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ΕΛΛΑΔΑ
RELAX. REFRESH. REVIVE.

Τα ελληνικά νησιά με την παραδοσιακή τους αρχιτεκτονική αποτελούν πόλο έλξης για κάθε επισκέπτη κάθε
χρόνο. Το κάθε νησί με τον δικό του χαρακτήρα, άλλα πιο πολυσύχναστα και κοσμοπολίτικα κι’ άλλα πιο
ιδιαίτερα ήσυχα σαν καλά κρυμμένα μυστικά. Προσφέρονται ταξιδιωτικά πακέτα με απευθείας σύνδεση
στην Κρήτη ( Χανιά και Ηράκλειο), Ρόδο, Κέρκυρα, Σκιάθο, Σαντορίνη, Μύκονο, Ζάκυνθο, Καβάλα ( Θάσο) και
Πρέβεζα ( Λευκάδα, Παξούς, Σίβωτα). Η αεροπορική σύνδεση για τα υπόλοιπα νησιά είναι μέσω Αθηνών για
όσες μέρες επιθυμείτε.
Για τα πακέτα των Ελληνικών νησιών επικοινωνήστε με τα γραφεία μας.

Ζαγόρι άγριο τοπίο, απόκρημνοι βράχοι, πετρόκτιστα χωριά, παραδοσιακές γεύσεις και πάνω απ’ όλα,
ιστορία αιώνων συνθέτουν το προφίλ των χωριών του Ζαγορίου. Ενδεικτική τιμή πακέτου 4 ημερών από
625 ευρώ/άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Aegean
για Ιωάννινα , 1
διανυκτέρευσης στα Ιωάννινα στο 4* Boutique Lake Spirit και 2 διανυκτερεύσεων στο Ζαγόρι στο 4* Kipoi
Suites με πρόγευμα καθημερινά , φόρων και μεταφορών αεροδρομίων
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Ιωάννινα των παραδόσεων και των θρύλων, των ασημουργών και των Ευεργετών. Η φυσική ομορφιά της
λίμνης και των βουνών, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική , η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και οι τοπικές
γεύσεις προσδίδουν στην πόλη ένα μοναδικό χαρακτήρα.

ΕΛΛΑΔΑ
RELAX. REFRESH. REVIVE.

Μέτσοβο στην Ήπειρο, μια ζωντανή πόλη με αναρίθμητα ιστορικά αξιοθέατα, περικυκλωμένη από κατάφυτα βουνά,
αποτελεί σημείο αναφοράς του χειμερινού τουρισμού. Σε υψόμετρο πέρα των 1000 μέτρων σε μια από τις
ομορφότερες πλαγιές της Πίνδου, στο «σταυροδρόμι» της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της ΔυτικήςΜακεδονίας
είναι σκαρφαλωμένο το Μέτσοβο. Χτισμένο αμφιθεατρικά στις πλαγιές, απλώνει νωχελικά τις κεραμιδένιες στέγες
και τα ξύλινα χαγιάτια του, ανάμεσα από οξιές και έλατα. Ενδεικτική τιμή πακέτου 4 ημερών από 576 ευρώ/άτομο
συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Aegean για Ιωάννινα , 1 διανυκτέρευσης στα Ιωάννινα στο 4*
Boutique Lake Spirit και 2 διανυκτερεύσεων στο Μέτσοβο στο 3* ‘Άρωμα Δρυός με πρόγευμα καθημερινά ,
φόρων και μεταφορών αεροδρομίων.
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Μετέωρα. Τα θεόρατα βράχια των Μετεώρων δεσπόζουν επιβλητικά στην Καλαμπάκα μεταξύ των βουνών Κόζιακα
και Αντιχασίων. Αυτό το μεγαλούργημα της φύσης αποκαλύπτει όλο του το μεγαλείο αιώνες τώρα, καθώς αποτελεί
ένα μοναδικό σε ομορφιά γεωλογικό φαινόμενο και ένα σημαντικό μνημείο της Ορθοδοξίας. Τα Μετέωρα που
έχουν χαρακτηριστεί το δεύτερο Άγιον Όρος συνεχίζουν τη μοναστική παράδοση εδώ και έξι περίπου
αιώνες…Ενδεικτική τιμή πακέτου 4 ημερών από 550 ευρώ/άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου
με Cobalt για Θεσσαλονίκη, 3 διανυκτερεύσεων στο 5* Divani Meteora με πρόγευμα καθημερινά , φόρων και
μεταφορών αεροδρομίων.
Καλάβρυτα από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της Αχαΐας όπου το πλούσιο ανάγλυφο, το συναρπαστικό φυσικό
περιβάλλον και η ποικιλία της βλάστησης συνυπάρχουν αρμονικά με τα παραδοσιακά ορεινά χωριά , αξιόλογα
αρχαιολογικά ευρήματα και σημαντικά θρησκευτικά μνημεία. Ο τόπος συνδέεται με κορυφαίες στιγμές της
Ελληνικής ιστορίας ( Επανάσταση του 1821 και αντίσταση κατά της Γερμανικής κατοχής) και ζωντανεύει με την
δημιουργία του χιονοδρομικού κέντρου και την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού. Ενδεικτική τιμή πακέτου 4
ημερών από 520 ευρώ/άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Cobalt για Αθήνα , 3
διανυκτερεύσεων στα Καλάβρυτα στο 5* Kalavryta Canyon με πρόγευμα καθημερινά, φόρων και μεταφορών
αεροδρομίων.

ΕΛΛΑΔΑ
RELAX. REFRESH. REVIVE.

Πήλιο καλοκαιρινός προορισμός με τις παραλίες, την πλούσια βλάστηση και τα γάργαρα νερά των πηγών και
χειμερινός με το πλούσιο χιόνι να σκεπάζει το τοπίο, την ορεινή ομορφιά και τη ζεστή ατμόσφαιρα των
πετρόκτιστων σπιτιών και των αναμμένων τζακιών . Το Πήλιο Καλωσορίζει τους επισκέπτες που αναζητούν
ηρεμία και επαφή με την άγρια φύση του βουνού και την γραφική ομορφιά των χωριών του.Ενδεικτική τιμή
πακέτου 4 ημερών από 430 ευρώ/άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Cobalt για
Θεσσαλονίκη , 3 διανυκτερεύσεων στο Πήλιο στο 4*Santikos Mansion με πρόγευμα καθημερινά , φόρων
και μεταφορών αεροδρομίων.

Αράχωβα χτισμένη στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού η κοσμοπολίτισσα Αράχωβα συγκεντρώνει κάθε
χρόνο τους λάτρεις των χειμερινών σπορ και προσφέρει απλόχερα τη ζεστή φιλοξενία, τη νυκτερινή
διασκέδαση. Ενδεικτική τιμή πακέτου 4 ημερών από 520 ευρώ/άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού
εισιτηρίου μεCobalt για Αθήνα , 3 διανυκτερεύσεων στην Αράχωβα στο 5* Aegli με πρόγευμα καθημερινά,
φόρων και μεταφορών αεροδρομίων.
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Καιμακτσαλάν η «λευκή κορυφή» όπως φανερώνει το όνομα του, βρίσκεται στο όρος Βοράς και είναι ένα
από τα πιο δημοφιλή χειμερινά θέρετρα της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Απολαύστε χιόνι και Μακεδονική
φιλοξενία . Ενδεικτική τιμή πακέτου 4 ημερών από 525 ευρώ/άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού
εισιτηρίου μεCobalt για Θεσσαλονίκη , 3 διανυκτερεύσεων στο Καιμακτσαλάν στο 4* NeueDomotel με
πρόγευμα καθημερινά , φόρων και μεταφορών αεροδρομίων.

ΝΤΟΥΜΠΑΙ
VISIT. EXPLORE. BELIEVE.
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Από τους πιο πολυτελείς προορισμούς και ταχύτερα αναπτυσσόμενες πόλεις σ ‘ ολόκληρο τον κόσμο,
ανήκει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αποτελεί το εμπορικό, οικονομικό και τουριστικό κέντρο της
χώρας. Αν λατρεύετε την πολυτέλεια και το glamour τότε σίγουρα η εκσυγχρονισμένη του πλευρά που
συνάδει απόλυτα με το 21ο αιώνα θα σας κερδίσει. Ιδανικός προορισμός για οικογένειες με παιδιά με
δυναμικά ενυδρεία, δελφινάρια, θεματικά πάρκα , ψώνια μέχρι και κλειστό χιονοδρομικό κέντρο. Ελκυστικός
προορισμός ή και σταθμός πριν ή μετά από μακρινό προορισμό για ζευγάρια, με πολυτελή διαμονή, γνωστές
αλυσίδες εστιατορίων, όπερα, Skybars & cocktails, μουσικά σιντριβάνια, τεχνητά νησιά ..
Ενδεικτική τιμή πακέτου 5 ημερών στο Ντουμπάι από 930 ευρώ το άτομο σε δίκλινο συμπεριλαμβανομένων
αεροπορικού εισιτηρίου με Emirates, φόρων και μεταφορών αεροδρομίων, 4 διανυκτερεύσεων σε 4* με
πρωινό καθημερινά. Δραστηριότητες , εισιτήρια όπερας, θεάτρου, συνδυασμός με άλλο Εμιράτο σε
επιπρόσθετο κόστος.

ΙΝΔΙΚΟΣ
ΩΚΕΑΝΟΣ
IMAGINE. SENSE. NOURISH.

Ενδεικτική τιμή πακέτου 6 ημερών στις Μαλδίβες
από 1800 ευρώ το άτομο σε δίκλινο
συμπεριλαμβανομένων αεροπορικού εισιτηρίου με Emirates, φόρων και μεταφορών αεροδρομίων με
ταχύπλοο σκάφος, 5 διανυκτερεύσεων σε 5* με πρωινό καθημερινά.
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Μαγευτείτε από τον παράδεισο που σας περιμένει να τον ανακαλύψετε! Κρυστάλλινα νερά, απαράμιλλος
θαλάσσιος πλούτος, κοράλλια, ηφαιστειογενείς σχηματισμοί και εξωτικά φυτά που δεν θα συναντήσετε
πουθενά αλλού στον κόσμο, είναι τα κυριότερα στοιχεία που συνθέτουν το τοπίο του Ινδικού Ωκεανού.
Ζήστε μια ανεπανάληπτη εμπειρία στον τροπικό Μαυρίκιο, κολυμπήστε στα ζεστά καταγάλανα νερά του,
περιηγηθείτε στα γραφικά χωριουδάκια του, τους ορμητικούς καταρράκτες, τα μοναδικά φυσικά πάρκα και
μαγευτείτε από τη «χρωματιστή γη», απομεινάρι των ηφαιστειακών σχηματισμών του νησιού. Γνωρίστε τις
Σεϋχέλλες. Νιώστε πραγματικά σαν ναυαγός σε κάποιο από τα 115 νησιά του μοναδικού αυτού
συμπλέγματος! Γαλαζοπράσινα νερά, κάτασπρες παραλίες, φλογερός ήλιος, απόκρημνα γρανιτένια βράχια
που φτάνουν ως την θάλασσα και ανάμεσά τους τροπική βλάστηση. Επισκεφθείτε τις Μαλδίβες. Tα νησιά
αυτά, αν και είναι δημιουργία κοραλλιογενών σχηματισμών, είναι ένας παράδεισος από ατόλες,
λιμνοθάλασσες και υφάλους. Διαθέτουν θαλάσσιο πλούτο από κοράλλια, σπάνια είδη ψαριών, και είναι το
ιδανικότερο μέρος για καταδύσεις και απόλυτη χαλάρωση.

