές έτσι 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με 
πολυτελές λεωφορείο
• Ξεναγήσεις – περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα
• Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του 
γραφείου μας καθ’όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται 
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
• Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες
• Είσοδοι μουσείων, πάρκων, θεαμάτων & 
αρχαιολογικών χώρων (εκτός αν αναφέρεται 
στα περιλαμβανόμενα για κάποιο συγκεκριμένο)
• Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι απευθείας
στη reception του ξενοδοχείου 
• Έξτρα αποσκευές

Προαιρετικές υπηρεσίες

Επίσκεψη στον Πύργο του Άιφελ & επίσκεψη στο 
ενυδρείο Aquarium de Paris την 2η ημέρα

60€ ενήλικας, 30€ παιδί
(περιλαμβάνονται: εισιτήρια ΜΜΜ, αρχηγός καθ’όλη 
τη διάρκεια της δραστηριότητας, εισιτήρια για 
ανάβαση στο 2ο επίπεδο του Πύργου του Άιφελ, 
εισιτήριο για το ενυδρείο Aquarium De Paris)

Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας & 
επίσκεψη στο Cite des enfants την 3η ημέρα

60€ ενήλικας, 30€ παιδί
(περιλαμβάνονται: εισιτήρια ΜΜΜ, αρχηγός καθ’όλη 
τη διάρκεια της δραστηριότητας, εισιτήρια για 
ανάβαση το Μουσείο Φυσική Ιστορίας, εισιτήρια 
εισόδου για το Cite des Enfants)

Τιμές & Παροχές

-  H προσφορά Early Booking ισχύει για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων. 
• Τα ξενοδοχεία NOVOTEL PARIS LA DEFENSE και VIENNA HOUSE MAGIC CIRCUS 4* διαθέτουν τετράκλινα δωμάτια για οικογένειες.

Ημ. Ξενοδοχείο Τιμή ανά Ενήλικα 
Early Booking

Κανονική Τιμή 
ανά Ενήλικα

Παιδική τιμή 
2-11 ετώνΑναχώρηση

845€ 1ο παιδί
655€ 2ο παιδί

6
Novotel Paris La Defense 4* (3N) / 
Vienna House Magic Circus 4* (2N)

5 ΙΟΥΛ
Από Θεσ/νίκη 1175€ 1255€
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5 ΙΟΥΛ
Από Αθήνα

5 ΙΟΥΛ
Από Ηράκλειο

12 ΙΟΥΛ
Από Θεσ/νίκη

12 ΙΟΥΛ
Από Αθήνα

12 ΙΟΥΛ
Από Ηράκλειο

19 ΙΟΥΛ
Από Θεσ/νίκη

19 ΙΟΥΛ
Από Αθήνα

19 ΙΟΥΛ
Από Ηράκλειο

26 ΙΟΥΛ
Από Θεσ/νίκη

26 ΙΟΥΛ
Από Αθήνα

26 ΙΟΥΛ
Από Ηράκλειο

02 ΑΥΓ
Από Θεσ/νίκη

02 ΑΥΓ
Από Αθήνα

02 ΑΥΓ
Από Ηράκλειο

09 ΑΥΓ
Από Θεσ/νίκη

09 ΑΥΓ
Από Αθήνα

09 ΑΥΓ
Από Ηράκλειο

16 ΑΥΓ
Από Θεσ/νίκη

16 ΑΥΓ
Από Αθήνα

16 ΑΥΓ
Από Ηράκλειο

23 ΑΥΓ
Από Θεσ/νίκη

23 ΑΥΓ
Από Αθήνα

23 ΑΥΓ
Από Ηράκλειο

1195€

1250€

1175€

1195€

1250€

1175€

1195€

1250€

1175€

1195€

1250€

1175€

1195€

1250€

1175€

1195€

1250€

1175€

1195€

1250€

1175€

1195€

1250€

1275€

1325€

1255€

1275€

1325€

1255€

1275€

1325€

1255€

1275€

1325€

1255€

1275€

1325€

1255€

1275€

1325€

1255€

1275€

1325€

1255€

1275€

1325€

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων
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Μάλτα, Γκόζο & Κομίνο

Θετικά σημεία του ταξιδιού
• Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη & Αθήνα με τη Ryanair και την 
Aegean
• Επιλογές ξενοδοχείων στην παραλιακή Sliema και στο κοσμικό κέντρο 
της Μάλτα το Saint Julians 
• Εμπεριστατωμένη ξενάγηση στην μεσαιωνική πρωτεύουσα Βαλέτα 
(περιλαμβάνεται)
• Εκδρομή στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στη Μόστα (περιλαμβάνεται)
• Ξενάγηση στη Σιωπηλή Πολιτεία Μεδίνα στο κέντρο του νησιού 
(περιλαμβάνεται)
• Βόλτα στους υπέροχους κήπους του Αγίου Αντωνίου στο Προεδρικό 
Μέγαρο (περιλαμβάνεται)
• Ξενάγηση στις μαγικές 3 πόλεις (Senglea, Vitoriosa, Cospicua) 
(περιλαμβάνεται)
• ΔΩΡΟ: Παρακολούθηση του οπτικοακουστικού θεάματος 5D με θέμα την 
ιστορία της Μάλτας
• Εκδρομή για μπάνιο στο Blue Lagoon στη Βραχονησίδα Κομίνο 
(προαιρετικά)
• Εκδρομή στο 2ο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους, το Γκόζο 
(προαιρετικά)
• Ιδανικές καλοκαιρινές θερμοκρασίες 
• Ελληνόφωνος ξεναγός/αρχηγός στο νησί για τη δική σας διευκόλυνση

Με την επιμέλεια και οργάνωση του Στέφανου Χατζημανώλη

Λίγα λόγια για τη Μάλτα:
Το νησιωτικό σύμπλεγμα στο κέντρο της Μεσογείου, ένας τόπος συγκλονιστικά αξιόλογος με έντονες επιρροές 

από τους Φοίνικες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. Εκπληκτική 
αρχιτεκτονική, ιστορική διαδρομή στα βάθη της ιστορίας, σύγχρονη εικόνα και απεικόνιση του γαλάζιου 

χρώματος της θάλασσας στην ώχρα των ιστορικών κτιριακών συγκροτημάτων. Απλοί και φιλόξενοι άνθρωποι, 
καθημερινές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαδρομές, ένα ταξίδι που σίγουρα θα σας ικανοποιήσει.

Πετάμε με

4 ημέρες
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ΔΩΡΟ Παρακολούθηση του οπτικοακουστικού θεάματος 5D
με θέμα την ιστορία της Μάλτα

1η ημέρα: Πτήση για Μάλτα - Βαλέτα (ξενάγηση 
πόλης) - παρακολούθηση του οπτικοακουστικού 
θεάματος 5D  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 
Μάλτα. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Μάλτας μετά από 
πτήση μιάμισης ώρας. Αναχώρηση για την ξενάγηση 
στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των 
Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. 

Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία 
των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα 
της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική 
καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και 
απεριόριστη ομορφιά. Διασχίζοντας την πύλη της Flo-
riana (Floriana Gate) το τοπίο μας μεταφέρει νοητά 
στη περίοδο των Ιωαννιτών Ιπποτών, εκπληκτικά 
κτίρια, πανέμορφα μπαλκόνια με ξύλινες κατασκευές 
σε έντονα χρώματα, παρεκκλήσια και ο εντυπωσιακός 
καθεδρικός ναός του St.Publio μας προϊδεάζει για 
τις εικόνες που θα ακολουθήσουν. Ήρθε η ώρα να 
συναντήσουμε το συντριβάνι  με τους Τρίτωνες 
(Triton Fountain) και να προσπεράσουμε ένα από 
τα πλέον αρχοντικά ξενοδοχεία της Μεσογείου – Το 
Phoenicia εξαιρετική επιλογή για ένα ρόφημα στο 
μοναδικό από πλευράς καλαισθησίας κάλους του. 

Όλα γύρω μας  είναι ανακαινισμένα από τον μοναδικό 
αρχιτέκτονα Renzo Piano η Βαλέτα μας υποδέχεται 
σε ένα σύμπλεγμα κατασκευών, 70 μέτρα πάνω από 
την επιφάνεια της θάλασσας, τείχη και ακροπύργια, 
τάφροι και πολεμίστρες συνθέτουν μια εικόνα 
μιας μεσαιωνικής πόλης – κάστρου, πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2018 που όμοια της 
δεν θα συναντήσετε πουθενά στον κόσμο! 

Η προσπάθεια μας την πρώτη ημέρα είναι να 
αποκτήσουμε όσο το δυνατό, μια περισσότερο 
συγκροτημένη άποψή της. Τα «auberge» (οι 
αρχοντικές κατοικίες) των Ιωαννιτών Ιπποτών, 
το  γκρεμισμένο από τους βομβαρδισμούς του 
Β΄Παγκοσμίου πολέμου κτίριο της Όπερας, 
η Παναγία της Νίκης (Our Lady of Victory) το 
πρόσφατα κατασκευασμένο κοινοβούλιο, το 

Πρωθυπουργικό γραφείο, είναι μερικές μόνο από τις 
εικόνες που θα θαυμάσουμε πριν επισκεφθούμε τους 
κήπους της Baracca, ένα από τα ομορφότερα σημεία 
της πρωτεύουσας με καταπληκτική θέα, στο Μεγάλο 
Λιμάνι (Grand Harbour) και τις Τρεις Πόλεις (Three 
Cities). Ο Καθεδρικός ναός του Αγ. Ιωάννη με τους 
πίνακες του Caravaggio θα μας αφήσει άναυδους με 
το καταπληκτικό εσωτερικό διάκοσμο του. 

Η κεντρική πλατεία με το Palazzo των Ιπποτών 
(Παλαιό Κοινοβούλιο) αλλά και κατοικία των 
Μαγίστρων κατά τη διάρκεια  της παντοδυναμίας του 
Τάγματος (1530-1798), η πρόσφατα ανακαινισμένη 
κλειστή αγορά (Il Suq tal Belt) με τα αγροτικά 
προϊόντα της μαλτέζικης γης, είναι μερικά μόνο από 
τα σημεία που θα επισκεφθούμε. Στον ελεύθερο 
χρόνο σας, θα σας προτείνουμε να διασχίσετε 
τα στενά δρομάκια παράλληλα και κάθετα με 
τον κεντρικό πεζόδρομο (Republic street) να 
επισκεφθείτε τη Strait street με τα ατμοσφαιρικά 
μικρά cafe τους κήπους Hastings, τη συνοικία 
της Αγ.Βαρβάρας (St.Barbara Bastions) με την 
υπέροχη θέα στο λιμάνι και το Fort Elmo στο 
βασικότερο σημείο της Βαλέτας  (παλιά φυλακή όπου 
γυρίστηκε η ταινία το Εξπρές του Μεσονυκτίου). 
Παρακολούθηση του οπτικοακουστικού θεάματος 
5D με θέμα την ιστορία της Μάλτας. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας (το μεσημέρι). Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Χρόνος για ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος.

2η ημέρα: Καθεδρικός Ναός της Παναγίας στη 
Μόστα - Σιωπηλή Πολιτεία Μεδίνα - Κήποι Αγίου 
Αντωνίου & Προεδρικό Μέγαρο - Τρεις πόλεις  
(Senglea, Vitoriosa, Cospicua)  
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την ξενάγηση 
στο κέντρο του νησιού, με πρώτη επίσκεψη στο 
Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στη Μόστα. Στην 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ 
για την επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία Μεδίνα, 
που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο και 
είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του 
νησιού, θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα 
μεσαιωνικά δρομάκια για να δούμε τα κυριότερα 

σημεία της πόλης. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε 
την αριστοκρατική κοινότητα του Attard και τους 
περίφημους κήπους του Αγίου Αντωνίου και το 
Προεδρικό μέγαρο. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τις 
καταπληκτικές περιοχές των 3 πόλεων (The three 
cities) ένα μοναδικό σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών 
κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών 
κτιρίων, χτισμένα σε μια συγκλονιστική θέση στο 
Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour). Το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος

3η ημέρα: Γαλάζια Μάλτα - μπάνιο στο Blue 
Lagoon στη βραχονησίδα Κομίνο & επίσκεψη με 
ξενάγηση στο νησί Γκόζο
Μετά το πρωινό και για όσους το επιθυμούν 
προαιρετικά, θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας για μια 
μοναδική επίσκεψη με σκάφος στις βραχονησίδες του 
Comino, όπου θα θαυμάσουμε τις ομώνυμες σπηλιές 
και τα γαλάζια νερά μιας πανέμορφης  βραχώδους 
παραλίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας θα 
έχουμε την ευκαιρία για μπάνιο στα καταγάλανα νερά. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το 2ο μεγαλύτερο νησί 
του αρχιπελάγους της Μάλτας, το Γκόζο. Η εξαιρετική 
ομορφιά του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, 
η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας 
πείσουν σίγουρα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας 
στο νησί αυτό. Θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσα 
του Rabat, με το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, 
τη σπηλιά όπου κατοικούσε η νύμφη Καλυψώ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Χρόνος 
ελεύθερος.

4η ημέρα: Ελεύθερος χρόνος & πτήση 
επιστροφής
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή σας για 
τις τελευταίες βόλτες και αγορές μέχρι την ώρα που 
θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας.

Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί 
να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του 
προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από 
αυτές.
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Κάθε Παρασκευή 4 ημέρες από 21/6 έως 6/9
Με απευθείας πτήσεις της RYANAIR από 
Θεσσαλονίκη.

Κάθε Σάββατο 4 ημέρες από 22/6 έως 7/9
Με απευθείας πτήσεις της RYANAIR από Αθήνα.

Κάθε Σάββατο 4 ημέρες από 22/6 έως 7/9
Με απευθείας πτήσεις της AEGEAN από Αθήνα.
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Ο Insider μας στη Μάλτα:
Στέφανος Χατζημανώλης

Περιλαμβάνονται 
• Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις 
παραπάνω πτήσεις
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων αξίας 145€
• Για πτήσεις με Aegean Airlines 
περιλαμβάνεται μια χειραποσκευή 8kg ανά 
άτομο και μια αποσκευή 23kg ανά 2 άτομα
• Για πτήσεις με Ryanair περιλαμβάνεται 
μια μικρή χειραποσκευή διαστάσεων 
(40x20x25cm) ανά άτομο και μια αποσκευή 
20kg ανά 2 άτομα.
• Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της 
Μάλτας
• Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας
• Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας
• Ξενάγηση στη Βαλέτα  
• Ξενάγηση στη Μόστα, στη Μεδίνα, στους 
κήπους του Αγ. Αντωνίου και στις τρεις 
πόλεις
• Παρακολούθηση του οπτικοακουστικού 
θεάματος 5D με θέμα την ιστορία της 
Μάλτας
• Ελληνόφωνος ξεναγός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται
• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
• Προαιρετικές εκδρομές
• Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά
• Τοπικοί δημοτικοί φόροι οι οποίοι πληρώνονται 
απευθείας στο ξενοδοχείο (0,5€ ανά άτομο / ανά 
ημέρα)
• Προαιρετική εκδρομή στη βραχονησίδα Κομίνο και 
στο νησί Γκόζο κόστους 50€ κατά άτομο. Δήλωση 
συμμετοχής κατά την εγγραφή σας

• H προσφορά Εarly Booking ισχύει για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων
• Για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο & λοιπά αεροδρόμια με την Aegean, επιβάρυνση 140€
• Εάν επιθυμείτε να μη συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκδρομών, οι παραπάνω τιμές μειώνονται 50€ (παιδί 40€)
• Extra χειραποσκευή 10kg διαστάσεων 55 x 40 x 20 cm με τη RYANAIR κόστος 20€ ανά αποσκευή
• Extra αποσκευή 20kg με τη RYANAIR κόστος 50€ ανά αποσκευή
• Extra αποσκευή 20kg με την AEGEAN κόστος 60€ ανά αποσκευή

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Aναχώρηση Διατροφή
Early

Booking
Offer

Κανονική 
τιμή σε 
δίκλινο

Παιδική 
τιμή

 2-12 ετών 
σε τρίκλινο

Επιβ. 
Μον.

