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Σχεδιάζουμε το «πιο γλυκό»

ταξίδι της ζωής σας!
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SEE YOU Travel @seeyoutravelcy

ΤΤο ταξιδιωτικό γραφείο See You Travel ιδρύθηκε το 2001. Με

πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των ταξιδιών και ανταποκρινόμενο

στις απαιτήσεις σας, επιδιώκει να σας προσφέρει μοναδικές

ταξιδιωτικές εμπειρίες, σχεδιάζοντας και προτείνοντας σ’ εσάς μια

ευρεία ποικιλία ταξιδιωτικών πακέτων για όλα τα γούστα!

Με γνώμονα ότι το γαμήλιο ταξίδι για ένα ζευγάρι, είναι ένα ταξίδι

ονείρων, η ομάδα του ταξιδιωτικού μας γραφείου See You Travel σας

προτείνει τις πιο ενδιαφέρουσες ταξιδιωτικές, γαμήλιες προτάσεις,

στις πιο προσιτές τιμές. 

Με πίστη και αφοσίωση η ομάδα του See You Travel σχεδιάζει το

γαμήλιο σας ταξίδι με λεπτομέρεια κι αφοσίωση, θέλοντας να σας

χαρίσει την πιο «γλυκιά» σας ταξιδιωτική εμπειρία για ένα

καλοτάξιδο, νέο ξεκίνημα!
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Το ταξιδιωτικό μας γραφείο See you travel ξεχωρίζει και πρωτοτυπεί
στα γαμήλια ταξίδια, αφού σε αυτήν την τόσο σημαντική στιγμή της ζωής σας
δεν σκεφτόμαστε μόνο εσάς, αλλά έχουμε μεριμνήσει και για… το παιδί σας! 

Με την ευχή να πάτε 2 και να επιστρέψετε 3

σχεδιάζουμε το γαμήλιο σας ταξίδι!

Όσοι από τους νεόνυμφους αποκτήσουν παιδί μέχρι και ένα χρόνο μετά
από το «ταξίδι του μέλιτος» θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν τα πρώτα ρούχα

του παιδιού τους παίρνοντας μια δωροεπιταγή αξίας €300.

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ



Call us 7777 20804
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ΑΣΙΑ 

Σιγκαπούρη, Μπαλί, Πουκέτ, Μαλδίβες,

Μπανγκόκ, Ιαπωνία, Κίνα…
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΛΑΤΙΝΙΚΗ AΜΕΡΙΚΗ

Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Μαϊάμι, Κούβα,

Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή…
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ΕΥΡΩΠΗ

Ισπανία, Ακτή Αμάλφι, Παρίσι,Βενετία, Πράγα, Φλωρεντία…

ΑΦΡΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

Καραϊβική, Κούβα, Μπαχάμες, Ευρώπη…

Κένυα, Νότια Αφρική,Ζιμπάμπουε, Μπονοσουάνα…



Call us 7777 20806

Ονειρικοί προορισμοί για ένα ταξίδι βγαλμένο
από κινηματογραφική ταινία. Ταξιδέψτε στη
Νέα Υόρκη, την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, την
πόλη του ονείρου και της υπερβολής καθώς και
στο κοσμοπολίτικο Μαϊάμι μια πόλη γεμάτη
αντιθέσεις που σφύζει από ζωντάνια!

1η μέρα: Πτήση για Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και

αναχώρηση για τη Νέα Υόρκη, μέσω ενδιάμεσου
σταθμού. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση και δια-
νυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

2η μέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση
στο βόρειο Μανχάταν 

Ξεκινάμε με ξενάγηση στα πιο φημισμένα αξιο-
θέατα της πόλης. Θα δούμε το άγαλμα του σημαν-
τικότερου εξερευνητή, του Χριστόφορου Κολόμβου
και θα περάσουμε από το Λίνκολν Σέντερ που φι-
λοξενεί τη Φιλαρμονική και τη Μετροπόλιταν Όπε-
ρα, ιδανικό χώρο για τους λάτρεις της κλασσικής
μουσικής. Στάση στο Σέντραλ Παρκ, ένα από τα
πιο δημοφιλή πάρκα του κόσμου. Συνεχίζουμε με
το μνημείο του στρατηγού Γκραντ και το Πανεπι-
στήμιο Columbia. Ακολουθεί η γειτονιά του Χάρλεμ,
γνωστή στο παρελθόν ως Μέκκα των αφροαμερι-
κανών όπου βρίσκεται το Apollo Τheater, στη σκηνή
του οποίου έχουν ανέβει όλοι οι ημίθεοι της τζαζ
και ο Michael Jackson.

Η ξενάγηση ολοκληρώνεται με την 5η λεωφόρο
με τα διάσημα καταστήματα οίκων μόδας και το
Ροκφέλερ Σέντερ, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά
συγκροτήματα του κόσμου που ανήκει στην ομώ-

νυμη οικογένεια, το οποίο φιλοξενεί το παρατη-
ρητήριο «Top of the Rock». Θα καταλήξουμε στην
Τάιμς Σκουέαρ, την πιο πολυσύχναστη και φωτο-
γραφημένη πλατεία του κόσμου, με τις πολύχρω-
μες πινακίδες «neon».

Το βράδυ, σας προτείνουμε να παρακολουθή-
σετε μία από τις φημισμένες παραστάσεις Μιού-
ζικαλ στα θέατρα του Μπρόντγουεϊ. Προμηθευτείτε
τα εισιτήρια σας έγκαιρα!

3η μέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση
στο νότιο Μανχάταν

Ετοιμαζόμαστε για τη ξενάγηση μας στο νότιο
Μανχάταν. Θα σταματήσουμε στο Μέγαρο των Ηνω-
μένων Εθνών και θα κάνουμε στάση στο Σταθμό
Γκραντ Σέντραλ σύμβολο της πόλης. Συνεχίζουμε
με το Γκρίνουιτς Βίλατζ, με σημείο αναφοράς τη
Washington Square και το Πανεπιστήμιο της Νέας
Υόρκης. Ακολουθούν το Σόχο που είναι γεμάτο με
διάσημους οίκους μόδας, η Μικρή Ιταλία και η Τσάι-
να Τάουν, όπου γίνεται αισθητή η πολυπολιτισμική
ταυτότητα της Νέας Υόρκης.

Θα περπατήσουμε στην 5η λεωφόρο για αγορές
και θα επισκεφθούμε το Magnolia Bakery και το
σπίτι της Carrie από την ταινία Sex and the City.
Συνεχίζοντας την βόλτα μας στο West Village, θα
επισκεφθούμε το κτίριο  που γίνονταν τα γυρίσματα
της σειράς «Τα φιλαράκια»! Θα κατευθυνθούμε
στην περίφημη κλειστή αγορά Τσέλσι Μάρκετ,
έδρα διάσημων γκουρμέ εστιατορίων της Νέας
Υόρκης, όπου θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για
αγορά τοπικών προϊόντων αλλά και στο Highline,
την υπέροχη ιδέα δημιουργίας ενός πάρκου στην
παλιά σιδηροδρομική γραμμή. Κατευθυνόμαστε
στη Γουώλ Στριτ και στο μνημείο που έχει κατα-

σκευαστεί ως φόρος τιμής στα θύματα της 11ης
Σεπτεμβρίου. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται το νέο Οι-
κονομικό Κέντρο με την ονομασία One Word Trade
Center. Προχωράμε στο εμπορικό κέντρο Brook-
field, γεμάτο με επώνυμα καταστήματα. Εκεί, θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο για να ξεκουραστούμε.
Συνεχίζουμε στο Μπάτερυ Παρκ όπου αρχίζει να
ξεπροβάλλει το Άγαλμα της Ελευθερίας, ένα αξιο-
θέατο συνυφασμένο με τη Νέα Υόρκη.

Η ξενάγηση μας ολοκληρώνεται με την κρουα-
ζιέρα γύρω από το νησί του Μανχάταν, όπου θα
περάσουμε από το ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το Άγαλ-
μα της Ελευθερίας που δεσπόζει στο λιμάνι πόλης,
το Στάτεν Άιλαντ και τη μεγάλη γέφυρα Βαρενζάνο.
Μετά το πέρας της κρουαζιέρας θα υπάρχει ελεύ-
θερος χρόνος ενώ η επιστροφή μπορεί να γίνει
με τα πόδια ή με ταξί. Για τη βραδινή μας έξοδο,
έχουμε απεριόριστες επιλογές: σε κάποιο ξεχω-
ριστό cocktail bar ή εστιατόριο του Meatpacking
District, ή στα κοντινά Soho, Little Italy, Tribecca,
West & East Village, όλες περιοχές με πλούσια νυ-
χτερινή ζωή. 

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – ΜΑΪΑΜΙ 
10 ΜΕΡΕΣ  |   ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Αθήνα ..........10:40 - 12:25
Αθήνα - Νέα Υόρκη ........17:25 - 21:30
Νέα Υόρκη - Αθήνα ........23:55 - 16:10
Αθήνα - Λάρνακα ..........18:40 - 20:26
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4η μέρα: Νέα Υόρκη – Εκπτωτικό χωριό
Woodbury Commons Outlets (προαιρετικά)

Ελεύθερη μέρα. Για όσους από εσάς οι φθηνές
αγορές είναι ένας από τους λόγους που επισκέ-
πτεστε τη Νέα Υόρκη, είναι απαραίτητη μια επί-
σκεψη στο μεγαλύτερο και πλουσιότερο εμπορικό
κέντρο, το περίφημο Woodbury Commons. Ο ξε-
ναγός θα σας δώσει τις απαραίτητες συμβουλές
ώστε να δείτε όσο το δυνατόν περισσότερα κατα-
στήματα, αξιοποιώντας κατάλληλα το χρόνο σας
σύμφωνα με το αγοραστικό σας ενδιαφέρον. Μαζί
με τη συμμετοχή σας, παίρνετε και το VIP Coupons
Book αξίας 10$, για επιπλέον προνόμια. Αν πάλι
τα ψώνια δεν είναι το φόρτε σας, προτείνουμε μια
βόλτα στο Soho, στο Chelsea με την τοπική του
αγορά και στο East village. 

5η μέρα: Νέα Υόρκη - Μαϊάμι
Αναχώρηση με προορισμό την πόλη του Μαϊάμι.

Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και βραδινή
βόλτα με τον ξεναγό. 

6η μέρα: Μαϊάμι 
Σήμερα στην ξενάγηση θα γνωρίσετε: το Μαϊάμι

Μπιτς με τις παραλίες και το Μαιάμι με τις γραφικές
συνοικίες του. Κατευθυνόμαστε στη Μικρή Αβάνα
όπου θα δούμε από κοντά τη Βενετσιάνικη πισίνα
και το ξενοδοχείο-έμβλημα Biltmore, στο Coral
Gables.

Στο Coconut Grove θα περάσουμε από τη τε-
ράστια μαρίνα του και το αρχοντικό, Villa Vizcaya.
Επιστρέφοντας στο κέντρο μέσω της περιοχής
Brickel, θα δουμε τα μουσεία τέχνης και Επιστη-
μών, το εντυπωσιακό γήπεδο ΝΒΑ των Miami Heat,
τον "Πύργο της Ελευθερίας", το Πολιτιστικό κέντρο
του Μεγάρου Μουσικής και την Λυρική σκηνή. Στο
Μαϊάμι Μπιτς θα δούμε το ξενοδοχείο Fontaine-
blue. 

Στη νότια πλευρά του νησιού η αρχιτεκτονική
Art Deco είναι εμφανής. Το απόγευμα σας προ-
τείνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη Bayside Ma-
rina. Το βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα με
δείπνο στα κανάλια της πόλης ή διασκέδαση στην
περιοχή Art Deco στην Ocean drive.

7-8η μέρα: Μαϊάμι 
Ελεύθερες ημέρες. Σας προτείνουμε να επισκε-

φτείτε το «Biltmore Hotel» το οποίο πολλοί απο-
καλούν ως «γαμήλια τούρτα» και το «Fairchild Tro-
pical Botanic Garden», ένα από τους μεγαλύτερους
βοτανικούς κήπους των ΗΠΑ. Κάντε επίσης τη βόλ-
τα σας στο περίφημο «Ocean Drive».

9-10η μέρα: Πτήση επιστροφής
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και παίρνουμε

τη πτήση της επιστροφής για τη Λάρνακα, μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
• Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική

ταξιδιωτική ασφάλεια
• 8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
• Ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις όπως ανα-

φέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
• Κρουαζιέρα στον ποταμό Hudson
• Ελληνόφωνος αρχηγός - ξεναγός 
• Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εν-

τός Αμερικής
• Φ.Π.Α , Ταξιδιωτικά έντυπα
• Ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης –

Η.Π.Α.
• 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστη-

μα Macy’s
• Ασφάλεια ταξιδιού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Πρωινά.
• Υποχρεωτικά φιλοδωρήματα-αχθοφορικά

θα καταβληθούν στον αρχηγό της εκδρο-
μής.

• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προ-
τεινόμενο.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α εί-
ναι η έκδοση βίζας. Για να προμηθευτείτε
βίζα εισόδου στις Η.Π.Α χρειάζεται να
κλείσετε ηλεκτρονικά ραντεβού με την
πρεσβεία στην Κύπρο όπου θα σας καθο-
δηγήσουν για τις απαραίτητες ενέργειες
που πρέπει να κάνετε.

• Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να με-
ταθέσει χωρίς να παραλείψει τις δραστη-
ριότητες σε ημερομηνία ή ώρα, για την κα-
λύτερη διεκπεραίωση του προγράμματος.

• Οι προαιρετικές εκδρομές απαιτούν ελά-
χιστο αριθμό συμμετεχόντων για την
πραγματοποίηση τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3



Ονειρικοί προορισμοί για τους λάτρεις της
αμερικάνικης αίγλης. Η πόλη του ονείρου και
της υπερβολής σε συνδιασμό με την
επιβλητική πρωτεύουσα των ΗΠΑ θα σας
εντυπωσιάσουν! 

1η μέρα: Πτήση για Νέα Υόρκη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και ανα-

χώρηση για τη Νέα Υόρκη, μέσω ενδιάμεσου σταθ-
μού. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση και διανυκτέ-
ρευση στο ξενοδοχείο. 

2η μέρα: Νέα Υόρκη
Ξενάγηση στο βόρειο Μανχάταν 

Ξεκινάμε με ξενάγηση στα πιο φημισμένα αξιο-
θέατα της πόλης. Θα δούμε το άγαλμα του Χριστό-
φορου Κολόμβου και θα περάσουμε από το Λίνκολν
Σέντερ. Στάση στο Σέντραλ Παρκ, ένα από τα πιο δη-
μοφιλή πάρκα του κόσμου. Συνεχίζουμε με το μνημείο
του στρατηγού Γκραντ και το Πανεπιστήμιο Columbia.
Ακολουθεί η γειτονιά του Χάρλεμ, γνωστή ως Μέκκα
των αφροαμερικανών όπου βρίσκεται το Apollo Τh-
eater, στη σκηνή του οποίου έχει ανεβεί και ο Michael
Jackson. Η ξενάγηση ολοκληρώνεται με την 5η λε-
ωφόρο και το Ροκφέλερ Σέντερ, ένα από τα μεγα-
λύτερα ιδιωτικά συγκροτήματα του κόσμου. Θα κα-
ταλήξουμε στην Τάιμς Σκουέαρ, την πιο πολυσύχναστη
πλατεία του κόσμου. Το βράδυ, σας προτείνουμε να
παρακολουθήσετε μία από τις φημισμένες παραστά-
σεις Μιούζικαλ στα θέατρα του Μπρόντγουεϊ. Προ-
μηθευτείτε τα εισιτήρια σας έγκαιρα.

3η μέρα: Νέα Υόρκη
Ξενάγηση στο νότιο Μανχάταν

Ετοιμαζόμαστε για τη ξενάγηση μας στο νότιο
Μανχάταν. Θα σταματήσουμε στο Μέγαρο των Ηνω-
μένων Εθνών και θα κάνουμε στάση στο Σταθμό

Γκραντ Σέντραλ. Συνεχίζουμε με το Γκρίνουιτς Βίλατζ,
με σημείο αναφοράς τη Washington Square και το
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Ακολουθούν το
Σόχο που είναι γεμάτο με διάσημους οίκους μόδας,
η Μικρή Ιταλία και η Τσάινα Τάουν, όπου γίνεται αι-
σθητή η πολυπολιτισμική ταυτότητα της Νέας Υόρκης.
Θα περπατήσουμε στην 5η λεωφόρο για αγορές,
θα επισκεφθούμε το Magnolia Bakery και το σπίτι
της Carrie από την ταινία Sex and the City. Συνεχί-
ζοντας την βόλτα στο West Village, θα επισκεφθούμε
το κτίριο  που γίνονταν τα γυρίσματα της σειράς «Τα
φιλαράκια»! Θα κατευθυνθούμε στην περίφημη
κλειστή αγορά Τσέλσι Μάρκετ, όπου θα υπάρχει
ελεύθερος χρόνος αλλά και στο Highline. Κατευ-

θυνόμαστε στη Γουώλ Στριτ και στο μνημείο που
έχει κατασκευαστεί εις μνήμη των θυμάτων της 11ης
Σεπτεμβρίου. Προχωράμε στο εμπορικό κέντρο
Brookfield, γεμάτο με επώνυμα καταστήματα. Συ-
νεχίζουμε στο Μπάτερυ Παρκ όπου αρχίζει να ξε-
προβάλλει το Άγαλμα της Ελευθερίας, ένα αξιοθέατο
συνυφασμένο με τη Νέα Υόρκη. Η ξενάγηση μας
ολοκληρώνεται με την κρουαζιέρα γύρω από το
νησί του Μανχάταν, όπου θα περάσουμε το ιστορικό
νησί Έλλις, το Άγαλμα της Ελευθερίας, το νησί Στάτεν
και τη μεγάλη γέφυρα Βαρενζάνο. Μετά την κρουα-
ζιέρα, ελεύθερος χρόνος ενώ η επιστροφή μπορεί
να γίνει με τα πόδια ή ταξί. Το βράδυ σας προτεί-
νουμε να μεταβείτε στην περιοχή Meatpacking Dis-
trict, ή στα κοντινά Soho, Little Italy, Tribecca, West
& East Village. 

4η μέρα: Νέα Υόρκη – Εκπτωτικό χωριό
Woodbury Commons Outlets (προαιρετικά)

Ελεύθερη μέρα. Για τους λάτρεις των φθηνών
αγορών είναι απαραίτητη μια επίσκεψη στο μεγα-
λύτερο και πλουσιότερο εμπορικό κέντρο, το περί-
φημο Woodbury Commons. Μαζί με τη συμμετοχή
σας, παίρνετε και το VIP Coupons Book αξίας 10$,
για επιπλέον προνόμια. Αν πάλι τα ψώνια δεν είναι
το φόρτε σας, προτείνουμε μια βόλτα στο Soho, στο
Chelsea με την τοπική του αγορά και στο East village. 

Call us 7777 20808

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Αθήνα ..........10:40 - 12:25
Αθήνα - Νέα Υόρκη ........17:25 - 21:30
Νέα Υόρκη - Αθήνα ........23:55 - 16:10
Αθήνα - Λάρνακα ..........18:40 - 20:26

NEA ΥΟΡΚΗ – ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ  
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5η μέρα: Νέα Υόρκη - Καταρράκτες
Νιαγάρα 

Αναχώρηση για τους φημισμένους Καταρράκτες
του Νιαγάρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και βόλτα
στους φωτισμένους το βράδυ καταρράκτες.

6η μέρα: Καταρράκτες Νιαγάρα -
Ξενάγηση, κρουαζιέρα & 
εκδρομή στο Τορόντο

Η ξενάγηση αρχίζει με τους Καταρράκτες. Το θαύ-
μα αυτό της φύσεως λειτουργεί μέσα στο πρώτο
Πάρκο που δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ. Προς το τέλος
της επίσκεψής, δεν είναι δυνατόν να παραλείψουμε
τη μοναδική κρουαζιέρα μέσα στους καταρράκτες.
Αμέσως μετά, αναχωρούμε για το Τορόντο, όπου
θα δούμε όλα τα αξιοθέατα, τον Πύργο C.N., το πε-
ρίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου Rogers
Center, το Δημαρχείο παλαιό και νέο, το εμπορικό
κέντρο Eaton Center κ.ά. Το βράδυ μπορείτε να δια-
σκεδάσετε στην πλευρά του Καναδά στους καταρ-
ράκτες, στους πύργους Μinolta, Skylon, στο Clifton
Hill ή στην πλευρά των ΗΠΑ.  

7η μέρα: Καταρράκτες Νιαγάρα –
Ουάσιγκτον

Αναχώρηση οδικώς για την Ουάσιγκτον DC . Άφιξη

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προτεί-
νουμε μια βόλτα, στην  Τζωρτζτάουν, στην περιοχή
δίπλα στον Ποτόμακ.