ΜΠΑΝΓΚΟΚ
ΠΟΥΚΕΤ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
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COLOUR. GLOW. IMPRESS

Η Ταϊλάνδη, χάρη στο εκπληκτικό της τοπίο αποτελεί έναν από τους γνωστότερους προορισμούς για γαμήλια ταξίδια,
που σκοπό έχουν τη χαλάρωση και την ηρεμία. Η Μπανγκόκ είναι μια κοσμοπολίτικη μεγαλούπολη, χαώδης και εξωτική,
χτισμένη στον ποταμό Τσάο Πράγια και ονομάζεται «Βενετία της Ανατολής» από τις πολυάριθμες διώρυγες και κανάλια
(κλονγκ) που τη διατέμνουν. Ξεχωρίζουν το Βασιλικό Παλάτι, που έχει χαρακτηρισθεί ως το 8ο θαύμα του κόσμου, ναοί
με πολύχρωμες πορσελάνινες διακοσμήσεις, στούπες, πύργοι, επιβλητικές θεότητες, επίχρυσοι δράκοι, μυθολογικές
μορφές και εκπληκτικές τοιχογραφίες. Στο Ραμαγιάνα (Ramakien), βρίσκεται και ο Ναός του Σμαραγδένιου Βούδα με το
περίφημο άγαλμα του Βούδα από νεφρίτη πάνω σε χρυσό θρόνο στολισμένο με πολύτιμα πετράδια, που φυλάσσεται σε
μια γυάλινη προθήκη.
Στο Πουκέτ, η οργιώδης βλάστηση, το καταπράσινο τοπίο, τα δάση από μπαμπού και φοινικόδεντρα, τα κρυστάλλινα
νερά της πάντα ζεστής θάλασσας, ο κοραλλιογενής βυθός και τα ηλιοβασιλέματα που σου κόβουν την ανάσα
δημιουργούν ένα ειδυλλιακό σκηνικό που σε συνδυασμό με τις αναρίθμητες ανέσεις του νησιού προσφέρουν ιδανικές
συνθήκες για διακοπές γεμάτες διασκέδαση και χαλάρωση.
Στη Σιγκαπούρη θα κάνετε τα ψώνια σας στη «Λεωφόρο των Ορχιδεών», θα επισκεφτείτε το Ζωολογικό Κήπο, έναν από
τους καλύτερους της Ασίας, και θα εντυπωσιαστείτε από τους επιβλητικούς ουρανοξύστες.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 11 ημερών από 1900 ευρώ το άτομο σε δίκλινο συμπεριλαμβανομένων αεροπορικού
εισιτηρίου με Emirates, φόρων και μεταφορών αεροδρομίων, 3 διανυκτερεύσεων σε 5* στην Μπανγκόκ, 3
διανυκτερεύσεων σε 5* στο Πουκέτ και 2 διανυκτερεύσεων σε 5* στη Σιγκαπούρη με πρωινό καθημερινά.
Περιηγήσεις και δραστηριότητες σε επιπρόσθετο κόστος.

ΜΠΑΛΙ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΝΤΟΥΜΠΑΙ

Το Μπαλί είναι πολύ γνωστό ως “Το νησί της θεάς” ή ως “Το νησί των χιλιάδων Putas/Ναών”.
Ο συνδυασμός των φιλικών, φιλόξενων ανθρώπων, οι φυσικές καλλονές του νησιού, ένας γοητευτικός οπτικός
πολιτισμός εμποτισμένος με πνευματικότητα, και θεαματικές παραλίες για σπουδαίο σέρφινγκ και καταδύσεις, και
το ευχάριστο κλίμα του νησιού, έχουν καταστήσει το Μπαλί ως το αδιαφιλονίκητο “νούμερο ένα” τουριστικό
προορισμό της Ινδονησίας. Το βόρειο τμήμα, αποτελεί το ιδανικό κρησφύγετο, με μερικές από τις ομορφότερες
παραλίες του νησιού, κρυμμένα χωριουδάκια, λίμνες και μια πιο ήσυχη κοινωνική και βραδινή ζωή. Το νότιο τμήμα
του νησιού περιλαμβάνει αρκετές μεγάλες περιοχές, όπως είναι οι Kuta, Legian, Seminyak όπου θα συναντήσετε
μερικές από τις ωραιότερες παραλίες του νησιού. Η περιοχή του πριβέ παραλιακού θερέτρου στη Nusa Dua
φιλοξενεί ξενοδοχεία πέντε αστέρων και θέρετρα, και φανταστικά εμπορικά κέντρα.
Στη Σιγκαπούρη, τρία εκατομμύρια άνθρωποι, ένα μαγευτικό συνονθύλευμα έξι θρησκειών και πέντε φυλών
συμβιώνουν σε μια μοναδική πολιτιστική αρμονία. Οι Κινέζοι εκπροσωπούν το 76% του πληθυσμού, το υπόλοιπο
το μοιράζονται Μαλαισιανοί και Ινδοί. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι η ψυχή της πόλης έχει χαθεί στα βάθη των ναών
του χρήματος. Ωστόσο και εδώ ο χώρος αποπνέει μια έντονη αίσθηση ηρεμίας και αρμονίας.
Σταθμός στην επιστροφή στο Ντουμπάι, μια από τις πιο δυναμικές πόλεις του κόσμου, που έχει τα πρωτεία σε
αρχιτεκτονική.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 12 ημερών από 1800 ευρώ το άτομο σε δίκλινο συμπεριλαμβανομένων αεροπορικού
εισιτηρίου με Emirates, φόρων και μεταφορών αεροδρομίων, 5 διανυκτερεύσεων στο Μπαλί (3 σε Ούμπουντ και
2 σε Σανούρ) σε 5* 3 διανυκτερεύσεων στην Σιγκαπούρη και 2 διανυκτερεύσεων στο Ντουμπάι με πρωινό
καθημερινά. Περιηγήσεις και δραστηριότητες σε επιπρόσθετο κόστος.
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REVEAL. ENAMOUR. ENGAGE.

ΚΟΥΒΑ
COLOUR. PLEASE. GRATIFY.

Συνυφασμένη με το τροπικό κλίμα, τις λευκές αμμουδιές, τα πούρα, το ρούμι και την σάλσα η Κούβα επιλέγεται
χρόνο με χρόνο από πάρα πολλούς ταξιδιώτες . Η πολύχρωμη πρωτεύουσα Αβάνα ξεδιπλώνει δείγματα
καλοδιατηρημένης αρχιτεκτονικής από την Ισπανική αποικιοκρατία. Πολύ σημαντικό στοιχείο στην κουλτούρα της
Κούβας είναι το γεγονός ότι είχε επιδράσεις από διάφορους πολιτισμούς, κυρίως από την Ισπανία και Αφρική.

Ενδεικτική τιμή 10 ημερών από 3860 ευρώ / άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Cobalt για
Λονδίνο και Virgin για Αβάνα, φόρων, μεταφορών αεροδρομίων και μεταξύ πόλεων, 7 διανυκτερεύσεων σε 4.5*
στην Κούβα με πλήρη διατροφή, ξεναγήσεων και δικαιωμάτων εισόδων.
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Η μουσική παράδοση της Κούβας είναι πολύ πλούσια και η πιο γνωστή πτυχή της κουλτούρας της. Το βασικό είδος
αυτής της μουσικής είναι το σον, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για άλλες μουσικές φόρμες όπως τη σάλσα, τη
ρούμπα και το μάμπο, καθώς και το πιο αργό τσα-τσα-τσα. Η ρούμπα προέρχεται από την πρώιμη αφρο-κουβανική
κουλτούρα. Η παραδοσιακή μουσική της Κούβας όλων των ειδών χαίρει μεγάλης εκτίμησης σε όλο τον κόσμο.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
DISCOVER. OBSERVE. EXPLORE.
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Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου όπου μπορείτε να περάσετε βδομάδες, μήνες χωρίς να βαρεθείτε, κάνοντας
βόλτες στις μεγάλες πόλεις και εξερευνώντας τα εθνικά πάρκα της. Μια ιδέα είναι μια βόλτα με ταχύπλοο στο
λιμάνι του Σίδνεϊ, φωτογραφίζοντας ένα από τα πιο δυναμικά σύμβολα της πόλης, την Όπερα! Πρωινό στο
Uluru Kata Tjuta National Park έχοντας θέα το Ayers Rocks! Και βέβαια κατάδυση στο μεγάλο κοραλλιογενές
φράγμα, το όποιο είναι ένα από τα διαμάντια της Αυστραλίας και το όνειρο κάθε δύτη να βρεθεί εκεί! Η
Μελβούρνη είναι περίφημη για τα τρία σπουδαία πάρκα της (το Εθνικό, της Βικτωρίας και της Αλεξάνδρας)
και τους Βασιλικούς βοτανικούς κήπους, από τους σπουδαιότερους του κόσμου στο είδος τους, με
περισσότερα από 10. 000 διαφορετικά είδη δένδρων και φυτών, που την περιβάλλουν, κατά μήκος του
ποταμού Γιάρρα. Από τα αξιολογότερα κτίρια της πόλης θεωρούνται η Εθνική Πινακοθήκη της Βικτωρίας, το
Νομισματοκοπείο, το Αστεροσκοπείο, το Πανεπιστήμιο καθώς και οι καθεδρικοί ναοί (Αγγλικανικός και
Ρωμαιοκαθολικός). Στο Μπρισμπέιν, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη και πολιτιστικό κέντρο της πολιτείας
Κουΐνσλαντ, ο επισκέπτης ρίχνει μια κλεφτή ματιά στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον. Γνωριστείτε με τους
ντόπιους πάνω στο Βουνό Κουτθα, ταξιδέψτε στον ποταμό του Μπρισμπέιν με ταχύπλοο Σίτι Κατ έως την
αμμουδερή παραλία της Νότιας Όχθης και χαζέψτε τα τρισχαριτωμένα κοάλα και καγκουρό.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 12 ημερών από 2215 ευρώ το άτομο σε δίκλινο συμπεριλαμβανομένων
αεροπορικού εισιτηρίου με Qatar, φόρων αεροδρομίων, 3 διανυκτερεύσεων σε 5* στην Μελβούρνη, 3
διανυκτερεύσεων σε 5* στο Μπρίσμπεϊν, 3 διανυκτερεύσεων σε 4* στο Σύδνεϋ χωρίς πρόγευμα.
Περιηγήσεις και δραστηριότητες σε επιπρόσθετο κόστος.
Χρειάζεστε Visa για Αυστραλία.

ΓΑΛΛΙΚΗ
ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ
Λος Άντζελες. Μπόρα-Μπόρα. Λας Βέγκας.

OBLIGE. ADORE. LUXURIATE

Ενδεικτική τιμή πακέτου 12 ημερών από 5370 ευρώ συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με British
Airways και τοπικών αερομεταφορών, φόρων, μεταφορών αεροδρομίων στη Γαλλ. Πολυνησία, 2 διανυκτερεύσεων στο
Λος ‘Αντζελες σε 4* χωρίς πρόγευμα και 2 στο Λας Βέγκας σε 5* χωρίς πρόγευμα, 6 διανυκτερεύσεων στην Πολυνησία
με πρόγευμα καθημερινά.
Χρειάζεστε βίζα για Αμερική.
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Αν και οι Δυτικές Πολιτείες Αμερικής προσφέρονται σαν ταξιδιωτική πρόταση πιο κάτω συνδυάζονται πριν και μετά
από τον μακρινό επίγειο παράδεισο της Γαλλικής Πολυνησίας .. Νερά πρασινογάλαζα, εντυπωσιακά διάφανα, βλάστηση
οργιώδης που διακόπτεται από λωρίδες λευκής άμμου. Δεν λείπει και η μαύρη άμμος βεβαίως καθώς τα περισσότερα
νησιά της Πολυνησίας είναι δημιούργημα ηφαιστειακών εκρήξεων. Κτίσματα ελάχιστα ¬ οι περίφημες καλύβες πάνω
στο νερό ανήκουν στα πολυτελή ξενοδοχεία και στις πιρόγες. Πανύψηλοι κοκκοφοίνικες με κορμούς που βυθίζονται
σχεδόν στο νερό και πρασινόμαυρα, απότομα βουνά που οι κορφές τους χάνονται στην ομίχλη. Τα χρώματα στην
Πολυνησία στα φρούτα, στα λουλούδια ή και στα ρούχα των ανθρώπων ¬ είναι απολύτως μπαρόκ.
Το τροπικό φως εδώ δεν φθίνει ποτέ, ούτε ακόμη και στο ηλιοβασίλεμα. Χάνεται απλώς.

