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δυναστείες των Μινγκ και των Κινγ. Συνεχίζουμε για τα 

Θερινά Ανάκτορα που κτίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας αυτοκρατορικής δυναστείας της Κίνας, Τσινγκ. 

Τα Θερινά Ανάκτορα με την γραφική λίμνη Κουμίνγκ που 

είναι σήμερα το μεγαλύτερο πάρκο της χώρας. Τελειώνουμε 

την σημερινή μας ξενάγηση με επίσκεψη σε εργοστάσιο 

μαργαριταριών. Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΠΕΚΙΝΟ-ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ-ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ 

ΜΙΝΓΚ 

Πρόγευμα και ξεκινάμε με ξενάγηση στο Σινικό Τείχος. 

Άφιξη στo Juyongguan όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

περπατήσουμε στο πλακόστρωτο του τείχους και νοερά να 

μεταφερθούμε στην πολυτάραχη εποχή των δυναστειών. 

Ακολούθως σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε για λίγο 

στην υπαίθρια αγορά της περιοχής. Συνεχίζουμε για να 

επισκεφθούμε τους τάφους της δυναστείας των Μίνγκ και να 

περπατήσουμε στον ιερό δρόμο με τα μυθικά ζώα - φύλακες 

των τάφων - και τους μανδαρίνους. Κατά την επιστροφή μας 

στο Πεκίνο θα περάσουμε από την «Φωλιά του Πουλιού», το 

γνωστό Ολυμπιακό στάδιο. Το βράδυ θα απολαύσουμε το 

δείπνο μας με την περίφημη πάπια Πεκίνου σε τοπικό 

εστιατόριο. Διανυκτέρευση.  

5η μέρα: ΠΕΚΙΝΟ-ΣΙΑΝ 

Μετά το πρόγευμα θα μεταφερθούμε στο σταθμό για να 

επιβιβαστούμε στο υπερσύγχρονο τρένο Jinghu για να μας 

μεταφέρει στη Σιάν, την πόλη θησαυροφυλάκιο του 

Κινέζικου πολιτισμού.  Άφιξη, παραλαβή και επίσκεψη στο 

Βουδιστικό Μοναστήρι με την Παγόδα της Μεγάλης Άγριας 

Χήνας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΣΙΑΝ-ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 

Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε τη μεγαλύτερη ίσως 

αρχαιολογική ανακάλυψη του 20ου αιώνα, τον θρυλικό 

πήλινο στρατό, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

UNESCO. Η ανακάλυψη του έγινε το 1974 από αγρότες της 

περιοχής που προσπαθούσαν να σήμερα, το Μουσείο των 

6.000 πήλινων στρατιωτών σε φυσικό μέγεθος που στέκουν 

φύλακες στο Μαυσωλείο του πρώτου αυτοκράτορα της 

Κίνας Τσιν Σι Χουάνγκ ο οποίος πέθανε πριν από περίπου 

2.300 χρόνια. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τα 

καλοδιατηρημένα τείχη της δυναστείας των Μινγκ. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΣΙΑΝ-ΣΑΓΚΑΗ 

Πρόγευμα. Θα μεταφερθούμε στο σταθμό του τρένου για να 

επιβιβαστούμε στο υπερσύγχρονο τρένο Jinghu το οποίο θα 

μας μεταφέρει στη Σαγκάη. Η διαδρομή που θα 

ακολουθήσουμε θα σας προσφέρει εικόνες ανεπανάληπτης 

ομορφιάς. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο. Μπορείτε να 

κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της παλιάς πόλης και να 

δοκιμάσετε τσάι γιασεμί σε ένα από τα πολλά  τεϊοποτεία της 

πόλης. Διανυκτέρευση.  

8η μέρα: ΣΑΓΚΑΗ 

Πρόγευμα και γνωριμία με τη Σαγκάη. Ξεκινάμε με επίσκεψη 

στο μουσείο της Σαγκάης, μετά ακολουθεί περιήγηση στα 

αξιοθέατα της πόλης, που περιλαμβάνει τον Kήπο Γιού 

Γιουάν στην παλιά πόλη, θα απολαύσουμε κρουαζιέρα στο 

ποταμό, το Βουδιστικό μοναστήρι όπου θα δούμε το σπάνιο 

έργο τέχνης - το άγαλμα του Bούδα - από άσπρο ζάντ (jade), 

με την γλυκιά και γεμάτη κατανόηση έκφραση, τις υπέροχες 

πλατείες και τις παλιές συνοικίες. Τελειώνοντας θα 

επισκεφθούμε επίσης το εργοστάσιο μεταξιού. Χρόνος 

ελεύθερος και σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον  Πύργο 

της Τηλεόρασης, που έχει ύψος 263 μέτρα, για μια 

συγκλονιστική θέα της πόλης. Διανυκτέρευση.  

9η μέρα: ΣΑΓΚΑΗ-ΣΟΥΤΣΟΟΥ-ΣΑΓΚΑΗ 

Σήμερα θα έχουμε μια ολοήμερη εκδρομή που θα μας φέρει 

στην υδάτινη πολιτεία, το κοντινό Σουτσόου. Η πόλη του 

νερού, του ρυζιού και του μεταξιού κτισμένη σε 14 κανάλια 

με 350 πέτρινες γέφυρες, ονομάσθηκε από τον Μάρκο Πόλο 

όταν την επισκέφθηκε σαν η «Βενετία της Ανατολής» και 

είναι διάσημη για τους παραδοσιακούς κινέζικους κήπους 

της. Η περιπατητική ξενάγηση στα γραφικά στενά δρομάκια 

της παλιάς πόλης και η βαρκάδα στα κυριότερα από τα 

αναρίθμητα κανάλια της θα σας ενθουσιάσουν. Το απόγευμα 

επιστρέφουμε στη Σαγκάη. Το βράδυ σας προτείνουμε 

ακροβατικό πρόγραμμα όπου οι κινέζοι ακροβάτες 

φημίζονται για τη δεξιοτεχνία τους.  Διανυκτέρευση.  

10η-11η μέρα: ΣΑΓΚΑΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας για να 

ολοκληρώσετε τις αγορές σας. Τα δωμάτια θα είναι στη 

διάθεση σας μέχρι τις 6:00 το απόγευμα. Μεταφορά στο 

αεροδρόμιο της Σαγκάης για να πάρουμε τη πτήση για 

Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στην Λάρνακα την 

11η ημέρα. 

26/9 €1675 €2170 €1539 

 

Αναχωρήσεις: 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8 
Με πτήσεις της Emirates 
Λάρνακα - Ντουμπάι EK 110  
Ντουμπάι - Πεκίνο  EK 306 Σαγκάη - 

Ντουμπάι EK 303 Ντουμπάι - 

Λάρνακα EK 109  

Αναχώρηση: 26/9 

20:05 - 01:00 +1  
03:55 - 15:25 
00:05 - 04:55  
07:55 - 11:10 

Με πτήσεις της Qatar Airways 

Λάρνακα - Ντόχα QR 270  
Ντόχα - Πεκίνο  QR 892  
Σαγκάη - Ντόχα QR 871  
Ντόχα - Λάρνακα QR 265 

20:50 - 00:50 +1  
01:55 - 14:55 
00:20 - 05:30  
07:15 - 11:25 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Πεκίνο & Σαγκάη+ 

Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό.  
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
+ Μεταφορά Πεκίνο-Σαγκάη με το υπερσύγχρονο 
+ τρένο Jinghu  
+ Μία αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μια χειραποσκευή + 

μέχρι 7 κιλά. 
+ Διαμονή για 4 βράδια στο Πεκίνο σε επιλεγμένο + 

ξενοδοχείο 4*. 
+ Διαμονή για 4 βράδια στη Σαγκάη σε επιλεγμένο + 

ξενοδοχείο 4*. 
+ Χρήση δωματίου μέχρι τις 6:00 το απόγευμα την + 

τελευταία μέρα. 
+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. + Δείπνο με 

πάπια Πεκίνου σε επιλεγμένο τοπικό + εστιατόριο. 
+ Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως + 

αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
+ Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί. 
+ Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός.  
+ Δικαιώματα εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 
+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Έξοδα έκδοσης βίζας- Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. - 

Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Η διαδικασία έκδοσης βίζας γίνεται μέσω διαδικτύου  
- και εν συνεχεία ακολουθεί προσωπική συνέντευξη  
- στην πρεσβεία της Κίνας. Για περισσότερες πληροφορίες  
- επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://cova.cs.mfa.gov.cn 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση 

για το Πεκίνο με ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους. Άφιξη στο 

Πεκίνο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 

ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

10/7, 17/7, 24/7 €1595 €2060 €1459 

31/7, 7/8, 14/8 €1635 €2110 €1499 
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3η μέρα: ΠΕΚΙΝΟ-ΤΙΕΝ ΑΝ ΜΕΝΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ 

ΠΟΛΗ-ΘΕΡΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ 

Πρόγευμα και αναχωρούμε για ένα μνημείο - Eθνικό 

σύμβολο, τη πλατεία Τιεν Αν Μεν ή πλατεία της Ουράνιας 

Γαλήνης. Στο εθνικό σύμβολο της Κίνας που θεωρείται η 

μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου, θα δούμε το γιγάντιο 

πορτραίτο του Μάο που μας προσκαλεί στα πορφυρά τείχη 

και από εκεί στο εσωτερικό της απαγορευμένης πόλης. Η 

θρυλική πολιτεία των 9999 αιθουσών φιλοξένησε 2 

αυτοκρατορικές δυναστείες των Μινγκ και των Κινγ. 

Συνεχίζουμε για τα Θερινά Ανάκτορα που κτίστηκαν κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας αυτοκρατορικής δυναστείας της 

Κίνας, Τσινγκ. Τα Θερινά Ανάκτορα με την γραφική λίμνη 

Κουμίνγκ που είναι σήμερα το μεγαλύτερο πάρκο της χώρας.  

Τελειώνουμε την σημερινή μας ξενάγηση με επίσκεψη σε 

εργοστάσιο μαργαριταριών. Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΠΕΚΙΝΟ-ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ- 
ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΜΙΝΓΚ 

Πρόγευμα και ξεκινάμε με ξενάγηση στο Σινικό Τείχος. 

Άφιξη στο Juyongguan όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 

περπατήσουμε στο πλακόστρωτο του τείχους και νοερά να 

μεταφερθούμε στην πολυτάραχη εποχή των δυναστειών. 

Ακολούθως σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε για λίγο 

στην υπαίθρια αγορά της περιοχής. Συνεχίζουμε για να 

επισκεφθούμε τους τάφους της δυναστείας των Μίνγκ και να 

περπατήσουμε στον ιερό δρόμο με τα μυθικά ζώα - φύλακες 

των τάφων - και τους μανδαρίνους. Κατά την επιστροφή μας 

στο Πεκίνο θα περάσουμε από την «Φωλιά του Πουλιού», το 

γνωστό Ολυμπιακό στάδιο. Το βράδυ θα απολαύσουμε το 

δείπνο μας με την περίφημη πάπια Πεκίνου σε τοπικό 

εστιατόριο. Διανυκτέρευση.  

5η μέρα: ΠΕΚΙΝΟ-ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ Μετά το 

πρόγευμα θα επισκεφθούμε ένα μοναδικό έργο τέχνης, το 

Ναό του Ουρανού. Η τριώροφη αυτή παγόδα 

κατασκευάστηκε χωρίς να χρησιμοποιηθεί ούτε ένα καρφί. 

Ακολούθως θα επισκεφθούμε ένα τεϊοποτείο για να 

δοκιμάσουμε υπέροχες γεύσεις τσαγιού.  Χρόνος ελεύθερος 

για τα τελευταία ψώνια στο Πεκίνο. Διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΠΕΚΙΝΟ-ΣΑΓΚΑΗ 

Πρόγευμα. Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο υπερσύγχρονο 

τρένο Jinghu το οποίο θα μας μεταφέρει στη Σαγκάη. Η 

διαδρομή που θα ακολουθήσουμε θα σας προσφέρει εικόνες 

ανεπανάληπτης ομορφιάς. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της παλιάς πόλης 

και να δοκιμάσετε τσάι γιασεμί στο αρχαιότερο τεϊοποτείο 

της πόλης το Ξουξιντίνγκ. Διανυκτέρευση.  

7η μέρα: ΣΑΓΚΑΗ 

Πρόγευμα και γνωριμία με τη Σαγκάη. Ξεκινάμε με επίσκεψη 

στο μουσείο της Σαγκάης, μετά ακολουθεί περιήγηση στα 

αξιοθέατα της πόλης, που περιλαμβάνει τον Kήπο Γιού 

Γιουάν στην παλιά πόλη, θα απολαύσουμε κρουαζιέρα στο 

ποταμό, το Βουδιστικό μοναστήρι όπου θα δούμε το σπάνιο 

έργο τέχνης - το άγαλμα του Bούδα - από άσπρο ζάντ (jade), 

με την γλυκιά και γεμάτη κατανόηση έκφραση, τις υπέροχες 

πλατείες και τις παλιές συνοικίες. Τελειώνοντας θα 

επισκεφθούμε επίσης το εργοστάσιο μεταξιού. Χρόνος 

ελεύθερος και σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον  Πύργο 

της Τηλεόρασης, που έχει ύψος 263 μέτρα, για μια 

συγκλονιστική θέα της πόλης. Διανυκτέρευση.  

8η μέρα: ΣΑΓΚΑΗ 

Πρόγευμα και η μέρα είναι ελεύθερη στη διάθεσή σας. 

Μπορείτε να περιπλανηθείτε στις αγορές, ή να κάνετε τα 

ψώνια σας στα πολλά και μοντέρνα πολυκαταστήματα της 

πόλης. Διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΣΑΓΚΑΗ-ΣΟΥΤΣΟΟΥ-ΣΑΓΚΑΗ Σήμερα θα 

έχουμε μια ολοήμερη εκδρομή που θα μας φέρει στην 

υδάτινη πολιτεία, το κοντινό Σουτσόου. Η πόλη του νερού, 

του ρυζιού και του μεταξιού κτισμένη σε 14 κανάλια με 350 

πέτρινες γέφυρες, ονομάσθηκε από τον Μάρκο Πόλο όταν 

την επισκέφθηκε σαν η «Βενετία της Ανατολής» και είναι 

διάσημη για τους παραδοσιακούς κινέζικους κήπους της. Η 

περιπατητική ξενάγηση στα γραφικά στενά δρομάκια της 

παλιάς πόλης και η βαρκάδα στα κυριότερα από τα 

αναρίθμητα κανάλια της θα σας ενθουσιάσουν. Το απόγευμα 

επιστρέφουμε στη Σαγκάη. Το βράδυ σας προτείνουμε  

ακροβατικό πρόγραμμα όπου οι κινέζοι ακροβάτες 

φημίζονται για τη δεξιοτεχνία τους.  Διανυκτέρευση.  

10η-11η μέρα: ΣΑΓΚΑΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ Πρόγευμα και 

χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας για να ολοκληρώσετε τις 

αγορές σας. Τα δωμάτια θα είναι στη διάθεση σας μέχρι τις 

6:00 το απόγευμα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Σαγκάης 

για να πάρουμε τη πτήση για Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 

Άφιξη στην Λάρνακα την 11η μέρα. 

XRCHI1 

1η-2η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΑΓΚΑΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαγκάη με 

ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους. Άφιξη στη Σαγκάη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της παλιάς 

πόλης και να δοκιμάσετε τσάι γιασεμί σε ένα από τα πολλά  τεϊοποτεία της πόλης. 

Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΣΑΓΚΑΗ 

Πρόγευμα και γνωριμία με τη Σαγκάη. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο μουσείο της 

Σαγκάης, μετά ακολουθεί περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης, που περιλαμβάνει τον 

Kήπο Γιού Γιουάν στην παλιά πόλη, θα απολαύσουμε κρουαζιέρα στο ποταμό, το 

Βουδιστικό μοναστήρι όπου θα δούμε το σπάνιο έργο τέχνης - το άγαλμα του Bούδα 

- από άσπρο ζάντ (jade), με την γλυκιά και γεμάτη κατανόηση έκφραση, τις υπέροχες 

πλατείες και τις παλιές συνοικίες. Τελειώνοντας θα επισκεφθούμε επίσης το 

εργοστάσιο μεταξιού. Χρόνος ελεύθερος και σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον  

Πύργο της Τηλεόρασης, που έχει ύψος 263 μέτρα, για μια συγκλονιστική θέα της 

πόλης. Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΣΑΓΚΑΗ-ΣΟΥΤΣΟΟΥ-ΣΑΓΚΑΗ 

Σήμερα θα έχουμε μια ολοήμερη εκδρομή που θα μας φέρει στην υδάτινη πολιτεία, το 

κοντινό Σουτσόου. Η πόλη του νερού, του ρυζιού και του μεταξιού κτισμένη σε 14 

κανάλια με 350 πέτρινες γέφυρες, ονομάσθηκε από τον Μάρκο Πόλο όταν την 

επισκέφθηκε σαν η «Βενετία της Ανατολής» και είναι διάσημη για τους 

παραδοσιακούς κινέζικους κήπους της. Η περιπατητική ξενάγηση στα γραφικά στενά 

δρομάκια της παλιάς πόλης και η βαρκάδα στα κυριότερα από τα αναρίθμητα κανάλια 

της θα σας ενθουσιάσουν. Το απόγευμα επιστρέφουμε στη Σαγκάη. Το βράδυ σας 

προτείνουμε  ακροβατικό πρόγραμμα όπου οι κινέζοι ακροβάτες φημίζονται για τη 

δεξιοτεχνία τους.  Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΣΑΓΚΑΗ-ΠΕΚΙΝΟ  

Μετά το πρόγευμα θα μεταφερθούμε στο σταθμό για να επιβιβαστούμε στο 

υπερσύγχρονο τρένο Jinghu για να μας μεταφέρει στο Πεκίνο, την πόλη που το 

παρελθόν της είναι ζωγραφισμένο με χρυσές και κόκκινες λεπτομέρειες. Άφιξη, 

παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΠΕΚΙΝΟ-ΤΙΕΝ ΑΝ ΜΕΝ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΟΛΗ-ΘΕΡΙΝΑ  
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ΑΝΑΚΤΟΡΑ 

Πρόγευμα και αναχωρούμε για ένα μνημείο -  σύμβολο, τη πλατεία Τιεν Αν Μεν ή 

πλατεία της Ουράνιας Γαλήνης. Στο εθνικό σύμβολο της Κίνας που θεωρείται η 

μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου, θα δούμε το γιγάντιο πορτραίτο του Μάο που μας 

προσκαλεί στα πορφυρά τείχη και από εκεί στο εσωτερικό της απαγορευμένης πόλης. 

Η θρυλική πολιτεία των 9999  

XRCHI3 

αιθουσών φιλοξένησε 2 αυτοκρατορικές δυναστείες των Μινγκ και των Κινγ. 

Συνεχίζουμε για τα Θερινά Ανάκτορα που κτίστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

αυτοκρατορικής δυναστείας της Κίνας, Τσινγκ. Τα Θερινά Ανάκτορα με την γραφική 

λίμνη Κουμίνγκ που είναι σήμερα το μεγαλύτερο πάρκο της χώρας.  Τελειώνουμε την 

σημερινή μας ξενάγηση με επίσκεψη σε εργοστάσιο μαργαριταριών. Διανυκτέρευση.  

7η μέρα: ΠΕΚΙΝΟ-ΣΙΝΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ-ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΜΙΝΓΚ 

Πρόγευμα και ξεκινάμε με ξενάγηση στο Σινικό Τείχος. Άφιξη στo Juyongguan όπου 

θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο πλακόστρωτο του τείχους και νοερά να 

μεταφερθούμε στην πολυτάραχη εποχή των δυναστειών. Ακολούθως σας προτείνουμε 

να περιπλανηθείτε για λίγο στην υπαίθρια αγορά της περιοχής. Συνεχίζουμε για να 

επισκεφθούμε τους τάφους της δυναστείας των Μίνγκ και να περπατήσουμε στον ιερό 

δρόμο με τα μυθικά ζώα - φύλακες των τάφων - και τους μανδαρίνους. Κατά την 

επιστροφή μας στο Πεκίνο θα περάσουμε από την «Φωλιά του Πουλιού», το γνωστό 

Ολυμπιακό στάδιο. Το βράδυ θα απολαύσουμε το δείπνο μας με την περίφημη πάπια 

Πεκίνου σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.  

8η μέρα: ΠΕΚΙΝΟ-ΣΙΑΝ 

Μετά το πρόγευμα θα μεταφερθούμε στο σταθμό του τρένου για να επιβιβαστούμε στο 

υπερσύγχρονο τρένο Jinghu για να μας μεταφέρει στην πόλη Σιάν, την πόλη 

θησαυροφυλάκιο του Κινέζικου πολιτισμού. Άφιξη, παραλαβή και επίσκεψη στο 

Βουδιστικό Μοναστήρι με την Παγόδα της Μεγάλης Άγριας Χήνας. Μεταφορά στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
   
9η μέρα: ΣΙΑΝ-ΠΗΛΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 

Πρόγευμα και ακολούθως θα επισκεφθούμε τη μεγαλύτερη ίσως αρχαιολογική 

ανακάλυψη του 20ου αιώνα, τον θρυλικό πήλινο στρατό, Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO. Η ανακάλυψη του έγινε το 1974 από αγρότες της 

περιοχής που προσπαθούσαν να ανοίξουν ένα πηγάδι. Αυτό το θαύμα θα επισκεφθούμε 

σήμερα, το Μουσείο των 6.000 πήλινων στρατιωτών σε φυσικό μέγεθος που στέκουν 

φύλακες στο Μαυσωλείο του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας Τσιν Σι Χουάνγκ ο 

οποίος πέθανε πριν από περίπου 2.300 χρόνια.  Ακολούθως θα επισκεφθούμε τα 

καλοδιατηρημένα τείχη της δυναστείας των Μινγκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΣΙΑΝ-ΓΚΟΥΙΛΙΝ  

Μετά το πρόγευμα πετάμε για το Γκουιλίν στην νότια Κίνα, που φημίζεται ως η 

περιοχή με τα ομορφότερα φυσικά τοπία της χώρας. Οι ατέλειωτοι και καταπράσινοι 

βράχοι - βουνά,  τα πεντακάθαρα νερά και τα απερίγραπτα όμορφα σπήλαια θα 

εντυπωσιάσουν τον κάθε ταξιδιώτη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

11η μέρα:  ΓΚΟΥΙΛΙΝ-ΓΙΑΝΓΚΣΟΥΟ-ΓΚΟΥΙΛΙΝ Πρόγευμα. Μια 

συναρπαστική εμπειρία μας περιμένει σήμερα. Με ποταμόπλοιο θα διασχίσουμε 

τμήμα του ποταμού Λι, μέσα από τοπία σπάνιας φυσικής ομορφιάς. Κατά την διάρκεια 

της κρουαζιέρας θα απολαύσετε και το γεύμα σας. Η εκδρομή μας θα καταλήξει στο 

γραφικό χωριό Γιανγκσούο με την υπαίθρια αγορά του γεμάτη από είδη λαϊκής τέχνης, 

μεταξωτά, πίνακες και πολλά άλλα. Επιστροφή στο Γκουιλίν και διανυκτέρευση. 

12η μέρα: ΓΚΟΥΙΛΙΝ-ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 

Μετά το πρόγευμα μεταφορά στον σιδηροδρομικό σταθμό για να πάρουμε το 

«γρήγορο» τρένο για τη συγκλονιστική πόλη του Χονγκ Κονγκ, την «Νέα Υόρκη της 

Ανατολής». 
Άφιξη  και  μεταφορά  στο  ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

13η μέρα:  ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ Μετά το πρόγευμα ξεκινά η ξενάγηση 

μας σε μία από τις πιο εντυπωσιακές μητροπόλεις του κόσμου. Μεταξύ άλλων θα 

επισκεφθούμε το λόφο Βικτώρια με την πανοραμική θέα του λιμανιού και των 

ουρανοξυστών, την Stanley Market, την πιο δημοφιλή αγορά του Χονγκ Κονγκ με 

ρούχα, πίνακες, σουβενίρ, παπούτσια, και ότι άλλο θελήσετε μαζί με αρκετά καφέ και 

εστιατόρια, καθώς και την περίφημη λεωφόρο των αστεριών. Το υπόλοιπο της μέρας 

ελεύθερο στη διάθεση σας. Διανυκτέρευση. 

14η-15η μέρα: ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ-ΝΤΟΥΜΠΑΙ- 
ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα  και χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας για να ολοκληρώσετε τις αγορές 

σας ή για μία προαιρετική εκδρομή στο Μακάου που βρίσκεται στις νότιες ακτές της 

Κίνας απέναντι από το Χονγκ Κονγκ. Τα δωμάτια θα είναι στη διάθεση σας μέχρι τις 

6:00 το απόγευμα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ για να πάρουμε την 

πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα εντυπωσιασμένοι από μια χώρα πλούσια 

σε ιστορία, μύθους, φιλοσοφία ζωής και υπέροχη φυσική ομορφιά. 
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

11/8 €2795 €3595

 €2495 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

Με πτήσεις της Emirates 
Λάρνακα - Ντουμπάι ΕΚ 110 20:05 - 01:00 +1 
Ντουμπάι - Σαγκάη  ΕΚ 302 02:50 - 15:30 
Χονγκ Κονγκ - Ντουμπάι ΕΚ 381 00:35 - 04:20 Ντουμπάι - Λάρνακα

 ΕΚ 109 07:55 - 11:10 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Σαγκάη & Χονγκ + Κονγκ-Λάρνακα με ενδιάμεσο 

σταθμό.  
+ Εσωτερική πτήση Σιάν-Γκουιλίν.  
+ Μεταφορές Σαγκάη-Πεκίνο, Πεκίνο-Σιαν και  
+ Γκουιλίν-Χονγκ Κονγκ με υπερσύγχρονα τρένα. + Φόροι αεροδρομίων και 

επίναυλος καυσίμων. + Μία αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μία χειραποσκευή + μέχρι 

7 κιλά. 
+ Διαμονή για 3 βράδια στη Σαγκάη σε επιλεγμένο + ξενοδοχείο 4*. 
+ Διαμονή για 3 βράδια στο Πεκίνο σε επιλεγμένο + ξενοδοχείο 4*. 
+ Διαμονή για 2 βράδια στη Σιάν σε επιλεγμένο + ξενοδοχείο 4*. 
+ Διαμονή για 2 βράδια στο Γκουιλίν σε επιλεγμένο + ξενοδοχείο 4*. 
+ Διαμονή για 2 βράδια στο Χονγκ Κονγκ σε + επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*. + Χρήση 

δωματίου μέχρι τις 6:00 το απόγευμα την + τελευταία μέρα. 
+ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. + Δείπνο με πάπια στο Πεκίνο σε επιλεγμένο 

τοπικό + εστιατόριο. 
+ Κρουαζιέρα στον ποταμό Λι με γεύμα. + Μεταφορές, εκδρομές και 

ξεναγήσεις όπως +  αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
+ Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί. 
+ Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός.  
+ Δικαιώματα εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 
+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Έξοδα έκδοσης βίζας- Φιλοδωρήματα και 

αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

- Η διαδικασία έκδοσης βίζας γίνεται μέσω του - διαδικτύου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

- Η διαδικασία έκδοσης βίζας γίνεται μέσω διαδικτύου  
- και εν συνεχεία ακολουθεί προσωπική συνέντευξη  
- στην πρεσβεία της Κίνας. Για περισσότερες- πληροφορίες επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα 
- https://cova.cs.mfa.gov.cn 

XRCHI3 

1η-2η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΝΤΟΧΑ-ΑΝΟΙ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του 

Βιετνάμ το Ανόι, με ενδιάμεσο σταθμό. Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο και άφιξη την 

επόμενη ημέρα. Μετά την διαδικασία εισόδου στη χώρα το Ανόι μας υποδέχεται  με 

μοναδικό στυλ και χάρη. Η πόλη διατηρεί έντονα τα σημάδια της Γαλλικής αποικιοκρατίας 

και αποτελεί το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο του Βορείου Βιετνάμ. Η γνωριμία μας με 

το Ανόι,  την «ασημένια πόλη» με τις επτά λίμνες και τις δεκάδες παγόδες θα ξεκινήσει με 

επίσκεψη στο μουσείο Εθνολογίας με τα πλούσια εκθέματα, το Ναό της Λογοτεχνίας και τη 

πανέμορφη λίμνη Χοάμ Κιέμ με τη γραφική γέφυρα Huc και τα δρομάκια της παλιάς πόλης. 

Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε μια 

ενδιαφέρουσα παράσταση με μαριονέτες του νερού. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΑΝΟΙ-ΧΑ ΛΟΝΓΚ-ΑΝΟΙ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τον μαγευτικό κόλπο Χα Λονγκ που είναι μοναδικός και 

αποτελεί ένα από τα φυσικά θαύματα του πλανήτη, όπου θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα 

με τα παραδοσιακά πλοιάρια. Ο κόλπος Χα Λόνγκ τελεί υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ 

και αποτελεί το όνειρο κάθε φυσιολάτρη με εκατοντάδες πανύψηλους και καταπράσινους 

βράχους σκορπισμένους στη θάλασσα, νησιά περίεργων σχημάτων που διαμορφώνουν 

αμέτρητες παρθένες παραλίες καθώς και εκπληκτικές σπηλιές. Κατά την διάρκεια της 

κρουαζιέρας θα απολαύσετε το γεύμα σας με φρέσκα θαλασσινά. Το απόγευμα 

επιστρέφουμε στο Ανόι.  Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΑΝΟΙ-ΧΟΥΕ 

Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος στο Ανόι για ψώνια και ακολούθως θα μεταφερθούμε 

στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση για την ιστορική πόλη Χουέ, που αποτέλεσε για 

αρκετά χρόνια την πρωτεύουσα της χώρας και είναι γεμάτη από μνήμες εκείνης της εποχής. 

Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προσκαλούμε σε ένα «βασιλικό δείπνο». 

Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΧΟΥΕ-ΧΟΙ ΑΝ 

Μετά το πρόγευμα θα αρχίσει η περιήγηση μας στην όμορφη αυτή πόλη που αποτέλεσε για 

αρκετά χρόνια την πρωτεύουσα της χώρας και είναι γεμάτη από μνήμες εκείνης της εποχής. 

Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε το Μαυσωλείο του πρώην βασιλιά Tu Duc και Minh Mang, 

την αυτοκρατορική Ακρόπολη, τη Παγόδα Thien Mu, τη μεγαλύτερη και παλαιότερη που 

είναι και το σύμβολο της πόλης. Αν ο χρόνος μας το επιτρέπει μπορούμε να επισκεφθούμε 

την αγορά Dong Ba.  Ακολούθως θα ακολουθήσουμε μια από τις ωραιότερες διαδρομές του 

Βιετνάμ για θα φθάσουμε στη Χοι Αν. Καθοδόν θα σταματήσουμε στη πόλη Ντανάγκ για να 

επισκεφθούμε το σπουδαίο μουσείο Cham και τα «μαρμάρινα βουνά». Άφιξη  και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.   

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

21/7 €2675 €3445 €2395 
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6η μέρα: ΧΟΙ ΑΝ 

Μετά το πρόγευμα περιήγηση στους παραδοσιακούς δρόμους της πόλης, η οποία κατά τη 

διάρκεια του 16ου αιώνα υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της 

Νοτιοανατολικής Ασίας. Στη ξενάγηση μας θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων την κλειστή 

Ιαπωνική Γέφυρα,  την παγόδα Ong, τον Κινέζικο ναό Fukienese που κτίστηκε το 1692 από 

τον κινέζο Phuoc Kien και θα τελειώσουμε με επίσκεψη σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι 

μεταξιού. Το  

XRVTM2 

απόγευμα ελεύθερο για ξεκούραση και χαλάρωση στο ειδυλλιακό τοπίο του ξενοδοχείου.  

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΧΟΙ ΑΝ-ΝΤΑΝΑΝΓΚ-ΣΑΙΓΚΟΝ 

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ντα Νάγκ για μια σύντομη πτήση με 

προορισμό την θρυλική Σαϊγκόν. Σήμερα έχει μετονομαστεί σε Χο Τσι Μινχ, όμως τα παλιά 

νεοκλασικά κτίσματα και η όμορφη ρυμοτομία της, αποπνέουν την προπολεμική της αίγλη. 