21,28/6 & 
5,12,19,26/7

 & 6/9

2, 9, 16, 23, 
30/8

22,29/6 & 
6,13,20,27/7

 & 7/9

3, 10, 17, 24, 
31/8

22,29/6 & 
6,13,20,27/7

 & 7/9

3, 10, 17, 24, 
31/8

Park 4*

Park 4*

Park 4*

Park 4*

Park 4*

Park 4*

Kennedy Nova 4*

Kennedy Nova 4*

Kennedy Nova 4*

Kennedy Nova 4*

Kennedy Nova 4*

Kennedy Nova 4*

Golden Tulip 
Vivaldi 4* sup.

Golden Tulip 
Vivaldi 4* sup.

Golden Tulip 
Vivaldi 4* sup.

Golden Tulip 
Vivaldi 4* sup.

Golden Tulip 
Vivaldi 4* sup.

Golden Tulip 
Vivaldi 4* sup.

Cavalieri Art
4* sup.

Cavalieri Art
4* sup.

Cavalieri Art
4* sup.

Cavalieri Art
4* sup.

Cavalieri Art
4* sup.

Ξενοδοχείο Περιοχή

Sliema

Sliema

Sliema

Sliema

Sliema

Sliema

Sliema

Sliema

Sliema

Sliema

Sliema

Sliema

St. Julians

St. Julians

St. Julians

St. Julians

St. Julians

St. Julians

St. Julians

St. Julians

St. Julians

St. Julians

St. Julians

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

395€

415€

435€

465€

475€

505€

425€

445€

465€

495€

505€

535€

495€

525€

535€

565€

575€

605€

515€

545€

555€

585€

595€

435€

445€

465€

495€

505€

535€

455€

475€

495€

525€

535€

565€

525€

555€

575€

595€

605€

635€

545€

585€

585€

615€

625€

325€

345€

345€

365€

355€

375€

325€

345€

345€

365€

355€

375€

325€

345€

345€

365€

355€

375€

325€

345€

345€

365€

355€

90€

90€

90€

90€

90€

90€

120€

120€

120€

120€

120€

120€

190€

190€

190€

190€

190€

190€

220€

220€

220€

220€

220€

Αερ. Εταιρεία/Πτήσεις

Aπό Θεσ/νικη
Ryanair 

Θεσ/νικη-Μάλτα
09.35-10.20

Μάλτα-Θεσ/νικη
11.55-15.40

Aπό Θεσ/νικη
Ryanair

Θεσ/νικη-Μάλτα
09.35-10.20

Μάλτα-Θεσ/νικη
11.55-15.40

Aπό Αθήνα
Ryanair

Aθήνα -Μάλτα
15.00-16.00
Μάλτα-Αθήνα
22.15-01.00

Aπό Αθήνα
Ryanair

Aθήνα -Μάλτα
15.00-16.00
Μάλτα-Αθήνα
22.15-01.00

Aπό Αθήνα
Aegean

Aθήνα -Μάλτα
13.55-15.00
Μάλτα-Αθήνα
15.30-18.25

Aπό Αθήνα
Aegean

Aθήνα -Μάλτα
13.55-15.00
Μάλτα-Αθήνα
15.30-18.25

Μοναδικός, χαρισματικός, δραστήριος, επικοινωνιακός, έχει 
κάνει σκοπό της ζωής του την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
του ταξιδιώτη σε όλα τα επίπεδα. Ιδρυτής της Silver Holi-
days, με εξειδίκευση στους προορισμούς της Μάλτας, της 
Καππαδοκίας, του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Συρίας 
και της Ιορδανίας. Δυνατή προσωπικότητα που επιμένει 
στην παραμικρή λεπτομέρεια, με στόχο το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Ήταν εκείνος ο οποίος «σύστησε» τη Μάλτα στο 
ελληνικό ταξιδιωτικό κοινό πριν χρόνια. Ο ίδιος και η σύζυγος 
του, έχουν ζήσει στη Μάλτα για χρόνια στο παρελθόν και έχουν 
συνεργαστεί με όλους τους τοπικούς φορείς της περιοχής. Στη 
Μάλτα νιώθει σαν το σπίτι του και ανυπομονεί να δείξει και σε 
εσάς, τις ομορφιές του εκπληκτικού Αρχιπελάγου της Μάλτας. 
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Μυστηριακή Σκωτία
Γλασκώβη - Λίμνη Λόχ Λομοντ - Εδιμβούργο - Πέρθ -
Χάιλαντς - Λίμνη Λοχ Νες - Ινβερνές - Αβιεμορ

Δώρο η κρουαζιέρα στη Λίμνη Λοχ Νες

1η ημέρα: Πτήση για Εδιμβούργο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το 
Εδιμβούργο. Άφιξη και επιβίβαση στο πούλμαν για να 
αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Εδιμβούργο - Γλασκώβη 
Πρωινό, μία πρώτη μικρή γνωριμία με το 
Εδιμβούργο, στο οποίο θα ξεναγηθούμε και θα 
το γνωρίσουμε στο τέλος της εκδρομής μας. 
Αναχώρηση για την πανέμορφη, αναγεννημένη 
Γλασκώβη. Μια παλαιότερα άσχημη και βιομηχανική 
πόλη, έχει μεταμορφωθεί σήμερα σε ένα ακόμη 
κόσμημα της Σκωτίας. Άφιξη και ξενάγηση της 
πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε τα 
σημαντικότερα αξιοθέατά της, όπως την Πλατεία του 
Γεωργίου με τα επιβλητικά Βικτωριανά κτίρια, το 
πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, τον Καθεδρικό Ναό 
του Αγίου Μάνγκο, καθώς και την παλιά Γεωργιανή 
συνοικία. Βόλτα στον πεζόδρομο του ιστορικού 
κέντρου της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Γλασκώβη - Τρόσακς - Λίμνη Λομόντ 
- Όμπαν 
Μετά το σκωτσέζικο πρωινό μας θα αναχωρήσουμε 
για την λίμνη Λομόντ περνώντας μέσα από 
το Εθνικό Πάρκο Τρόσακς, όπου θα κάνουμε 
στάση για φωτογραφίες στο μαγευτικό αυτό 
σκηνικό, με τα ωραιότερα τοπία των νότιων 
Scottish Highlands. Στη διαδρομή μας θα έχουμε 
επιλεγμένες στάσεις για να θαυμάσουμε και να 
φωτογραφίσουμε το υπέροχο αυτό μέρος. Μέσω 
των λιμνών Awe, Kilchum, Castlem και Etive με το 
κάστρο Dunstaffnage να στέκεται επιβλητικά στο 
πέρασμα του χρόνου, θα φτάσουμε στην περιοχή 
της λίμνης Όμπαν. Το όνομά του προέρχεται 
από τη γαελική γλώσσα και σημαίνει «μικρός 
κόλπος», αλλά το Oban μόνο μικρό δεν είναι. 

Περιτριγυρισμένο από μίλια δραματικών ακτών 
και πανέμορφης υπαίθρου, η παραθαλάσσια πόλη 
είναι επίσης γνωστή ως η πύλη των Νήσων. Με 
τόσο πολλά να δείτε και να κάνετε στη γύρω 
περιοχή, στο Oban θα μπορούσατε να περάσετε 
μέρες εξερευνώντας κάστρα, κήπους, χωριά, 
παραλίες, δάση και διασκέδαση και ασυνήθιστα 
αξιοθέατα. Υπάρχουν πολλά μικρά γκαλερί και 
ανεξάρτητα καταστήματα για να περιηγηθείτε, και 
τα ηλιοβασιλέματα είναι εκπληκτικά. Το Oban έχει 
τον τίτλο της Scottish Seafood Capital. Η πόλη έχει 
μακρόχρονη αλιευτική κληρονομιά και πληθώρα 
εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τοπικά ψάρια και 
οστρακοειδή. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Όμπαν - Νησί Μαλ 
Σήμερα έχουμε ολοήμερη εκδρομή στο Νησί Μαλ 
(Isle of Mull), ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της 
Σκωτίας και του νησιωτικού συμπλέγματος των 
Εβρίδων. Το νησί Μαλ είναι γεμάτο από πολλές 
απίστευτες δυνατότητες, είτε πρόκειται για ημερήσια 
εκδρομή είτε για ένα δεκαπενθήμερο. Φωλιασμένο 
κοντά στη δυτική ηπειρωτική χώρα, είναι το τρίτο 
μεγαλύτερο νησί της Σκωτίας και ένα από τα πιο 
προσιτά. Το όμορφο Tobermory είναι η κύρια 
πόλη του νησιού, είναι ένα γοητευτικό μέρος 
για να εξερευνήσετε. Φωτεινά ζωγραφισμένα 
κτίρια κάνουν την παραθαλάσσια πόλη να λάμπει. 
Κατάστημα σοκολάτας, αρτοποιείο, εργοστάσιο 
κεριών, αργυροχρυσοχοΐα, γκαλερί τέχνης και 
κεραμοποιία. Το Tobermory φιλοξενεί επίσης ένα 
διάσημο αποστακτήριο, κέντρο τέχνης, μια μικρή 
εταιρεία θεάτρου και μερικές μεγάλες παμπ και 
εστιατόρια. Το Μαλ είναι ένα από τα καλύτερα μέρη 
για να εντοπίσετε σπάνιους θαλάσσιους αετούς, 
φάλαινες, δελφίνια και καρχαρίες . Τι περισσότερο 
θα μπορούσατε ενδεχομένως να θέλετε από μια 
νησιωτική πόλη; Επιστροφή στο ‘Ομπαν, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Όμπαν - Λοχ Νες - Ινβερνές - Άβιεμορ 
Πρωινή αναχώρηση για μια θαυμάσια διαδρομή 
στα περίφημα Χάιλαντς της Σκωτίας. Από το 
Φορτ Ουίλιαμ, στους πρόποδες της υψηλότερης 
βρετανικής βουνοκορφής Μπεν Νέβις, φτάνουμε 
στο Φορτ Ωγκάστας και στη συνέχεια θα κινηθούμε 
παράλληλα με τη μυστηριώδη λίμνη Νες (Loch Ness) 
και "τη Νέσι" της, το τέρας που θρυλείται ότι ζει 
στα νερά της. Επιβίβαση σε πλοιάριο για μια ωριαία 
κρουαζιέρα στη λίμνη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα θαυμάσουμε από κοντά το ωραιότατο τοπίο 
με τα ερείπια του κάστρου Χουργάρτ. Αποβίβαση 
στις παρυφές της πρωτεύουσας των Χάιλαντς, το 
Ινβερνές. Άφιξη και επίσκεψη στην πόλη. Τελικός 
μας προορισμός για σήμερα είναι το Άβιεμορ, όπου 
θα διανυκτερεύσουμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Άβιεμορ - Πίτ Λόχρι - Πέρθ - 
Εδιμβούργο 
Μετά από το πλούσιο Σκωτσέζικο πρωινό θα 
αναχωρήσουμε για το Εδιμβούργο. Κατά την 
διαδρομή μας, θα επισκεφθούμε ένα από τα πλέον 
αξιόλογα κάστρα της Σκωτίας, το περίφημο Μπλερ 
Άθολ. Ο Δούκας Άθολ είναι ο μόνος Δούκας όπου 
έχει το δικαίωμα ιδιωτικού στρατού. Ο σημερινός 
του στρατός ανέρχεται στους 100 στρατιώτες 
Χαϊλάντερς. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας μέσα από 
την χαράδρα του Κιλκράνκι για να επισκεφθούμε 
το πανέμορφο χωριό Πιτ Λόχρι με τα παραδοσιακά 
σπίτια ελεύθερος χρόνος για βόλτα στη γραφική 
αγορά του χωριού. Συνεχίζουμε για το Πέρθ, την 
παλιά πρωτεύουσα της Σκωτίας, κτισμένη στις 
όχθες του ποταμού Τέη. Άφιξη στο ξενοδοχείο στο 
Εδιμβούργο το απόγευμα, τακτοποίηση, χρόνος 
ελεύθερος. Δείπνο, διανυκτέρευση.

7η ημέρα: Εδιμβούργο (1η 8ώρη ξενάγηση 
πόλης)

9 ημέρες

Πετάμε με
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Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις 
παραπάνω πτήσεις
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 
440€
• Μια αποσκευή 23kg και μια χειραποσκευή 
8kg ανά άτομο
• Επτά (7) διανυκτερεύσεις στα προτεινόμενα 
ξενοδοχεία όπως αναφέρεται παραπάνω
• Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία 
• 6 δείπνα στα ξενοδοχεία όπως αναφέρεται 
στο πρόγραμμα
• Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα 
με το αναλυτικό πρόγραμμα
• Κρουαζιέρα μίας ώρας στη Λίμνη Λοχ Νες
• Εισιτήρια πλοίου Oban-Craignure-Oban για 
την επίσκεψη μας στο Νησί Mall
• Είσοδος στο Κάστρο Dunstaffnage
• Είσοδος στο Κάστρο του Εδιμβούργου
• Είσοδος στο Κάστρο Μπλερ Άθολ
• Είσοδος στο Παλάτι Ηolyroodhouse στο 
Εδιμβούργο
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου 
μας καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μαζί σας
• Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται
• Ποτά, αναψυκτικά στα δείπνα   
• Τοπικά φιλοδωρήματα/αχθοφορικά
• Οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Novotel Edinburgh Park 4* (1N)
(Εδιμβούργο) – Πρωινό

&
Leonardo Inn Glasgow Westend 3*sup. (1N)

(Γλασκώβη) – Ημιδιατροφή
&

Royal Hotel Oban 3*sup (1N)
(Όμπαν)  – Ημιδιατροφή

&
MacDonalds Aviemore Resort 4* (1N)

(Άβιεμορ) – Ημιδιατροφή
&

Novotel Edinburgh Park 4* (2N)
(Εδιμβούργο) – Ημιδιατροφή

Αναχώρηση 04/ΙΟΥΛ
Με ΑΕGEAN από

Αθήνα & Θεσσαλονίκη
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Θεσ/νικη – Αθήνα ΟΑ 123 1900-1955
Αθήνα – Εδιμβούργο Α3632 2050-2305

Εδιμβούργο – Αθήνα Α3 633 2355-0550*
Αθήνα –Θεσ/νικη ΟΑ 108 0845-0940

1990€
Από Αθήνα

2090€
Από Θεσσαλονίκη

465€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Μετά από το πρωινό στο ξενοδοχείο μας, αναχώρηση 
για την ξενάγηση της πόλης. Θα ξεκινήσουμε με 
τη Νέα - Γεωργιανού τύπου - πόλη που άρχισε να 
χτίζεται στα μέσα του 8ου αιώνα. Θα δούμε πολλά 
όμορφα, ιστορικά κτήρια, πλατείες με υπέροχες 
αναλογίες και μεγάλους δρόμους. Το highlight 
της ξενάγησής μας είναι όταν θα επισκεφθούμε το 
παγκοσμίου φήμης Κάστρο του Εδιμβούργου. Εδώ 
θα δούμε το Βασιλικό Παλάτι με το Σκωτσέζικο 
Στέμμα, το Σπαθί, το Σκήπτρο και τη μυθική Λίθο του 
Πεπρωμένου, το Παρεκκλήσι της Αγίας Μαργαρίτας, 
τις Στοές των Φυλακών, το Μνημείο Σκοτσέζικου 
Εθνικού Πολέμου. Το απόγευμα ελεύθερο στην 
διάθεση μας. Δείπνο, διανυκτέρευση.

8η ημέρα: Εδιμβούργο (2η 8ώρη ξενάγηση 
πόλης) – πτήση επιστροφής
Μετά από το πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας, 
θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην διάθεσή μας για τις 
τελευταίες βόλτες και αγορές στο Εδιμβούργο. Στη 

συνέχεια θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας στην 
πόλη όπου θα ανεβούμε το Λόφο Κάλτον, με το 
παρατηρητήριο της πόλης, το Μνημείο αφιερωμένο 
στο ναύαρχο Νέλσον και το Εθνικό Μνημείο για 
τους νεκρούς των Ναπολεόντειων πολέμων. Από 
την κορυφή του λόφου θα έχουμε την ευκαιρία 
να απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το όμορφο Παλάτι 
του Χόλιροουντ, επίσημη κατοικία της Βασίλισσας 
στη Σκωτία, δια μέσου του Βασιλικού Μιλίου 
θα διασχίσουμε την Παλιά Πόλη βλέποντας την 
Εκκλησία Κάνονγκειτ, το Τόλμπουθ, το σπίτι του Τζον 
Νοξ, το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας, τον καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Τζάιλς κ.α. Έπειτα θα  μεταφερθούμε, 
το βράδυ στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας στην Ελλάδα στις 23.55 τοπική.