ΝΟΤΙΟΣ
ΑΦΡΙΚΗ
EVOKE. THRILL. ACTIVATE.
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Στο νοτιότερο τμήμα της Αφρικής, της απόλυτα μυστηριώδους και εξωτικής «μαύρης ηπείρου», η χώρα της
Νοτίου Αφρικής παρέμενε ανεξερεύνητη επί αιώνες από τις Ευρωπαίους, μέχρι που ερευνητές όπως ο
David Livingstone και οι εικόνες και οι εμπειρίες που συνέλεξε για τον σχεδόν πρωτόγονο πολιτισμό των
ιθαγενών, για την απερίγραπτη ομορφιά των καταρρακτών Βικτόρια, καθώς και άλλων απαράμιλλης
ομορφιάς τοπίων, γνωστοποίησε σε όλο τον κόσμο την ομορφιά αυτής της χώρας δημιουργώντας έναν
μυστηριώδη μύθο γύρω από το όνομά της. Μία χώρα με αχανείς εκτάσεις και καταγάλανους ουρανούς, μία
χώρα αντιθέσεων και οριακών ισορροπιών, που συνδυάζει το Μεσογειακό κλίμα, τις θαυμάσιες παραλίες,
τους αμπελώνες του Νοτιοδυτικού Ακρωτηρίου και το ξερό και άνυδρο τοπίο της σαβάνας του
Βορειοδυτικού Ακρωτηρίου. Είναι περισσότερο διάσημη για τα σαφάρι που διοργανώνονται και τα άγρια
τοπία της, παρά για τις εξίσου όμορφες, κοσμοπολίτικες πόλεις της, τα επιβλητικά βουνά της, τις μαγευτικές
παραλίες και τον φιλόξενο λαό της. Το ηλιόλουστο και ξηρό κλίμα της χώρας αυτής την καθιστά ιδανικό
προορισμό για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ, του ψαρέματος, της ορειβασίας, του rafting κ.λπ.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 10 ημερών από 3425 ευρώ/ άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού
εισιτηρίου με Qatar για Κέιπ Τάουν και από Καταρράκτες Βικτώρια, φόρων, μεταφορών αεροδρομίων , 3
διανυκτερεύσεων στο Κέιπ Τάουν σε 5* με πρόγευμα, 3 διανυκτερεύσεων στους καταρράκτες Βικτώρια σε
4* με πρόγευμα και 3 διανυκτερεύσεων σε 5*λότζ στο εθνικό πάρκο της Ζιμπάμπουε για σαφάρι με πλήρης
διατροφή, μεταφορών εντός της Αφρικής, σαφάρι.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ENVISION. FANTASIZE. REALIZE.

Εδώ το σκηνικό δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της ιστορίας του νησιού: έντονη παρουσία της
αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής, κάποια εντυπωσιακά κτίρια, λιτά σπίτια και χρώματα, αρώματα Ασίας.
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Έξω από την πόλη το τοπίο γίνεται τροπικό, αλλά όχι μονότονο. Η μαγεία της Σρι Λάνκα ξεκινά από τις
πανέμορφες παραλίες του Ινδικού Ωκεανού, συνεχίζεται στις τροπικές ζούγκλες και τις ψηλές οροσειρές,
αλλά και στα highlands. Κατά την παραμονή σας στο νησί μπορείτε να περάσετε ατελείωτες ώρες δίπλα στο
κύμα, να κολυμπήσετε στους καταρράκτες ή να πάτε για σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο της Yala. Εδώ βρίσκεται
ένα μόνο δείγμα της τεράστιας πανίδας που μπορείτε να βρείτε στο νησί. Η προσπάθειά των κατοίκων να
μην θυσιάσουν την χώρα στον βωμό του χρήματος έχει επιβραβευτεί και από την UNESCO με οκτώ Μνημεία
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από ερείπια αρχαίων πόλεων έως απίστευτα διατηρημένους ναούς.

Ενδεικτική τιμή πακέτου 8 ημερών από 1880 ευρώ / άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου
με Qatar για Κολόμπο, 6 διανυκτερεύσεων σε 5* με πρόγευμα καθημερινά, φόρων και μεταφορών
αεροδρομίων, όλων των ξεναγήσεων . ( δικαιώματα εισόδων σε επιπρόσθετο κόστος)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΦΡΙΚΗ
SEEK. EXPLORE. VENTURE.

Ενδεικτική τιμή πακέτου 10 ημερών από 4270 ευρώ/ άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με
Qatar, φόρων αεροδρομίων, μεταφορών αεροδρομίων και εσωτερικά των χωρών Κένυας και Τανζανίας,
9 διανυκτερεύσεων σε 4* lodges με πλήρη διατροφή εκτός της 1ης νύκτας ( μόνο δείπνο), σαφάρι.
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Στις μέρες μας, η ίδια λέξη που στα σουαχίλι σήμαινε ομαδικό κυνήγι, έχει δώσει τη θέση της στον νεολογισμό
«game drive». Άλλωστε περί αυτού πρόκειται: μια ανεπανάληπτη εμπειρία οδήγησης μέσα σε προστατευμένες από
διεθνείς συμβάσεις περιοχές, στις οποίες ζουν ελεύθερα τα μεγαλύτερα θηλαστικά της γης. Την πρωτοκαθεδρία
σ’αυτό το είδος εναλλακτικού τουρισμού έχει αδιαμφισβήτητα η Τανζανία, μια χώρα όπου το 25% της συνολικής
έκτασης (που είναι ίση με της Γαλλίας και της Γερμανίας μαζί) αποτελείται από εθνικά πάρκα! Μάλιστα στις βόρειες
επαρχίες της βρίσκονται τα τρία σημαντικότερα, από πλευράς πανίδας πάρκα της αφρικανικής ηπείρου: το
Σερεγκέτι, το Νγκόρο Νγκόρο και η λίμνη Μανιάρα. Οι προστατευμένες αυτές περιοχές μαζί με το γειτονικό
υψίπεδο του Λονγκίντο, την πατρώα γη των Μασάι, είναι από τα ελάχιστα μέρη του κόσμου που η οργανωμένη
περιήγηση είναι από μόνη της ένα ντοκιμαντέρ.

ΝΕΑ
ΖΗΛΑΝΔΙΑ
REVEAL. PERCEIVE. UNCOVER.
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Η γεωγραφικά απομονωμένη Νέα Ζηλανδία, έχει τόσα να προσφέρει στον επισκέπτη, όσα θα τον κάνουν να μη
μετανιώσει λεπτό για το πολύωρο και πολυέξοδο ταξίδι του να φτάσει εκεί. Αποτελείται από 2 μεγάλα και πολλά
μικρότερα νησιά στα νοτιοδυτικά του Ειρηνικού Ωκεανού, και εκεί, εκτός από το μεγαλείο της φύσης, θα έχετε την
ευκαιρία να γνωρίσετε την κουλτούρα και τη ζωή των ιθαγενών Μαορί.
Το Christchurch, το κέντρο της Νέας Ζηλανδίας, το Auckland με τα πανέμορφα τοπία και ένα σωρό τουριστικά
αξιοθέατα για τους επισκέπτες του, η Rotorua είναι μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας και μια από τις
μεγαλύτερες λίμνες της. Ο πολιτισμός, όμως, των Μαορί και η φιλόξενη διάθεση τους, είναι αυτά που ελκύουν τους
περισσότερους τουρίστες στην περιοχή. Το εθνικό πάρκο Fiordland, βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της χώρας,
σήμερα εκτείνεται σε 12.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στο πάρκο θα βρείτε θεαματικά φιόρδ σχηματισμένα από
επιβλητικούς ογκόπαγους και το πιο διάσημο φιόρδ απ’ όλα, το Milford Sound.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 12 ημερών από 3995 ευρώ/ άτομο σε δίκλινο συμπεριλαμβανομένων αεροπορικού
εισιτηρίου με Emirates και τοπικών αερομεταφορών , 1 διανυκτέρευσης στο Ντουμπάι σε 4* και 9
διανυκτερεύσεων στην Νέα Ζηλανδία σε 3.5-4* , φόρων και μεταφορών αεροδρομίων, ξεναγήσεων
προγράμματος , κάποιων γευμάτων και κρουαζιέρας Milford Sound.

ΚΑΝΑΔΙΚΑ
ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΡΗ
RISE. REACH. EXPAND.

Ενδεικτική τιμή πακέτου 11 ημερών από 2070 ευρώ/άτομο σε δίκλινο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού
εισιτηρίου με Lufthansa για Κάλγκαρι και από Βανκούβερ με ενδιάμεσους σταθμούς , φόρων , 3 διανυκτερεύσεων
στο Κάλγκαρι σε 4*, 2 διανυκτερεύσεων στην λίμνη Λουίζ σε 5* , 1 διανυκτέρευσης στο Καμλούπς σε 3* και 3
διανυκτερεύσεων στο Βανκούβερ σε 5* χωρίς διατροφή. Εκδρομές και δραστηριότητες καθώς και ενοικίαση
αυτοκινήτου σε επιπρόσθετο κόστος.
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Η επιβλητική οροσειρά που έχει μήκος 4.800 χιλιομέτρων και εκτείνεται από τον Καναδά μέχρι και το Νέο Μεξικό των
ΗΠΑ, είναι ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Καναδά. Η φυσική ποικιλομορφία της οροσειράς, τα διαφορετικά
υψόμετρα, τα δάση, η τούνδρα, τα ποτάμια, τα φαράγγια και τα πολλά είδη της άγριας πανίδας που κατοικούν στα
Όρη, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία πολλών φυσικών πάρκων . Στα Βραχώδη ‘Όρη, βρίσκεται και το παλαιότερο
Εθνικό Πάρκο Banﬀ. Σε αυτό και στα υπόλοιπα τέσσερα εθνικά πάρκα της περιοχής, συρρέουν εκατομμύρια
τουριστών που κατασκηνώνουν, οργανώνουν πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, ψαρεύουν ή απλά ξεκουράζονται
απολαμβάνοντας τη φύση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε την άγρια ζωή της
περιοχής και να παρατηρήσετε από μακριά αρκούδες, άλκες, ελάφια και κατσίκες. Τέλος, μην παραβλέψετε να
βουτήξετε στις υπαίθριες θερμές πηγές της περιοχής.

.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΧΙΛΗ
(ΠΑΤΑΓΟΝΙΑ)
MAGNIFY. INTENSIFY. HEIGHTEN.