Άφιξη και ξενάγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Πολεμικό μουσείο με εκθέματα 

από τον πόλεμο του Βιετνάμ με τις ΗΠΑ, το Παλάτι, τον Καθεδρικό ναό της πόλης καθώς 

και το περίφημο κτίριο του Ταχυδρομείου-έργο του γνωστού Γάλλου αρχιτέκτονα Άιφελ. 

Τέλος θα επισκεφθούμε στην πολύβουη αγορά Ben Thanh. Το βράδυ θα απολαύσουμε 

κρουαζιέρα και δείπνο στον ποταμό Σαϊγκόν για να θαυμάσουμε την φωτισμένη πόλη. 

Διανυκτέρευση 

8η μέρα: ΣΑΙΓΚΟΝ-ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΚΟΝΓΚ- ΣΑΙΓΚΟΝ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ για να απολαύσουμε μια 

υπέροχη εκδρομή, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τον τρόπο ζωής των 

ντόπιων κατοίκων.  Θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για μια κρουαζιέρα στον ποταμό Ben Tre.  

Κατά μήκος του ποταμού, θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων την οργιώδη τροπική βλάστηση, 

τις φυτείες ρυζιού και τροπικών φρούτων αλλά και τις δραστηριότητες των κατοίκων όπως 

ψάρεμα κ.α. Ακολούθως θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στα δρομάκια ενός 

παραδοσιακού χωριού και να γευτούμε υπέροχα τροπικά φρούτα και άλλες τοπικές 

λιχουδιές. Ακολούθως θα επιβιβαστούμε ξανά στο πλοιάριο για να επιστρέψουμε πίσω στο 

λεωφορείο. Επιστροφή στη Σαϊγκόν. Δείπνο και διανυκτέρευση 

9η μέρα: ΣΑΙΓΚΟΝ-ΣΙΕΜ ΡΕΠ 

Πρόγευμα και συνεχίζουμε την ξενάγηση μας στη Σαϊγκόν με επίσκεψη στα περίφημα και 

δαιδαλώδη τούνελ του Κου Τσι που ήταν ολόκληρες πόλεις και κατά τη διάρκεια του 

πολέμου του Βιετνάμ, αποτελούσαν τα κρησφύγετα των Βιετκόνγκ. Το μεσημέρι θα 

μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση προς τη πόλη Σιέμ Ρεπ της 

Καμποτίας. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΣΙΕΜ ΡΕΠ  (ΑΝΓΚΟΡ ΒΑΤ) 

Μετά τα πρόγευμα θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο του Άνγκορ που είναι κτισμένος 

μέσα στη ζούγκλα.  Μια ανεπανάληπτη εμπειρία αφού τα υπέροχα μνημεία της 

αρχιτεκτονικής των Χμερ,  είναι σίγουρα τα πλέον μεγαλειώδη της Ασιατικής Ηπείρου.  Θα 

ξεκινήσουμε από τη Δυτική πύλη και τον ναό του Άνγκορ Τομ και θα συνεχίσουμε με την 

Νότια πύλη όπου θα θαυμάσουμε τον μοναδικό  ναό του Μπαγιόν και τα ερείπια του πρώην 

παλατιού καθώς επίσης και τις διάσημες εξέδρες των ελεφάντων και του λεπρού Βασιλιά. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον καταπληκτικό Βουδιστικό ναό Ta Prohm με τους 

τεράστιους κορμούς δέντρων να ξεπηδούν μέσα από τους τοίχους  και κυριολεκτικά να 

αγκαλιάζουν τα μνημεία. Ο ναός έγινε παγκόσμια γνωστός από τις ταινίες του Χόλυγουντ. 

Συνεχίζουμε για το διάσημο και μεγαλύτερο ναό του Άνγκορ Βατ  που κτίστηκε τον 12ο 

αιώνα ως ο κύριος ναός και πρωτεύουσα του Βασιλείου και από το 1992 συγκαταλέγεται στα 

μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Ο  

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

-ΑΝΓΚΟΡ ΒΑΤ- 

ναός αποτελεί σύμβολο της 

Καμποτίας καθώς και το κύριο 

τουριστικό αξιοθέατο της χώρας. Θα 

ολοκληρώσουμε την περιήγηση μας 

με επίσκεψη στον ναό Pre Rup, έναν 

από τους παλαιότερους του χώρου 

και αν ο καιρός το επιτρέπει,  από 

την κορυφή του θα έχουμε την 

ευκαιρία να ατενίσουμε την περιοχή 

και να απολαύσουμε το 

ηλιοβασίλεμα. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

11η μέρα: ΣΙΕΜ ΡΕΠ-ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ 

Μετά το πρόγευμα σας 

προσκαλούμε σε μια πρωτόγνωρη 

εμπειρία όπου μπορείτε να λάβετε 

μέρος σε μια ιδιωτική τελετή «καλής 

τύχης» που θα πραγματοποιηθεί σε 

μια παγόδα από ντόπιους μοναχούς,  

οι οποίοι μετά την τελετή θα σας 

χαρίσουν και ένα μικρό φυλακτό για 

να σας θυμίζει την σημερινή σας 

εμπειρία. Ακολούθως θα 

αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα 

της Καμποτίας Πνομ Πενχ.  Άφιξη 

αργά το απόγευμα και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

12η μέρα:  ΠΝΟΜ ΠΕΝΧ-ΝΤΟΧΑ  

Πρόγευμα και ξεκινάμε την 

γνωριμία της πόλης με επίσκεψη στο 

μεγαλόπρεπο Βασιλικό Παλάτι και 
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την περίφημη Ασημένια Παγόδα το 

δάπεδο της οποίας είναι 

κατασκευασμένο από 5.000 

ασημένια πλακάκια βάρους ενός 

κιλού το καθένα. Θα συνεχίσουμε 

με επίσκεψη στο Τουλ Σλένγκ ένα 

πρώην σχολείο το οποίο οι Χμέρ 

Ρούζ (Κόκκινοι Χμέρ) το 

μετέτρεψαν σε κέντρο ανακρίσεων 

και βασανιστηρίων.  Σήμερα είναι 

Μουσείο για να θυμίζει στους 

επισκέπτες τα αποτρόπαια 

εγκλήματα που διέπραξαν οι 

Κόκκινοι Χμέρ. Συνεχίζουμε την 

ξενάγηση μας με επίσκεψη στα 

πεδία θανάτου 17χλμ νότια της 

Πνομ Πενχ και συγκεκριμένα στο 

«Choeung Ek» ένα παλιό κινέζικο 

κοιμητήριο το οποίο οι Κόκκινοι 

Χμέρ μετέτρεψαν σε στρατόπεδο 

εξόντωσης με ομαδικούς τάφους. 

Σήμερα είναι ένα ήρεμο και 

καταπράσινο μέρος που δεν θυμίζει 

τίποτα από το παρελθόν.  Το 

μεσημέρι θα μεταφερθούμε στο 

αεροδρόμιο της Πνομ Πενχ για να 

πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 

Άφιξη στη Ντόχα αργά το βράδυ και 

διανυκτέρευση. 

13η μέρα: ΝΤΟΧΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Νωρίς το πρωί συγκέντρωση στο 

αεροδρόμιο της Ντόχα για να 

πάρουμε την πτήση για Λάρνακα, 

όπου φθάνουμε γεμάτοι από 

συγκλονιστικές εικόνες και 

εντυπώσεις που θα σας μείνουν 

αξέχαστες.  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ & ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

10/8 €2485 €2735

 €2195 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

Με πτήσεις της Qatar Airways 
Λάρνακα - Ντόχα QR 266  12:25 - 16:25 
Ντόχα - Ανόι  QR 968  20:25 - 07:25 +1 
Πνομ Πενχ - Ντόχα QR 971  17:15 - 23:05 Ντόχα - Λάρνακα QR 265 07:05 - 

11:25 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ανόι και Πνομ + Πενχ-Λάρνακα με ενδιάμεσο 

σταθμό. 
+ Εσωτερικές πτήσεις Ανόι-Χουέ και Ντα Nάνγκ- 
+ Σαϊγκόν  
+ Πτήση Σαϊγκόν - Σιέμ Ρεπ  
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Διαμονή 2 βράδια σε 

επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* + στο Ανόι.  
+ Διαμονή 1 βράδυ σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* + στη Χουέ. 
+ Διαμονή 2 βράδια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* + στη Χοι Αν. 
+ Διαμονή 2 βράδια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* + στη Σαϊγκόν. 
+ Διαμονή 2 βράδια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* + στη Σιέμ Ρεπ. 
+ Διαμονή 1 βράδυ σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* + στη Πνομ Πενχ. 
+ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. + Οκτώ (8) γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται 

στο + πρόγραμμα. 
+ Κρουαζιέρα με δείπνο στον ποταμό Σαϊγκόν. + Κρουαζιέρα στο αρχιπέλαγος Χα 

Λόνγκ με γεύμα + από φρέσκα θαλασσινά. + Μεταφορές, εκδρομές και 

ξεναγήσεις όπως + αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

+ Παράσταση με μαριονέτες του νερού. 
+ Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί  
+ Δικαιώματα εισόδων στους χώρους των επισκέψεων. + Έμπειρος ελληνόφωνος 

συνοδός/αρχηγός σε όλη + την διάρκεια της εκδρομής. + Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Έξοδα έκδοσης βίζας- Φιλοδωρήματα και 

αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

- Η Βίζα για το Βιετνάμ και την Καμποτία εκδίδεται 
- κατά την άφιξη σας και πληρώνεται επιτόπου σε 
- μετρητά. Στοιχίζει περίπου $25 για το Βιετνάμ και 
- $30 για τηνΚαμποτία. Θα πρέπει να μας στείλετε 
- αντίγραφο του διαβατηρίου σας (με ισχύ 
- τουλάχιστον 6 μήνες) 30 μέρες πριν την αναχώρηση- σας. Τυχόν αύξηση στην τιμή 

έκδοσης βίζας - επιβαρύνει τον ταξιδιώτη. 
- Η διανυκτέρευση στη Ντόχα κατά την επιστροφή 
- στη Λάρνακα προσφέρεται από την Qatar Airways 
- και ισχύει μόνο όταν ο χρόνος παραμονής στο 
- αεροδρόμιο της Ντόχα είναι ή ξεπερνά τις 8 ώρες. 

XRVTM2 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

22/7 €2345 €2595 €2075 
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8/8 €1895 €2165 €1645 

 

Με πτήσεις της Qatar Airways  

Λάρνακα - Ντόχα QR 266 Ντόχα 

- Ανόι  QR 968  
Σαϊγκόν - Ντόχα QR 973  
Ντόχα - Λάρνακα QR 269 

12:25 - 16:25 
20:20 - 07:35 

+1 
09:15 - 12:50  
15:35 - 19:45 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ντόχα-Ανόι  και 

Σαϊγκόν+ Ντόχα-Λάρνακα. 
+ Εσωτερικές πτήσεις Ανόι–Χουέ και Ντα Νάνγκ -

Σαϊγκόν + Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 

καυσίμων. 
+ Διαμονή 2 βράδια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στο 

Ανόι.  
+ Διαμονή 1 βράδυ σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στη 

Χουέ. 
+ Διαμονή 2 βράδια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στη Χοι 

Αν. 
+ Διαμονή 3 βράδια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στη 

Σαϊγκόν. 
+ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
+ Έξι (6) γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται στο 

πρόγραμμα. 
+ Κρουαζιέρα με δείπνο στον ποταμό Σαϊγκόν. + 

Κρουαζιέρα στο αρχιπέλαγος Χα Λόνγκ με γεύμα 

από + φρέσκα θαλασσινά. 
+ Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως 

αναφέρονται + στο πρόγραμμα. 
+ Παράσταση με μαριονέτες του νερού. 
+ Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί + Δικαιώματα 

εισόδων στους χώρους των επισκέψεων. 
+ Έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός/αρχηγός. 

+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Έξοδα έκδοσης βίζας- Φιλοδωρήματα και 

αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή - 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
- Η Βίζα για το Βιετνάμ και την Καμποτία εκδίδεται 
- κατά την άφιξη σας και πληρώνεται επιτόπου σε 
- μετρητά. Στοιχίζει περίπου $25 για το Βιετνάμ και 
- $30 για τηνΚαμποτία. Θα πρέπει να μας στείλετε 
- αντίγραφο του διαβατηρίου σας (με ισχύ 
- τουλάχιστον 6 μήνες) 30 μέρες πριν την αναχώρηση- 

σας. Τυχόν αύξηση στην τιμή έκδοσης βίζας - 

επιβαρύνει τον ταξιδιώτη. 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και 

αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Βιετνάμ το Ανόι, με 

ενδιάμεσο σταθμό. Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο και 

άφιξη την επόμενη ημέρα. Μετά την διαδικασία εισόδου 

στη χώρα το Ανόι μας υποδέχεται  με μοναδικό στυλ και 

χάρη. Η πόλη διατηρεί έντονα τα σημάδια της Γαλλικής 

αποικιοκρατίας και αποτελεί το οικονομικό και πολιτιστικό 

κέντρο του Βορείου Βιετνάμ. Η γνωριμία μας με το Ανόι,  

την «ασημένια πόλη» με τις επτά λίμνες και τις δεκάδες 

παγόδες θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο μουσείο Εθνολογίας 

με τα πλούσια εκθέματα, το Ναό της Λογοτεχνίας και τη 

πανέμορφη λίμνη Χοάμ Κιέμ με τη γραφική γέφυρα Huc και 

τα δρομάκια της παλιάς πόλης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

Το βράδυ σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε μια 

ενδιαφέρουσα παράσταση με μαριονέτες του νερού. Δείπνο 

και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΑΝΟΙ-ΧΑ ΛΟΝΓΚ-ΑΝΟΙ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγευτικό κόλπο Χα 

Λονγκ που είναι μοναδικός και αποτελεί ένα από τα φυσικά 

θαύματα του πλανήτη, όπου θα απολαύσουμε μια 

κρουαζιέρα με τα παραδοσιακά πλοιάρια. Ο κόλπος Χα 

Λόνγκ τελεί υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ και 

αποτελεί το όνειρο κάθε φυσιολάτρη με εκατοντάδες 

πανύψηλους και καταπράσινους βράχους σκορπισμένους 

στη θάλασσα, νησιά περίεργων σχημάτων που 

διαμορφώνουν αμέτρητες παρθένες παραλίες καθώς και 

εκπληκτικές σπηλιές. Κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας 

θα απολαύσετε το γεύμα σας με φρέσκα θαλασσινά. Το 

απόγευμα επιστρέφουμε στο Ανόι.  Διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΑΝΟΙ-ΧΟΥΕ 

Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος στο Ανόι για ψώνια 

και ακολούθως θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να 

πάρουμε την πτήση για την ιστορική πόλη Χουέ, που 

αποτέλεσε για αρκετά χρόνια την πρωτεύουσα της χώρας 

και είναι γεμάτη από μνήμες εκείνης της εποχής. Άφιξη και 

μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προσκαλούμε σε 

ένα «βασιλικό δείπνο». Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΧΟΥΕ-ΧΟΙ ΑΝ 

Μετά το πρόγευμα θα αρχίσει η περιήγηση μας στην όμορφη 

αυτή πόλη. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε το Μαυσωλείο 

του πρώην βασιλιά Tu Duc και Minh Mang, την 

αυτοκρατορική Ακρόπολη, τη Παγόδα Thien Mu, τη 

μεγαλύτερη και παλαιότερη που είναι και το σύμβολο της 

πόλης. Αν ο χρόνος μας το επιτρέπει μπορούμε να 

επισκεφθούμε την αγορά Dong Ba. Στη συνέχεια θα 

ακολουθήσουμε μια από τις ωραιότερες διαδρομές του 

Βιετνάμ για θα φθάσουμε στη Χοι Αν. Καθοδόν θα 

σταματήσουμε στη πόλη Ντανάγκ για να επισκεφθούμε το 

σπουδαίο μουσείο Cham και τα «μαρμάρινα βουνά». Άφιξη  

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.   

6η μέρα: ΧΟΙ ΑΝ 

Μετά το πρόγευμα περιήγηση στους παραδοσιακούς αιώνα 

υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της 

Νοτιοανατολικής Ασίας. Στη ξενάγηση μας θα 

επισκεφθούμε μεταξύ άλλων την κλειστή Ιαπωνική Γέφυρα,  

την παγόδα Ong, τον Κινέζικο ναό Fukienese που κτίστηκε 

το 1692 από τον κινέζο Phuoc Kien και θα τελειώσουμε με 

επίσκεψη σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι μεταξιού. Το 

απόγευμα ελεύθερο για ξεκούραση και χαλάρωση στο 

ειδυλλιακό τοπίο του ξενοδοχείου.  Δείπνο και 

διανυκτέρευση. 