9η ημέρα: Άφιξη στην Ελλάδα
Άφιξη νωρίς το πρωί στην Ελλάδα, μαγεμένοι από τις 
όμορφες εικόνες του ταξιδιού.
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Deluxe Καππαδοκία Βreak
Υπόγειες πολιτείες και νεραϊδοκαμινάδες

1η ημέρα: Άφιξη στην Καππαδοκία (Νεάπολη ή 
Καισάρεια) 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και βραδινή βόλτα 
γνωριμίας με τη Νεάπολη. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Νεάπολη - Κόραμα (Goreme) - 
Τσαβουσιν - Ζέλβη - Αραβισσός - Προκόπι - 
Ορταχισάρ - Ουτσχισάρ - Nεάπολη 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από 
τη γραφική πόλη, την Άβανο. Θα φτάσουμε δίπλα 
στον Άλυ ποταμό (Kizilirmak) και θα επισκεφθούμε 
τα πασίγνωστα εργαστήρια κεραμουργίας και 
ειδών λαϊκής τέχνης και θα μυηθούμε στην τέχνη 
της αγγειοπλαστικής, προαιώνια παράδοση των 
ντόπιων. Θα συνεχίσουμε για την Αραβισσό και 
θα επισκεφθούμε τις πρόσφατα ανακαινισμένες 
εκκλησίες της, δείγμα της έντονης θρησκευτικότητας 
των κατοίκων της. 
Θα γνωρίσουμε επίσης δύο από τις πλέον γραφικές 
κοινότητες της καππαδοκικής γης. Το «μεσαίο» και 
το «ακραίο» κάστρο, δεδομένης της υψομετρικής 
διαφοράς, μοναδικά φυλάκια παρατηρητήρια από τα 
πανάρχαια χρόνια. Σπουδαίοι οικισμοί, αρχοντικά, 
καλλιτεχνικές ομάδες, παραδοσιακά καταστήματα, 
πρωτομουσουλμανικά τεμένη και φυσικά υπόσκαφες 
εκκλησίες. 
Η διαδρομή μας θα κορυφωθεί στην κοιλάδα 
του Κοράμματος (Goreme) με τις περίφημες 
υπόσκαφες κατασκευές, ένα μοναδικό θέαμα με 

έντονα πρωτοχριστιανικά στοιχεία και αξεπέραστη 
φυσιολατρική ομορφιά. Μετά τη λεπτομερή 
ξενάγησή μας, θα αναχωρήσουμε για την περίφημη 
κοιλάδα της Ζέλβης, ένα ανεπανάληπτο γεωλογικό 
φαινόμενο σπάνιας ομορφιάς. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Νεάπολη - Μαλακοπή - Κοιλάδα 
Περιστρέματος - Καρβάλη - Νεάπολη 
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την υπόσκαφη 
πολιτεία της Μαλακοπής (Derinkuyu), όπου βρίσκεται 
η Υπόγεια Πολιτεία. Θα κατηφορίσουμε δεκάδες 
μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και 
θα θαυμάσουμε μια ανεπανάληπτη κατασκευή που 
συγκλονίζει και τον πλέον αδιάφορο επισκέπτη. 
Αμέσως μετά θα κατευθυνθούμε προς τη μοναδική 
Κοιλάδα Περιστρέματος, με το ομώνυμο εκπληκτικό 
φαράγγι. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην 
Καρβάλη (Guzelyurt) όπου θα θαυμάσουμε 
την εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου, τη μικρή 
κεντρική πλατεία και το Παρθεναγωγείο (που 
σήμερα έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο). Στο 
δρόμο της επιστροφής θα σταματήσουμε σε 
εργαστήριο ταπητουργίας για να θαυμάσουμε την 
τοπική παραδοσιακή δραστηριότητα. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Πτήση επιστροφής
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι την αναχώρηση 
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.

4 ημέρες

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων (145€) 
• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο πολυτελές 
ξενοδοχείο CROWNE PLAZA CAPPADOCIA 
5*
• Ημιδιατροφή καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
• Οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
πάρκα & θεάματα

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Crowne Plaza Cappadocia - Nevsehir 5* (3Ν)
(Nεάπολη) - Ημιδιατροφή

Αναχωρήσεις 30/IOYΛ & 6, 13/ΑΥΓ
Με TURKISH από

Αθήνα & Θεσσαλονίκη
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Αθήνα – Κων/πολη ΤΚ  1842 0550-0710
ή

Θεσ/νίκη – Κων/πολη ΤΚ 1882 0935-1055
Κων/πολη – Νεάπολη ΤΚ 2004 1235-1400
Νεάπολη – Κων/πολη ΤΚ 2005 1455-1630 
Κων/πολη – Θεσ/νικη ΤΚ 1893  1910-2035  

ή
Κων/πολη – Αθήνα ΤΚ 1843  1910-2045  

775€
Από Αθήνα

745€ 
Από Θεσσαλονίκη

135€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

με διαμονή στο υπερπολυτελές
CROWNE PLAZA CAPPADOCIA NEVSEHIR 5*

Πετάμε με
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Βιθυνία – Καππαδοκία – Κωνσταντινούπολη
Στα υπερπολυτελή Sheraton Bursa 5* | Crowne Plaza Cappadocia 5* | Radisson Tuzla 5*

Ένα  εξαιρετικό ταξίδι στη γη της Ανατολίας, 
μία αξεπέραστη γνωριμία με τον Καππαδοκικό 
πολιτισμό και τις γειτονικές περιοχές της Βιθυνίας 
και της θάλασσας του Μαρμαρά. Ένας συνδυασμός 
υπερπολυτελούς διαμονής και γνωριμίας με 
πατρογονικούς τόπους.

1η ημέρα:  Πτήση για Κωνσταντινούπολη - 
Προύσα (110 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήσεις 
για το αεροδρόμιο Sabiha Gokcen στην Ασιατική 
πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Συνάντηση με τον 
αντιπρόσωπό μας και μεταφορά στο υπερπολυτελές 
ξενοδοχείο μας στην Προύσα. Δείπνο – διαν/ση.

2η ημέρα: Προύσα (ξενάγηση πόλης) - Μουδανιά 
(30 χλμ.) - Τρίγλια (10 χλμ) - Προύσα (20 χλμ.)
Μετά το υπέροχο πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για μια 
ολοκληρωμένη ξενάγηση της περιοχής. Η Προύσα με 
τα τεμένη και τα  μαυσωλεία της, τις παραδοσιακές 
αγορές (Kervansaray) με τα περίφημα μεταξωτά 
και τα υφαντά της, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
και το ιστορικό ανάγλυφό της, εντυπωσιάζει κάθε 
επισκέπτη. Πανέμορφη είναι και η περιφέρειά της με 
τις παραλιακές κωμοπόλεις των Μουδανίων και της 
Τρίγλιας που διατηρούν πιστά σε μεγάλο τμήμα τους 
την ιστορική κληρονομιά με τις εκκλησίες, τα παλιά 
ελληνικά αρχοντικά και τα στενά σοκάκια τους. Θα 
υπάρξει ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για να 
δοκιμάσετε το περίφημο (iskender kebab) αλλά και τα 
γλυκίσματα με βάση το κάστανο, αυθεντικές  γεύσεις 
της  περιοχής. Επιστροφή  στο ξενοδοχείο μας αργά το 
απόγευμα. Δείπνο – διαν/ση.

3η ημέρα: Προύσα - Νεάπολη (Nevsehir) (595 
χλμ.)
Πρωινό και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε τη 
διαδρομή των καραβανιών της Ανατολής (στον δρόμο 
του  μεταξιού) προσπερνώντας από τον σύγχρονο 
αυτοκινητόδρομο το Δορυλαίο (Eskisehir) και την 
Άγκυρα για να φτάσουμε αργά το απόγευμα στη 
Νεάπολη της Καππαδοκίας. Δείπνο - διαν/ση. 

4η ημέρα: Νεάπολη - Κόραμα (Goreme) - 
Τσαβουσίν - Ζέλβη - Αραβισσός - Προκόπι - 
Ορταχισάρ - Ουτσχισάρ - Nεάπολη 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από 
τη γραφική πόλη, την Άβανο. Θα φτάσουμε δίπλα 
στον Άλυ ποταμό (Kizilirmak) και θα επισκεφθούμε 
τα πασίγνωστα εργαστήρια κεραμουργίας και 
ειδών λαϊκής τέχνης και θα μυηθούμε στην τέχνη 
της αγγειοπλαστικής, προαιώνια παράδοση των 
ντόπιων. Θα συνεχίσουμε για την Αραβισσό και θα 
επισκεφθούμε τις πρόσφατα ανακαινισμένες εκκλησίες 
της, δείγμα της έντονης θρησκευτικότητας των 
κατοίκων της. 
Θα γνωρίσουμε επίσης δύο από τις πλέον γραφικές 
κοινότητες της καππαδοκικής γης. Το  «μεσαίο» και 
το «ακραίο» κάστρο, δεδομένης της υψομετρικής 
διαφοράς, μοναδικά φυλάκια παρατηρητήρια από 
τα πανάρχαια χρόνια. Σπουδαίοι οικισμοί, αρχοντικά, 
καλλιτεχνικές ομάδες, παραδοσιακά καταστήματα, 
πρωτομουσουλμανικά τεμένη και φυσικά υπόσκαφες 
εκκλησίες. Η διαδρομή μας θα κορυφωθεί στην 
κοιλάδα του Κοράμματος (Goreme) με τις περίφημες 
υπόσκαφες κατασκευές, ένα μοναδικό θέαμα με 
έντονα πρωτοχριστιανικά στοιχεία και αξεπέραστη 
φυσιολατρική ομορφιά. Μετά τη λεπτομερή ξενάγησή 
μας, θα αναχωρήσουμε για την περίφημη κοιλάδα 
της Ζέλβης, ένα ανεπανάληπτο γεωλογικό φαινόμενο 
σπάνιας ομορφιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο – διαν/ση.

5η ημέρα: Νεάπολη - Μαλακοπή - Κοιλάδα 
Περιστρέματος - Καρβάλη - Nεάπολη 
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την υπόσκαφη 
πολιτεία της Μαλακοπής (Derinkuyu), όπου βρίσκεται 
η Υπόγεια Πολιτεία. Θα κατηφορίσουμε δεκάδες 
μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και 
θα θαυμάσουμε μια ανεπανάληπτη κατασκευή που 
συγκλονίζει και τον πλέον αδιάφορο επισκέπτη. 
Αμέσως μετά θα κατευθυνθούμε προς τη μοναδική 
Κοιλάδα Περιστρέματος, με το ομώνυμο εκπληκτικό 
φαράγγι. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην 
Καρβάλη (Guzelyurt) όπου θα θαυμάσουμε την 
εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου, τη μικρή κεντρική 
πλατεία και το Παρθεναγωγείο (που σήμερα έχει 
μετατραπεί σε ξενοδοχείο). Στο δρόμο της επιστροφής 
θα σταματήσουμε σε εργαστήριο ταπητουργίας για να 
θαυμάσουμε την τοπική παραδοσιακή δραστηριότητα. 
Δείπνο – διαν/ση.

6η ημέρα: Νεάπολη - Κωνσταντινούπολη 
(ασιατική πλευρά, περιοχή Τούζλα) (680 χλμ.)
Πρωινό και στην συνέχεια θα ακολουθήσει 
η επιστροφή μας στην ασιατική πλευρά της 
Κωνσταντινούπολης, στο υπέροχο ξενοδοχείο Radis-
son Tuzla, στο οποίο θα έχουμε άφιξη το απόγευμα. 
Δείπνο – διαν/ση.

7η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - πτήση 
επιστροφής 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής.

7 ημέρες

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων (145€)
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα με 2 οδηγούς 
• 6 διανυκτερεύσεις στα πολυτελή 
ξενοδοχεία Sheraton Bursa 5* (2N), 
Crowne Plaza Cappadocia 5* (3N), Radis-
son Tuzla Istanbul 5* (1N)
• Ημιδιατροφή καθημερινά εντός των 
ξενοδοχείων
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
• Οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
πάρκα & θεάματα

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Sheraton Bursa 5* (2Ν)
(Προύσα) – Ημιδιατροφή

&
Crowne Plaza Cappadocia - Nevsehir 5* (3Ν) 

(Nεάπολη) - Ημιδιατροφή
&

Radisson Tuzla 5* (3Ν)
(Κωνσταντινούπολη) - Ημιδιατροφή

Αναχωρήσεις
28/IOYΛ & 4, 11/ΑΥΓ

Με PEGASUS AIRLINES από
Αθήνα

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
Αθήνα – Κων/πολη (SAW) 1845 - 2005
(SAW) Κων/πολη – Αθήνα 0740 - 0915

875€ 
Από Αθήνα 300€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Πετάμε με

ΝΕΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Βιθυνία - Καππαδοκία - Κωνσταντινούπολη
Deluxe οδική εκδρομή στα υπερπολυτελή Sheraton Bursa 5* | Crowne Plaza Cappadocia 5* | Radisson Tuzla 5*

Ένα εξαιρετικό ταξίδι στη γη της Ανατολίας, 
μία αξεπέραστη γνωριμία με τον Καππαδοκικό 
πολιτισμό και τις γειτονικές περιοχές της Βιθυνίας 
και της θάλασσας του Μαρμαρά. Ένας συνδυασμός 
υπερπολυτελούς διαμονής  και γνωριμίας με 
πατρογονικούς τόπους.

1η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Προύσα (675 χλμ.)
Συγκέντρωση σε κεντρικό σημείο της πόλης στις 04.45 
π.μ. με τελικό προορισμό την όμορφη Προύσα (την 
πρωτεύουσα της Βιθυνίας) θα διασχίσουμε την εύφορη 
πεδιάδα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και 
μετά από την απαραίτητη στάση θα προσπεράσουμε 
τα σύνορα των Κήπων, με κατεύθυνση τα Δαρδανέλια 
( Τσανάκαλε). Η οδική διαδρομή μας θα εμπλουτιστεί 
με ημίωρη θαλάσσια διέλευση του Ελλησπόντου και 
διαμέσου της νότιας οδού της θάλασσας του Μαρμαρά 
(προσπερνώντας την Πάνορμο και την Αρτάκη) θα 
φτάσουμε αργά το απόγευμα στο υπερπολυτελές 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο - διαν/ση. 

2η ημέρα: Προύσα (ξενάγηση πόλης) - Μουδανιά 
(30 χλμ.) - Τρίγλια (10 χλμ) - Προύσα (20 χλμ.)
Μετά το υπέροχο πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για μια 
ολοκληρωμένη ξενάγηση της  περιοχής. Η Προύσα 
με τα τεμένη και τα μαυσωλεία της, τις παραδοσιακές 
αγορές (Kervansaray) με τα περίφημα μεταξωτά 
και τα υφαντά  της, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
και το ιστορικό ανάγλυφό της, εντυπωσιάζει κάθε 
επισκέπτη. Πανέμορφη  είναι και η περιφέρειά της με 
τις παραλιακές κωμοπόλεις των Μουδανίων και της 
Τρίγλιας που διατηρούν πιστά  σε μεγάλο τμήμα τους 
την ιστορική κληρονομιά με τις εκκλησίες, τα παλιά 
ελληνικά αρχοντικά και τα στενά σοκάκια τους. Θα 
υπάρξει ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για να 
δοκιμάσετε το περίφημο (iskender kebab)  αλλά και τα 
γλυκίσματα με βάση το κάστανο, αυθεντικές γεύσεις 
της περιοχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας  αργά το 
απόγευμα. Δείπνο – διαν/ση.

3η ημέρα: Προύσα - Νεάπολη (Nevsehir) (595 
χλμ.)
Πρωινό και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε τη 
διαδρομή των καραβανιών της Ανατολής (στον δρόμο 
του  μεταξιού) προσπερνώντας από τον σύγχρονο 
αυτοκινητόδρομο το Δορυλαίο (Eskisehir) και την 
Άγκυρα για να φτάσουμε αργά το απόγευμα στη 
Νεάπολη της Καππαδοκίας. Δείπνο - διαν/ση. 