Στην Παταγονία συνειδητοποιείς ότι τα ταξιδιωτικά σου βήματα έχουν τελειώσει, ότι έχεις φτάσει στην άκρη της Γης.
Ειδυλλιακές λίμνες, παγετώνες, στέπες, ορμητικά ποτάμια, νησιά και δαντελωτές ακτογραμμές αποτελούν τον φυσικό
διάκοσμο της Παταγονίας, που μοιάζει με μια λεπτή φλούδα γης η οποία τελειώνει στο γεωγραφικό σημείο όπου
συναντιέται ο Ειρηνικός με τον Ατλαντικό.
Πιο αξιοποιημένη τουριστικά η Αργεντίνικη Παταγονία με σπάνια είδη πανίδας. Αξιοσημείωτες επαρχίες του Rio Negro,
Santa Cruz και Tierra del Fuego, και πόλεις οι Ushuaia, Bariloche, San Julian και Puerto Madryn .
Μπουένος Άιρες (2 βράδια), Ουσουέγια ( 2 βράδια), Καλαφάτε ( 2 βράδια) , Πουέρτο Νατάλες ( 2 βράδια), Σαντιάγο (2
βράδια)
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11 μέρες εξαιρείται η διάρκεια των διεθνών πτήσεων από Κύπρο.
Εγγυημένες αναχωρήσεις από Μπουένος 12/10,26/10,9/11,30/11/2018
Ενδεικτική τιμή πακέτου 11 ημερών από 4025 ευρώ/ άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με KLM &
LOT και τοπικών αερομεταφορών, φόρων και μεταφορών αεροδρομίων, 10 διανυκτερεύσεων σε 4* στην Παταγονία,
ξεναγήσεων προγράμματος και δικαιωμάτων εισόδων.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
PRAISE. GLORIFY. ENLARGE

Μπουένος Άιρες ( 3 βράδια), Ιγκουασού ( 2 βράδια), Ρίο Ντε Τζανέιρο ( 2 βράδια)
8 μέρες ( εξαιρείται η διάρκεια των διεθνών πτήσεων από Κύπρο)
Εγγυημένες αναχωρήσεις από Μπουένος 14/4, 19/5, 9/6, 14/7, 25/8, 29/9, 13/10, 20/10, 17/11, 24/11/2018
Ενδεικτική τιμή πακέτου 8 ημερών από 3040 ευρώ / άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με
Lufthansa και τοπικών αερομεταφορών, 7 διανυκτερεύσεων στην Λατινική σε 4* με πρόγευμα καθημερινά, φόρων
και μεταφορών αεροδρομίων, ξεναγήσεων προγράμματος, δικαιώματα εισόδων, κάποιων γευμάτων.
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Το Μπουένος Άιρες δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα της Αργεντινής, αλλά μια από τις δέκα σημαντικότερες
μητροπόλεις του κόσμου, μια κοσμοπολίτική πόλη με Ευρωπαϊκή επιρροή, μια γευσιγνωσία, με έντονη νυχτερινή ζωή
και μπαρ με τανγκό που προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες στον επισκέπτη με μουσεία, γκαλερί, αντίκες, πάρκα,
δεντροφυτεμένες λεωφόρους. Η Πλατεία Mayo, το πολιτικό κέντρο της πόλης αποτελεί την αφετηρία της εκδρομής
μας. Ιγκουασού, οι πανέμορφοι καταρράκτες με την στροφή που ονομάζεται το λαρύγγι του διαβόλου έχουν ύψος 90
μέτρων και πέφτουν με απίστευτη ορμή. Τους διεκδικούν δικαιωματικά και οι δύο χώρες αφού είναι στα σύνορα και
θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε το θέαμα και από τις δύο μεριές. Το εθνικό πάρκο της περιοχής φιλοξενεί πάνω
από 2000 ποικιλίες φυτών, πάνω από 400 είδη πουλιών εκτός από τα ερπετά και έντομα. Ρίο ντε Τζανέιρο,
πρωτεύουσα της Βραζιλίας με φυσική ομορφιά με το τεράστιο άγαλμα του Χριστού να αγκαλιάζει και να προστατεύει
την πόλη στο ψηλότερο σημείο του λόφου Κορκοβάντο.

ΠΕΡΟΥ
ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ
SEEK. DIVE. EMBRACE.

Το θρυλικό Μάτσου Πίτσου για πολλούς αποτελεί και τον κυριότερο λόγο να επισκεφτεί κανείς το Περού.
Ένας τόπος απίστευτης αρχαιολογικής αξίας και ομορφιάς, που παρέμενε μυστήριο μέχρι την ανακάλυψη του
στα 1911. Οι πέτρινοι ναοί, τα ανάκτορα, τα υδραγωγεία και οι πύργοι, θεμελιωμένα καθώς είναι στην
απόκρημνη πλαγιά, μαρτυρούν τα ίχνη του φωτισμένου πολιτισμού των ΄Ινκας. Στη λίμνη Τιτικάκα, θα
μείνουμε έκθαμβοι από τις εναλλαγές των τοπίων και την απίστευτη φυσική ομορφιά των νησιών της όπως
το Amantani και το Taquile. Από τη Λίμα μέχρι τον Αμαζόνιο και από το Κούσκο μέχρι τις Περουβιανές Άνδεις,
το ταξίδι στο Περού αποτελεί μια αληθινή περιπέτεια για τον ταξιδιώτη που είναι ανοιχτός σε νέους
πολιτισμούς, εικόνες και εμπειρίες, στον ταξιδιώτη που ψάχνει κάτι πέρα από τα συνηθισμένα!
Λίμα ( 1 βράδυ), Γιουκέι ( 2 βράδια), Κούσκο ( 2 βράδια), Πούνο ( 1 βράδι), Λίμα ( 2 βράδια) , Ικίτος ( 3
βράδια)
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12 μέρες ( εξαιρείται η διάρκεια των διεθνών πτήσεων από Κύπρο)
Εγγυημένες αναχωρήσεις από Λίμα 7/4,12/5, 19/5, 9/6, 14/7, 18/8, 8/9, 22/9,13/10,24/11/18
Ενδεικτική τιμή πακέτου 12 ημερών από 4280 ευρώ/ άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού
εισιτηρίου με British Airways και τοπικών αερομεταφορών,11 διανυκτερεύσεων στο Περού σε 4* με
πρόγευμα καθημερινά, φόρων και μεταφορών αεροδρομίων, ξεναγήσεων προγράμματος, δικαιώματα
εισόδων, κάποιων γευμάτων.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

.
ΠΡΑΓΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
OBSERVE. LOCATE. IDENTIFY.

ΠΡΑΓΑ Η "χρυσή πόλη", όπως συχνά καλείται η Πράγα, είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας. Χτισμένη
επί του ποταμού Μολδάβα (Vltava) η Πράγα είχε την τύχη να μείνει σχεδόν άθιχτη από τους δύο παγκόσμιους πολέμους
με συνέπεια να αποτελεί σήμερα ένα διαμάντι βγαλμένο από το παρελθόν. Η ιστορία της πόλης ξεκίνησε από το 200 μ.χ.
όταν και πρωτοκατοικήθηκε από Κελτικά φύλα. Οι χρυσές σελίδες της ιστορίας της όμως γράφτηκαν από 14ο αιώνα και
για τους επόμενους 2 αιώνες όταν και η Πράγμα αποτελούσε σημαντικότατο εμπορικό κόμβο της κεντρικής Ευρώπης. Σε
αυτό το διάστημα χτίστηκαν πολλά από τα αξιοθέατα της πόλης όπως η γέφυρα του Καρόλου, ο Καθεδρικός του Αγίου
Βίτου και το παλιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, το πανεπιστήμιο του Καρόλου. Τα τελευταία χρόνια η Πράγα γνώρισε
μια εκρηκτική ανάπτυξη και σήμερα αποτελεί ένα σημαντικότατο οικονομικό, πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο.
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Ενδεικτική τιμή πακέτου 4 ημερών από 475 ευρώ/ άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με JAT ,φόρων
αεροδρομίων, 3 διανυκτερεύσεων σε 4* με πρόγευμα καθημερινά. Ξεναγήσεις και δραστηριότητες καθώς και μεταφορές
σε επιπρόσθετο κόστος.
ΒΕΡΟΛΙΝΟ Η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη της Γερμανίας, το άλλοτε σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου, είναι
σήμερα η πρωτεύουσα της χώρας αλλά και των νέων ευρωπαϊκών τάσεων. Κλέβει την παράσταση συνδυάζοντας αρμονικά
τον underground χαρακτήρα της με την πολυτέλεια, τα κορυφαία σύγχρονα μουσεία, τις γκαλερί και την όπερα με τα
guerilla clubs και τους ναούς της γαστρονομίας με τις καντίνες των wurst και των έθνικ φαγητών. Όποια κι αν είναι τα
γούστα σας ( είτε high class είτε punk αισθητική ), στο Βερολίνο θα τα ικανοποιήσετε απόλυτα. Όταν μιλάτε για μόδα,
τέχνη, design και μουσική, αυτή είναι μια πόλη που πρέπει να επισκεφθείτε. Ένα κύμα δημιουργικών ανθρώπων από όλο
τον κόσμο, οι οποίοι μετακόμισαν εδώ μετά την πτώση του τείχους, μετέτρεψε το Βερολίνο σε ένα καζάνι πολιτιστικών
αναζητήσεων.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 4 ημερών από 495 ευρώ/ άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Lufthansa
,φόρων αεροδρομίων, 3 διανυκτερεύσεων σε 4* με πρόγευμα καθημερινά. Ξεναγήσεις και δραστηριότητες καθώς και
μεταφορές σε επιπρόσθετο κόστος.

ΒΙΕΝΝΗ
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
SEE. SPOT. UNEARTH.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Φυσικό σύνορο των δύο περιοχών της Πέστης, στο ανατολικό, πεδινό κομμάτι και της
σκαρφαλωμένης στους λόφους στα δυτικά Βούδας– ο Δούναβης χαρίζει στη Βουδαπέστη μεγάλο μέρος της
γοητείας της. Με έξι γέφυρες να τον πλαισιώνουν, σημαντικά αξιοθέατα να κατατάσσουν τις όχθες του στη λίστα
των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco και φαντασμαγορικούς φωτισμούς να αντανακλώνται στην
επιφάνειά του τα βράδια, αποτελεί μία από τις ομορφότερες, και πλέον χαρακτηριστικές, εικόνες της
Βουδαπέστης. Οι λόφοι της Βούδας αποτελούν το ”αριστοκρατικότερο”, ήσυχο κομμάτι της πόλης με πολλά από
τα πλέον ενδιαφέροντα αξιοθέατα : το κάστρο, τα ανάκτορα, η εκκλησία του Αγίου Matyas, που χρονολογείται από
τον 13ο αιώνα και στην οποία πραγματοποιούταν η στέψη των βασιλιάδων της Αυστροουγγαρίας, η Εθνική
Πινακοθήκη, ο λαβύρινθος του κάστρου και το Μουσείο Μουσικής Ιστορίας.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 4 ημερών από 450 ευρώ/ άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Wizz
Air, φόρων αεροδρομίων, 3 διανυκτερεύσεων σε 5* χωρίς πρόγευμα.. Ξεναγήσεις και δραστηριότητες καθώς και
μεταφορές σε επιπρόσθετο κόστος
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BIENNH Στη Βιέννη, η καφετέρια δεν είναι απλώς ένα μέρος όπου απολαμβάνει κάποιος ροφήματα. Είναι θεσμός.
Ο απολαυστικός συνδυασμός εφημερίδας, γλυκίσματος και δυνατού εσπρέσο είναι, σύμφωνα με την UNESCO, η
απόλυτη βιεννέζικη εμπειρία. Κάψτε τις θερμίδες της λαχταριστής Ζάχερ Τόρτε με μία περιήγηση στα εντυπωσιακά
μνημεία της παραδοσιακής Ζετσεσιονιστικής και μοντέρνας αρχιτεκτονικής, όπως το Αυτοκρατορικό Ανάκτορο, η
Κρατική Όπερα, το παρεκκλήσι Κίρχε αμ Στάινχοφ ή το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, μία σπουδή στην καλαισθησία
και τη γεωμετρία.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 4 ημερών από 535 ευρώ/ άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με
Austrian ,φόρων αεροδρομίων, 3 διανυκτερεύσεων σε 4* με πρόγευμα καθημερινά. Ξεναγήσεις και
δραστηριότητες καθώς και μεταφορές σε επιπρόσθετο κόστος.