8η μέρα: Ουάσιγκτον - Ξενάγηση πόλης
Ξενάγηση στην Ομοσπονδιακή Πρωτεύουσα,

όπου θα δούμε τα μνημεία των Αμερικανών προ-
έδρων, Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, αλλά και του Λίν-
κολν. Θα συναντήσουμε την πισίνα αντανάκλασης
με τον διάσημο Οβελίσκο, την πλατεία Λαφαγιέτ και
τον Λευκό Οίκο. Επίσης θα δούμε το Καπιτώλιο, το
Ανώτατο Δικαστήριο, την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσ-
σου, το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν κ.ά. Τέλος θα επισκε-
φθούμε το Εθνικό Μουσείο Αεροναυτικής και δια-
στήματος. Ακόμα θα περάσουμε από τα σημαντικό-
τερα Υπουργεία, Μουσεία, Τράπεζες, έδρες διεθνών
οργανισμών, τα κεντρικά γραφεία του FBI κ.ά. Αξιο-
ποιείστε το υπόλοιπο της ημέρας επισκεπτόμενοι
μουσεία που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Το
βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την πε-
ριοχή της Georgetown.

9–10η μέρα: Πτήση επιστροφής
Η επιστροφή μας στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρ-

κης, θα γίνει με στάση στη Βαλτιμόρη και τη Φιλα-
δέλφεια. Επιστροφή στη Λάρνακα, μέσω ενδιάμε-
σου σταθμού.
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• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Αθήνα
- Νέα Υόρκη – Αθηνά - Λάρνακα.

• Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική
ταξιδιωτική ασφάλεια.

• 8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.  
• Ξεναγήσεις με πούλμαν στο Μανχάταν.
• Περιήγηση στη γέφυρα του Μπρούκλιν. 
• Κρουαζιέρα στο άγαλμα της Ελευθερίας

(νησί Έλλις).
• Επίσκεψη στο Brookfield Place, στην Δη-

μόσια Βιβλιοθήκη και στο Highline.
• Πρωινό με πλούσιο μπουφέ στους Καταρ-

ράκτες Νιαγάρα.
• Ελληνόφωνες ξεναγήσεις.
• Κρουαζιέρα στους Καταρράκτες Νιαγά-

ρα.
• Ελληνόφωνη εκδρομή στο Τορόντο.
• Επίσκεψη σε Φιλαδέλφεια και Βαλτιμό-

ρη.
• Ξενάγηση στην ελληνική συνοικία της

Αστόρια.
• Έλληνας έμπειρος ξεναγός καθημερινά.
• Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εν-

τός Αμερικής.
• Φ.Π.Α 
• Ταξιδιωτικά έντυπα.
• 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστη-

μα Macy’s.
• Ασφάλεια ταξιδιού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Εισιτήρια συγκοινωνιών κατά τις περιη-
γήσεις.

• Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία
καταβάλλονται υποχρεωτικά στον ξεναγό
της εκδρομής.

• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προ-
τεινόμενο.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α εί-
ναι η έκδοση βίζας. Για να προμηθευτείτε
βίζα εισόδου στις Η.Π.Α χρειάζεται να
κλείσετε ηλεκτρονικά ραντεβού με την
πρεσβεία στην Κύπρο όπου θα σας καθο-
δηγήσουν για τις απαραίτητες ενέργειες
που πρέπει να κάνετε.

• Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να με-
ταθέσει χωρίς να παραλείψει τις δραστη-
ριότητες σε ημερομηνία ή ώρα, για την κα-
λύτερη διεκπεραίωση του προγράμματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3



Call us 7777 208010

«Η χώρα της επανάστασης» και το μαργαριτάρι
της Καραϊβικής είναι ένας ονειρικός
προορισμός για τους λάτρεις της ιστορίας και
του πολιτισμού. Σε ρυθμούς σάλσα, συντροφιά
με ρούμι και πούρα, η Κούβα θα σας
συναρπάσει!

1η μέρα: Πτήση για Αβάνα
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και ανα-

χώρηση με προορισμό την Αβάνα. Άφιξη την επό-
μενη μέρα.

2η μέρα: Αβάνα - Ξενάγηση πόλης
Μετά την άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,

αναχώρηση για τη ξενάγηση μας στην όμορφη πόλη
της Καραϊβικής. Θα ξεκινήσουμε από την Πλατεία
της Επανάστασης με τις τεράστιες προσωπογραφίες
του Τσε Γκεβάρα και του Καμίλο Σιενφουέγκος.  Θα
περάσουμε από το Πανεπιστήμιο της Αβάνας, θα
διασχίσουμε τη "σύγχρονη" συνοικία του Βεδάδο
με την κεντρική πλατεία Copelia και την περίφημη
παραλιακή λεωφόρο Malec και θα καταλήξουμε στο
Καπιτώλιο, πιστό αντίγραφο αυτού στην Ουάσινγκτον
των Ηνωμένων Πολιτειών. Η περιήγηση μας αλλάζει
ρυθμό και μπαίνουμε στην Παλιά Αβάνα, πολιτιστική
κληρονομιά της ανθρωπότητας και προστατευόμενη
από την UNESCO, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα
ωραιότερα αποικιακά κτήρια στην Καραϊβική. Θα
ξεναγηθούμε στο μουσείο του ρουμιού και  θα επι-
σκεφτούμε τη μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλη-
σία της Καραϊβικής τον Άγιο Νικόλαο. Στη συνέχεια
περπατώντας θα δούμε την Πλατεία του Αγίου Φραγ-
κίσκου της Ασίζης, την Παλιά Πλατεία και την Πλατεία

των Όπλων. Είσοδος στην εντυπωσιακή Μικρογρα-
φία της Παλιάς Αβάνας (48m²). Θα συνεχίσουμε
προς την Καθεδρική Πλατεία, τον «ναΐσκο» Templete
και το Castillo de LaFuerza Real. Επίσκεψη στο πει-
ρατικό φρούριο Ελ Μόρο, στην είσοδο του λιμανιού.
Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το μεγαλύτερο πα-
ζάρι της πόλης .Κλείνοντας θα «κλέψουμε» λίγο
ακόμη από τον χρόνο σας, προσφέροντάς σας μία
ανεπανάληπτη βόλτα  με αυτοκίνητα-αντίκες.

3η μέρα: Ολοήμερη εκδρομή
Βινιάλες/Πινάρδελ Ρίο  

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την μαγευτική
κοιλάδα Βινιάλες της Κούβας, το Πινάρδελ Ρίο, όπου
καλλιεργούνται τα καπνά για τα καλύτερα πούρα
στον κόσμο. Επίσκεψη σε τοπικό παρασκευαστήριο
πούρων. Η βόλτα μας στην κοιλάδα του Βινιάλες θα
σας μείνει αξέχαστη: πράσινοι βελούδινοι λοφίσκοι,
γνωστοί με το όνομα mogotes πανύψηλα φοινικό-
δεντρα, καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές με πο-
τάμια συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο. Επίσκεψη
στην τεράστια Τοιχογραφία της Προϊστορίας  και
στη Σπηλιά Του Ινδιάνου για να διασχίσουμε με μι-
κρή βάρκα το υπόγειο ποτάμι της. Μεσημεριανό
γεύμα σε τοπικό εστιατόριο με ζωντανή μουσική.
Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα κάνουμε μια στάση
στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες με τη θέα την κοι-
λάδα του Βινιάλες. Επιστροφή στην Αβάνα και δια-
νυκτέρευση.

4η μέρα: Αβάνα - Ελεύθερη μέρα 
Πρωινό. Ελεύθερη μέρα να την αξιοποιήσετε

όπως επιθυμείτε. Επισκεφθείτε το μεγάλο παζάρι
της πόλης όπου θα βρείτε κοσμήματα και διακοσμη-
τικά αντικείμενα κατασκευασμένα από ξύλο, προ-

ϊόντα και έργα τέχνης. Περπατήστε στα στενά σο-
κάκια της παλιάς πόλης, πιείτε ένα φρέσκο χυμό
από "φρούτα μπόμπα" (η γνωστή σε μας παπάγια)
και επιστρέψτε στο ξενοδοχείο σας περπατώντας
κατά μήκος της περίφημης παραλιακής λεωφόρου
Malec n, αγναντεύοντας το ηλιοβασίλεμα.

5η μέρα: Αβάνα – Γκουαμά -
Κόλπος των Χοιρών - Σιενφουέγκος

Πρωινό και αναχώρηση για τη Χερσόνησο Ζαπάτα
το μεγαλύτερο φυσικό πάρκο της Καραϊβικής .Στο
Γκουαμά, βρίσκεται η «Φάρμα Αναπαραγωγής Κρο-
κοδείλων» που θα επισκεφτούμε. Συνεχίζουμε τη
διαδρομή μας μέσα από το δάσος Ζαπάτα, ώσπου
να αντικρύσουμε τις δαντελένιες ακτές της Καραϊ-
βικής στον κόλπο των Χοίρων. Στάση σε μια θαλάσσια
όαση, όπου τα γαλαζοπράσινα νερά σχηματίζουν
ένα φυσικό "ενυδρείο-πισίνα", ιδανικό  μέρος για
μπάνιο και snorkeling,  ποτά στο open bar αλλά και
θαλασσινούς μεζέδες -  το μεσημεριανό γεύμα πε-
ριλαμβάνεται. Συνεχίζουμε  για το Σιενφουέγκος.
Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη με στάση στην
κεντρική πλατεία με το κατάλευκο άγαλμα της θεάς

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα -  Μόσχα ..........17:50 - 22:45 
Μόσχα - Αβάνα ..............07:40 - 12:45  
Αβάνα - Μόσχα ..............14:35 - 10:00  
Μόσχα - Λάρνακα ..........13:55 - 16:50 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΥΒΑΣ
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Αθηνάς, όπου δεσπόζουν το Θέατρο Tomas Terry,
το Δημαρχείο και το κλασικό κτήριο του Πανεπιστη-
μίου. Πάνω στη θάλασσα, στη στενή χερσόνησο της
«Punta Gorda» θα επισκεφτούμε το  “Palacio de
lValle”, ένα άκρως εντυπωσιακό κτήριο. Άφιξη στο
ξενοδοχείο σας, τακτοποίηση στα δωμάτιά σας κι
ελεύθερο υπόλοιπο της ημέρας. Δείπνο στο ξενο-
δοχείο.

6η μέρα: Σιενφουέγκος -
Δελφινάριο -  Τρινιδάδ

Πρωινό. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο Δελφινάριο,
όπου θα παρακολουθήσουμε ένα εντυπωσιακό show
με δελφίνια που θα μας καθηλώσει. Προαιρετικά,
όσοι έχετε αποθέματα αδρεναλίνης, κολυμπήστε
και χορέψτε στην κυριολεξία με τα υπέροχα αυτά
θαλάσσια  όντα. Συνεχίζουμε για το παραδοσιακό,
αποικιακό Τρινιδάδ, πόλη που ίδρυσαν οι Ισπανοί,
ανακηρυγμένο ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής
κληρονομιάς από την UNESCO. Επίσκεψη στην κεν-
τρική πλατεία, περιστοιχισμένη από αποικιακά κτίρια,
στο «Μουσείο Αποικιοκρατικής Αρχιτεκτονικής» και
στο παραδοσιακό καφενείο La Canch n chara, όπου

θα απολαύσουμε το τοπικό ποτό από ρούμι, μέλι
και λεμόνι. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα σοκάκια
ή για ψώνια στα υπαίθρια παζάρια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και δείπνο.

7η μέρα: Σιενφουέγκος - ElNicho -
Hanabanilla -  Σάντα Κλάρα  

Πρωινό. Αναχώρηση για τους εντυπωσιακότερους
καταρράκτες του νησιού El Nicho στην καρδιά της
καταπράσινης οροσειράς Escambray. Μπάνιο στα
κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά. Θα επιβιβαστούμε
σε σκάφος για βαρκάδα/εξερεύνηση και μεσημε-
ριανό γεύμα στη μαγευτική λίμνη  Hanabanilla. Συ-
νεχίζουμε για την πόλη του "Che Guevara", Santa
Clara, πόλη που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο
επαναστάτη. Επίσκεψη στο Μαυσωλείο και Μουσείο
του Τσε και στο Πάρκο Λεόνσιο Βιντάλ. Άφιξη, τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. (Όλα τα γεύ-
ματα και τα  τοπικά ποτά στο ξενοδοχείο σας στο
Βαραδέρο συμπεριλαμβάνονται στην τιμή).

8η μέρα: Βαραδέρο
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις

πιο όμορφες παραλίες της Κούβας. Προσφέρονται
διάφορες προαιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες,
ή μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο τοπικό παζάρι.
Προτείνουμε  κρουαζιέρα με καταμαράν στο Cayo
Blanco ένα καταπράσινο νησί με χρυσή άμμο και
εξωτική παραλία. Στο Cayo θα έχετε χρόνο να κάνετε
μπάνιο ή ηλιοθεραπεία. (Συμπεριλαμβάνεται μεση-
μεριανό γεύμα). Επιστροφή στο Βαραδέρο.

9-10η μέρα: Πτήση επιστροφής 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

Επιστροφή στη Λάρνακα, μέσω ενδιάμεσου μισθού. 
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• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - Μόσχα -
Αβάνα - Μόσχα - Λάρνακα.

• Φόροι αεροδρομίων.  
• Διαμονή στα ξενοδοχεία του προγράμματος

καθώς και φόροι ξενοδοχείων. 
• Πρωινό καθημερινά  και όλα τα γεύματα

που αναφέρονται στο  πρόγραμμα.
• Όλες οι μεταφορές , ξεναγήσεις και εκδρο-

μές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Οι μετακινήσεις συνοδεύονται από ελλη-

νόφωνους τοπικούς ξεναγούς και εκτε-
λούνται με πολυτελή λεωφορείο / minibus
/ αυτοκίνητα ,  ανάλογα με τις συμμετοχές
στο ταξίδι.

• Ελληνόφωνος ξεναγός καθ ’όλη τη διαμονή
στην Κούβα (Σημειώστε ότι ο ξεναγός δεν
παραμένει μαζί σας κατά τη διάρκεια των
ελεύθερων ημερών).

• Ασφάλεια ταξιδιού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Βίζα Κούβας.
• Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-

ψης για περίπτωση ατυχήματος σύμφωνα
με τους όρους και τις προδιαγραφές της
Κουβανικής κυβέρνησης.

• Όλα τα γεύματα και ποτά που δεν ανα-
γράφονται στο πρόγραμμα. 

• Η είσοδος στο Καπιτώλιο, πιστό αντίγρα-
φο αυτού στην Ουάσιγκτον των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών.

• Προαιρετικές εκδρομές, διασκεδάσεις.
• Προσωπικά έξοδα.
• Φιλοδωρήματα για τους τοπικούς οδη-

γούς και ξεναγούς πληρώνονται τοπικά.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλ-
λάξει, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία
από τις αναγραφόμενες δραστηριότητες
- εκδρομές.

• Εάν απρόβλεπτες (κυρίως) καιρικές συν-
θήκες δεν επιτρέπουν την πρόσβαση
στους καταρράκτες ή το Δελφινάριο δεν
λειτουργεί,  προσφέρονται εναλλακτικά
άλλες δραστηριότητες.

• Για το ταξίδι σας στην Κούβα χρειάζεστε
βίζα εισόδου. Υπάρχει προξενείο της Κού-
βας στην Κύπρο όπου μπορεί να την εκ-
δώσει αφού προσκομίσετε τα απαραίτητα
έγγραφα που χρειάζονται (Φωτοτυπία δια-
βατηρίου με απαραίτητη 6μηνη ισχύ από
την ημερομηνία αναχώρησης & ασφάλιση
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (την
αναλαμβάνουμε εμείς) μόνο για περίπτω-
ση ατυχήματος, σύμφωνα με τους όρους
και τις προδιαγραφές της Κουβανικής κυ-
βέρνησης).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ
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«Η χώρα της επανάστασης», σε συνδυασμό με
το Κανκούν στο Μεξικό, αλλιώς «κήπο της
Εδέμ» αποτελούν ονειρικούς προορισμούς.
Με σημάδια αποικιακών χρόνων,  απέραντες
πρασινογάλαζες παραλίες, εκρηκτική μουσική
και πούρα, η Κούβα και το Μεξικό υπόσχονται
να σας χαρίσουν μια εμπειρία ζωής!

1η - 2η μέρα: Λάρνακα – Αβάνα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και

αναχώρηση για την Αβάνα. Άφιξη την επόμενη μέ-
ρα, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
μέρα ελεύθερη.

3η μέρα: Αβάνα - Ξενάγηση πόλης
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη ξενάγηση μας

στην όμορφη πόλη της Καραϊβικής. Θα ξεκινήσουμε
από την Πλατεία της Επανάστασης με τις τεράστιες
προσωπογραφίες  του Τσε Γκεβάρα και του Καμίλο
Σιενφουέγκος. Θα περάσουμε από το Πανεπιστήμιο
της Αβάνας, θα διασχίσουμε τη "σύγχρονη" συνοικία
του Βεδάδο με την κεντρική πλατεία Copelia και
την περίφημη παραλιακή λεωφόρο Malec και θα
καταλήξουμε στο Καπιτώλιο, πιστό αντίγραφο αυτού
στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πε-
ριήγηση μας αλλάζει ρυθμό και μπαίνουμε στην
Habana Vieja ή Παλιά Αβάνα, πολιτιστική κληρο-
νομιά της ανθρωπότητας και προστατευόμενη από
την UNESCO, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα ωραι-
ότερα αποικιακά κτήρια στην Καραϊβική. Θα ξενα-
γηθούμε στο μουσείο του ρουμιού και  θα επισκε-
φτούμε τη μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία
της Καραϊβικής τον Άγιο Νικόλαο. Στη συνέχεια

περπατώντας θα δούμε την Πλατεία του Αγίου
Φραγκίσκου της Ασίζης, την Παλιά Πλατεία και την
Πλατεία των Όπλων. Είσοδος στην εντυπωσιακή
Μικρογραφία της Παλιάς Αβάνας (48m²) και μετά
θα συνεχίσουμε προς την Καθεδρική Πλατεία, τον
«ναΐσκο» Templete και το Castillo de La Fuerza Real.
Θα επισκεφθούμε επίσης, το πειρατικό φρούριο
Ελ Μόρο στην είσοδο του λιμανιού καθώς και το
μεγαλύτερο παζάρι της πόλης. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ολοήμερη εκδρομή
Βινιάλες/Πινάρδελ Ρίο (προαιρετική) 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την μαγευτική κοι-
λάδα Βινιάλες στη δυτικότερη επαρχία της Κούβας,
το Πινάρδελ Ρίο, όπου καλλιεργούνται τα καπνά
για τα καλύτερα πούρα στον κόσμο. Επίσκεψη σε
τοπικό παρασκευαστήριο πούρων. Η βόλτα στην
κοιλάδα του Βινιάλες θα σας μείνει αξέχαστη: πρά-
σινοι βελούδινοι λοφίσκοι, γνωστοί με το όνομα
mogotes, πανύψηλα φοινικόδεντρα, καταρράκτες
και υπόγειες σπηλιές με ποτάμια συνθέτουν ένα

μαγευτικό τοπίο. Επίσκεψη στην τεράστια Τοιχο-
γραφία της Προϊστορίας και στη Σπηλιά Του Ινδιά-
νου για να διασχίσουμε με μικρή βάρκα το υπόγειο
ποτάμι της.

Μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο με
ζωντανή μουσική. Επιστρέφοντας στην Αβάνα για
διανυκτέρευση, θα κάνουμε μια στάση στο παρα-
τηρητήριο Λος Χασμίνες με μαγευτική θέα ολό-
κληρη την κοιλάδα του Βινιάλες.

5η μέρα: Αβάνα- Eλεύθερη μέρα 
Πρόγευμα και στη συνέχεια ελεύθερη μέρα να

την αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε... εμείς απλώς
θα «κλέψουμε» λίγο από τον χρόνο σας, προσφέ-
ροντας σας μία ανεπανάληπτη βόλτα  με αυτοκί-
νητα-αντίκες στο  καταπράσινο, εξωτικό δάσος της
Αβάνας. Επισκεφθείτε το μεγάλο παζάρι της πόλης
όπου θα βρείτε κοσμήματα, διακοσμητικά αντικεί-
μενα κατασκευασμένα από ξύλο, προϊόντα κι έργα
τέχνης. Περπατήστε στα σοκάκια της παλιάς πόλης,
πιείτε ένα φρέσκο χυμό από "φρούτα μπόμπα" (η
γνωστή σε μας παπάγια) και επιστρέψτε στο ξε-

Call us 7777 208012

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Μόσχα ..........17:50  - 22:45  
Μόσχα - Αβάνα ..............07:40 - 12:45 
Κανκούν  - Αβάνα ..........08:15 - 10:25 
Αβάνα - Μόσχα ..............14:35 - 10:00  
Μόσχα - Λάρνακα ..........13:55 -  16:50 
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νοδοχείο σας περπατώντας κατά μήκος της περί-
φημης παραλιακής λεωφόρου Malec, αγναντεύον-
τας το ηλιοβασίλεμα. 