7η μέρα: ΧΟΙ ΑΝ-ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ-ΣΑΙΓΚΟΝ 

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ντα Νάγκ για 

μια σύντομη πτήση με προορισμό την θρυλική Σαϊγκόν. 

Σήμερα έχει μετονομαστεί σε Χο Τσι Μινχ, όμως τα παλιά 

νεοκλασικά κτίσματα και η όμορφη ρυμοτομία της, 

αποπνέουν την προπολεμική της αίγλη. Άφιξη και μεταφορά 

στο ξενοδοχείο.  Το βράδυ θα απολαύσουμε κρουαζιέρα με 

δείπνο στον ποταμό Σαϊγκόν για να θαυμάσουμε την πόλη 

φωτισμένη. Διανυκτέρευση. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

18/7, 12/9, 10/10 €1845 €2115 €1595 

    

 

   

          
       1η-2η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΝΤΟΧΑ-ΑΝΟΙ   

   

 

 

 
 



 

8η μέρα: ΣΑΙΓΚΟΝ-ΚΟΥ ΤΣΙ ΤΟΥΝΕΛΣ 

Μετά το πρόγευμα θα αρχίσουμε την ξενάγηση μας με 

επίσκεψη στα περίφημα και δαιδαλώδη τούνελ του Κου Τσι 

που ήταν ολόκληρες πόλεις, όπου κατά τη διάρκεια του 

πολέμου του Βιετνάμ αποτελούσαν τα κρησφύγετα των 

Βιετκόνγκ. Το απόγευμα θα συνεχίσουμε με ξενάγηση της 

πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Πολεμικό μουσείο με 

εκθέματα από τον πόλεμο του Βιετνάμ με τις ΗΠΑ, το 

Παλάτι, τον Καθεδρικό ναό της πόλης καθώς και το 

περίφημο κτίριο του Ταχυδρομείουέργο του γνωστού 

Γάλλου αρχιτέκτονα Άιφελ. Τέλος θα επισκεφθούμε στην 

πολύβουη αγορά Ben Thanh. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

9η μέρα: ΣΑΙΓΚΟΝ-ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΚΟΝΓΚ-

ΣΑΙΓΚΟΝ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Δέλτα του ποταμού 

Μεκόνγκ για να απολαύσουμε μια υπέροχη εκδρομή, όπου 

θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τον τρόπο ζωής 

των ντόπιων κατοίκων.  Θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για 

μια κρουαζιέρα στον ποταμό Ben Tre. Κατά μήκος του 

ποταμού, θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων την οργιώδη 

τροπική βλάστηση, τις φυτείες ρυζιού και τροπικών 

φρούτων αλλά και τις δραστηριότητες των κατοίκων όπως 

ψάρεμα κ.α. Ακολούθως θα έχουμε την ευκαιρία να 

περπατήσουμε στα δρομάκια ενός παραδοσιακού χωριού 

και να γευτούμε υπέροχα τροπικά φρούτα και άλλες τοπικές 

λιχουδιές. Ακολούθως θα επιβιβαστούμε ξανά στο πλοιάριο 

για να επιστρέψουμε πίσω στο λεωφορείο. Επιστροφή στη 

Σαϊγκόν. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

10η μέρα: ΣΑΙΓΚΟΝ-ΝΤΟΧΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Νωρίς το πρωί αναχώρηση και μεταφορά στο αεροδρόμιο 

για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής για Λάρνακα, 

γεμάτοι συγκλονιστικές εικόνες από καταπράσινα τοπία, 

ποτάμια, ατέλειωτους ορυζώνες και από ένα λαό πράο και 

ευγενικό. 

XRVTM1 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΝΤΟΥΜΠΑΙ-ΟΣΑΚΑ 

Αναχώρηση από τη Λάρνακα μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Οσάκα μία από τις 

σημαντικότερες πόλεις της Ιαπωνίας με υπέροχη αρχιτεκτονική.  
Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο.   
  
2η μέρα: ΟΣΑΚΑ 

Άφιξη,  παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Με σχεδόν εννέα εκατομμύρια 

κατοίκους και οικονομία που ξεπερνά εκείνες του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊλάνδης, 

η Οσάκα έχει σίγουρα μεγάλη δυναμική. Αυτή η επιβλητική, κομψή πόλη αποτελεί 

εμπορικό κόμβο και διαθέτει εξαιρετικά εστιατόρια και νυχτερινή ζωή. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΟΣΑΚΑ-ΝΑΡΑ-ΟΣΑΚΑ 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε μία από τις παλαιότερες 

πόλεις της Ιαπωνίας, την Νάρα, η οποία φιλοξενεί το μεγαλύτερο μπρούτζινο 

άγαλμα του Βούδα στον κόσμο με ύψος 16 μέτρα και βάρος 550 τόνους.  Σύμβολο 

ειρήνης τα χίλια και τόσα εξημερωμένα ελάφια που  κυκλοφορούν  ελεύθερα στο 

Πάρκο της πόλης και γύρω από τον Ναό Τοντάι-τζι που θα επισκεφθούμε. Σύμφωνα 

με το μύθο, τα ελάφια έγιναν οι αγγελιοφόροι των θεών όταν ένας από αυτούς 

εμφανίστηκε πάνω σε ένα λευκό ελάφι για να προστατέψει την πόλη. Επιστροφή 

στην Οσάκα. Μετά το γεύμα ακολουθεί ξενάγηση της πόλης. Μεταξύ άλλων θα 

δούμε το φημισμένο κάστρο με εκθέματα από τη ζωή των Σαμουράι και τις 

πολεμικές τους στολές. Εδώ βρίσκεται επίσης και ένα από τα περίφημα πάρκα 

κερασιών. Στη  συνέχεια θα μεταφερθούμε στην εμπορική περιοχή Σανσαιμπάσι, 

σήμα κατατεθέν της πόλης, με τα εκατοντάδες καταστήματα και εστιατόρια (street 

food).  Επόμενη στάση, ο θεαματικός ουρανοξύστης Umeda Sky. Η ανάβαση στο 

κτίριο είναι μοναδική εμπειρία και η θέα  από τον τελευταίο όροφο  κόβει την ανάσα. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  

4η μέρα: ΟΣΑΚΑ-ΚΙΟΤΟ 

Πρόγευμα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Κιότο. Ένα ταξίδι στο Κιότο 

ισοδυναμεί με μια περιήγηση σε 11 αιώνες Ιαπωνικής ιστορίας. Εδώ γεννήθηκαν  οι 

παραδόσεις, η θρησκεία, η αισθητική, η τέχνη. Το ολάνθιστο Κιότο των κερασιών 

και των εκλεπτυσμένων κήπων διατηρεί αναλλοίωτο το χρώμα του και την 

αυθεντικότητα του, αρνούμενο να συμβιβαστεί με το μέλλον. Εδώ οι Γκέισες, τα 

κιμονό, οι Σαμουράι και οι Σούμο δεν ανήκουν στο παρελθόν. Πρώτη μας στάση η 

γραφική περιοχή Arashiyama, όπου θα δούμε μεταξύ άλλων το δάσος από bamboo, 

ένα πραγματικά εκπληκτικό μέρος για να απολαύσει κανείς την ομορφιά της φύσης 

με το ύψος των φυτών να φτάνει τα 40 μέτρα και την γραφική γέφυρα Togetsu-kyo. 

Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και συνεχίζουμε με το ανυπέρβλητο Χρυσό Περίπτερο 

(Kinkakuji-Temple) που είναι καλυμμένο εξ ολοκλήρου από φύλλα χρυσού. Στη 

συνέχεια θα μεταβούμε στο Ναό Ryoanji, με τον πιο διάσημο Ζεν κήπο στην 

Ιαπωνία. Ακολούθως θα επισκεφτούμε την συνοικία των γκεϊσών Γκιόν, όπου θα 

περπατήσουμε στο παλαιότερο κομμάτι της πόλης με τα διάσημα τεϊοποτεία. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Κιότο και διανυκτέρευση. 5η μέρα: ΚΙΟΤΟ 
Μετά το πρόγευμα  θα επισκεφθούμε τον ναό Φουσίμι Ινάρι  που είναι γνωστός για 

τα χιλιάδες τορίι (παραδοσιακές πύλες που συναντάμε στις εισόδους των 

Σιντοϊστικών ναών), ο οποίος βρίσκεται στο ιερό βουνό Ινάρι-σαν στο Φουσίμι και 

είναι ο κεντρικός ναός ανάμεσα σε περίπου 40.000 ναούς στην Ιαπωνία που είναι 

αφιερωμένοι στη θεότητα του ρυζιού, Ινάρι και πιστεύεται ότι χτίστηκε το 711. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα ζυθοποιείο σάκε για να παρακολουθήσουμε πως 

φτιάχνετε το παραδοσιακό αυτό ποτό που γίνεται από ρύζι. Γεύμα σε τοπικό 

εστιατόριο και συνεχίζουμε με τον εντυπωσιακό ναό Κιγιομίτζου. Θα ανεβούμε το 

μικρό λόφο που θα μας φέρει στο ναό με το άγαλμα της Θεάς του Ελέους Κανόν με 

τα 11 κεφάλια. Η περιοχή Σανεντζάκα και Νινεντζάκα σας ταξιδεύει πίσω στον 

χρόνο με την όμορφη παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τα παραδοσιακά μικρά 

μαγαζάκια. Τελειώνουμε την ξενάγηση μας με μια επίσκεψη στο κέντρο 

χειροτεχνίας του Κιότο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΚΙΟΤΟ-ΧΑΚΟΝΕ (ΟΡΟΣ ΦΟΥΤΖΙ) 

Πρόγευμα. Η σημερινή μέρα θα είναι συναρπαστική.  Πριν αναχωρήσουμε θα 

στείλουμε τις αποσκευές στο Τόκυο και θα έχετε μαζί σας μόνο μια μικρή τσάντα 

(handbag). Θα αναχωρήσουμε με το τρένο-βολίδα για το δημοφιλές θέρετρο Χακόνε 

όπου θα απολαύσουμε τον όγκο και το μεγαλείο του χιονοσκέπαστου Φούτζι. Θα 

πάρουμε το τελεφερίκ για μία πανοραμική θέα της Ηφαιστειακής κοιλάδας 

Ογουακουντάνι,  περιοχή με έντονη γεωθερμική δραστηριότητα και η μέρα μας θα 

κλείσει με ένα ονειρικό τρόπο. Θα επιβιβαστούμε σε ένα από τα «πειρατικά πλοία» 
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για να απολαύσουμε μια μικρή κρουαζιέρα στη γραφική και καταγάλανη λίμνη Άσι, 

που φημίζεται για τη θέα που προσφέρει στο όρος Φούτζι. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχουμε  δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

7η μέρα ΧΑΚΟΝΕ-ΚΑΜΑΚΟΥΡΑ-ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ-ΤΟΚΥΟ  

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το Τόκυο. Καθοδόν θα επισκεφθούμε τη 

πανέμορφη μεσαιωνική πόλη Καμακούρα. Μεταξύ άλλων θα δούμε τον ναό του 

Μεγάλου Βούδα με το υπαίθριο μπρούντζινο άγαλμα  ύψους 13 μέτρων και τα 

χιλιάδες αφιερωματικά φαναράκια. Θα τελειώσουμε με μια βόλτα τον γραφικό 

πεζόδρομο Κομάτσι-ντόρι με τα ξύλινα σπιτάκια, τα γραφικά καταστήματα και τα 

παραδοσιακά εστιατόρια. Συνεχίζουμε για την Γιοκοχάμα, το πρώην ψαροχώρι που 

έγινε λιμάνι και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ιαπωνίας. Θα επισκεφθούμε τη 

περίφημη China town, τη μεγαλύτερη στην Ιαπωνία και το πάρκο Γιαμασίτα – 

διάσημο για τη θέα στο λιμάνι της πόλης περπατώντας κατά μήκος της προκυμαίας. 

Τελευταία αφήνουμε την περιοχή Mινάτο Μιράι που σφύζει από ζωή και βρίσκεται 

δίπλα από το λιμάνι με τους ουρανοξύστες, τα πολλά εστιατόρια και καταστήματα. 

Άφιξη στο Τόκυο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτεύρεση. 
  
8η Μέρα: ΤΟΚΥΟ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσει η ολοήμερη ξενάγηση μας στη λαμπερή  
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πρωτεύουσα της «Χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου». 

Μεταξύ άλλων θα δούμε την παραδοσιακή συνοικία  

Ασακούσα όπου βρίσκεται ο Βουδιστικός ναός Senso-ji 

– ο αρχαιότερος που υπάρχει στο Τόκυο και από τους πιο 

σημαντικούς, τον πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο 

Νακαμίσε με τα πολλά γραφικά καταστήματα 

παραδοσιακής Ιαπωνικής χειροτεχνίας και τα υπαίθρια 

μικρά εστιατόρια να σας προκαλούν να γευτείτε τις 

τοπικές λιχουδιές καθώς και το Αυτοκρατορικό Παλάτι, 

επίσημη κατοικία του Ιάπωνα Αυτοκράτορα. Μετά το 

γεύμα σε τοπικό εστιατόριο θα συνεχίσουμε τη 

περιήγηση μας στην μεγαλύτερη διασταύρωση στον 

κόσμο την Σιμπούγια, που είναι ίσως το πιο 

προβεβλημένο αξιοθέατο του Τόκυο σε ταινίες και όχι 

μόνο. Η περιοχή σφύζει από ζωή και είναι γεμάτη με 

μοντέρνα καταστήματα, εστιατόρια καθώς και κέντρα 

διασκέδασης & αναψυχής. Στη συνέχεια θα 

απολαύσουμε πανοραμική θέα της πόλης από το 

παρατηρητήριο του κτιρίου Tokyo Metropolitan 

Government Building Observation.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
  

            
+  
+  
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

 
 

+ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
 

+  
+ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως 
+  

 + 
 

 + 
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9η μέρα: ΤΟΚΥΟ 

Πρόγευμα και η μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε  να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά μουσεία της πόλης, 

ή αν επιθυμείτε μπορείτε να τα συνδυάσετε όλα με μια επίσκεψη στο πάρκο Ουένο, μια όαση πρασίνου στην καρδιά του Τόκυο, με ζωολογικό κήπο, μουσεία, ναούς, λίμνη, 

παραδοσιακές αγορές καθώς και τοπικές σπεσιαλιτέ. Κυριολεκτικά εκπληκτικό. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στον περίφημο και υπέρλαμπρο δρόμο Καμπουκίτσο, 

ή αλλιώς το «red light district” του Τόκυο. Διανυκτέρευση. 

10η-11η μέρα: ΤΟΚΥΟ-ΝΤΟΥΜΠΑΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ Μετά το πρόγευμα έχετε ακόμη λίγες ώρες στη διάθεση σας. Μπορείτε να επισκεφθείτε την περιοχή της Γκίνζα με 

τα πιο πολυτελή καταστήματα  μόδας  και  τεχνολογίας  σε ολόκληρη την Ιαπωνία.  Το απόγευμα αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Τόκυο για να 

πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα το πρωί της 11ης μέρας ενθουσιασμένοι από την εκπληκτική και μοναδική αυτή χώρα. 

XRJAP 

3/8, 6/8, 10/8, 17/8, 22/8 €2135 €2570 €1795 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

Με πτήσεις της Aeroflot  

Λάρνακα - Μόσχα SU 2071 
Μόσχα - Αβάνα  SU 150  
Αβάνα - Μόσχα SU 151 
Μόσχα - Λάρνακα SU 2074 

01:50 - 05:40 
07:10 - 12:40 
14:25 - 09:00 

+1 
14:15 - 18:10 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αβάνα-Λάρνακα με 

+ ενδιάμεσο σταθμό. 
+ Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι + 

10 κιλά. 
+ Διαμονή 4 βράδια στην Αβάνα σε ξενοδοχείο 5* 
+ Διαμονή 1 βράδυ στο Σιενφουέγος σε ξενοδοχείο 

4* + Διαμονή 2 βράδια στο Βαραδέρο σε 

ξενοδοχείο 5* + Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. + 

Πέντε (5) γεύματα ή δείπνα  όπως αναφέρονται στο 

+ πρόγραμμα. 
+ Μεταφορές,  εκδρομές,  ξεναγήσεις όπως αναφέρονται  
+ στο πρόγραμμα 
+ Ελληνόφωνος  ξεναγός κατά την διάρκεια των εκδρομών 

+ και των μεταφορών. 
+ Εισιτήρια εισόδων  στους χώρους επισκέψεων. 

+ Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Έξοδα έκδοσης βίζας- 

Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. - 

Ποτά στα φαγητά - Ασφάλεια 

ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν 

αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

ή - αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 

 
1. Η ροή των ημερήσιων προγραμμάτων ενδέχεται να 

1. τροποποιηθεί χωρίς να παραλειφθεί καμία 

υπηρεσία.  

 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΟΣΧΑ-ΑΒΑΝΑ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 11:00 το 

βράδυ της προηγούμενης μέρας και αναχώρηση για την 

Αβάνα με ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους.  Άφιξη, 

παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο.  Το απόγευμα είναι 

στην διάθεση σας για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

Διανυκτέρευση. 

2η μέρα: ΑΒΑΝΑ 

Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε  την ξενάγηση μας από 

την Πλατεία της Επανάστασης με τις τεράστιες 

προσωπογραφίες του Τσε Γκεβάρα και του  

XRCUB 

από το Πανεπιστήμιο της Αβάνας, θα διασχίσουμε τη 

σύγχρονη συνοικία του Βεδάδο και την περίφημη παραλιακή 

λεωφόρο Μαλεκόν και θα καταλήξουμε στο Καπιτώλιο, 

πιστό αντίγραφο αυτού στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Η 

περιήγηση μας αλλάζει ρυθμό καθώς μπαίνουμε στην παλιά 

Αβάνα, όπου ολόκληρη η παλιά πόλη έχει ανακηρυχθεί το 

1982 από την UNESCO σε παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής 

κληρονομιάς και φιλοξενεί μερικά από τα ωραιότερα 

αποικιακά κτίρια στην Καραϊβική.  Θα ξεναγηθούμε στο 

μουσείο του Ρουμιού και ακολούθως θα επισκεφθούμε τη 

μοναδική Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής τον 

Άγιο Νικόλαο και την εντυπωσιακή μικρογραφία της παλιάς 

Αβάνας. Στη συνέχεια θα δούμε την Πλατεία του Αγίου 

Φραγκίσκου της Ασίζης, την παλιά πλατεία και την πλατεία 

των Όπλων. Τέλος θα τελειώσουμε τη βόλτα μας με 

επίσκεψη στο πειρατικό φρούριο Ελ Μόρο, που δεσπόζει 

στην είσοδο του λιμανιού με μαγευτική θέα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. 

Διανυκτέρευση. 

3η μέρα: ΑΒΑΝΑ-ΒΙΛΙΑΛΕΣ/ΠΙΝΑΡ ΝΤΕΛ ΡΙΟ- 

ΑΒΑΝΑ Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στην μαγευτική 

κοιλάδα Βινιάλες, όπου καλλιεργούνται τα καπνά για τα 

καλύτερα πούρα στον κόσμο.  Επίσκεψη σε 

εργοστάσιο/παρασκευαστήριο πούρων για να δούμε από 

κοντά την επεξεργασία τους. Το σκηνικό στην κοιλάδα αυτή 

είναι εξωπραγματικό. Πράσινοι βελούδινοι λοφίσκοι, 

γνωστοί με το όνομα «μογκότες» που δεν υπάρχουν πουθενά 

αλλού στον κόσμο, πανύψηλα φοινικόδεντρα, καταρράκτες, 

υπόγειες σπηλιές με ποτάμια συνθέτουν το μεγαλείο της 

φύσης που ακούει στο όνομα Βινιάλες.  Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε το «Προϊστορικό Τείχος» και τη «Μυστική 

Σπηλιά του Ινδιάνου» όπου με μικρή βάρκα θα διασχίσουμε 

το υπόγειο ποτάμι της.  Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

21/6, 20/9 €1995 €2395 €1595 

20/7, 27/7 €2085 €2520 €1755 
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Επιστρέφοντας στην Αβάνα θα κάνουμε στάση στο 

παρατηρητήριο Λος Χασμίνες για να απολαύσουμε τη 

μαγευτική θέα της περιοχής. Άφιξη  στην Αβάνα. 

Διανυκτέρευση. 

4η μέρα:  ΑΒΑΝΑ 

Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια ανεπανάληπτη βόλτα με τα 

χαρακτηριστικά αυτοκίνητα αντίκες στην Αβάνα.  Το 

υπόλοιπο της μέρα ελεύθερο στην διάθεση σας. Μπορείτε να 

επισκεφθείτε το μεγάλο παζάρι της πόλης όπου θα βρείτε 

κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα φτιαγμένα από 

ξύλο, κουκούτσια φρούτων, κοράλλια, δέρμα κροκόδειλου, 

κεραμικά, καθώς και έργα ζωγραφικής τέχνης.  Περπατήστε 

στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης, νιώστε τον ρυθμό στης 

Σάλσα και γίνετε ένα με τους ντόπιους. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΑΒΑΝΑ-ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ-ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Χερσόνησο Ζαπάτα για μια 

συναρπαστική μίνι κρουαζιέρα με ταχύπλοο σκάφος στο 

Νησί του Θησαυρού (Isla del Tesoro) στο  

- 88 - 

στην καρδιά της οποίας βρίσκεται μια αναπαράσταση 

Ινδιάνικου χωριού με τα σπίτια να είναι χτισμένα πάνω στη 

λίμνη και να συνδέονται με την όχθη με ξύλινα μονοπάτια-

γέφυρες. Συνεχίζουμε για το Λα Μπόκα όπου θα 

επισκεφθούμε την Φάρμα Αναπαραγωγής Κροκοδείλων, που 

προστατεύονται στο φυσικό τους περιβάλλον από το 

ανεξέλεγκτο κυνήγι. Συνεχίζουμε για τη Σάντα Κλάρα, την 

πόλη που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επαναστάτη-

σύμβολο Τσε Γκεβάρα, που αν και Αργεντινός στην 

καταγωγή συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με την Κούβα.  

Επίσκεψη στο Μαυσωλείο και στο Μουσείο του θρυλικού 

Τσε. Τελικός προορισμός μας το Σιενφουέγος, με τον έντονο 

Γαλλικό αποικιακό του χαρακτήρα. Άφιξη και πανοραμική 

ξενάγηση της πόλης, με στάση στην κεντρική πλατεία με το 

κατάλευκο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, το Θέατρο, το 

Δημαρχείο και το κλασσικό κτίριο του Πανεπιστημίου. 

Ακολούθως θα περιηγηθούμε στο εντυπωσιακό κτίριο 

«Palacio del Valle», ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα 

γοτθικής, ενετικής και μαυριτανικής τεχνοτροπίας. Από τα 

επιβλητικά του σαλόνια θα ανεβούμε στην ταράτσα, όπου η 

θέα της πόλης και του ηλιοβασιλέματος θα σας μαγέψει. 

Τακτοποίηση στα δωμάτια και το υπόλοιπο της μέρας 

ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΟΣ-ΤΡΙΝΙΔΑΔ-ΒΑΡΑΔΕΡΟ 

Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για  το γραφικό Τρινιδάδ που 

έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως  μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσκεψη στην κεντρική πλατεία 

(Πλάσα δε Άρμας), που είναι περιστοιχισμένη από αποικιακά 

κτίρια, στο μουσείο και στο παραδοσιακό καφενείο La 

Canchánchara, όπου θα απολαύσουμε το τοπικό ποτό από 

ρούμι, μέλι και λεμόνι που έδιναν οι αποικιοκράτες στους 

σκλάβους για να πάρουν δυνάμεις. Συνεχίζουμε για την 

μαγευτική παραλία του Βαραδέρο. Άφιξη και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.  

7η μέρα: ΒΑΡΑΔΕΡΟ (all inclusive, γεύμα/ δείπνο/ ποτά) 

Ελεύθερη μέρα για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τα 

γαλαζοπράσινα νερά σε μία από τις πιο όμορφες παραλίες 

του νησιού. Προσφέρονται επίσης διάφορες προαιρετικές 

θαλάσσιες δραστηριότητες, ή  μπορείτε να επιλέξετε μια 

προαιρετική, ολοήμερη κρουαζιέρα με καταμαράν στο 

κοντινό νησάκι Κάγιο Μπλάνκο, όπου θα έχετε την ευκαιρία 

να κολυμπήσετε παρέα με τα δελφίνια στον περιφραγμένο 

χώρο που φιλοξενούνται στην ανοικτή θάλασσα. 

Διανυκτέρευση. 

8η-9η μέρα: ΒΑΡΑΔΕΡΟ-ΑΒΑΝΑ-ΜΟΣΧΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

Πρόγευμα και ακολούθως μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο 

της Αβάνας για να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής, 

εντυπωσιασμένοι από την Κουβανέζικη κουλτούρα και τους 

πιο χαμογελαστούς ανθρώπους. Άφιξη στη Λάρνακα την 9η 

μέρα. 

9/8 €2935 €3735 €1735 

 
Με πτήσεις της Aegean Airlines & Emirates 
Λάρνακα - Αθήνα 
Αθήνα - Νέα Υόρκη  
Νέα Υόρκη - Αθήνα 
Αθήνα - Λάρνακα 

ΟA 915  
EK 209  
EK 210  
ΟA 908  

13:05 - 14:50 
17:35 - 21:20  
23:55 - 16:05 +1  
18:30 - 20:10 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

+ Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα-Νέα Υόρκη+ 

Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 
+ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. + Μια 

αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή + μέχρι 

7 κιλά. 
+ Διαμονή για 8 βράδια σε ξενοδοχεία Α’ κατηγορίας. 
+ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
+ Μεταφορές, εκδρομές ξεναγήσεις όπως + 

αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν. + 

Καραβάκι «Maid of the Mist» στους καταρράκτες + του 

Νιαγάρα. 
+ Τοπικούς αγγλόφωνους ξεναγούς. 
+ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός. + 

Φ.Π.Α. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

- Έξοδα έκδοσης βίζας- 

Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
- Ποτά στα φαγητά - 

Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
- Οτιδήποτε δεν 

αναφέρεται στα περιλαμβάνονται ή 

- αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 

 
1. Η έκδοση βίζας στοιχίζει περίπου USD 160 και η 1. 

διαδικασία έκδοσης γίνεται μέσω του διαδικτύου. 
2. Στην αναχώρηση 18/7 η πτήση Λάρνακα-Αθήνα  
2. είναι η OA 903 10:40 - 12:45  

 

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-NEA ΥΟΡΚΗ     

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για 

την Νέα Υόρκη με ενδιάμεσο σταθμό. Η πόλη που το κέντρο 

της «στριμώχνεται» στο πασίγνωστο νησάκι Μανχάταν 

ανάμεσα στον ποταμό Χάντσον και Ίστερ δεν κοιμάται ποτέ. 

Μια πόλη που σε ζαλίζει, όπου ο κόσμος ζει σ’ ένα διαρκή 

πυρετό και τα κτίρια της είναι κυριολεκτικά επιτεύγματα 

τεχνολογίας. Βέβαια εκτός από το Μανχάταν, άλλα τέσσερα 

ακόμη τεράστια προάστια αποτελούν τη μοναδική αυτή 

πόλη. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά 2η μέρα: ΝΕΑ 

ΥΟΡΚΗ   
Ακαταμάχητη, θυελλώδης και ατίθαση είναι η Νέα Υόρκη, η 

πόλη που ζει και κινείται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. 

Απολαύστε την ολοήμερη ξενάγηση σας στα πιο σημαντικά 

αξιοθέατα της πόλης που έχουν γίνει παγκόσμια σύμβολα και 

που έχετε δει και ξαναδεί τόσες πολλές φορές σε ταινίες στον 

κινηματογράφο και στην τηλεόραση, αλλά τώρα τα ζείτε, 

περπατάτε σε αυτά, είστε μέρος τους!  Οι κεντρικές πλατείες 

Τάιμς και Μάντισον, η περίφημη Wall Street, το Empire 

State Building, το Σέντραλ Πάρκ, το μποέμικο Γκρήνουιτς 

Βίλλατζ, το Σόχο, η Τσάιναταουν, η γέφυρα του Μπρούκλιν 

και κάτω στην άκρη του Μανχάταν το Μπάτερι, όπου 

βρίσκεται ο εμπορικός και ναυτιλιακός εγκέφαλος της πόλης 

και το άγαλμα της Ελευθερίας πάνω στο μικροσκοπικό 

νησάκι  στην είσοδο του λιμανιού. Διανυκτέρευση. 

3η μέρα:  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ   

Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη Νέα Υόρκη. Υπάρχουν 

τόσα πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε στη Νέα 

Υόρκη. Αγορές, θέατρα, μουσεία και τόσα άλλα, 

συνωμοτούν για να αποπλανήσουν και τον πιο συντηρητικό 

επισκέπτη. Εμείς σας προτείνουμε μία επίσκεψη στα 

φημισμένα μουσεία Μετροπόλιταν, Γκουγκενχάιμ και Μόμα 

(Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης) καθώς και ψώνια στα μαγαζιά 

της 5η λεωφόρου αλλά και στα γνωστά πολυκαταστήματα 

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

18/7 €2895 €3695 €1695 

    

 

   

        
          

   

 

 

                        

             

 



 

Macy’s, Saks Fifth Avenue και Bloomingdale’s. 

Διανυκτέρευση. 

4η μέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-WOODBURY OUTLET 

Πρόγευμα και αναχώρηση για ψώνια στο ξακουστό 

εκπτωτικό κέντρο Woodbury, με τη μεγαλύτερη συλλογή 

από επώνυμα προϊόντα και καταστήματα όπως Gucci, Saint 

Laurent, DKNY, Calvin Klein,  UGG, Nike, Levi’s και πολλά 

άλλα σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Το απόγευμα επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ    

Πρόγευμα και αναχώρηση για τους περίφημους  
Καταρράκτες του Νιαγάρα στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά. 

Κατά την διάρκεια της διαδρομής θα διασχίσουμε την 

πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ καθώς και την πολιτεία της Νέας 

Υόρκης.  Άφιξη στους καταρράκτες που δημιουργήθηκαν 

χιλιάδες χρόνια πριν από τους παγετώνες και θεωρούνται ένα 

ακόμη θαύμα της φύσης, που προσφέρει στους επισκέπτες 

ένα μοναδικό και μαγικό θέαμα. Διανυκτέρευση.  

6η μέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ-ΤΟΡΟΝΤΟ Μετά 

το πρόγευμα επίσκεψη στους Καταρράκτες όπου θα 

απολαύσουμε μια βόλτα με το καραβάκι «Maid of the Mist» 

το οποίο θα μας οδηγήσει στο «Φαράγγι και ήχου. Θα 

συνεχίσουμε με  ξενάγηση του Τορόντο, της μεγαλύτερης και 

πιο μοντέρνας πόλης του Καναδά. Στην πανοραμική 

ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων το Κουίνς Πάρκ, το Σι Εν 

Τάουερ, το ψηλότερο αυτόνομο κτίριο στον κόσμο, το 

στάδιο Σκάιντομ και το τεράστιο εμπορικό κέντρο Ήττων 

Σέντερ. Ακολούθως επίσκεψη στα παραδοσιακά 

χωριουδάκια Κίτσενερ και Γουότερλου. Διανυκτέρευση στο 

ξενοδοχείο.  