4η ημέρα: Νεάπολη - Κόραμα (Goreme) - 
Τσαβουσίν - Ζέλβη - Αραβισσός - Προκόπι - 
Ορταχισάρ – Ουτσχισάρ - Nεάπολη 
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από 
τη γραφική πόλη, την Άβανο. Θα φτάσουμε δίπλα 
στον Άλυ ποταμό (Kizilirmak) και θα επισκεφθούμε 

τα πασίγνωστα εργαστήρια κεραμουργίας και 
ειδών λαϊκής τέχνης και θα μυηθούμε στην τέχνη 
της αγγειοπλαστικής, προαιώνια παράδοση των 
ντόπιων. Θα συνεχίσουμε για την Αραβισσό και 
θα επισκεφθούμε τις πρόσφατα ανακαινισμένες 
εκκλησίες της, δείγμα της έντονης θρησκευτικότητας 
των κατοίκων της. Θα γνωρίσουμε επίσης δύο από 
τις πλέον γραφικές κοινότητες της καππαδοκικής 
γης. Το  «μεσαίο» και το «ακραίο» κάστρο, 
δεδομένης της υψομετρικής διαφοράς, μοναδικά 
φυλάκια παρατηρητήρια από τα πανάρχαια χρόνια. 
Σπουδαίοι οικισμοί, αρχοντικά, καλλιτεχνικές ομάδες, 
παραδοσιακά καταστήματα, πρωτομουσουλμανικά 
τεμένη και φυσικά υπόσκαφες εκκλησίες. Η διαδρομή 
μας θα κορυφωθεί στην κοιλάδα του Κοράμματος 
(Goreme) με τις περίφημες υπόσκαφες κατασκευές, 
ένα μοναδικό θέαμα με έντονα πρωτοχριστιανικά 
στοιχεία και αξεπέραστη φυσιολατρική ομορφιά. Μετά 
τη λεπτομερή ξενάγησή μας, θα αναχωρήσουμε για 
την περίφημη κοιλάδα της Ζέλβης, ένα ανεπανάληπτο 
γεωλογικό φαινόμενο σπάνιας ομορφιάς. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο – διαν/ση. 

5η ημέρα: Νεάπολη - Μαλακοπή - Κοιλάδα 
Περιστρέματος - Καρβάλη - Nεάπολη 
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε την υπόσκαφη 
πολιτεία της Μαλακοπής (Derinkuyu), όπου βρίσκεται 
η Υπόγεια Πολιτεία. Θα κατηφορίσουμε δεκάδες 
μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και 
θα θαυμάσουμε μια ανεπανάληπτη κατασκευή που 
συγκλονίζει και τον πλέον αδιάφορο επισκέπτη. 
Αμέσως μετά θα κατευθυνθούμε προς τη μοναδική 
Κοιλάδα Περιστρέματος, με το ομώνυμο εκπληκτικό 
φαράγγι. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην 
Καρβάλη (Guzelyurt) όπου θα θαυμάσουμε την 
εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου, τη μικρή κεντρική 
πλατεία και το Παρθεναγωγείο (που σήμερα έχει 
μετατραπεί σε ξενοδοχείο). Στο δρόμο της επιστροφής 
θα σταματήσουμε σε εργαστήριο ταπητουργίας για να 
θαυμάσουμε την τοπική παραδοσιακή δραστηριότητα. 
Δείπνο – διαν/ση.

6η ημέρα: Νεάπολη - Κωνσταντινούπολη (ασιατική 
πλευρά, περιοχή Τούζλα) (680 χλμ.)
Πρωινό και στην συνέχεια θα ακολουθήσει 
η επιστροφή μας στην ασιατική πλευρά της 
Κωνσταντινούπολης, στο υπέροχο ξενοδοχείο Radis-
son Tuzla, στο οποίο θα έχουμε άφιξη το απόγευμα. 
Δείπνο – διαν/ση.

7η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Θεσσαλονίκη (595 
χλμ.)
Πρωινό και στη συνέχεια μετά από μια περιήγηση στην 
Κωνσταντινούπολη, αναχώρηση για την πόλη μας. 
Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

7 ημέρες

Περιλαμβάνονται
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα με 2 οδηγούς 
• 6 διανυκτερεύσεις στα πολυτελή 
ξενοδοχεία Sheraton Bursa 5* (2N), 
Crowne Plaza Cappadocia 5* (3N), Radis-
son Tuzla Istanbul 5* (1N)
• Ημιδιατροφή καθημερινά εντός των 
ξενοδοχείων
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια διέλευσης 
Ελλησπόντου 
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται
• Οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
πάρκα & θεάματα

Sheraton Bursa 5* (2Ν)
(Προύσα) – Ημιδιατροφή

&
Crowne Plaza

Cappadocia- Nevsehir 5* (3Ν)
(Nεάπολη) - Ημιδιατροφή

&
Radisson Tuzla 5* (3Ν)

(Κωνσταντινούπολη) - Ημιδιατροφή

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

525€ 280€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο
σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνου

Ξενοδοχείο
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Σκανδιναβία & Νορβηγικά Φιόρδ
Ελσίνκι - Στοκχόλμη - Χάμαρ - Μπέργκεν - Γιάλο - Όσλο - Κοπεγχάγη

1η ημέρα: Πτήση για Ελσίνκι - περιήγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 
την πρωτεύουσα της Φινλανδίας. Άφιξη στο Ελσίνκι 
και ξεκινάμε την πρώτη γνωριμία με την «Κόρη της 
Βαλτικής». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα: Ελσίνκι - κρουαζιέρα Στοκχόλμη
Μετά το πρόγευμα θα μεταφερθούμε στο λιμάνι. 
Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στους δρόμους της 
πόλης που αποτέλεσε στο παρελθόν παγκόσμια 
πρωτεύουσα σχεδίου (design) και θα επισκεφθούμε το 
μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Σκανδιναβίας, Stock-
mann. Το απόγευμα, θα επιβιβαστούμε σε ένα από τα 
κρουαζιερόπλοια που πραγματοποιούν το ταξίδι για 
τη Στοκχόλμη. Τακτοποίηση στις καμπίνες και χρόνος 
για να εξερευνήσουμε τα καταστρώματα του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνα.

3η ημέρα: Στοκχόλμη - περιήγηση πόλης - 
προαιρετική επίσκεψη μουσείο Vasa
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, 
Στοκχόλμη. Περιήγηση για να γνωρίσουμε την ιστορία 
της και να θαυμάσουμε τη μεσαιωνική της πλευρά 
με το Παλάτι, το Δημαρχείο όπου πραγματοποιείται 
η απονομή των βραβείων Νόμπελ, την Όπερα, το 
Κοινοβούλιο και τους εμπορικούς δρόμους. Στη 
συνέχεια προτείνουμε να επισκεφθείτε το δημοφιλές 
μουσείο της Σκανδιναβίας, Βάσα, για να δείτε από 
κοντά ένα αυθεντικό πλοίο-ναυάγιο του 17ου αιώνα, 
το οποίο ανασύρθηκε σε σχεδόν άθικτη κατάσταση από 
τον βυθό του λιμανιού της πόλης. Ελεύθερος χρόνος 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4η ημέρα: Στοκχόλμη - Έρεμπρο - Κάρλσταντ - 
Χάμαρ
Πρόγευμα και διασχίζοντας καταπράσινα τοπία, 
δάση και ειδυλλιακές μικρές και μεγάλες λίμνες με 
κρυστάλλινα νερά, άφιξη στο Έρεμπρο, μία από τις 
αρχαιότερες πόλεις της Σουηδίας. Συνεχίζουμε για τη 
γραφική Κάρλσταντ και τέλος, άφιξη στη Νορβηγία και 
στην πόλη Χάμαρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: Χάμαρ - Μπέργκεν
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια 
αναχώρηση για τη δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό 
πόλη της Νορβηγίας. Στα ζωηρόχρωμα σπίτια σαν 
ζωγραφιά με τις μυτερές στέγες, είχαν στο παρελθόν 
τις έδρες τους οι έμποροι του Χανσεατικού συνδέσμου, 
μιας από τις πιο ισχυρές συντεχνίες του Μεσαίωνα. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Μπέργκεν - εκδρομή στα ομορφότερα 
νορβηγικά φιορδ - Γιάλο
Πρόγευμα και αναχώρηση για να πραγματοποιήσουμε 
μία μίνι κρουαζιέρα (διάρκεια 2 ώρες περίπου) από 
Gudvangen και τελικό προορισμό τη Φλομ (Flåm). 
Θα θαυμάσουμε ένα από τα μεγαλύτερα νορβηγικά 
φιόρδ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο τρένο για 
να κάνουμε μία από τις ομορφότερες διαδρομές τρένου 
(Flåm-Myrdal-Geilo). Επιβίβαση στο λεωφορείο με 
τελικό προορισμό το Γιάλο (Geilo). Ελεύθερος χρόνος. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα: Γιάλο - Όσλο - προαιρετική επίσκεψη 
στο ναυτικό μουσείο Βίκινγκς
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση 
για την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, Όσλο. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε το Κοινοβούλιο, το παλάτι 
με το νεοκλασικό ύφος, το μοντέρνο δημαρχείο όπου 
γίνεται η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, τον γοτθικό 
καθεδρικό ναό, την πανέμορφη Όπερα στο λιμάνι από 
λευκό μάρμαρο και γυαλί, το πάρκο Φρόγκνερ με 
τα περίφημα γλυπτά του Βίγκελαντ από γρανίτη και 
σφυρηλατημένο σίδερο. Προτείνουμε επίσκεψη στο 
ναυτικό μουσείο των Βίκινγκς.

8η ημέρα: Όσλο - κρουαζιέρα Κοπεγχάγη
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση 
για το λιμάνι. Ελεύθερος χρόνος μέχρι την επιβίβασή 
μας στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την 
Κοπεγχάγη. Τακτοποίηση στις καμπίνες και χρόνος 
για να εξερευνήσουμε τα καταστρώματα του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνα με ημιδιατροφή.

9η ημέρα: Κοπεγχάγη - περιήγηση πόλης
Πρόγευμα στο εστιατόριο του κρουαζιερόπλοιου. 
Αποβίβαση και αρχίζει η γνωριμία μας με μία από τις 
ομορφότερες πόλεις του κόσμου και πρωτεύουσα 
της Δανίας, Κοπεγχάγη. Το απόγευμα προτείνουμε μια 
προαιρετική κρουαζιέρα για να θαυμάσουμε την πόλη 
από μία διαφορετική οπτική. 

10η ημέρα: Κοπεγχάγη - πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και στη 
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης 
για την πτήση της επιστροφής.

10 ημέρες

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 
Airlines
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 220€
• Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
3*- 4*
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα
• Εισιτήρια Tallink Silja για την κρουαζιέρα 
Ελσίνκι - Στοκχόλμη σε δίκλινες καμπίνες 
B-class με πρόγευμα
• Εισιτήρια για τη μίνι κρουαζιέρα στο 
μεγαλύτερο φιόρδ Sognefjord (Gudvan-
gen-Flam) διάρκειας περίπου 2 ωρών
• Εισιτήρια για μία από τις ομορφότερες 
διαδρομές τρένου Flam - Myrdal // Myrdal 
- Geilo
• Εισιτήρια DFDS Seaways για τη νυχτερινή 
κρουαζιέρα από Όσλο - Κοπεγχάγη σε 
εσωτερικές καμπίνες με ημιδιατροφή 
(πρόγευμα & δείπνο σε πλούσιο μπουφέ & 
1 ποτό το άτομο)
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν περιλαμβάνονται 
• Είσοδος στο κάστρο Frederiksborg 10€ ανά άτομο
• Αναβάθμιση Silja Line σε sea view καμπίνα 30€ 
• Αναβάθμιση DFDS σε sea view καμπίνα 35€
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Original Sokos Albert 4* (1Ν) (Ελσίνκι) - Πρωινό
&

Κρουαζιέρα Ελσίνκι – Στοκχόλμη (1Ν) – Πρωινό
&

Clarion Stockholm 4* (1Ν) (Στοκχόλμη) – Πρωινό
&

First Victoria 4*(1Ν) (Χάμαρ)  – Πρωινό
&

Magic Solheimsviken 4* (1Ν) (Μπέργκεν) – Πρωινό
&

Storefjell Resort 4* (1Ν) (Gol) – πρωινό και 1 δείπνο 
&

Scandic Solli 3* (1Ν) (Όσλο) – Πρωινό  
& 

Κρουαζιέρα Όσλο – Κοπεγχάγη (1Ν) – Πρωινό και 1 δείπνο
&

Scandic Copenhagen 4* (1Ν) (Κοπεγχάγη) - Πρωινό

Αναχώρηση 09/ΑΥΓ
Με ΑΕGEAN από

Αθήνα & Θεσσαλονίκη
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Θεσ/νίκη – Αθήνα Α3 7101 06:25 – 07:15
Αθήνα – Ελσίνκι Α3 764 08:45 – 12:30

Κοπεγχάγη – Αθήνα Α3 751  11:30 – 15:40
Αθήνα – Θεσ/νικη Α3 7136 19:20 -20:15

1725€ 
Από Αθήνα

1775€ 
Από Θεσσαλονίκη

549€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Πετάμε με

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: -10%
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Ρώμη - Αμάλφι - Κάπρι
Ρώμη, Μουσεία Βατικανού, Σαλέρνο, Αμάλφι, Ποζιτάνο, Κάπρι, Νάπολη, Πομπηία

1η ημέρα: Πτήση για Ρώμη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Αιώνια πόλη, πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη. Με 
την άφιξη μας θα κάνουμε την ξενάγηση της πόλης και 
θα αρχίσει με το Κολοσσαίο, το μεγαλύτερο σωζόμενο 
αρχαίο ρωμαϊκό αμφιθέατρο του κόσμου, και την αψίδα 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας από την Οδό 
των Αυτοκρατορικών Αγορών στην καρδιά της αρχαίας 
Ρώμης, θα φτάσουμε στον λόφο του Καπιτωλίου 
και στην Πιάτσα Βενέτσια με το ογκώδες μνημείο 
αφιερωμένο στον Βίκτωρα Εμμανουήλ Β΄, τον πρώτο 
βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας, στο οποίο βρίσκεται και 
το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στη φημισμένη 
Φοντάνα Ντι Τρέβι και τέλος στην πολύβουη Πιάτσα 
ντι Σπάνια. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Ρώμη – Μουσεία Βατικανού
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε 
το ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού, για να 
ξεναγηθούμε στα περίφημα μουσεία του, με 
εκθέματα που περιλαμβάνουν διάσημα αγάλματα 
του αρχαίου κόσμου και της Αναγέννησης, όπως 
το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, τον Απόλλωνα του 
Μπελβεντέρε, έργα των Τζιότο, Ραφαήλ, Ντα Βίντσι, 
Καραβάτζιο κ.ά. Περνώντας από τους περίφημους 
Διαδρόμους των Κηροπηγίων, των Ταπισερί, των 
Γεωγραφικών Χαρτών και τις Αίθουσες με τις 
νωπογραφίες του Ραφαήλ, θα καταλήξουμε στην 
Καπέλα Σιστίνα με τη θρυλική οροφή ζωγραφισμένη 
από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ακολούθως, θα περάσουμε 
στη μεγαλόπρεπη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, 
τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, χτισμένη 
πάνω στον τάφο του Αποστόλου Πέτρου, όπου 
μεταξύ των άλλων θα δούμε την Πιετά του Μιχαήλ 
Άγγελου και το κιβώριο που δεσπόζει πάνω από 
τον παπικό βωμό, έργο του Μπερνίνι. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. Για την ξενάγηση στα Μουσεία 
Βατικανού θα πρέπει πριν την αναχώρηση σας 
να δηλώσετε συμμετοχή και να προπληρώσετε 
το κόστος εισόδου (28€ για ενήλικες και 20€ για 
παιδιά μέχρι 18 ετών). Υποχρεωτική κράτηση και 
προπληρωμή εισόδου 10 μέρες πριν την επίσκεψη. 
Σε άλλη περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα να 
εξασφαλίσουμε την είσοδός σας στα Μουσεία του 
Βατικανού. 