6η μέρα: Αβάνα – Μέριδα 
Πρόγευμα και στη συνέχεια μεταφορά στο αε-

ροδρόμιο, για να πάρουμε την πτήση μας για Με-
ρίδα. Άφιξη και ξενάγηση πόλης. Εδώ θα θαυμά-
σουμε αντιθέσεις όπως, στενά δρομάκια και τε-
ράστιες πλατείες, γραφικά σπίτια και ξεχωριστούς
καθεδρικούς ναούς, αξιόλογα μουσεία, κοσμοπο-
λιτισμό και περιπέτεια. Στη συνέχεια, μεταφορά
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μέριδα – Ουξμάλ – Κάμπα
Πρόγευμα και αναχώρηση προς την αρχαία πόλη

του Ουσμάλ, ίσως την πιο εντυπωσιακή απ’ όλες
τις αρχαιολογικές περιοχές της χερσονήσου του
Γιουκατάν. Επίσκεψη στον Ναό του Μάγου και στα
υπόλοιπα σημαντικά κτήρια της περιοχής. Θα συ-
νεχίσουμε την επίσκεψή μας στην Kabah με κυ-
ριότερο αξιοθέατο το Codz-Pop-Temple και με γεύ-

μα σε τοπικό εστιατόριο. Το απόγευμα επιστροφή
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

8η μέρα: Μέριδα – Τσιτσέν – Ίτσα-
Κανκούν

Πρόγευμα και αναχώρηση προς το Τσιτσέν-Ιτσά,
τοποθεσία της πιο μελετημένης από τις πυραμίδες
των Μάγια και ένα από τα Θαύματα του Νέου Κό-
σμου. Θα δούμε το Παλάτι με τις Χίλιες Κολώνες,
το παρατηρητήριο, το εντυπωσιακό, τεράστιο Ιερό
Πηγάδι, από το οποίο η τοποθεσία παίρνει το όνομα
της και φυσικά το γήπεδο από τη γη του οποίου
σύμφωνα με μια διάσημη προφητεία των Μάγια,
την 22η Δεκεμβρίου του 2012 θα έβγαινε ο θεός
Κουκουλκάν, πολεμιστής με μορφή φιδιού και θα
έδινε οριστικό τέλος στον κόσμο. Θα έχουμε επί-
σης, τη δυνατότητα να κολυμπήσουμε στην  πε-
ριοχή Majestic Cenote IK-IL και να απολαύσουμε
το γεύμα μας. Το απόγευμα θα φτάσουμε στο Καν-
κούν για τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυ-
κτέρευση.

9η – 10η μέρα: Κανκούν
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε ένα από τα

πιο όμορφα και διάσημα θέρετρα του δυτικού ημι-
σφαιρίου. Το Κανκούν είναι ο «παράδεισος του του-
ρίστα» με παραλία με κατάλευκη άμμο,  απίστευτα
τουρκουάζ νερά και ξενοδοχεία με ατελείωτες προ-
τάσεις για χαλάρωση, σπορ, διασκέδαση και εξαι-
ρετικό φαγητό. (Όλα τα γεύματα και τοπικά ποτά
στο ξενοδοχείο σας περιλαμβάνονται).

11η – 2η μέρα: Πτήση Επιστροφής
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο του Κανκούν και

επιστροφή για τη Λάρνακα, με ενδιάμεσο σταθμό.

www.seeyoutravel.com.cy 13

• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Μόσχα
– Αβάνα - Μόσχα – Λάρνακα με πτήσεις
της Aeroflot Airways.

• Πτήση από Αβάνα – Μέριδα σε εισιτήρια
οικονομικού ναύλου. 

• Διαμονή στα ξενοδοχεία του προγράμμα-
τος.

• Πρόγευμα καθημερινά  και όλα τα γεύ-
ματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

• Όλες οι μεταφορές , ξεναγήσεις και εκδρο-
μές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.

• Οι μετακινήσεις συνοδεύονται από ελλη-
νόφωνους τοπικούς ξεναγούς και εκτε-
λούνται με λεωφορείο / minibus / αυτο-
κίνητα,  ανάλογα με τις συμμετοχές στο
ταξίδι.

• Ελληνόφωνος ξεναγός καθ ’όλη τη διαμο-
νή στην Κούβα (Σημειώστε ότι ο ξεναγός
δεν παραμένει μαζί σας κατά τη διάρκεια
των ελεύθερων ημερών στην Αβάνα). 

• Αγγλόφωνος ξεναγός στο Μεξικό.
• Ασφάλεια ταξιδιού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Βίζα Κούβας.
• Ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-

ψης για περίπτωση ατυχήματος σύμφωνα
με τους όρους και τις προδιαγραφές της
Κουβανικής κυβέρνησης.

• Όλα τα γεύματα και ποτά που δεν ανα-
γράφονται στο πρόγραμμα. 

• Ο φόρος ξενοδοχείου στο Κανκούν, ο
οποίος πληρώνεται τοπικά.

• Η είσοδος στο Καπιτώλιο, πιστό αντίγρα-
φο αυτού στην Ουάσιγκτον των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών.

• Προαιρετικές εκδρομές.
• Προσωπικά έξοδα.
• Φιλοδωρήματα για τους τοπικούς οδη-

γούς και ξεναγούς πληρώνονται τοπικά.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Η σειρά του προγράμματος  μπορεί να αλ-
λάξει, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία
από τις αναγραφόμενες δραστηριότη-
τες/εκδρομές.

• Για το ταξίδι σας στην Κούβα χρειάζεστε
βίζα εισόδου. Υπάρχει προξενείο της Κού-
βας στην Κύπρο όπου μπορεί να την εκ-
δώσει αφού προσκομίσετε τα απαραίτητα
έγγραφα που χρειάζονται (Φωτοτυπία
διαβατηρίου με απαραίτητη 6μηνη ισχύ
από την ημερομηνία αναχώρησης &
ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης (την αναλαμβάνουμε εμείς) μόνο για
περίπτωση ατυχήματος, σύμφωνα με
τους όρους και τις προδιαγραφές της Κου-
βανικής κυβέρνησης).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

€300
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Call us 7777 208014

Ονειρικοί προορισμοί, μαγευτικές και
πολύχρωμες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής
θα σας καταπλήξουν! Οι κοσμοπολίτικες  πόλεις
σε συνδυασμό τον με απαράμιλλο φυσικό
πλούτο και τους  έντονους ρυθμούς της σάλσας
θα σας παρασύρουν σ’ ένα μοναδικό ταξίδι!

1η μέρα: Πτήση για Μπουένος Άιρες
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας για

Μπουένος Άιρες, μέσω ενδιάμεσων σταθμών. 

2η μέρα: Μπουένος Άιρες – Ξενάγηση
πόλης

Άφιξη και ξενάγηση στο "Παρίσι του Νότου", κα-
τά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την όπερα Κο-
λόν, τον οβελίσκο-σύμβολο της πόλης, την διάσημη
Plaza de Mayo, τον Καθεδρικό ναό, το Διοικητήριο,
το Κυβερνείο κ.ά. Θα επισκεφθούμε επίσης, τη
γειτονιά Σαν Τέλμο, γνωστή για το ταγκό, την πε-
ριοχή Λα Μπόκα, γνωστή για το γήπεδο ποδοσφαί-
ρου, καθώς και το τουριστικό Καμινίτο με τα πο-
λύχρωμα σπίτια και μαγαζιά. Τέλος, θα δούμε τις
αριστοκρατικές γειτονιές της Ρικολέτα με τα κομψά
καφέ και εστιατόρια, καθώς και το διάσημο νεκρο-
ταφείο όπου αναπαύεται η Εβίτα Περόν. Επιστροφή
στο Μπουένος Άιρες, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος για μία βόλτα στον εμπορικό
δρόμο Florida, που είναι γεμάτος καταστήματα,
καφέ και εστιατόρια. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μπουένος Άιρες, Εκδρομή στην
περιοχή Τίγκρε

Σήμερα αναχωρούμε για την περιοχή Τίγκρε,

μία δημοφιλή  απόδραση για τους κατοίκους του
Μπουένος Άιρες, τους Πορτένιος, που προσφέρε-
ται για ανέμελες βαρκάδες στα καταπράσινα κα-
νάλια του Δέλτα του ποταμού Παρανά. Θα έχουμε
επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Puerto
de Frutos, μία εξαιρετική παραδοσιακή μικρή το-
πική αγορά! Γεύμα στο διάσημο εστιατόριο La Bis-
tecca, επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα
ελεύθερο. Το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύ-
σετε ένα υπέροχο θέαμα ταγκό με δείπνο. Διανυ-
κτέρευση.

4η μέρα: Μπουένος Άιρες, Εκδρομή σε
φάρμα αλόγων στην ύπαιθρο

Οι επονομαζόμενοι Γκαούτσος είναι οι καουμ-
πόηδες του νότου, από τους οποίους θα μάθετε
λάσο, κυνήγι με άλογα, ιππασία, αλλά και παρα-
δοσιακούς χορούς. Δοκιμάστε τα γευστικά τους
κοκτέιλ και χορτάστε με τις ζουμερές τους μπρι-
ζόλες στο μεσημεριανό μας γεύμα μπάρμπεκιου.
Το φυσικό τοπίο και οι χαμογελαστοί άνθρωποι θα
κάνουν την ημέρα σας αξέχαστη. Επιστροφή στο
Μπουένος Άιρες και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μπουένος Άιρες - Ιγκουασού
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ιγ-

κουασού. Φθάνοντας, ξεκινάμε την περιήγησή μας
από το κέντρο επισκεπτών και στη συνέχεια θα
ακολουθήσουμε τις παραδοσιακές διαδρομές: τον
"Άνω Γύρο" για να θαυμάσουμε την πανοραμική
θέα των καταρρακτών και τον "Κάτω Γύρο" για να
έρθουμε πιο κοντά στη ζούγκλα και τους καταρ-
ράκτες. Τέλος, θα θαυμάσουμε τον εντυπωσιακό
"Λαιμό του Διαβόλου" κάνοντας μια βόλτα 1000
μέτρων σε πεζογέφυρα. Αφού απολαύσουμε το

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ & ΒΡΑΖΙΛΙΑ
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Λάρνακα - Αθήνα..............15:50-17:35
Αθήνα - Ρώμη ..................19:05-20:15  
Ρώμη - Μπουένος Άιρες ..21:45-07:55   
Ρίο ντε Τζανέιρο - Ρώμη 16:05-07:00   
Ρώμη - Αθήνα ..................08:20-11:15 
Αθήνα - Λάρνακα ............13:20-15:00 



συναρπαστικό θέαμα που προσφέρουν οι γιγαν-
τιαίοι καταρράκτες του ποταμού Ιγκουασού και
μετά το γεύμα, αναχώρηση για το ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ιγκουασού, Περιήγηση στους
Καταρράκτες της Βραζιλιάνικης πλευράς

Η σημερινή μας εκδρομή ξεκινά από το κέντρο
επισκεπτών του πάρκου, απ΄ όπου θεματικά λε-
ωφορεία μας μεταφέρουν στην αρχή της πεζογέ-
φυρας, για να κάνουμε στάσεις στα διάφορα πα-
ρατηρητήρια μέχρι να φθάσουμε στο Πουέρτο Κα-
νόας. Γεύμα κατά τη διάρκεια της εκδρομής, επι-
στροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: Ιγκουασού - Ρίο ντε Τζανέιρο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρίο

ντε Τζανέιρο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση ή και μπάνιο
στις διάσημες παραλίες του Ρίο. Προαιρετικά, μπο-
ρείτε να παρακολουθήσετε ένα σόου σε Βραζι-
λιάνικους ρυθμούς.

8η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο - Πανοραμική
γνωριμία της περιοχής 

Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση, θα επισκεφθού-
με τα σημαντικά σημεία-ορόσημα της πόλης. Με
τον οδοντωτό, μέσω του εθνικού πάρκου Τιζούκα,

θα ανέβουμε στον Λόφο Κορκοβάντο, όπου βρί-
σκεται το άγαλμα του Χριστού-Λυτρωτή, το σύμβολο
του Ρίο και ένα από τα 7 θαύματα του σύγχρονου
κόσμου, για να απολαύσουμε την πανοραμική, μα-
γευτική θεά της πόλης. Θα συνεχίσουμε για τον
όμορφο Λόφο της Ζάχαρης, αφού ανεβούμε με το
τελεφερίκ 395 μέτρα από την επιφάνεια της θά-
λασσας, για να θαυμάσουμε την εκπληκτική θέα
του κόλπου Γκουαναμπάρα, της διάσημης ακτο-
γραμμής της Κοπακαμπάνα, του Κορκοβάντο και
της πόλης του Ρίο. Γεύμα κατά τη διάρκεια της ξε-
νάγησης και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προτεί-
νουμε βραδινή έξοδο στην περιοχή Λάπα, για να
διασκεδάσετε με μουσική και χορούς σάλσα.

9η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο - Ξενάγηση
στα ιστορικά σημεία της πόλης

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στο ιστορικό
τμήμα της πόλης, θα έχουμε την ευκαιρία να γνω-
ρίσουμε τη Μονή Σάο Μπέντο, την γραφική αγορά,
τον ναό Καντελαρία, τα ανάκτορα, το πολιτιστικό
κέντρο της τράπεζας της Βραζιλίας, τον Γαλλο-Βρα-
ζιλιάνικο οίκο τέχνης, το διάσημο σοκάκι Ouvidor,
το ιστορικό καφέ Κολόμπο στον γνωστό δρόμο Γκον-
σάλες Δίας κ.ά. Ακολουθεί ο δρόμος της Ουρου-
γουάης, το κέντρο του Ρίο Largo da Carioca με την
περίοπτη θέση της μονής του Αγίου Αντωνίου και
ο καθεδρικός Μητροπολιτικός ναός με τα υπέροχα
βιτρό. Γεύμα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

10-11η μέρα: Πτήση επιστροφής
Ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μετάβασή μας στο

αεροδρόμιο και την πτήση της επιστροφής για την
Κύπρο, μέσω ενδιάμεσων σταθμών.
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• Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines
& Alitalia Airline.

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυ-
σίμων.

• 3 Διανυκτερεύσεις στο Μπουένος Άιρες
σε 5* ξενοδοχείο.

• 2 Διανυκτερεύσεις σε 5* ξενοδοχείο στο
Ιγκουασού.

• 3 Διανυκτερεύσεις σε 4* ξενοδοχείο στην
περιοχή της Ιπανέμα.

• Πρωινά γεύματα εντός των ξενοδοχείων.
• 6 γεύματα συνολικά κατά τη διάρκεια των

ξεναγήσεων/εκδρομών.
• Ολοήμερη ξενάγηση του Μπουένος Άιρες,

με γεύμα στο La Bistecca.
• Εκδρομή στην περιοχή Τίγκρε.
• Ολοήμερη εκδρομή σε φάρμα Γκαούτσος,

με γεύμα μπάρμπεκιου.
• Αεροπορικά εισιτήρια Μπουένος-Ιγκουα-

σού.
• Ολοήμερη εκδρομή στην πλευρά των Κα-

ταρρακτών της Αργεντινής (είσοδος &
γεύμα).

• Ξενάγηση μισής μέρας στην πλευρά των
Καταρρακτών της Βραζιλίας (είσοδος &
γεύμα).

• Πτήση Ιγκουασού-Ρίο.
• Επίσκεψη στον Λόφο Κορκοβάντο και

στον Λόφο της Ζάχαρης.
• Γεύμα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης

του Ρίο.
• Ξενάγηση στο "Ιστορικό Ρίο" με γεύμα

στο διάσημο καφέ Κολόμπο.
• Έμπειρος συνοδός.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης – Ασφάλεια

ταξιδιού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Τοπικοί φόροι-πληρώνονται στον ξεναγό.
• Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανό-

μενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό,
προτεινόμενο κλπ.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3



Ονειρικός προορισμός με μεγάλες αντιθέσεις.
Συνδυάζει μοντέρνες μεγαλουπόλεις και
πανέμορφα φυσικά τοπία. Επηρεασμένη από
τη δύση αλλά και πιστή στις παραδόσεις της, η
Ιαπωνία θα σας συναρπάσει. 

1η - 2η μέρα: Πτήση για Ιαπωνία
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και

αναχώρηση για το Τόκιο, μέσω ενδιάμεσου σταθ-
μού. Άφιξη την επόμενη μέρα, μεταφορά, τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Τόκιο: Ξενάγηση της πόλης
Πρόγευμα και ξενάγηση στο Τόκιο. Θα δούμε τα

σημαντικότερα αξιοθέατα και θα περιηγηθούμε στις
κεντρικές λεωφόρους της Ιαπωνικής πρωτεύουσας.
Θα εντυπωσιαστούμε από το «Tokyo Sky Tree», έναν
τηλεοπτικό πύργο ύψους 634 μέτρων - τον ψηλό-
τερο πύργο στην Ιαπωνία και το δεύτερο ψηλότερο
κτίσμα στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε την περιοχή
Ασακούσα, μια από τις συνοικίες του Τόκιο, όπου
συναντάμε ατμόσφαιρα από την Ιαπωνική πρω-
τεύουσα των περασμένων δεκαετιών. Το κύριο αξιο-
θέατο της περιοχής είναι ο βουδιστικός ναός Sensoji
ή Kannon. Ο ναός προσεγγίζεται μέσω του Naka-
mise, ενός εμπορικού δρόμου με αναμνηστικά σου-
βενίρ. Τελειώνουμε την ξενάγηση μας στην περιοχή
του Αυτοκρατορικού παλατιού. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο. Απόγευμα, ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Τόκιο – Νίκκο – Τόκιο 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την

ολοήμερη οδική εκδρομή στο Νίκκο, το οποίο συγ-

καταλέγεται στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ουνέσκο και είναι ένα από τα
ωραιότερα συγκροτήματα ναών της Ιαπωνίας μέσα
στη φύση. Θα επισκεφθούμε το σύμπλεγμα ναών
και μαυσωλείων του ιερού Toshogu, όπου θα εν-
τυπωσιαστείτε από την Παγόδα, τον Ιερό Στάβλο,
τις Ιερές Αποθήκες και τον Πύργο του Τυμπάνου.
Ακολουθεί μεσημεριανό γεύμα και στη συνέχεια
θα δούμε τη λίμνη Chuzenji, σ’ ένα ειδυλλιακό το-
πίο. Εκεί βρίσκονται οι πανέμορφοι καταρράκτες
Kegon. Επιστροφή στο Τόκιο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Τόκυο – Ηφαίστειο Φούτζι –
Χακόνε

Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε οδικώς για το
ιερό βουνό της Ιαπωνίας, το ηφαίστειο Φούτζι και
το δημοφιλές θέρετρο θερμών πηγών Χακόνε. Θα
ανεβούμε αρχικά στον 5ο σταθμό του διάσημου
όρους, το οποίο είναι το ψηλότερο βουνό της χώ-
ρας. Μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και
επόμενη στάση η λίμνη Άσι, όπου θα απολαύσουμε
μια μοναδική κρουαζιέρα. Συνεχίζουμε με ανάβαση
σε τελεφερίκ στο όρος Κομαγκατάκε, απ’ όπου θα
απολαύσουμε τη θέα του όρους Φούτζι. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρό-
νος για χαλάρωση στα διάσημα ιαματικά λουτρά
«onsen» και διανυκτέρευση. 

6η μέρα: Χακόνε – Κιότο / 
Ξενάγηση της πόλης

Πρόγευμα και μεταφορά σε τρένο-βολίδα του
ταχύτατου σιδηροδρομικού δικτύου Σίνκανσεν για
το Κιότο. Μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο,
προτού ξεκινήσουμε την ξενάγηση του Κιότο, μια
πόλη-ζωντανό μουσείο της Ιαπωνικής κουλτούρας.

Μεταξύ άλλων, θα επισκεφθούμε το ναό Φουσίμι
Ινάρι, με περισσότερες από 40.000 λατρευτικές
πύλες να απλώνονται μέχρι την κορυφή του βου-
νού και το περίφημο Χρυσό Περίπτερο Κινκάκουτζι,
ένα από τα σύμβολα της πόλης. Συνεχίζουμε για
το ιστορικό κέντρο του Κιότο, όπου θα διασχίσουμε
τη γραφική συνοικία Γκιόν, με τα παραδοσιακά κα-
ταστήματα και τεϊοποτεία των γκεϊσών, με τη χα-
ρακτηριστική αρχιτεκτονική της μεσαιωνικής Ια-
πωνίας. Μετά το πέρας της ξενάγησης, μεταφορά,
τακτοποίηση και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.
*Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι το πρωί στις
07:30 θα πρέπει να παραδώσετε τις αποσκευές
σας στην υποδοχή του ξενοδοχείου σας προκει-
μένου να μεταφερθούν στο Κιότο την επόμενη μέ-
ρα. Μαζί σας θα πρέπει να έχετε μια χειραποσκευή
με τα προσωπικά σας αντικείμενα για περάσετε
την πρώτη νύχτα στο Κιότο. 