.
ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΑΡΙΣΙ
REVEAL. PERCEIVE. UNCOVER.
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ΛΟΝΔΙΝΟ Το Λονδίνο εκτός από πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Αγγλίας και της Μεγάλης Βρετανίας αποτελεί
και μια από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις του κόσμου. Εδώ γεννήθηκαν και ευδοκίμησαν το ελισαβετιανό σεξπηρικό
θέατρο, η ποπ μουσική του 60, σημαντικές τάσεις της μόδας του 20ου αι. καθώς και η σύγχρονη αρχιτεκτονική . Η
μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει παραδοσιακούς θεσμούς όπως η μοναρχία με σύγχρονα ανατρεπτικά ρεύματα,
όπως η πανκ του '70 μαζί με την πολυπολιτισμική και πολυφυλετική του ταυτότητα το καθιστούν έναν απ' τους πιο
ενδιαφέροντες τουριστικούς προορισμούς . Η ενέργεια αυτή δεν θα μπορούσε παρά να μεταφέρεται και στην
νυκτερινή ζωή της πόλης, όπου υπάρχουν τόσες πολλές διαφορετικές επιλογές . Αντίστοιχος αριθμός επιλογών
υπάρχουν και στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια, όπου μπορεί κανείς να βρει κουζίνα κυριολεκτικά από όλες τις χώρες
του κόσμου και εύρος επιλογών για όλα τα πορτοφόλια.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 4 ημερών από 480 ευρώ/ άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με British
Airways ,φόρων αεροδρομίων, 3 διανυκτερεύσεων σε 4* χωρίς πρόγευμα . Ξεναγήσεις και δραστηριότητες καθώς και
μεταφορές σε επιπρόσθετο κόστος.
ΠΑΡΙΣΙ Ένας ακαταμάχητος μαγνήτης για τους ερωτευμένους. Μια μυθική μητρόπολη που δεν κοιμάται ποτέ,
μεθυσμένη από σαμπάνια και όνειρα. Ένα ακλόνητο σημείο αναφοράς για τους εραστές της τέχνης και του πολιτισμού
σε όλο τον κόσμο. Έχει ταυτίσει το όνομά του με τις έννοιες κομψότητα, πολιτισμός, αλλά και αισθητική, αποτελώντας
μια από τις λαμπρότερες πρωτεύουσες του κόσμου. Το Παρίσι είναι η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που χτίστηκε
για να είναι πρωτεύουσα. Το Παρίσι δεν μπορείς να το περιγράψεις. Πρέπει να το ζήσεις, να το δεις από κοντά για να
νιώσεις την αύρα του. Χρειάζεται να περπατήσεις στις μποέμικες πλατείες του, να ποζάρεις για κάποιον ευτυχισμένο
ζωγράφο και να δεις από κοντά τα περίφημα γαλλικά ρεστοράν για να πάρεις έστω και μία γεύση από αυτή τη
μαγευτική πόλη. Αυτή η αίσθηση διαχέεται στον αέρα που αναπνέεις, καλώντας σε να περιπλανηθείς στους δρόμους
και τις γειτονιές του .
Ενδεικτική τιμή πακέτου 4 ημερών από 570 ευρώ/ άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Cobalt
,φόρων αεροδρομίων, 3 διανυκτερεύσεων σε 4* χωρίς πρόγευμα . Ξεναγήσεις και δραστηριότητες καθώς και
μεταφορές σε επιπρόσθετο κόστος.

ΙΤΑΛΙΑ
Βενετία. Φλωρεντία. Ρώμη.

RELISH. LUST. DEVOUR.

Βενετία - Πρόκειται για μια πόλη-μουσείο, μια πόλη που ο χρόνος φαίνεται να σταμάτησε κάπου εκεί στα χρόνια της
Αναγέννησης, ενώ περπατώντας στα στενά της δεν θα σας έκανε καμία έκπληξη αν βλέπατε να περπατούν στο δρόμο
φιγούρες άλλης εποχής, βγαλμένες από το καρναβάλι. Για τη μετακίνησή σας υπάρχουν πολλά θαλάσσια λεωφορεία,
ταξί και βενζινάκατοι, καθώς και βαπορέτα που θα σας μεταφέρουν κατά μήκος του μεγάλου και των μικρότερων
καναλιών. Η βόλτα με γόνδολα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Βενετία, προσφέρει μια αξέχαστη ρομαντική εμπειρία.
Φλωρεντία - Mε σχεδόν όλα τα αξιοθέατα της συγκεντρωμένα μέσα σε λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα, η «αρχόντισσα»
της Τοσκάνης είναι ένα μέρος που μπορείτε να το γνωρίσετε σύντομα, αλλά να προλάβετε να… μαγευτείτε. H
αισθητική της κλασικής αναγέννησης, τα μνημεία, τα κτήρια και οι επιβλητικοί ναοί, αποτελούν μοναδικά αξιοθέατα.

Ενδεικτική τιμή πακέτου 8 ημερών από 810 ευρώ/ άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με
Aegean & Alitalia, φόρων αεροδρομίων, 2 διανυκτερεύσεων σε 4* στην Βενετία με πρωινό, 2 διανυκτερεύσεων σε
4* στην Φλωρεντία χωρίς πρωινό και 3 διανυκτερεύσεων σε 4* στην Ρώμη με πρωινό. Ξεναγήσεις , μεταφορά
τρένου από Βενετία – Φλωρεντία – Ρώμη ή ενοικίαση αυτοκινήτου σε επιπρόσθετο κόστος.
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Ρώμη – Η αιώνια, πλούσια σε δημιουργικότητα πόλη, που σε γεμίζει χαμόγελα και συναρπαστικές αναμνήσεις,
ξεχωρίζει για τη φινέτσα της, τη μόδα, το καλό γούστο την πλούσια αγορά και συνδυάζει τη γοητεία του παλιού με τον
μοντέρνο τρόπο ζωής τις πιάτσες και φοντάνες. Πλούσια ακόμα και σε γεύσεις, τρατορίες και γραφικά καφέ. Η πόλη
της τέχνης και της κουλτούρας που γέννησε τα μοναδικά ταλέντα Ντα Βίντσι, Μιχαήλ Άγγελου, Μποτιτσέλι και άλλων
πολλών. Μια πόλη που συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μαδρίτη. Τολέδο. Κόρδοβα. Σεβίλλη. Γρανάδα. Βαρκελώνη

TASTE. ENLIVEN. ENTHRALL.
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Πάθος, ίντριγκα και πολύ καλό φαγητό.
Φλαμένκο και ταυρομαχίες, παέγια και κόκκινο φλογερό κρασί. Μια χώρα ιστορική, που γέννησε μια αυτοκρατορία
και που έμεινε μέσα στους αιώνες ως μια από τις πιο φλογερές και έντονες χώρες στον κόσμο.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 9 ημερών από 1750 ευρώ / άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με
Aegean & Iberia , φόρων, 2 διανυκτερεύσεων στην Μαδρίτη, 1 στην Κόρδοβα, 2 στην Σεβίλλη, 1 στην Γρανάδα, 2
στην Βαρκελώνη σε 4* με πρόγευμα καθημερινά, μεταφορών και φόρων αεροδρομίων , τρένου Σεβίλλη –
Γρανάδα, πτήσης Γρανάδα – Βαρκελώνη, ξεναγήσεων σε γκρουπ, 1 γεύματος τάπας, 1 δείπνου Flamenco στην
Γρανάδα, δείπνου στην Βαρκελώνη.

ΜΑΡΟΚΟ
GLIMPSE. PERCEIVE. ENLIGHTEN.

Βασιλικές Πόλεις και Εσσαουίρα από Μαρακές κάθε Παρασκευή

Ενδεικτική τιμή από 1275 ευρώ συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Easy jet μέσω Λονδίνου
για Μαρακές ,2 διανυκτερεύσεων κοντά σε αεροδρόμιο του Λονδίνου για σύνδεση, 6 διανυκτερεύσεων στο
Μαρόκο σε 5* με ημιδιατροφή καθημερινά, φόρων και μεταφορών, ξεναγήσεων προγράμματος, ξεναγού,
δικαιωμάτων εισόδων, αχθοφορικών, τοπικών φόρων.
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Το Μαρόκο είναι μία χώρα της οποίας η ιστορία χάνεται στα βάθη των αιώνων, αφού κατοικείται από το 8000
π.Χ. Σημαντικό ρόλο στην ιστορία του αλλά και στη σημερινή του μορφή έχουν φυσικά οι Άραβες που
κατέλαβαν την περιοχή τον 7ο μ. Χ. αιώνα. Οι δυναστείες των Αράβων αυτοκρατόρων που κυβέρνησαν τον
τόπο (Ιντρισσίδες, Αλμοραβίδες, Αλμοχάδες, Μερινίδες, Σαάντι και Αλαούι) ευθύνονται για τη χάραξη των
βασικών πολεοδομικών σχεδίων και για την κατασκευή εκπληκτικών κτισμάτων (δημόσια κτίρια, παλάτια ή
τζαμιά) που συναντά κανείς στις τέσσερις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκο: Φεζ, Ραμπάτ, Μεκνές και
Μαρακές. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει επίσης τις πολύχρωμες μεσαιωνικές αγορές (μεντίνες),
γεμάτες με χαλιά, χειροποίητα ξυλόγλυπτα, κοσμήματα και δέρματα, όπου το «παζάρι» είναι μια διαδικασία
απαραίτητη, όχι μόνο για την επίτευξη καλύτερης τιμής αλλά γιατί είναι παράδοση αιώνων για τους Άραβες.
Αξίζει να ψωνίσετε κελεμπίες, παραδοσιακά δερμάτινα υποδήματα, υφάσματα μπροκάρ και υπέροχα
βερβερίνικα χαλιά στη Φεζ, δερμάτινα είδη ρουχισμού ή αξεσουάρ στο Μαρακές και επίσης χάλκινα
αντικείμενα ή ασημένια κοσμήματα.

ΙΝΔΟΚΙΝΑ
Βιετνάμ. Λαός. Καμπότζη.

RISE. TRANSFORM. EXCEED.
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Oι μαγικές χώρες της νοτιοανατολικής Aσίας: Βιετνάμ, Λάος και Καμπότζη. Πανάρχαιοι πολιτισμοί, φιλικοί
άνθρωποι και μια κουλτούρα που μαγνητίζει σε ένα περιεκτικό ταξίδι στη χερσόνησο της Iνδοκίνας. Γνωστή
για: Το μαγικό Angkor, που είναι ο σπουδαιότερος αρχαιολογικός χώρος της Ασίας και τον ποταμό Mekong. Η
φύση φάνηκε γενναιόδωρη με ασβεστολιθικά βουνά καλυμμένα με πυκνές ζούγκλες, πεδιάδες με
εντυπωσιακούς καταπράσινους ορυζώνες, πολυσχιδείς ακτογραμμές που σχηματίζουν αναρίθμητους
γραφικούς κόλπους και συμπλέγματα νησιών.
Η ιστορία της ακόμη πιο γενναιόδωρη με αρχαίες πόλεις, εντυπωσιακούς ναούς και βουδιστικά μοναστήρια,
με ατέλειωτους ερειπιώνες μέσα στη ζούγκλα, πολιτισμούς αιώνων, αλλά και στην νεότερη ιστορία με
ορύγματα και μουσεία.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 3600 ευρώ/ άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου για Πνομ Πενχ
και από Λουάνγκ Πραπάνγκ με Qatar και τοπικών αερομεταφορών , φόρων, μεταφορών αεροδρομίων, 11
διανυκτερεύσεων 4-5* με πρόγευμα καθημερινά, ξεναγήσεων , εισιτηρίων πλοίου.

ΙΝΔΙΑ

CREATE. TRANSCEND. DISCOVER.