7η μέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ-ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα, την ιστορική 

Ουάσιγκτον που εντυπωσιάζει με την μεγαλοπρεπή και 

ήρεμη δύναμη της. Η πόλη δημιουργήθηκε από τον πρόεδρο 

Τζόρτζ Ουάσιγκτον στα τέλη του 18ου αιώνα ως έδρα της 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης και είναι κτισμένη στις όχθες 

του ποταμού Πότομακ. Τα στοιχεία που καθορίζουν σήμερα 

την ταυτότητα της πόλης είναι η πολυφυλετική ανθρώπινη 

παρουσία, η υποδειγματική αστική οργάνωση και κυρίως οι 

ανοικτοί ορίζοντες καθώς κανένα κτίριο δεν επιτρέπεται να 

ξεπεράσει το ύψος του Καπιτωλίου. Άφιξη στην Ουάσιγκτον 

και διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ    

Πρόγευμα και στη σημερινή ξενάγηση θα δούμε μεταξύ 

άλλων τον περίφημο Λευκό Οίκο, κατοικία των Αμερικανών 

Προέδρων, το εντυπωσιακό Καπιτώλιο, τον Οβελίσκο που 

είναι κτισμένος από μάρμαρο και γρανίτη προς τιμήν του 

ιδρυτή της πόλης Τζόρτζ Ουάσιγκτον, καθώς επίσης και τα 

μνημεία των προέδρων Λίνκολν και Τζέφερσον, όπως επίσης 

και το κοιμητήριο του Άρλινγκτον που ιδρύθηκε στη 

διάρκεια του Αμερικανικού εμφύλιου πολέμου και σε αυτό 

υπάρχει και ο τάφος του δολοφονηθέντος Αμερικανού 

προέδρου Τζ. Φ. Κέννεντυ. Στο ελεύθερο απόγευμα σας 

συνιστούμε να ανακαλύψετε μόνοι σας και άλλα αξιοθέατα 

της πόλης, όπως τα φημισμένα μουσεία Σμιθσόνιαν, Φυσικής 

Ιστορίας, Αεροπορίας και Διαστήματος ή να κάνετε μια 

βόλτα στη αριστοκρατική-ιστορική περιοχή Τζώρτζτάουν 

χτισμένη κατά μήκους του ποταμού και να απολαύσετε τον 

καφέ ή το δείπνο σας. Διανυκτέρευση. 

9η-10η μέρα: ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ-ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ 

ΥΟΡΚΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ   

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Νέα Υόρκη. Θα περάσουμε 

από τη Φιλαδέλφεια όπου θα έχουμε σύντομη περιήγηση 

στην ιστορική πόλη όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το κτίριο 

της Ανεξαρτησίας, το Δημαρχείο και το Liberty Bell 

Pavilion. Συνεχίζουμε για το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης 

όπου θα πάρουμε την πτήση για  Λάρνακα με ενδιάμεσο 

σταθμό. Άφιξη στην Λάρνακα το βράδυ της 10ης μέρας.  

XRUSA 



 
  

  
   

  
  
    

 
  

 
  

 
 

  
   

  
  
  

 
  

 
  

 
 

  
   

  
  
  

 
  

 
 

 
   

  
  
  

 
 

  
  

 
 

 
   

  
  
  

 
  

 
 

  
   

  
  
  

 
  

 
  

 
 

 
   

  
  
  

 
  

 
 

  
   

  
  
  

 
  
  

 
 

 
   

  
  
  

 
  

 
 

 

  
  
  

 
  

 
  
  

 
 

  
   

  
  
  
  
  

 
 

 
   

  
  
  

 
  
  

 
 



 
 

 
   

  
  
  
  
  

 
 

    
   

  
  
  

 
 

  

 
 

 
   

  
  
  
  

 
 

 

 
 

 

they lived happily ever after... 



 
  



 
 



 

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ από 

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  | 8 ΜΕΡΕΣ | ALL INCLUSIVE €749 
Από Απρίλιο 2019 - Νοέμβριο 2019 (Κάθε Δευτέρα) ανά άτομο 
Celestyal Crystal: Πειραιάς, Μύκονος, Μήλος, Σαντορίνη, Ηράκλειο, 

Κουσάντασι (Εφεσός), Πειραιάς 
*Δεν περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα 

ΕΛΛΑΔΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΙΤΑΛΙΑ από 

ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  | 8 ΜΕΡΕΣ €739 
Από Ιούνιο 2019 - Οκτώβριο 2019 (Κάθε Πέμπτη) ανά άτομο 
MSC Magnifica: Πειραιάς, Κέρκυρα, Κοτόρ (Μαυροβούνιο), Βενετία, Μπάρι 

(Ιταλία), Κατάκολο, Σαντορίνη, Πειραιάς *Δεν περιλαμβάνεται το αεροπορικό 

εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα 

ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ  από ΑΠΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ | 8 ΜΕΡΕΣ

 €1299 
Από Ιούνιο 2019 - Αύγουστο 2019 (Κάθε Σάββατο) ανά άτομο 
Costa Magica: Στοκχόλμη (Σουηδία), Ελσίνκι (Φινλανδία), Αγία Πετρούπολη 

(Ρωσία), Ταλλίν (Εσθονία), Στοκχόλμη (Σουηδία) 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ από 

ΑΠΟ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ | 8 ΜΕΡΕΣ €1579 
Από Μάιο 2019 - Σεπτέμβριο 2019 (Κάθε Κυριακή) ανά άτομο 
Oasis of the Seas: Βαρκελώνη, Μαγιόρκα, Φλωρεντία/Πίζα, Τσιβιταβέκια 
(Ρώμη), Νάπολη/Κάπρι, Βαρκελώνη 

ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ από ΑΠΟ ΡΩΜΗ | 8 ΜΕΡΕΣ

 €1350 
Από Μάιο 2018 - Νοέμβριο 2019 (Κάθε Τετάρτη) ανά άτομο 
Norwegian Epic: Τσιβιταβέκια (Ρώμη), Λιβόρνο (Φλωρεντία),  
Κάννες, Μαγιόρκα, Βαρκελώνη, Νάπολη, Τσιβιταβέκια (Ρώμη) 

> Αεροπορικό εισιτήριο εκτός όπου αναφέρεται ότι δεν 

περιλαμβάνεται. 
> Φόροι αεροδρομίων και λιμανιών. 
> Κρουαζιέρα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με πληρη διατροφή.  
ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΑΠΟ ΜΑΪΑΜΙ | 5 ΜΕΡΕΣ €419 
Κάθε Δευτέρα ολόχρονα ανά άτομο 
*Δεν περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Μαϊάμι-Λάρνακα 

Navigator of the Seas: Μαϊάμι, Νασσάου, Κοκοκέι, Μαϊάμι 

από ΚΙ ΓΟΥΕΣΤ & ΑΒΑΝΑ ΑΠΟ ΜΑΪΑΜΙ | 6 ΜΕΡΕΣ €689 

Κάθε Δευτέρα ολόχρονα 
ανά άτομο 

*Δεν περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Μαϊάμι-Λάρνακα 

Majestic of the Seas: Μαϊάμι, Κι Γουέστ, Αβάνα, Μαϊάμι 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ή ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ από ΑΠΟ ΜΑΪΑΜΙ | 8 ΜΕΡΕΣ

 €719 Κάθε Σάββατο/Κυριακή ανά άτομο 

*Δεν περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Μαϊάμι-Λάρνακα 
Ανατολική (Allure of the Seas): Φόρτ Λότερντεηλ,  
Φίλιπσμπουργκ (Σεν Μαρταίν), Σαν Χουάν (Πουέρτο Ρίκο), Λαμπαντή (Αϊτή), 

Φόρτ Λότερντεηλ    
Δυτική (Symphony of the Seas): Ροατάν (Ονδούρα), Κόστα  
Μάγια (Μεξικό), Κοζουμέλ (Μεξικό) Κοκοκ (Αϊτή), Κόστα Μάγια (Μεξικό), 

Κοκοκέι (Μπαχάμες), Φόρτ Λότερντεηλ 

ΑΛΑΣΚΑ από 

ΑΠΟ ΣΙΑΤΛ | 8 ΜΕΡΕΣ €1249 

Από Μάιο 2019 - Σεπτέμβριο 2019 (Κάθε Παρασκευή) 
ανά άτομο 

*Δεν περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Σιάτλ-Λάρνακα 
Oviation of the seas:  Σιάτλ, Εσωτερικό πέρασμα Αλάσκας  
(εν πλώ), Τζούνο (Αλάσκα), Σκάγκουει (Αλάσκα), Έντικοτ Αρμ και Παγετώνας 

Ντάουζ (Αλάσκα), Βικτώρια (Καναδάς), Σιάτλ 

από ΝΗΣΙΑ ΧΑΒΑΗΣ ΑΠΟ ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ | 5 ΜΕΡΕΣ €1579 
Κάθε Σάββατο ανά άτομο 
*Δεν περιλαμβάνεται το αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Χονολουλού-Λάρνακα 
Pride of America: Χονολούλου, Μάουι, Χίλο, Κόνα, Καουάι,  
Χονολούλου 

> Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο λιμάνι και πίσω > 

Ασφάλεια 

> Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης > 

Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο πλοίο  

> Ποτά στο πλοίο (*εκτός από τα πλοία της Celestyal        

και της NORWEGIAN που περιλαμβάνονται και τα ποτά) 

> Οι πιο πάνω τιμές 

έχουν υπολογιστεί με 

βάση τα αεροπορικά 

       

 

 

 
 

   



 

ναύλα που   είναι διαθέσιμα σήμερα και στην πιο φθηνή εσωτερική 

διαθέσιμη καμπίνα.  
 Τελικές τιμές θα δίνονται κατά την κράτηση. 

 
> Αεροπορικό Εισιτήριο 
> Βίζα για Αμερική 
> Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης 
> Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο πλοίο  
> Ποτά στο πλοίο 

       

> Οι πιο πάνω τιμές έχουν υπολογιστεί με βάση την πιο φθηνή εσωτερική 

διαθέσιμη καμπίνα. Τελικές τιμές θα δίνονται κατά την κράτηση. 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όταν κλείνετε ένα ομαδικό ή ατομικό ταξίδι με την εταιρεία μας, θέλουμε να είναι 
πολύ πετυχημένο. Υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει αυτό αν 
διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο που έχετε στα χέρια σας έτσι ώστε να έχετε 
πλήρη γνώση τι ακριβώς προσφέρουμε και να κλείσετε το κατάλληλο πρόγραμμα 
που σας ταιριάζει.  

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ 
Είμαστε ταξιδιωτικό γραφείο, μέλος του ΚΟΤ, του ACTA, της ΙΑΤΑ και του BSP 
Κύπρου. Έχουμε άδεια οργάνωσης εκδρομών από τον ΚΟΤ με όλες τις 
υποχρεωτικές εγγυήσεις που μας επιτρέπουν νόμιμα να διοργανώνουμε και να 
διαθέτουμε ταξιδιωτικά προγράμματα για το εξωτερικό. Επίσης ως μέλος της ΙΑΤΑ 
και του BSP Κύπρου έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να συνεργαζόμαστε και να 
εκδίδουμε αεροπορικά εισιτήρια με όλες τις αεροπορικές εταιρείες μέλη των πιο 
πάνω οργανισμών.  

2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ 
Είσαστε κάθε πελάτης που συμμετέχει σ’ ένα από τα ταξιδιωτικά μας 
προγράμματα είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος ή με φιλική σας 
ομάδα / σύλλογο / εταιρεία κλπ. που πρέπει να συμπληρώσει το Δελτίο Εγγραφής 
και υποχρεωτικά να ακολουθήσει και να αποδεχθεί όλες αυτές τις διαδικασίες 
που δημοσιεύουμε, ώστε να έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σ’ ένα από τα 
ταξίδια μας. Παρακαλούμε να προσέξετε ότι αυτές οι υποχρεώσεις που έχετε δεν 
μπορούν να διαφοροποιηθούν εκτός κι αν συμφωνήσουμε γραπτώς να το 
κάνουμε. 

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Είναι οι όροι που διέπουν την όποια συμφωνία ταξιδιού μεταξύ πελάτη αφ’ενός 
και των όποιων εταιρειών, ξενοδοχείων κλπ αφετέρου, με τη μεσολάβηση του 
γραφείου. Διευκρινίζεται ότι ο ρόλος του γραφείου είναι μεσολαβητικός για 
λογαριασμό των πελατών και των άλλων φορέων (εταιρείες μεταφορών, 
ξενοδοχεία κλπ) προκειμένου οι εκδρομείς να εξυπηρετηθούν απόλυτα από τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες του γραφείου μας. Ο κάθε ταξιδιώτης, τα μέλη της 
οικογένειας του και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονομικά από αυτόν, 
καθώς και οι συμμετέχοντες μέσω εταιρειών, συλλόγων, ενώσεων, σχολών κλπ, 
δέχονται αυτόματα με τη συμμετοχή τους, τους παρακάτω όρους, τους οποίους 
διάβασαν, κατανόησαν και συμφώνησαν να τηρήσουν. Η έννοια του «ταξιδιώτη» 
ως αντισυμβαλλόμενου, εννοείται στο εξής για τους φορείς που καλύπτουν 
οικονομικά, μέλη, μαθητές εργαζόμενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε 
σχέση μαζί τους και για τους οποίους είναι υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή 
των παρακάτω όρων. Επίσης όλοι οι ταξιδιώτες δέχονται να τηρήσουν τους 
ειδικούς όρους που ισχύουν σε ειδικά ταξίδια, συγκεκριμένα ταξίδια, λόγω 
αντίστοιχων κανονισμών που υποχρεώνουν το γραφείο ως μεσολαβούσα 
εταιρεία. 

4. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ 
Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται μεταξύ του γραφείου που δεσμεύεται να σας 
προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας. Μια 
κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί η σχετική προκαταβολή 
όπως αυτή ορίζεται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής. Δήλωση συμμετοχής 
μπορεί να γίνει απευθείας στο γραφείο μας ή μέσω του ταξιδιωτικούς σας 
πράκτορα. Οι τιμές συμμετοχής καλύπτουν σαφώς μόνο τα όσα αναφέρονται 
ρητά στα περιλαμβάνονται της κάθε εκδρομής. Στη διάρκεια του ταξιδιού 
συνυπολογίζονται η ημέρα αναχώρησης και άφιξης της εκδρομής. Κάθε 
«συμβουλή» που δίδεται σε σας από τον πράκτορα και δε σχετίζεται με 
«συμβουλή» δική μας, είναι ευθύνη του πράκτορα και η εταιρεία δεν ευθύνεται 
για το ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας. 

5. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Όταν επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή, θα πρέπει να συμπληρώσετε το Δελτίο 
Κράτησης, να το υπογράψετε και να καταθέσετε μια προκαταβολή ίση με το 30% 
της αξίας της εκδρομής. Με την υπογραφή σας στο έντυπο κράτησης, 
επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής σε οργανωμένο 
ταξίδι και ότι συμφωνείτε με αυτούς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
σύμβασης μεταξύ του γραφείου και εσάς. Η δήλωση συμμετοχής είναι έγκυρη 
μόνο όταν ο πελάτης προκαταβάλλει το 30% του ποσού εκάστης εκδρομής. 
Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της 
ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνει το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Πελάτες 
που κάνουν κρατήσεις μέσω τηλεφώνου, φαξ, οργανωμένων συνόλων, εταιριών, 

συλλόγων, σχολών κλπ, ή μέσω άλλων τουριστικών γραφείων και δεν 
υπογράψουν δήλωση συμμετοχής, δεσμεύονται με όλους τους Γενικούς Όρους 
συμμετοχής. Η εξόφληση γίνεται τουλάχιστον 21 μέρες πριν την αναχώρηση, 
διαφορετικά το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση. Αν 
δηλώσετε συμμετοχή σε ένα ταξίδι σε λιγότερο από 21 μέρες πριν την αναχώρησή 
σας, τότε θα πρέπει να καταβάλλετε την πλήρη αξία του ταξιδιού σας κατά το 
στάδιο της κράτησης. Οι πελάτες και τα συνεργαζόμενα πρακτορεία, μπορούν 
επίσης να κατοχυρώνουν τις συμμετοχές τους με έμβασμα. Αντίγραφο του 
εμβάσματος, μαζί μα τα στοιχεία των ταξιδιωτών και το ταξίδι συμμετοχής τους, 
είναι απαραίτητο να αποστέλλεται στο γραφείο μας. Ο ταξιδιωτικός σας 
πράκτορας στον οποίο θα δώσετε εντολή να κάνει μια κράτηση για λογαριασμό 
σας, θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες πληρωμής του ταξιδιού σας, 
που αν δεν εξελιχθούν σύμφωνα με τους όρους που ορίζουμε θα ακυρώσουμε την 
κράτηση χωρίς καμιά προειδοποίηση. 

6. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
Ο ταξιδιώτης μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του, σε άλλο τρίτο ενδιαφερόμενο 
άτομο που πληρεί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, 
αφού όμως ενημερώσει το διοργανωτή ή πωλητή. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) 
και ο αρχικός συμμετέχων εκχωρών) ευθύνονται το ίδιο έναντι του οργανωτή ή 
και πωλητή να καταβάλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, 
καθώς και τα ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Η όποια 
αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς μέσα στα ίδια πλαίσια και θα είναι αποδεκτή 
εφ’ όσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι, προμηθευτές 
(αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία), αποδέχονται τις αλλαγές. Εκεί που η αλλαγή 
γίνεται αποδεκτή, θα υπάρξει ένα πρόσθετο τέλος Ευρώ 50 κατ’ άτομο. Το τέλος 
αυτό είναι πέρα από τυχόν άλλα, που θα έχουν προβλέψει οι διάφοροι 
προμηθευτές για τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ 
Αν θελήσετε να κάνετε κάποια αλλαγή στην αρχική σας κράτηση, μετά την έκδοση 
της δικής μας επιβεβαίωσης, αυτή είναι δυνατόν εφ’ όσον γίνει από τη στιγμή της 
κράτησης και μέχρι 30 μέρες πριν την αναχώρηση. Στην περίπτωση αυτή θα 
υπάρξει χρέωση ειδικών εξόδων επικοινωνίας και ένα ειδικό τέλος αλλαγής Ευρώ 
50 κατ’ άτομο. Αν ή αλλαγή ζητηθεί σε λιγότερο από 30 μέρες πριν την αναχώρηση 
τότε θα προηγηθεί ακύρωση συμμετοχής, με τη σχετική χρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο περί ακυρωτικών. Ταυτόχρονα το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα 
να χρεώσει το ποσό των Ευρώ 50 κατ’ άτομο σαν έξοδα επικοινωνίας για τις 
αλλαγές. 

8. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ή ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥΠιστεύουμε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες 
που έχουμε προγραμματίσει για κάθε ταξίδι μας όπως και το συγκεκριμένο 
που διαλέξατε κατά την εγγραφή σας και τη δήλωση συμμετοχής σας. Επειδή 
όμως ετοιμάζουμε και προγραμματίζουμε τις διάφορες υπηρεσίες που σας 
προσφέρουμε πολύ πριν την ημερομηνία αναχώρησής σας και 
χρησιμοποιούμε υπηρεσίες πολλών προμηθευτών, ανεξάρτητων μεταξύ τους, 
όπως αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, κρουαζιερόπλοια, κλπ., στους 
οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε άμεσο έλεγχο, είναι δυνατόν να 
υπάρξουν αλλαγές, τις οποίες εκ των πραγμάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να 
τις ακολουθήσουμε. Οι αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας. Αν έχουμε μια 
αλλαγή μεγάλης σημασίας τότε θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί 
σας πριν την αναχώρηση και να σας ενημερώσουμε. Αλλαγή μεγάλης 
σημασίας θεωρούμε αυτή που αλλάζει η μέρα και ώρα αναχώρησης (πέραν 
των 12 ωρών), ένας ενδιάμεσος σταθμός (διανυκτέρευση) του ταξιδιού σας, ή 
να αλλάξει η κατηγορία των ξενοδοχείων, πλοίων κλπ., σε μικρότερη. Στην 
περίπτωση αυτή έχετε τις εξής τρεις εναλλακτικές λύσεις α. Να δεχθείτε την 
αλλαγή 

β. Να αγοράσετε ένα άλλο ταξίδι του γραφείου μας με την επιφύλαξη ότι σε 
περίπτωση ακριβότερης τιμής πώλησης, η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς. 
γ. Να ακυρώσετε το ταξίδι, με ταυτόχρονη είσπραξη όλων των χρημάτων που 
έχετε καταβάλει. Το γραφείο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, όταν μετά την 
αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου αεροπορικής 
εταιρίας δεν πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι πέρα από τον 
έλεγχο μας και παρά την επιμέλεια και φροντίδα μας δεν έχουμε τη δυνατότητα 
να αποφύγουμε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης 
χωρητικότητας, καθυστέρηση λόγω τεχνικής βλάβης, από πόλεμο, από 
τρομοκρατική ενέργεια, από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές, 
απεργίες διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάργκο. Σε θέματα 
μεταφοράς με πλοία, αεροπλάνα και τρένα όσο και για την εξασφάλιση διαμονής, 
η ευθύνη μας σε όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των σχετικών 
Διεθνών Όρων Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων 
είναι πιθανόν να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους 
οργανισμούς με αποτέλεσμα καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίων, πτήσεων. Το 
γραφείο δεν είναι δυνατόν να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως εκ 
τούτου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για οποιοδήποτε σημαντικό 
λόγο. Πάντως δεν θα ακυρώσουμε το ταξίδι σας 7 μέρες πριν την αναχώρηση, 
εκτός αν υπάρχουν λόγοι πέρα από το δικό μας έλεγχο (όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 4). Στις περιπτώσεις αυτές έχετε τις ακόλουθες εναλλακτικές 
επιλογές: 
α. Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση 
ακριβότερης τιμής πώλησης, η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς. 
β. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχετε καταβάλει με εξάντληση των 
υποχρεώσεων του γραφείου. 

10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα / οικογένεια σας ακυρώσει τη συμμετοχή του, 
χρειάζεται να μας γνωρίσει γραπτώς την απόφασή του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει 

    



 

από τη μέρα που θα λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση ακύρωσης 
της συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με τα παρακάτω 
ακυρωτικά (κατ’ άτομο): 
α. Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση 
παρακράτηση ποσού Ευρώ 50 για λειτουργικά έξοδα. 
β. Ακύρωση συμμετοχής 44 -30 μέρες πριν την αναχώρηση, 
παρακράτηση 30% της αξίας του ταξιδιού. 
γ. Ακύρωση συμμετοχής 29-21 μέρες πριν την αναχώρηση, 
παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού. 
δ. Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου 
του ποσού της αξίας της εκδρομής.  

Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες, σκι, εκθέσεις, συνέδρια και 
παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι το 100% της 
αξίας τους, ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.  
Προτείνουμε να αγοράσετε ασφάλεια ταξιδιού που να καλύπτει την περίπτωση 
ακύρωσης συμμετοχής σε ταξίδι. 

11. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
Τα έξοδα συμμετοχής των εκδρομών του προγράμματος αυτού έχουν 
υπολογιστεί, μεταξύ άλλων, βάση των ακόλουθων στοιχείων 
α. Τα ειδικά αεροπορικά ναύλα, οι φόροι αεροδρομίων και λιμανιών και ο 
επίναυλος καυσίμων που ίσχυαν κατά την 1/4/2019 
β. Το ύψος των φόρων και δικαιωμάτων που χρεώνονται στις διάφορες χώρες, 
όπως είναι τα δικαιώματα προσγείωσης, φόροι αεροδρομίων ή λιμανιών και 
επίναυλος καυσίμων. 
γ. Την ισοτιμία του Ευρώ και ξένων νομισμάτων την 1/4/2019 με βάση το ειδικό 
δελτίο συναλλάγματος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.  

Κάθε αλλαγή στους παράγοντες κόστους που αναφέρονται πιο πάνω δυνατόν να 
επιφέρουν ανάλογη αύξηση στα έξοδα συμμετοχής, η οποία θα ανακοινώνεται 
στους εκδρομείς πριν από την εξόφληση της συμμετοχής τους, τουλάχιστον 21 
μέρες πριν από την αναχώρηση. Αν μετά τη δήλωση συμμετοχής οι 
προαναφερόμενοι παράγοντες επιφέρουν αύξηση έως 2% της συνολικής τιμής, δε 
θα λαμβάνεται υπόψη. 

12. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών το γραφείο λειτουργεί σαν μεσάζων και 
χρησιμοποιεί για λογαριασμό των πελατών του αεροπορικές και άλλες 
μεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους 
φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Ο ρόλος του είναι καθαρά 
μεσολαβητικός για τη  παροχή υπηρεσιών στους πελάτες και οι ευθύνες του 
εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του γραφείου. Δεν είναι, συνεπώς, ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί 
υπεύθυνο για ανωμαλίες στις παροχές των υπηρεσιών των παραπάνω 
συντελεστών όπως: 
• Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις  προγραμματισμένων  
δρομολογίων  κάθε μορφής και τις έμμεσες επιπτώσεις τους. Οι προβλεπόμενες 
αεροπορικές εταιρείες και ώρες αναχωρήσεων στις περιγραφές των εκδρομών 
έχουν βασιστεί στα προγραμματισμένα δρομολόγια κάθε μορφής και ειδικά 
ναυλωμένων πτήσεων / δρομολογίων που ίσχυαν κατά την έκδοση του 
προγράμματος. 
• Ατυχήματα, ασθένειες ή  δυσάρεστες  οργανικές  επιπτώσεις  από  
κλιματολογικές  συνθήκες,αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές 
ζώνες (jet lag) υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς 
συνθήκες καθαριότητας. 
• Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από 
απρόβλεπτες καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, 
διαδηλώσεις, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, 
πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανωτέρας βίας.  
• Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, 
χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική 
ή άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος των πελατών του.  
Το γραφείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και προσφέρει κάθε δυνατή 
εξυπηρέτηση και βοήθεια στην αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων χωρίς αυτό 
να στοιχειοθετεί για το γραφείο ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των οποιονδήποτε 
έκτακτων δαπανών που πιθανόν να χρειαστούν, οι οποίες θα πρέπει να 
καλυφθούν όπως και στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας από τους ίδιους τους 
πελάτες. 

13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ 
Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια, είναι η έγκαιρη 
προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των 
άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, υποχρεώνει τον αρχηγό να αναχωρήσει με 
τους υπόλοιπους ταξιδιώτες για την εκτέλεση του προγράμματος, με συνέπεια 
αφ’ ενός για τον καθυστερημένο εκδρομέα την απώλεια της εκδρομής, 
μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας και αφ’ ετέρου στην εταιρεία να αρνηθεί 
οποιαδήποτε αποζημίωση για τις υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν. Οι 
συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και 
διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων, 
πιστοποιητικών εμβολιασμού, αδειών αποδημίας κ.α.) καθώς και για τη 
γνησιότητα των δηλώσεών τους στις Κυπριακές ή ξένες νομισματικές και 
τελωνειακές αρχές. Οι μετέχοντες σε ομαδικά ταξίδια δεν έχουν την ευχέρεια 
αλλαγής της διαμονής τους σε άλλα ξενοδοχεία από εκείνα που παραμένει όλο το 
γκρουπ, ακόμη κι αν προτίθενται να καταβάλλουν διαφορά τιμής. Ο κάθε 
ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος, σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη σε 
ασφαλές μέρος του διαβατηρίου, των χρημάτων του, αεροπορικών εισιτηρίων, 

κλπ. Αν χάσετε κάτι, θα σας συμπαρασταθούμε για την καλύτερη δυνατή και πιο 
άμεση λύση. Όποια έξοδα χρειαστούν, θα επιβαρύνουν εσάς. Ειδικότερα στα 
ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική, να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή 

τιμαλφή, που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Υπάρχουν ειδικά μικρά χρηματοκιβώτια 
για τέτοιες περιπτώσεις. 

14. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Είναι δική σας ευθύνη η προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών και 
δικαιολογητικών που χρειάζονται για να ταξιδέψετε όπως διαβατήρια, θεωρήσεις 
(βίζες), πιστοποιητικά στρατού κλπ. Το διαβατήριο είναι απαραίτητο σε κάθε 
ταξίδι και πρέπει να ισχύει πέραν των 6 μηνών μετά την ημερομηνία αναχώρησής 
σας. Το πάσο δε γίνεται αποδεκτό σε καμία χώρα. Τα παιδιά 12 ετών και άνω 
πρέπει απαραίτητα να έχουν τα δικά τους διαβατήρια. Η χρήση ταυτότητας 
επιτρέπεται μόνο για ταξίδια σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο για 
ταξιδιώτες με Κυπριακή ιθαγένεια. Αν είστε κάτοχος ξένου διαβατηρίου πρέπει να 
εξακριβώσετε όλες τις αξιώσεις που σας επηρεάζουν αφού μερικές χώρες έχουν 
διαφορετικές απαιτήσεις που εξαρτώνται από την εθνικότητα του κατόχου του 
διαβατηρίου. Αν δεν καταφέρετε να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία ώστε να 
έχετε τα σωστά έγγραφα και δε σας επιτραπεί η είσοδος στη χώρα που 
επισκέπτεστε, η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη. Θα προσπαθήσουμε να σας 
βοηθήσουμε αλλά κάθε προσπάθειά μας θα είναι δείγμα καλής θελήσεως. Στην 
περίπτωση αυτή επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ζητήσουμε από εσάς το 
κόστος που προκαλέσατε στο ταξίδι. Όλες οι χρεώσεις που αναγράφονται στον 
παρών κατάλογο σχετικά με την έκδοση βίζας ή άλλων απαραίτητων εγγράφων 
για την είσοδο σας σε χώρες όπου χρειάζεται, είναι αυτές που ισχύουν κατά την 
μέρα εκτύπωσης του καταλόγου, 1/4/2019. Τυχόν αυξήσεις στις εν λόγω χρεώσεις 
από τις κυβερνήσεις των χωρών θα επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη. 

15. ΥΓΕΙΑ 
Αν έχετε πρόβλημα υγείας, πάρετε την άδεια του γιατρού σας. Εξηγείστε του 
ακριβώς σε ποια χώρα πηγαίνετε, με ποιο μέσο (π.χ. αεροπλάνο, πούλμαν) και 
πόση διάρκεια είναι το ταξίδι σας. Αν έχετε κάποια αναπηρία, φροντίστε να μας 
το γνωστοποιήσετε γραπτώς κατά την εγγραφή σας. Θα καταβάλουμε κάθε 
προσπάθεια να ικανοποιήσουμε την περίπτωσή σας. Αν η αναπηρία δεν μας έχει 
γνωστοποιηθεί από την αρχή ή δημιουργεί πρόβλημα στους άλλους εκδρομείς και 
στις μετακινήσεις σας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το ταξίδι σας 
χωρίς καμιά υποχρέωση επιστροφής χρημάτων. Δεν μπορεί όμως η εταιρεία μας 
να είναι υπεύθυνη για οτιδήποτε δεν πάει καλά, ή τυχόν παράπονα μπορεί να 
έχετε λόγω της κατάστασης της υγείας σας. Ζητείστε να πληροφορηθείτε από τα 
κατά τόπους υγειονομικά γραφεία, αν χρειάζεστε εμβόλια για τις χώρες που 
πρόκειται να επισκεφθείτε και έχετε πάντα μαζί σας όλα τα σχετικά πιστοποιητικά 
των εμβολίων που έχετε κάνει. Άσχετα με τυχόν ιδιαιτερότητες του οργανισμού 
σας, είναι σχετικά συχνό φαινόμενο, σε διάφορα μέρη, ακόμα και το απλό νερό 
να σας δημιουργήσει ένα μικρό ή μεγάλο κοιλιακό πρόβλημα. Χρησιμοποιείτε 
νερό εμφιαλωμένο, αφού μπορείτε να έχετε σαν γνώμονα, παλαιότερες δικές σας 
εμπειρίες με τον οργανισμό σας. Τέλος δημιουργείστε ένα μικρό φαρμακείο με 
προληπτικά φάρμακα για τις διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να 
παρουσιαστούν σε ένα ταξίδι από πονοκέφαλο, πονόδοντο, δυσκοιλιότητα κλπ. 

16. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ 
Όπου υπάρχει μια ιδιαίτερη επιθυμία, πχ. για ειδική δίαιτα, τοποθεσία δωματίου, 
ή μια συγκεκριμένη υπηρεσία από το ξενοδοχείο και θεωρείται σημαντική 
λεπτομέρεια για την εγγραφή σας σε ένα ταξίδι, θα πρέπει να ειδοποιήσετε 
γραπτά το γραφείο, κατά την εγγραφή σας. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες 
προσπάθειες για να ικανοποιηθούν οι λογικές επιθυμίες, το γραφείο μας όμως 
δεν μπορεί να τις εγγυηθεί. 

17. ΠΑΡΑΠΟΝΑ 
Αν έχετε κάποιο λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι, θα πρέπει 
να το γνωστοποιήσετε στον αρχηγό του ταξιδιού ή στον τοπικό αντιπρόσωπό μας 
ή το ξενοδοχείο, οι οποίοι και θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν το αίτημά 
σας. Δεν είναι λογικό να υπάρξει παράπονο στην επιστροφή, χωρίς να 
διαμαρτυρηθεί κάποιος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να μας δοθεί η 
δυνατότητα να φροντίσουμε αυτό που σας ενοχλεί και που πιστεύετε ότι 
αντίκειται στην αρχική μας σύμβαση. Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιο πρόβλημα 
δεν λυθεί, θα πρέπει να παραπονεθείτε γραπτώς στο γραφείο, με ιδιαίτερη 
επιστολή, μέσα σε 7 μέρες από την επιστροφή σας στην Κύπρο. 

18. ΕΓΓΥΗΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Η εταιρεία μας είναι δεόντως καλυμμένη με βάση τις πρόνοιες του νόμου 51 (i) 98 
ώστε ο καταναλωτής να καλύπτεται σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας 
του διοργανωτή. Ο πιο πάνω νόμος δεν προβλέπει πρόνοια για ατομική 
ταξιδιωτική ασφάλιση γι αυτό και σας προτρέπουμε να κάνετε μια ασφάλεια 
ταξιδιού που να καλύπτει βασικά ωφελήματα όπως απώλεια ή ζημιά αποσκευών, 
ιατρικές δαπάνες, θάνατο κλπ.  

19. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΑΣ 
Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για τη σωστή καταχώρηση των διάφορων 
στοιχείων και λεπτομερειών στο έντυπό μας. Τόσο γενικά όσο ειδικά για τα 
θέρετρα, ξενοδοχεία, δρομολόγια κλπ. Παρ’ όλ’ αυτά, ιδιοκτήτες ή διευθυντές 
ξενοδοχείων, νυχτερινών κέντρων, εστιατορίων, κυβερνητικοί οργανισμοί 
(υπεύθυνοι για μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους), είναι πιθανόν να 
αλλάξουν μια ή περισσότερες λεπτομέρειες. Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις 
ώρες πτήσεων. Εκδρομές, ξεναγήσεις, κρουαζιέρες ή σαφάρι μπορούν να 
αλλάξουν για τοπικές αιτίες. Κάτω από παρόμοιες ή κλιματολογικές συνθήκες, 
εποχές του χρόνου κλπ. είναι δυνατόν ορισμένες λεπτομέρειες που καταγράψαμε 
να μην είναι διαθέσιμες για το κοινό, ή να μην μπορούν να προσφερθούν (π.χ. μη 
λειτουργία της πισίνας για τεχνικούς λόγους κλπ) και η περιγραφή μας στο έντυπο 
να μην συμφωνεί με την πραγματικότητα (νέα διαμόρφωση χώρου, λεωφόρων 
κλπ). Εφ’ όσον ενημερωθούμε για κάποια σημαντική αλλαγή, θα σας 

ενημερώσουμε, πριν από την αναχώρησή σας. 

20. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

- 95 - 



 

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί επιλεγμένα ξενοδοχεία με κριτήριο την ποιότητα, τη 
θέση του, ανάλογα με την εκδρομή και τις λογικές τιμές. Η κατηγορία του 
ξενοδοχείου που αναφέρεται στην κάθε εκδρομή είναι η επίσημα αναγνωρισμένη 
από τον Οργανισμό Τουρισμού της χώρας στην οποία βρίσκεται. Επειδή όμως δεν 
υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, ενδέχεται η 
ποιότητα του ξενοδοχείου να διαφέρει από χώρα σε χώρα, έστω και αν η 
κατηγορία είναι η ίδια. Πολλά ξενοδοχεία και θέρετρα συνεχίζουν ακατάπαυστα 
να βελτιώνουν τα κτίρια, χώρους κλπ. Θα αναγνωρίσετε ότι είναι πολύ δύσκολο 
να γνωρίζουμε το χρόνο που θα ξεκινήσουν τέτοιες εργασίες, το εύρος, τη 
διάρκεια, τις ώρες των εργασιών και τις επιπτώσεις στους ταξιδιώτες κάθε στιγμή 
του όλου έργου. Σε ορισμένα εξωτικά μέρη είναι ενδεχόμενο να συναντήσει 
κανείς «έντομα» στο δωμάτιό του. Στις περιπτώσεις αυτές, τα συγκεκριμένα 
έντομα οφείλουμε να τα δεχθούμε σαν τρόπο ζωής της περιοχής και όχι 
απαραίτητα σαν ένδειξη καθαριότητας. Πολλές φορές για διάφορους λόγους (π.χ. 
Overbooking), επειδή δεν έχουμε τον έλεγχο των δωματίων, να ειδοποιηθούμε 
έγκαιρα ή να μας γνωστοποιηθεί στην εξέλιξη του ταξιδιού ότι το δωμάτιο που 
κλείσαμε για εσάς δεν είναι διαθέσιμο την ημέρα της αφίξεως σας. Αν αυτό 
συμβεί θα σας αντικαταστήσουμε με ένα άλλο της ίδιας κατηγορίας. Αν αυτό δεν 
είναι δυνατόν και αναγκαστούμε να βρούμε άλλο ξενοδοχείο χαμηλότερης 
κατηγορίας, θα σας επιστρέψουμε την προκύπτουσα διαφορά χωρίς άλλη 
υποχρέωση. 

21. ΔΩΜΑΤΙΑ 
Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία, εκτός όπου αναφέρεται ρητά, είναι σε δωμάτια 
στάνταρ. Σε όλο τον κόσμο, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 15:00, 
ανεξάρτητα με την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη. Παράλληλα ο ίδιος ο ταξιδιώτης 
οφείλει να παραδώσει στο δωμάτιό του από τις 10:00 μέχρι τις 12:00 άσχετα 
πάντα με την ώρα αναχώρησης του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να 
κρατήσει το δωμάτιό του κανείς, πέρα από τις 12:00 εφ’ όσον υπάρχει 
διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο και πληρώσει το ανάλογο ενοίκιο. Τα περισσότερα 
ξενοδοχεία έχουν σε κάθε δίκλινο δωμάτιο δύο κρεβάτια, αντί ενός διπλού. Αν 
ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένο τύπο δίκλινου δωματίου, θα πρέπει να το 
δηλώσετε κατά την εγγραφή σας Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να το 
εξασφαλίσουμε αλλά δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε.Τα τρίκλινα ή τετράκλινα 
δωμάτια, είναι στην ουσία δίκλινα δωμάτια με την προσθήκη επιπλέον 
πτυσσόμενων κρεβατιών, μεταλλικά που διπλώνουν (πολλοί τα αποκαλούν 
ράντσα). Ως εκ τούτου ο χώρος του δωματίου θα περιοριστεί σημαντικά και 
συνεπώς είναι λιγότερο άνετα. Γι αυτό συνιστούμε να αποφεύγονται. Παρόλο που 
πληρώνει κανείς πρόσθετο ποσό για μονόκλινο δωμάτιο, το δωμάτιο που θα 
πάρει δεν σημαίνει ότι είναι ευρύτερο. Αντίθετα στις περισσότερες περιπτώσεις ο 
χώρος του είναι μικρότερος από αυτό του δίκλινου. Η εταιρεία μας καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση ανεύρεσης ατόμου για 
παραμονή σε μισό δίκλινο δωμάτιο, για κάποιον που ταξιδεύει μόνος του. 
Συνεπώς οποιαδήποτε κράτηση σε μισό δίκλινο, θα πρέπει 60 μέρες πριν την 
αναχώρηση να μετατραπεί σε μονόκλινο ή να ακυρωθεί. 

22. ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
Τα γεύματα και προγεύματα που περιλαμβάνονται στα έξοδα συμμετοχής είναι 
εκείνα που αναφέρονται στο πρόγραμμα κάθε εκδρομής. Σε όλα τα ταξίδια 
περιλαμβάνεται το πρόγευμα ευρωπαϊκού τύπου (εκτός όπου ρητά αναφέρεται 
διαφορετικά). Το πρόγευμα αυτού του είδους διαφέρει από ξενοδοχείο δε 
ξενοδοχείο και περιλαμβάνει οπωσδήποτε ρόφημα (καφές ή τσάι), μαρμελάδα, 
βούτυρο και ψωμί ή φρυγανιά. Υπάρχουν πολλά ταξίδια με πλουσιότερο 
πρόγευμα που περιλαμβάνουν επιπλέον αλλαντικά, τυρί, δημητριακά, αυγά και 
διάφορα ψωμάκια κ.α. Στις εκδρομές που περιλαμβάνονται τα γεύματα 
(ημιδιατροφή ή πλήρης διατροφή) αυτά είναι είτε το βράδυ είτε το μεσημέρι 
ανάλογα με το πρόγραμμα της μέρας, ώστε να μην διακόψει τις όποιες 
δραστηριότητες. Το γεύμα δίνεται είτε στα ξενοδοχεία είτε σε τοπικά εστιατόρια 
και είναι συνήθως «ταμπλ ντοτ» δηλαδή συγκεκριμένο γεύμα. Δεν προβλέπεται 
επιστροφή χρημάτων για γεύματα που προσφέρθηκαν αλλά δεν καταναλώθηκαν. 
Ειδικά μενού, π.χ. χορτοφάγοι, παρ’ όλο που δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε, 
καθώς δεν εξαρτάται από εμάς, ρυθμίζονται σχεδόν όλες τις φορές, μέχρι τώρα. 

23. ΠΤΗΣΕΙΣ 
Είναι πολύ πιθανό οι πτήσεις να είναι γεμάτες και ζευγάρια να μην καθίσουν μαζί. 
Γίνεται πάντα ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουμε όλες τις επιθυμίες. 
Οι πτήσεις που χρησιμοποιούμε είναι ενδεχόμενο να μην είναι απευθείας και να 
προϋποθέτουν αλλαγή αεροσκάφους (ανταπόκριση) σε ενδιάμεσο σταθμό. Οι 
συγκεκριμένες πτήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε καθώς και οι ενδιάμεσοι 
σταθμοί (ή αλλαγές) δίνονται πριν από την αναχώρηση. Τέλος, δεν μπορούμε να 
εγγυηθούμε τον τύπο αεροσκάφους, διότι οι αεροπορικές εταιρείες διατηρούν το 
δικαίωμα αλλαγής, την τελευταία στιγμή χωρίς προειδοποίηση. 

24. ΠΟΥΛΜΑΝ 
Οι θέσεις στα λεωφορεία αλλάζουν καθημερινά από όλους ανεξαιρέτως τους 
εκδρομείς. Το κάπνισμα εντός του πούλμαν απαγορεύεται. Η φράση «μέσω 
πόλης...» υποδηλώνει την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου του προγράμματος 
και όχι τη διέλευση και περιήγηση της αναφερόμενης πόλης. Η φράση «θα 
δούμε...» πολλές φορές υποδηλώνει την από του πούλμαν εξωτερική άποψη του 
εκάστοτε μνημείου-κτιρίου. 

25. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 
Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη 
και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει συνοδεία εκπροσώπων 
του γραφείου.  Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών, ισχύουν ο 
κανονισμός της ΙΑΤΑ για τις αεροπορικές εταιρείες και οι αντίστοιχες διεθνείς 
συμβάσεις για  κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στις 
περιπτώσεις αυτές περιορίζεται σύμφωνα με τις συνθήκες αυτές. Αν συμβεί να 
χάσετε μια βαλίτσα κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού η αεροπορική 
εταιρεία θα φροντίσει να τη βρει και στη σπάνια περίπτωση που θα χαθεί θα σας 
αποζημιώσει, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις. Σε τέτοια περίπτωση η 
αποζημίωση καθορίζεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις και συνήθως το ποσό της 
αποζημίωσης δεν είναι ικανοποιητικό. 
Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο, ή με πούλμαν) κάθε 
πελάτης δικαιούται να έχει μαζί του μια βαλίτσα κανονικού μεγέθους και βάρους 
έως 20 ή 23 κιλών αναάλογα με την αεροπορική εταιρία. Εκτός από τη βαλίτσα, οι 
συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή 
χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x26x23 
εκατοστά (μήκος, ύψος, πλάτος αντίστοιχα) και βάρους μέχρι 5 κιλά και τη 
μεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους μέχρι 100 γραμμαρίων, οι οποίες να μην 
υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα (1) λίτρο σε διαφανή θήκη 20Χ20 εκατοστών. Σε 
περίπτωση υπερβάλλοντος βάρους, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει 
τη διαφορά.  

26. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 
Πριν από την αναχώρησή θα έχετε τις πτήσεις σας, το δρομολόγιο, τα ξενοδοχεία 
κλπ. λεπτομερώς. Είναι πιθανόν όμως σε περιπτώσεις καθυστερημένης εγγραφής 
(ή εξόφλησης), να παραλάβετε τα έντυπα στο αεροδρόμιο αναχώρησης. 
Παρακαλούμε να προσέξετε την ώρα και τον τόπο συγκέντρωσης στο 
συγκεκριμένο αεροδρόμιο, στα έντυπα που θα παραλάβετε. Οι ώρες που 
αναφέρονται εκεί, βασίζονται στο 24ωρο σύστημα (π.χ. 13:00 αντί 1 μ.μ.) 

27. ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 
Οι φόροι αεροδρομίων και ο επίναυλος καυσίμων περιλαμβάνονται στις τιμές. 
Οποιαδήποτε αύξηση είτε των φόρων είτε του επίναυλου καυσίμων μετά την 
ημερομηνία έκδοσης του παρόντος καταλόγου, επιβαρύνει τον ταξιδιώτη.  

28. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 
Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον 
αντιστοίχως ισχύοντα κάθε φορά τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με 
αυτόν στον οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες 
για τα ταξίδια που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες. Τελική διαμόρφωση του 
ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη σύμβαση 
πώλησης, την οποία και υπογράφουν και συναποδέχονται τα δυο μέρη, δηλαδή 
ταξιδιώτης και εταιρεία. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι 
ταξιδιώτες αποδέχονται και παραλαμβάνουν μαζί με τα ταξιδιωτικά έγγραφα. 

29. ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του τη δημιουργία ομαδικού 
πνεύματος, καλής διάθεσης μεταξύ των εκδρομέων και συνεργασία ως προς το 
πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των εκδρομέων 
και η ευχάριστη διάθεσή τους στη διάρκεια της εκδρομής, απεικονίζει τον υψηλό 
βαθμό ποιότητας και πολιτισμού των Κυπρίων εκδρομέων και εξασφαλίζει την 
ομαλή εξέλιξη της κάθε εκδρομής. Η εταιρεία μας έχει φροντίσει για την καλύτερη 
δυνατή οργάνωση του ταξιδιού. Είναι όμως πιθανό μερικά στοιχεία, τα οποία έχει 
δώσει, να έχουν αλλάξει ιδίως σε περίοδο αργιών (ωράρια μουσείων, τραπεζών 
κλπ.). Οι αρχηγοί-συνοδοί και οι αντιπρόσωποί μας θα ενημερώσουν τους 
ταξιδιώτες τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής.  

30. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
Οι συνοδοί-αρχηγοί τους οποίους κατά το πλείστον συναντάτε στις χώρες του 
προορισμού σας είναι δυνατόν να προτείνουν στον ελεύθερο χρόνο προαιρετικές 
εκδρομές οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα. Το κόστος αυτών 
των εκδρομών καθορίζεται από τον αρχηγό-συνοδό, αναλόγως των συμμετοχών, 
και καταβάλλεται επί τόπου σε συνάλλαγμα. Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη 
για οποιεσδήποτε προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού, έστω και αν τις συνοδεύει ο συνοδός-αρχηγός της εταιρείας μας. 

31. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ 
Για τα οργανωμένα ταξίδια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό, 
διοργανωτής είναι η XENOS  
TRAVEL by ROYAL HOLIDAYS, εκτός από τα οργανωμένα ταξίδια με τους κωδικούς 
LIF, LPDX, XLPAR, για τα οποία η εταιρεία μας ενεργεί ως πωλητής. Η διοργάνωση 
αυτών των εκδρομών ανήκει σε άλλους οργανωτές ταξιδιών και η ευθύνη για 
τυχόν παραλείψεις ή πλημμελή εκτέλεση αυτών ανήκει αποκλειστικά στους 
οργανωτές. Ο ρόλος του γραφείου μας στις περιπτώσεις αυτές είναι καθαρά 
μεσολαβητικός και επί προμήθεια. Με την κράτησή σας θα αναφέρεται και ο 
οργανωτής της κάθε εκδρομής. 

32. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ημερ. έκδοσης: 01/04/2019 | Ισχύς προγράμματος μέχρι 31/10/2019 
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