7η μέρα: Κιότο – Νάρα – Κιότο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στην συνέχεια

θα μεταφερθούμε οδικώς στη Νάρα, την πρώτη
πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Θα επισκεφθούμε το
ναό Τοντάι-τζι, που φιλοξενεί το μεγαλύτερο
μπρούτζινο άγαλμα του Βούδα στον κόσμο. Γύρω
από το ναό βρίσκεται το περίφημο πάρκο της Νάρα,
όπου περιφέρονται ελεύθερα ελάφια, που πι-
στεύεται ότι είναι αγγελιαφόροι των θεών. Μεση-
μεριανό γεύμα και ακολουθεί επίσκεψη στον ναό
Κοφούκου-τζι, ένα από τους επτά μεγάλους ναούς

Call us 7777 208016

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντόχα ..........20:50 - 00:05                    
Ντόχα - Τόκυο ..............02:10 - 18:40 
Οσάκα - Ντόχα ..............23:30 - 04:50
Ντόχα - Λάρνακα ............07:50 - 11:25

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
12 ΜΕΡΕΣ  |   ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ



της Νάρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο
απόγευμα και διανυκτέρευση.

8η μέρα: Κιότο: Ξενάγηση της πόλης
Πρόγευμα και συνεχίζουμε την περιήγηση στο

Κιότο, όπου αφού διασχίσουμε το δρόμο Κιγιομί-
τζου Ζάκα, θα ανεβούμε στον περίφημο ναό Κι-
γιομίτζου, με το άγαλμα της θεάς του Ελέους Κανόν,
με τα 11 κεφάλια. Μεσημεριανό γεύμα και μετα-
φορά στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο απόγευμα. Σας
προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία παραδο-
σιακή τελετή τσαγιού και να επισκεφθείτε την πε-
ριοχή Αρασιγιάμα με το πανέμορφο δάσος μπαμ-
πού. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Κιότο – Οσάκα
Ξενάγηση της πόλης

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και μεταφορά οδικώς
στην Οσάκα, μία από τις σημαντικότερες πόλεις
της Ιαπωνίας και εμπορικά λιμάνια του κόσμου. Θα
επισκεφθούμε το εντυπωσιακό κάστρο της πόλης
με την υπέροχη εξωτερική διακόσμηση και το μα-
γευτικό περιβάλλοντα χώρο. Εσωτερικά αξίζει να
δείτε τα μεσαιωνικά εκθέματα και τις πολεμικές

στολές και αναπαραστάσεις των σαμουράι. Συνε-
χίζουμε με την ανάβαση στο Umeda Sky Building,
ένα κτήριο 173 μέτρων που αποτελείται από δύο
πύργους που συνδέονται μεταξύ τους με το «Flo-
ating Observatory Garden» στον 39ο όροφο. Θα
διασχίσουμε επίσης τις περιοχές Dotombori & Sh-
insaibashi, όπου χτυπά η εμπορική καρδιά της
Οσάκα, με εκατοντάδες καταστήματα και εστιατό-
ρια. Μεταφορά, τακτοποίηση και διανυκτέρευση
στο ξενοοδοχείο.

10η μέρα: Οσάκα: Ελεύθερη μέρα
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στην Οσάκα. Σας

προτείνουμε να περπατήσετε το πάρκο με τις κε-
ρασιές γύρω από το κάστρο της πόλης, να επισκε-
φθείτε το ενυδρείο της πόλης ή να αφιερώσετε
την μέρα στο θεματικό πάρκο των Universal Stu-
dios.

11η-12η Μέρα: Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα.

Βραδινή επιβίβαση στην πτήση της επιστροφής
μέσω ενδιάμεσου σταθμού και επιστροφή στη
Λάρνακα, την επόμενη μέρα.
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• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - Ντόχα -
Τόκυο & Οσάκα - Ντόχα - Λάρνακα, με
πτήσεις της Qatar Airways.

• Μια αποσκευή και μια χειραποσκευή για
όλες τις πτήσεις ανά άτομο.

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυ-
σίμων.

• Μεταφορές και εκδρομές, όπως αναφέ-
ρονται στο πρόγραμμα.

• Κρουαζιέρα στη λίμνη Χακόνε.
• Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί όπου ανα-

γράφεται στο πρόγραμμα.
• Πέντε γεύματα, όπως αναγράφονται στο

πρόγραμμα.
• Πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία

διαμονής.
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο Τόκυο.
• Μία διανυκτέρευση στο Χακόνε.
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο Κυότο.
• Δύο διανυκτερεύσεις στην Οσάκα.
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
• Ασφάλεια ταξιδιού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
• Ποτά στα γεύματα.
• Ότι δεν αναγράφεται ή αναφέρεται ως

προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Για το ταξίδι σας στην Ιαπωνία ΔΕΝ χρει-
άζεστε τουριστική βίζα. Θα πρέπει ωστό-
σο το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον
6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης στη
χώρα.  Όσοι ταξιδιώτες είναι αλλοδαποί
και δεν είναι κάτοχοι Κυπριακού διαβα-
τηρίου, οφείλουν να επικοινωνούν κατ’
ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας για να
πληροφορηθούν για τις διαδικασίες έκ-
δοσης βίζας. 

• Παραλαβή δωματίων: 15:00  Παράδοση
δωματίων: 11:00.

• Για να εξασφαλίσετε το πακέτο νεόνυμ-
φων θα πρέπει να έχετε μαζί σας ληξιαρ-
χική πράξη γάμου και να την υποδείξετε
κατά την άφιξη σας στο ξενοδοχείο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3



Ονειρικός προορισμός για τους λάτρεις του
πολιτισμού και των αγορών.  Η κινέζικη
κουλτούρα, ιστορία καθώς και τα περίφημα
αξιοθέατα της χώρας, θα σας καταπλήξουν! 

1η μέρα: Πτήση για Σαγκάη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο  και πτήση για τη

Σαγκάη, μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

2η μέρα: Σαγκάη
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδο-

χείο. Μια επιβλητική εικόνα μας καλωσορίζει: ένα
δάσος από ουρανοξύστες αγγίζει τον ουρανό, ενώ
ο ποταμός Χουανγκπού τη χωρίζει σε δύο τμήματα:
το παλιό και το νέο. Η Σαγκάη, που κάποτε ήταν
μια από τις πιο αμαρτωλές πόλεις της Ασίας, σή-
μερα είναι η οικονομική πρωτεύουσα και το με-
γαλύτερο λιμάνι της χώρας. Μετά το δείπνο, για
όσους το επιθυμούν βόλτα στην καταπληκτική φω-
τισμένη πόλη. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Σαγκάη - Ξενάγηση της πόλης
Αρχίζουμε τη ξενάγηση της πόλης με επίσκε-

ψη στο Ναό του Jade Buddha, όπου θα απολαύ-
σουμε την ομορφιά των αγαλμάτων του Βούδα
και θα ακούσουμε τις ψαλμωδίες των νεαρών
μοναχών. Στη συνέχεια, βόλτα στο Bund την θρυ-
λική προκυμαία από όπου η θέα της «νέας αδερ-
φής πόλης της Σαγκάης» Pudong, είναι καταπλη-
κτική. Ξενάγηση στον κήπο της γαλήνης και της
άνεσης, τον «Yu Garden» και την παλιά πόλη, το
διάσημο Bund κατά μήκος του ποταμού Huangpu
και τον Nanjing Road. Θα συνεχίσουμε για την

παλιά πόλη και τον ποταμό Huangpu όπου θα
δείτε σε πανοραμική θέα, το μεγαλύτερο μέρος
των φημισμένων ουρανοξυστών. Από εκεί θα συ-
νεχίσουμε για τον γνωστό τεράστιο πεζόδρομο
της πόλης όπου θα έχετε χρόνο να δείτε και τα
μεγάλα πολυκαταστήματα. Μετά το δείπνο στο
ξενοδοχείο μας περιμένει (προαιρετικά) μια αξέ-
χαστη εμπειρία: τα παγκοσμίως φημισμένα
«ακροβατικά της Σαγκάης» σε μια σούπερ παρά-
σταση! Μετά το τέλος της παράστασης όσοι επι-
θυμούν θα μεταφερθούν στην περιοχή όπου εί-
ναι συγκεντρωμένη η σύγχρονη νυκτερινή ζωή
της πόλης. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Σαγκάη – Σιάν (Ξιάν)
Αναχώρηση για το Σιάν. Άφιξη και ξεκινούμε

βλέποντας την πιο ιστορική πόλη της Κίνας, πρω-
τεύουσα για αιώνες του «Τσουνγκ Γκουο», του Κεν-
τρικού Βασιλείου όπως είναι το σωστό όνομα που
χρησιμοποιούν οι Κινέζοι για να αναφερθούν στη
χώρα τους. Θα δούμε μία από τις μεγαλύτερες αρ-
χαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα, τον πε-
ρίφημο «Πήλινος Στρατός», που κατασκευάστηκε
2300 χρόνια πριν, για να συνοδεύει στο νεκρικό
του ταξίδι τον αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουανγκ Τι. Η
επίσκεψη στο τεράστιο μουσείο με τους χιλιάδες
πήλινους στρατιώτες και άρματα θα σας καταπλήξει.
Επιστροφή στην πόλη για μια βόλτα στην μουσουλ-
μανική περιοχή της πόλης. Είναι η πιο όμορφη πε-
ριοχή της πόλης και μια εικόνα της Αρχαίας Κίνας,
τους μεγαλοπρεπείς πύργους της καμπάνας και
των τυμπάνων. Χρόνος για περιπλάνηση στην αγορά
και το παρακείμενο «παζάρι». Άφιξη στο ξενοδο-
χείο, δείπνο, νυκτερινή βόλτα στην πόλη και δια-
νυκτέρευση.

5η μέρα: Σιάν - Πεκίνο
Αναχώρηση με γρήγορο τρένο για το Πεκίνο,

την αιώνια πόλη. Θα επισκεφθούμε την ιστορική
πλατεία της «Ουράνιας Ειρήνης», την Τιεν Αν Μεν,
την μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου. Παρατηρείστε
τα επιβλητικά κτίρια, το Μαυσωλείο του Μάο Τσε
Τουνγκ, τα κτίρια του Λαϊκού Κοινοβουλίου, του
Εθνικού Μουσείου και το Μνημείο των Ηρώων του
Λαού. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε κάτω από
το τεράστιο πορτραίτο του Μάο προς τα «πορφυρά
τείχη» και τη λεωφόρο που οδηγεί στην «Απαγο-

Call us 7777 208018

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντόχα       20:50 - 00:05
Ντόχα - Σανγκάη       02:40 - 16:20
Σανγκάη - Ντόχα        00:20 - 05:40
Ντόχα - Λάρνακα       07:50 - 11:25

ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΑ
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ρευμένη Πόλη». Λέγεται έτσι γιατί ήταν εκτός των
ορίων των κοινών θνητών για περίπου 500 χρόνια
και η είσοδος σ’ αυτήν σήμαινε θάνατο.! Τα επι-
βλητικά παλάτια, οι περίφημες παγόδες του θρό-
νου, τα ιδιωτικά δώματα του αυτοκράτορα και των
παλλακίδων του, οι τοξοειδείς γέφυρες και τα πε-
ρίφημα χουτόνγκ, τα απομεινάρια της παλιάς γει-
τονιάς που υπάρχουν γύρω από την Απαγορευμένη
Πόλη μας περιμένουν να τα εξερευνήσουμε. Θα
περπατήσουμε επίσης, ανάμεσα στα μικρά γραφικά
σοκάκια για να γνωρίσουμε το παραδοσιακό Πε-
κίνο. Μεταφορά και δείπνο στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ σας προτείνουμε μια θεαματική παράσταση
με Κουνγκ-Φου και Σαολίν «The  Legend of Kungfu»
στο Red Theatre. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Πεκίνο 
Το μοναδικό ανθρώπινο έργο που είναι ορατό

από το διάστημα, ηρωικό-κατασκευαστικό επίτευγ-
μα και δόξα, το να σταθεί κανείς στο Σινικό Τείχος,
είναι όνειρο για κάθε Κινέζο. Στο κοντύτερο σημείο
από το Πεκίνο, στο Τζιου Γιονγκ Γκουάν, τους ακο-
λουθούμε, πραγματοποιώντας έτσι κι εμείς το δικό

μας όνειρο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Νε-
κρόπολη Σισανλίνγκ, όπου έχουν ταφεί, σύμφωνα
με τη τέχνη του Φενγκ Σούι, 13 αυτοκράτορες της
δυναστείας των Μινγκ. Θα περπατήσουμε στην
Ιερή Οδό με τα μυθικά ζώα – φύλακες των τάφων.
Θα δούμε τη μεγαλύτερη γρανιτένια χελώνα της
Κίνας στην είσοδο της νεκρόπολης και τον τάφο
του αυτοκράτορα Γιονγκ Λε. Βόλτα στον πεζόδρομο
Βανγκ Φούι Τσίνγκ. Επιστροφή το απόγευμα στο
Πεκίνο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: Πεκίνο 
Μετά το πρωινό, ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση

(12:00) για την επίσκεψη μας στα «Θερινά Ανά-
κτορα». Θα περπατήσουμε στο πάρκο με τα αυτο-
κρατορικά περίπτερα της αυτοκράτειρας Σι Ξι, θα
απολαύσουμε τη θέα της όμορφης λίμνης Κουν
μινγκ και θα φωτογραφηθούμε μπροστά στη μαρ-
μάρινη βάρκα τεϊοποτείο της Σι Ξι. Επόμενη επί-
σκεψη ο Ναός του Ουρανού, το μοναδικό κυκλικό
κτίσμα όλης της Κίνας και μάρτυρας της σπουδαίας
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής τέχνης των Κινέζων.
Θα σταματήσουμε για το τέλος της ξενάγησης, για
μια φωτογράφηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσε-
ων του Πεκίνου, με το Εθνικό Ολυμπιακό Στάδιο,
τη «Χελιδονοφωλιά» και το Ολυμπιακό Κολυμβη-
τήριο, το «Παγάκι». Πριν την αναχώρησή μας για
το αεροδρόμιο θα επισκεφθούμε την περιοχή με
τα «σύγχρονα» εμπορικά κέντρα στο Πεκίνο, όπου
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Το βράδυ θα μετα-
φερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση προς
Λάρνακα, με ενδιάμεσο σταθμό.

8η ημέρα: Πτήση επιστροφής
Άφιξη στην Λάρνακα.
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• Αεροπορικά εισιτήρια για Λάρνακα – Ντό-
χα – Σανγκάη – Ντόχα – Λάρνακα  με την
Qatar Airways.

• Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυ-
σίμων.

• Ξενοδοχεία 4 και 5 * με ημιδιατροφή μέ-
σα στο ξενοδοχείο.

• Αεροπορικά εισιτήρια για πτήση Σαγκάη
- Σιάν (οικονομικής θέσης & με φόρους
αεροδρομίων).

• Εισιτήρια γρήγορου τρένου Σιάν-Πεκίνο.
• Ξεναγήσεις, εκδρομές σύμφωνα με το

πρόγραμμα με ξεναγό Κινέζο ο οποίος εί-
ναι συνεχώς μαζί σας.

• Έμπειρος συνοδός συνεχώς μαζί σας στα
ταξίδια της Κίνας.

• Μεταφορές από και προς κάθε αεροδρό-
μιο και σταθμό τρένου.

• Εισιτήρια εισόδου στα σημεία ξεναγήσε-
ων όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
της εκδρομής.

• Ασφάλεια Ταξιδιού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς και οδηγούς.
• Προσωπικά έξοδα.
• Βίζα Κίνας.
• Τοπικοί φόροι.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Απαραίτητη για την είσοδο σας στην Κίνα
είναι η έκδοση βίζας. Για να προμηθευ-
τείτε βίζα εισόδου στην Κίνα χρειάζεται
να κλείσετε ηλεκτρονικά ραντεβού με
την πρεσβεία στην Κύπρο όπου θα σας
καθοδηγήσουν για τις απαραίτητες ενέρ-
γειες που πρέπει να κάνετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3



Call us 7777 208020

Ονειρικοί προορισμοί με αντιθέσεις για μια
αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία!  Η «πόλη των
Λιονταριών», η κοσμοπολίτικη και
υπερσύγχρονη Σιγκαπούρη σε συνδυασμό με
το παραμυθένιο, καταπράσινο νησί, Μπαλί θα
σας συναρπάσουν!

1η - 2η μέρα: Πτήση για Σιγκαπούρη
Αναχώρηση για τη Σιγκαπούρη, από Λάρνακα

με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη την επόμενη μέρα,
παραλαβή από τον τοπικό μας αντιπρόσωπο, με-
ταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στο δω-
μάτιο. Απόγευμα ελεύθερο. Σας προτείνουμε να
απολαύσετε το υπερθέαμα των σιντριβανιών Spec-
tre, μπροστά από το εμβληματικό Marina Bay Sands
και να περιηγηθείτε στους κήπους της Μαρίνα –
Gardens by the Βay.

3η -  4η μέρα: Σιγκαπούρη
Μέρες ελεύθερες. Αφιερώστε τη μία μέρα στο

νησί Σεντόσα, το μεγάλο θεματικό πάρκο της πόλης.
Η εκδρομή ξεκινάει με τη μεταφορά σας μέσω
ενός εναέριου τελεφερίκ, απ’ όπου θα απολαύσετε
την πανοραμική θέα του Skyline της πόλης και το
λιμάνι της, μέχρι να φτάσετε. Εκεί, θα επισκεφθείτε
ένα από τα μεγαλύτερα ενυδρεία του κόσμου, το
οποίο φιλοξενεί πάνω από 100.000 ψάρια και θη-
λαστικά, με περισσότερα από 800 είδη, όπως το
πελώριο σαλάχι μάντα και το σφυροκέφαλο καρ-
χαρία. Στη συνέχεια, εισέλθετε στο θεματικό πάρκο
των Universal Studios της Σιγκαπούρης. Εκεί, θα
έχετε τη δυνατότητα να εξερευνήσετε τις επτά ζώ-
νες του πάρκου και να βιώσετε από κοντά τη μαγεία

των υπερπαραγωγών του διάσημου κινηματογρα-
φικού στούντιο.  Θα απολαύσετε διάφορα θεάματα,
αξιοθέατα και φυσικά απίστευτες διαδρομές με
τρενάκια γεμάτα αδρεναλίνη. Την επόμενη μέρα
γνωρίστε το αποικιακό και φυλετικό κέντρο της
Σιγκαπούρης, βλέποντας το παλιό Κοινοβούλιο, το
Victoria Memorial Hall και το Singapore Cricket
Club. Κάντε στάση στο σύμβολο της πόλης, το Mer-
lion (Λιοντορόψαρο) και τον κόλπο της Μαρίνα.
Συνεχίστε για την ιστορική συνοικία της Chinatown,
με την πλούσια πολιτιστική ιστορία, όπου θα δείτε
το Thian Hock Kheng, έναν από τους παλαιότερους
Κινέζικους ναούς της Σιγκαπούρης.

Αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα από
πέτρα, πλακάκια, ξύλο, δράκους, φοίνικες, υπέροχα
σκαλίσματα, γλυπτά και κίονες. Επόμενη στάση
στην μικρή Ινδία, όπου θα δείτε τα δρομάκια με
τα μικρά καταστήματα, γεμάτα από εξωτικά φρούτα,
τοπικά λαχανικά, βότανα, μπαχάρια και γιρλάντες
από ορχιδέες. Τέλος, επισκεφτείτε τους περίφη-
μους βοτανικούς κήπους της Σιγκαπούρης με τις
υπέροχες ορχιδέες, τόπος Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς της Unesco. Το βράδυ περπατήστε την Clarke
Quay ή το Suntec City.

5η μέρα: Πτήση για Μπαλί -  Ούμπουντ 
Αναχώρηση για το Μπαλί. Αφού φτάσετε, με-

ταφορά στο Ούμπουντ και τακτοποίηση στο δωμά-
τιο σας. Απόγευμα ελεύθερο. Κάντε μια πρώτη
γνωριμία με τον παράδεισο του Ούμπουντ και χα-
λαρώστε με το πρώτο σας Μπαλινέζικο μασάζ. 

6η - 8η μέρα: Ούμπουντ
Μέρες ελεύθερες. Απολαύστε τη μαγευτική φύ-

ση, τα πολύχρωμα χωριά, τους μυστηριακούς ναούς

και τις υπαίθριες αγορές. Σας προτείνουμε εξαι-
ρετικές δραστηριότητες φύσης, πολιτισμού και
αδρεναλίνης, όπως την κατάβαση του ποταμού Αγι-
ούνγκ ή βόλτα με ελέφαντες στο Τάρο. Κατευθυν-
θείτε προς το χωριό Ταμπάκ Σιρίνγκg, όπου θα δεί-
τε το ναό Τίρτα Εμπούλ και το παλάτι που έφτιαξε
ο πρώτος πρόεδρος της Ινδονησίας. Επόμενη στά-
ση το Iερό Δάσος των μαϊμούδων,  ένας προστα-
τευμένος χώρος, όπου θα δείτε και θα παίξετε με
τους μακάκους.