Εκείνο που με την πρώτη ματιά εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι η απουσία της ψυχρότητας και της εχθρικής ανωνυμίας
που χαρακτηρίζει τα πλήθη της Δύσης. Αυτή η απέραντη υποήπειρος, η γεμάτη μυστήριο και σαγήνη, που αποτέλεσε
χωνευτήρι λαών και θρησκειών, προκαλεί τα πιο έντονα και ακραία συναισθήματα στον επισκέπτη. Στα αξιοθέατα της
Αγκρα συγκαταλέγεται σαν πιο εντυπωσιακό, το Μαυσωλείο Ταζ Μαχάλ που χτίστηκε από τον Σουλτάνο Σαχ Τζαχάν προς
τιμή της γυναίκας του Μουμτάζ Μαχάλ στα μέσα του 17ου αιώνα. Μεταφορά οδικώς στην Τζαϊπούρ με ενδιάμεση
επίσκεψη στο Φατεχπούρ Σικρί, την πόλη με τα υπέροχα παλάτια που εγκαταλείφθηκε μόλις 14 χρόνια μετά την ίδρυση
της. Μεταφορά οδικώς στο Δελχί. Η ξενάγηση στο Νέο Δελχί συμπεριλαμβάνει την λεωφόρο Ραζπάθ, την πύλη της Ινδίας
(μνημείο των πεσόντων του Α’ παγκοσμίου πολέμου), το Κοινοβούλιο και φυσικά το Ραζγκάτ το μέρος όπου έγινε η καύση
της σωρού του Μαχάτμα Γκάντι, ενώ η στην Παλαιά Πόλη δεσπόζει το κόκκινο φρούριο, το μεγαλύτερο τζαμί Τζαμά Μασίντ
και ο επιβλητικότατος μιναρές Κουτούμπ Μινάρ, το παλαιότερο ισλαμικό μνημείο της Ινδίας.
Χρυσό Τρίγωνο - Ενδεικτική τιμή πακέτου 6 ημερών από 1110 ευρώ/άτομο σε 4* και από 1230 ευρώ/ άτομο σε 5*
συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Qatar για Δελχί, 5 διανυκτερεύσεων με πρόγευμα καθημερινά,
ξεναγήσεων, μεταφορών και φόρων , αγγλόφωνου ξεναγού, δικαιωμάτων εισόδων.

Κλασσική Κεράλα - Ενδεικτική τιμή πακέτου 7 ημερών από 1650 ευρώ/άτομο σε 4* και από 1850 ευρώ/ άτομο σε 5*
συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Qatar για Κοτσίν, 6 διανυκτερεύσεων με πρόγευμα καθημερινά εκτός
1 διανυκτέρευσης ( πλήρης διατροφής), ξεναγήσεων, μεταφορών και φόρων , αγγλόφωνου ξεναγού, δικαιωμάτων
εισόδων, χορευτικού σόου στο Κοτσίν.
Ινδία – Νεπάλ
Χρυσό Τρίγωνο & Νεπάλ- Ενδεικτική τιμή πακέτου 9 ημερών από 1600 ευρώ/άτομο σε 4* και από 1750 ευρώ/ άτομο
σε 5* συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Qatar για Δελχί και από Κατμαντού, 8 διανυκτερεύσεων με
πρόγευμα καθημερινά, ξεναγήσεων, μεταφορών και φόρων , αγγλόφωνου ξεναγού, δικαιωμάτων εισόδων.
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Χρυσό Τρίγωνο & Ρανθαμπόρ - Ενδεικτική τιμή πακέτου 8 ημερών από 1575 ευρώ/άτομο σε 4* και από 1940 ευρώ/
άτομο σε 5* συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Qatar για Δελχί, 7 διανυκτερεύσεων με πρόγευμα
καθημερινά εκτός Ράνθαμπορ ( πλήρης διατροφής) , ξεναγήσεων, μεταφορών και φόρων , αγγλόφωνου ξεναγού,
δικαιωμάτων εισόδων, 3 Τζιπ σαφάρι.

Vessel Drydocking in Limassol Port
Multimarine Shipyards Ltd
www.multimarine.com.cy I info@multimarine.com.cy
T: +35725336520 I F: +35725384988

ΚΙΝΑ
BEAUTIFY. ENRICH. CULTIVATE.

Κίνα ένας αινιγματικός, απέραντος κόσμος, ένας μακράιωνος πολιτισμός που ξεδιπλώνεται στα πόδια του επισκέπτη
αυτής της πανάρχαιας με διαστάσεις ηπείρου χώρας. Αποδείξεις του λαμπρού πολιτισμού της αποτελούν η παράδοση, η
θαυμάσια αρχιτεκτονική και τα απίστευτα μνημεία της. Οι δυναστείες των πανίσχυρων αυτοκρατόρων, η Απαγορευμένη
Πόλη, το περιβόητο Σινικό Τείχος, η ιστορική πλατεία Τιεν Αν Μεν, οι φημισμένοι πήλινοι Πολεμιστές, είναι σημεία
μνημειώδους αναφοράς.

Ενδεικτική τιμή πακέτου 12 ημερών από 4030 ευρώ/άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με Qatar για
Πεκίνο και από Χονγκ Κόνγκ, τοπικών αερομεταφορών, φόρων, μεταφορών, 9 διανυκτερεύσεων στην Κίνα σε 4* με
ημιδιατροφή καθημερινά, δικαιωμάτων εισόδων, ξεναγήσεων, πλοιαρίου Γκουαντζού – Χόνγκ Κόνγκ και τρένου ΣαγκάηΣούζχου.
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Αξιοσημείωτα
Πεκίνο- Θερινό Παλάτι,
Απαγορευμένη Πόλη, Μαυσωλείο του Προέδρου Μάο, Πλατεία Τιένανμεν. Ξιάν - Τείχη δυναστείας των Μίνγκ και των
παλατιών των Τάνγκ, υποδεικνύουν το ένδοξο παρελθόν των Ξιάν. Ο πήλινος στρατός αποτελείται από 7000 πήλινους
πολεμιστές του αυτοκράτορα Κίν (210 Π. Χ).

ΙΑΠΩΝΙΑ
SEE. FEEL. EMBRACE.

38 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μια από τις πιο πλούσιες σε ιστορία, πολιτισμό και τεχνολογία χώρες στον κόσμο.
Η λεγόμενη «Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου «, έχει κάτι να δώσει στον κάθε ταξιδιώτη. Από το Τόκιο, την μοντέρνα
πρωτεύουσα της Ιαπωνίας με την πολύβουη νυχτερινή ζωή και τα πολλά διαφορετικά είδη κουλτούρας να
δημιουργούν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, μέχρι το Κιότο, την παλαιά πρωτεύουσα της Ιαπωνίας που θεωρείται ακόμα
και σήμερα η πολιτιστική πρωτεύουσα της, γεμάτη από μεγαλόπρεπους ναούς, κάστρα και το αυτοκρατορικό παλάτι.
Το Χοκάϊντο με τα πιο γνωστά εθνικά πάρκα δίνει άπειρες ευκαιρίες στους λάτρεις της ορειβασίας και του Σκι, και με
τις θαλασσινές λιχουδιές σούσι για τις οποίες φημίζεται καθώς και με τα πολλά θερμά λουτρά δημιουργεί ένα
ελκυστικό προορισμό. Το Όρος Φούτζι, η πιο ψηλή βουνοκορφή στην Ιαπωνία, αποτελεί γνωστό προορισμό όσων
ασχολούνται με το mountain climbing και το hiking. Η Ιαπωνία είναι το μέρος για κάθε εποχή, με πάρα πολλά
φεστιβάλ και γιορτές που έχουν η κάθε μια την αίγλη της. Το καλοκαίρι με τα hanabi festival όπως το Tanabata στο
οποίο χιλιάδες βεγγαλικά στολίζουν τον ουρανό, την άνοιξη με τα hanami κατά τα οποία κόσμος κατακλύζει τους
δρόμους για να δει τις χιλιάδες ανθισμένες κερασιές, αλλά και το χειμώνα, μιας και τα Χριστούγεννα και κυρίως η
Πρωτοχρονία στην Ιαπωνία γιορτάζονται με φαντασμαγορικό τρόπο.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 9 ημερών από 4900 ευρώ/άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με
Emirates για Τόκυο και από Οσάκα, φόρων και μεταφορών αεροδρομίων, τρένου, 7 διανυκτερεύσεων στην Ιαπωνία
σε 4* με πρόγευμα καθημερινά, ξεναγήσεων, 1 δείπνου.

ΜΕΞΙΚΟ
DANCE. IMMERSE. CAPTIVATE.

Ενδεικτική τιμή πακέτου 12 ημερών από 2375 ευρώ/άτομο συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού εισιτηρίου με
British Airways & American Airlines για Πόλη Μεξικού και από Κανκούν, 1 διανυκτέρευσης στο Λονδίνο κοντά στο
αεροδρόμιο, 9 διανυκτερεύσεων στο Μεξικό σε 4.5* με πρόγευμα καθημερινά, φόρων , μεταφορών αεροδρομίων
και μεταξύ πόλεων, ξεναγήσεων, 3 γευμάτων και 5 δείπνων, ξεναγού, δικαιωμάτων εισόδων.
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Ένας ταξιδιωτικός παράδεισος γεμάτος με αντιθέσεις: έρημα τοπία, ηφαίστεια με χιονισμένες κορυφές, αρχαία,
μεγάλες πόλεις, υπέροχες παραλίες, πολυτελή θέρετρα και μία τεράστια ποικιλία χλωρίδας και πανίδας.
Η ζωντανή μεγαλούπολη του Μεξικό είναι 1 ώρα αεροπορικώς μακριά από τα τροπικά δάση και τα αρχαία χωριά
των Μάγιας. Οι διαφορές αυτές στους ανθρώπους και στα τοπία αντανακλά και την ιστορία της χώρας, κατά ένα
μέρος αμερικάνικη και κατά ένα μέρος ισπανική. Μία ματιά σε αυτή την χώρα είναι αρκετή για να θυμίσει στους
επισκέπτες ότι δεν υπάρχει τίποτα νέο στον λεγόμενο «Νέο Κόσμο». Για περισσότερα από 3000 χρόνια το Μεξικό
ήταν τόπος ανάπτυξης πολλών Μεσοαμερικανικών πολιτισμών, όπως οι Αζτέκοι, οι Ολμεκ, οι Τεοτιχουακάν, οι
Τολτέκ, οι Μιξτέκ, οι Ζαποτέκ και οι Μάγιας. Αυτοί οι πολιτισμοί χρεώνονται και τις μεγαλύτερες εφευρέσεις όπως
οι πυραμιδοειδείς ναοί, τα μαθηματικά, η αστρονομία, η ιατρική, η γραφή, τα υψηλής ακρίβειας ημερολόγια, οι
καλές τέχνες, η συστηματική γεωργία, η μηχανική, ένα πολύπλοκο σύστημα θεών και ο τροχός. Στα Θέρετρα του
όπως το Κανκούν στο βορειοανατολικό σημείο της χερσονήσου Yucatan ή στην Πλάγια ντελ Κάρμεν, που είναι και
ιδανικοί προορισμοί για ξεκούραση μπορείτε να επιλέξετε εσείς τον τρόπο των διακοπών σας από ultra chic μέχρι
απλά χαλάρωμα στην θάλασσα όλη την μέρα.

ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
SPOIL. GRATIFY. INFATUTATE.

Δυτικές Πολιτείες
Ένα ταξίδι που ξεκινά από το πανέμορφο Σαν Φρανσίσκο συνεχίζει στην πόλη των σταρ και των όσκαρ, το Λος Άντζελες
με τα δορυφορικά του προάστια Μπέβερλυ Χιλς, Χόλλυγουντ και Σάντα Μόνικα και καταλήγει στην παγκόσμια
πρωτεύουσα του τζόγου και της διασκέδασης , το φαντασμαγορικό Λας Βέγκας, και το καταπληκτικότερο γεωλογικό
μνημείο του πλανήτη, το Γκραν Κάνυον.
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Ανατολικές Πολιτείες
Ένα ταξίδι που ξεκινά από τη συγκλονιστική μητρόπολη του κόσμου Νέα Υόρκη, οικεία όσο καμιά άλλη πόλη της γης
ακόμα και για όσους δεν την έχουν επισκεφτεί και συνεχίζει στο το πιο φωτεινό μέρος της Φλόριντας το Μαϊάμι με τα
αρτ ντέκο κτίρια και την 24ώρη διασκέδαση και καταλήγει με το δημοφιλές θεματικό πάρκο Disneyworld,του Ορλάντο.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 10 ημερών για Ανατολικές Πολιτείες από 2000 ευρώ / άτομο συμπεριλαμβανομένου
αεροπορικού εισιτηρίου με British Airways & American Airlines , φόρων, 2 διανυκτερεύσεων στο Μαϊάμι σε 5*, 3
διανυκτερεύσεων στο Ορλάντο σε 4* και 3 διανυκτερεύσεων στην Νέα Υόρκη σε 4* και 1 διανυκτέρευσης στο Λονδίνο
σε 4* χωρίς διατροφή.
Ενδεικτική τιμή πακέτου 12 ημερών για Δυτικές Πολιτείες από 2300 ευρώ/άτομο συμπεριλαμβανομένου
αεροπορικού εισιτήριου με British Airways & American Airlines , φόρων, 3 διανυκτερεύσεων στο Λας Βέγκας σε 5*, 3
διανυκτερεύσεων στο Λος Άντζελες σε 4* , 3 διανυκτερεύσεων στο Σαν Φρανσίσκο σε 4* και 2 διανυκτερεύσεων
στο Λονδίνο σε 4* χωρίς διατροφή.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Let your dreams set sail
6* Regent Seven Seas Cruises με περιβάλλον , διακόσμηση και υπηρεσίες 6* σας υποδέχεται στα πλοία
της σε Μεσόγειο, Βόρεια Ευρώπη, Καραϊβική, Καναδά και Νέα Αγγλία , Νότιο Αμερική, Ασία, Αφρική, Αλάσκα
και γύρο του κόσμου με όλες τις καμπίνες της να έχουν μπαλκόνια και να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή τα
αλκοολούχα ποτά οι εκδρομές και η υπηρεσία δωματίου που σε άλλα πλοία χρεώνονται σε επιπρόσθετο
κόστος.
6* Crystal Cruises & Crystal Yacht Cruises με εξαιρετικά στιλάτο στόλο , μοναδικά δρομολόγια, υψηλή
γαστρονομία σε Ευρώπη και Μεσόγειο, συνδυασμούς Ευρώπης, Ινδικό Ωκεανό, παράλια Ειρηνικού και νησιά
Χαβάης , Αλάσκα και Καναδά, Νέα Αγγλία με όλες τις καμπίνες της να έχουν μπαλκόνια και να
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή τα αλκοολούχα ποτά οι εκδρομές και η υπηρεσία δωματίου που σε άλλα
πλοία χρεώνονται σε επιπρόσθετο κόστος. Συμπεριλαμβάνονται στο στόλο της επίσης τα πολυτελέστατα
γιότ που φιλοξενούν μέχρι και 60 επιβάτες που διεισδύουν σε κρυμμένα λιμάνια και απίστευτες ακτές που
δεν μπορούν να πλησιάσουν τα μεγαλύτερα πλοία.
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6* Seabourn Cruises συνυφασμένη με πολυτέλεια η εταιρεία δεν διαθέτει πάνω από 300 σουίτες και δίνει
ιδιαίτερη σημασία στη λεπτομέρεια και στην προσωπική φροντίδα του επιβάτη. Διαφοροποιείται με
μοναδικά δρομολόγια και συμπεριλαμβάνει λιμάνια στα οποία δεν μπορούν να αποβιβάσουν τα μεγαλύτερα
πλοία.
5* Oceania Cruises πολυτελή πλοία μεσαίας χωρητικότητας χωρίς διευκολύνσεις για παιδιά με δρομολόγια
σε Αφρική, Αλάσκα, Ασία, Αυστραλία, Βαλτική, Καναδά, Καραϊβική, Μεσόγειο, Μεξικό, Νέα Αγγλία, Νέα
Ζηλανδία, Βόρεια Ευρώπη, Διώρυγα Παναμά, Σκανδιναβία, Λατινική Αμερική και Νότιο Ειρηνικό. Καμπίνες
πολυτελείας, ψηλή γαστρονομία. Συμπεριλαμβάνονται εκδρομές και αλκοολούχα ποτά.
5* Celebrity σε 7 ηπείρους και με 10 φανταστικά πλοία στόλο μεγάλης χωρητικότητας, η εταιρεία σας
προσφέρει 5* εμπειρία σε 286 παγκόσμιους προορισμούς .
5* Cunard με 3 εξαιρετικά πλοία Queen Mary 2, Victoria , Elizabeth η εταιρεία σας ταξιδεύει σε παγκόσμιος
προορισμούς από μίνι κρουαζιέρες , Χριστουγεννιάτικες κλπ. Αναμένει το νέο πλοίο το 2022.

5* Holland America Cruises μεσαίας χωρητικότητας με πολλά βραβεία στο ενεργητικό της με πιο
παραδοσιακά πλοία η εταιρεία προσφέρει παγκόσμιους προορισμούς και επιπλέον Βερμούδες, Χαβάη,
Μεξικανική Ριβιέρα, Ανταρτική.
5* Windstar Cruises με ένα στόλο από 6 γιοτ μεταφέρει μέχρι 300 επιβάτες σε 50 έθνη, 150 λιμάνια σε
χαλαρό στυλ.
5* Royal Caribbean με πρωτοποριακή καινοτομία στις θάλασσες προσφέρει από μίνι κρουαζιέρες μέχρι
παγκόσμιες Οδύσσειες 50+ ημερών . Με νέα συνεχώς πλοία που αποτελούν προορισμούς η εταιρεία έχει
μια τεράστια δυναμική και χρόνια εμπειρίας. Ιδανική επιλογή για οικογένειες.
4* P&O & Princess με πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στον χώρο με μεγάλης και μεσαίας χωρητικότητας και
παγκόσμια δρομολόγια και βεβαίως πιο προσιτές τιμές από τις πιο πάνω οι εταιρείες προσφέρουν ιδανική
επιλογή για οικογένειες με παιδιά.

Don’t float through life.
Make waves.. .
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΑΠΟ 7 ΒΡΑΔΙΑ:
Από Φορντ Λοντερντέιλ, Μαϊάμι,
Μπρίτζταουν, Νέα Υόρκη, Νέα Ορλεάνη
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Crystal
Regent
Oceania
Holland America
Windstar

από €2110 άτομο
από €3159 άτομο
από €1819 άτομο
από €850 άτομο
από €1899 άτομο

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΠΟ 7 ΒΡΑΔΙΑ:
Από Βαρκελώνη, Ρώμη, Αθήνα, Βενετία,
Μόντε Κάρλο
Crystal
Regent
Oceania
Holland America
Windstar
P&O

από €3199 άτομο
από €4259 άτομο
από €1769 άτομο
από €1648 άτομο
από €2099 άτομο
από €641άτομο

ΑΣΙΑ:
Από Χόνγκ Κόνγκ, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία
Crystal
Regent
Holland America
Windstar

από €4069 άτομο
από €5719 άτομο
από €999 άτομο
από €3150 άτομο

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ:
Από Ντόβερ, Σαουθάμπτον, Στοκχόλμη,
Κοπεγχάγη, Ρέικιαβικ
Crystal
Regent
Oceania
Holland America
P&O

από €4800 άτομο
από €4929 άτομο
από €3669 άτομο
από €1024 άτομο
από €900 άτομο`

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
ΠΟΤΑΜΩΝ
EUROPEAN RIVERS
Amawaterways 5* από €1796 άτομο
Από Βιλσχόφεν , Βουδαπέστη, Νυρεμβέργη, Βουδαπέστη, Βασιλεία, Άμστερνταμ, Λουξεμβούργο, Παρίσι,
Πόρτο, Λυών, Βασιλεία , Βιέννη.
Emerald Waterways 5* από €2451 άτομο
Από Αμστερνταμ, Ζυρίχη, Μόναχο, Λυών, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, Πράγα, Μασσαλία, Νυρεμβέργη.

ASIAN RIVER CRUISES
Amawaterways από €1796.00pp
Από Prek Kdam, Ho Chi Minh City
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Emerald Waterways από €3995pp
Από Siem Reap, Hanoi, Ho Chi Minh City.

AQUA EXPEDITION CRUISES
MEKONG RIVER & AMAZON RIVER
Ταξιδεύοντας στον Περουβιανό Αμαζόνιο ή στην Νοτιοανατολική Ασία (Καμπότζη και Βιετνάμ) αποτελεί
μοναδική εμπειρία ζωής ειδικά με τα πολυτελέστατα μικρά πλωτά της Aqua Expedition με state of the art
design, κουζίνα από διάσημους σεφ και περιπετειώδης εκδρομές που συμπεριλαμβάνουν ποδηλασία,
καγιάκ, ψάρεμα..

1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Οι ευθύνες των αεροπορικών εταιρειών ρυθμίζονται από τη συνθήκη της Βαρσοβίας.
2. ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το γραφείο δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε τραύματα, ζημιές ή απώλειες που ενδεχομένως να υποστεί ο ταξιδιώτης αναφορικά με
τρομοκρατικές ενέργειες, κοινωνικές ή εργατικές αναταραχές, μηχανικές ή κατασκευαστικές δυσκολίες, ασθένειες, τοπικούς νόμους,
κλιματολογικές συνθήκες, ανώμαλες συνθήκες ή εξελίξεις ή οποιεσδήποτε πράξεις, παραλείψεις ή συνθήκες πέραν του ελέγχου του
γραφείου. Ο ταξιδιώτης εθελοντικά αναλαμβάνει (με τη συμμετοχή του στο ταξίδι) όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό το ταξίδι.
Ο ταξιδιώτης διά του παρόντος προειδοποιείται για τους εν λόγω κινδύνους και συμβουλεύεται να εξασφαλίσει κατάλληλη ασφαλιστική
κάλυψη εναντίον τους. Παραλαβή και κράτηση του εισιτηρίου, μετά την έκδοση, αποτελούν συγκατάθεση και αποδοχή των ανωτέρω, τόσο
για τον ίδιο όσο και για όσους συνταξιδεύουν μαζί του.
3. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
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Οι επιβάτες είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των ταξιδιωτικών εγγράφων που χρειάζονται για να ταξιδέψουν (όπως διαβατήριο,
θεωρήσεις, κάρτα εμβολιασμού κ. λπ. ). Επίσης είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση και δήλωση του συναλλάγματος τους και άλλων
αντικειμένων στα διάφορα τελωνεία. Υπεύθυνοι είναι επίσης οι εκδρομείς για την έγκαιρη προσέλευση τους στις συγκεντρώσεις για τις
διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος της εκδρομής.
4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Υπόκεινται στους ειδικούς όρους με βάση τους οποίους εκδίδονται μέσα στα πλαίσια της εκδρομής, στους γενικούς όρους μεταφοράς που
αναγράφονται πάνω στο εισιτήριο, στις ∆ιεθνείς Συμβάσεις και στο Νόμο της Κυπριακής ∆ημοκρατίας.
5. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
Τα ξενοδοχεία επιλέγονται με βάση τη θέση τους, το κόστος και την ποιότητά τους. Η κατηγορία που αναφέρεται είναι η επίσημα
αναφερόμενη από την Αρμόδια Αρχή της χώρας που ανήκουν. Τα δωμάτια που χρησιμοποιούνται και που έχουν ληφθεί υπ’ όψιν κατά την
Κοστολόγηση της εκδρομής, είναι δίκλινα. Υπάρχουν επίσης τρίκλινα (δίκλινα με πρόσθετο πτυσσόμενο κρεβάτι) και μονόκλινα που όμως
είναι περιορισμένα και διατίθενται κατά προτεραιότητα εγγραφής και για τα οποία υπάρχει επιβάρυνση που ζητείται. Συνήθως τα δωμάτια
παραλαμβάνονται ή παραδίνονται στις 12 το μεσημέρι, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης. Ειδικά για την Disneyland και την
Αμερική, τα δωμάτια παραλαμβάνονται στις 3 το απόγευμα και παραδίδονται στις 11 το πρωί. Το γραφείο επιφυλάσσει το δικαίωμα να
τοποθετήσει οποιοδήποτε εκδρομέα σε άλλο ξενοδοχείο από εκείνο που έχει δηλωθεί, εφ’ όσον το νέο ξενοδοχείο είναι τουλάχιστον της
ίδιας κατηγορίας και στην ίδια περίπου περιοχή με το προηγούμενο.
Μερικά ξενοδοχεία χρεώνουν επιβάρυνση για χρήση του συστήματος κλιματισμού αν ο πελάτης το ζητήσει. Άλλες υπηρεσίες ή διευκολύνσεις
(baby-sitting, εξυπηρέτηση δωματίου, απασχόληση παιδιών, θαλάσσια σπορ, σάουνα, τένις, γυμναστήριο) συχνά χρεώνονται επιπρόσθετα
και είναι πληρωτέες απ’ ευθείας στο ξενοδοχείο. Μερικές άλλες διευκολύνσεις ή και υπηρεσίες μπορεί να αποσύρονται προσωρινά από τη
διεύθυνση του ξενοδοχείου. Για παράδειγμα μπορεί να κλείσουν την πισίνα, βεράντες ή υπαίθρια εστιατόρια κατά τους ανοιξιάτικους και
φθινοπωρινούς μήνες. Κάθε προσπάθεια θα καταβάλλεται να προειδοποιείται ο πελάτης χωρίς όμως να παρέχεται οποιαδήποτε εγγύηση σε
σχέση με αυτό.
6. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Τα γεύματα και προγεύματα που περιλαμβάνονται στα έξοδα συμμετοχής είναι εκείνα που αναφέρονται στο πρόγραμμα κάθε εκδρομής. Αν
και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από το γραφείο για την καλύτερη δυνατή ποιότητα και ποσότητα των προσφερόμενων γευμάτων, δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδή-ποτε ανεπάρκεια στο θέμα αυτό.
7. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ • ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Οι ξεναγήσεις και εκδρομές περιλαμβάνουν τα κατά τη γνώμη του γραφείου σπουδαιότερα αξιοθέατα των πόλεων και περιοχών που
περιγράφονται στο πρόγραμμα. Περιλαμβάνονται μόνο οι εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα και όχι αυτές που αναφέρο-νται σαν
προαιρετικές ή προτεινόμενες.
8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Με την επιβεβαίωση της κράτησης θα απαιτείται προκαταβολή του 40% της συνολικής αξίας της εκδρομής. Πλήρης εξόφληση γίνεται
τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την αναχώρηση. Η κράτηση είναι έγκυρη μόνο όταν καταβληθεί η απαιτούμενη προκαταβολή.
9. ΑΚΥΡΩΣΗ KΡΑΤΗΣΗΣ
Οποιαδήποτε ακύρωση κράτησης για να είναι έγκυρη πρέπει να κοινοποιείται στην εταιρεία μας γραπτώς. Η ακύρωση της κράτησης θα
υπόκειται στην πολιτική ακύρωσης των ξενοδοχείων ή και άλλων υπηρεσιών του συγκεκριμένου προορισμού, ανάλογα με τα χρονικά πλαίσια
στα οποία ακυρώνει ο πελάτης. Επιπλέον εάν η ακύρωση της κράτησης του πελάτη εμπίπτει στην εβδομάδα πριν από την αναχώρησή του,
τότε θα κατακρατείται επιπλέον το ανά-λογο ποσό για λειτουργικά έξοδα του γραφείου μας.
10. ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΖΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο τα διαβατήρια να σταλούν στο εξωτερικό για να εκδοθούν βίζες, οι πελάτες θα επιβαρύνονται με τα
έξοδα αποστολής και επαναφοράς των διαβατηρίων. Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται βίζα.

11. ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΚ∆ΡΟΜΕΩΝ
Σε περίπτωση που ο εκδρομέας επιθυμεί να υποβάλει παράπονο, θα πρέπει να το υποβάλει κατά τη διάρκεια της εκδρομής,
γνωστοποιώντας το στον τοπικό αντιπρόσωπο του γραφείου μας ή απ’ ευθείας στο γραφείο μας, για να γίνει προσπάθεια ικανοποίησης του
συγκεκριμένου αιτήματος/ παραπόνου. ∆εν μπορεί να υπάρξει παράπονο μετά την επιστροφή των εκδρομέων στην Κύπρο χωρίς ο
εκδρομέας να έχει διαμαρτυρηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή με κατάλληλο τρόπο και χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα στην εταιρεία
μας να φροντίσει έγκαιρα να επανορθώσει αυτό που ενοχλεί τους εκδρομείς. Εν πάση περιπτώσει, και υπό την προϋπόθεση του ό, τι
αναφέρεται ανωτέρω, εάν και εφ’ όσον κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα δεν λυθεί έγκαιρα, θα πρέπει τούτο να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία μας
σε χρονικό διάστημα 10 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία επιστροφής των εκδρομέων στην Κύπρο.
12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Αιτήσεις για επιστροφή χρημάτων για αχρησιμοποίητες υπηρεσίες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς προς το
Γραφείο μας, το αργότερο σε 10 μέρες από την ημέρα επιστροφής και να συνοδεύονται από τα ανάλογα δικαιολογητικά. Εκπρόθεσμες
αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα ανάλογα δικαιολογητικά, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη.
13. ΕΞΟ∆Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα έξοδα συμμετοχής καλύπτουν όσα αναφέρονται ότι περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα κάθε εκδρομής. ∆εν συμπεριλαμβάνονται τα
προσωπικά έξοδα και ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα κάθε εκδρομής.
14. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το γραφείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη εκτέλεση του προγράμματος. Απρόβλεπτα ωστόσο γεγονότα, μπορούν
να καταστήσουν επιβεβλημένη τη διαφοροποίηση του προγράμματος είτε πριν την αναχώρηση, είτε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Εφ’ όσον
η αλλαγή είναι σημαντική και αλλοιώνει τον χαρακτήρα του ταξιδιού πριν την έναρξή του, ο συμμετέχων δικαιούται να ακυρώσει την εγγραφή
του χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση. Αν όμως η αλλαγή καταστεί επιβεβλημένη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού λόγω ανωτέρας βίας, ο
συμμετέχων οφείλει να την αποδεκτή και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες νέες δαπάνες για την αντιμετώπιση της διφορούμενης
κατάστασης. Τυχών αλλαγή στις ώρες αναχώρησης ή άφιξης από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα, δεν θεωρείται αλλαγή
προγράμματος.
15. ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Κάθε εκδρομέας δικαιούται τη μεταφορά μιας βαλίτσας, βάρους μέχρι 23 κιλά. Εκτός από τη βαλίτσα, ο εκδρομέας μπορεί να κρατά στις
μετακινήσεις του και μια μικρή χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
19. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Η εταιρεία χαίρεται όταν μπορεί να εξυπηρετεί άτομα με ειδικές ανάγκες για τους διάφορους προορισμούς. Θα πρέπει να ληφθεί όμως υπ’
όψη, ότι πολλοί προορισμοί δεν έχουν αυτές τις πιο απλές υπηρεσίες (ράμπες για τροχοφόρα καθίσματα, ανελκυστήρες, κ. λ. π. ). Γι’ αυτόν
τον λόγο, πριν την κράτηση είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσετε γραπτώς στην εταιρεία οποιαδήποτε ειδική ανάγκη υπάρχει και τις
υπηρεσίες που χρειάζεται το εν λόγω άτομο.
20. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Παρέχεται προαιρετικά, ασφάλεια για την κάλυψη ατυχημάτων, ιατρικών εξόδων και απώλειας αποσκευών, με επιπρόσθετη επιβάρυνση.
21. ΕΓΓΥΗΣΗ • ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Εταιρεία μας είναι ασφαλισμένη με βάση τις πρόνοιες του νόμου 51(1)/98 ώστε ο ταξιδιώτης να καλύπτεται σε περίπτωση πτώχευσης ή
αφερεγγυότητας του διοργανωτή.
22. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιβεβαίωση της κράτησης και πληρωμή της προκαταβολής σημαίνει την ταυτόχρονη και χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των πιο πάνω όρων
συμμετοχής.
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Παιδιά 2 - 12 χρόνων (που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους) δικαιούνται έκπτωση. Οι εκπτώσεις που αναφέρονται σε
κάθε εκδρομή είναι για ένα παιδί, που θα μείνει στο ίδιο διπλό δωμάτιο με τους γονείς του.
16. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ
Τα έξοδα συμμετοχής των εκδρομών του προγράμματος αυτού έχουν υπολογισθεί με βάση τα ακόλουθα: α) Τα ειδικά αεροπορικά /
ατμοπλοϊκά ναύλα και κόστα καυσίμων που ισχύουν από την 1/3/18 β) Τους φόρους και τα δικαιώματα που χρεώνονται για υπηρεσίες, όπως
δικαιώματα προσγείωσης ή δικαιώματα φόρων αεροδρομίων ή λιμανιών που ισχύουν από 1/3/18 γ) Την ισοτιμία του Ευρώ και ξένων
νομισμάτων την 1/3/18.
17. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ
Κάθε αλλαγή στους παράγοντες κόστους που αναφέρονται στην παράγραφο 16 επιφέρει ανάλογη αύξηση στα έξοδα συμμετοχής.
Περίπτωση αλλαγής των εξόδων συμμετοχής που δεν είναι σημαντική λόγω συναλλαγματικής διαφοράς ή αύξησης του ναύλου, του κόστους
καυσίμων ή των φόρων, δεν δικαιολογεί ακύρωση της συμμετοχής χωρίς τις επιπτώσεις που αναφέρονται. Ο Συμβαλλόμενος θα
επιβαρύνεται με οποιουσδήποτε επιπρόσθετους φόρους αεροδρομίων ή και επιπρόσθετους επίναυλους που αποδεδειγμένα θα επιβληθούν
από Αεροπορικές Εταιρείες ή Αρχές Αεροδρομίων, μετά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος διαφημιστικού εντύπου.
18. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

ΠΟΙΟΙ
ΕΙΜΑΣΤΕ
Από το έτος ίδρυσης της εταιρείας μας το 1936, η Hull Blyth Araouzos εξακολουθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα
τουριστικά δρώμενα της Κύπρου και ιδιαίτερα στο κομμάτι του εξερχόμενου τουρισμού και στα ναυτιλιακά. Με ένα διεθνές
δίκτυο προμηθευτών υπηρεσιών και μια μακρόχρονη συνεργασία των 20 και πέρα χρόνων είμαστε σε θέση να
εξυπηρετούμε το ταξιδιωτικό κοινό προσφέροντας εκλεπτυσμένα και προσεγμένα πακέτα διακοπών οργανωμένα και μη.
Επιπλέον διοργανώνουμε σύνθετα συνέδρια στο εσωτερικό και εξωτερικό για μικρά γκρουπ εταιρειών. Διαθέτουμε
επανδρωμένα γραφεία και άρτια εξειδικευμένο προσωπικό σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Στον τομέα της Ναυτιλίας,
η Hull Blyth Araouzos Ltd, είναι σε θέση να συνδέσει εμπορικά την Κύπρο με όλο τον κόσμο, κάτι που γνωρίζει να κάνει
πολύ καλά από το έτος ιδρύσεως της.
Στις νέες προκλήσεις δηλώνει για ακόμα μία φορά παρών, εξυπηρετώντας σήμερα διάφορες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας στην ΑΟΖ της χώρας μας.
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THE GIFT OF TRAVEL
Gift Voucher

Προσφέρετε στα αγαπημένα σας άτομα ένα travel gift voucher προς εξαργύρωση για
οποιαδήποτε ταξιδιωτική υπηρεσία ή συνεισφέρετε στην λίστα γάμου του αγαπημένου σας
νεόνυμφου ζευγαριού για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους.

hbaholidaycentre.com
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

Γιάννου Κρανιδιώτη 10,
Γραφείο 501, 1065 Λευκωσία
Τ: 2267 3132
F: 2267 2793
E: travel@hba. com. cy
FB: holidaycentre

Χρ. Χατζηπαύλου 147
3036 Λεμεσός
Τ: 2550 6100
F: 2534 2586
E: tickets@hba.com. cy
FB: holidaycentre

DERMEZA COURT
Μακαρίου 94, 6017
Τ: 2465 2219,
F: 2465 2384
E: hba.lca@cytanet.com.cy
FB: holidaycentre

HOLIDAY CENTRE
Τηλέφωνο: 2244 5188
Fax: 2244 5189
Email: holiday@hba.com.cy