3η ημέρα: Ρώμη – Νάπολη – Πομπηία – Σαλέρνο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Καμπανίας, τη Νάπολη, μια πόλη 
πολύβουη και γεμάτη αντιθέσεις. Άφιξη και πανοραμική 
περιήγηση. Θα δούμε στην παραλία το Καστέλλο ντελ 
Ουόβο, το Βασιλικό Παλάτι, τη Στοά του Ουμπέρτου και 
την παλαιότερη όπερα στην Ευρώπη: το Θέατρο Σαν 
Κάρλο. Στη συνέχεια αναχώρηση για τον αρχαιολογικό 
χώρο της Πομπηίας, που θάφτηκε από τη λάβα και τη 
στάχτη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στην ξενάγηση που 
ακολουθεί θα δούμε μεταξύ άλλων την Πόρτα Μαρίνα, 
την αρχαία αγορά, το θέατρο, τους ναούς του Δία και 
του Απόλλωνα, τα λουτρά, τις πολυτελείς επαύλεις 
με τις περίφημες τοιχογραφίες (1ος αι. π.Χ.), που μας 
παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωγραφικής 
του αρχαίου κόσμου. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Σαλέρνο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: Σαλέρνο – Σορέντο – Ποζιτάνο – Αμάλφι
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για μια μαγευτική 
κρουαζιέρα στο Τυρρηνικό Πέλαγος. Πρώτη μας 
επίσκεψη το γραφικό Ποζιτάνο, ένας οικισμός-
βεράντα στο απέραντο γαλάζιο, και χρόνος ελεύθερος 
για να περπατήσουμε στα στενά καλντερίμια του. 
Στη συνέχεια, αναχώρηση για το Αμάλφι, χτισμένο 
στον μυχό του ομώνυμου κόλπου στην Κοστιέρα 
Αμαλφιτάνα, μία από τις πλέον συγκλονιστικές ακτές 
της Ευρώπης. Στην περιπατητική μας περιήγηση θα 
δούμε τα αρχοντικά σπίτια, τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Ανδρέα με βυζαντινά, αραβικά και γοτθικά 
αρχιτεκτονικά στοιχεία. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: Σαλέρνο - Κάπρι
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα πάρουμε 
το ταχύπλοο για το μαγευτικό νησί Κάπρι, που με 
τις ρωμαϊκές επαύλεις, τα αγάλματα, τα λουτρά, τις 
εκκλησίες, τις κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν 
στη θάλασσα μέσα σε μια οργιώδη και πολύχρωμη 
μεσογειακή βλάστηση, θυμίζει σκηνικό άλλης εποχής. 
Προτείνουμε επίσης και μια επίσκεψη στη Γαλάζια 
Σπηλιά. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: Σαλέρνο – Νάπολη – πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο 
της Νάπολης για την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων. 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
του γραφείου μας για τις μεταφορές και 
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* . 
Hotel American Palace, Park Hotel Salerno 
&Spa ή παρόμοια.
• Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά 
(ημιδιατροφή). 
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως 
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκδρομής.
• Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Ποζιτάνο – 
Αμάλφι 
• Εισιτήριο κρουαζιέρας για το Κάπρι.
• Τοπικοί ξεναγοί στην Πομπηία και στα 
Μουσεία Βατικανού. 
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του 
γραφείου μας. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής 
ευθύνης. 
• Φ.Π.Α

Δεν περιλαμβάνονται 
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
• Είσοδος στο Βατικανό - υποχρεωτικά τα ακουστικά 
Checkpoint 20€ 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά ( 
6€ Ρώμη). 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Αmerican Palace Roma 4* (2Ν) 
(Ρώμη) - Ημιδιατροφή

&
Park Hotel Salerno 4* (3Ν) 

(Σαλέρνο)  – Ημιδιατροφή

Αναχωρήσεις 14, 25ΙΟΥΛ & 
4, 15, 25/ΑΥΓ & 5/ΣΕΠ

Με ΑΕGEAN από
Αθήνα & Θεσσαλονίκη

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ! ! !

Θεσσαλονίκη  –  Αθήνα A3 7101 06.25 -07.15 
Αθήνα – Ρώμη A3 650 08.25 -  09.55 

Νάπολη – Αθήνα A3 681 10.00 - 12.40
 Αθήνα - Θεσσαλονίκη A3 7116 13.20 -14.15

775€
Από Αθήνα

845€
Από Θεσσαλονίκη

200€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

ΔΩΡΟ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΠΟΖΙΤΑΝΟ – ΑΜΑΛΦΙ

& Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΠΡΙ

6 ημέρες

Πετάμε με

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: -15%
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Bενετία - Τοσκάνη - Βόρεια Ιταλία
Βερόνα, Πάντοβα, Βενετία, Φλωρεντία, Μοντεκατίνι Τέρμε, Cinque Terre, Πίζα, 
Λούκα, Σιένα, Σαν Τζιμινιάνο, Μιλάνο, Λάγκο Ματζόρε

1η ημέρα: Πτήση για Βερόνα – Πάντοβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη 
ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών 
του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Άφιξη 
και πανοραμική περιήγηση.. Αργά το απόγευμα 
άφιξη στην Πάντοβα, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Πάντοβα - Βενετία
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πιο 
ρομαντική πόλη του κόσμου, τη Βενετία, χτισμένη 
πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 
περίπου γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με 
βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται 
η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Τέλος, 
θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα εργαστήρια 
κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα : Πάντοβα - Φλωρεντία – Μοντεκατίνι 
Τέρμε
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη 
Φλωρεντία, τη γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, 
πόλη που έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι 
με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον 
αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ 
Φιόρε, με τον περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. 
Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στο Μοντεκατίνι Τέρμε, μία από τις 
πιο κομψές λουτροπόλεις της Ιταλίας. Δείπνο και 
Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: Μοντεκατίνι Τέρμε – Σιένα – Σαν 
Τζιμινιάνο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την 
Σιένα. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη 
κεντρική πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, όπου δεσπόζει 
το μεσαιωνικό Δημαρχείο. Στην περιήγησή μας στα 
γραφικά καλντερίμια της πόλης, θα θαυμάσουμε 
τα μεσαιωνικά αρχοντικά, τις εκκλησιές και τον 
Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση 
της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ένα από τα 
σημαντικότερα έργα τέχνης σε ολόκληρη την Ιταλία. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό 
Σαν Τζιμινιάνο. Οι Ψηλοί αγέρωχοι πύργοι μας 
καλωσορίζουν από μακριά δίνοντας στο Σαν 
Τζιμινιάνο μια παραμυθένια όψη, σχεδόν απίστευτη. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στο Μοντεκατίνι Τέρμε. Δείπνο και Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα : Μοντεκατίνι Τέρμε - Κρουαζιέρα στα 
Cinque Terre
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για 

μία μαγευτική κρουαζιέρα στα παραμυθένια 
Cinque Terre (τα πέντε χωριά) που βρίσκονται 
σκαρφαλωμένα στα απόκρημνα βράχια της νότιας 
άκρης της Ιταλικής Ριβιέρας στη Λιγουρική Θάλασσα. 
Η περιοχή είναι μία από τις πιο όμορφες της δυτικής 
Ιταλίας, και έχει ανακηρυχθεί από την Unesco 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 
Με κέντρο εξόρμησης την πόλη Λα Σπέτσια, θα 
επισκεφθούμε τα μεσαιωνικά χωριά Riomaggio-
re, Manarola και Monterosso όπου και θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 
Vernazza, που είναι ίσως και το ωραιότερο χωριό 
και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία βόλτα 
στα όμορφα δρομάκια της και να καταλήξουμε στα 
ερείπια του κάστρου της με μία θέα που κόβει την 
ανάσα.
Τέλος θα επισκεφθούμε το Portovenere χτισμένο 
στην άκρη της ιταλικής Ριβιέρας, πάνω σε μία 
βραχώδη χερσόνησο. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: Μοντεκατίνι Τέρμε  – Πίζα – Λούκα - 
Μιλάνο
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική 
πόλη της Πίζας με τα μεσαιωνικά τείχη και τον 
ξακουστό Κεκλιμένο Πύργο της, καμπαναριό του 
Καθεδρικού Ναού της πόλης, που βρίσκονται μέσα 
στο «Πεδίο των Θαυμάτων», μαζί με το Βαπτιστήριο 
και το μνημειακό κοιμητήριο Κάμπο Σάντο. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τη μεσαιωνική Λούκα, 
γενέτειρα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός 
των τειχών περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο, 
θα δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ 
Μερκάτο και Ανφιτεάτρο. Αργά το απόγευμα άφιξη 
στο Μιλάνο στην οικονομική πρωτεύουσα τςη 
Ιταλίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

7η ημέρα : Μιλάνο – Κόμο - Λάγκο Ματζόρε
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση 
στο Μιλάνο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Λάγκο 
Ματζόρε (Μεγάλη Λίμνη), σημαντικός τουριστικός 
προορισμός και στις όχθες τις βρίσκονται αρκετά 
τουριστικά θέρετρα. 
Βρίσκεται στις νότιες Άλπεις, στα σύνορα Ιταλίας 
και Ελβετίας. Η λίμνη βρίσκεται στην Ιταλία στις 
περιφέρειες Πεδεμόντιο και Λομβαρδία και στο 
Ελβετικό καντόνι Τιτσίνο, με το νησάκι Ίζολα 
Μπέλα, και το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι της 
αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, και την 
Ίζολα ντέι Πεσκατόρι (Νησί των Ψαράδων).Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο 
Μιλάνο. 

8η ημέρα : Μιλάνο - Βερόνα– πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως 
την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της 
Βερόνας για την πτήση της επιστροφής μας.

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια 
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
του γραφείου μας για τις μεταφορές και 
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχείο 4*. 
(Hotel Milano Padova, Grand Hotel Tet-
tuccio Montecatini , Holiday Inn Milano) ή 
παρόμοια.
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων. 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά . 
Τρία (3) δείπνα στο ξενοδοχείο στο 
Μοντεκατίνι Τέρμε
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως 
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
εκδρομής.
• Τοπικός ξεναγός στη Φλωρεντία. 
• Κρουαζιέρα στη Cinque Terre.
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
μας. 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής 
ευθύνης.
• Φ.Π.Α. 
• Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
• Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά

Δεν περιλαμβάνονται 
• Βαπορέτο Βενετίας την ημέρα της ξενάγησης,
• Είσοδοι σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, 
θεάματα, και γενικά όπου απαιτείται. 
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
• Checkpoint (25€) 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά 
(Πάντοβα 2,85€, Μοντεκατίνι Τέρμε 1,40 €, Μιλάνο 2€).

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Milano Padova 4* (2Ν)
(Πάντοβα) - Πρωινό

&
Grand Tettuccio Monteca-

tini 4* (3Ν)
(Μοντεκατίνι) – Ημιδιατροφή

&
Holiday Inn Milano 4* (2Ν)

(Μιλάνο) –Πρωινό

Αναχωρήσεις :
24/ΙΟΥΝ & 1, 8, 15, 22/ΙΟΥΛ & 5, 12, 19, 26/ΑΥΓ

Με ΑΕGEAN από
Αθήνα & Θεσσαλονίκη

ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ! ! !

Θεσσαλονίκη  –  Αθήνα A3 7115 13.10-14.00
Αθήνα – Βερόνα A3 688 16.35-18.00
Βερόνα – Αθήνα A3 689 18.45-21.50

 Αθήνα - Θεσσαλονίκη A3 7136 23.15-00.10

845 €
Από Αθήνα

945 €
Από Θεσσαλονίκη

250€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

ΔΩΡΟ 3 ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗΝ CINQUE TERRE

8 ημέρες

Πετάμε με

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: -15%
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Πανόραμα Πολωνίας
Κρακοβία - Βαρσοβία - Βρότσλαβ - Άουσβιτς - Βιελίτσκα

1η ημέρα: Πτήση για Κρακοβία (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 
Κρακοβία που αποτελεί στολίδι της χώρας με 
ανεξάντλητη ιστορία. Κοιτίδα του μεσαιωνικού 
εμπορίου και μεγάλο κέντρο τεχνών και επιστημών 
κατά τον 16ο αιώνα, διατηρεί μέχρι σήμερα την 
αρχοντιά του Παλαιού Κόσμου. Στην ξενάγησή μας, 
μεταξύ άλλων, θα δούμε τον λόφο Βαβέλ, τη γοτθικού 
ρυθμού μητρόπολη της Κρακοβίας, όπου γινόταν η 
στέψη και ο ενταφιασμός των Πολωνών βασιλέων, τη 
μεγάλη πλατεία Κεντρικής Αγοράς Ρίνεκ Γκλόβνι με 
την παλιά μεσαιωνική αγορά υφασμάτων που σήμερα 
φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα, τον Πύργο του 
Δημαρχείου, καθώς και την παλιά εβραϊκή συνοικία 
Κάζιμιερτς. Στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. 

2η ημέρα: Κρακοβία - αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση 
για τη Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της αποτελούν 
τη ζωντανή απόδειξη του πανέμορφου και ιδιαίτερου 
κόσμου μας. Έπειτα επιστροφή στο ιστορικό κέντρο 
της Κρακοβίας όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο.

3η ημέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Βρότσλαβ
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και 
αφήνουμε τη νότια Πολωνία για να επισκεφθούμε 
τον ειδικά διαμορφωμένο μουσειακό χώρο του 
Άουσβιτς - Μπιρκενάου, όπου κατά τη διάρκεια 
του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε χώρα ένα από 
τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ιστορίας από τους 
Ναζί με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να 
βρουν τον θάνατο. Στη συνέχεια αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Κάτω Σιλεσίας, το παραμυθένιο 
Βρότσλαβ. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ προτείνουμε περίπατο στο κέντρο της πόλης 

με την πανέμορφη πλατεία.

4η ημέρα: Βρότσλαβ - Τσεστοχόβα (Μαύρη 
Παναγία) - Βαρσοβία
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση 
για την Τσεστοχόβα, πόλη όπου χτυπάει η καρδιά της 
Καθολικής Πολωνίας. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
τη Βαρσοβία. Άφιξη στην αρχαία πρωτεύουσα των 
δουκών της Μαζοβίας, που κατέχει μια θέση στον 
κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Προτείνουμε το 
βράδυ περίπατο για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.

5η ημέρα: Βαρσοβία (ξενάγηση πόλης)
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και ακολουθεί 
ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της ιστορικής 
πόλης που περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις. Θα 
ξεκινήσουμε από τους κήπους του ανακτόρου Λαζένκι 
που αποτελεί το μεγαλύτερο πάρκο στη Βαρσοβία. 
Θα δούμε το μνημείο αφιερωμένο στον Σοπέν και 
θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την κεντρική 
πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ 
καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής που λειτουργεί 
σαν μουσείο και έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι 
και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα 
λίγα σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, 
το μνημειώδες Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστήμης, το 
Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το 
μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται 
από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης και το σπίτι της 
Μαρί Κοζλόφκα Κιουρί που τιμήθηκε με Νόμπελ. 

6η ημέρα: Βαρσοβία - πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της 
Βαρσοβίας. Πτήση επιστροφής και άφιξη στην πόλη 
μας το βράδυ.