Θαυμάστε επίσης, τον εντυπωσιακό καταρράκτη
Tegenungan μέσα σ’ ένα  υπέροχο τροπικό περι-
βάλλον, πριν φτάσετε στους θεαματικούς ορυζώνες
Tegelalang. Οι φημισμένες αναβαθμίδες του Μπαλί
θα σας συναρπάσουν. Κάντε ακόμη, περιήγηση
στο κέντρο του χωριού Ουμπούντ, όπου θα δείτε
τα βασικότερα αξιοθέατα και παζαρέψτε στην υπέ-
ροχη τοπική υπαίθρια αγορά.

Αφιερώστε μια μέρα στο επιβλητικό ηφαίστειο
Κινταμάνι, με τη μαγευτική λίμνη Μπατούρ και το
ενεργό ηφαίστειο (1.730 μέτρα). Θα έχετε την ευ-
καιρία να διασχίσετε την ενδοχώρα του νησιού και

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντόχα............19:45 - 23:55 
Ντόχα - Σιγκαπούρη ......02:10 - 14:55  
Σιγκαπούρη - Ντενπασάρ 11:50 - 14:40  
Ντενπασάρ - Ντόχα........09:35 - 14:35  
Ντόχα -  Λάρνακα ..........15:45 - 18:35  

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ & ΜΠΑΛΙ
15 ΜΕΡΕΣ |  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ



τα παραδοσιακά Μπαλινέζικα χωριά, όπου συναν-
τώνται οι παραδοσιακοί χοροί Μπαρόνγκ και η τέ-
χνη της ξυλογλυπτικής. Επισκεφθείτε επίσης, το
Tampaksiring, όπου μπορείτε να προμηθευτείτε
και εσείς το αγίασμά του - η κατά τους ντόπιους
«πηγή νεότητας».

9η μέρα: Σεμινιάκ
Πρόγευμα, παράδοση δωματίων και μεταφορά

στο νέο σας κατάλυμα στο Σεμινιάκ. Τακτοποίηση
στο δωμάτιο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση
ή μπάνιο στον Ινδικό ωκεανό. Το απόγευμα, σας
προτείνουμε βόλτα στην παραλία Σεμινιάκ για να
απολαύσετε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα από το Lo-
unge Bar Ku.De.Ta. 

10η - 14η μέρα: Μπαλί - Σεμινιάκ
Μερες ελεύθερες. Επισκεφθείτε το σημαντικό-

τερο αξιοθέατο του νησιού, τον εμβληματικό ναό
Τάνα Λοτ, χτισμένο πάνω σε βράχο μέσα στον Ιν-
δικό Ωκεανό. Επόμενη στάση ο ναός Ταμάν Αγιούν,
ο βασιλικός ναός της δυναστείας Μενγκουί, περι-
τριγυρισμένος από λίμνη και επιβλητικούς κήπους.
Στη διαδρομή θα απολαύσετε την υπέροχη βλά-
στηση και τα πανέμορφα χωριά. Συνεχίστε για την
παραδοσιακή αγορά Κάντι Κούνινγκ, όπου μπορείτε
να βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, καφέ, μπα-
χαρικά, βότανα, και εξωτικά λουλούδια, όπως ορ-
χιδέες και τοπικά τριαντάφυλλα. Συνεχίστε με τον
μαγευτικό Ινδουιστικό ναό Ουλούν Ντανού. Ο ναός
είναι χτισμένος δίπλα στην υπέροχη λίμνη Μπε-
ρατάν. Η τοποθεσία είναι ανεπανάληπτη, καθώς
γύρω της βρίσκονται τέσσερα βουνά, δημιουργών-
τας μία εκπληκτική ατμόσφαιρα και εικόνα. 

Πάρτε το αντηλιακό σας, το εντομοαπωθητικό

σας , τη φωτογραφική σας μηχανή και ανακαλύψτε
τον παράδεισο στο γραφικό νησί Nusa Penida. Το
νησί διαθέτει εντυπωσιακούς κήπους και απίστευτη
θαλάσσια ζωή, που αποτελούν ιδανική βάση για
να απολαύσετε θαλάσσια σπορ, απεριόριστες βόλ-
τες με banana boat και υποθαλάσσια παρατήρηση
με την καθοδήγηση ειδικευμένων εκπαιδευτών.
Αν δεν επιθυμείτε να βραχείτε, μπορείτε να δείτε
τους απίστευτους κοραλλιογενείς σχηματισμούς
από την άνεση του glass bottom boat. Πάρτε τη
βάρκα από το νησί και επισκεφτείτε το χωριό Toya-
pakeh, όπου θα μπορείτε να παρατηρήσετε χελώ-
νες, να παρακολουθήσετε κοκορομαχίες, να δο-
κιμάσετε παραδοσιακές μπαλινέζικες ενδυμασίες
και να απολαύσετε ένα αναζωογονητικό ποτό κα-
ρύδας. Ένα πλούσιο τροπικό γεύμα σε μπουφέ
σερβίρεται στο κλιματιζόμενο σαλόνι του πλοίου.
Αν είστε λάτρεις της περιπέτειας και της άγριας
ζωής μην χάσετε το «White Water Rafting – Κατά-
βαση του ποταμού Ayung».

Ο τοπικός μύθος αναφέρει ότι ο ποταμός Ayung
φιλοξενεί κοιμώμενο δράκο. Η διαδρομή είναι μα-
γευτική, καθώς θα περάσετε μέσα από κατάφυτο
φαράγγι, με μακρόβια φυτά και υπέροχους καταρ-
ράκτες, την κορυφαία δραστηριότητα αδρεναλίνης
του νησιού! Μην ξεχάσετε να αφιερώσετε χρόνο
στο ξενοδοχείο, εάν αυτό είναι που σας ξεκουρά-
ζει, αλλά και τις παραλίες Σεμινιάκ όπου προσφέ-
ρουν ρομαντισμό μέχρι αδρεναλίνη και από μυστι-
κισμό μέχρι κλάμπινγκ.  

15η μέρα: Πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό σας αναχώρηση για το αερο-

δρόμιο, για την πτήση της επιστροφής γεμάτοι
υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις. 
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• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα-Ντόχα-
Σιγκαπούρη-Ντενπασάρ-Ντόχα-Λάρνακα
με Qatar airways και Garuda Indonesia.

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυ-
σίμων. 

• Αποσκευή 30kg σε όλο το δρομολόγιο.
• Διαμονή σε προτεινόμενα ξενοδοχεία 4*

& 5* με πρωινό. 
• Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
σε Σιγκαπούρη και Μπαλί
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια ταξιδιού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Για  κάθε ζευγάρι το γαμήλιο ταξίδι, είναι
ένα ταξίδι ονείρων! Αυτό είναι ένα δείγμα
πως μπορεί να είναι το γαμήλιο σας τα-
ξίδι. Μπορούμε να προσθέσουμε ή να
αφαιρέσουμε μέρες ή ακόμη να προσθέ-
σουμε και άλλους προορισμούς ανάλογα
με τις δικές σας προτιμήσεις, τις μέρες
που επιθυμείτε αλλά και τον προϋπολο-
γισμό σας.

• Δεν χρειάζεται βίζα για το ταξίδι σας στην
Ινδονησία (Μπαλί) και τη Σιγκαπούρη. Θα
πρέπει ωστόσο το διαβατήριο σας να έχει
τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα
άφιξης σας στη χώρα. Βεβαιωθείτε ότι
υπάρχουν αρκετές κενές σελίδες στο δια-
βατήριό σας (για τυχόν θεώρηση βίζας
ή/και εισόδου-εξόδου από την χώρα που
επισκέπτεστε).

• Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους
προληπτική αγωγή.

• Ώρα παραλαβής δωματίων: 15:00 & Ώρα
παράδοσης δωματίων: 11:00.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Call us 7777 208022

Ονειρικός προορισμός για τους λάτρεις της
χλιδής και της πολυτέλειας. Από μια μικρή
άσημη πολιτεία της ερήμου, το Ντουμπάι
μεταμορφώθηκε σε μια μοντέρνα «Πόλη της
υπερβολής», με τα υψηλότερα και τα πιο
χλιδάτα κτήρια κι αξιοθέατα!

1η μέρα: Πτήση για Ντουμπάι
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας για το

Ντουμπάι. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ντουμπάι - Εκδρομή σαφάρι 
Πρώτη γνωριμία με την πόλη. Ελεύθερος χρόνος

για αγορές ή για χαλάρωση. Όσοι θέλετε μπορείτε
να κολυμπήσετε στην πισίνα του ξενοδοχείου. Μην
χάσετε την ευκαιρία να μπείτε στην πισίνα ώστε να
κολυμπήσετε με τα πανέμορφα δελφίνια. Εναλλα-
κτικά σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Dubai
Mall για τις αγορές σας και να φωτογραφηθείτε στο
Dubai Aquarium με το μεγαλύτερο υδρόβιο παρά-
θυρο του κόσμου. Μια υποβρύχια περιπέτεια που
θα σας μείνει πραγματικά αξέχαστη (για κρατήσεις
θέσεων μην παραλείψετε να ενημερώσετε εγκαί-
ρως το γραφείο ή τον συνοδό). Το απόγευμα με
jeep 4Χ4 θα ξεκινήσουμε για μία μοναδική περι-
πέτεια στην έρημο, όπου θα καταλήξουμε σε Βε-

δουΐνικες τέντες. Εκεί θα μας καλωσορίσουν σύμ-
φωνα με την Αραβική φιλοξενία, προσφέροντας
μας παραδοσιακό τσάι και θα έχουμε την ευκαιρία
να απολαύσουμε μια μικρή βόλτα με καμήλες. Το
δείπνο απόψε είναι barbeque στην τέντα,όπου θα
παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Το
βράδυ, επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέ-
ρευση.

3η μέρα: Ντουμπάι 
Μέρα ελεύθερη. Για τους λάτρεις των αγορών

προτείνουμε την ολοήμερη εκδρομή στο OUTLET
MALL of DUBAI και στο Mall of Emirates όπου μπο-
ρείτε να ψωνίσετε καθώς και να ζήσετε την εμπειρία
του σκι στο μοναδικό κλειστό χιονοδρομικό κέντρο
του κόσμου. Για τους λάτρεις της περιπέτειας είναι
ευκαιρία να κάνετε μια βόλτα στο Ντουμπάι με αε-
ρόστατο, ελικόπτερο ή και υδροπλάνο. Επιπρόσθετα,
επισκεφτείτε το μοναδικό θαλάσσιο πάρκο Wild
Wadi είτε για να κολυμπήσετε με δελφίνια είτε για
να κάνετε θαλάσσιο σκι. Το απόγευμα μπορείτε προ-
αιρετικά να απολαύσετε το δείπνο σας σε μία ρο-
μαντική κρουαζιέρα στην μαρίνα του Ντουμπάι. Δια-
νυκτέρευση.

4η μέρα: Ντουμπάι - Ξενάγηση Πόλης 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το κοσμοπολίτικο

Ντουμπάι. Θα επισκεφτούμε το λαογραφικό μουσείο
που βρίσκεται στο παλιό κάστρο Φαχίντι, περνώντας

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα – Ντουμπάι......19:30 – 01:10
Ντουμπάι – Λάρνακα ....07:45 – 10:25

ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΆΜΠΟΥ ΝΤAΜΠΙ
6 ΜΕΡΕΣ |  ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ



από την παραδοσιακή συνοικία Μπαστακία. Με το
χαρακτηριστικό θαλάσσιο ταξί θα περάσουμε στα
πασίγνωστα παζάρια μπαχαρικών και χρυσού. Θα
ακολουθήσει γεύμα. Συνεχίζουμε την ξενάγησή μας
στην περιοχή της Τζουμέιρα. Περνώντας τη Λεω-
φόρο του Σεΐχη Ζάιντ, τον δρόμο όπου είναι συσ-
σωρευμένοι περίπου 250 ουρανοξύστες, κατευθυ-
νόμαστε στο Τζαμί της Τζουμέιρα και κατόπιν στο
Burj Al Arab (ξενοδοχείο σύμβολο του Ντουμπάι).
Στη συνέχεια επίσκεψη στο νησί Palm Island, το
νησί του Φοίνικα που έχει χτιστεί μέσα στη θάλασσα
και στο ξενοδοχείο των αστέρων το Atlantis the
Palm. Στην επιστροφή θα επισκεφτούμε την μονα-
δική Madinat Jumeirah – τη διαφημισμένη «Βενετία»
των Αραβικών Εμιράτων. Περνώντας από το παλάτι
του Σεΐχη κατευθυνόμαστε στο ξενοδοχείο μας για
ξεκούραση. Διανυκτέρευση. Το βράδυ σας προτεί-
νουμε  να δείτε από κοντά τα μεγαλύτερα σιντρι-
βάνια του κόσμου που χορεύουν μπροστά στον υψη-
λότερο ουρανοξύστη του κόσμου Burj Khalifa και
εν συνεχεία να απολαύσετε το ποτό σας στο φημι-
σμένο 40 Kong Bar στον 40ο όροφο του H Hotel
με την απίστευτη θέα στον δρόμο Sheikh Zayed.

5η μέρα: Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι
Πρωινό και αναχώρηση για το Αμπού Ντάμπι. Θα

κινηθούμε στο δρόμο του Σεΐχη Ζάιντ και στη δια-
δρομή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε στα δεξιά
μας την περιοχή Dubai Marina, την πιο καινούρια

περιοχή στο Ντουμπάι με τους περισσότερους ου-
ρανοξύστες.Εκεί βρίσκονται το μεγαλύτερο μέχρι
σήμερα τεχνητό λιμάνι στο κόσμο, το τεχνητό νησί
του φοίνικα Jebel Ali και το καινούριο αεροδρόμιο
(υπό κατασκευή) το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο
στον κόσμο. Φτάνοντας στο Άμπου Ντάμπι θα επι-
σκεφτούμε και θα ξεναγηθούμε στο μεγαλοπρεπές
τζαμί του Σεΐχη Ζάιντ, που είναι φτιαγμένο όλο από
μάρμαρο και χρυσό. Εκεί θα περάσουμε από την πε-
ριοχή με τα 17 παλάτια των γιών του Σεΐχη Ζάιντ για
να καταλήξουμε στο παλάτι του Σεΐχη Χαλίφα, τω-
ρινού κυβερνήτη του Άμπου Ντάμπι αλλά και προ-
έδρου της χώρας. Περνώντας από το μεγαλοπρεπές
ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates Palace που είναι
κτισμένο από χρυσό, μάρμαρο κ.ά, καταλήγουμε στο
μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο του Άμπου Ντάμπι -
το Marina Mall- όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο.
Το μεσημέρι αναχωρούμε για γεύμα σε πολυτελές
επιλεγμένο εστιατόριο στο Yas Island. Στο Yas Island
εκτός από την πίστα της Φόρμουλα 1 βρίσκεται και
το μεγαλύτερο πάρκο της Ferrari με το γρηγορότερο
τρενάκι στον κόσμο, καθώς και το μουσείο της Ferrari.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτεί-
νουμε παραδοσιακό γεύμα σε λιβανέζικο εστιατόριο
με ζωντανή αραβική μουσική και χορό της κοιλιάς.

6η μέρα: Ντουμπάι – Λάρνακα 
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για Λάρ-

νακα.

www.seeyoutravel.com.cy 23

• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Ντουμπάι.
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Πλούσιο πρωινό μπουφέ.
• Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμιο.
• Ξενάγηση στη σύγχρονη & παλιά πόλη,

στην παραλιακή και γεύμα.
• Ολοήμερη εκδρομή στο Αμπού Νταμπι με

γεύμα.
• Jeep Safari 4Χ4 με BBQ δείπνο, χορούς,

ζωντανή μουσική.
• Είσοδοι σε μουσεία κατά τη ξενάγηση στο

Ντουμπάι.
• Έμπειροι Έλληνες πιστοποιημένοι διπλω-

ματούχοι ξεναγοί.
• Ασφάλεια ταξιδιού. 
• Ενημερωτικά έντυπα.
• Δώρο, η είσοδος στο Dubai Frame.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Δημοτικά τέλη ξενοδοχείου.
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή εί-

ναι προαιρετικό.
• Φιλοδωρήματα. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Ο δημοτικός φόρος καταβάλλεται κατά
το check-in στο ξενοδοχείο ως εξής (κό-
στος ανά δωμάτιο τη βραδιά): 5* 20AED
(περίπου 5€), 4* 15AED (περίπου 4€), 3*
10AED (περίπου 3€).

• Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα ή
ένα ποσό ανάλογα με την κατηγορία.

• Για την εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι όποιος
επιθυμεί την είσοδο στο Ferrari World θα
μπορεί να μας ενημερώσει για την κρά-
τησή του με επιπλέον κόστος κατ’ άτομο
€120  (περιλαμβάνεται και το εισιτήριο
εισόδου). Μίνιμουμ συμμετοχή 6 ατόμων. 

• Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλ-
λάξει χωρίς να παραληφθεί καμία επί-
σκεψη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3



Call us 7777 208024

Ονειρικοί προορισμοί και πολύ ξεχωριστός
συνδυασμός. Μην χάσετε την ευκαιρία να
επισκεφθείτε την κοσμοπολίτικη Μπανγκοκ και
το μαγευτικό,  εξωτικό αρχιπέλαγος του
Πούκετ! 

1η - 2η μέρα: Πτήση για Μπανγκόκ
Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης,

την Μπανγκόκ μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη
την επόμενη μέρα στην ‘Πόλη των Αγγέλων’, όπως
μεταφράζεται το όνομα της στα ελληνικά, και μετα-
φορά στο ξενοδοχείο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τα-
κτοποίηση στα δωμάτια σας. Θα έχετε μπόλικο χρόνο
για να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε, ώστε να
διώξετε το jet lag από το ταξίδι. Το απόγευμα σας
προτείνουμε να ανεβείτε σε Τουκ Τουκ (ταϊλανδέζικα
ταξί) και να πάτε σε ένα από τα πιο γνωστά μπαρ
της πόλης, στο Sky Bar Lebua, όπου μπορείτε ν’ απο-
λαύσετε το ποτό σας στο roof garden χαζεύοντας
ταυτόχρονα τη μαγευτική θέα της νυχτερινής πόλης,
αφού θα είστε σε ύψος 250 μέτρων!

2η - 4η  μέρα: Μπανγκόκ 
Μέρες ελεύθερες για να εξερευνήσετε την πόλη.

Ξεκινήστε με κρουαζιέρα στο ποταμό Τσάο Πράγια.
Συνεχίστε με επίσκεψη στον επιβλητικό Ναό της Αυ-
γής (Wat Arun) και με περιήγηση στον περίφημο
ναό του Σμαραγδένιου Βούδα με τα περίτεχνα αγάλ-
ματα και τα έργα τέχνης. Αφιερώστε μια μέρα για
shopping! Επισκεφτείτε τις ονομαστές υπαίθριες
αγορές της πόλης για να γνωρίσετε καλύτερα τα το-
πικά προϊόντα και την κουλτούρα των ντόπιων. Δο-
κιμάστε μοναδικό ταϊλανδέζικο steet food και χα-
ζέψτε τις βιτρίνες ψωνίζοντας στα μεγάλα εμπορικά
κέντρα της πόλης. Η Μπανγκόκ έχει έντονη νυχτερινή
ζωή. Τα βράδια κάντε την έξοδο σας στα νυχτερινά
κέντρα στη γειτονιά της Patpong για χορό, ποτό και
διασκέδαση. 

5η μέρα: Πτήση για Πουκέτ
Μετά το πρωινό σας πακετάρετε, κάντε check-out

και αναχωρήστε για το αεροδρόμιο (με ιδιωτική με-
ταφορά) για την εσωτερική σας πτήση, με προορισμό

το μεγάλο νησί του Πουκέτ. Μετά την προσγείωση
θα κατευθυνθείτε (με ιδιωτική μεταφορά) προς το
ξενοδοχείο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα συνεχίστε με βόλτα, κάνοντας την πρώ-
τη σας γνωριμία με την πόλη, και έπειτα συνεχίστε
με δείπνο. 

6η - 11η μέρα: Πουκέτ 
Ξεκινήστε με κάτι μοναδικό. Πηγαίνετε μια ολοή-

μερη κρουαζιέρα στα υπέροχα νησιά Phi Phi · ένας
τροπικός παράδεισος, με παραλίες με φοίνικες και
ψιλή λευκή άμμο. Απολαύστε το μπάνιο σας, σε κα-
θαρά καταγάλανα νερά γεμάτα με εξωτικά ψάρια,
εδώ όπου γυρίστηκε η ταινία ‘Η Παραλία’ με τον
Leonardo DiCaprio. Χαλαρώστε στην παραλία με
ένα κοκτέιλ στο χέρι απολαμβάνοντας ταυτόχρονα
τη θάλασσα και το πράσινο των νησιών. Μια άλλη
μέρα στο Πουκέτ εκμεταλλευτείτε την για να κάνετε
μια περιήγηση στην άγρια ομορφιά του νησιού. Ανα-
χωρήστε με προορισμό το Zoo Park, όπου θα δείτε
σπάνια είδη ζώων που ζουν αποκλειστικά εκεί και
φυσικά βγάλτε φωτογραφίες με τις τίγρεις. Στην
συνέχεια πηγαίνετε στο καταφύγιο ελεφάντων όπου
θα απολαύσετε μια μοναδική εμπειρία κάνοντας
βόλτα, καβάλα, στην πλάτη ενός ελέφαντα. Ολοκλη-
ρώστε την περιήγηση σας με επίσκεψη στον εντυ-
πωσιακό Μεγάλο Βούδα του Πουκέτ. Προτείνουμε
να κάνετε χαλαρά τη βόλτα σας στην Patong και το
μπάνιο σας σε μια από τις πανέμορφες παραλίες.
Απολαύστε θαλασσινά και παραδοσιακές γεύσεις
στα τοπικά εστιατόρια και το βραδύ μην παραλείψετε
να περάσετε από το Bangla Road ή Thanon Bangla,
σύμφωνα με τους ντόπιους. Εδώ βρίσκεται η καρδιά
της νυχτερινής διασκέδασης. Από κοσμοπολίτικα
cocktail bars, μεγάλα night clubs και μπαράκια με
χαλαρή ατμόσφαιρα, ο Bangla έχει κάτι για όλους! 

12η -13η  μέρα: Πτήση επιστροφής
Τελευταία μέρα στο Πουκέτ, μαζεύετε τις απο-

σκευές σας, κάνετε το check-out και κάνετε χαλαρά
τις βόλτες και τα ψώνια σας για σουβενίρ, μέχρι να
έρθει ο οδηγός να σας παραλάβει για τη μεταφορά
σας στο αεροδρόμιο. Επιστροφή στην Λάρνακα με
ενδιάμεσο σταθμό, με τις βαλίτσες σας γεμάτες αξέ-
χαστες εμπειρίες και μοναδικές αναμνήσεις! 

• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα-Μόσχα-
Μπανγκόκ – Πουκέτ – Μόσχα - Λάρνακα
με Aeroflot και Bangkok Airways.

• Φόροι αεροδρομίων και καυσίμων. 
• Αποσκευή 20kg σε όλο το δρομολόγιο.
• Διαμονή σε προτεινόμενα ξενοδοχεία 4*

& 5* με πρωινό. 
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
• ΦΠΑ.
• Μεταφορές από και προς σε όλα τα αε-

ροδρόμια σε Πουκέτ και Μπανγκοκ.
• Ασφάλεια ταξιδιού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Για  κάθε ζευγάρι το γαμήλιο ταξίδι, είναι
ένα ταξίδι ονείρων!  Αυτό είναι ένα δείγ-
μα πως μπορεί να είναι το γαμήλιο σας
ταξίδι. Μπορούμε να προσθέσουμε ή να
αφαιρέσουμε μέρες ή ακόμη να προσθέ-
σουμε και άλλους προορισμούς ανάλογα
με τις δικές σας προτιμήσεις, τις μέρες
που επιθυμείτε αλλά και τον προϋπολο-
γισμό σας.

• Για το ταξίδι σας στη Ταϊλάνδη χρειάζεται
βίζα εισόδου. Αναλαμβάνουμε εμείς την
έκδοση της βίζας, αφού μας φέρετε τα
απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται.

• Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους
προληπτική αγωγή.

• Παραλαβή δωματίων: 15:00 & Παράδοση
δωματίων: 11:00

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΥΚΕΤ & ΜΠΑΝΓΚΟΚ
11  ΜΕΡΕΣ |  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα -  Μόσχα ..........14:20 -19:45
Μόσχα - Μπανγκόκ ........21:30 - 10:40
Μπανγκόκ - Πουκέτ ........12:25 - 13:55
Πουκέτ - Μόσχα ............22:55 - 05:05
Μόσχα - Λάρνακα ............10:15 - 13:15



ONLINE ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  ΕΥΚΟΛΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ
800.000+ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  ΣΕ ΚΥΠΡΟ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΧΑΜΗΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ  ΤΙΜΕΣ

BED AND BREAKFAST



Call us 7777 208026

ΑΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Ονειρικοί προορισμοί για τους λάτρεις της θάλασσας. Οι
Μαλδίβες, ο Άγιος Μαυρίκιος και η Σρι Λάνκα είναι τρείς
«επίγειοι, τροπικοί παράδεισοι» με κρυστάλλινα νερά,
λευκή αμμουδιά κι ένα καταπράσινο σκηνικό, ιδανικό για

χαλάρωση. Οι Μαλδίβες θα σας συναρπάσουν, ενώ ο Άγιος
Μαυρίκιος και η Σρι Λάνκα με έντονο το στοιχείο του
μυστηρίου, της πνευματικότητας και της θρησκευτικότητας
θα σας καταπλήξουν!

Ο Άγιος Μαυρίκιος είναι ένα ειδυλλιακό νησί με
πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, με πλούσια πανίδα
και χλωρίδα. Διαθέτει υπέροχες λευκές αμμουδιές,
κρυστάλλινα νερά, εξαιρετικό βυθό προς εξερεύνηση
και ταυτόχρονα πολλές ευκαιρίες για θαλάσσια σπορ.
Η φιλοξενία και η ζεστασιά των ντόπιων θα σας εκ-
πλήξει καθώς η κουλτούρα της χώρας, που αποτελεί
μίξη πολλών επιρροών είναι ένα ενδιαφέρον μω-
σαϊκό, που συνδυάζει το μυστήριο, τη θρησκευτική
ατμόσφαιρα και τη ζωντάνια μαζί. Ένα ταξίδι στον
Άγιο  Μαυρίκιο, πέρα από ατέλειωτες ώρες ξεγνοι-
ασιάς στις εξωτικές του παραλίες με τα κρυστάλλινα
νερά, σημαίνει και επαφή με τους  καλοπροαίρετους ντόπιους του νησιού που
είναι έτοιμοι να σας διασκεδάσουν με τη μουσική και τις παραδόσεις τους. 

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
Κόσμος διαφορετικός, κόσμος μυστηριακός και

μαγευτικός... η Σρι Λάνκα είναι ένας προορισμός
για όσους θέλουν να βιώσουν κάτι το μοναδικό. Η
θρησκευτικότητα, η πνευματικότητα, οι ύμνοι και οι
παραδόσεις χιλιάδων ετών  θα σας ταξιδέψουν σε
άλλη διάσταση. Τα μεθυστικά μυρωδικά και έντονα
μπαχαρικά σε τοπικές αγορές, οι μοναδικές χειρο-
τεχνίες και υφάσματα υψηλής ποιότητας, η βουδι-
στική και η ινδουιστική τέχνη θα σας συναρπάσουν.
Οι απόκρημνοι ναοί, οι χρυσές αμμουδιές του ινδικού
ωκεανού, ο εξαιρετικός αρχαιολογικός πλούτος κα-
θώς και τα υπέροχα αποικιακά κτίσματα συνθέτουν
το ταξιδιωτικό παζλ της Σρι Λάνκα, του προορισμού που θα σας μαγέψει.

ΜΑΛΔΙΒΕΣ
Οι Μαλδίβες είναι ο απόλυτος, εξωτικός προορισμός χα-

λάρωσης και απόλαυσης των κρυστάλλινων νερών ιδανικός
για τους λάτρεις της θάλασσας και της καλοπέρασης. Όλα
τα ξενοδοχεία του νησιού παρέχουν πλήθος εκδρομών και
δραστηριοτήτων, όπως κρουαζιέρες ανατολής και ηλιοβα-
σιλέματος, μαθήματα ψαρέματος, πολλές εκδρομές για
snorkeling (υποθαλάσσια παρατήρηση), μαθήματα σερφ
σε απίθανα κύματα και άλλα θαλάσσια σπορ, κρουαζιέρες
παρατήρησης δελφινιών, κινηματογράφο κάτω από τα αστέ-
ρια, βραδιές Μαλδιβέζικων χορών και φυσικά θεραπείες
αναζωογόνησης και ευεξίας σε σπα. Ταυτόχρονα θα έχετε
την ευκαιρία να γνωρίσετε τον ντόπιο πληθυσμό, τον τρόπο

διαβίωσής του και τα έθιμά του. Οι Μαλδίβες μπορούν να συνδυαστούν με κοσμο-
πολίτικες πόλεις της Μέσης Ανατολής, και της Ασίας. Για εσάς που αναζητάτε πε-
ρισσότερη δράση, επαφή με πολιτισμό και φύση, έθιμα και άγρια πανίδα, η Σρι
Λάνκα ή η Ινδία αποτελούν δύο δυναμικούς συνδυασμούς με τις Μαλδίβες.

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα  - Ντουμπάι ....20:10 - 01:05
Ντουμπάι - Μαυρίκιος ..02:35 -  09:10 
Μαυρίκιος - Ντουμπάι....21:50 - 04:25
Ντουμπάι - Λάρνακα ......08:00 - 11:10

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντουμπάι ......20:10 - 01:05
Ντουμπάι - Μαλέ.......... 02:30 - 07:40
Μαλέ - Ντουμπάι ..........23:00 - 02:00
Ντουμπάι - Λάρνακα ......08:00 - 11:10

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντουμπά ...... 20:10 - 01:05
Ντουμπάι - Κολόμπο ....02:40 - 08:35
Κολόμπο - Ντουμπάι......03:15 - 06:00
Ντουμπάι - Λάρνακα ......08:00 - 11:10
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Κένυα… «Το διαμάντι της Ανατολικής
Αφρικής». Ονειρικός προορισμός για άφθονες
στιγμές περιπέτειας και σαφάρι, μια μοναδική
εμπειρία που θα πρέπει να ζήσετε. Η Κένυα
είναι μια «πλούσια» χώρα σε φυσικό πλούτο,
πολιτισμό, ιστορία και ομορφιά. 

1η μέρα: Πτήση για Ναϊρόμπι
Αναχώρηση από τη Λάρνακα, με ενδιάμεσο σταθ-

μό και άφιξη την επομένη μέρα στο Ναϊρόμπι.

2η μέρα: Ναϊρόμπι - Πάρκο Αμπερντάρες 
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Κένυας όπου

θα συναντήσουμε τον αντιπρόσωπό μας, και αφού
πάρουμε μια ανάσα ξεκούρασης θα αναχωρήσουμε
οδικώς για το Εθνικό Πάρκο Αμπερντάρες, όπου και
θα παρατηρήσουμε ελέφαντες, ρινόκερους, λεο-
παρδάλεις, ύαινες, πιθήκους και άλλα σπάνια είδη
άγριας ζωής! Το πάρκο βρίσκεται βόρεια της Αφρι-
κανικής σαβάνας, μια διαδρομή μέσα από πλούσιες
περιοχές αγροτικής έκτασης. Άφιξη στο ξενοδοχείο
έξω από το πάρκο, μεσημεριανό γεύμα, φύλαξη απο-
σκευών και μπαίνουμε στο πάρκο με τα ειδικά τζιπ
κι ένα σακίδιο που χωράει τα απαραίτητα για διανυ-
κτέρευση. Τακτοποίηση στο Treetops Lodge και όλη
την υπόλοιπη μέρα μπορούμε να παρακολουθούμε
από ψηλά τα άγρια ζώα που επισκέπτονται το νερό
για να ξεδιψάσουν! Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Πάρκο Αμπερντάρες -
Λίμνη Νακούρου και Ναϊβάσα 

Έξοδος από το πάρκο νωρίς το πρωί, άφιξη στο
εξωτερικό ξενοδοχείο και πρωινό γεύμα. Παρα-
λαβή αποσκευών και μετάβαση, μέσω του Rift Val-
ley, του ρήγματος που χωρίζει τη χώρα κατά μήκος
σε ανατολική και δυτική, πρώτα στο Εθνικό Πάρκο
της Λίμνης Νακούρου. Εκεί βρίσκει καταφύγιο με-
γάλος πληθυσμός από ροζ φλαμίνγκο, πελεκάνους,
ρινόκερους, πιθήκους, αντιλόπες, βουβάλια και
ζέβρες. Μεσημεριανό γεύμα στο Lake Nakuru Lod-

ge και προχωρούμε για τη Λίμνη Ναϊβάσα, η οποία
έχει γλυκό νερό και φιλοξενεί περί τα 450 είδη
πουλιών. Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση
στο λοτζ, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Λίμνη Ναϊβάσα -
Πάρκο Μασάι Μάρα 

Πρωινό και αναχωρούμε για το Εθνικό Πάρκο
Μασάι Μάρα, το οποίο εκτείνεται σε 1.510 τ.χλμ.
και περιλαμβάνει πληθώρα ειδών άγριων ζώων
και πτηνών. Άφιξη στο λοτζ, τακτοποίηση και με-
σημεριανό γεύμα. Απογευματινό σαφάρι όπου θα
συναντήσουμε ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, ζέ-
βρες, λιοντάρια, ρινόκερους και πολλά άλλα. Επι-
στροφή στο λοτζ, δείπνο και διανυκτέρευση. 

5η μέρα: Μασάι Μάρα 
Το πρόγραμμα της ημέρας προσφέρει δύο εναλ-

λακτικές επιλογές. Μπορείτε είτε να δηλώσετε
συμμετοχή σε πρωινό φωτογραφικό σαφάρι με
αερόστατο πάνω από το πάρκο με το πρωινό γεύμα
σας σε καλαθάκι, είτε σε ένα πολύ πρωινό φωτο-
γραφικό επίγειο σαφάρι και επιστροφή για πρωινό
στο λοτζ. Μετά το μεσημεριανό άλλο ένα σαφάρι,
δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: Πάρκο Μασάι Μάρα - Ναϊρόμπι 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η μέρα περιλαμβάνει

τη μεταφορά μας πίσω στο Ναϊρόμπι. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας το μεσημέρι. Το
βράδυ θα απολαύσουμε δείπνο στο παραδοσιακό
εστιατόριο «Καρνιβόρε» που έχει συμπεριληφθεί
στα 10 καλύτερα παγκοσμίως.

7η μέρα: Ελεύθερη
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για να την αφιε-

ρώσετε όπως εσείς επιθυμείτε σε ό,τι σας εντυ-
πωσίασε στην πρωτεύουσα της Κένυας.

8η μέρα: Πτήση επιστροφής
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την

πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού, για τη Λάρνακα.

• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα -
Κάιρο – Ναϊρόμπι – Κάιρο- Λάρνακα με
πτήσεις της Egyptair.

• 4 διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία/λοτζ 4* και 4*S με πλήρη
διατροφή στα σαφάρι.

• 1 διανυκτέρευση στο Ναϊρόμπι σε 4*
ξενοδοχείο με πρωινό

• 1 δείπνο στο εστιατόριο Καρνιβόρε
στο Ναϊρόμπι.

• Μεταφορές από και προς τα
αεροδρόμια. 

• Εκδρομές και ξεναγήσεις όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα.

• Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων
ξεναγών και οδηγών για τα σαφάρι.

• Είσοδοι στα Πάρκα. 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
• Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες

πληροφορίες για τον προορισμό.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Ποτά & υπέρβαση ορίου αποσκευών. 
• Βίζα εισόδου $50 που πληρώνεται και

εκδίδεται με την είσοδο στη χώρα. 
• Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς-οδηγούς. 
• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα

προσφερόμενα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό/προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Κάιρο ............19:30 - 19:55
Κάιρο - Ναϊρόμπι............21:45 - 03:30
Ναϊρόμπι - Κάιρο ............07:45 - 11:30
Κάιρο - Λάρνακα ............16:10 - 18:30

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

ΚΕΝΥΑ ΣΑΦΑΡΙ
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Call us 7777 208028

Ονειρικός προορισμός για λάτρεις της
περιπέτειας. Η Νότια Αφρική, η Ζιμπάμπουε
και η Μποτσουάνα θα σας καταπλήξουν με την
απίστευτή φύση και ομορφιά τους, τα
αφρικάνικα χρώματα, την κουλτούρα των
ανθρώπων και την αγάπη τους για την
παράδοση.

1η μέρα: Πτήση για Κέιπ Τάουν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω εν-

διάμεσου σταθμού για Κέιπ Τάουν. 

2η μέρα: Κέιπ Τάουν – Ξενάγηση πόλης
Στο σημείο όπου σμίγει ο Ατλαντικός με τον Ιν-

δικό ωκεανό, θα βρείτε τη "Μητέρα Πόλη" και μία
από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, το Κέιπ
Τάουν. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και στη
συνέχεια θα ακολουθήσει μία πρώτη περιήγηση
στην πιο κοσμοπολίτικη πόλη της χώρας. Στον ελεύ-
θερο χρόνο σας, μην παραλείψετε να περπατήσετε
στην κοσμική προκυμαία Victoria & Albert Water-
front, μία περιοχή που σφύζει από ζωή, με εκλεκτά
εστιατόρια, καφέ και μπαράκια με ζωντανή αφρι-
κανική και τζαζ μουσική.

3η μέρα: Κέιπ Τάουν - Ολοήμερη
εκδρομή στο Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας,
Νησάκι Σιλ 

Πρωινή αναχώρηση για την χερσόνησο Κέιπ και
με πρώτη στάση στον κόλπο Χάουτ, όπου θα επι-
βιβαστούμε σε πλοιάριο για να δούμε από κοντά
τις φώκιες στο νησάκι Σιλ. Στη συνέχεια, ακολου-
θώντας την ορεινή διαδρομή με την μοναδική θέα

στον ωκεανό, θα φθάσουμε στο περίφημο Ακρω-
τήριο της Καλής Ελπίδας. Με το τελεφερίκ θα δού-
με το σημείο ένωσης των ωκεανών (Ατλαντικού
και Ινδικού), αλλά και τον διασημότερο φάρο του
κόσμου. Στη συνέχεια, στην παραλία Μπάουλντερ,
θα δούμε και θα μάθουμε για τον τρόπο ζωής των
πιγκουίνων. Στάση με γεύμα θαλασσινών και επι-
στροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Κέιπ Τάουν - Τραπεζοειδές
Όρος & Βοτανικοί κήποι Kirstenbosch

Ξεκινάμε σήμερα τη γνωριμία της πόλης, ανε-
βαίνοντας αρχικά στο όρος Τέιμπλ (Table Mountain)
με την επίπεδη κορυφή του. Η μεταφορά μας θα
γίνει με το υπερσύγχρονο τελεφερίκ και έτσι θα
θαυμάσουμε την επιβλητική θέα του αστικού ιστού
της πόλης από ύψος των 1.088 μέτρων. Στάση για
γεύμα και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον
ομορφότερο βοτανικό κήπο της ηπείρου και τον
πρώτο κήπο που ανακηρύχθηκε μνημείο παγκό-
σμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Εκεί, πέραν
του όμορφου τοπίου, θα θαυμάσουμε τα 7.000 εί-
δη φυτών και θα περπατήσουμε πάνω στην ξύλινη
γέφυρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά,
μπορείτε να επισκεφθείτε το νησί Robben (κάτι
σαν το Αλκατράζ της Αφρικής), φυλακή πολιτικών
κρατουμένων - εδώ ο Νέλσον Μαντέλα πέρασε τα
18 από τα 27 χρόνια της ποινής φυλάκισης που του
είχε επιβληθεί από το καθεστώς του απαρτχάιντ.

5η μέρα: Κέιπ Τάουν - Καταρράκτες
Βικτώρια & Κρουαζιέρα στον ποταμό
Ζαμβέζη

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω Γιο-
χάνεσμπουργκ για τους μεγαλύτερους καταρράκτες

του κόσμου. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία
δίωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Ζαμβέζη και να
δείτε ελέφαντες και ιπποπόταμους να κάνουν μπά-
νιο στα χρώματα του δειλινού. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ολοήμερη εκδρομή στον
ποταμό & το Εθνικό Πάρκο
Τσόμπε/Μποτσουάνα

Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία
κρουαζιέρα στον ποταμό Τσόμπε της Μποτσουάνας
και να θαυμάσετε την άγρια ζωή της περιοχής.
Στάση για φαγητό και νωρίς το απόγευμα θα ακο-
λουθήσει σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Τσόμπε, που
συγκεντρώνει πολλά άγρια ζώα και κυρίως τον με-
γαλύτερο πληθυσμό ελεφάντων. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια
Περιήγηση στο "υδάτινο μονοπάτι των αγγέλων",

εκεί που 550.000 κυβικά νερού πέφτουν κάθε λε-

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Ντόχα............19:45 - 23:55
Ντόχα - Κέιπ Τάουν ........02:05 - 11:20
Κέιπ Τάουν - Ντόχα ......20:35 - 06:30
Ντόχα - Λάρνακα ............07:50 - 11:25

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ-ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
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πτό με πίεση σε φαράγγια με τροπική βλάστηση
και κάνουν όλους να "προσκυνούν" σε ένα μοναδικό
φαινόμενο. Ο συνδυασμός του έντονου θορύβου
από την πτώση του νερού, το σύννεφο του ατμού
μετά την πτώση, η πολυχρωμία από τα ουράνια
τόξα, το επιβλητικό υψόμετρο του φαραγγιού και
η ηρεμία των ζώων και των πουλιών, δίνουν άλλη
διάσταση σε ένα κάδρο, που μένει στη μνήμη όλων
των επισκεπτών! Ακολουθεί επίσκεψη σε χωριό
με ξυλόγλυπτα και χρόνος ελεύθερος για κάποια
προαιρετική δραστηριότητα στους καταρράκτες -
από κολύμπι μέχρι και πτήση με ελικόπτερο!