6 ημέρες

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean 
Airlines  
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 
καυσίμων (165€)
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
4* sup όπως αυτά αναφέρονται στον 
τιμοκατάλογο
• Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου 
καθημερινά
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής
• Επίσημος ξεναγός στα αλατωρυχεία 
Wieliczka και στο μουσείο Άουσβιτς - 
Μπίρκεναου
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν περιλαμβάνονται
• Εισιτήριο εισόδου αλατωρυχεία Wieliczka περίπου 
23€
• Εισιτήριο εισόδου Auschwitz περίπου 20€ 
(περιλαμβάνει ξενάγηση 3 ωρών και ακουστικά)
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και αρχαιολογικούς 
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Τιμές & Παροχές

Ιnx Design 4* (2Ν) (Κρακοβία) - Πρωινό
&

Novotel Centrum Wroclaw 4* (1Ν) - Πρωινό
&

Indigo Nowy Świat 4* (2Ν) (Bαρσοβία) - Πρωινό

Αναχωρήσεις 14,21/ΙΟΥΛ & 4,11,18,25/
ΑΥΓ & 1/ΣΕΠ

Με ΑΕGEAN από
Αθήνα & Θεσσαλονίκη
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Θεσ/νίκη - Αθήνα  Α3 7101 06:25 – 07:15
Αθήνα - Κρακοβία  Α3 868 08:15 – 09:40
Βαρσοβία - Αθήνα  Α3 871 12:15 – 15:50
Αθήνα - Θεσ/νικη Α3 7126 19:20 -20:15

760€ 
Από Αθήνα

790€
Από Θεσσαλονίκη

250€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Πετάμε με

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: -15%
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Ιρλανδία - Σκωτία
Δουβλίνο - Μπέλφαστ - Γλασκώβη - Εδιμβούργο

1η ημέρα: Πτήση για Δουβλίνο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για 
Δουβλίνο. Άφιξη στο Δουβλίνο, μετάβαση και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Δουβλίνο (περιήγηση πόλης)
Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στην ξενάγηση 
της όμορφης πόλης του Δουβλίνου. Στη βόρεια 
πλευρά του ποταμού Liffey θα δούμε την πλατεία 
Παρνελ με το μουσείο συγγραφέων, την πινακοθήκη 
μοντέρνας τέχνης, το πάρκο της Μνήμης, την πολύ 
μεγάλη οδό Ο Κόνελ. Εν συνεχεία, θα κινηθούμε 
στην όχθη του ποταμού θαυμάζοντας και πάλι κτίρια 
όπως το Τελωνείο, το Δικαστικό Μέγαρο, και τις 
πολύ ενδιαφέρουσες διαφόρων χρονικών περιόδων 
γέφυρες πάνω στον ποταμό Liffey. Επίσης η κεντρική 
εμπορική οδός Γκράφτον, αλλά και η περίφημη 
περιοχή Temple Bar, θα έλεγε κανείς το «Σόχο» 
του Δουβλίνου. Στο Temple Bar αξίζει βεβαίως να 
περάσει κανείς μία όμορφη βραδιά.

3η ημέρα: Δουβλίνο - Μπέλφαστ - Γλασκώβη 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βόρεια Ιρλανδία, 
και την πρωτεύουσά της το Μπέλφαστ. Στη σύντομη 
επίσκεψή μας εκεί θα δούμε, μεταξύ άλλων, το 
κέντρο της πόλης με το επιβλητικό Δημαρχείο στην 
κεντρική πλατεία. Εν συνεχεία, θα επιβιβαστούμε στο 
ferry boat που θα μας μεταφέρει στη Σκωτία, στο 
Cairnryan. Από εκεί θα μεταβούμε στη Γλασκώβη, 
όπου μετά από περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης, 
θα διανυκτερεύσουμε.

4η ημέρα: Γλασκώβη - Highlands - Εδιμβούργο
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα περίφημα High-
lands. Πρώτη μας στάση θα είναι πάνω στην 
πανέμορφη λίμνη Lomond, τη μεγαλύτερη βρετανική 
λίμνη, εν συνεχεία θα κινηθούμε διασχίζοντας τον 
ορεινό αυχένα Glencoe, μέσα από τη χαρακτηριστική 
διαδρομή των τοπίων των Highlands ως το Fort 
William. Από εκεί θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή 
του Καλυδώνιου Καναλιού ως το Fort Augustus, 

όπου αρχίζει η περίφημη λίμνη Ness (Λοχ Νες). Θα 
πορευτούμε καθ’ όλη τη δυτική της όχθη έως το 
Inverness, την όμορφη και γραφική σημαντικότερη 
πόλη των Highlands. Μετά από σύντομη παραμονή 
στην πόλη, θα πάρουμε τον αυτοκινητόδρομο για 
το Εδιμβούργο, όπου θα φτάσουμε νωρίς το βράδυ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

5η ημέρα: Εδιμβούργο (περιήγηση πόλης)
Πρόγευμα και ξεκινάμε την ξενάγηση του 
Εδιμβούργου. Θα δούμε την παλιά και τη νέα πόλη, 
τα δύο όμορφα τμήματα που συνθέτουν το κέντρο 
του Εδιμβούργου, στη νέα πόλη με τις κομψές 
πλατείες και οδούς, με τα υπέροχα – πολλά εκ των 
οποίων αρχαιοπρεπή – δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, 
θα αντιληφθούμε γιατί το Εδιμβούργο φέρει το 
προσωνύμιο Αθήνα του Βορρά. 
Το βράδυ υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση 
ενός εκπληκτικού show με σκωτσέζικη παραδοσιακή 
μουσική.

6η ημέρα: Εδιμβούργο - προαιρετική εκδρομή 
Άγιο Ανδρέα, Κάστρο Blair & Αποστακτήριο 
Pitlochry
Ελεύθερη μέρα στο Εδιμβούργο, μια πόλη με 
πληθώρα ενδιαφερόντων, όπου δε βαριέται ποτέ 
κανείς. Εναλλακτικά, προτείνουμε μια ενδιαφέρουσα 
προαιρετική εκδρομή στον Άγιο Ανδρέα, ιερή πόλη 
της Σκωτίας και προσκυνηματικό προορισμό καθώς 
και στο γραφικό χωριό Pitlochry, όπου μπορούμε 
να επισκεφθούμε και παραδοσιακό σκωτσέζικο 
αποστακτήριο ουίσκι.

7η ημέρα: Εδιμβούργο - πτήση επιστροφής 
Πρωινό και σας προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη 
στο Βασιλικό Γιοτ Britannia, που ελλιμενίζεται 
στο λιμάνι του Εδιμβούργου Leith, που παρ’ ότι 
παροπλισμένο αποτελεί ζωντανό μνημείο της 
βρετανικής βασιλικής παράδοσης, και επίσης 
επίσκεψη στο γεμάτο μυστικά παρεκκλήσι Rosslyn. 
Το βράδυ πτήση επιστροφής.

7 ημέρες

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 200€
• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 
• Πρόγευμα καθημερινά στο χώρο του 
ξενοδοχείου
• Εισιτήριο καραβιού Stena Line για το 
δρομολόγιο Belfast - Cairnryan
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα με το 
παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δεν περιλαμβάνονται 
• Σκωτσέζικη βραδιά (εξαιρετικό show με φαγητό & 
κρασί)
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

Πετάμε με

Τιμές & Παροχές

Clayton Burlington Road 4* (2Ν) 
(Δουβλίνο) - Πρωινό

&
Marriott 4* (1Ν) (Γλασκώβη) – Πρωινό

&
Mercure Heymarket 4* (3Ν)

ανάχ. 12/7 (Εδιμβούργο) – Πρωινό
Ibis Center South Bridge 3*

(3Ν) ανάχ. 8/8 (Εδιμβούργο) – Πρωινό

Αναχωρήσεις 12/ΙΟΥΛ & 8/ΑΥΓ
Με ΑΕGEAN από

Αθήνα & Θεσσαλονίκη
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Θεσ/νίκη – Αθήνα Α3 7123 19:30 – 20:20
Αθήνα – Δουβλίνο Α3 630 20:50 – 23:05

Εδιμβούργο – Αθήνα Α3 633 23:55 – 05:55
Αθήνα – Θεσ/νικη Α3 7108 08:45 - 09:40

Στις 08/08 το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
αντίστροφα

12/7 1320€
8/8 1195€
Από Αθήνα

12/7 1370€ 
8/8 1245€

Από Θεσσαλονίκη

570€

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: -10%
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Πανόραμα Βαλτικής
Λετονία - Εσθονία - Λιθουανία - Κρουαζιέρα Ελσίνκι

1η ημέρα: Πτήση για Ρίγα - Σιγκούλντα - 
Τουράιντα - Πάρνου - Ταλίν 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 
τη Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας. Μετά την άφιξη 
μας, θα επισκεφθούμε μια από τις πιο όμορφες 
πόλεις της Λετονίας, τη Σίγκουλντα, στην κοιλάδα 
του ποταμού Γκάουγια. Το απόγευμα φτάνουμε στο 
Ταλίν, πρωτεύουσα της Εσθονίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας και το βράδυ ελεύθερο για μια πρώτη 
γνωριμία της πόλης. 

2η ημέρα: Ταλίν - προαιρετική εκδρομή στο 
Ελσίνκι
Πρόγευμα. Η πρωτεύουσα της Εσθονίας θεωρείται, 
από πολλούς η «βασίλισσα της Βαλτικής», που μπορεί 
εύκολα να μετατρέψει το ταξίδι μας σε παραμύθι. Η 
ημέρα σήμερα είναι ελεύθερη. Το μεσαιωνικό ιστορικό 
κέντρο μαγεύει, με τα πλακόστρωτα σοκάκια, τις 
αγορές και τα παραδοσιακά σπίτια. Με την αύρα του 
13ου αιώνα, οι επισκέπτες νιώθουν πρωταγωνιστές 
σε μεσαιωνικό παραμύθι, μέσα σε καλοδιατηρημένα 
τείχη, με πλατείες και πύργους. Τη σημερινή μέρα 
προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι, την 
πρωτεύουσα της Φινλανδίας.

3η ημέρα: Ταλίν (ξενάγηση πόλης) - πτήση για 
Βίλνιους
Πρόγευμα. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας στην 
εντυπωσιακή αριστοκρατική συνοικία Toompea. Στη 
συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο του Ταλίν για την 
πτήση μας για Βίλνιους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. 

4η ημέρα: Βίλνιους - Τρακάι
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για περιήγηση στο 
πανέμορφο Βίλνιους, που αποπλανεί τον επισκέπτη 
με τη γοητεία της όμορφης και μαγευτικής παλιάς 
του πόλης, της μεγαλύτερης των χωρών της 
Βαλτικής, με τη γραφική μπαρόκ αρχιτεκτονική της. 
Θα συνεχίσουμε για τη γειτονική πόλη Τρακάι, την 
πρώτη πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Φθάνοντας, 
θα επισκεφθούμε το υποδειγματικά αναστηλωμένο 
μεσαιωνικό κάστρο του Δούκα Βιτάουτας, χτισμένο 

πάνω στα νησιά της λίμνης Γκάλβε. 

5η ημέρα: Βίλνιους - Κάουνας - Λόφος των 
Σταυρών - Ρούνταλε - Ρίγα  

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη Κάουνας, 
που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Λιθουανίας. 
Θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε 
τη γοτθική εκκλησία του Βίταουτας δίπλα στον 
ποταμό Nemunas. Συνεχίζουμε για το Ρούνταλε, 
με το περίλαμπρο παλάτι και τον υπέροχο κήπο 
του, που αναμφίβολα είναι ένα από τα ομορφότερα 
αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της Βαλτικής. Το παλάτι 
χτίστηκε για την Τσαρίνα Άννα από τον Ραστρέλλι, 
τον αρχιτέκτονα του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη. 
Στη συνέχεια αναχωρούμε για τη Ρίγα, που είναι 
γνωστή σαν το «Παρίσι του Βορρά». Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

6η ημέρα: Ρίγα - προαιρετική επίσκεψη στο Latvi-
an Ethnographic Open Air Museum 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για την 
ξενάγησή μας. Η πρωτεύουσα της Λετονίας υπήρξε η 
τρίτη βιομηχανική πόλη της Ρωσίας μετά τη Μόσχα και 
την Αγία Πετρούπολη. Γνώρισε μεγάλη άνθηση μετά 
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ένα από τα κυριότερα 
αξιοθέατά της είναι η Παλιά Πόλη. Το απόγευμα 
ελεύθερο για να περιπλανηθείτε στους κομψούς 
εμπορικούς δρόμους του κέντρου. Εναλλακτικά 
προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη στο Latvian Eth-
nographic Open Air Museum, το οποίο είναι ένα από 
τα αρχαιότερα και μεγαλύτερα «ανοιχτά» μουσεία της 
Ευρώπης.

7η ημέρα: Ρίγα - Γιούρμαλα - πτήση επιστροφής 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γιούρμαλα - το 
μεγαλύτερο θέρετρο της Βαλτικής. Πρόκειται για 
μια περιοχή μήκους 32 χιλιομέτρων και πλάτους 3 
χιλιομέτρων, με υπέροχες παραλίες από λευκή άμμο, 
που βρίσκεται ανάμεσα στον Κόλπο της Ρίγα της 
Βαλτικής Θάλασσας και τον ποταμό Λιέλουπε. Στη 
συνέχεια θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής.

7 ημέρες

Πετάμε με

Ελληνόφωνος Insider
στον προορισμό

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια 
• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων (245€)
• Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 
• Ημιδιατροφή (πρωινό & δείπνο) 
καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές 
με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα
• Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
• Φόροι των πόλεων & των ξενοδοχείων

Δεν περιλαμβάνονται 
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Κρουαζιέρα από Ταλίν στο Ελσίνκι (κόστος 100€-
120€ το άτομο)
• Μεταφορά & είσοδος στο Latvian Ethnographic 
Open Air Museum (κόστος 10€ ανά άτομο από 10 
άτομα και πάνω)
• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς 
χώρους
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

Τιμές & Παροχές

Αναχωρήσεις 13,27 ΙΟΥΛ & 3,10,17,24,31 
ΑΥΓ

με AIR BALTIC από Θεσσαλονίκη
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

Θεσ/νίκη - Ρίγα ΒΤ596 0335-0630
Ταλίν - Βίλνιους ΒΤ336 1930-250
Ρίγα - Θεσ/νίκη ΒΤ595 2335-0225

Ομαδικό πρόγραμμα
Τα περιλαμβανόμενα αναφέρονται παρακάτω

Special Price
κατά άτομο σε δίκλινο

Επιβάρυνση
μονοκλίνουΞενοδοχείο

Ulemiste 4*(2Ν) (Ταλίν)
&

Courtyard Marriott 4* (2Ν) (Βίλνιους) 
&

Βellevue Park 4*(2Ν) (Ρίγα) 

900€ 260€

Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι τελικές
και περιλαμβάνουν τους φόρους αεροδρομίων

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ παιδί 2-11 ετών: -15%
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Δείτε ακόμη μοναδικές εκδρομές στην Ευρώπη
με πτήσεις από Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Κλασική Ισπανία 6 ημέρες 
26/ΙΟΥΛ & 2,9/ΑΥΓ  με πτήσεις AEGEAN για Μαδρίτη – επιστροφή από Βαλένθια

Παρίσι 5,6,8 ημέρες 
8,15,22,26ΙΟΥΛ & 2,9,16/ΑΥΓ με πτήσεις AEGEAN για Παρίσι

Κυανή Ακτή & Προβηγκία 6 ημέρες 
1,8,15/ΑΥΓ με πτήσεις AEGEAN για Νίκαια – επιστροφή από Μασσαλία

Ρώμη – Φλωρεντία 6 ημέρες 
21/ΙΟΥΛ & 11/ ΑΥΓ  με πτήσεις AEGEAN για Νάπολη – επιστροφή από Μπολόνια

Κλασική Ιταλία 6,7 ημέρες 
29/ ΙΟΥΛ, 4, 11/ ΑΥΓ  με πτήσεις AEGEAN για Μιλάνο  – επιστροφή από Ρώμη

Πανόραμα Ελβετίας 5 ημέρες 
25/ ΙΟΥΛ & 1,8,15/ ΑΥΓ  με πτήσεις SWISS για Γενεύη  – επιστροφή από Ζυρίχη

Στρασβούργο 6 ημέρες 
20/ΙΟΥΛ & 3,10/ΑΥΓ  με πτήσεις ELLINAIR για Στουτγκάρδη

Ζητήστε μας τα αναλυτικά προγράμματα
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Aldemar Olympian Village
Family Beach Resort 5* deluxe Σκαφιδιά - Ηλεία

Το πολυτελές Aldemar Olympian Village χτισμένο 
σε μια έκταση 550 στρεμμάτων με ιδιαίτερα 
φροντισμένους κήπους και με μια πανέμορφη χρυσή 
αμμουδιά σας περιμένει για ονειρικές διακοπές... 
είναι το τέλειο θαλάσσιο θέρετρο, χτισμένο πάνω σε 
χρυσαφένιες αμμουδιές, ένας επίγειος παράδεισος 
για μικρούς και μεγάλους – για όλη την οικογένεια. 
Εδώ που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, σε μια 
περιοχή γεμάτη από μνήμες.

3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

Τιμή κατά άτομο με all inclusive

23/5-31/5 & 
25/9-22/10

3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Bglw κήπος
458€ 567€ 649€ 790€ 890€ 1085€ 1085€ 1215€ 1475€880€ 

4ο άτομο ως 12 ετών *
105€ 105€ 150€ 150€ 150€ 150€ 210€ 210€ 210€ 210€

3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%

Δίκλινο Bglw μοιραζ. 
πισίνα Sea Front 375€ 439€ 532€ 622€ 685€ 877€ 738€ 855€ 935€ 1197€

Δίκλινο Bglw μοιραζ. 
πισίνα

364€ 421€ 517€ 597€ 655€ 843€ 717€ 821€ 895€ 1150€

Δίκλινο Bglw
θάλασσα

322€ 386€ 456€ 546€ 625€ 724€ 633€ 753€ 855€ 989€

Δίκλινο Bglw
κήπος

287€ 354€ 406€ 503€ 565€ 685€ 563€ 692€ 779€ 938€

**/472€
Δίκλινο KK Promo

θέα κήπος
276€ 333€ 392€ 472€ 544€ 650€ **/650€– –

1/6-30/6 & 
12/9-24/9

23/5-31/5 & 
25/9-22/10

1/6-30/6 & 
12/9-24/9

1/7-22/7 &
26/8-11/9

23/5-31/5 & 
25/9-22/10

1/6-30/6 & 
12/9-24/9

1/7-22/7 & 
26/8-11/9

23/7-25/823/7-25/8

Από τις τιμές 3 διανυκτερεύσεων εξαιρείται η περίοδος του Αγίου Πνεύματος (14-17/6)
* Η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα
** Η τιμή αυτή είναι ειδική προσφορά και ισχύει μόνο για την περίοδο 26/8 - 11/9 και σε καμία περίπτωση για την περίοδο 1 - 22/7
Οι τιμές από 5 νύχτες και πλέον συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: 0,50€  3*: 1,50€ 4*: 3,00€ 5*: 4,00€

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΙΧ

Sivota Diamond
Spa & Resort 5*lux
Σύβοτα – Θεσπρωτία

Διαμονή αντάξια του ονόματός του, προσφέρει το 
Sivota Diamond στα Σύβοτα. Αφού διασχίσετε το 
γραφικό λιμανάκι του οικισμού και πηγαίνοντας στη 
φημισμένη παραλία Μπέλλα Βράκα, σας υποδέχεται 
το νεόκτιστο Sivota Diamond Spa Resort. Αποτελεί 
ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις των θαλάσσιων 
σπορ, ενώ τα γραφικά νησάκια που περικλείουν τον 
κόλπο των Συβότων συμπληρώνουν την εξωτική 
εικόνα της περιοχής, θυμίζοντας τα νορβηγικά 
φιόρδ. Οι παραλίες που βρίσκονται στη γύρω 
περιοχή, φημίζονται για τα κρυστάλλινα νερά τους. 
Κατεβαίνοντας στον κόλπο της Μπέλλα Βράκα, 
μπορείτε να βουτήξετε με θέα το νησί Μουρτεμένο, 
στα πεντακάθαρα νερά της.

Μονόκλινο θέα βουνό

Μονόκλινο πλευρική θέα θάλασσα

3ο άτομο ως 12 ετών

4ο άτομο ως 12 ετών σε Jr. Suite

3ο άτομο

Δίκλινο Jr. Suite θέα θάλασσα

Δίκλινο Jr. Suite θέα βουνό

Δίκλινο Bungalow Ιδ.Πισίνα

Δίκλινο Bungalow θέα θάλασσα

Δίκλινο πλευρική θέα θάλασσα

Δίκλινο θέα βουνό

5 νύχτες 7 νύχτες

Τιμή κατά άτομο με μπουφέ πρωινό

580€

645€

Δωρεάν

Δωρεάν

200€

490€

448€

545€

433€

394€

365€

1/6 - 30/6 & 
1/9 - 14/9

655€

723€

100€

100€

250€

565€

522€

607€

480€

439€

409€

1/7 - 25/7 & 
18/8 - 31/8

539€

794€

859€

100€

100€

300€

638€

595€

679€

567€

497€

26/7 - 17/8

798€

896€

Δωρεάν

Δωρεάν

280€

682€

625€

755€

604€

549€

505€

1/6 - 30/6 & 
1/9 - 14/9

898€

995€

135€

135€

350€

784€

725€

842€

668€

611€

567€

1/7 - 25/7 & 
18/8 - 31/8

1090€

1195€

135€

135€

420€

882€

823€

940€

788€

749€

689€

26/7 - 17/8

Επιβάρυνση ημιδιατροφής κατ’ άτομο ανά δείπνο:16€ ο ενήλικας, δωρεάν παιδιά ως 5 ετ. και 9€ παιδιά 5-12 ετών.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 12% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν για ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 
δωματίων μέχρι τις 31 Μαΐου.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: 0,50€ 3*: 1,50€ 4*: 3,00€ 5*: 4,00€

Διακοπές στην Ελλάδα με το δικό σας ΙΧ



63

Aks Porto Heli
Hotel & Water Fun Park 4* Πόρτο Χέλι

Τόσο κοντά (150 λεπτά) στην Αθήνα και τόσο 
μακριά από την καθημερινότητα! Αν το ζήσατε τα 
προηγούμενα καλοκαίρια, δεν χρειάζεται να πούμε 
πολλά κι αν ακόμα δεν έχετε περάσει ένα αξέχαστο 
καλοκαίρι κοντά μας, φέτος είναι η καλύτερη χρονιά 
για διακοπές με τη δική μας φροντίδα. Όπως μας 
είπατε όσοι μας γνωρίζετε: «με εξαιρετική ποιότητα 
φαγητού μαμάς», «άψογη συμπεριφορά προσωπικού», 
«ωραίο ψυχαγωγικό πρόγραμμα», «εξαιρετικό 
πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών» και με νέες 
δράσεις που θα ξαφνιάσουν ευχάριστα μικρούς και 
μεγάλους, φέτος ακόμα καλύτερο!

Δίκλινο κήπος

Μονόκλινο κήπος

Μονόκλινο θάλ.

Δίκλινο θάλασσα

3ο άτομο

3ο άτ. ως 12 ετών

4ο άτ. ως 12 ετών *

3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

Τιμή κατά άτομο με soft all inclusive

175€

175€

270€

189€

-30%

-30%

Δωρεάν

13/6 - 27/6 & 
1/9 - 7/9

439€

469€

Δωρεάν

-30%

-30%

280€

299€

13/6 - 27/6 &
1/9 - 7/9

552€

585€

Δωρεάν

-30%

-30%

350€

370€

28/6 - 25/7 &
25/8 - 31/8

630€

682€

Δωρεάν

-30%

-30%

396€

427€

26/7 - 24/8

600€

645€

Δωρεάν

-30%

-30%

379€

405€

13/6 - 27/6 &
1/9 - 7/9

759€

804€

Δωρεάν

-30%

-30%

476€

503€

28/6 - 25/7 &
25/8 - 31/8

878€

943€

Δωρεάν

-30%

-30%

550€

589€

26/7 - 24/8

Προσφορές για οικογένειες: Α) Δύο παιδιά έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο: έκπτωση -30% στη συνολική τιμή του
δικλίνου. Β) Δύο παιδιά έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: χρέωση δικλίνου. Γ) Ένα παιδί έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: 
χρέωση μονοκλίνου. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.

Δίκλινο κήπος

Μονόκλινο κήπος

Μονόκλινο θάλ.

Δίκλινο θάλασσα

3ο άτομο

3ο άτ. ως 12 ετών

4ο άτ. ως 12 ετών *

5 νύχτες 7 νύχτες

Τιμή κατά άτομο με ημιδιατροφή plus

3 νύχτες

145€

155€

220€

240€

-30%

-30%

Δωρεάν

13/6 - 27/6 &
1/9 - 7/9

350€

380€

Δωρεάν

-30%

-30%

229€

247€

13/6 - 27/6 &
1/9 - 7/9

469€

498€

Δωρεάν

-30%

-30%

299€

320€

28/6 - 25/7 &
25/8 - 31/8

553€

599€

Δωρεάν

-30%

-30%

355€

386€

26/7 - 24/8

485€

529€

Δωρεάν

-30%

-30%

315€

340€

13/6 - 27/6 &
1/9 - 7/9

639€

682€

Δωρεάν

-30%

-30%

406€

432€

28/6 - 25/7 &
25/8 - 31/8

768€

833€

Δωρεάν

-30%

-30%

480€

522€

26/7 - 24/8

PLUS+: Περιλαμβάνει πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ, ποτά στο δείπνο, ψυχαγωγία, παιδική απασχόληση και δωρεάν είσοδο στο 
θαλάσσιο πάρκο και στο παιδικό αθλητικό πάρκο ξηράς. * 4ο άτομο έως 12 ετών σε κουκέτα.
Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: 0,50€ 3*: 1,50€ 4*: 3,00€ 5*: 4,00€

Ramada Plaza Thraki
Thalasso & Wellness Spa 5*deluxe
Δυτική παραλία Αλεξανδρούπολης

Στη δυτική παραλία της Αλεξανδρούπολης, σας 
περιμένει και φέτος ανανεωμένο! Δώστε στον εαυτό σας 
την ευκαιρία να είστε ανάμεσα στους πρώτους που θα 
το χαρούν! Που θα απολαύσουν το υπέροχο περιβάλλον 
του και το εμπλουτισμένο πρόγραμμα υπηρεσιών που 
σας προσφέρει. Αρκεί μόνο να δείτε πόσο φροντίσαμε 
τους μικρούς μας φίλους... αλλά και εσάς, με τις δωρεάν 
υπηρεσίες του Thraki Thalasso & Wellness Spa!

3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

Τιμή κατά άτομο με all inclusive

Μονόκλινο Superior
θέα θάλασσα

3ο άτομο 13 ως 18 
ετών

4ο άτομο 13 ως 18 
ετών

Μονόκλινο Superior
θέα κήπος

Μονόκλινο Executive
θέα θάλασσα

4ο άτομο ως 12 ετών

3ο άτομο ως 12 ετών

Δίκλινο Superior θέα 
κήπος

Δίκλινο Superior θέα 
θάλασσα

Δίκλινο Executive θέα 
θάλασσα

Δίκλινο Suite θέα 
θάλασσα

3ο άτομο

305€

-50%

-50%

280€

345€

-70%

Δωρεάν

210€

225€

245€

305€

158€

1/6 - 8/7 &
3/9 - 12/9

340€

-50%

-50%

315€

385€

-70%

Δωρεάν

235€

250€

272€

365€

175€

9/7 - 22/7 & 
24/8 - 2/9

502€

-50%

-50%

460€

567€

-70%

Δωρεάν

344€

368€

400€

495€

257€

1/6 - 8/7 & 3/9 
- 12/9

545€

-50%

-50%

505€

615€

-70%

Δωρεάν

369€

393€

428€

585€

268€

9/7 - 22/7 & 24/8 
- 2/9

617€

-50%

-50%

570€

695€

-70%

Δωρεάν

408€

430€

469€

660€

273€

23/7 - 23/8

689€

-50%

-50%

632€

783€

-70%

Δωρεάν

467€

499€

545€

675€

347€

1/6 - 8/7 &
3/9 - 12/9

745€

-50%

-50%

685€

840€

-70%

Δωρεάν

499€

535€

582€

795€

358€

9/7 - 22/7 &
24/8 - 2/9

-50%

-50%

783€

848€

957€

-70%

Δωρεάν

556€

588€

645€

915€

368€

23/7 - 23/8

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαΐου.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: 0,50€ 3*: 1,50€ 4*: 3,00€ 5*: 4,00€



64

Ρόδος
4,5,6,7 ή 8 ημέρες αεροπορικώς

Διακοπές – Fly & Drive με απευθείας
πτήσεις AEGEAN & ΕLLINAIR από Θεσσαλονίκη

Αναχωρήσεις καθημερινά

RODOS PALACE 5*- Ιξιά Ρόδου
Το πολυτελές Rodos Palace βρίσκεται σε μια υπέροχη 
τοποθεσία στο Αιγαίο και προσφέρει σουίτες, 
εξαιρετικά κομψά καταλύματα, 5 εξωτερικές πισίνες, 
4 εστιατόρια, μπαρ και διάφορα lounge. Το θέρετρο 
διαθέτει 14 γραφικά κτήρια όπου στεγάζονται οι 
σουίτες με κήπο. Οι ευρύχωρες σουίτες έχουν 
εξαιρετικό ντιζάιν και είναι ιδανικές για ζευγάρια 
και οικογένειες που αναζητούν την ιδιωτικότητα 
και πολυτελείς ανέσεις, όπως ιδιωτική πισίνα. Κάθε 
μονάδα περιλαμβάνει δωρεάν Wi-Fi και smart 
τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια.

AMPHITRYON Boutique Hotel 4*
 - Πόλη Ρόδου
Το Amphitryon Boutique Hotel βρίσκεται σε κεντρική 
τοποθεσία στην πόλη της Ρόδου, μόλις 200μ. μακριά 
από το μεσαιωνικό κάστρο. Προσφέρει  πισίνα 
με επιπλωμένη, ηλιόλουστη βεράντα και μπαρ-
εστιατόριο. Παρέχει 24ωρη ρεσεψιόν και δωρεάν Wi-
Fi στο χώρο του λόμπι. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του 
Amphitryon προσφέρουν θέα στην πισίνα ή τη γύρω 
περιοχή. Είναι μοντέρνα διακοσμημένα σε γκρι, λευκές 
και μαύρες αποχρώσεις. Όλα περιλαμβάνουν ψυγείο 
και δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνη.

OLYMPIC PALACE 5* - Ιξιά 
Το Olympic Palace Hotel 5 αστέρων βρίσκεται σε μια 
προνομιακή τοποθεσία στην Ιξιά, λίγα μόλις μέτρα από 
την παραλία και σε απόσταση περίπου 5χλμ. από την 
πόλη της Ρόδου και 12χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο 
της Ρόδου. Τα ευρύχωρα δωμάτια διαθέτουν κομψό 
ντιζάιν, κρεβάτια queen size και μεγάλα μπαλκόνια με 
θέα στο Αιγαίο Πέλαγος ή τα βουνά. Όλα τα δωμάτια 
προσφέρουν πολλές ανέσεις, όπως κλιματισμό, μίνι 
μπαρ και τηλεόραση LCD. Το πολυτελές συγκρότημα 
προσφέρει ποικιλία ψυχαγωγικών, αθλητικών και 
χαλαρωτικών εγκαταστάσεων.

Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλες τις αναχωρήσεις

Πάρος
4,5,6,7 ή 8 ημέρες αεροπορικώς

Διακοπές – Fly & Drive με απευθείας πτήσεις
ASTRA & AEGEAN από Θεσσαλονίκη

Αναχωρήσεις καθημερινά

Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλες τις αναχωρήσεις

GALATIS 3* - Αλυκή
Το Galatis Hotel βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην 
παραλία της Αλυκής, σε απόσταση 10 λεπτών οδικώς 
από την Παροικιά. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και 
εξωτερική πισίνα με βεράντα από όπου μπορείτε να 
απολαύσετε τη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Παρέχονται 
δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα και την 
παραλία. Το ξενοδοχείο διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια 
με ιδιωτικό μπαλκόνι. Όλα περιλαμβάνουν μπάνιο με 
στεγνωτήρα μαλλιών. Ακριβώς δίπλα στο κατάλυμα 
θα βρείτε ένα γήπεδο τένις και μια παιδική χαρά τα 
οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς χρέωση. 

NIKOLAS 2* - Παροικιά
Αυτό το κατάλυμα απέχει 1 λεπτό με τα πόδια από την 
παραλία. Το Nikolas Hotel απέχει μόλις λίγα βήματα από 
την παραλία της Αγίας Άννας και λιγότερο από 1χλμ. 
από το λιμάνι της Παροικιάς και προσφέρει απρόσκοπτη 
θέα στη θάλασσα. Διαθέτει καφέ με βεράντα με θέα στον 
κόλπο της Πάρου και lounge με μπαρ. Όλα τα δωμάτια 
του Nikolas Hotel διαθέτουν μεγάλο μπάνιο με μπανιέρα, 
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
στεγνωτήρα μαλλιών και μίνι ψυγείο. Η Παροικιά, με 
τις πολλές ψαροταβέρνες και τα υπαίθρια μπαρ, είναι 
προσβάσιμη σε 10 λεπτά με τα πόδια.

PORTO PAROS 4* - Κολυμπήθρες
Το Porto Paros είναι κτισμένο σε κυκλαδίτικο 
αρχιτεκτονικό στυλ και διαθέτει  2 εστιατόρια, 3 
μπαρ, 3 πισίνες, θερινό θέατρο και πολλούς χώρους 
για τις παιδικές ηλικίες. Βρίσκεται μόλις 4χλμ από 
τη Νάουσα, δίπλα στην παραλία Κολυμπήθρες, σε 
μια όμορφη παραλία 130 στρεμμάτων. Προσφέρει 
εξαιρετικές παροχές καταλυμάτων και ικανοποιεί 
όλες τις απαιτήσεις για μοναδικές, ήρεμες και 
χαλαρωτικές διακοπές. Όλα τα κλιματιζόμενα 
δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, ψυγείο και 
ασύρματο internet .
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Σαντορίνη
4,5,6,7 ή 8 ημέρες αεροπορικώς

OKEANIS BEACH 4* - Αγία Παρασκευή
Αυτό το κατάλυμα απέχει 1 λεπτό με τα πόδια 
από την παραλία. Το Oceanis Beach περιβάλλεται 
από κήπο και διαθέτει πισίνα, εστιατόριο και 
σνακ μπαρ. Προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια 
με μπαλκόνι με θέα στο καταπράσινο τοπίο ή 
την πισίνα. Έχει απευθείας πρόσβαση στη μαύρη 
αμμώδη παραλία της Αγίας Παρασκευής. Όλα 
τα δωμάτια του Oceanis είναι εξοπλισμένα 
με δορυφορική τηλεόραση και ψυγείο. Έχουν 
ιδιωτικό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και 
ντους.

Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλες τις αναχωρήσεις

CALDERA VIEW RESORT 3* - Ακρωτήρι
Το Resort Caldera View βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 
παραδοσιακούς οικισμούς στο Μεγαλοχώρι - Ακρωτήρι, 
σε μια ήσυχη τοποθεσία 70 μέτρα  από τα βράχια της 
Καλντέρας. Το Caldera View Resort προσφέρει μία από 
τις μεγαλύτερες πισίνες στο νησί, με υδρομασάζ και 
καταρράκτη. Το View Café  προσφέρει το ιδανικό μέρος για 
χαλάρωση και από εκεί μπορείτε να απολαύσετε όμορφη 
και μοναδική θέα στο ηλιοβασίλεμα μαζί με δροσιστικά 
ποτά και νόστιμη παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Τα 
κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν ψυγείο, τηλεόραση 
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν πρόσβαση στο internet. 

STAR 3* - Μεγαλοχώρι
Μόλις 50 μέτρα  μακριά από την Καλντέρα, το Star 
Hotel βρίσκεται στον παραδοσιακό οικισμό του 
Μεγαλοχωρίου στη Σαντορίνη. Οι εγκαταστάσεις 
αναψυχής περιλαμβάνουν 2 εξωτερικές πισίνες, σνακ 
μπαρ δίπλα στην πισίνα και υδρομασάζ. Η παραλία 
της Περίσσας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 
χιλιομέτρων. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια  έχουν 
επιπλωμένο ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα. 
Είναι ευρύχωρα και εξοπλισμένα με δορυφορική 
και καλωδιακή τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών, 
ραδιόφωνο και μικρό ψυγείο.

Διακοπές – Fly & Drive με απευθείας πτήσεις
ΕLLINAIR & AEGEAN από Θεσσαλονίκη

Αναχωρήσεις καθημερινά

Χανιά
6 ή 8 ημέρες αεροπορικώς

Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλες τις αναχωρήσεις

CHC GALINI SEA VIEW Adults only 5* - Αγία 
Μαρίνα
Αυτό το κατάλυμα απέχει 3 λεπτά με τα πόδια από 
την παραλία. Σε απόσταση 150μ. από την αμμώδη 
παραλία της Αγίας Μαρίνας, το Galini Sea View 
προσφέρει όμορφα καταλύματα 5 αστέρων, εξωτερική 
και εσωτερική πισίνα. Διαθέτει 2 μπαρ και ένα 
εστιατόριο με πανοραμική θέα στο Κρητικό Πέλαγος. 
Τα κλιματιζόμενα δωμάτια ανοίγουν σε επιπλωμένο 
μπαλκόνι, ορισμένα με θέα στη θάλασσα. 

HALEPA 4* - Πόλη Χανίων
Αυτό το κατάλυμα απέχει 6 λεπτά με τα πόδια από 
την παραλία. Σε βολική τοποθεσία λίγα μόλις λεπτά 
από το κέντρο των Χανίων, αυτό το χαλαρωτικό 
καταφύγιο βρίσκεται στη συνοικία Χαλέπα. Το πλήρως 
ανακαινισμένο ξενοδοχείο συνδυάζει τη γοητεία και το 
χαρακτήρα του χθες με τις ανέσεις και την τεχνολογία 
του σήμερα, καθιστώντας το ένα ιδανικό μέρος για 
όσους αναζητούν το συνδυασμό του ιστορικού και του 
σύγχρονου σε έναν μόνο προορισμό.

IOLIDA BEACH 5*-  Αγία Μαρίνα Χανίων
Το Iolida Beach Hotel απέχει λίγα μέτρα από την 
παραλία της Αγίας Μαρίνας. Στεγάζεται σε 2 κτήρια 
που συνδέονται με μια εντυπωσιακή γυάλινη γέφυρα, 
η οποία παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλους τους 
χώρους του ξενοδοχείου. Oι περισσότερες φωτεινές 
και καλαίσθητες, λιτά επιπλωμένες μονάδες του Iolida 
έχουν ιδιωτικό μπαλκόνι. Όλες προσφέρουν δωρεάν 
ενσύρματο internet, τηλεόραση και μικρή κουζίνα με 
φούρνο και μικρό ψυγείο. 

Διακοπές – Fly & Drive με απευθείας πτήσεις
AEGEAN & ΕLLINAIR από Θεσσαλονίκη

Αναχωρήσεις καθημερινά
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Σάμος
4,5,6,7 ή 8 ημέρες αεροπορικώς

Διακοπές – Fly & Drive με απευθείας πτήσεις
Aegean και Astra από Θεσσαλονίκη

Αναχωρήσεις καθημερινά

ΙNO VILLAGE 3* – Kαλάμι
Το Ino Village Hotel βρίσκεται στην περιοχή 
Καλάμι της Σάμου, σε απόσταση μόλις 450μ. από 
τη διάσημη παραλία Γκάνγκου. Προσφέρει πισίνα, 
εστιατόριο και κομψά, κλιματιζόμενα δωμάτια με 
μπαλκόνι. Τα καλαίσθητα δωμάτια του Ino Village 
είναι διακοσμημένα με χαλαρωτικά χρώματα και 
εξοπλισμένα με μίνι μπαρ.

MYKALI BAY 4* – Πυθαγόρειο
Το Mykali Hotel βρίσκεται στο Πυθαγόρειο, σε 
απόσταση 2χλμ. από το Λαογραφικό Μουσείο του 
Ιδρύματος Νικόλαου Δημητρίου. 
Προσφέρει υδρομασάζ. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
παιδική χαρά και ηλιόλουστη βεράντα. Οι επισκέπτες 
μπορούν να απολαύσουν τα γεύματά τους στο 
εστιατόριο ή ένα ποτό στο μπαρ.

HYDRELE BEACH 5* - Ποτοκάκι 
Το Hydrele Beach βρίσκεται στην παραλία Ποτοκάκι 
και προσφέρει μεγάλο χώρο πισίνας με pool bar, 
φιλική 24ωρη ρεσεψιόν, lounge με τηλεόραση, πιάνο 
μπαρ και ένα μίνι κλαμπ. Το συγκρότημα περιλαμβάνει 
ευρύχωρα δωμάτια και στούντιο. Τα ευρύχωρα 
δωμάτια με τα μεγάλα μπαλκόνια στεγάζονται στο 
κεντρικό κτήριο και σε ρουστίκ κατοικίες.

Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλες τις αναχωρήσεις

Χίος
4,5,6,7 ή 8 ημέρες αεροπορικώς

Διακοπές – Fly & Drive με απευθείας πτήσεις
Aegean και Astra από Θεσσαλονίκη

Αναχωρήσεις καθημερινά

HOTEL GOLDEN SAND 4* – Καρφάς
Το Golden Sand Hotel βρίσκεται στην αμμώδη 
παραλία του Καρφά και προσφέρει κλιματιζόμενα 
δωμάτια με μπαλκόνι. Περιλαμβάνει μια ολυμπιακών 
διαστάσεων πισίνα, εστιατόριο, ταβέρνα και 2 μπαρ. 
Τα δωμάτια στο Golden Sand είναι ευρύχωρα και 
διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και 
στεγνωτήρα μαλλιών. Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν 
ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή ντους.

HOTEL ERYTHA BEACH 4* – Καρφάς
Το ξενοδοχείο 4 αστέρων Erytha Hotel & Resort 
βρίσκεται ακριβώς πάνω στην αμμώδη παραλία του 
Καρφά στη Χίο. Προσφέρει 2 εξωτερικές πισίνες, 
παιδική πισίνα και ιδιωτική παραλία με ομπρέλες και 
ξαπλώστρες. 
Στις εγκαταστάσεις λειτουργούν 2 εστιατόρια 
μεσογειακής κουζίνας, 2 μπαρ δίπλα στις πισίνες και ένα 
lobby bar.

HOTEL CHIOS CHANDRIS 4* - Πόλη
Το Chios Chandris προσφέρει θέα στο λιμάνι του 
νησιού, καθώς και δωμάτια, στούντιο και σουίτες 
με κομψή διακόσμηση και μπαλκόνι. Απέχει μόλις 
300μ. από την παραλία και διαθέτει πισίνα με 
ηλιόλουστη βεράντα. 
Όλες οι μονάδες έχουν κλιματισμό, θυρίδα 
ασφαλείας, μίνι μπαρ και θέα στην πισίνα ή το 
λιμάνι. 

Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο με όλες τις αναχωρήσεις



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της 
Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Η Εταιρεία μας, 
με την επωνυμία “DION TOURS N.G. & RED ELEPHANT O.E.” και το 
διακριτικό τίτλο “DION TOURS N.G. & RED ELEPHANT”, με έδρα την 
Θεσσαλονίκη, οδός Τσιμισκή 87α & Γρηγορίου Παλαμά 1, 1ος όροφος 
με αριθμό MH.T.E 0933Ε60000143601 , που στο εξής θα καλείται 
“Τουριστικός Οργανισμός”, 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 διαφορετικό στο 
πρόγραμμα του κάθε 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 των συχνών 
και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα 
στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα 
ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή στα γραφεία των 
συνεργατών μας, με αλληλογραφία, 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 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. 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 τού ζητηθεί. Σε κάποιες οργανωμένες 
αεροπορικές εκδρομές, εκπρόσωπος του Τουριστικού Οργανισμού θα 
βρίσκεται στο αεροδρόμιο αναχώρησης/άφιξης για να διευκολύνει τα 
ταξίδι σας, ενώ 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. Ο Τουριστικός 
Οργανισμός μας, δε 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, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, 
φόρους και άλλα έξοδα, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με 
το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους. 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 ημερομηνία της αντίστοιχης 
αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, 
καυσίμων, περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, κτλ. Σε περίπτωση 
αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (πάνω από 10% της αξίας 
του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να 
ακυρώσει τη συμμετοχή του και να τού επιστραφούν τα χρήματα 
που έχει καταβάλει. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, 
για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων, 
να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους 
ακυρωτικών τελών. Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση 
από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα 
πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και 
μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο /καμπίνα). Στις 
τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος 
ισχύει μόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί τόπου 
στα ξενοδοχεία.
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, δε 
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 δε 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 δε φέρει 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 δυνατό να 
λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει να 
υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο 
μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε 
έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή 
του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν 
έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν 
ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών 
του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε 
ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν 
τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται 
από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του 
οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην 
κατ΄ άτομο τιμή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση 
ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 
(είκοσι) συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 
12 ετών). Για τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 
περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό που καθορίζεται 
από το πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής. Εφόσον ο αριθμός 
αυτός δε συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να 
ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους 
πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό, και να τούς επιστρέψει 
τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. 
Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων 
των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε 
δεν προσφέρονται καθόλου από τον Τουριστικό Οργανισμό μας είτε 
διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, 
εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός 
μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση 
του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ 
του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται 
από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών 
υπηρεσιών (Δευτέρα - 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 
κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν 
αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης 
υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με 
δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων 
για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν 
καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς 
να έχει ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση. 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 τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο 
μας δε φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι 
οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή 
ευθύνη, ή λόγω ασθένειάς του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται 
να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει 
θέση, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτομο, το 
οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, 
το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ για τις 
θαλάσσιες μεταφορές η προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν την 
αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του ποσού 
ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων από την εκχώρηση ο εκχωρών και 
ο αποδέκτης ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στο γραφείο μας για 
την καταβολή τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, 
πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος 
του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η 
κράτηση νέας θέσης εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν. Ο 
Τουριστικός Οργανισμός μας δε 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 
όρους ακύρωσης.
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 πωλουμένων ταξιδιών μας, 
είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για 
την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία 
μπορεί 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 14:00-15:00 και είναι στη 
διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00-12:00 της ημέρας αναχώρησης. 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή 
να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική 
επιβάρυνση. Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του 
ταξιδίου 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 σχετικά το ξενοδοχείο και το 
γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση 
και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού 
ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του 
ξενοδοχείου, ο Οργανισμός μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα 
υποδοχής. 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 φράση <μέσω της πόλης >, 

<θα δούμε>, <θα θαυμάσουμε>, στις εκδρομές, δηλώνουν την ένδειξη 
κατεύθυνσης δρομολογίου και τη θέα από το πούλμαν του αξιοθέατου 
σημείου – κτηρίου αντιστοίχως. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης 
επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά ώρες, 
υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας, 
δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την 
αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Οι αεροπορικές 
εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν 
για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η 
περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον 
πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο Ελληνικό διαβατήριο, 
το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Οι χώρες της 
ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. Ο 
Οργανισμός μας συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε 
ισχύ τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία 
επιστροφής σας. Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών 
να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ 
αυτές. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που 
απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και 
θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη 
σχετική διαδικασία) δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση 
αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο 
ταξιδιώτης. 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. Τυχόν μη εξασφάλιση της 
έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δε 
δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση 
ακυρωτικών τελών. 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 του κάθε 
ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες 
υγειονομικές αρχές.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής 
Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το 
οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών 
του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση 
του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Ο αριθμός των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη 
διάθεσή του ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του γραφείου μας. Επιπλέον, 
υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για περισσότερες 
καλύψεις ανάλογα με τα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας 
συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη 
διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε 
να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της 
“Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη 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. Στα αεροπορικά 
ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο βάρος 
τα 20 κιλά ( εκτός από τις low cost εταιρείες). Σε περίπτωση που 
προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών 
από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν τον ταξιδιώτη και πληρώνονται 
επί τόπου. Σημειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν 
στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων 
(περίπου 50 Χ 40 Χ 25) .
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 και είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα 
αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό
- Έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση 50 € για τα ταξίδια 
στην Ελλάδα και 80 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ΄ άτομο, για 
διαχειριστικά έξοδα.
-29 έως 15 ημέρες πριν την αναχώρηση : 20% της συνολικής αξίας 
του ταξιδιού.
-15 έως 07 ημέρες πριν την αναχώρηση : 50% της συνολικής αξίας 
του ταξιδιού.
-07 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - 
μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια/εξωτικά εκτός Ευρώπης 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, 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 αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων 
αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια 
που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι 
παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να 
είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως 
αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης  εκδρομής.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το 
αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή 
όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να 
διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή 
του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω 
ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του 
ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη 
διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε 
μονόκλινο.
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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.
Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι 
τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
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