8η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια -
Γιοχάνεσμπουργκ - Σαν Σίτι

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Γιο-
χάνεσμπουργκ, απ΄ όπου θα αναχωρήσουμε για
τον δημοφιλέστερο προορισμό ξεκούρασης των
Νοτιοαφρικανών - έναν παράδεισο με ξενοδοχει-
ακά συγκροτήματα, όπως το Παλάτι της Χαμένης
Πόλης. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος για να κάνετε

(προαιρετικά) μία επίσκεψη στη φάρμα των κρο-
κοδείλων, στο καταφύγιο των ελεφάντων, για να
διασκεδάσετε με παιχνίδια στις πισίνες του πάρκου
ή στο καζίνο και τέλος, να απολαύσετε το δείπνο
σας σε ένα από τα πολυάριθμα εστιατόρια.

9η μέρα: Σαν Σίτι
Ημέρα ελεύθερη για χαλάρωση στις εγκαταστά-

σεις του ξενοδοχείου σας, ίσως και για ένα ακόμα
κοντινό σαφάρι.

10η μέρα: Σαν Σίτι - Πρετόρια -
Γιοχάνεσμπουργκ - Πτήση για Κύπρο

Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Πρε-
τόρια. Άφιξη και πανοραμική βόλτα στο διοικητικό
κέντρο της χώρας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του
Γιοχάνεσμπουργκ και βραδινή πτήση για την Κύπρο
με ενδιάμεσο σταθμό.

11η μέρα: Άφιξη στην Κύπρο
Άφιξη στην Κύπρο.
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• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Ντόχα
– Κέιπ Τάουν – Ντόχα – Λάρνακα με Qa-
tar Airways.

• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσί-
μων, εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφά-
λεια.

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 5*
με πρωινό.

• 2 γεύματα κατά τη διάρκεια των εκδρο-
μών της 3ης και 6ης μέρας

• Μεταφορές εκδρομές, όπως αναγρά-
φονται στο πρόγραμμα

• Συνοδός από Αθήνα.
• Τοπικοί ξεναγοί.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Τοπικοί φόροι.
• Φιλοδωρήματα.
• Αχθοφορικά
• Βίζα

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλ-
λάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την
καλύτερη έκβασή του

• Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3



Call us 7777 208030

Ονειρικός προορισμός για ένα εκπληκτικό
γαμήλιο ταξίδι. Η Ακτή Αμάλφι είναι ένα από τα
πιο εντυπωσιακά τμήματα ακτογραμμής στον
κόσμο, γεμάτη σπηλιές και μυστικές παραλίες.
Αυτό το γαμήλιο πακέτο συνδυάζει διαμονή
στα καλύτερα σημεία της ακτογραμμής καθώς
και στο εκπληκτικό νησί του Κάπρι. 

1η μέρα: Πτήση για Νάπολη
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Λάρνακας, για τη

Νάπολη, μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο Casa Angelina και διανυκτέρευση.

2η-6η μέρα: Ακτή Αμάλφι Praiano
Απολαύστε τέσσερα βράδια στο Casa Angelina

και απολαύστε τόσο την μοναδική του θέα, μέχρι και
τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις σπα, που προσφέρει.
Το Casa Angelina είναι ένα μοντέρνο boutique ξε-
νοδοχείο σε ένα λόφο με πανέμορφη θέα στην Ακτή
Αμάλφι. Είτε θέλετε να εξερευνήσετε την ακτο-
γραμμή, είτε να χαλαρώσετε στην παραλία ή ακόμη
να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα, το Casa Angelina
είναι σίγουρα μια ιδανική επιλογή. Η πρόσοψη του
ξενοδοχείου βλέπει το ηλιοβασίλεμα , το νησί του
Κάπρι και την πόλη του Ποζιτάνο, μία από τις ωραι-
ότερες πόλεις στην περιοχή. Προσφέρει δωρεάν
την χρήση ομπρέλας στην παραλία Gavitalla, κατε-
βαίνοντας με σκαλοπάτια από το ξενοδοχείο. To
εστιατόριο του ξενοδοχείου Un Piano nel Cielo, είναι
ένα από τα καλύτερα της περιοχής. Επιπρόσθετα,
το ξενοδοχείο προσφέρει υπηρεσίες ευεξίας όπως
εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, μασάζ, pilates και
μαθήματα yoga. Απολαύστε, επίσης το ποτο  Limon-
cello Mojito, το οποίο είναι η specialite του ξενο-
δοχείου. Σας προτείνουμε επίσης να μην χάσετε
την ευκαιρία και να πάρετε το ιδιωτικό μονοπάτι
που οδηγεί από το Casa Angelina στο Praiano, μέσα
από μια ειδυλλιακή διαδρομή για να αποφύγετε τον
κεντρικό δρόμο με τα αυτοκίνητα.

6η-8η μέρα: Κάπρι
Μεταφορά από το Σορρέντο στο Κάπρι με πλοι-

άριο και τακτοποίηση στο Capri Palace Hotel & Spa.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία,
πολύ κοντά με τα πόδια σε μια από τις δυο πόλεις
του Κάπρι, το Ανακάπρι. Το ξενοδοχείο διαθέτει
δύο βραβευμένα με Michelin αστέρια εστιατόρια,
ένα πολύ ωραίο Spa Center και ιδιωτική, όμορφη
παραλία. Στην παραλία μπορείτε να μεταβείτε με
ιδιωτικό Shuttle Bus του ξενοδοχείου, ενώ βρίσκε-
ται σε απόσταση περπατήματος από τα μαγαζιά και
τα εστιατόρια του Ανακάπρι. Όσον αφορά τα  δύο
εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Michelin αν πά-
ρετε το γεύμα σας στο εστιατόριο Il Riccio, σιγου-
ρευτείτε ότι αφήσατε χώρο στο στομάχι σας για
την εξαιρετική σειρά πουτιγκών που προσφέρονται.
Για δερμάτινα σανδάλια και παπούτσια επισκεφθείτε
το Ανακάπρι όπου θα βρείτε πολλά μαγαζιά με πολ-
λές επιλογές. Κοντά στο ξενοδοχείο υπάρχει ένα
μονοπάτι πεζοπορίας που οδηγεί στη Monte Solara,
την υψηλότερη κορυφή του Κάπρι. Σιγουρευτείτε
ότι θα βρίσκεστε εκεί κατά την ανατολή ή τη δύση
του ήλιου για να απολαύσετε τη μοναδική θέα όλου
του νησιού και της Ακτής Αμάλφι. Αν πάλι δεν θέ-
λετε να περπατήσετε, δίπλα στο ξενοδοχείο υπάρ-
χει Chairlift που σας ανεβάζει στο σημείο.

8η-10η μέρα: Ακτή Αμάλφι Ραβέλλο 
Μεταφορά από το Κάπρι στο Σορρέντο με πλοι-

άριο και τακτοποίηση στο Belmond Hotel Caruso.
Χτισμένο στα 365 μέτρα από τη θάλασσα, το ξενο-
δοχείο Caruso προσφέρει εκπληκτική θέα στη Χερ-
σόνησο του Σορρέντο. Στεγασμένο σε ένα ιστορικό
κτίριο, αποτελεί μια υπερπολυτελή βάση για να εξε-
ρευνήσετε την Ακτή Αμάλφι. Στεγασμένο σε ένα

μεσαιωνικό αριστοκρατικό παλάτι, διαθέτει όλα εκεί-
να τα στοιχεία για μοναδική διαμονή. Η θέα από την
πισίνα υπερχείλισης του ξενοδοχείου, θα σας κόψει
την ανάσα. Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση
περπατήματος από το Ravello με την αρχαία εκκλη-
σία, την πανέμορφη πλατεία και τα πολλά εστιατόρια
και bars. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για εσάς να
αποχωριστείτε την πισίνα του ξενοδοχείου η οποία
έχει ίσως την καλύτερη θέα της Ευρώπης. Οι κήποι
του ξενοδοχείου επίσης είναι πανέμορφοι, στους
οποίους καλλιεργούνται φρούτα και λαχανικά. 

10η μέρα: Πτήση επιστροφής
Μεταφορά από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο

Νάπολης για την πτήση της επιστροφής σας.

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Αθήνα ..........10:40 - 12:25
Αθήνα - Νάπολη ............16:30 - 17:30  
Νάπολη - Αθήνα ............18:20 - 21:20  
Αθήνα - Λάρνακα ..........22:15 -  23:59

• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Αθήνα
– Νάπολη – Αθήνα – Λάρνακα με την Ae-
gean Airlines.

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυ-
σίμων.

• 5 διανυκτερεύσεις στο Casa Angelina με
πρωινό.

• 2 διανυκτερεύσεις στο Capri Palace Hotel
& Spa με πρωινό.

• 2 διανυκτερεύσεις στο ΒELMOND CARO-
USO με πρωινό.

• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο
της Νάπολη.

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Σορρέντο - Κάπρι -
Σορρέντο.

• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες
τοπικών αντιπροσώπων.

• Υπηρεσία DION INSIDER.
• Ενημερωτικά έντυπα.
• Ταξιδιωτικοί οδηγοί του Lonely Planet σε

ηλεκτρονική μορφή.
• Ασφάλεια ταξιδιού.

• Αν είστε περιπετειώδης τύπος, κάντε μια
εξόρμηση στην Πομπηία για να την εξε-
ρευνήσετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή

προτεινόμενο.
• Έξοδα προσωπικής φύσεως.

ΑΚΤΗ ΑΜΑΛΦΙ, ΙΤΑΛΙΑ
10 ΜΕΡΕΣ |  ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3





Ονειρικός προορισμός με χιλιάδες κρυμμένα
μυστικά για ν’ ανακαλύψετε. Τα πολιτισμικά
μνημεία και τα μεγαλοπρεπή αξιοθέατα της
χώρας θα σας εντυπωσιάσουν καθώς ο
έντονος, παθιασμένος ρυθμός του φλαμένγκο,
θα σας παρασύρει.

1η μέρα: Πτήση για Βαρκελώνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και

αναχώρηση για τη Βαρκελώνη, μέσω ενδιάμεσου
σταθμού. Άφιξη, μεταφορά και θα ξεκινήσουμε για
μια περιπατητική ξενάγηση. Αρχίζουμε από το Ιστο-
ρικό κέντρο της πόλης, την γοτθική συνοικία , γνω-
στή ως Barrio Gotico , με τα πανέμορφα πέτρινα
σοκάκια. Σήμα κατατεθέν της γειτονιάς είναι ο κα-
θεδρικός ναός της Αγίας Ευλαλίας. Θα περπατήσου-
με, στον εμπορικό δρόμο Porta del Angel όπου μπο-
ρείτε να κάνετε τα ψώνια σας. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο. Παραλαβή δωματίων και ξεκούραση. Το
απόγευμα, θα περπατήσουμε στην ομορφότερη και
ακριβότερη λεωφόρο της Βαρκελώνης την Paseo
de Gracia όπου θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων και
τα δύο διασημότερα σπίτια του μεγάλου αρχιτέκτονα
Antonio Gaudi, το Casa Battlo και το Casa Mila. Το
βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε φλα-
μένγκο και να αφεθείτε στο ρυθμό του. Διανυκτέ-
ρευση. 

2η μέρα: Βαρκελώνη  
Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τον επιβλητικό ναό

της Sagrada Familia, το σημαντικότερο έργο του
Gaudi και πιο επισκέψιμο μνημείο της Βαρκελώνης.
Θα συνεχίσουμε προς το Ολυμπιακό χωριό, το Ολυμ-

πιακό λιμάνι και την Barceloneta , το παλιό ψαροχώρι.
Θα περάσουμε από την μεγαλύτερη και εμπορικό-
τερη πλατεία την Plaza Cataluna και θα κατηφορί-
σουμε τον πασίγνωστο πεζόδρομο Las Ramblas, με
την αγορά των λουλουδιών και τους υπαίθριους καλ-
λιτέχνες. Συνεχίζοντας, θα δούμε τη Βρύση Κανα-
λέτας, όπου σύμφωνα με μία τοπική παράδοση «αν
πιείτε νερό θα επιστρέψετε ξανά στη Βαρκελώνη»
και είναι επίσης το σημείο συνάντησης των οπαδών
της πιο επιτυχημένης ομάδας του 21ου αιώνα, της
Μπαρτσελόνα. Περπατώντας, θα δούμε την  Plaza
Real και στο τέλος του πεζόδρομου δεσπόζει το πε-
λώριο άγαλμα του Κολόμβου. Θα ανηφορήσουμε
προς το Montjuik (λόφο των Εβραίων) και θα δούμε
το Ολυμπιακό στάδιο με τις εγκαταστάσεις της Ολυμ-
πιάδας του 1992. Επόμενη στάση μας το Ισπανικό
χωριό, που κατασκευάστηκε για την παγκόσμια έκ-
θεση του 1929. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βαρκελώνη
Εκδρομή Φιγκέρας - Μουσείο Νταλί -
Χερόνα (Προαιρετική)

Η ολοήμερη ξενάγηση θα αρχίσει από την Girona,
μια πανέμορφη πόλη στις όχθες του ποταμού Onar
με ζωγραφιστά σπίτια. Θα θαυμάσουμε τον καθεδρικό
ναό της πόλης και θα περπατήσουμε στην πρώην
εβραϊκή συνοικία όπου μένανε οι Sefardites, οι Εβραί-
οι της Ισπανίας. Μετά, θα συνεχίσουμε προς το Fi-
gueres την πόλη του Dali. Στο μουσείο θα δούμε τη
μεγαλύτερη συλλογή έργων που υπάρχει στον κόσμο
καθώς και τον τάφο του. Βγαίνοντας από το μουσείο
απολαύστε την έκθεση κοσμημάτων που αποτελείται
από 37 μοναδικά κοσμήματα τα οποία σχεδίασε ο
πολυτάλαντος ζωγράφος. Αργά το απόγευμα, επι-
στροφή στην Βαρκελώνη. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πιο μεσογει-

ακή πόλη της Ισπανίας τη Βαλένθια. Άφιξη νωρίς
το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βαλένθια - Μαδρίτη
Μετά το πρωινό θα κάνουμε μια πανοραμική πε-

ριήγηση της Βαλένθιας. Θα περάσουμε από την παλιά
πόλη και θα δούμε το δημαρχείο που προσδίδει ένα
στυλ αναγεννησιακού μπαρόκ, έδρα των Ρεπουμ-
πλικάνων την εποχή του εμφυλίου. Στη συνέχεια θα
δούμε το παλάτι του Marques de dos Aguas, σημε-
ρινό μουσείο κεραμικής. Θα περπατήσουμε στην
αγορά με το παλιό χρηματιστήριο και θα καταλήξουμε
στον καθεδρικό ναό με τον πύργο Mikelet, που θε-
ωρείται σύμβολο της πόλης. Στην συνέχεια αναχώ-
ρηση για την  Μαδρίτη. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μαδρίτη  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την

Call us 7777 208032

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
8 ΜΕΡΕΣ  |   ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΠΕΤAΜΕ ΜΕ

ΠΤΗΣΕΙΣ

Λάρνακα - Αθήνα ..........10:40 - 12:25 
Αθήνα - Βαρκελώνη ......13:40 - 15:55  
Μαδρίτη - Αθήνα ............16:35 - 21:05  
Αθήνα - Λάρνακα ............22:15 - 23:59  



πρωινή μας ξενάγηση στη Μαδρίτη. Θα επισκεφτού-
με ίσως την σημαντικότερη Πινακοθήκη στον κόσμο
«Museo de Prado». Τα πάνω από 10.000 έργα που
ανήκουν στην συλλογή, προσφέρουν ένα μοναδικό
ταξίδι στο Χρόνο και στο Χρώμα. Στην συνέχεια θα
περπατήσουμε στην πιο μποέμ συνοικία στην καρδιά
της Μαδρίτης, την περίφημη Barrio de la Letras, την
γειτονιά των τεχνών όπου έζησαν και δημιούργησαν
πολλοί απ’ τους σπουδαίους ζωγράφους και λογο-
τέχνες της Ισπανίας όπως ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες
Σααβέδρα. Τα βράδια είναι η γειτονιά που «χτυπάει
η καρδιά» της νυχτερινής ζωής της πόλης. Η ξενά-

γηση μας θα τελειώσει στην καρδιά της Μαδρίτης
των Αψβούργων, στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο
της πόλης. Ελεύθερο απόγευμα. Σας προτείνουμε
να επισκεφτείτε την αριστοκρατική συνοικία Sala-
manca με τα κομψά καταστήματα, να απολαύσετε
τον καφέ σας στην Plaza Oriente, με θέα το Βασιλικό
παλάτι ή να περιπλανηθείτε στα σοκάκια της παλιάς
πόλης καταλήγοντας στην κεντρική πλατεία της Μα-
δρίτης την Plaza Mayor. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για να γνωρίσουμε

την πιο ιστορική πόλη της Ισπανίας, το μεσαιωνικό
Τολέδο. Θα επισκεφτούμε τον ιστορικότερο και ση-
μαντικότερο Γοτθικό ναό της Ισπανίας με την κλασική
Γοτθική Αρχιτεκτονική του 13ου αιώνα. Στη συνέχεια,
στην εκκλησία του Santo Tome, θα θαυμάσουμε το
σημαντικότερο και μεγαλύτερο έργο του Ελ Γκρέκο
«Η Ταφή του Κόμητα Οργκάθ», ένα αριστούργημα
που αποτυπώνει όλες τις επιρροές και τεχνοτροπίες
του περίφημου Κρητικού ζωγράφου. Κατηφορίζον-
τας προς την εβραϊκή συνοικία θα συναντήσουμε
το σπίτι του El Greco όπου έζησε με την γυναίκα του
Ιερωνύμη και τον γιο του Γιώργο-Μανώλη . Πριν πά-
ρουμε τον δρόμο της επιστροφής για την Μαδρίτη
θα επισκεφθούμε ένα εργοστάσιο της περίφημης
Τολεδανικής τέχνης «Damasquinadο», που προέρ-
χεται από την μακρινή Δαμασκό και βασίζεται στην
εργασία επάνω σε ατσάλι . Επιστροφή στην Μαδρίτη.
Δείπνο και διανυκτέρευση.

8η μέρα: Πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος

στη διάθεση σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για Λάρνακα, με ενδιάμεσο σταθμό. 
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• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα-Αθήνα-
Βαρκελώνη και Μαδρίτη-Αθήνα-Λάρνακα
με πτήσεις της Aegean Airlines.

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσί-
μων.

• Αποσκευή 23kg & χειραποσκευή 8kg ανά
επιβάτη.

• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά και 4 δείπνα

σε μπουφέ στο σύνολο (1 στη Βαλένθια
& 3 στην Μαδρίτη).

• Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές
με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο,
σύμφωνα με το πρόγραμμα.

• Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός.
• Ενημερωτικά έντυπα.
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
• Ασφάλεια ταξιδιού.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρ-
χαιολογικούς χώρους.

• Επιπλέον γεύματα και ποτά στα δείπνα.
• Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία.
• Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ή αναφέρεται ως προαιρετικό.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

• Για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμ-
ματος η ροή μπορεί να διαφοροποιηθεί
χωρίς όμως να παραλειφθεί κάτι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

€300
ΔΩΡΟ ΑΞΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3



Παρίσι
Καλώς ήλθατε στην «πόλη του φωτός», το πανέ-

μορφο, ρομαντικό Παρίσι, έναν από τους πιο περι-
ζήτητους προορισμούς στην Ευρώπη. Ο χαρακτήρας
της πόλης, τα αξιοθέατα, τα μνημεία αλλά και τα
πλούσια σε εκθέματα μουσεία και η εντυπωσιακή
αρχιτεκτονική του το κάνουν να ξεχωρίζει ανάμεσα
στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μην χάσετε
την ευκαιρία να επισκεφθείτε τα σημαντικότερα
αξιοθέατα όπως τον Πύργο του Άιφελ, την επιβλη-
τική Αψίδα του Θριάμβου, τη μοναδική Σακρέ Κερ
στη Μονμάρτη, την περίφημη Παναγία των Παρισίων,
την Πλατεία Βαντόμ, τα εντυπωσιακά μουσεία του
Λούβρου και του Πικάσο, με εκθέματα σύγχρονης
τέχνης, το πανεπιστήμιο της Σορβόννης, καθώς και
το εντυπωσιακό παλάτι των Βερσαλλιών λίγα μόλις
χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι. Όλα αυτά  καθιστούν
το Παρίσι ως πόλο έλξης ενώ η διάσημη πλέον Euro
Disney θεωρείται ο παράδεισος της διασκέδασης!

Βενετία
Η Βενετία έχει τη φήμη της πιο ρομαντικής πόλης,

μια φήμη που είναι απόλυτα δικαιολογημένη αφού
αποτελεί μια μοναδική συσπείρωση από 117 νησάκια
που ενώνονται με περίπου 410 γέφυρες. Κάθε φο-
ρά που διασχίζετε μια γέφυρα στην πραγματικότητα
αλλάζετε νησάκι! Στη Βενετία θα δείτε τους θησαυ-
ρούς που κουβάλησαν τα βενετσιάνικα πλοία από
την Ανατολή, από τον καιρό του Μάρκο Πόλο. Η οι-
κονομική ακμή της εκφράστηκε μέσα από την τέχνη
και κληροδότησε στην ανθρωπότητα αξεπέραστης
χλιδής παλάτια, ναούς και δημόσια κτίρια. Η γοητεία
της είναι ότι ο μοναδικός τρόπος μετακίνησης είναι
τα πόδια ή πλοιάριο. Περιηγηθείτε στα στενά δρο-
μάκια, γεμάτα μικρά μαγαζιά και φαγάδικα, επιβι-
βαστείτε σε ένα υδάτινο ταξί ή μία ρομαντική γόν-
δολα και απολαύστε τα κανάλια της πόλης με καμβά
τις εκκλησίες, τα παλάτια και τις γέφυρες. Μην ξε-
χάσετε κατά την περιήγηση σας ν’ απολαύσετε ένα

ποτήρι Βενετσιάνικου κρασιού στην πλατεία του Αγί-
ου Μάρκου.

Μπρυζ
Η φήμη της Μπρυζ ως μία από τις καλύτερες δια-

τηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Δυτικής Ευρώπης
έχει αναδείξει αυτή την υπέροχα ρομαντική πόλη
σε κύριο ταξιδιωτικό προορισμό του Βελγίου. Το
σκηνικό της, είναι παραμυθένιο: τα μουσεία της εκ-
θέτουν μερικά από τα καλύτερα δείγματα φλαμαν-
δικής τέχνης, και η παλιά πόλη είναι σαν μία μηχανή
του χρόνου, που θα σας γοητεύσει με τα υπέροχα
σοκάκια και τα μεσαιωνικά κτίρια γύρω από τα κα-
νάλια της. Μην παραλείψετε ν’ απολαύσετε  τοπικές
μπύρες καθώς και την πασίγνωστη Βέλγικη σοκο-
λάτα.

Φλωρεντία
Η Φλωρεντία είναι μία πόλη γεμάτη ιστορία και

κουλτούρα. Με εντυπωσιακά κτίρια, υπέροχες πι-

Call us 7777 208034

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ…
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ!



νακοθήκες και εκκλησίες γεμάτες θησαυρούς, η
πόλη αποπνέει πολυτέλεια και φινέτσα. Πατρίδα
του Μποτιτσέλι και της Αναγέννησης, πόλη του Λε-
ονάρντο ντα Βίντσι και του Γαλιλαίου, «καλλιτεχνικός
καμβάς» του Μιχαήλ Άγγελου και μούσα του Δάντη,
η Φλωρεντία θα σας συναρπάσει! Τα εμβληματικά
έργα τέχνης και αρχιτεκτονικής, οι επώνυμες μπουτίκ
στα palazzi με φόντο τον Άρνο, τα λαμπερά κοσμη-
ματοπωλεία στη γραφική γέφυρα Ponte Vecchio
αλλά και ο τρόπος ζωής των πάντα στιλάτων Φλω-
ρεντίνων, οι οποίοι χαίρονται τη ζωή τους, χαρίζουν
στην πόλη μια ιδιαίτερη ρομαντική γοητεία. Η Φλω-
ρεντία αποτελεί επίσης το τέλειο ορμητήριο για εκ-
δρομές στις πανέμορφες πόλεις, τα μεσαιωνικά χω-
ριά, το δρόμο του κρασιού και του φυσικού κάλλους
της Τοσκάνης.

Πράγα
Η εντυπωσιακή και γοητευτική πρωτεύουσα της

Τσέχικης Δημοκρατίας, η Μητέρα των Πόλεων την

οποία θαυμάζουν επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο για
την ομορφιά και τα μνημεία της, η Πράγα θα σας
μαγέψει. Επισκεφτείτε τις γκαλερί τέχνης και γευ-
τείτε στα εστιατόρια τις τοπικές σπεσιαλιτέ της χώρας
παρέα με απεριόριστη μπύρα. Η κοιλάδα της, την
οποία διασχίζει ο Μολδάβας, το σύμπλεγμα των
ιστορικών κτιρίων και η πλατεία της παλιάς Πόλης,
το περίφημο Κάστρο της καθώς και τα χρυσά της
κωδωνοστάσια, αξίζουν σίγουρα μια επίσκεψη! Πέ-
ρα από την πρωτεύουσα, το τοπίο είναι γεμάτο από
καταπράσινα εθνικά πάρκα, με όμορφες μεσαιωνι-
κές πόλεις και δεκάδες γοτθικά κάστρα και αναγεν-
νησιακά παλάτια. Ακόμη περιπλανηθείτε στις λου-
τροπόλεις της Βοημίας, με το μαγευτικό Κάρλοβυ
Βάρυ, και μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε το Τσέσκυ
Κρουμλώβ, την αποθέωση της αναγεννησιακής αρ-
χιτεκτονικής. Μην παραλείψετε να θαυμάσετε μία
παράσταση Μαύρου θεάτρου ή κλασικής μουσικής
στην κρατική Όπερα και ζήστε έντονη νυχτερινή
ζωή υπό τους ήχους της τζαζ μουσικής.

Μονακό
Εντυπωσιακοί θαλαμηγοί, δρόμοι γεμάτη φινέ-

τσα και οίκοι μόδας, πολυτελέστατα ξενοδοχεία
και εστιατόρια, το διάσημο καζίνο και το Γκραν
Πρι της Φόρμουλα 1, το Μονακό θα σας προσφέρει
μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Η πλακόστρωτη Παλιά
Πόλη, με το παλάτι και τον Cathedrale de Monaco,
κλέβουν τις εντυπώσεις. Στο λιμάνι του Μονακό
επισκεφθείτε  κάποια από τις μοντέρνες γκαλερί
ή χαζέψτε τα απίθανα γιοτ που κατακλύζουν τη
μαρίνα καθισμένοι σε ένα όμορφο cafe. Το Μο-
νακό βρίσκεται μόλις 20 χιλιόμετρα από το αερο-
δρόμιο της Νίκαιας, πάνω στη Μεσογειακή ακτή
και ανάμεσα στην Κυανή και Ιταλική Ριβιέρα γι’
αυτό μην χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε
τα μεσαιωνικά Γαλλικά χωριά, τις λεωφόρους και
παραλίες των Καννών ή τα εργαστήρια αρωμάτων
στη Γκρας.
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Call us 7777 208036

ΣΑΛΠΑΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ
ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΑΣ!

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

1 Μάλτα - 15:00
2 Kατάνια, Ιταλία 7:00 13:00
3 Τσιβιταβέκια, Ρώμη 8:00 19:00
4 Γένοβα, Ιταλία 8:00 17:00
5 Βαρκελώνη, Ισπανία 13:30 21:00
6 Μαγιόρκα, Ισπανία 9:00 18:00
7 Εν πλω - 19:00
8 Μάλτα 8:00 - 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
8 μέρες με το Costa Pacifica

Αναχώρηση από Μάλτα

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

1 Άμστερνταμ, Ολλανδία - 17:00
2 Εν πλω - - 
3 Aλεσούντ, Νορβηγία 10:30 19:00
4 Φλαμ, Νορβηγία 7:00 16:00
5 Αντάλσνες, Νορβηγία 9:00 18:00
6 Όλντεν, Νορβηγία 8:00 18:00
7 Χάουγκεσουντ, Νορβηγία 8:00 17:00
8 Εν Πλω - - 
9 Μπρεμερχάφεν, Γερμανία 8:00 17:00
10 Άμστερνταμ, Ολλανδία 8:00 -

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ 
8 μέρες με το Costa Fortuna
Αναχώρηση από Άμστερνταμ

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

1 Πειραιάς - 16:30
2 Κέρκυρα 12:30 18:30
3 Κοτόρ, Μαυροβούνιο 7:00 13:00
4 Βενετία 8:30 16:30
5 Μπριντίζι, Ιταλία 13:30 19:30
6 Κατάκολον 11:00 18:00
7 Σαντορίνη 8:00 17:00
8 Πειραιάς 7:30 -

ΕΛΛΑΔΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΙΤΑΛΙΑ
8 μέρες με το MSC Musica

Αναχώρηση από Πειραιά

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

1 Βαρκελώνη, Ισπανία - 18:00
2 Εν πλω - - 
3 Νάπολη, Ιταλία 7:00 19:00
4 Τσιβιταβέκια, Ρώμη, Ιταλία 6:00 19:00
5 Λιβόρνο, Φλωρεντία, Ιταλία 7:00 19:00
6 Κάννες, Γαλλία 8:00 18:00
7 Πάλμα ντι Μαγιόρκα, Ισπανία 13:00 20:00
8 Βαρκελώνη, Ισπανία 5:00 - 

ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ & ΙΤΑΛΙΑ 
8 μέρες με το Norwegian Epic
Αναχώρηση από Βαρκελώνη
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Έχετε ονειρευτεί ένα γαμήλιο ταξίδι στον κόσμο, με φόντο το απέραντο γαλάζιο; Θέλετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

σας να επισκεφθείτε και να γνωρίσετε μια πληθώρα προορισμών, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα άνεση και χλιδή; Αν τα

έχετε ονειρευτεί όλα αυτά, μπορείτε να συνδυάσετε «το ταξίδι του μέλιτος σας» με μια πολυτελή κρουαζιέρα! 

• Περισσότερες επιλογές κρουαζιέρων και πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.seeyoutravel.com.cy

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

1 Ντουμπάι - 8:00
2 Ντουμπάι - 14:00
3 Μουσκάτ, Όμαν 9:00 22:00
4 Εν πλω - - 
5 Ντόχα, Κατάρ 9:00 20:00
6 Άμπου Ντάμπι 11:00 - 
7 Άμπου Ντάμπι - 23:59
8 Ντουμπάι 8:00 - 

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
8 μέρες με το Costa Diameda

Αναχώρηση από Ντουμπάι

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

1 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο - 20:30
2 Εν πλω - - 
3 Αρούμπα 8:00 21:00
4 Κουρασάο 8:00 20:00
5 Μποναίρ 8:00 17:00
6 Εν πλω - - 
7 Σεν Μάαρτεν 8:00 17:00
8 Σαν Χουάν, Πουέρτο Ρίκο 6:00 - 

ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ 
8 μέρες με το Freedom of the Seas 

Αναχώρηση από Σαν Χουάν

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

1 Μαϊάμι - 16:30
2 Eν πλω - - 
3 Ροατάν, Ονδούρα 9:30 18:00
4 Κόστα Μάγια, Μεξικό 8:00 17:00
5 Koζουμέλ, Μεξικό 7:00 18:00
6 Εν πλω - -
7 CocoCay,Μπαχάμες 8:00 17:00
8 Μαϊάμι 6:00 - 

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ 
8 μέρες με το Symphony of the Seas

Αναχώρηση από Μαϊάμι

Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

1 Σιάτλ - 17:00
2 Εν πλω - - 
3 Κέτσικαν, Αλάσκα 7:00 15:00
4 Τζούνο, Αλάσκα 7:00 13:30
5 Σκάγκουεϊ, Αλάσκα 7:00 17:30
6 Εν πλω - - 
7 Βικτώρια, Καναδάς 16:00 22:00
8 Σιάτλ 8:00 - 

ΑΛΑΣΚΑ
8 μέρες με το Norwegian Bliss 

Αναχώρηση από Σιάτλ



Call us 7777 208038

Οποιοδήποτε ταξίδι κλείνεται μαζί μας, ατομικό ή ομαδικό, θέλουμε να είναι
πολύ πετυχημένο. Σας παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους πιο κάτω
Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμ-
βασης του ταξιδιού σας.  Η συμμετοχή σας, σε οποιοδήποτε ταξίδι του τουριστικού
μας γραφείου προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγ-
κεκριμένου ταξιδιού και την αποδοχή των γενικών όρων συμμετοχής. 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
Η εταιρία μας See You Travel Ltd είναι ένα ταξιδιωτικό γραφείο με έδρα τα

Λατσιά, στη Λευκωσία.     Είμαστε εγγεγραμμένο μέλος του ΚΟΤ, του ΑCTA, της
ΙΑΤΑ και του BSP Κύπρου.

2. ΠΕΛΑΤΗΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ)
Εσείς είστε ο κάθε πελάτης/ ταξιδιώτης που συμμετέχει σ’ ένα από τα ταξι-

διωτικά μας προγράμματα είτε με οργανωμένο ταξίδι ή μόνος σας ή σαν μέλος
μίας ομάδας. Με τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα
συνεπάγεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής. 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών, το γραφείο λειτουργεί ως μεσάζων και αν-

τιπρόσωπος όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, τις θαλάσσιες μεταφορές,
τα ξενοδοχεία και άλλες υπηρεσίες εδάφους στους οποίους δεν έχει άμεσο
έλεγχο. Ο ρόλος του είναι καθαρά διαμεσολαβητικός για τη παροχή υπηρεσιών
στους πελάτες και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλεί-
ψεων που οφείλονται στην υπαιτιότητα του γραφείου. Συνεπώς το γραφείο,
δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αλλαγές ή ακυ-
ρώσεις των προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και τις έμμεσες
συνέπειες τους. Εξαιρείται  επίσης, από οποιανδήποτε ευθύνη για απώλεια,
προσωπική βλάβη ή ζημιά που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας ή / και
άλλους λόγους εκτός του ελέγχου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης απώ-
λειας, κλοπής, ζημιάς ή καθυστέρησης στην παράδοση αποσκευών, καθώς
επίσης και αλλαγές ξενοδοχείων ή και πτήσεων λόγω υπέρ-κρατήσεων (over
bookings). Επιπλέον, όπου παρουσιάζεται οργανωμένο πρόγραμμα αυτό υπόκειται
σε αλλαγές στην σειρά ή στην εκτέλεση του χωρίς καμία μείωση στην παροχή
των υπηρεσιών. Το γραφείο μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη συνεπέστερη
εκτέλεση των προγραμμάτων του και γενικά του ταξιδιού καθώς προσπαθεί να
εξυπηρετήσει τέτοιες περιπτώσεις χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί για το γραφείο
ευθύνη  ή υποχρέωση κάλυψης των οποιονδήποτε έκτακτων δαπανών που πι-
θανόν να χρειαστούν, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν όπως και στις περι-
πτώσεις ανωτέρας βίας από τους ίδιους τους πελάτες. 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Η κυριότερη ευθύνη που φέρουν οι ταξιδιώτες είναι αναφορικά με τα ταξι-

διωτικά τους έγγραφα. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των
ταξιδιωτικών εγγράφων που χρειάζονται για να ταξιδέψουν καθώς και για το
αν αυτά βρίσκονται σε ισχύ (ταυτότητα/ διαβατήριο/ θεωρήσεις βίζας/ κάρτα
εμβολισμού κ.ά). Αν κατέχουν ξένο διαβατήριο οφείλουν να το γνωστοποιήσουν
έγκαιρα στην εταιρεία μας. Επιπρόσθετη ευθύνη των ταξιδιωτών είναι και η δή-
λωση για εισαγωγή / εξαγωγή συναλλάγματος ή και αγαθών, ανάλογα με τις
διαδικασίες που απαιτούνται σε κάθε χώρα.  Βασική υποχρέωση επίσης, όσων
συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια, είναι η έγκαιρη προσέλευση τους στις εκδη-
λώσεις του προγράμματος και η συμμόρφωση τους απέναντι στις υποδείξεις
των συνοδών.  Τα φιλοδωρήματα είναι επίσης ευθύνη του ταξιδιώτη, και πλη-
ρώνονται επί τόπου με εξαίρεση τις εταιρίες που τα ζητούν συνολικά εκ των
προτέρων.

5. KΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
Η δήλωση συμμετοχής και η κράτηση θέσης στο ταξίδι, είναι έγκυρη μόνο

όταν καταβληθεί η απαιτούμενη προκαταβολή. 

6. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA)
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ / ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Είναι δική σας ευθύνη η προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών και δικαιολο-

γητικών 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 αναχώρησης σας.
Το πάσο δεν γίνεται αποδεκτό σε καμία χώρα.  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 εξα-

κριβώσετε 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 δεν σας επιτραπεί η είσοδος στη χώρα που
επισκέπτεστε, η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.  Θα προσπαθήσουμε να
σας βοηθήσουμε αλλά κάθε προσπάθεια μας θα είναι δείγμα καλής θελήσεως.
Στην περίπτωση αυτή επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ζητήσουμε από
εσάς το κόστος που προκαλέσατε στο ταξίδι.

7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα / οικογένεια σας ακυρώσει τη συμμετοχή

του, χρειάζεται να μας γνωστοποιήσει γραπτώς την απόφαση του αυτή. Η ακύ-
ρωση θα ισχύει από τη μέρα που θα λάβουμε γραπτώς την απόφαση ακύρωσης
της συμμετοχής. Στη περίπτωση αυτή θα ισχύουν ακυρωτικά (κατ’ άτομο) σύμ-
φωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των αεροπορικών εταιρειών και ξενο-
δοχείων την ημέρα κράτηση τους. Μπορούμε να διευθετήσουμε για εσάς, ασφά-
λεια ταξιδιού που να καλύπτει τυχόν ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι.
Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες.   

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
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. Στις περιπτώσεις αυτές
έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 

Α. Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε πε-
ρίπτωση ακριβότερης τιμής πώλησης, η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς. 

B. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που έχετε καταβάλει. 

9. ΠΤΗΣΕΙΣ 
Είναι πολύ πιθανόν οι πτήσεις να είναι γεμάτες και ζευγάρια να μην καθίσουν

μαζί. Γίνεται πάντα ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουμε όλες τις επι-
θυμίες. Οι πτήσεις που χρησιμοποιούμε είναι ενδεχόμενο να μην είναι απευθείας
και να προϋποθέτουν αλλαγή αεροσκάφους σε ενδιάμεσο σταθμό. Οι συγκε-
κριμένες πτήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε καθώς και οι ενδιάμεσοι σταθμοί
δίνονται πριν την αναχώρηση. Τέλος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον τύπο
αεροσκάφους διότι οι αεροπορικές εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής,
την τελευταία στιγμή χωρίς προειδοποίηση. 

10. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Η υποβολή παραπόνων, θα πρέπει να γίνεται, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

γνωστοποιώντας στον τοπικό αντιπρόσωπο της εταιρίας μας ή απευθείας στα
γραφεία μας το πρόβλημα, για να γίνει προσπάθεια επίλυσης του.  Δεν μπορεί
να γίνει αποδεκτό παράπονο μετά την επιστροφή στην Κύπρο, εάν αυτό δεν
έχει αναφερθεί προηγουμένως και αν δεν έχει δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για
να επιλυθεί το πρόβλημα επί τόπου.  Σε κάθε περίπτωση που το πρόβλημα
τελικά παραμείνει άλυτο, παράπονο θα πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία μας
το αργότερο εντός 7 ημερών από την λήξη του ταξιδιού. 

11. 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 κα-
νονισμός της ΙΑΤΑ για τις αεροπορικές εταιρίες και οι αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις
για κάθε μεταφορικό μέσο και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη στις περιπτώσεις
αυτές περιορίζεται σύμφωνα με τις συνθήκες αυτές. Αν συμβεί να χάσετε βαλίτσα
κατά τη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού η αεροπορική εταιρία θα φροντίσει να
τη βρει και στη σπάνια περίπτωση που χαθεί θα σας αποζημιώσει.

12. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ 
Για τα οργανωμένα ταξίδια που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό, διορ-

γανωτής είναι το Seeyou Travel Ltd σε συνεργασία με άλλους διοργανωτές τα-
ξιδιών στο εξωτερικό.  

13. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 
Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για τη σωστή καταχώρηση των διάφορων στοι-

χείων και λεπτομερειών στο έντυπο μας. Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις
ώρες πτήσεων. Εκδρομές, ξεναγήσεις κρουαζιέρες ή σαφάρι μπορούν ν’ αλ-
λάξουν για τοπικές αιτίες. Ο διοργανωτής και ο σχεδιαστής του παρόν εντύπου
δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά εκδρομών.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ






