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Όλοι οι νεόνυμφοι που
ταξιδεύουν μαζί μας 

έχουν επιπλέον προνόμια, 
δώρα

και εκπλήξεις !

“Ταξίδι, το μοναδικό 
αγαθό που σας κάνει 

πλουσιότερους”
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Editorial
Αγαπημένοι μας φίλοι, είναι χαρά μας να σας 
παρουσιάζουμε το νέο μας κατάλογο με τις καλοκαιρινές 
μας διακοπές και εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Φέτος 
θα ταξιδέψουμε τόσο σε παλιούς όσο και σε νέους 
προορισμούς. Μακρινοί προορισμοί όπως είναι η 
Αμερική, Κούβα, Μεξικό, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Παναμάς, 
Περού, Κόστα Ρίκα. Οργανωμένα και ατομικά πακέτα 
διακοπών σε Ευρώπη και Ελλάδα είναι μόνο μερικοί από 
τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε τον προορισμό που 
σας αρμόζει για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. 

Γνωρίζουμε ότι οι διακοπές σας είναι η πιο σημαντική 
περίοδος του χρόνου. Μια ανταμοιβή για τους κόπους 
της χρονιάς που πέρασε, αλλά και το έναυσμα για την 
χρονιά που πρόκειται να έρθει. Για το λόγο αυτό, όλοι εμείς 
στο Pluton Travel & Tours επιλέξαμε προσεκτικά τα ταξίδια 
που σας προτείνουμε στο καινούργιο μας περιοδικό 
“Καλοκαίρι ‘16” που έχετε στα χέρια σας.  Περπατήστε 
στους φωτεινούς δρόμους της Νέας Υόρκης και του Λας 
Βέγκας, ανάμεσα στους ουρανοξύστες της Σιγκαπούρης, 
στη πυκνόφυτη βλάστηση που θα συναντήσετε στην 
Ινδονησία και το Μπαλί, κολυμπήστε στα καταγάλανα 
νερά της Καραϊβικής και των νησιών της Ταϊλάνδης και 
μάθετε για την ιστορία της Κούβας και της μακρινής Κίνας. 
Για τους λάτρεις της Ευρώπης προτείνουμε να περιηγηθείτε 
στα  σοκάκια εξερευνήστε τα κάστρα και τους ποταμούς 
και φυσικά επιλέξτε να γνωρίσετε τα ελληνικά νησιά και 
τον αέρα του Αιγαίου, του Ιονίου, των Επτανήσων και των 
Κυκλάδων.

Ένας ολοκληρωμένος τουριστικός οδηγός με προτάσεις 
για οικογένειες, ζευγάρια και φίλους. Ένα περιοδικό που 
δημιουργήθηκε με κύριο γνώμονα την αγάπη μας για τα 
ταξίδια αλλά και την εμπειρία  22 ολόκληρων χρόνων.  
Έχουμε ταξιδέψει σχεδόν σε όλους τους προορισμούς που 
σας προτείνουμε και κτίσαμε πάνω σε όλα όσα είδαμε 
και γνωρίσαμε αυτά τα ταξιδιωτικά πακέτα. Η εταιρία 
μας, με έδρα την Λάρνακα είναι ένας ολοκληρωμένος 
τουριστικός οργανισμός, εγγεγραμμένος στον ΚΟΤ και 
ACTA , που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών.  Συνδεδεμένοι με όλα τα διεθνή 
σημαντικά ταξιδιωτικά δίκτυα, εξασφαλίζουμε για εσάς και 
τις οικογένειες σας, άμεση πρόσβαση και πληροφορίες 
και προορισμούς στους οποίους ειδικευόμαστε, με στόχο 
τις καλύτερες και πιο οικονομικές ταξιδιωτικές προτάσεις.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 
μας 24821777 για να σας δώσουμε λεπτομέρειες και τις 
δικές μας προτάσεις για τον κάθε προορισμό και να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.plutontra-
vel.com.cy για να μπορέσετε να δείτε περισσότερες 
ταξιδιωτικές προτάσεις από εμάς για εσάς.

Ο κόσμος είναι μεγάλος και εμείς τον γνωρίζουμε για να 
μπορούμε να σχεδιάζουμε για εσάς και τα αγαπημένα 
σας πρόσωπα τα ταξίδια των ονείρων σας!

Σας ευχόμαστε ολόψυχα να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι!

Pluton Travel & Tours 
24 821 777

#Καλοκαίρι’16

#Ελλάδα

#Ευρώπη

#Κρουαζιέρες

# Ονειρικά

#Ταξίδι

#Αγάπη

#Μακρινά

*Παρακαλούμε για τις τελικές τιμές των πακέτων αυτών να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.plutontravel.com.cy ή να 
επικοινωνείτε μαζί μας, αφού ενδεχομένως να υπάρχουν αναθεωρημένες τιμές ύστερα από την έκδοση του εντύπου αυτού.



Together, there’s no limit to what we can achieve.
Try some of the world’s best beaches, go on an adventure 
holiday or visit friends and family in any of the more than 
150 places we fly to around the world.

Going  
places together
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η - 2η μέρα: Λάρνακα – Πουκέτ                                                                              
Πτήση αναχώρησης από τη Λάρνακα με προορισμό το Πουκέτ, με 
ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη και παραλαβή από το αεροδρόμιο για με-
ταφορά στο ξενοδοχείο, συνοδεία τοπικού συνεργάτη μας. Ελεύθε-
ρο υπόλοιπο της μέρας για ξεκούραση.
► 3η μέρα: Ξενάγηση στο Πουκέτ
Μετά από το πρωινό μας αρχίζει η ξενάγηση στην πόλη του Πουκέτ. 
Με τη συνοδεία του ντόπιου συνεργάτη μας θα περιηγηθείτε στην 
πόλη γνωρίζοντας την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής των κατοίκων. 
Θα επισκεφτούμε το Kata Karon, και την κατασκήνωση των ελεφά-
ντων όπου θα απολαύσουμε μια υπέροχη δεκάλεπτη βόλτα με τους 
ελέφαντες μέσα στο τροπικό δάσος. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
στο άγαλμα του Μεγάλου Βούδα στο ψηλότερο σημείο του Πουκέτ. 
Στάση στον ναό Wat Chalong που χαρακτηρίζεται ως ο ομορφότε-
ρος ναός του νησιού.  Από την περιήγηση μας δεν θα παραλείψου-
με το εργοστάσιο παραγωγής Cashew Nuts για να δούμε τον τρόπο 
με τον οποίο επεξεργάζεται και παρασκευάζεται το προϊόν. Σειρά έχει 
ο αρχαιότερος Κινέζικος ναός, στον οποίο θα μάθουμε για την ιστο-
ρία και την Κινέζικη επιρροή στο νησί.  Τέλος θα επισκεφτούμε το 
Chin Praha House, και στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε πίσω στο 
ξενοδοχείο μας.
► 4η μέρα: Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε τις θάλασσες αλλά και τα 
καταστήματα του Πουκέτ. Περιηγηθείτε ανάμεσα στις αγορές και 
απολαύστε τα spa του ξενοδοχείου σας.
► 5η μέρα: Ξενάγηση στο νησί του James Bond
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια αρχίζει η ολοήμερη 
εκδρομή με τη συνοδεία του τοπικού μας συνεργάτη για το νησί 
του Τζέημς Μποντ. Απολαύστε τη διαδρομή μέχρι το νησί με το 
ταχύπλοο σκάφος. Με την άφιξη μας στο νησί Talu θα ανέβουμε 
στα κανό μας και με τις ενδείξεις του οδηγού μας θα περάσουμε 
από τις σπηλιές και τους ασύμμετρους βράχους. Θα κάνουμε 
κωπηλασία και θα έχουμε την ευκαιρία εφοδιασμένοι με κράνη και 
φακούς εξερευνήσουμε τις σπηλιές. Θαυμάστε από κοντά τους 
σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες που δημιουργήθηκαν με το 
πέρασμα του χρόνου και κάποιους από αυτούς να ξεπερνούν τα 50 
μέτρα ύψος. Στη συνέχεια θα κολυμπήσουμε σε διάφορους κόλπους 
με καταγάλανα κρυστάλλινα νερά και τέλος θα απολαύουμε ένα 
μοναδικό παραδοσιακό Ταϊλανδέζικο γεύμα στο Panyi. Επιστροφή 
στο Πουκέτ και το ξενοδοχείο μας.
► 6η μέρα: Νησιά Πι Πι
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια θα αρχίσει ακόμη 
μια ολοήμερη ξενάγηση με τον τοπικό μας συνεργάτη αυτή τη φορά 
στα νησιά Πι πι. Ανακαλύψτε την απαράμιλλη φυσική ομορφιά 
αυτών των νησιών σε μια μοναδική περιήγηση με πλοιάριο. 
Καλυμμένα με ένα καταγάλανο πέπλο θάλασσας και το απέραντο 

πράσινο, τα νησιά Πι πι είναι πλέον ένας από τους πιο μαγευτικούς 
τουριστικούς προορισμούς. Θα περάσουμε γύρω από τα νησιά με 
το πλοιάριο ενώ και ταυτόχρονα παρατηρώντας τα νησιά μπορεί 
και να τα αναγνωρίσετε αφού και εδώ έχουν γυριστεί μερικές από τις 
καλύτερες ταινίες όλων των εποχών όπως είναι η ταινία The Beach 
με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Θα περάσουμε από 
την Παραλία Samah, monkey και Pileh cove καθώς και από την 
εντυπωσιακή σπηλιά των Βίκινγκς. Προτού συνεχίσει η περιήγηση 
μας θα σταματήσουμε για γεύμα σε ένα τοπικό εστιατόριο και θα 
συνεχίσουμε αργότερα κάνοντας διάφορες στάσεις για καταδύσεις.
Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Πουκέτ.
► 7η - 8η μέρα: Ελεύθερες Μέρες
Ελεύθερες μέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης για να μπορέσετε να 
απολαύσετε τις θάλασσες του Πουκέτ και να θαυμάσετε την ομορφιά 
του τόπου για τις υπόλοιπες μέρες που απόμειναν του ταξιδιού μας. 
Επιστροφή για ξεκούραση στο ξενοδοχείο σας.
► 9η μέρα: Πουκέτ - Λάρνακα
Αναχώρηση για τη Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. Κάπου εδώ το 
ταξίδι μας έχει τελειώσει με τις ομορφότερες αναμνήσεις.

Το «Μαργαριτάρι της θάλασσας του Ανταμάν». Φωλιασμένο 
στις ακτές της Ταϊλάνδης που βρέχονται από τον Ινδικό Ωκεα-
νό και τα γαλήνια νερά της θάλασσας του Ανταμάν το Πουκέτ 
αποτελεί όραμα ενός τροπικού παράδεισου. Λευκές παραλίες, 
τεράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα, το παζάρι και η έντονη 
νυχτερινή ζωή συνθέτουν ένα γραφικό τοπίο στο νησί. Εξε-
ρευνήστε με τις γραφικές πιρόγες σε μοναδικές περιηγήσεις 
τα γύρω νησιά. Επισκεφτείτε το νησί του Τζέημς Μποντ όπου 
γυρίστηκε η ταινία «Ο άνθρωπος με το χρυσό πολυβόλο» και 
τα νησιά Πι Πι στα οποία μπορείτε να γνωρίσετε την σημασία, 
της ευεξίας, της χαλάρωσης και της νυχτερινής διασκέδασης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - Πουκέτ - Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθ-
μό και πτήσεις της Qatar Airways.
►Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Aποσκευή 30kg και χειραποσκευή 8kg.
►Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, με πρόγευμα. 
►Πεντάωρη (5h) ξενάγηση στο Πουκέτ.
►Ολοήμερη εκδρομή με πλοιάριο στα νησιά Πι Πι.
►Ολοήμερη εκδρομή με πλοίο στο νησί του Τζέημς Μποντ.
►Μεταφορές από τα αεροδρόμια στα ξενοδοχεία και αντίστροφα.
►Υπηρεσίες των Αντιπροσώπων μας.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων (η είσοδος είναι προαιρε-
τική)
►Έκδοση Βίζας €30. (Αναλαμβάνουμε την διευθέτηση της Βίζας, για εσάς 
χωρίς καμία επιπλέον χρέωση)
►Ταξιδιωτική ασφάλεια.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Ό,τι δεν αναγράφεται στο περιλαμβάνονται ή αναφέρεται ως προτεινό-
μενο ή προαιρετικό.

Λάρνακα  
Ντόχα
Πουκέτ
Ντόχα

Ντόχα
Πουκέτ
Ντόχα

Λάρνακα

14:00 - 17:35
19:50 - 06:30 
08:20 - 11:05
15:00 - 18:45

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε ειδικό εκπτωτικό ναύλο και ενδέχεται να 
αλλάξουν βάση διαθεσιμότητας.
►Η εταιρία έχει το δικαίωμα να σας προσφέρει άλλο ξενοδοχείο από αυτό 
που αναγράφεται, της ίδιας κατηγορίας και ωφελημάτων με την τιμή που 
έχετε πληρώσει. Σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής η εταιρία μας θα σας 
ενημερώσει 15 μέρες πριν από την αναχώρηση σας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.
►Tιμές για τρίκλινο, μονόκλινο και παιδί θα δίνονται κατόπιν ζήτησης.

- - - - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08*, 19/08*, 26/08, 02/09, 09/09

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Ξενοδοχείο Ημερομηνίες Δια. Δί/κλ.

The Aslee Plaza 4* (Patong)
08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 26/08, 02/09, 09/09

ΒΒ €1185

12/08, 19/08 ΒΒ €1255

Patong Resort 4* (Patong)
08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 26/08, 02/09, 09/09 BB €1255

12/08, 19/08 BB €1295

Novotel Phuket Vintage 4* 
(Phuket) 

08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 26/08, 02/09, 09/09 ΒΒ €1325

12/08, 19/08 ΒΒ €1395

Deevana Plaza 4*  (Phuket)
08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 26/08, 02/09, 09/09 BΒ €1285

12/08, 19/08 BΒ €1375

Novotel 
Kamala Beach 4* (Phuket)

08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 26/08, 02/09, 09/09 BΒ €1345

12/08, 19/08 BΒ €1415

Impiana Resort Patong 5* 
(Phuket)

08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 26/08, 02/09, 09/09 BΒ €1555

12/08, 19/08 BΒ €1595

ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ
ΤΑΪΛΑΝΔΗ 

9 μέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08*, 
19/08*, 26/08, 02/09 (Με πτήσεις της Qatar Airways)
*Μπορούμε να κτίσουμε το ίδιο πακέτο με τις δικές σας ημερομηνίες

Πουκέτ - Νησί του  James Bond -  Νησιά  Πι Πι

Κωδ. PLTHA1

Από € 1185
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Πουκέτ                                                                              
Πτήση αναχώρησης από τη Λάρνακα με προορισμό το μα-
γευτικό Πουκέτ, με ενδιάμεσο σταθμό στη Ντόχα. Άφιξη στο 
Πουκέτ και παραλαβή από το αεροδρόμιο, μεταφορά στο ξε-
νοδοχείο σας και τακτοποίηση στα δωμάτια σας. Ελεύθερος 
χρόνος για ξεκούραση και χαλάρωση.
► 2η μέρα: Ολοήμερη Περιήγηση στο Πουκέτ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη περιήγηση 
μας στη πόλη. Με τη συνοδεία του τοπικού μας συνεργάτη, 
θα περιηγηθούμε στην πόλη, γνωρίζοντας την κουλτούρα και 
τον τρόπο ζωής των κατοίκων της. Θα επισκεφτούμε το Kata 
Karon, και την κατασκήνωση των ελεφάντων, στην οποία θα 
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια υπέροχη δεκάλεπτη 
διαδρομή με τους ελέφαντες μέσα στο τροπικό δάσος. Στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το άγαλμα του Μεγάλου 
Βούδα, όπου είναι και το ψηλότερο σημείο του Πουκέτ. Θα 
πραγματοποιήσουμε στάση στον ναό Wat Chalong που έχει 
τον χαρακτηρισμό του ομορφότερου ναού του νησιού. Από 
αυτή την υπέροχη περιήγηση, δεν θα παραλείψουμε το εργο-
στάσιο παραγωγής των ξηρών καρπών Cashew, όπου θα 
δούμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία και η πα-
ρασκευή του τοπικού προϊόντος. Σειρά στις επισκέψεις μας 
έχει ο αρχαιότερος Κινέζικος Ναός, στον οποίο θα μάθουμε 
την ιστορία του αλλά και την Κινέζικη επιρροή στο νησί. Τέλος 
θα επισκεφτούμε το Chin Praha House και στη συνέχεια θα 
κατευθυνθούμε πίσω στο ξενοδοχείο μας.
► 3η - 7η μέρα: Ελεύθερες μέρες
Ελεύθερες μέρες για να χαρείτε τις ντόπιες αγορές, τις 
παραλίες με τα καταγάλανα κρυστάλλινα νερά τους, και 
τη νυχτερινή διασκέδαση του τόπου. Χαλαρώστε πλάι στο 
απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, δοκιμάστε τα spa και το 
χαλαρωτικό μασάζ του ξενοδοχείου σας, και απολαύστε 
τις μέρες που θα παραμείνετε εδώ. Μπορείτε να επιλέξετε 
ανάμεσα σε διάφορες δραστηριότητες όπως είναι για 
παράδειγμα το snorkelling, ή οι καταδύσεις προκειμένου να 
γεμίσετε τις μέρες σας. 
► 8η - 9η μέρα: Πουκέτ - Λάρνακα
Παραλαβή από το ξενοδοχείο σας  και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής. Αναχώρηση για 
το αεροδρόμιο της Λάρνακας με πτήσεις της Qatar Airways 
και ενδιάμεσο σταθμό τη Ντόχα.

Επιλέξτε την ημερομηνία αναχώρησης που επιθυμείτε, για ένα 
εκπληκτικό ταξίδι στην Βασίλισσα της Νοτιοανατολικής Ασί-
ας τη Ταϊλάνδη. Γνωστή σε πολλούς και ως Σιάμ αποτελεί ένα 
μαγευτικό ταξιδιωτικό προορισμό. Από πολλούς αποκαλείται 
πόλη των αγγέλων λόγω των λαμπερών της ναών. Βγαλμέ-
νη από τα παραμύθια κρύβει πολλούς φυσικούς θησαυρούς 
ζαφείρια, μαργαριτάρια, ρουμπίνια και σμαράγδια, χρώματα 
και φυσικά πολλά αρώματα. Όμορφες πλωτές πιρόγες είναι 
έτοιμες να σε ξεναγήσουν σε κάθε ποταμό προκειμένου να 
θαυμάσεις την ομορφιά αυτού του τόπου. Με την άφιξη σας 
θα σας παραλάβουν από το αεροδρόμιο για μεταφορά στο 
ξενοδοχείο σας. Επιλέξτε να περάσετε τις υπόλοιπες ελεύθερες 
μέρες με χαλάρωση στις παραλίες της Ταϊλάνδης και περιήγη-
ση στα υπόλοιπα νησιά της.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - Πουκέτ - Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό 
και πτήσεις της Qatar Airways.
►Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Μία αποσκευή 30kg ανά άτομο και μια χειραποσκευή 8kg.
►Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, με πρόγευμα. 
►Ολοήμερη εκδρομή και ξενάγηση στο Πουκέτ.
►Μεταφορές με πούλμαν από τα αεροδρόμια στα ξενοδοχεία και αντί-
στροφα.
►Υπηρεσίες των Αντιπροσώπων μας.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων (η είσοδος είναι προαιρε-
τική).
►Έκδοση Βίζας €30. (Αναλαμβάνουμε την διευθέτηση της της Βίζας, για εσάς 
χωρίς καμία επιπλέον χρέωση).
►Ταξιδιωτική ασφάλεια.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Ό, τι αναγράφεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και δεν αναγράφεται 
στο περιλαμβάνονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε ειδικό εκπτωτικό ναύλο και ενδέχεται να 
αλλάξουν βάση διαθεσιμότητας.
►Η εταιρία έχει το δικαίωμα να σας προσφέρει άλλο ξενοδοχείο από αυτό 
που αναγράφεται, της ίδιας κατηγορίας και ωφελημάτων με την τιμή που 
έχετε πληρώσει. Σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής η εταιρία μας θα σας 
ενημερώσει 15 μέρες πριν από την αναχώρηση σας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.
►Tιμές για τρίκλινο, μονόκλινο και παιδί θα δίνονται κατόπιν ζήτησης.

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος - 9 μέρες (7 νύχτες)
Ξενοδοχείο Ημερομηνίες Δια. Δί/κλ.

The Aslee Plaza 4* (Patong)
08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 26/08, 02/09, 09/09

ΒΒ €995

12/08, 19/08 ΒΒ €1055

Patong Resort 4* (Patong)
08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 26/08, 02/09, 09/09 BB €1135

12/08, 19/08 BB €1225

Deevana Plaza 4*  (Phuket)
08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 26/08, 02/09, 09/09 ΒΒ €1155

12/08, 19/08 ΒΒ €1250

Novotel Phuket Vintage 4* 
(Phuket)

08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 26/08, 02/09, 09/09 BΒ €1195

12/08, 19/08 BΒ €1295

Novotel 
Kamala Beach 4* (Phuket)

08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 26/08, 02/09, 09/09 BΒ €1215

12/08, 19/08 BΒ €1295

Impiana Resort Patong 5* 
(Phuket)

08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 26/08, 02/09, 09/09 BΒ €1450

12/08, 19/08 BΒ €1555

Μπαγκόγκ
ΠατάγιαΧουα

Χιν

Χιάνγκ Μάι

Κο Σαμούι

Πουκέτ

Νησιά Πι Πι

Κράβι

Παττάνι
Σονγκλα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΟΥΚΕΤ 

9 μέρες

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08*, 19/08*, 26/08, 02/09

Λάρνακα  
Ντόχα
Πουκέτ
Ντόχα

Ντόχα
Πουκέτ
Ντόχα

Λάρνακα

14:00 - 17:35
19:50 - 06:30 
08:20 - 11:05
15:00 - 18:45

- - - - 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08*, 19/08*, 
26/08, 02/09 (Με πτήσεις της Qatar Airways)
*Μπορούμε να κτίσουμε το ίδιο πακέτο με τις δικές σας ημερομηνίες

Oλοήμερη περιήγηση στο Πουκέτ,  βόλτα με τους 
ελέφαντες, Άγαλμα του μεγάλου βούδα.

Οι προτάσεις μας:
► Απολαύστε τις 
παραλίες.
► Κάντε βαρκάδα με τις 
πιρόγες στα γύρω νησιά.
► Περιήγηση με τους 
ελέφαντες.
► Απολαύστε καταδύσεις 
στους κοραλλιογενής 
ύφαλους και snorkelling. 
► Δοκιμάστε το μασάζ 
και τις αρωματοθεραπείες 
που προσφέρει το 
ξενοδοχείο σας.
► Μην διστάσετε να 
δοκιμάσετε τη τοπική 
κουζίνα. 

Κωδ. PLTHA2

Από € 995



8

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Μπανγκόκ                                                                          
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας για τη Μπαν-
γκόκ με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στη πρωτεύουσα της Ταϊ-
λάνδης και παραλαβή από το αεροδρόμιο, μεταφορά στο ξε-
νοδοχείο σας και τακτοποίηση στα δωμάτια σας. Ελεύθερος 
χρόνος για ξεκούραση και χαλάρωση.
► 2η μέρα: Μπανγκόκ
Ελεύθερη μέρα στην Μπανγκόκ για να χαρείτε τα ψώνια σας. 
Εμείς σας προτείνουμε να πραγματοποιήσετε (προαιρετικά) 
μια από τις περιηγήσεις της πόλης για να δείτε τους ναούς, 
επίσκεψη στο μεγάλο παλάτι με μίνι κρουαζιέρα στον ποταμό 
Τσάο, το Εθνικό Πάρκο της Μπανγκόκ, η πλωτή αγορά και 
το θεματικό πάρκο Dream World είναι μόνο μερικές από τις 
δραστηριότητες που μπορείτε να επιλέξετε. 
► 3η μέρα: Μπανγκόκ - Πουκέτ
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Μπανγκόκ με 
προορισμό το Πουκέτ. Άφιξη στο Πουκέτ και παραλαβή 
από το αεροδρόμιο, μεταφορά στο ξενοδοχείο σας και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση 
και χαλάρωση.
► 4η  - 8η μέρα: Ελεύθερες Μέρες
Ελεύθερες μέρες για να χαρείτε τις ντόπιες αγορές αλλά και 
τις παραλίες του Πουκέτ. Χαλαρώστε πλάι στο απέραντο 
γαλάζιο της θάλασσας, δοκιμάστε τα spa και το χαλαρωτικό 
μασάζ του ξενοδοχείου σας, και απολαύστε τις μέρες που θα 
παραμείνετε εδώ. Εμείς σας προτείνουμε (προαιρετικά) να 

πραγματοποιήσετε μερικές από τις δραστηριότητες που
προσφέρει η πόλη όπως για παράδειγμα τη περιήγηση με το 
αυτοκίνητο ή τους ελέφαντες, μονοήμερη εκδρομή στο νησί 
του Τζέημς Μπόντ, επίσκεψη στα νησιά Πι Πι για καταδύσεις.    
► 9η μέρα: Πουκέτ - Λάρνακα
Παραλαβή από το ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για τη πτήση της επιστροφής. Επιστροφή στη Λάρνακα με 
ενδιάμεσο σταθμό.

Η Ταϊλάνδη αποτελεί ένα από τους πιο αγαπημένους τουριστι-
κούς προορισμούς για τους περισσότερους. Μια χώρα δια-
φορετική από τις άλλες με τον τίτλο της Βασίλισσας της Ασίας. 
Στη Ταϊλάνδη ξεχωρίζει αμέσως η θρησκεία αλλά και ο παρα-
δοσιακός τρόπος ζωής των κατοίκων της. Σε κάθε άκρη της 
χώρας θα συναντήσετε χρυσοστόλιστους ναούς. Ρουμπίνια, 
έντονα χρώματα και αρώματα που θα ξυπνήσουν όλες τις αι-
σθήσεις σας, ενώ οι δραστηριότητες που σας προσφέρονται 
είναι αμέτρητες. Στην πρωτεύουσα Μπανγκόγκ, συναντά κα-
νείς τα διασημότερα αξιοθέατα, όπως το Μεγάλο παλάτι, το 
Ναό του Σμαραγδένιου Βούδα, το Εθνικό πάρκο και φυσικά 
την πλωτή αγορά, που σφύζει από ζωή και κέφι καθώς ντό-
πιοι και τουρίστες πραγματοποιούν τα ψώνια τους μέσα από 
τις βάρκες. Συνεχίζοντας  την πορεία σας μέσα από το ταξί-
δι αυτό θα κάνετε σταθμό στο Εξωτικό Πουκέτ. Κρυστάλλινες 
παραλίες και ολόλευκη άμμος περιμένουν να τα εξερευνήσετε, 
ενώ η έντονη νυχτερινή ζωή σας περιμένει στα τοπικά στέκια. 
Πρόκειται για ένα μικρό επίγειο παράδεισο, που εκτός από 
την ομορφιά του, προσφέρει σε κάθε επισκέπτη κάτι μοναδι-
κό. Επιλέξτε να περιηγηθείτε στα νησιά γύρω από το Πουκέτ 
όπως είναι τα νησιά Πι Πι, που διαθέτουν μερικούς από τους 
ωραιότερους ύφαλους του κόσμου για καταδύσεις, το Νησί 
του Τζέημς Μπόντ στο οποίο έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας 
«Ο άνθρωπος με το χρυσό πυροβόλο» και μην παραλείψετε 
την περιήγηση στην πόλη του Πουκέτ.  Ένας υπέροχος προο-
ρισμός και  μια χώρα που “αγκαλιάζει” αμέσως τον επισκέπτη 
της με μια θερμή υποδοχή.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08*, 
19/08*, 26/08, 02/09 (Με πτήσεις της Qatar Airways)
*Μπορούμε να κτίσουμε το ίδιο πακέτο με τις δικές σας ημερομηνίες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
► Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Πουκέτ – Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθ-
μό και πτήσεις της Qatar Airways.
► Αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικού δρομολογίου Μπανγκόκ – Πουκέτ.
► Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
► Βαλίτσα 30kg ανά άτομο και χειραποσκευή 7kg.
► Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, με πρόγευμα 
(2 νύκτες Μπαγκόκ και 5 νύκτες Πουκέτ.)
► Μεταφορές από τα αεροδρόμια στα ξενοδοχεία και αντίστροφα.
► Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
► Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων (η είσοδος είναι προαιρε-
τική). 
►Έκδοση Βίζας €30 (Αναλαμβάνουμε την διευθέτηση της Visas για εσάς χω-
ρίς καμία επιπλέον χρέωση).
►Ταξιδιωτική ασφάλεια.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Ό, τι αναγράφεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και δεν αναγράφεται 
στο περιλαμβάνονται.

Λάρνακα  
Ντόχα

Μπανγκόκ
Πουκέτ
Ντόχα

Ντόχα
Μπανγκόκ

Πουκέτ
Ντόχα

Λάρνακα

14:00 - 17:35
19:50 - 06:30 
12:25 - 13:50
08:20 - 11:05
15:00 - 18:45

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε ειδικό εκπτωτικό ναύλο και ενδέχεται να 
αλλάξουν βάση διαθεσιμότητας.
►Η εταιρία έχει το δικαίωμα να σας προσφέρει άλλο ξενοδοχείο από αυτό 
που αναγράφεται, της ίδιας κατηγορίας και ωφελημάτων με την τιμή που 
έχετε πληρώσει. Σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής η εταιρία μας θα σας 
ενημερώσει 15 μέρες πριν από την αναχώρηση σας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

- - - --

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Ξενοδοχείο Ημερομηνίες Δια. Δί/κλ, Τρι/κλ.

Salil Hotel Sakhumvit Soi 8 
4* (Bangkok) + Τhe Brothers 
Residence 3*

15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 12/08, 19/08, 

26/08, 02/09
ΒΒ €1155 €1135

Salil Hotel Sakhumvit Soi 8 4* 
(Bangkok) +The Aslee Plaza 
4* (Patong)

15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 12/08, 19/08, 

26/08, 02/09
BB €1185 -

Salil Hotel Sakhumvit Soi 8 4* 
(Bangkok) + Bauman Resi-
dence 4* (5 minutes away 
from shopping mall)

15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 12/08, 19/08, 

26/08, 02/09
ΒΒ €1215 -

Salil Hotel Sakhumvit Soi 8 
4* (Bangkok) +Antaman 
Beach Suites 4*

15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 12/08, 19/08, 

26/08, 02/09
BΒ €1235 -

Salil Hotel Sakhumvit Soi 
8 4* (Bangkok) +Sawaddi 
Patong Resort 4*

15/07, 22/07, 29/07, 
05/08, 12/08, 19/08, 

26/08, 02/09
BΒ €1245 -

ΜΠΑΝΓΚΟΚ
ΠΟΥΚΕΤ 

9 μέρες

«Μαγευτική Μπανγκόκ και εξωτικό Πουκέτ»

Από € 1135

Κωδ. PLTHA3
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η - 2η μέρα: Λάρνακα – Σιγκαπούρη                                                                            
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας για τη Σιγκα-
πούρη με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη, παραλαβή από το αερο-
δρόμιο και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας, τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με το 
πολυπολιτισμικό αυτό κράτος. Διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Σιγκαπούρη
Ελεύθερη μέρα για να ζήσετε μεγάλες εμπειρίες μέσα από δι-
άφορες δραστηριότητες και εκδρομές. Σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε τα Universal Studios της Ασίας και διασκεδάστε 
στα θεματικά πάρκα που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν αδι-
άφορους. Δεν θα μπορούσατε να μην θαυμάσετε τα κάστρα 
και τις κατασκευές του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου στο νησί Σε-
ντόσα, το οποίο βρίσκεται δίπλα από τα Universal Studios. 
Μην χάσετε την ευκαιρία να μαγευτείτε από τους ήχους και 
τα χρώματα της φύσης, κάνοντας μία βόλτα χαλάρωσης 
σε πάρκα και κήπους ή κάνοντας σαφάρι σε ένα πάρκο με 
άγρια ζωή.
► 4η μέρα: Σιγκαπούρη - Μπαλί
Παραλαβή από το ξενοδοχείο σας και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την πτήση μας για το 
Μπαλί. Άφιξη στο Μπαλί, παραλαβή από το αεροδρόμιο και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο σας, τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και χαλάρωση.
► 5η μέρα: Μπαλί - Οργανωμένη Εκδρομή
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για να ανακαλύψουμε τις 
ομορφιές του Μπαλί μέσα από μία μοναδική εκδρομή. Θα 
επισκεφθούμε τους ναούς Taman Ayun, Ulun Danu, όπου 
κατά την διάρκεια των διαδρομών μας θα αντικρύσουμε 
πανέμορφους ορυζώνες. Αργότερα θα σταματήσουμε στην 
τοπική αγορά Pacung, όπου θα μπορείτε να απολαύσετε 
τροπικά φρούτα και λαχανικά. Μία τελευταία στάση πριν την 
επιστροφή μας στο ξενοδοχείο θα είναι το Alas Kedaton, το 
ιερό δάσος των πιθήκων και ο ναός Tanah Lot.
► 6η - 9η μέρα: Μπαλί (Ελεύθερες Μέρες)
Ελεύθερες μέρες για να ανακαλύψετε και μόνοι σας τις 
ομορφιές του Μπαλί πέρα από τη θάλασσα και τον ήλιο. 
Κάντε σαφάρι με ελέφαντα, μία επίσκεψη στο Ubud θα 
σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη τέχνη και τον πολιτισμό 
στο Μπαλί, κάντε μία κρουαζιέρα σε ύφαλους. Ένα ταξίδι 
στο ζωολογικό κήπο του Μπαλί θα σας οδηγήσει σε μία 
περιπέτεια, όπου θα θαυμάσετε την τροπική βλάστηση 

ανάμεσα στους κήπους του και 350 είδη από σπάνια και 
απειλούμενα είδη ζώων.
► 10η μέρα: Μπαλί - Λάρνακα
Παραλαβή από το ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο 
του Μπαλί για τη πτήση της επιστροφής, με ενδιάμεσο 
σταθμό. Επιστρέφουμε στη Λάρνακα γεμάτοι από εμπειρίες 
και εικόνες χρωμάτων.

Η Σιγκαπούρη αποτελεί χώρα σταθμό για πολλά ταξίδια σε 
μακρινούς προορισμούς και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί 
σε ένα κέντρο εμπορικής αλλά και επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας. Πάρκα, ουρανοξύστες και τεράστιες λεωφόροι είναι τα 
βασικά χαρακτηριστικά της ενώ  το όνομα της σημαίνει πόλη 
των λιονταριών και δόθηκε από τον πρίγκιπα της Σουμάτρας. 
Από την άλλη το Μπαλί βρίσκεται στην Ινδονησία. Το σχήμα 
του νησιού είναι περίπου ρομβοειδές και οι τέσσερις γωνίες 
του δείχνουν σχεδόν τα σημεία του ορίζοντα. Οι εναλλαγές του 
τοπίου είναι έντονες αφού θα συναντήσετε από ζούγκλες μέχρι 
και βραχώδη έρημο. Η τουριστική περιοχή βρίσκεται στο Νότιο 
Μπαλί με πληθώρα ξενοδοχείων, καφέ, εστιατορίων και μπαρ. 
Εντύπωση θα σας κάνει φυσικά η νοοτροπία των ντόπιων 
που αν και φτωχός λαός είναι πάντοτε χαμογελαστοί. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Σιγκαπούρη, Μπαλί – Λάρνακα με τις 
Qatar Airways.
►Αεροπορικά εισιτήρια εσωτερικής πτήσης Σιγκαπούρη – Μπαλί με Jet Star 
ή KLM.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Γεύματα και ποτά σε όλες τις πτήσεις των Qatar Airways.
►Μία αποσκευή 30kg και μία χειραποσκευή 8kg.
►Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια στη Σιγκαπούρη και το Μπαλί.
►Επτά (7) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας, με πρόγευμα.
►Φόροι ξενοδοχείων.
►Εκδρομή στο Μπαλί όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα, με Αγγλόφωνο 
ξεναγό.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Προαιρετικές εκδρομές.
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων (η είσοδος είναι προαιρε-
τική).
►Ταξιδιωτική ασφάλεια.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Ό,τι αναγράφεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό και δεν αναγράφεται 
στο περιλαμβάνονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε ειδικό εκπτωτικό ναύλο και ενδέχεται να 
αλλάξουν βάση διαθεσιμότητας.
►Η εταιρία έχει το δικαίωμα να σας προσφέρει άλλο ξενοδοχείο από αυτό 
που αναγράφεται, της ίδιας κατηγορίας και ωφελημάτων με την τιμή που 
έχετε πληρώσει. Σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής η εταιρία μας θα σας 
ενημερώσει 15 μέρες πριν από την αναχώρηση σας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΜΠΑΛΙ
10 μέρες

Λάρνακα  
Ντόχα

Σιγκαπούρη
Μπαλί
Ντόχα

Ντόχα
Σιγκαπούρη

Μπαλί
Ντόχα

Λάρνακα

14:00 - 17:35
20:25 - 09:15 (+1) 
10:45 - 13:30 
00:35 - 04:50
07:15 - 11:00 

- - - --

Αναχωρήσεις πτήσεων:  30/07, 06/08, 22/08

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Ξενοδοχείο Ημερομηνίες Δια. Δίκλινο

Kuta Central Park Hotel 4* (Bali) + Orchard 
Parade Hotel 4* (Singapore)

30/07, 
06/08, 22/08 BB €1465

Fontana Bali Phm Collection 4* (Bali) 
+Orchard Parade Hotel 4* (Singapore)

30/07, 
06/08, 22/08 BB €1555

Mantra Sakala Resort 5* (Bali) + Orchard 
Parade Hotel 4* (Singapore)

30/07, 
06/08, 22/08 BB €1685

Ayodya Resort 5* (Bali) + Orchard Parade 
Hotel 4* (Singapore)

30/07, 
06/08, 22/08 BB €1760

Grand Mirage Hotel 5* (Bali) + Orchard 
Parade Hotel 4* (Singapore)

30/07, 
06/08, 22/08 BB €1760

Nusa Dua Resort 5* (Bali) + Orchard Parade 
Hotel 4* (Singapore)

30/07, 
06/08, 22/08 BB €1875

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 30/07, 06/08, 22/08
(Με πτήσεις της Qatar Airways)
*Μπορούμε να κτίσουμε το ίδιο πακέτο με τις δικές σας ημερομηνίες

«Πανόραμα Σιγκαπούρης και Εξωτικό Μπαλί»

Από € 1465

Κωδ. PLBAL
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η - 2η μέρα: Λάρνακα – Πεκίνο                                                                              
Πτήση αναχώρησης για Πεκίνο, άφιξη, μεταφορά και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερη μέρα. Διανυκτέρευση
► 3η μέρα: Πεκίνο - Τιεν Αν Μεν - Απαγορευμένη πόλη - 
Θερινά Ανάκτορα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για  τη πλατεία Τιεν Αν Μεν ή πλα-
τεία της Ουράνιας Γαλήνης. Στο εθνικό σύμβολο της Κίνας 
που θεωρείται η μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου, θα δούμε 
το γιγάντιο πορτραίτο του Μάο που μας προσκαλεί στα πορ-
φυρά τείχη και από εκεί στο εσωτερικό της απαγορευμένης 
πόλης. Η θρυλική πολιτεία των 9999 αιθουσών φιλοξένησε 
2 αυτοκρατορικές δυναστείες των Μινγκ και των Κινγ. Συνεχί-
ζουμε για τα Θερινά Ανάκτορα που κτίστηκαν κατά τη διάρ-
κεια της τελευταίας αυτοκρατορικής δυναστείας της Κίνας, 
Τσινγκ. Τα Θερινά Ανάκτορα με την γραφική λίμνη Κουμίνγκ 
που είναι σήμερα το μεγαλύτερο πάρκο της χώρας. Διανυ-
κτέρευση.
► 4η μέρα: Πεκίνο -  Σινικό Τείχος - Τάφοι των Μινγκ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με ξενάγηση στο Σινικό Τείχος. 
Άφιξη στο Μπανταλίνγκ όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
περπατήσουμε στο πλακόστρωτο του τείχους και νοερά να 
μεταφερθούμε στην πολυτάραχη εποχή των δυναστειών. Μετά 
σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε για λίγο στην υπαίθρια 
αγορά της περιοχής. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε τους 
τάφους της δυναστείας των Μίνγκ και να περπατήσουμε 
στον ιερό δρόμο με τα μυθικά ζώα – φύλακες των τάφων – 
και τους μανδαρίνους. Κατά την επιστροφή μας στο Πεκίνο 
θα περάσουμε από την «Φωλιά του Πουλιού», το γνωστό 
Ολυμπιακό στάδιο. Το βράδυ θα απολαύσουμε το δείπνο 
μας με την περίφημη πάπια Πεκίνου σε τοπικό εστιατόριο. 
Διανυκτέρευση.
► 5η μέρα: Πεκίνο - Ναός του Ουρανού
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε ένα μοναδικό έργο 
τέχνης, το Ναό του Ουρανού. Η τριώροφη αυτή παγόδα 
κατασκευάστηκε χωρίς να χρησιμοποιηθεί ούτε ένα καρφί. 
Χρόνος ελεύθερος για τα τελευταία ψώνια στο Πεκίνο. 
Διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Πεκίνο - Σαγκάη
Πρόγευμα. Ακολούθως θα μεταφερθούμε στο σταθμό του 
τρένου για να επιβιβαστούμε στο υπερσύγχρονο τρένο 
Jinghu το οποίο θα μας μεταφέρει στη Σαγκάη. Η διαδρομή 
που θα ακολουθήσουμε στην ενδοχώρα θα σας προσφέρει 
εικόνες ανεπανάληπτης ομορφιάς. Άφιξη, μεταφορά στο ξε-
νοδοχείο. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της πα-
λιάς πόλης και να δοκιμάσετε τσάι γιασεμί στο αρχαιότερο 
τεϊοποτείο της πόλης το Ξουξιντίνγκ. Διανυκτέρευση.
► 7η μέρα: Σαγκάη

Πρόγευμα και γνωριμία με τη Σαγκάη. Ξεκινάμε με μια επίσκε-
ψη στο μουσείο της Σαγκάης, μετά ακολουθεί περιήγηση στα 
αξιοθέατα της πόλης, που περιλαμβάνει τον Kήπο Γιού Γιουάν 
στην παλιά πόλη, θα απολαύσουμε κρουαζιέρα στο ποταμό, 
το Βουδιστικό μοναστήρι όπου θα δούμε το άγαλμα του Bού-
δα από άσπρο ζάντ (jade), με την γλυκιά και γεμάτη κατανό-
ηση έκφραση, τις υπέροχες πλατείες και τις παλιές συνοικίες. 
Τελειώνοντας θα επισκεφθούμε επίσης το εργοστάσιο μετα-
ξιού. Χρόνος ελεύθερος και σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
τον Πύργο της Τηλεόρασης, που έχει ύψος 263 μέτρα, για μια 
συγκλονιστική θέα της πόλης. 
► 8η μέρα: Σαγκάη
Πρόγευμα και η μέρα είναι ελεύθερη στη διάθεσή σας. Μπο-
ρείτε να περιπλανηθείτε στις αγορές των λουλουδιών, των 
αντικών, ή να κάνετε τα ψώνια σας στα πολλά και μοντέρνα 
πολυκαταστήματα της πόλης. Διανυκτέρευση.
► 9η μέρα: Σαγκάη - Σουτσόου - Σαγκάη
Σήμερα θα έχουμε μια ολοήμερη εκδρομή που θα μας φέ-
ρει στην υδάτινη πολιτεία, το κοντινό Σουτσόου. Η πόλη του 
νερού, του ρυζιού και του μεταξιού κτισμένη σε 14 κανάλια 
με 350 πέτρινες γέφυρες, ονομάσθηκε από τον Μάρκο Πόλο 
όταν την επισκέφθηκε σαν η «Βενετία της Ανατολής» και είναι 
διάσημη για τους παραδοσιακούς κινέζικους κήπους της. Η 
πεζοπορική ξενάγηση στα γραφικά στενά δρομάκια της πα-
λιάς πόλης και η βαρκάδα στα κυριότερα από τα αναρίθμη-
τα κανάλια της θα σας ενθουσιάσουν. Το απόγευμα επιστρέ-
φουμε στη Σαγκάη. Το βράδυ σας προτείνουμε ακροβατικό 
πρόγραμμα όπου οι κινέζοι ακροβάτες φημίζονται για τη δε-
ξιοτεχνία τους. Διανυκτέρευση.
► 10η - 11η μέρα: Σαγκάη - Λάρνακα
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας για να 
ολοκληρώσετε τις αγορές σας. Τα δωμάτια θα είναι στη διά-
θεση σας μέχρι τις 6:00 το απόγευμα. Μεταφορά στο αερο-
δρόμιο της Σαγκάης για να πάρουμε τη πτήση για Λάρνακα 
με ενδιάμεσο σταθμό στο Άπου Ντάπι. Άφιξη στην Λάρνακα 
την 11η ημέρα.

Το ταξίδι στην κλασική Κίνα αποτελεί για τους περισσότερους 
ένα ταξίδι ζωής. Η Κίνα είναι μια χώρα που ξεχειλίζει από ιστο-
ρία και πολιτισμό αλλά και πολλά αξιοθέατα και τοπία απαρά-
μιλλης φυσικής ομορφιάς που μπορεί κάποιος να θαυμάζει 
για ώρες. Το Σινικό Τείχος, η Απαγορευμένη πόλη, οι υδάτινες 
πόλεις, τα Θερινά ανάκτορα, ο Ναός του ουρανού είναι μόνο 
μερικά από τα αξιοθέατα της χώρας που θα επισκεφτούμε και 
που σίγουρα θα σας προκαλέσουν ρίγος και δέος μπροστά 
στο μεγαλείο τους. Ένας προορισμός αλλιώτικος από όλους 
τους άλλους, που θα σας προσφέρει μοναδικές αναμνήσεις!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Πεκίνο & Σαγκάη – Λάρνακα με πτήσεις 
της Etihad Airways.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Μεταφορά Πεκίνο - Σαγκάη με το υπερσύγχρονο τρένο Jinghu,
►Διαμονή για 4 βράδια στο Πεκίνο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
►Διαμονή για 4 βράδια στη Σαγκάη σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5*.
►Χρήση δωματίου μέχρι τις 18:00 την τελευταία μέρα.
►Καθημερινό πρόγευμα μπουφέ.
►Δείπνο με πάπια Πεκίνου σε επιλεγμένο τοπικό εστιατόριο.
►Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμ-
μα.
►Τοπικοί Αγγλόφωνοι ξεναγοί.
►Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός- συνοδός.
►Δικαιώματα εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
► Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Έξοδα έκδοσης Βίζας
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ποτά στα φαγητά.
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική
►Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναγράφεται στο περιλαμ-
βάνονται ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Για την έκδοση της βίζας απαιτούνται: €30 το άτομο,1 πρόσφατη φωτο-
γραφία,το διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία 
εισόδου στη χώρα, και προσωπικά στοιχεία (επάγγελμα,τηλέφωνο,διεύ-
θυνση κατοικίας & εργασίας). Πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία μας 
25 μέρες πριν την αναχώρηση.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

ΚΛΑΣΙΚΗ
ΚΙΝΑ 
11 μέρες

Πεκίνο - Τιεν Αν Μεν - Απαγορευμένη Πόλη - Θερινά 
Ανάκτορα - Σινικό Τείχος - Τάφοι των Μινγκ - Ναός του 
Ουρανού - Σαγκάη - Σούτσοου

Λάρνακα  
Αμπου Ντάμπι

Σαγκάη
Άμπου Ντάμπι

Άμπου Ντάμπι
Πεκίνο

Άμπου Ντάμπι
Λάρνακα

14:00 - 19:20
21:30 - 08:50
00:30 - 06:30
09:50 - 13:10

- - - - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί (εως 12 
χρονών)

15/07, 22/07, 29/07 ΒΒ €1529 €1925 €1419

05/08, 12/08, 19/08 ΒΒ €1569 €1965 €1459

Από € 1529

Κωδ. XRCHI2
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η - 2η μέρα: Λάρνακα – Ντόχα – Σαϊγκόν                                                                          
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώ-
ρηση για τη θρυλική Σαϊγκόν, με ενδιάμεσο σταθμό. Διανυ-
κτέρευση στο αεροπλάνο και άφιξη την επόμενη μέρα στη 
Σαϊγκόν  με την αισθησιακή της ατμόσφαιρα. Σήμερα μετονο-
μάστηκε σε Χο Τσι Μινχ, όμως τα παλιά νεοκλασικά κτίσματα 
της, αποπνέουν την προπολεμική της αίγλη. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για ξεκού-
ραση ή μια βόλτα στη πολύχρωμη και πολύβουη αγορά Ben 
Thanh για να θαυμάσετε ή και να αγοράσετε ντόπια προϊό-
ντα. Το βράδυ κρουαζιέρα και δείπνο στον ποταμό Σαϊγκόν. 
Θαυμάσετε τη πόλη φωτισμένη. Διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Σαϊγκόν – Ποταμός Μεκόνγκ – Σαϊγκόν
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ 
σε μια υπέροχη εκδρομή, που θα έχουμε την ευκαιρία να δού-
με τον τρόπο ζωής των ντόπιων. Επιβίβαση σε πλοιάριο και 
κρουαζιέρα στον ποταμό Ben Tre. Κατά μήκος του ποταμού, 
θα θαυμάσουμε την οργιώδη τροπική βλάστηση, τις φυτεί-
ες ρυζιού, τροπικών φρούτων αλλά και τις δραστηριότητες 
των κατοίκων. Ακολούθως θα έχουμε την ευκαιρία να περ-
πατήσουμε στα δρομάκια ενός παραδοσιακού χωριού, να 
γευτούμε τροπικά φρούτα και τοπικές λιχουδιές. Ακολούθως 
θα επιβιβαστούμε στο πλοιάριο για να επιστρέψουμε στο λε-
ωφορείο. Επιστροφή στη Σαϊγκόν. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Σαϊγκόν – Κου Τσι τούνελς – Ντα Νανγκ – Χόι Αν
Πρόγευμα και ξεκινάμε οδικώς να επισκεφθούμε τα περίφημα 
και τούνελ του Κου Τσι, όπου κατά τη διάρκεια του πολέμου 
του Βιετνάμ, αποτελούσαν κρησφύγετα των Βιετκόνγκ. 
Επιστροφή στη Σαϊγκόν και συνεχίζουμε τη ξενάγηση μας με 
επίσκεψη στο μουσείο πολέμου. Θα δούμε το Παλάτι και τον 
καθεδρικό ναό της πόλης. Ακολούθως θα μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο για τη πτήση στη πόλη Ντα Νάνγκ. Άφιξη, 
παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη Χόι Αν. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 5η μέρα: Χόι Αν
Μετά το πρόγευμα περιήγηση στους παραδοσιακούς 
δρόμους της πόλης, που κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα 
υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της 
Νοτιοανατολικής Ασίας. Στη ξενάγηση θα επισκεφθούμε την 
κλειστή Ιαπωνική Γέφυρα, την παγόδα Ong, τον Κινέζικο ναό 
Fukienese που κτίστηκε το 1692 από τον κινέζο Phuoc Kien και 
θα τελειώσουμε με επίσκεψη σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι 
μεταξιού. Απόγευμα ελεύθερο για ξεκούραση και χαλάρωση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Χόι Αν – Χουέ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε μέσω για την ιστορική 
πόλη Χουέ, που αποτέλεσε για αρκετά χρόνια πρωτεύουσα 
της χώρας και είναι γεμάτη από μνήμες εκείνης της εποχής. 
Καθοδόν θα επισκεφθούμε το σπουδαίο μουσείο Cham και 
τα μαρμάρινα βουνά. Άφιξη στη Χουέ και ξενάγηση της πόλης. 
Θα επισκεφθούμε το Μαυσωλείο του πρώην βασιλιά Tu Duc 
και Minh Mang, την Aυτοκρατορική ακρόπολη, τη Παγόδα 
Thien Mu, τη μεγαλύτερη και παλαιότερη, σύμβολο της πόλης. 
Αν ο χρόνος μας το επιτρέπει μπορούμε να επισκεφθούμε 
την αγορά Dong Ba. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 7η μέρα: Χουέ – Ανόι
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο, για σύντομη πτήση 
με προορισμό την Ανόι, που μας υποδέχεται με μοναδικό 
στυλ και χάρη, φιλοξενώντας την πλέον εκπληκτική αποικιακή 
αρχιτεκτονική της Ασίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Η γνωριμία μας με την «ασημένια πόλη» με τις 
επτά λίμνες και τις δεκάδες παγόδες ξεκινά με επίσκεψη στο 
μουσείο Εθνολογίας, το Ναό της Λογοτεχνίας και τη λίμνη 
Χοάμ Κιέμ με τη γραφική γέφυρα Huc. Το  βράδυ παράσταση
με μαριονέτες του νερού. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 8η μέρα: Ανόι – Χα Λονγκ – Ανόι

Πρόγευμα και ξεκινάμε για μια κρουαζιέρα με τα παραδοσιακά 
πλοιάρια «σαμπάν» για τον κόλπο Χα Λονγκ. Μοναδικός 
αποτελεί ένα από τα φυσικά θαύματα του πλανήτη, υπό την 
προστασία της Ουνέσκο. Το  Χα Λόνγκ αποτελεί το όνειρο κάθε 
φυσιολάτρη, με νησιά περίεργων σχημάτων και αμέτρητες 
παρθένες παραλίες και κολπίσκους, εκπληκτικές σπηλιές, 
πανύψηλους βράχους και κρυμμένες λιμνοθάλασσες. Κατά 
την διάρκεια της κρουαζιέρας θα απολαύσετε το γεύμα σας 
με φρέσκα θαλασσινά. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο Ανόι. 
Διανυκτέρευση.
► 9 – 10η μέρα: Ανόι – Μπανγκόκ – Ντόχα
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για τα τελευταία σας ψώνια 
στη πόλη. Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο 
του Ανόι για  την πτήση της επιστροφής για Λάρνακα γεμάτοι 
συγκλονιστικές εικόνες και εντυπώσεις. Άφιξη στη Ντόχα 
αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.
►  10η μέρα: Ντόχα – Λάρνακα
Νωρίς το πρωί συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Ντόχα για 
να πάρουμε την πτήση για Λάρνακα.

Το Βιετνάμ βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου 
της Ινδοκίνας και δυτικά των Φιλιππινών. Το βόρειο τμήμα συ-
νορεύει με την Κίνα ενώ δυτικά με την Καμπότζη και το Λάος. 
Ένας ανερχόμενος ταξιδιωτικός προορισμός που συνδυάζει 
παραδοσιακή ζωή, φυσική ομορφιά, πολυτέλειες και ανέσεις 
για τους επισκέπτες της. Το Βιετνάμ είναι γνωστό για τον ομώ-
νυμο πόλεμο κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου που το 
στιγμάτισε για αρκετά χρόνια. Πλέον η χώρα αποτελεί μια από 
τις πιο ήσυχες και ασφαλής χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας 
με τους κατοίκους να είναι φιλόξενοι και φιλήσυχοι.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Ντόχα – Σαιγκόν, Ανόι – Μπανγκόκ, 
Μπανγκόκ – Ντόχα – Λάρνακα με πτήσεις της Qatar Airways.
►Εσωτερικές πτήσεις Σαϊγκόν – Ντα Νάνγκ και Χουέ – Ανόι.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Δυο (2) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στη Σαϊγκόν.
►Δυο (2) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στη Χοι Αν.
►Μια (1) διανυκτέρευση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στη Χουέ.
►Δυο (2) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στο Ανόι.
►Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
►Έξι (6) γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
►Κρουαζιέρα στο Χα Λόνγκ με γεύμα από φρέσκα θαλασσινά.
►Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις του προγράμματος.
►Παράσταση με τις μαριονέτες του νερού.
►Τοπικοί Αγγλόφωνοι ξεναγοί.
►Δικαιώματα εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
►Έμπειρος Ελληνόφωνος συνοδός καθόλη την διάρκεια της εκδρομής.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Έξοδα βίζας, η οποία εκδίδεται κατά την άφιξη σας στη Σαιγκόν και πλη-
ρώνεται απευθείας. Στοιχίζει περίπου USD 50.
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων (Είσοδος προαιρετική)
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά
►Ποτά στα φαγητά
►Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΒΙΕΤΝΑΜ

10 μέρες

Λάρνακα  
Ντόχα
Ανόι

Μπανγκόκ
Ντόχα

Ντόχα
Σαϊγκόν

Μπανγκόκ
Ντόχα

Λάρνακα

20:55 - 00:30
02:45 - 13:50 
17:30 - 19:15 
20:40 - 23:05
07:15 - 11:00 

- - - --

Αναχωρήσεις πτήσεων:  20/07, 27/07, 03/08, 10/08

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20/07, 27/07, 03/08, 10/08
(Με πτήσεις της Qatar Airways)

Σαϊγκόν - Ποταμός Μεκόνγκ - Κου Τσι Τούνελς - Ντα 
Νανγκ - Χόι Αν - Χούε - Χα Λονγκ - Ανόι

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλο γος

Ημερομηνίες Διατ. Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί (εως 12 
χρονών)

20/07, 27/07 ΒΒ €1889 €2125 €1629

03/08, 10/08 ΒΒ €1929 €2165 €1669

Από € 1889

Κωδ. XRVIM
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Αθήνα                                                                              
Πτήση αναχώρησης για Αθήνα. Ελεύθερη μέρα. Διανυκτέρευ-
ση για να προλάβουμε τη πρωινή μας πτήση για Αβάνα.
► 2η μέρα: Αθήνα – Αβάνα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση 
για την Αβάνα. Εκεί θα σας περιμένει ξεναγός που θα σας συ-
νοδεύσει στο ξενοδοχείο σας. Ποτό καλωσορίσματος, τακτο-
ποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Αβάνα: Ξενάγηση πόλης
Περιήγηση στην Αβάνα αρχίζοντας από την Πλατεία της 
Επανάστασης με τις  προσωπογραφίες του Τσε Γκεβάρα και 
του Καμίλο Σιενφουέγκος. Θα περάσουμε από το Πανεπιστήμιο, 
τη συνοικία του Βεδάδο με την κεντρική πλατεία Copelia και 
την περίφημη παραλιακή λεωφόρο Malecón, το Καπιτώλιο, 
τη Παλιά Αβάνα και τη Μικρογραφία της παλιάς πόλης. Θα 
ξεναγηθούμε στο μουσείο του ρουμιού και θα επισκεφτούμε 
τη μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής 
τον Άγιο Νικόλαο. Από τη βόλτα μας δεν θα παραλείψουμε 
την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης, την Παλιά 
Πλατεία και την Πλατεία των Όπλων, την Καθεδρική Πλατεία, 
τον «ναΐσκο» και το Castillo de La Fuerza Real. Θα τελειώσουμε 
τη βόλτα μας με επίσκεψη στο πειρατικό φρούριο Ελ Μόρο και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο υπόλοιπο της ημέρας. 
Προαιρετικό δείπνο a la carte σε ένα από τα πιο ρομαντικά 
εστιατόρια της Αβάνας.
► 4η μέρα: Αβάνα – Ολοήμερη εκδρομή Βινιάλες/Πινάρ δελ 
Ρίο – Αβάνα
Αναχωρούμε για την κοιλάδα Βινιάλες/Πινάρ δελ Ρίο, που 
καλλιεργούνται τα καπνά για τα καλύτερα πούρα στον κόσμο. 
Επίσκεψη σε εργοστάσιο πούρων για να δούμε από κοντά την 
επεξεργασία τους. Πράσινοι βελούδινοι λοφίσκοι, πανύψηλα 
φοινικόδεντρα, καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές με ποτάμια 
συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο. Στάση στη Τοιχογραφία της 
Προϊστορίας και στη Σπηλιά Του Ινδιάνου για να διασχίσουμε 
με βάρκα το υπόγειο ποτάμι της. Μεσημεριανό σε εστιατόριο με 
ζωντανή μουσική. Θα απολαύσουμε τη θέα στην κοιλάδα του 

Βινιάλες από το παρατηρητήριο Λος Χασμίνες, και επιστροφή 
στην Αβάνα.
► 5η μέρα: Αβάνα – ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα, θα «κλέψουμε» λίγο από τον χρόνο σας, προ-
σφέροντας σας μία ανεπανάληπτη βόλτα με αυτοκίνητα-αντί-
κες στο δάσος της Αβάνας. Επισκεφθείτε το παζάρι όπου θα 
βρείτε κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα κaτασκευα-
σμένα από ξύλο, δέρμα και δόντια κροκοδείλου, αλλά και έργα 
τέχνης. Περπατήστε στα σοκάκια, πιείτε ένα φρέσκο χυμό από 
παπάγια ή «γκουαγιάμπα», και κάντε τη βόλτα σας κατά μήκος 
της λεωφόρου Malecón. Το βράδυ θα επισκεφτούμε το Εθνικό 
Ενυδρείο όπου θα δειπνήσουμε στο υποβρύχιο εστιατόριο και 
θα παρακολουθήσουμε ένα εντυπωσιακό θέαμα με δελφίνια. 
► 6η μέρα: Αβάνα – Γκουαμά – Σάντα Κλάρα – Σιενφουέγκος
Αναχωρούμε για τη Χερσόνησο Ζαπάτα για μία μίνι κρουα-
ζιέρα στο Νησί του Θησαυρού, τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη 
της Κούβας, στην οποία βρίσκεται η αναπαράσταση Ινδιάνι-
κου χωριού με τα σπίτια να είναι χτισμένα πάνω στη λίμνη. Στο 
«Λα Μπόκα», βρίσκεται η «Φάρμα Αναπαραγωγής Κροκοδεί-
λων» που θα επισκεφτούμε. Αναχώρηση για τη Σάντα Κλάρα, 
πόλη που σχετίστηκε άμεσα με τον Τσέ Γκεβάρα. Επίσκεψη στο 
Μαυσωλείο και Μουσείο του Τσε στο Πάρκο Λεόνσιο Βιντάλ. 
Αναχώρηση για το Σιενφουέγκος, ένα από τα σημαντικότερα 
λιμάνια της χώρας. Ξενάγηση στην πόλη και την κεντρική πλα-
τεία, όπου δεσπόζουν το Θέατρο Tomas Terry, το Δημαρχείο 
και το κλασσικό κτήριο του Πανεπιστημίου. Άφιξη στο ξενοδο-
χείο σας και περιήγηση στο «Palacio del Valle», από το οποίο 
μπορείτε να απολαύσετε τη θέα της πόλης. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια σας, και ελεύθερο υπόλοιπο της ημέρας. Δείπνο στο 
ξενοδοχείο.
► 7η μέρα: Σιενφουέγκος – Τρινιδάδ – Cardenas - Βαραδέρο
Αναχώρηση για το Τρινιδάδ και επίσκεψη στην κεντρική πλα-
τεία Πλάσα δε Άρμας, στο «Μουσείο Cantero» και στο παρα-
δοσιακό καφενείο La Canchánchara, όπου θα απολαύσουμε 
το τοπικό ποτό από ρούμι, μέλι και λεμόνι. Στη συνέχεια ανα-
χώρηση για τη μαγευτική παραλία του Βαραδέρο περνώντας 
από την πόλη των ποδηλάτων της Cardenas. Άφιξη, στο ξενο-
δοχείο και δείπνο.
► 8η μέρα: Βαραδέρο 
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις πιο όμορφες 
παραλίες της Κούβας. Προσφέρονται προαιρετικές θαλάσσι-
ες δραστηριότητες, ή μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στο παζάρι 
ή το δελφινάριο. Προαιρετική κρουαζιέρα για το ερημονήσι του 
Κάγιο Μπλάνκο. Στάση σε έναν κοραλλιογενή ύφαλο, όπου 
θα σας δοθεί εξοπλισμός μάσκες, προσωπικοί αναπνευστή-
ρες και βατραχοπέδιλα για να  τον εξερευνήσετε. Στη συνέχεια 
μπορείτε να κολυμπήσετε με τα δελφίνια στον φυσικό περι-
φραγμένο χώρο που φιλοξενούνται. Συμπεριλαμβάνεται μεση-
μεριανό γεύμα σε μπουφέ. Επιστροφή στο Βαραδέρο.
► 9η -10η μέρα: Βαραδέρο – αεροδρόμιο Αβάνας - Λάρνακα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερο πρωινό για μια τελευ-
ταία βουτιά. Στην συνέχεια αναχωρούμε με τη γλυκόπικρη 
γεύση της επιστροφής για το αεροδρόμιο της Αβάνας, από 
όπου θα πάρουμε την πτήση για την επιστροφή μας στην 
Λάρνακα, με ενδιάμεσο ευρωπαϊκό σταθμό.

Η Κούβα είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά της Καραϊβικής. 
Μια μοναδική γοητεία αναβλύζει από κάθε γωνιά της χώρας 
ενώ η ζωντάνια της εκφράζεται μέσα από την εξωτική μουσι-
κή και τους χορούς της. Η Κούβα δεν είναι μόνο πούρα και 
Κουμμουνισμός. Ποικίλες και αλλόκοτες εικόνες συνθέτουν το 
τοπίο της, αποικιακή αρχιτεκτονική, αυτοκίνητα της δεκαετίας 
του ‘50 παραλίες με κρυστάλλινα νερά, εξωτικά φυτά, χρυσές 
αμμουδιές, κοραλλιογενείς ύφαλοι και δάση δίνουν στον τόπο 
μια νοσταλγική εικόνα μιας άλλης εποχής.  Ένα εξωτικό νησί 
που παραμένει στο προσκήνιο της ιστορίας για  μισό αιώνα 
περίπου και προσφέρει στον επισκέπτη της στιγμές χαλάρω-
σης πλάι στη θάλασσα, σε ένα τοπίο που σαγηνεύει και επι-
φυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Ένας προορισμός που παραμένει 
μοναδικός και αναλλοίωτος στο πέρασμα του χρόνου. Ένα 
ταξίδι που σίγουρα θα σας χαρίσει μοναδικές στιγμές από τις 
οποίες θα αποκομίσετε περισσότερες γνώσεις αλλά και υπέ-
ροχες αναμνήσεις από ένα αυθεντικό προορισμό διακοπών.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17/05, 12/06, 24/06, 01/07, 08/07, 11/07 
19/07, 05/08, 13/08, 19/08, 02/09, 09/09, 30/09
*Δυνατότητα επιλογής ημερομηνιών. Ολόχρονες Αναχωρήσεις!

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΒΑΣ 

10 μέρες

Αβάνα - Βινιάλες - Πινάρ Ντελ Ρίο - Γκουαμά - Σάντα Κλάρα - Σιενφουέγκος - Τρινιδάδ - Καρδένιας - Βαραδέρο  
(Με τη συνοδεία Ελληνόφωνου Ξεναγού)

Από € 2385

Κωδ. PLLCUB
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*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος
Ξενοδοχείο Ημερομηνίες Διατ Δί/κλ. Μο/κλ.

Hotel Riviera 4*
Havana/Hotel Jaqua 4*
Cienfuegos/Hotel 
Memories Varadero 4*

17/05, 12/06, 01/07, 
09/09

Πρωινό
+7

γεύματα

€2385 €2765

24/06, 08/07, 11/07, 
19/07, 05/08, 13/08, 
19/08, 02/09, 30/09

€2495 €2875

Quinta Avenida 5*
Hotel National 5*
Havana/Hotel Jaqua 4*
Cienfuegos/Hotel Grand 
Memories Varadero 5*

17/05, 12/06, 01/07, 
09/09 €2595 €3035

24/06, 08/07, 11/07, 
19/07, 05/08, 13/08, 
19/08, 02/09, 30/09

€2695 €3135

*Για τις αναχωρήσεις 12/06, 01/07, 13/08, 02/09 επιπρόσθετο κόστος +€180 
ανά άτομο.

Αναχωρήσεις πτήσεων: 01/07 * 
Λάρνακα  

Αθήνα
Παρίσι
Αβάνα 

Άμστερνταμ
Αθήνα

Αθήνα
Παρίσι
Αβάνα

Άμστερνταμ
Αθήνα

Λάρνακα

11:50 - 13:55
06:30 - 09:00
11:15 - 15:10
16:50 - 08:15 (+1)
12:05 - 16:20
22:30 - 00:10 (+1)

- - - - - -

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικού ναύλου Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα 
με πτήσεις της Emirates Airlines και Aegean Airlines.
►Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικού ναύλου Αθήνα – Αβάνα – Αθήνα με 
πτήσεις της Air France, Swiss International Airlines ή KLM (αναλόγως ημε-
ρομηνίας).
►1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Μία αποσκευή 23kg και μία χειραποσκευή 8kg.
►Διαμονή στα ξενοδοχεία του προγράμματος και φόροι ξενοδοχείων.
►Πρωινό καθημερινά και όλα τα γεύματα που αναφέρονται στο πρόγραμ-
μα.
►Όλες οι μεταφορές (με ιδιωτικό κλιματιζόμενο πούλμαν), ξεναγήσεις και 
εκδρομές του προγράμματος.
►Ελληνόφωνος ξεναγός καθ ’όλη τη διαμονή στην Κούβα (σημειώστε ότι ο 
ξεναγός δεν παραμένει μαζί σας κατά τη διάρκεια των ελεύθερων ημερών, 
στην Αβάνα και στο Βαραδέρο).
►Ασφάλεια αστικής ευθύνης βάση της Κουβανικής νομοθεσίας. Ασφάλι-
ση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μόνο σε περίπτωση ατυχήματος σύμ-
φωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Κουβανικής κυβέρνησης.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Βίζα Κούβας €35.
►Μεταφορές στην Αθήνα.
►Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα & Αλκοολούχα 
ποτά.
►Προαιρετικές εκδρομές, διασκεδάσεις. Στην περίπτωση συμμετοχής 
μόνο δύο ατόμων στο πρόγραμμα υπάρχει η αντίστοιχη επιβάρυνση στις 
τιμές των προαιρετικών.
►Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρού-
χων, ιατρικά έξοδα κλπ).
►Φιλοδωρήματα για τους τοπικούς οδηγούς και ξεναγούς ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ!
►Ό,τι δεν αναγράφεται στο περιλαμβάνονται ή αναφέρεται ως προτεινό-
μενο ή προαιρετικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε οικονομικό ναύλο και ενδέχεται να αλλά-
ξουν βάση διαθεσιμότητας.
►Οι τιμές ισχύουν και για ελάχιστη συμμετοχή 6 ατόμων, η εκδρομή όμως 
πραγματοποιείται ακόμα και με 2 άτομα με επιβάρυνση στο πακέτο.
►Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει, χωρίς όμως να παραλη-
φθεί καμία από τις αναγραφόμενες δραστηριότητες/εκδρομές.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.
►Μετά την εξόφληση και έκδοση του πακέτου δεν είναι δυνατή η ακύρωσή 
του χωρίς τα αντίστοιχα ακυρωτικά (τα οποία μπορεί να είναι μέχρι και 100%) 
σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τους ειδικούς ναύλους που 
έχουμε για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων από τις αεροπορικές 
εταιρείες και τους συνεργάτες μας του εξωτερικού.
►Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές στις ημερομηνίες – αλλαγές ονομάτων 
μετά από την έκδοση των εισιτηρίων δεν είναι εφικτές. Οποιαδήποτε αλλαγή 
ή και ακύρωση θα πρέπει να ζητείται εγγράφως (μέσω email ή φαξ).
►Μπορείτε να επεκτείνετε την διαμονή σας στην Αθήνα, χωρίς καμμία χρέ-
ωση στο αεροπορικό σας εισιτήριο, αρκεί να ενημερωθούμε πριν. Επιπρό-
σθετο κόστος θα υπάρξει μόνο για τις επιπρόσθετες διανυκτερεύσεις.
►Στο πακέτο αυτό μπορείτε να προσθέσετε μέρες πριν την έναρξή του ή 
μετά τη λήξη του, στο Cayo Largo, Cayo Santa Maria ή Βαραδέρο. Επίσης 
μπορεί να συνδυαστεί και με άλλους προορισμούς. Ζητήστε πληροφορίες 
από τον ταξιδιωτικό μας γραφείο.
Για την έκδοση Βίζας απαιτείται:
►Απαραίτητη 6μηνη ισχύς του διαβατηρίου.
►Φωτοτυπία διαβατηρίου.

Πινάρ
Ντελ Ρίο

Κάγιο 
Λάρκο

Τρινιδάδ
Σιενγουέγκος

Γκουαμά

Αβάνα Βαραδέρο
Καρδένας

Σάντα Κλάρα
Κάγιο Σάντα Μαρία

Κάγιο Κόκο

Χόλγουιν

Γκουαντάμο

Σαντιάγο
ντε ΚούβαΓκράνμα

Αναχωρήσεις πτήσεων: 12/06 *, 08/07, 11/07, 02/09 *, 30/09
Λάρνακα  

Αθήνα
Παρίσι
Αβάνα 
Παρίσι
Αθήνα

Αθήνα
Παρίσι
Αβάνα
Παρίσι
Αθήνα

Λάρνακα

11:50 - 13:55
06:30 - 09:00
11:15 - 15:10
22:55 - 14:00 (+1)
19:00 - 23:10
16:50 - 18:35 

- - - - - -
Αναχωρήσεις πτήσεων: 19/08

Λάρνακα  
Αθήνα

Άμστερνταμ
Αβάνα 
Παρίσι
Αθήνα

Αθήνα
Άμστερνταμ

Αβάνα
Παρίσι
Αθήνα

Λάρνακα

11:50 - 13:55
06:00 - 08:30
10:30 - 14:45
17:30 - 08:15 (+1)
09:50 - 14:00
16:50 - 18:35

- - - - - -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 17/05, 24/06, 05/08
Λάρνακα  

Αθήνα
Ζυρίχη
Αβάνα 
Ζυρίχη
Αθήνα

Αθήνα
Ζυρίχη
Αβάνα
Ζυρίχη
Αθήνα

Λάρνακα

11:50 - 13:55
06:30 - 08:20
13:00 - 17:55
19:50 - 11:45 (+1)
13:00 - 16:40
22:30 - 00:10 (+1)

- - - - - -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 19/07, 13/08 *
Λάρνακα  

Αθήνα
Άμστερνταμ

Αβάνα 
Άμστερνταμ

Αθήνα

Αθήνα
Άμστερνταμ

Αβάνα
Άμστερνταμ

Αθήνα
Λάρνακα

11:50 - 13:55
06:00 - 08:30
10:30 - 14:45
16:50 - 08:15 (+1)
12:15 - 16:30
22:30 - 00:10 (+1)

- - - - - -
Αναχωρήσεις πτήσεων: 09/09 * 

Λάρνακα  
Αθήνα

Άμστερνταμ
Αβάνα 

Άμστερνταμ
Αθήνα

Αθήνα
Άμστερνταμ

Αβάνα
Άμστερνταμ

Αθήνα
Λάρνακα

11:50 - 13:55
06:00 - 08:30
10:30 - 14:45
16:50 - 08:15 (+1)
20:35 - 00:50 (+1)
16:50 - 18:35 (+1)

- - - - - -
*Για τις αναχωρήσεις 12/06, 01/07, 13/08, 02/09 το πρόγραμμα είναι 11 ήμερο 
με μία επιπρόσθετη μέρα στο Βαραδέρο.

Κωδ. PLLCUB
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Μαδρίτη                                                                            
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας για τη Μα-
δρίτη. Άφιξη στη Μαδρίτη νωρίς το απόγευμα. Ελεύθερη 
μέρα για να απολαύσετε μία βόλτα στις πανέμορφες πλατείες 
ή ακόμη και να δείτε κάποια αξιοθέατα. Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Μαδρίτη - Κανκούν
Αναχώρηση από τη Μαδρίτη με προορισμό το Κανκούν. Άφι-
ξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας. Ελεύθερη μέρα.
► 3η - 8η μέρα: Κανκούν
Ελεύθερες μέρες για να τις αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλε-
τε. Οι επιλογές ποικίλουν καλύπτοντας κάθε επισκέπτη του. 
Μπορείτε να κλείσετε κάποιες προαιρετικές εκδρομές που σί-
γουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Το Κανκούν φημίζεται επίσης 
για τις θαλάσσιες δραστηριότητες και εκδρομές όπως σας 
προτείνουμε στην επόμενη σελίδα, γι’ αυτό εάν είστε λάτρης 
των σπορ ήρθε η στιγμή να το εκμεταλλευτείτε. Για όσους θέ-
λουν απλά να ξεκουραστούν, μείνετε ξαπλωμένοι κάτω από 
τις ομπρέλες του ξενοδοχείου, απολαύστε τα εξωτικά κοκτέιλ 
και αφεθείτε στις υπηρεσίες των spa.
► 9η - 10η μέρα: Κανκούν - Μαδρίτη - Λάρνακα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Λάρνακα 
γεμάτοι υπέροχα συναισθήματα και με τις πολύχρωμες, εξω-
τικές εικόνες αποτυπωμένες στο μυαλό μας.

Ένα ταξίδι που σίγουρα θα μείνει για πάντα στο μυαλό σας εί-
ναι το Κανκούν του Μεξικού. Το ταξίδι αρχίζει με μια στάση στη 
πρωτεύουσα της Ισπανίας Μαδρίτη. Μια υπέροχη μεγαλού-
πολη απλώνεται μπροστά από τα μάτια σας. Χαρείτε τα ψώνια 
σας στα καταστήματα και τα εμπορικά κέντρα και απολαύστε 
τον καφέ σας στους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης. 
Μια πόλη που αξίζει να την επισκεφτείτε καθώς έχει πολλά μου-
σεία, πλατείες και ιστορικά κτίρια που σίγουρα θα σας εντυ-
πωσιάσει. Ταυρομάχοι και σπανιόλες τα κύρια χαρακτηριστικά 
της κουλτούρας της χώρας ενώ δεν πρέπει να παραλείψετε 
να δοκιμάσετε τη σανγκριά και την Παέλια. Επόμενη στάση 
του ταξιδιού ο «κήπος της Εδέμ». Στη χερσόνησο του Μεξικού 
Γιουκατάν θα συναντήσετε εκτός από τη Ριβιέρα Μάγια και το 
Κανκούν. Ένας προορισμός που συγκεντρώνονται εκατομμύ-
ρια τουρίστες ολόχρονα από ολόκληρο τον κόσμο και που 
εξελίχθηκε ραγδαία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σε ένα από τα 
πιο πολυτελή τουριστικά θέρετρα, για μικρούς και μεγάλους. 
Τεράστια Υδροπάρκα αλλά και πάρκα φυσικής ομορφιάς και 
πλούτου απλώνονται σε ολόκληρο το Κανκούν, ενώ για όλους 
όσους λατρεύουν τα ψώνια τα εμπορικά κέντρα είναι πολλά. 
Εδώ έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε ονειρικές διακοπές. Τα τε-
ράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα, τα spa και τα υπέροχα 
μπαράκια που απλώνονται κατά μήκος της ακτής σίγουρα θα 
σας εντυπωσιάσουν! Μια πόλη που δύσκολα κοιμάται αφού η 
νυχτερινή ζωή και η διασκέδαση είναι από τα βασικά χαρακτη-
ριστικά της. Το Κανκούν μπορεί πολύ εύκολα να συνδυαστεί 
και με τη Ριβιέρα Μάγια, όπου μπορείτε να επισκεφτείτε το υπέ-
ροχο πάρκο Χcaret. Ένα ταξίδι στον κόλπο του Μεξικού που 
έχει τη δυνατότητα να συνδυάζει τον αρχαίο πολιτισμό με τις 
κρυστάλλινες παραλίες της Καραϊβικής, την έντονη νυχτερινή 
ζωή, τα ψώνια και την πολυτέλεια σε ένα μοναδικό all Inclusive 
πακέτο που προσφέρεται από όλα σχεδόν τα ξενοδοχεία του 
Κανκούν.

ΜΕΞΙΚΟ
KΑΝΚΟΥΝ 

10 μέρες

Νησί Mujeres
Νησί Contoy

Πυραμίδες 
Τσίτσεν Ιτζα

KANKOYN

Λίμνη 
Rio Igles

Πλατεία 
των ταύρων

Πούντα
Κανκούν

Υδροπάρκο

Γκόλφ
Club

Λίμνη 
της αγάπης

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Οι προτάσεις μας:

► Απολαύστε τις 
παραλίες του Κανκούν.
► Βόλτες στη τοπική 
αγορά για ψώνια.
► Καταδύσεις και Snor-
kelling
► Επισκεφτείτε τις 
πυραμίδες των Τσίτσεν 
Ίτζα.
► Διασκεδάστε μέχρι 
το πρωί στα μπαράκια 
που απλώνονται σε 
ολόκληρη την ακτή του 
Κανκούν.
► Απολαύστε τις 
εγκαταστάσεις των 
ξενοδοχείων σας για 
χαλαρωτικό μασάζ και 
αρωματοθεραπεία.
► Κολυμπήστε παρέα 
μα τα ψάρια και τα 
αγάλματα στο μουσείο 
Mujeres.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 04/06, 20/06, 07/07, 23/07, 11/08, 27/08, 
08/09
*Δυνατότητα επιλογής ημερομηνιών. Ολόχρονες Αναχωρήσεις!

«All inclusive  Ξενοδοχεία & Νυχτερινή ζωή»

Από € 1985

Κωδ. PLFCUN
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Αναχωρήσεις πτήσεων:
04/06, 20/06, 07/07, 23/07, 11/08, 27/08, 08/09

Λάρνακα  
Βαρσοβία
Μαδρίτη
Κανκούν
Μαδρίτη

Βαρσοβία

Βαρσοβία
Μαδρίτη
Κανκούν
Μαδρίτη

Βαρσοβία
Λάρνακα

03:40 - 06:10
10:40 - 14:35
12:30 - 15:30
17:45 - 09:55 (+1)
15:25 - 19:05
22:30 - 02:55 (+1)

- - - - - -
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Μαδρίτη – Λάρνακα με πτήσεις της Lot 
(σε κάποιες αναχωρήσεις υπάρχει 1 έξτρα διανυκτέρευση στη Μαδρίτη).
►Αεροπορικά εισιτήρια Μαδρίτη – Κανκούν – Μαδρίτη με charter πτήσεις 
της  Wamos Air.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Μεταφορές με πούλμαν από και προς το αεροδρόμιο στο Κανκούν.
►7 “All Inclusive” διανυκτερεύσεις σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία 4 ή 5*, ΟΛΑ 
ΤΑ ΠΟΤΑ ΔΩΡΕΑΝ.
►1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Axor Feria 4* στη Μαδρίτη, με πρόγευμα.
►Διασκέδαση με beach party, βραδινά μιούζικαλ, ζωντανή μουσική, μα-
θήματα χορού μπατσάτα κλπ.
►Ταξιδιωτική ασφάλεια από Μαδρίτη – Κανκούν – Μαδρίτη.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στη Μαδρίτη.
►Κυβερνητικός φόρος πληρώνεται επί τόπου €60 περίπου το άτομο.
►Ταξιδιωτική ασφάλεια από Λάρνακα – Μαδρίτη – Λάρνακα.
►Εκδρομές
►Ό,τι δεν αναγράφεται στο περιλαμβάνονται ή αναφέρεται ως προτεινό-
μενο ή προαιρετικό.

*Κατ. Ατομικό / Taylor Made Τιμοκατάλογος

Ξενοδοχείο Τύπος Δωματίου 1/5 - 30/6 1/7 - 15/7 16/7 - 27/7 28/7 - 23/8 24/8 - 31/8 1/9 - 15/9 16/9 - 31/10

Riu Caribe 5* Standard €1985 €2075 €2145 €2365 €2225 €2045 €1985

Riu Cancun 5* Standard sea vew 
balcony €1999 €2099 €2175 €2395 €2240 €2075 €1999

Grand Oasis Palm 5* Grand Standard €2205 €2325 €2385 €2585 €2360 €2295 €2215

Iberostar Cancun 5* Sea view/No 
Balcony €2225 €2275 €2430 €2599 €2450 €2299 €2205

Riu Palace Peninsula 5* Junior Suite Std 
Balcony €2265 €2365 €2435 €2655 €2465 €2335 €2265

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι αεροπορικές αερογραμμές που χρησιμοποιούμε είναι οι Lot, Tarom και Aegean Airlines. Σε κάποιες αναχωρήσεις υπάρχει 1 έξτρα διανυκτέρευση στη 
Μαδρίτη, η οποία θα κοστολογηθεί κατά την ώρα της κράτησής σας.
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε οικονομικό ναύλο και ενδέχεται να αλλάξουν βάση της διαθεσιμότητας των αεροπορικών εισιτηρίων.
►Μπορείτε να επεκτείνετε τη διαμονή σας στη Μαδρίτη όσο εσείς επιθυμείτε.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως έχει συμφωνηθεί.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Νησιά Contoy και Mujeres:                                                                  
Αν είστε λάτρης της φύσης τότε μια επίσκεψη στο νησί Contoy 
είναι μια εκδρομή που δεν πρέπει να χάσετε. Η διάρκεια της 
μεταφοράς με μίνι λεωφορείο στο Πούντα Σαμ εξαρτάται από 
την τοποθεσία του ξενοδοχείου σας. Θα έχετε την ευκαιρία 
για κολύμβηση με αναπνευστήρα στον υπέροχο κοραλλιο-
γενή ύφαλο Ixlache, που θεωρείται ότι είναι ο δεύτερος με-
γαλύτερος του είδους του στον κόσμο, και όπου μπορείτε να 
εξετάσετε την ομορφιά της χλωρίδας και της πανίδας του. 
Λίγο αργότερα θα κατευθυνθείτε στο νοτιότερο σημείο του 
νησιού, όπου μπορείτε να θαυμάσετε το φάρο, το χωριό των 
ψαράδων, καθώς και τις φωλιές των θαλάσσιων πουλιών 
Fregatidae, τους πελεκάνους και τους κορμοράνους και αν 
είστε τυχεροί, μπορείτε ακόμη να δείτε σαλάχια Μάντα, χελώ-
νες και αστερίες. Στη συνέχεια αναχώρηση  για ένα άλλο νησί 
της Καραϊβικής, το νησί Mujeres, όπου θα έχετε αρκετό χρόνο 
για εξερεύνηση και ίσως ακόμα και να κάνετε κάποια ψώνια. 
Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το υποβρύχιο μουσείο που 
φιλοξενεί 460 γλυπτά του Jason de Caires κάτω στον πυθμέ-
να της θάλασσας. Ένα σπάνιο μουσείο που χαρίζει στους 
επισκέπτες του μια μοναδική εμπειρία αφού τα εκθέματα στον 
βυθό της θάλασσας είναι εντυπωσιακά, αφού συνδυάζονται 
υπέροχα με τη θαλάσσια ζωή.  Μία αξέχαστη μέρα που δεν 
θα θέλετε να τελειώσει!

Τσίτσεν Ίτζα:
Ανακαλύψτε τα μυστήρια που είναι κρυμμένα σε κάθε ένα 
από τα εντυπωσιακά κτίσματα των πυραμίδων Τσίτσεν Ίτζα. 
Μία πλήρης ξενάγηση που ξεκινάει με παραλαβή από το 
ξενοδοχείο σας και σας οδηγεί σε έναν από τους σημαντι-
κότερους αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο. Το συγκρό-
τημα των πυραμίδων Τσίτσεν Ίτζα, που ιδρύθηκε το 525π.Χ., 
έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα Νέα Θαύματα του Κόσμου 
και κηρύχθηκε παγκόσμια κληρονομιά της Ουνέσκο. Εκεί θα 
βρείτε καταπληκτικές δομές όπως η Πυραμίδα του Kukuclan, 
το Παρατηρητήριο, το Μοναστήρι του μοναχού, το Τείχος 
των κρανίων, και το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου, όπου 
ένας ψίθυρος μπορεί να ακουστεί χιλιόμετρα μακριά λόγω 
των ισχυρών ακουστικών ιδιοτήτων της δομής. Οι πυραμίδες 
Τσίτσεν Ίτζα προσελκύουν συρροή επισκεπτών, ειδικά κατά 
την Εαρινή Ισημερία που χαρακτηρίζεται από ένα φαινόμενο, 
όπου ο ήλιος δημιουργεί ένα παιχνίδι με το φως και τη σκιά 
του ναού Kukuclan, και μοιάζει σαν να γλιστρά ένα φίδι κατά 
μήκος των σκαλιών της πυραμίδας. Μη ξεχνάτε ότι μπορείτε 
επίσης να απολαύσετε ένα παραδοσιακό μεξικάνικο γεύμα 
στο εστιατόριο Hubiku και να ξεκουράστειτε λίγο πριν την 
αναχώρηση μας. Στο δρόμο της επιστροφής θα πραγματο-
ποιήσετε στάση στην αποικιακή πόλη Βαγιαδολίδ, όπου μπο-
ρείτε να δροσιστείτε στα νερά της καταβόθρας της.

Κωδ. PLFCUN
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Μαδρίτη                                                                             
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας για τη Μα-
δρίτη. Άφιξη στη Μαδρίτη νωρίς το απόγευμα. Ελεύθερη 
μέρα για να απολαύσετε μία βόλτα στις πανέμορφες πλατείες 
ή ακόμη και να δείτε κάποια αξιοθέατα. Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Μαδρίτη - Κανκούν - Ριβιέρα Μάγια
Αναχώρηση από τη Μαδρίτη με προορισμό το Κανκούν. 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας στη Ριβιέρα Μάγια. 
Ελεύθερη μέρα.
► 3η - 8η μέρα: Ριβιέρα Μάγια
Βρίσκεστε στην εξωτική Ριβιέρα Μάγια. Μπορείτε να 
απολαύσετε τα πεντακάθαρα σμαραγδένια νερά και τη 
ψιλή άμμο, ή να θαυμάσετε την τροπική ομορφιά και να 
εξερευνήσετε τους κρυμμένους ναούς των Μάγια ανάμεσα 
στη πυκνόφυλλη βλάστηση. Επιλέξτε ανάμεσα σε αμέτρητες 
δραστηριότητες από τις εκδρομές που σας προτείνουμε στην 
επόμενη σελίδα αλλά και από αυτές του ξενοδοχείου σας. 
Εάν όμως αναζητάτε ηρεμία τότε μπορείτε να απολαύσετε 
την πολυτέλεια και τις εγκαταστάσεις του “All Inclusive” 
ξενοδοχείου σας.
► 9η - 10 μέρα: Ριβιέρα Μάγια - Κανκούν - Μαδρίτη - Λάρνακα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Λάρνακα. 
Το ταξίδι τελειώνει, αλλά σίγουρα επιστρέφουμε με πολλές 
όμορφες αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες 
στο μυαλό μας.

Ένας μοναδικός συνδυασμός για τις καλοκαιρινές σας διακο-
πές. Πρώτη στάση η Μαδρίτη ή αλλιώς το «μεγάλο χωριό» των 
ταυρομάχων, είναι η πρωτεύουσα της όμορφης Ισπανίας, 
μία πολύ κοσμοπολίτικη πόλη, όπου στους δρόμους της, τα 
μπαρ και τα εστιατόριά της συναντάς ανθρώπους από όλο 
τον κόσμο. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να περιπλανηθείτε στις 
γειτονιές της, να επισκεφθείτε τα μουσεία της, να αράξετε στα 
μπαράκια της ή απλώς να λιαστείτε στην Plaza Mayor. Συνεχί-
ζουμε με προορισμό τη Ριβιέρα Μάγια ή αλλιώς η «Ίμπιζα του 
Μεξικού». Η παραθαλάσσια πόλη με τα πολλά μπαράκια δεί-
χνει σε κάθε επισκέπτη πόσο έντονη είναι εδώ η νυχτερινή ζωή. 
Συγκεντρώνει κάθε χρόνο στα τεράστια τουριστικά θέρετρα 
εκατομμύρια από τουρίστες με την τεκίλα και το χορό να είναι 
βασικό συστατικό της διασκέδασης. Περιπλανηθείτε στο μυ-
στήριο με την επίσκεψη σας στους αρχαίους πολιτισμούς των 
Μάγια. Περιηγηθείτε ανάμεσα στο πράσινο και τις ζούγκλες 
της περιοχής και ακούστε τους ήχους των ελεύθερων παπα-
γάλων και των μαϊμούδων. Θαυμάστε από κοντά τις υπέροχες 
πυραμίδες των Μάγια και μάθετε για τον πολιτισμό τους. Εξε-
ρευνήστε τις παραλίες με τα καταγάλανα νερά και χαλαρώστε 
στα πολυτελή ξενοδοχεία «All inclusive» απολαμβάνοντας τις 
ανέσεις και τις δραστηριότητες που σας προσφέρονται. Ένα 
ταξίδι για τους λάτρεις της ιστορίας αλλά και της διασκέδασης.

ΜΕΞΙΚΟ
ΡΙΒΙΕΡΑ 
ΜΑΓΙΑ
10 μέρες

Οι προτάσεις μας:

► Απολαύστε τις παραλίες της Ριβιέρα Μάγια.
► Βόλτες στη τοπική αγορά για ψώνια.
► Καταδύσεις και Snorkelling.
► Επισκεφτείτε το Tulum με τις πυραμίδες των Μάγια.
► Δοκιμάστε τα τοπικά ποτά.
► Μην διστάσετε να γνωρίσετε τους κατοίκους.
► Απολαύστε τις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων σας για 
χαλαρωτικό μασάζ και αρωματοθεραπεία.
► Κολυμπήστε παρέα μα τα δελφίνια.
► Εξερευνήστε τον μυστηριώδη πολιτισμό των Μάγια και 
ανακαλύψτε τις πυραμίδες τους ανάμεσα στη καταπράσινη 
ζούγκλα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 14/05, 21/05, 11/06, 20/06, 04/07, 11/07, 
14/07, 21/07, 01/08. 08/08, 15/08, 23/08, 01/09,  10/09
*Δυνατότητα επιλογής ημερομηνιών. Ολόχρονες Αναχωρήσεις!

«All inclusive  Ξενοδοχεία & Πολιτισμός των Μάγια»

Από € 1825

Κωδ. PLFRIV
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Αναχωρήσεις πτήσεων:
14/05, 21/05, 11/06, 20/06, 04/07, 11/07, 14/07, 21/07, 01/08, 08/08, 15/08, 

23/08, 01/09,  10/09
Λάρνακα  
Βαρσοβία
Μαδρίτη
Κανκούν
Μαδρίτη

Βαρσοβία

Βαρσοβία
Μαδρίτη
Κανκούν
Μαδρίτη

Βαρσοβία
Λάρνακα

03:40 - 06:10
10:40 - 14:35
12:30 - 15:30
17:45 - 09:55 (+1)
15:25 - 19:05
22:30 - 02:55 (+1)

- - - - - -
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Μαδρίτη – Λάρνακα με πτήσεις της Lot 
(σε κάποιες αναχωρήσεις υπάρχει 1 έξτρα διανυκτέρευση στη Μαδρίτη).
►Αεροπορικά εισιτήρια Μαδρίτη – Κανκούν – Μαδρίτη με charter πτήσεις 
της  Wamos Air.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Μεταφορές με πούλμαν από και προς το αεροδρόμιο στο Κανκούν.
►7 “All Inclusive” διανυκτερεύσεις σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία 4 ή 5*, ΟΛΑ 
ΤΑ ΠΟΤΑ ΔΩΡΕΑΝ.
►1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Axor Feria 4* στη Μαδρίτη, με πρόγευμα.
►Διασκέδαση με beach party, βραδινά μιούζικαλς, ζωντανή μουσική, μα-
θήματα χορού μπατσάτα κλπ.
►Ταξιδιωτική ασφάλεια από Μαδρίτη – Κανκούν – Μαδρίτη.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στη Μαδρίτη.
►Κυβερνητικός φόρος πληρώνεται επί τόπου €60 περίπου το άτομο.
►Ταξιδιωτική ασφάλεια από Λάρνακα – Μαδρίτη – Λάρνακα.
►Εκδρομές
►Ό,τι δεν αναγράφεται στο περιλαμβάνονται ή αναφέρεται ως προτεινόμε-
νο ή προαιρετικό.

*Κατ. Ατομικό / Taylor Made Τιμοκατάλογος
Ξεν/χείο Δωμ. 1/5 - 30/6 1/7 - 15/7 16/7 - 27/7 28/7 - 23/8 24/8 - 31/8 1/9 - 15/9 16/9 - 31/10

Riu Lupita 5* std Balcony €1825 €1965 €1985 €2225 €2075 €1985 €1835

Clubhotel Riu Tequila 5* std Balcony €1895 €2025 €2099 €2305 €2175 €2065 €1905

Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa 5* Junior suite €1935 €2070 €2125 €2315 €2175 €2125 €1935

Grand Riviera Princess All Suites & Spa resort 5* Junior suite €1985 €2165 €2335 €2425 €2199 €2145 €2055

Grand Palladium Kantenah 5* Double promo €1999 €2235 €2495 €2620 €2395 €2275 €2109

Occidental Grand Xcaret 5* Deluxe €2055 €2205 €2299 €2435 €2370 €2165 €2035

Iberostar Paraiso del Mar 5* Standard €2075 €2220 €2310 €2465 €2350 €2235 €2065

Valentin Imperial Maya 5* (Adults Only) Dlx junior suite €2240 €2460 €2545 €2670 €2625 €2390 €2235

Hard Rock Hotel 5* Deluxe Gold €3040 €3320 €3299 €3460 €3270 €3075 €2899

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι αεροπορικές αερογραμμές που χρησιμοποιούμε είναι οι Lot, Tarom και Aegean Airlines. Σε κάποιες αναχωρήσεις υπάρχει 1 έξτρα διανυκτέρευση στη 
Μαδρίτη, η οποία θα κοστολογηθεί κατά την ώρα της κράτησής σας.
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε οικονομικό ναύλο και ενδέχεται να αλλάξουν βάση της διαθεσιμότητας των αεροπορικών εισιτηρίων.
►Μπορείτε να επεκτείνετε τη διαμονή σας στη Μαδρίτη όσο εσείς επιθυμείτε.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως έχει συμφωνηθεί.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Τουλούμ:                                                                    
Ξεθάψτε μία ιστορία κρυμμένη στο μυστήριο και γοητευτείτε 
από τα μυστικά της αυτοκρατορίας των Μάγια. Με εκπληκτι-
κή θέα, η Τουλούμ είναι η μόνη περιοχή στην ακτή Γιουκατάν  
που βρίσκεται πάνω σε ένα βράχο πάνω από τις υπέροχες 
παραλίες με τη λευκή άμμο και τα καθαρά νερά. Η τοποθε-
σία της και τα όμορφα διατηρημένα ερείπια των Μάγια είναι 
ένας μαγευτικός συνδυασμός για κάθε επισκέπτη, ιδανικός 
για εξερεύνηση. Μόλις 128 χιλιόμετρα νότια του Κανκούν, η 
Τουλούμ ήταν μία από τις τελευταίες πόλεις που χτίστηκε και 
κατοικήθηκε από τους Μάγια. Μία από τις καλύτερες διατη-
ρημένες παράκτιες περιοχές. Η Τουλούμ είναι επίσης ένα από 
τα μόνα ερείπια των Μάγια που περιβάλλεται από πέτρινους 
τοίχους σε τρεις πλευρές, γεγονός που μας κάνει να την ανα-
λογιστούμε ως ένα αρχαίο φρούριο. Μάθετε για τον τρόπο 
που χρησιμοποιούσαν τις γνωστές cenotes οι Μάγια κατά τη 
διάρκεια τελετών για αρχαίες θυσιαστικές προσφορές. Ανα-
πνεύστε τον αέρα της θάλασσας, κάντε μπάνιο στο ζεστό 
φως του ήλιου και απολαύστε τη γαλήνια αύρα, όλα δίπλα 
σε ένα παγκόσμιας κλάσης, αρχαιολογικό χώρο. 

Xcaret Park:
Από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα για τις διακοπές σας στο Μεξι-
κό, ένα οικολογικό αρχαιολογικό πάρκο ιδανικό για μεγάλους 
και παιδιά. Κολυμπήστε στις λιμνοθάλασσες της ζούγκλας, 
εντοπίστε τζάγκουαρ, πιθήκους και νυχτερίδες. Επιπλεύστε 
κατά μήκος του υπόγειου ποταμού ή κάντε το μεγάλο βήμα 
και προσπαθήστε το Snuba. Το πάρκο έχει ένα ευρύ φάσμα 
αξιοθέατων όπως το ενυδρείο, πτηνοτροφείο, το αγρόκτημα 
μανιταριών, ο κήπος με τις ορχιδέες, η λιμνοθάλασσα, πολ-
λές φυσικές παραλίες, η περιοχή με τις πεταλούδες, ο βοτανι-
κός κήπος, το χωριό των Μάγια, το μουσείο, οι αρχαιολογικοί 
χώροι, το υπόγειο ποτάμι και μία θεαματική βραδινή παρά-
σταση είναι το αποκορύφωμα για την εκδρομή σας. Σκεφτεί-
τε αρχαίες τελετουργίες των Μάγια, ροντέο και καταπληκτικά 
ακροβατικά με πυρσούς να διαδραματίζονται σε μία υπαί-
θρια σκηνή. Και επειδή το παιχνίδι φέρνει πείνα, μπορείτε να 
επιλέξετε να γευματίσετε σε ένα από τα πέντε Μεξικάνικα και 
διεθνή εστιατόρια του πάρκου.

Cozumel:
Η εκδρομή Experience Cozumel είναι μία επίσκεψη στο 
μεγαλύτερο νησί του Μεξικού. Επισκεφτείτε το σημαντικό 
πάρκο του νησιού, Punta Sur και δείτε τους κροκόδειλους, 
το φάρο, το μουσείο και ερείπια των Μάγια. Πρόκειται για 
μία All-inclusive εκδρομή. Μπορείτε να γευματίσετε και να 
απολαύσετε τη μεξικανική κουζίνα σε ένα όμορφο beach 
club. Οι λάτρεις των αγορών, θα έχουν 1 ώρα για ψώνια στην 
πόλη San Miguel!

Κωδ. PLFRIV
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Μαδρίτη                                                                            
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας με προορι-
σμό τη κοσμοπολίτικη Μαδρίτη. Άφιξη νωρίς το απόγευμα. 
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία βόλτα στις πανέμορ-
φες πλατείες ή ακόμη και να δείτε κάποια αξιοθέατα. Διανυ-
κτέρευση.
► 2η μέρα: Μαδρίτη - Πούντα Κάνα
Αναχώρηση από τη Μαδρίτη με προορισμό την Πούντα Κάνα. 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας. Ελεύθερη μέρα.
► 3η - 8η μέρα: Πούντα Κάνα
Απολαύστε μέρες ελευθερίας και ηρεμίας σε ένα επίγειο πα-
ράδεισο. Χαλαρώστε στη παραλία με τη κατάλευκη άμμο και 
τα πανύψηλα φοινικόδεντρα ή επιλέξτε να γεμίσετε τις μέρες 
σας με μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων που σας προσφέ-
ρει το all inclusive ξενοδοχείο σας, αλλά και από τις εκδρομές 
που σας προτείνουμε στην επόμενη σελίδα. Μασάζ δίπλα 
από τα καταγάλανα νερά στη παραλία, θαλάσσια σπορ και 
πολλές δραστηριότητες εκτός ξενοδοχείου.
► 9η - 10η μέρα: Πούντα Κάνα - Μαδρίτη - Λάρνακα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Λάρνακα 
γεμάτοι με όμορφες εικόνες και αναμνήσεις.

Μαδρίτη ή αλλιώς το «μεγάλο χωριό» των ταυρομάχων, είναι η 
πρωτεύουσα της όμορφης Ισπανίας, μία πολύ κοσμοπολίτικη 
πόλη, όπου στους δρόμους της, τα μπαρ και τα εστιατόριά 
της συναντάς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Αφιερώστε 
λίγο χρόνο για να περιπλανηθείτε στις γειτονιές της, να επισκε-
φθείτε τα μουσεία της, να αράξετε στα μπαράκια της ή απλώς 
να λιαστείτε στην Plaza Mayor. Επόμενος σταθμός στο ταξίδι 
μας ο Άγιος Δομίνικος και η Πούντα Κάνα. Η ιστορία του Άγιου 
Δομίνικου αρχίζει από πολύ παλιά όταν ο Χριστόφορος Κο-
λόμβος μαγεύτηκε από την απαράμιλλη ομορφιά του νησιού 
με τη πρώτη ματιά. Η Πούντα Κάνα είναι ένα δημοφιλές θέρε-
τρο και βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό άκρο της Δομινικανής 
Δημοκρατίας. Ένας προορισμός που μαγεύει και τον πιο δύ-
σκολο ταξιδιώτη. Παραλίες με κατάλευκη άμμο και τυρκουάζ 
νερά, πανύψηλα φοινικόδεντρα που εκτείνονται κατά μήκος 
της ακτής και χαμογελαστοί κάτοικοι συνθέτουν ένα σκηνικό 
βγαλμένο από το όνειρο. Εδώ θα γνωρίσετε για τα καλά την 
Καραϊβική! Οι ντόπιοι θα σας μυήσουν με τον δικό τους τρόπο 
στην κουλτούρα τους. Μην διστάσετε να χορέψετε μαζί τους 
και να δοκιμάσετε το ρούμι και το ντόπιο ποτό «Μαμαχουάνα» 
που κατασκευάζεται με μέλι, κανέλα και ρούμι. Χαλαρώστε στις 
παραλίες αμέτρητες ώρες και απολαύστε υπέροχες δραστη-
ριότητες που προσφέρονται μέσα από τα υπερπολυτελή «Αll 
Ιnclusive» ξενοδοχεία.

ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ
ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ

10 μέρες

Νησί 
Σαόνα

Νησί 
Καταλίνα

Πούντα
Κάνα

Μπαβάρο

Κάγιο
Λεβαντάδο

Σαμανά

Άγιος 
Δομινικος

Καταρράκτες
Jarabacoa

Μπαραόνα

Νησί Μπεάτα

Σαντιάγο

Οι προτάσεις μας:

► Απολαύστε τις παραλίες του Μπαβάρο.
► Επιλέξτε ανάμεσα στις δραστηριότητες την περιήγηση με τα 
Beach Buggies.
► Καταδύσεις και Snorkelling.
► Επισκεφτείτε τa Σαμανά και γνωρίστε μια διαφορετική πτυχή του 
νησιού σε ότι αφορά την αρχιτεκτονική του.
► Διασκεδάστε μέχρι το πρωί στο Coco Bongo το club των 
διασημοτήτων. Από εδώ πέρασαν πολλοί διάσημοι ανάμεσα τους 
η Μαντόνα και ο Michael Jackson.
► Απολαύστε τις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων σας για 
χαλαρωτικό μασάζ και αρωματοθεραπεία.
► Για τους πιο τολμηρούς προτείνουμε το κολύμπι με τους 
καρχαρίες.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 08/05, 22/05, 12/06, 22/06, 13/07, 20/07, 
27/07, 07/08, 14/08, 21/08, 28/08, 04/09, 18/09
*Δυνατότητα επιλογής ημερομηνιών. Ολόχρονες Αναχωρήσεις!

«All inclusive  Ξενοδοχεία & Παραδεισένια Ομορφιά»

Από € 1799

Κωδ. PLFPUN
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Αναχωρήσεις πτήσεων:
08/05, 22/05, 12/06, 22/06, 13/07, 20/07,  27/07, 07/08, 14/08, 21/08, 28/08, 

04/09, 18/09 
Λάρνακα  
Βαρσοβία
Μαδρίτη

Πούντα Κάνα
Μαδρίτη

Βαρσοβία

Βαρσοβία
Μαδρίτη

Πούντα Κάνα
Μαδρίτη

Βαρσοβία
Λάρνακα

03:40 - 06:10
10:40 - 14:35
15:00 - 17:40
19:50 - 09:55 (+1)
15:25 - 19:05
22:30 - 02:55 (+1)

- - - - - -
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Μαδρίτη – Λάρνακα με πτήσεις της Lot 
(σε κάποιες αναχωρήσεις υπάρχει 1 έξτρα διανυκτέρευση στη Μαδρίτη).
►Αεροπορικά εισιτήρια Μαδρίτη – Πούντα Κάνα – Μαδρίτη με charter πτή-
σεις της  Wamos Air.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Μεταφορές με πούλμαν από και προς το αεροδρόμιο στη Πούντα Κάνα.
►7 “All Inclusive” διανυκτερεύσεις σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία 4 ή 5*, ΟΛΑ 
ΤΑ ΠΟΤΑ ΔΩΡΕΑΝ.
►1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Axor Feria 4* στη Μαδρίτη, με πρόγευμα.
►Διασκέδαση με beach party, βραδινά μιούζικαλ, ζωντανή μουσική, μα-
θήματα χορού μπατσάτα κλπ.
►Ταξιδιωτική ασφάλεια από Μαδρίτη – Πούντα Κάνα – Μαδρίτη.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στη Μαδρίτη.
►Κυβερνητικός φόρος πληρώνεται επί τόπου $10 περίπου στην είσοδο και  
$20 περίπου στην έξοδο το άτομο.
►Ταξιδιωτική ασφάλεια από Λάρνακα – Μαδρίτη – Λάρνακα.
►Εκδρομές.
►Ό,τι δεν αναγράφεται στο περιλαμβάνονται ή αναφέρεται ως προτεινό-
μενο ή προαιρετικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι αεροπορικές αερογραμμές που χρησιμοποιούμε είναι οι Lot, Tarom και Aegean Airlines. Σε κάποιες αναχωρήσεις υπάρχει 1 έξτρα διανυκτέρευση στη 
Μαδρίτη, η οποία θα κοστολογηθεί κατά την ώρα της κράτησής σας.
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε οικονομικό ναύλο και ενδέχεται να αλλάξουν βάση της διαθεσιμότητας των αεροπορικών εισιτηρίων.
►Μπορείτε να επεκτείνετε τη διαμονή σας στη Μαδρίτη όσο εσείς επιθυμείτε.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως έχει συμφωνηθεί.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Εξερεύνηση με Beach Buggies της περιοχής Μακάο:
Έχετε την ανάγκη για ταχύτητα; Απελευθερώστε το παιδί που 
κρύβετε μέσα σας με αυτή την αξέχαστη δραστηριότητα. Ζή-
στε ένα μοναδικό και διασκεδαστικό τρόπο για να δείτε την 
ομορφιά από τα πανέμορφα τοπία και τις παραλίες της πε-
ριοχής πάνω στα buggies, που είναι κατασκευασμένα για 
οδήγηση μέσα από την απόκρημνη γη και άμμο. Θα ταξιδέ-
ψετε ανάμεσα στο εκπληκτικό τοπίο με φυτείες μπανάνας και 
γεωργικές εκτάσεις. Οι λάτρεις του καφέ θα είναι σε θέση να 
εκτιμήσουν ένα νόστιμο παραδοσιακό φλιτζάνι Δομινικανού 
καφέ για να εξασφαλίσουμε ότι το επίπεδο ενέργειάς μας εί-
ναι υψηλό για την υπόλοιπή μας διαδρομή. Εξερευνήστε τα 
χωριά La Ceiba και Μακάο, όπου θα σταματήσουμε σε ένα 
τοπικό παντοπωλείο, όπου μπορείτε να ενταχθείτε με τους 
ντόπιους από την ύπαιθρο που κάνουν τις καθημερινές τους 
αγορές. Απολαύστε σνακ και ποτά και στη συνέχεια κατευ-
θυνθείτε προς την παραλία του Μακάο, μία από τις τελευταίες 
φυσικές παραλίες στη Δομινικανή Δημοκρατία. Η διαδρομή 
κατά μήκος της λευκής άμμου με απέραντη θέα της παραλί-
ας και του ωκεανού θα σας γοητεύσει και θα σας ανταμείψει 
απόλυτα. Αν υπάρχει χρόνος, θα σταματήσουμε για μία γρή-
γορη βουτιά στον κρυστάλλινο ωκεανό, όπου μπορείτε να 
χαλαρώσετε και διασκεδάσετε στον ήλιο πριν την επιστροφή 
μας στη Πούντα Κάνα!

Πάρκο Περιπέτειας Υδρόβιων ζώων:
Ελάτε στο Dolphin Explorer και εισέλθετε σε ένα όμορφο και 
μοναδικό τροπικό περιβάλλον, όπου θα ανακαλύψετε ότι η 
επαφή και το κολύμπι με τα δελφίνια στο φυσικό περιβάλλον, 
θα ενεργοποιήσει σίγουρα το πνεύμα εξερεύνησής σας. Στο 
πρόγραμμα Funtastic θα σας υποδεχτεί ένα δελφίνι με «pec» 
και σίγουρα θα θέλετε να βιώσετε τη μαγεία από ένα φιλί δελ-
φινιού. Ή προετοιμάστε τον εαυτό σας για την περιπέτεια και 
κρατήστε τα χέρια σας με το δελφίνι μέσω του προγράμμα-
τος Dolphin Explorer, το οποίο θα σας μεταφέρει σε ένα ταξίδι
που κάποτε ήταν το όνειρο κάθε παιδιού. Μέσω του προ-
γράμματος Excellence, βυθιστείτε στο υδάτινο κόσμο των 
δελφινιών. Ζήστε την αδρεναλίνη γεμάτη εμπειρία που μέχρι 
τώρα ήταν αποκλειστικά μόνο για τους εκπαιδευτές. Οι πε-
λάτες του προγράμματος Extreme θα έχουν την ευκαιρία να 
μετατραπούν σε Extreme εξερευνητές, λαμβάνοντας μέρος 
σε 3 καταπληκτικές περιπέτειες: κολυμπήσετε με τα δελφίνια, 
παίξτε με τις χαριτωμένες φώκιες και κάντε κατάδυση στις τε-
ράστιες εγκαταστάσεις με τους καρχαρίες και σαλάχια.

*Κατ. Ατομικό / Taylor Made Τιμοκατάλογος
Ξενοδοχείο Τύπος Δωματίου 1/5 - 30/6 1/7 - 15/7 16/7 - 27/7 28/7 - 23/8 24/8 - 31/8 1/9 - 15/9 16/9 - 31/10

Caribe Club Princess 4* Superior €1799 €1875 €1965 €2165 €1999 €1975 €1799

Sirenis Punta Cana Resort Aqualand & Casino 5* 
(Family) Standard €1805 €1875 €1975 €2199 €2025 €1985 €1805

Iberostar Punta Cana 5* Standard €1950 €2025 €2199 €2375 €2230 €2099 €1950

Riu Palace Macao 5* (Adults Only) Junior Suite std. 
balcony €2025 €2185 €2250 €2465 €2335 €2175 €2025

Melia Caribe Tropical 5* Deluxe Junior Suite €2035 €2175 €2450 €2570 €2350 €2220 €2070

Iberostar Bavaro 5* Junior Suite €2065 €2165 €2330 €2490 €2340 €2210 €2065

Riu Palace Punta Cana 5* Junior Suite Std 
Balcony €2035 €2205 on req. on req. on req. on req. on req.

Punta Cana Princess 5* (adults only) Deluxe Suite €2095 €2199 €2390 €2535 €2350 €2245 €2125

Hard Rock Hotel & Casino 5* Caribbean Suite €2599 €2680 €3530 €3650 €3460 €3260 €3120

Κωδ. PLFPUN
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η - 2η : Λάρνακα - Λίμα
Αναχώρηση με προορισμό τη Λίμα με ενδιάμεσο σταθμό 
και διανυκτέρευση. Στο αεροδρόμιο της Λίμας, θα σας 
παραλάβει ο αντιπρόσωπος μας και θα σας συνοδεύσει στο 
ξενοδοχείο σας. Τακτοποίηση στα δωμάτια σας και ελεύθερο 
υπόλοιπο της ημέρας.
► 3η μέρα: Λίμα – ξενάγηση πόλης
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε με μία πανοραμική 
ξενάγηση της πρωτεύουσας. Θα σταματήσουμε στην 
κεντρική πλατεία Plaza de Armas για να γνωρίσουμε από 
κοντά το Προεδρικό και το Δημοτικό Μέγαρο, τον Καθεδρικό 
Ναό όπου βρίσκεται και ο τάφος του Ισπανού κονκισταδόρ 
Φρανσίσκο Πισάρρο και το Μουσείο Θρησκευτικής Τέχνης. 
Στη συνέχεια θα κάνουμε έναν σύντομο περίπατο στο Ιστορικό 
Κέντρο της πόλης, όπου θα επισκεφθούμε το ναό του Αγίου 
Φραγκίσκου και τις κατακόμβες, και ξενάγηση στη σύγχρονη 
πόλη. Στην γειτονιά του Αγίου Ισίδωρου θα δούμε το μνημείο 
Ουάκα Αγιαμάρκα από την εποχή πριν τους Ίνκας, και στην 
περιοχή Μιραφλόρες, αντίστοιχα, την Ουάκα Πουσιγιάνα. 
Σύντομη στάση στο «Πάρκο της Αγάπης» για να θαυμάσουμε 
τη συγκλονιστική θέα προς τον Ειρηνικό ωκεανό. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερο υπόλοιπο της ημέρας.
► 4η μέρα: Λίμα – Πουέρτο Μαλντονάδο
Μετά το πρωινό θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο, από 
όπου θα πάρουμε την πτήση εσωτερικού για Πουέρτο 
Μαλντονάδo. Παραλαβή στο αεροδρόμιο από τον τοπικό 
οδηγό μας, και μεταφορά με σκάφος στον ποταμό Ταμποπάτα  
προς το ξενοδοχείο. Μεσημεριανό σνακ καθ’ οδόν, και ποτό 
καλωσορίσματος κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο. Αργά το 
μεσημέρι θα κάνουμε έναν περίπατο στην πυκνή ζούγκλα 
με κύρια στοιχεία τις γιγάντιες καστανιές και τα δέντρα του 
«Τσιουαουάκο». Τα πιο συνηθισμένα θηλαστικά της περιοχής 
είναι κάποιες ποικιλίες πιθήκων, όπως και τα «agutis» και 
«pacas». Θα δούμε επίσης τις γαλάζιες πεταλούδες «Μόρφο», 
τουκάν, και μια εκπληκτική ποικιλία άλλων πτηνών. Μετά το 
βραδινό, θα κάνουμε άλλον ένα περίπατο για να δούμε τη 
«νυχτερινή ζωή» της ζούγκλας. Επιστροφή στον ξενώνα και 
διανυκτέρευση.
► 5η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο
Πρωινό και στη συνέχεια, συνοδεία του οδηγού, θα πάμε 
άλλη μια βόλτα με μηχανοκίνητο σκάφος. Θα φτάσουμε 
στο σημείο από όπου θα ξεκινήσει η εξερεύνηση των λιμνών 
Κοντενάδο 1 και 2, και θα συνεχίσουμε πεζοί και με κανό και 
κουπιά. Αυτές οι λίμνες έχουν μεγάλη ποικιλία σε πουλιά και 
υδρόβια χλωρίδα και πανίδα. Οικογένειες από κάστορες ή 
«ποταμόλυκους» ζουν στη λίμνη και πολλές φορές έχουμε 
την τύχη να τους δούμε. Τα πτηνά υπάρχουν σε αφθονία, 
ερωδιοί, «τούκι τούκι», «σάνσος» και πολλά άλλα. Επιστροφή 
στον ξενώνα την ώρα του μεσημεριανού φαγητού. 

Αργότερα το μεσημέρι μπορείτε να εξερευνήσετε τη ζούγκλα 
κοντά στον ξενώνα (με ή χωρίς οδηγό), ή αν προτιμάτε να 
κολυμπήσετε στο Γκαγιοκούνκα, ένα πεντακάθαρο, διαυγές 
και δροσερό ποταμάκι πολύ κοντά στον ξενώνα. Επίσης 
υπάρχει πλατφόρμα από την οποία (με πρόσθετη χρέωση) 
μπορείτε να παρατηρήσετε φυτά και πουλιά που δε φαίνονται 
από το έδαφος. Τέλος, το σούρουπο μετά το δείπνο θα 
βγούμε στον ποταμό Ταμποπάτα μαζί με τον οδηγό και πάλι, 
με μηχανοκίνητα κανό, σε αναζήτηση των μικρόσωμων 
κροκοδείλων Καϊμάν και άλλων νυκτόβιων ζώων της 
περιοχής.  Επιστροφή στον ξενώνα και διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο – Κούσκο
Αναχώρηση πριν το ξημέρωμα για την μεταφορά με 
μηχανοκίνητο σκάφος προς το Πουέρτο Μαλντονάδο, από 
όπου θα πάρουμε την πτήση προς το Κούσκο. Άφιξη στο 
Κούσκο και μεταφορά στο ξενοδοχείο, όπου σας προτείνουμε 
να πιείτε ένα παραδοσιακό τσάι από φύλλα κόκας, που θα 
σας βοηθήσει σημαντικά να εγκλιματιστείτε στο πολύ μεγάλο 
υψόμετρο (είναι απολύτως νόμιμο και ασφαλές!) Ελεύθερος 
χρόνος μέχρι το μεσημέρι, όπου θα κάνουμε μια περιήγηση 
της πόλης. Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό, όπου θα 
θαυμάσετε εξαιρετικά ξυλόγλυπτα και αποικιακές ζωγραφιές 
με πολλά εικονογραφικά στοιχεία δανεισμένα από τους 
Ίνκας. Στη συνέχεια θα πάμε στην Κορικάντσα, τον Ναό του 
Ήλιου όπου χτίστηκε το Μοναστήρι του Αγίου Δομίνικου. Θα 
πάμε στη συνοικία των χειροτεχνών του Σαν Μπλας όπου θα 
επισκεφθούμε την εκκλησία για να θαυμάσουμε το ιερό με τα 
εντυπωσιακά ξυλόγλυπτα του, και τέλος θα σας αφήσουμε 
ελεύθερο χρόνο για κάνετε μερικά ψώνια στην πιο διάσημη 
«λαϊκή αγορά» της πόλης.
► 7η μέρα: Κούσκο
Πρωινό και στη συνέχεια άνοδος στο Αρχαιολογικό Πάρκο 
του Σακσαϊουαμάν, όπου θα επισκεφθούμε το Κένκο, παλιό 
ναό του Πούμα όπου θα δείτε και το βωμό του δίπλα σε 
μία τεράστια πέτρα, το Ταμποματσάι, ιερή πηγή ζωής και 
υγείας, το Πούκα Πουκαρά, το παρατηρητήριο “atalaya” 
που προστατεύει τις πύλες της πόλης, και τέλος το κάστρο 
του Σακσαϊουαμάν. Ελεύθερος χρόνος το μεσημέρι.(Θα σας 
δοθούν ημερήσιες κάρτες που σας επιτρέπουν την είσοδο 
δωρεάν σε πολλά άλλα μνημεία του Κούσκο).
► 8η μέρα: Κούσκο – Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας
Πρωινό. Εκδρομή στην Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας. Θα 
επισκεφθούμε το κέντρο Αουάνα Κάντσα, όπου θα 
μπορέσουμε να παρατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά ζώα της 
περιοχής, όπως και να μάθουμε για τις αρχαίες διαδικασίες 
και τεχνικές ύφανσης. Επίσκεψη στην αγορά του Πίσακ, 
και χρόνος για αγορές. Μεσημεριανό γεύμα σε μπουφέ. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το κάστρο και το ναό του 
Ογιανταϊτάμπο, που χρησιμοποιούνταν ως οχύρωση κατά 
τη διάρκεια των εμφυλίων πολέμων των Ίνκας. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση στην Ιερή Κοιλάδα.
► 9η μέρα: Ιερή Κοιλ. των Ίνκας – Μάτσου Πίτσου – Κούσκο
Πρωινό και μεταφορά στο σιδηροδρομικό σταθμό της 
Ογιάντα, από όπου θα πάρουμε το τρένο για το χωριό Άγουας 
Καλιέντες, το οποίο βρίσκεται στη βάση του βουνού πάνω στο 
οποίο είναι χτισμένη η ιερή τοποθεσία των Ίνκας με το όνομα 
Μάτσου Πίτσου. Άνοδος με πούλμαν, με θέα το εντυπωσιακό 
φαράγγι που σχηματίζει ο ποταμός Ουρουμπάμπα. 
Είσοδος στο Μάτσου Πίτσου, όπου θα εξερευνήσουμε τα 
διάφορα επίπεδα του, τα αμέτρητα σκαλοπάτια του, τους 
ναούς και τις κατοικίες του. Μεσημεριανό γεύμα/μπουφέ. Το 
απόγευμα, επιστροφή με το τρένο στο Κούσκο, μεταφορά 
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια σας και ελεύθερο 
υπόλοιπο της βραδιάς.
► 10η μέρα: Κούσκο – Πούνο
Εναλλακτική 1:
Πρωινό και αναχώρηση με τουριστικό λεωφορείο προς το 
Πούνο. Θα επισκεφθούμε το παρεκκλήσι Ανταουαϊλίγιας και 
έναν από τους πιο σημαντικούς ναούς στο θεό Ουιρακότσα 
στο Ράκτσι, όπου θα δούμε τα απομεινάρια των κολώνων 
που στήριζαν τη σκεπή του, και τους διάφορους χώρους του. 
Παρά το πλούσιο αρχαιολογικό του υλικό, λίγοι επισκέπτονται 
αυτό το μέρος. Η διαδρομή μας θα μας προσφέρει μια πολύ 
γνήσια «εμπειρία των Άνδεων», γιατί θα απολαύσουμε τις 
συγκλονιστικές θέες των βουνών από ψηλά, έχοντας και την 
ευκαιρία να σταματάμε όταν αυτό είναι απαραίτητο ή ζητηθεί 
για να τραβήξετε φωτογραφίες. Μεσημεριανό καθοδόν. Πριν 
την άφιξη μας στο Πούνο, θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
της Πουκαρα. Άφιξη στο Πούνο, μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση στα δωμάτια σας και διανυκτέρευση.

ΠΕΡΟΥ
 

15 μέρες

Η χώρα των Ίνκας το Περού πήρε το όνομα της από ένα τοπικό 
άρχοντα. Ένα ειδικό πακέτο για όσους αγαπούν την εξερεύνη-
ση. Ωκεανός, έρημος, βουνά, υψίπεδα, ζούγκλα και εξωτικά 
μαγευτικά τοπία είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του ταξι-
διού. Όμως να γνωρίζετε ότι είναι ένα ταξίδι με πολύ περπάτη-
μα, αναβάσεις και μεγάλο υψόμετρο, κάτι που πρέπει να λάβε-
τε σοβαρά υπόψη σας πριν επιλέξετε να ταξιδέψετε στο Περού. 
Ένα ταξίδι μοναδικό για όσους αναζητούν την περιπέτεια.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  14/09

«Στην χώρα των Ίνκας»

Κωδ. TLPERU

Από € 4085
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Εναλλακτική 2 (επιβάρυνση 90 € κατ’άτομο):
Πρωινό και μεταφορά στο σιδηροδρομικό σταθμό από όπου
θα πάρουμε τον «Εξερευνητή των Άνδεων» για τη συγκλονιστική 
διαδρομή προς το Πούνο. Πρόκειται για το «ψηλότερο» τρένο 
στον κόσμο, που διασχίζει τις Άνδεις φτάνοντας σε υψόμετρο 
τα 4.319 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Στο υψηλότερο 
σημείο της διαδρομής μας, γνωστό με το όνομα Λα Ράγια, 
θα κάνουμε μια στάση. Καθ’όλη τη διάρκεια της διαδρομής 
μας θα έχουμε θέα το πανέμορφο τοπίο των Άνδεων και τις 
χιονισμένες βουνοκορφές της οροσειράς Τσιμπόγια, από 
όπου ξεκινά ο ποταμός Βιλκανότα που κάποια χιλιόμετρα 
πιο βόρεια συναντά το Μάτσου Πίτσου και τις ζούγκλες 
της Ιερής Κοιλάδας. Το τρένο έχει Πανοραμικό Βαγόνι 
από όπου μπορείτε να απολαύσετε τη θέα σε όλο της το 
μεγαλείο. Μεσημεριανό γεύμα στο τρένο. Άφιξη στο Πούνο, 
μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια σας 
και διανυκτέρευση.
► 11η μέρα: Πούνο (Λίμνη Τιτικάκα)
Πρωινό. Το πρωί, εκδρομή στη Λίμνη Τιτικάκα, την ψηλότερη 
λίμνη στον κόσμο, όπου θα επισκεφθούμε τα Πλωτά Νησιά 
των Ούρος, μιας κοινότητας που προϋπήρχε ακόμα και των 
Ίνκας, και οι οποίοι κατέφυγαν σε αυτά τα τεχνητά, πλωτά 
νησιά για να ξεφύγουν από τους Ίνκας και αργότερα από 
τους Ισπανούς κατακτητές. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 
Νήσο Τακίλε, όπου θα δούμε τις παραδοσιακές ενδυμασίες 
ενός πληθυσμού που ακόμα τις φοράει. Μεσημεριανό γεύμα 
και στη συνέχεια επιστροφή στο Πούνο με σκάφος.
► 12η μέρα: Πούνο – Λίμα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής στη Λίμα. Άφιξη,
μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια σας, 
ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.η.
► 13η - 15η μέρα: Λίμα – Λάρνακα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα μέχρι την ώρα 
της μεταφοράς σας στο αεροδρόμιο. Εκμεταλλευτείτε το 
late check-out για να προσθέσετε και άλλες υπέροχες 
αναμνήσεις στο φωτογραφικό σας άλμπουμ. Αναχώρηση 
αργά το βράδυ για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής 
προς Λάρνακα, μέσω ενδιάμεσου ευρωπαϊκού σταθμού

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια, για τις υπερατλαντικές πτήσεις όπως και για τις 
πτήσεις εσωτερικού στο Περού.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Μία αποσκευή 23kg και μία χειραποσκευή 8kg.
►Διαμονή στα ξενοδοχεία του προγράμματος και 2 νύκτες στο Άμστερνταμ
►Φόροι ξενοδοχείων.
►Ξεναγήσεις προγράμματος όπως αναγράφονται πιο πάνω.
►Μεταφορές μεταξύ των αεροδρομίων, σταθμών τρένου, και ξενοδοχείων.
►Μεταφορά με τρένο μεταξύ του Ογιαταϋτάμπο και του Άγουας Καλιέντες 
για τη μετάβαση στο Μάτσου Πίτσου.
►Μεταφορά με πούλμαν προς και από το Μάτσου Πίτσου.
►Είσοδος στην αρχαιολογική περιοχή του Μάτσου Πίτσου.
►Μεταφορά με σκάφος μεταξύ του Πουέρτο Μαλντονάδο και του ξενώνα 
σας στον ποταμό Ταμποπάτα.
►Όλα τα γεύματα του προγράμματος (11 πρωινά, και 4 μεσημεριανά και 2 
δείπνα)
►Αγγλόφωνοι τοπικοί ξεναγοί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Φόρος εξόδου του Περού, ο οποίος αντιστοιχεί σε 31 δολάρια Ηνωμένων 
Πολιτειών κατ’ άτομο και πληρώνεται επιτόπου στο αεροδρόμιο της Λίμας, 
αφού εκδοθούν οι κάρτες επιβίβασης της πτήσης επιστροφής.
►Είσοδος στο Εθνικό Πάρκο του Ταμποπάτα.
►Επίσκεψη στην υπερυψωμένη πλατφόρμα παρατήρησης στο Ταμποπάτα.
►Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα με έντονα 
γράμματα.
►Ποτά, αλκοολούχα και μη, εκτός από αυτά που θα πιείτε μαζί με τα γεύματα 
κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στον ξενώνα του Ταμποπάτα.
►Προαιρετικές εκδρομές
►Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, 
ιατρικά έξοδα κλπ).
►Φιλοδωρήματα για τους τοπικούς οδηγούς και σοφέρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε οικονομικό ναύλο και ενδέχεται να 
αλλάξουν βάση διαθεσιμότητας. Κάποιες πτήσεις μπορεί να αλλάξουν 
λόγω διατίμησης του δολαρίου. Τελική τιμή θα δοθεί κατά την ώρα της 
κράτησης αφού ελεγχθούν ξανά οι πτήσεις.
►Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει, χωρίς όμως να 
παραληφθεί καμία από τις αναγραφόμενες δραστηριότητες/εκδρομές.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

*Κατ. Οργανωμένο  Τιμοκατάλογος | Η πρόταση μας σε Deluxe 
&First Class Hotels

Πόλη Ξενοδοχεία/Standard Room Διανυκτερεύσεις

Lima Jose Antonio Lima 2

Puerto Mantolado Inkaterra Reserva Amazonica 2

Cusco San Agustín El Dorado 2

Valle Sagrado Aranwa Sacred Valley 1

Cusco
Jose Antonio Cusco / San

Agustín El Dorado / Eco Inn
Cusco

1

Puno Libertador Puno 2

Lima Jose Antonio Lima 1

Τιμή Δίκλινου: €4185 Τιμή Τρίκλινου: €4085 Total Price of 11Nights

Κατ. Οργανωμένο  Τιμοκατάλογος |Deluxe Class Hotels

Lima Casa Andina Private
Collection Miradlores 2

Puerto Mantolado Inkaterra Reserva Amazónica 2

Cusco Jw Marriott Cusco Aranwa 
Cusco Boutique 2

Valle Sagrado Sol y Luna/ Aranwa Sacred 
Valley 1

Cusco Jw Marriott Cusco Aranwa 
Cusco Boutique 1

Puno Libertador Puno 2

Lima Casa Andina Private
Collection Miraflores 1

Τιμή Δίκλινου: €4685 Τιμή Τρίκλινου: €4585 Total Price of 11Nights

14/09
14/09
15/09
17/09
19/09
25/09
27/09
27/09
28/09

Λάρνακα
Μόναχο

Σαο Πάολο
Λίμα

Πουέρτο Μαλντονάδο
Τζουλιάκα

Λίμα
Σαο Πάολο

Μόναχο

Μόναχο
Σαο Πάολο

Λίμα
Πουέρτο Μαλντονάδο

Κούσκο
Λίμα

Σαο Πάολο
Μόναχο
Λάρνακα

15:55 - 18:35
22:10 - 05:35 (+1)
07:40 - 10:55
10:15  - 11:30
12:15 - 12:50
08:10  - 09:55
00:20 - 07:45 
16:45 - 09:35 (+1)
10:40 - 14:55

Αναχωρήσεις πτήσεων:- - - - - -----
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Η εταιρία Pluton Travel & Tours  σε συνεργασία με τα μεγαλύ-
τερα ταξιδιωτικά πρακτορεία έχει την ειδικότητα των μακρινών 
ταξίδιων της Αμερικής, με μοναδικό μέλημα τη καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των πελατών της. Έχουμε ζήσει και έχουμε γνωρίσει τις 
Πολιτείες της Αμερικής και αυτό μας καθιστά τους ιδανικούς 
σύμβουλους για ένα τόσο όμορφο ταξίδι. Ένα ταξίδι με πλήρη 
οδηγό για τα αξιοθέατα της κάθε πόλης αλλά και ιδιαίτερες 
συμβουλές για όλα όσα δεν πρέπει να λείπουν από τις διακο-
πές σας. Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς τον οδηγό της Αμε-
ρικής που θα βρίσκεται σύντομα στο γραφείο μας αλλά και 
στην ανανεωμένη μας σελίδα.

Στη συνέχεια του περιοδικού μας θα βρείτε τα οργανωμένα ή 
ατομικά ταξίδια στην Αμερική που διοργανώνουμε, με κάποια 
από αύτα να διαθέτουν ελληνόφωνο ξεναγό/αρχηγό. Σε όλα 
τα ταξίδια της Αμερικής υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της δι-
αμονής σας στη χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες αλλά 
και έντυπα για τα ταξίδια αυτά παρακαλούμε να επικοινωνείτε 
μαζί μας προκειμένου να μπορέσουμε να σας δώσουμε μα-
ζεμένες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται. 

Ένα ταξίδι ονείρων που θα αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις 
σε κάθε επισκέπτη της. Η Αμερική προσφέρει ένα ολοκληρω-
μένο προορισμό διακοπών αφού συνδυάζει αμέτρητες εκδρο-
μές ανάμεσα στις πολιτείες, τα μουσεία και τη φυσική ομορφιά 
της. Ένας προορισμός για κάθε γούστο και κάθε ταξιδιώτη.

                   

ΑΜΕΡΙΚΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ● ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ● ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ 
 ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ● ΜΑΪΑΜΙ ● ΟΡΛΑΝΤΟ 

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η - 2η μέρα: Λάρνακα - Ντόχα - Νέα Υόρκη                                                                          
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας για τη Νέα 
Υόρκη με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη και παραλαβή από τον 
τοπικό μας συνεργάτη και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας. Τα-
κτοποίηση και ελεύθερο υπόλοιπο μέρας.
► 3η - 10η μέρα: Νέα Υόρκη (Ελεύθερες Μέρες)
Ελεύθερες μέρες για να περιηγηθείτε στην Νέα Υόρκη. Επι-
λέξτε να επισκεφτείτε τα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης 
όπως είναι η κρεμαστή γέφυρα του Μπρούκλυν, το άγαλμα 
της Ελευθερίας, το Empire State Building, την περίφημη Times 
Square, όπου η νύχτα γίνεται μέρα με τις φωταγωγημένες πι-
νακίδες της. Κάντε μία βόλτα στο Central Park όπου μπορείτε 
να απολαύσετε το πράσινο μέσα σε μία μεγαλούπολη και να 
χαλαρώσετε, κάντε τα ψώνια σας στην 5η Λεωφόρο ή επισκε-
φθείτε τα καταστήματα των Woodbury Common Premium 
Outlets με τις επώνυμες μάρκες σε είδη ένδυσης και πολλά 
άλλα. Πραγματοποιήστε μία κρουαζιέρα γύρω από το νησί 
του Μανχάταν, όπου μπορείτε να δείτε το ιστορικό Έλλις Άι-
λαντ, το Άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπόζει στο λιμάνι, το 
Στέιτεν Άιλαντ και τη μεγάλη γέφυρα Βερενζάνο. 
► 11η μέρα: Νέα Υόρκη - Ντόχα
Παραλαβή από το ξενοδοχείο σας και μεταφορά στο αερο-
δρόμιο για τη πτήση προς Ντόχα. Άφιξη, παραλαβή και μετα-
φορά στο ξενοδοχείο σας για ξεκούραση και διανυκτέρευση.
► 12η μέρα: Ντόχα - Λάρνακα
Aναχώρηση και μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση της 
επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα αργά το απόγευμα πλημ-
μυρισμένοι από εικόνες και πανέμορφα αξιοθέατα.

Νέα Υόρκη, μια πόλη που έχει φωτογραφηθεί αμέτρητες φο-
ρές και που στο άκουσμα της προκαλεί δέος και θαυμασμό 
στον καθένα. Η πόλη των ονείρων και η πρωτεύουσα του κό-
σμου είναι γνώριμη σχεδόν για όλους αφού οι γειτονιές του 
Μανχάταν και οι πολυσύχναστοι δρόμοι της αποτελούν συ-
χνά σκηνές του κινηματογράφου. Εξερευνήστε την συνοικία 
Θεάτρου, την Times Square με τις τεράστιες πινακίδες neon, 
το Rockefeller Center, ένα σύμπλεγμα από ουρανοξύστες και 
κήπους, την Diamond Row την συνοικία των διαμαντιών που 
δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ‘30, το κτήριο της Paramount, 
το κτήριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και το Carnegie Hall έναν 
από τους πλέον σημαντικούς συναυλιακούς χώρους. Ο σταθ-
μός Grand Central με τη θολωτή οροφή και τις μεγαλοπρεπείς 
μαρμάρινες σκάλες του, το Empire State Building και πολλά 
άλλα. Ένα ταξίδι στην πρωτεύουσα του κόσμου, που σίγου-
ρα θα σας συντροφεύει τις καρδίες σας για ολόκληρη ζωή. 
Μια πόλη που συνωμοτεί σε όλα προκειμένου να καταφέρει 
να αποπλανήσει ακόμη και τον πιο συντηρητικό της επισκέπτη, 
προσφέροντας του μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων και δι-
ασκέδασης. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  23/07, 06/08, 13/08
(Με πτήσεις της Qatar Airways) 
*Μπορούμε να κτίσουμε το ίδιο πακέτο με τις δικές σας ημερομηνίες

ΝΕΑ 
ΥΟΡΚΗ
12 μέρες

«Το μεγάλο Μήλο των ονείρων»

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Nέα Υόρκη – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό, με πτήσεις της Qatar Airways.
►Γεύματα και ποτά στο αεροπλάνο.
►2 Βαλίτσες 23kg (46kg) ανά άτομο και χειραποσκευή 8kg.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Μεταφορές από και προς τα ξενοδοχεία.
►Δέκα (10) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, χωρίς πρό-
γευμα.
►Μία (1) διανυκτέρευση στη Ντόχα, με πρόγευμα.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας αν ζητηθούν.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Βίζα $160 (Αναλαμβάνουμε την διευθέτηση της Visas για εσάς χωρίς κα-
μία επιπλέον χρέωση).
►Ταξιδιωτική ασφάλεια.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Ό, τι δεν αναγράφεται στο περιλαμβάνονται ή αναγράφεται ως προτει-
νόμενο ή προαιρετικό.

Λάρνακα  
Ντόχα

Νέα Υόρκη
Ντόχα

Ντόχα
Νέα Υόρκη

Ντόχα
Λάρνακα

20:55 - 00:30 (+1)
02:40 - 09:15 
11:15 - 06:45 (+1)
15:00 - 18:45

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε ειδικό εκπτωτικό ναύλο και ενδέχεται να 
αλλάξουν βάση διαθεσιμότητας.
►Η εταιρία έχει το δικαίωμα να σας προσφέρει άλλο ξενοδοχείο από αυτό 
που αναγράφεται, της ίδιας κατηγορίας και ωφελημάτων με την τιμή που 
έχετε πληρώσει. Σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής η εταιρία μας θα σας 
ενημερώσει 15 μέρες πριν από την αναχώρηση σας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

- - - -

Αναχωρήσεις πτήσεων:  23/07, 06/08, 13/08

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Ξενοδοχείο Ημερομηνίες Δια. Δίκλινο

Hudson New York 4* (Central 
Park) 23/07, 06/08, 13/08 RO €1850

TRYP New York 4* (Times 
Square) 23/07, 06/08, 13/08 RO €1885

Wellington Hotel 3* 23/07, 06/08, 13/08 RO €1950

Holiday Inn Manhattan 6th 
Ave 3* 23/07, 06/08, 13/08 RO €1950

Paramount 4* 23/07, 06/08, 13/08 RO €1950

Yotel New York 4* (Times 
Square) 23/07, 06/08, 13/08 RO €1995

The Time New York 4* 23/07, 06/08, 13/08 RO €1995

Double Tree by Hilton 4* (Times 
Square South) 23/07, 06/08, 13/08 RO €2150

Οι προτάσεις μας:
► Χαρείτε μια μοναδική βραδιά θεάτρου Broadway.
► Ανεβείτε στο Empire State και δείτε τη πανοραμική θέα της Νέας 
Υόρκης.
► Επισκεφτείτε το άγαλμα της Ελευθερίας με μια μίνι κρουαζιέρα ή με 
το ελικόπτερο. 
► Συνδυάστε τη Νέα Υόρκη με μια επίσκεψη στην Ουάσινγκτον και 
τον Λευκό Οίκο. 
Κωδ. PLUSA1

Από € 1850
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η - 2η μέρα: Λάρνακα - Ντόχα - Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον                                                                          
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας για τη Νέα 
Υόρκη με ενδιάμεσο σταθμό. Στη συνέχεια αναχωρούμε με 
εσωτερική πτήση για την Ουάσινγκτον.  Άφιξη και παραλαβή 
από τον τοπικό μας συνεργάτη και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
σας. Τακτοποίηση και ελεύθερο υπόλοιπο μέρας.
► 3η - 4η μέρα: Ουάσινγκτον (Ελεύθερες Μέρες)
Εξερευνήστε το Καπιτώλιο που βρίσκεται στην κορυφή του 
λόφου. Είναι από τα πιο ισχυρά σημεία της χώρας καθώς και 
το σπίτι της αμερικανικής δημοκρατίας για περισσότερα από 
200 χρόνια. Το νεοκλασικό αυτό κτίριο του 18ου αιώνα στε-
γάζει τη Βουλή και τη Γερουσία των Η.Π.Α, μέσα στις αίθου-
σές του γράφτηκαν, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι νόμοι, 
ξεναγηθείτε δωρεάν. Μπορείτε επίσης να περπατήσετε στο 
σπίτι και το χώρο εργασίας του προέδρου των Η.Π.Α. Περπα-
τήστε στους διαδρόμους της εξουσίας και ενημερωθείτε για 
την ιστορία αυτού του διάσημου κτιρίου. Καθώς ότι είναι το 
επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής, το ταξίδι στην Ουάσιν-
γκτον δεν είναι πλήρες χωρίς μία εκδρομή στο Λευκό Οίκο. 
Το Μνημείο Λίνκολν, βρίσκεται στο δυτικό άκρο του Εθνικού 
εμπορικού κέντρου,  χτίστηκε για να τιμήσει την 16ο Πρόεδρο. 
Παρουσιάζει τον Πρόεδρο Λίνκολν να κάθεται στην καρέ-
κλα του, με το βλέμμα του στραμμένο στο μνημείο της Ου-
άσινγκτον. Το μνημείο περιβάλλεται από 36 στήλες, μία για 
κάθε πολιτεία που υπήρχαν κατά τη στιγμή του θανάτου του. 
Φυσικά δεν θα μπορούσατε να παραλείψετε το μνημείο της 
Ουάσιγκτον, ένα από τα παλαιότερα και πιο αναγνωρίσιμα 
σύμβολα της Αμερικής, κύριο χαρακτηριστικό του Εθνικού 
εμπορικού κέντρου, το οποίο κτίστηκε προς τιμή του πρώ-
του Αμερικανού προέδρου, Τζορτζ Ουάσινγκτον. Η βάση του 
μνημείου περιβάλλεται από 50 αμερικανικές σημαίες. Μπο-
ρείτε να πάρετε το ασανσέρ και να ανεβείτε στην κορυφή του, 
όπου θα απολαύσετε την εναέρια θέα πάνω από το εμπορικό 
κέντρο καθώς και ένα μεγάλο μέρος της Ουάσινγκτον.
► 5η μέρα: Ουάσινγκτον - Νέα Υόρκη
Παραλαβή από τον τοπικό μας συνεργάτη από το ξενοδοχείο 
και μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση  προς Νέα Υόρ-
κη. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ελεύθε-
ρο υπόλοιπο της μέρας για να εξερευνήσετε την Νέα Υόρκη. 

Διανυκτέρευση.
► 6η - 10η μέρα: Νέα Υόρκη (Ελεύθερες Μέρες)
Ελεύθερες μέρες για να περιηγηθείτε στην Νέα Υόρκη. Τα πιο 
γνωστά αξιοθέατα της πόλης είναι η γέφυρα του Μπρούκλιν, 
το άγαλμα της Ελευθερίας, το Empire State Building, η πε-
ρίφημη Times Square με τις θεατρικές παραστάσεις και τον 
κινηματογράφο και πολλά άλλα. Ψωνίστε στα καταστήματα 
ή επισκεφτείτε το Woodbury Outlet με τις επώνυμες μάρκες 
σε είδη ένδυσης και υπόδυσης. Πραγματοποιήστε μία μίνι 
κρουαζιέρα προς το άγαλμα της Ελευθερίας και το νησί Έλις.
► 11η μέρα: Νέα Υόρκη - Ντόχα
Παραλαβή από το ξενοδοχείο σας και μεταφορά στο αερο-
δρόμιο για τη πτήση προς Ντόχα. Άφιξη, παραλαβή από τον 
τοπικό μας συνεργάτη και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας για 
ξεκούραση και διανυκτέρευση.
► 12η μέρα: Ντόχα - Λάρνακα
Αναχώρηση και μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση της 
επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα αργά το απόγευμα πλημ-
μυρισμένοι από εικόνες δράσης, περιπέτειας και πανέμορφα 
αξιοθέατα.

Η Νέα Υόρκη είναι αναμφισβήτητα η πόλη της Αμερικής που 
πολλοί ονειρεύονται. Μια πόλη γεμάτη με δραστηριότητες, 
αξιοθέατα αλλά και κοσμοπολίτικο αέρα σε κάθε γωνιά της. 
Εξερευνήστε το Μανχάταν και τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα 
της πόλης απλά αποκτώντας το City Pass. (Για πληροφορίες 
επικοινωνήστε μαζί μας). Mπορεί η Νέα Υόρκη να είναι η πρω-
τεύουσα του κόσμου η Ουάσινγκτον όμως είναι η πρωτεύ-
ουσα ολόκληρου του Έθνους. Η έδρα της Κυβέρνησης αλλά 
και ένας γοητευτικός προορισμός για τους τουρίστες, αφού 
σε κάθε πάρκο, δρόμο και διασταύρωση υπάρχουν αγάλμα-
τα και πλάκες με λεζάντες που αποτείνουν φόρο τιμής στους 
στρατηγούς, τους καλλιτέχνες και τους πολιτικούς που δια-
μόρφωσαν το Έθνος. Η Ουάσινγκτον προσφέρει μια διαδρα-
στική εκπαιδευτική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.   

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

12 μέρες

«Ταξίδι στην ιστορίας και την εξουσία»

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – N.Υόρκη – Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθ-
μό, με πτήσεις της Qatar Airways.
►Γεύματα στο αεροπλάνο για τις πτήσεις Λάρνακα – Ν.Υόρκη – Λάρνακα
►Snacks και ποτά στις εσωτερικές πτήσεις από και προς Ουάσινγκτον.
►Αεροπορικά εισιτήρια ενδιάμεσης πτήσης Ν.Υόρκη – Ουάσινγκτον – Ν. 
Υόρκη με πτήσεις της Delta Airlines, American Airlines, Virgin Airlines, Jet 
Blue ή άλλη.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►2 Βαλίτσες 23kg (46kg) ανά άτομο και χειραποσκευή 8kg στις πτήσεις με 
την Qatar.
►Μεταφορές από τα αεροδρόμια στα ξενοδοχεία και αντίστροφα στη Ν. 
Υόρκη και την Ουάσινγκτον.
►Δέκα (10) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, Τρία (3) βρά-
δια στην Ουάσινγκτον, Έξι (6) στη Ν.Υόρκη χωρίς πρόγευμα και ένα (1) βρά-
δυ στη Ντόχα με πρόγευμα, σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας αν ζητηθούν.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Βίζα $160 (Αναλαμβάνουμε την διευθέτηση της Visas για εσάς χωρίς κα-
μία επιπλέον χρέωση)
►Ταξιδιωτική ασφάλεια
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα
►Αποσκευές για τη πτήση Ν.Υόρκη – Ουάσινγκτον – Ν.Υόρκη (€25 η κάθε 
μια)
►Ό, τι δεν αναγράφεται στο περιλαμβάνονται ή αναγράφεται ως προτει-
νόμενο ή προαιρετικό

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε ειδικό εκπτωτικό ναύλο και ενδέχεται να 
αλλάξουν βάση διαθεσιμότητας.
►Μπορείτε να επιλέξετε άλλα ξενοδοχεία, δικής σας επιλογής, οι τιμές 
όμως ενδέχεται να αλλάξουν.
►Η εταιρία έχει το δικαίωμα να σας προσφέρει άλλο ξενοδοχείο από αυτό 
που αναγράφεται, της ίδιας κατηγορίας και ωφελημάτων με την τιμή που 
έχετε πληρώσει. Σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής η εταιρία μας θα σας 
ενημερώσει 15 μέρες πριν από την αναχώρηση σας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

Αναχωρήσεις πτήσεων:  23/07, 06/08, 13/08

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Ξενοδοχείο Ημερομηνίες Δια. Δίκλινο

Paramount 4* (New York) + The Donovan A 
Kimpton Hotel 4* (Washington) 

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2395

Wellington Hotel 3* (New York)  + The 
Donovan A Kimpton Hotel 4* (Washington) 

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2395

Yotel New York 4* (Times Square) + The 
Donovan A Kimpton Hotel 4* (Washington) 

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2395

Hilton Garden Inn 4* (Times Square) + The 
Donovan A Kimpton Hotel 4* (Washington) 

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2595

New York Midtown Hotel 4* + The Donovan 
A Kimpton Hotel 4* (Washington) 

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2595

Λάρνακα  
Ντόχα

Νέα Υόρκη
Ουάσινγκτον

Νέα Υόρκη
Ντόχα

Ντόχα
Νέα Υόρκη

Ουάσινγκτον
Νέα Υόρκη

Ντόχα
Λάρνακα

20:55 - 00:30
02:40 - 09:15 
14:18 - 15:48 
09:45 - 11:05
11:15 - 06:45 (+1)
15:00 - 18:45

- - - ---

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/07, 06/08, 13/08
(Με πτήσεις της Qatar Airways)
*Μπορούμε να κτίσουμε το ίδιο πακέτο με τις δικές σας ημερομηνίες

Κωδ. PLUSA2

Από € 2395
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Ένα ταξίδι που συνδυάζει την κοσμοπολίτικη Νέα Υόρκη των 
δημοφιλέστερων αξιοθέατων του κόσμου, με την πρωτεύου-
σα του τζόγου και του θεάματος Λας Βέγκας. Στη Νέα Υόρκη, 
θα συναντήσετε τις πιο διάσημες γειτονιές του Μανχάταν, τη 
συνοικία του θεάτρου Broadway, την περίφημη Times Square 
με τις φωτεινές πινακίδες Νέον, το μουσείο Μετροπόλιταν και 
το Άγαλμα της Ελευθερίας. Μια πόλη που θα σας εμπνεύσει 
αμέσως αφού θα σας είναι οικεία μέσα από τις αγαπημένες 
σας ταινίες του κινηματογράφου. Από την άλλη το Λας Βέ-
γκας, είναι η μεγαλύτερη πόλη της Νεβάδα και διαθέτει πολλά 
Μέγα ξενοδοχεία, καζίνο αλλά και θέαμα. Τα καζίνο έχουν συ-
χνά ονόματα και θέματα που παραπέμπουν στο ρομαντισμό, 
μυστήριο και εξωτικούς προορισμούς. Μπορείτε να περιηγη-
θείτε στη διάσημη λεωφόρο Strip, να ανεβείτε στο High Roller 
από όπου θα έχετε μια εκπληκτική θέα των πινακίδων και της 
φωτισμένης λεωφόρου ή να πραγματοποιήσετε μια εκδρομή 
μέχρι το Grand Canyon. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η - 2η μέρα: Λάρνακα - Ντόχα - Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας                                                                  
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας για τη Νέα 
Υόρκη με ενδιάμεσο σταθμό. Στη συνέχεια αναχωρούμε με 
εσωτερική πτήση για τη πόλη της λάμψης του θεάματος και 
φυσικά του τζόγου, Λας Βέγκας. Άφιξη και παραλαβή από 
τον τοπικό μας συνεργάτη και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας. 
Τακτοποίηση και ελεύθερο υπόλοιπο μέρας.
► 3η - 5η μέρα: Λας Βέγκας (Ελεύθερες Μέρες)
Εξερευνήστε την πιο φωτεινή πόλη ολόκληρου του πλανήτη, 
χαρείτε το θέαμα που σας προσφέρεται και τη διασκέδαση. 
Εμείς σας προτείνουμε να περπατήσετε στη Λεωφόρο Strip η 
οποία είναι το κεντρικό τμήμα του Λας Βέγκας, διασχίζει την 
πόλη και είναι  γεμάτη με ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγί-
ας, πολλά από αυτά χτισμένα με ένα καθοριστικό θέμα. Η 
λεωφόρος είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή τη νύχτα όταν η πόλη 
φωτίζεται από μια ατελείωτη διαδοχή από αστραφτερές επι-
γραφές νέον. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκδρομή στο 
Grand Canyon, λαμπρό, υπερυψωμένο, θεόπνευστο είναι 
μερικές από τις λέξεις που μπορεί να περιγράψει κανείς το 
φαράγγι. Μπορείτε να το επισκεφθείτε και να το εξερευνήσετε 
επιλέγοντας μία εκδρομή με αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Ένας 
άλλος τρόπος να απολαύσετε τη μοναδική θέα του είναι να 
περπατήσετε στη γέφυρα Grand Canyon. Μην παραλείψετε 
την εξερεύνηση των ξενοδοχείων και των μέγα καζίνο αλλά και 
το πιο διάσημο τροχό της πόλης High Roller από τον οποίο 
η θέα είναι μοναδική καθώς τα χιλιάδες φώτα της πόλης από 
ψηλά θα σας μαγέψουν.
► 6η μέρα: Λας Βέγκας - Νέα Υόρκη 
Παραλαβή από τον τοπικό μας συνεργάτη από το ξενοδοχείο 
και μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση  προς Νέα Υόρ-
κη. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ελεύθε-
ρο υπόλοιπο της μέρας για να εξερευνήσετε την Νέα Υόρκη. 
Διανυκτέρευση.
► 7η - 10η μέρα: Νέα Υόρκη (Ελεύθερες Μέρες)
Ελεύθερες μέρες για να περιηγηθείτε στην Νέα Υόρκη. Επιλέξ-
τε να επισκεφτείτε τα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης όπως 
είναι η γέφυρα του Μπρούκλιν, το άγαλμα της Ελευθερίας, 
το Empire State Building, η περίφημη Times Square με τις 
θεατρικές παραστάσεις και τον κινηματογράφο και πολλά 
άλλα. Ψωνίστε στα καταστήματα ή επισκεφτείτε το Woodbury 
Outlet με τις επώνυμες μάρκες σε είδη ένδυσης και πολλά 
άλλα. Πραγματοποιήστε μία μίνι κρουαζιέρα προς το άγαλ-
μα της Ελευθερίας και το νησί Έλις.  
► 11η μέρα: Νέα Υόρκη - Ντόχα
Παραλαβή από το ξενοδοχείο σας και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για τη πτήση προς Ντόχα. Άφιξη, παραλαβή 
από τον τοπικό μας συνεργάτη και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
σας για ξεκούραση και διανυκτέρευση.
► 12η μέρα: Ντόχα - Λάρνακα
Aναχώρηση και μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση 
της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα αργά το απόγευμα 
πλημμυρισμένοι από εικόνες δράσης, περιπέτειας και 
πανέμορφα αξιοθέατα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

12 μέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – N.Υόρκη – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό, με πτήσεις της Qatar Airways.
►Γεύματα στο αεροπλάνο για τις πτήσεις Λάρνακα – Ν.Υόρκη – Λάρνακα
►Snacks και ποτά στις εσωτερικές πτήσεις από και προς Λ.Βέγκας.
►Αεροπορικά εισιτήρια ενδιάμεσης πτήσης Ν.Υόρκη – Λ.Βέγκας – Ν.Υόρκη 
με πτήσεις της Delta Airlines, American Airlines, Virgin Airlines, Jet Blue ή 
άλλη.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►2 Βαλίτσες 23kg (46kg) ανά άτομο και χειραποσκευή 8kg στις πτήσεις 
με την Qatar.
►Μεταφορές από τα αεροδρόμια στα ξενοδοχεία και αντίστροφα στη Ν.Υ-
όρκη και το Λ.Βέγκας.
►Δέκα (10) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. Τέσσερα (4) 
βράδια στο Λ.Βέγκας, Πέντε (5) στη Ν.Υόρκη χωρίς πρόγευμα και ένα (1) 
βράδυ στη Ντόχα με πρόγευμα, σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας αν ζητηθούν.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Βίζα $160 (Αναλαμβάνουμε την διευθέτηση της Visas για εσάς χωρίς κα-
μία επιπλέον χρέωση)
►Ταξιδιωτική ασφάλεια
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα
►Αποσκευές για τη πτήση Ν.Υόρκη – Λ.Βέγκας – Ν.Υόρκη (€25 η κάθε μία).
►Φόροι Ξενοδοχείων στο Λ.Βέγκας €28 ανά άτομο την μέρα. (Με τους φό-
ρους αυτούς έχετε επιπλέον, τοπικές κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα, υπη-
ρεσίες γυμναστηρίου, σάουνας, μασάζ, δωρεάν μεταφορά στην κεντρική 
λεωφόρο του και άλλα πολλά ανάλογα με το ξενοδοχείο σας).
►Ό, τι δεν αναγράφεται στο περιλαμβάνονται ή αναγράφεται ως προτει-
νόμενο ή προαιρετικό.

Λάρνακα  
Ντόχα

Νέα Υόρκη
Λας Βέγκας
Νέα Υόρκη

Ντόχα

Ντόχα
Νέα Υόρκη
Λας Βέγκας
Νέα Υόρκη

Ντόχα
Λάρνακα

20:55 - 00:30
02:40 - 09:15 
16:59 - 19:52 
10:45 - 19:00
11:15 - 06:45 (+1)
15:00 - 18:45

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε ειδικό εκπτωτικό ναύλο και ενδέχεται να 
αλλάξουν βάση διαθεσιμότητας.
►Μπορείτε να επιλέξετε άλλα ξενοδοχεία, δικής σας επιλογής, οι τιμές 
όμως ενδέχεται να αλλάξουν.
►Η εταιρία έχει το δικαίωμα να σας προσφέρει άλλο ξενοδοχείο από αυτό 
που αναγράφεται, της ίδιας κατηγορίας και ωφελημάτων με την τιμή που 
έχετε πληρώσει. Σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής η εταιρία μας θα σας 
ενημερώσει 15 μέρες πριν από την αναχώρηση σας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

- - - ---

Αναχωρήσεις πτήσεων:  23/07, 06/08, 13/08

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Ξενοδοχείο Ημερομηνίες Δια. Δίκλινο

Hudson New York 4* (Central Park)+Hard 
Rock Hotel & Casino Las Vegas 4* or 
Flamingo Las Vegas 3*

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2225

Wellington Hotel 3* + Hard Rock Hotel & Ca-
sino Las Vegas 4* or Flamingo Las Vegas 3*

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2295

Yotel New York 4* (Times Square) + Hard 
Rock Hotel & Casino Las Vegas 4* or Flamin-
go Las Vegas 3*

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2295

Row NYC 4* + Hard Rock Hotel & Casino Las 
Vegas 4* or Flamingo Las Vegas 3*

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2355

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/07, 06/08, 13/08
(Με πτήσεις της Qatar Airways)
*Μπορούμε να κτίσουμε το ίδιο πακέτο με τις δικές σας ημερομηνίες

«Θέαμα, πινακίδες νέον και υπερβολή»

Κωδ. PLUSA3

Από € 2225
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η - 2η μέρα: Λάρνακα - Ντόχα - Νέα Υόρκη - Λος Άντζελες                                                                          
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας για τη Νέα 
Υόρκη με ενδιάμεσο σταθμό. Στη συνέχεια αναχωρούμε με 
εσωτερική πτήση για την πόλη των Αγγέλων, Λος Άντζελες.  
Άφιξη και παραλαβή από τον τοπικό μας συνεργάτη και με-
ταφορά στο ξενοδοχείο σας. Τακτοποίηση και ελεύθερο υπό-
λοιπο μέρας.
► 3η - 5η μέρα: Λος Άντζελες (Ελεύθερες Μέρες)
Περπατήστε στον πιο διάσημο και λαμπερό δρόμο των αστέ-
ρων του κινηματογράφου, Walk of fame, επισκεφτείτε τα 
στούντιο της Universal και περιπλανηθείτε ανάμεσα στα σκη-
νικά των αγαπημένων σας ταινιών. Ανεβείτε μέχρι το Griffith 
Park  που είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα στη 
Βόρεια Αμερική, προσφέροντας τα καλύτερα αξιοθέατα και 
δραστηριότητες. Το πάρκο φιλοξενεί ένα ζωολογικό και βο-
τανικό κήπο, το σήμα του Hollywood, γήπεδα γκολφ, χώρο 
για πικ νικ και πολλές άλλες δραστηριότητες, όπως βόλτα με 
πόνι ή τρένο. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το παρατηρη-
τήριο, το οποίο ανοίγει ένα παράθυρο στο σύμπαν από την 
νότια πλαγιά του βουνού Χόλυγουντ. Το TCL Chinese Theatre 
είναι ένα από τα πιο εμβληματικά και αξιομνημόνευτα μέρη 
του Hollywood, το οποίο άνοιξε το 1927 και αντιπροσωπεύει 
τη Χρυσή εποχή του. Με πάνω από 50 εκδηλώσεις το χρόνο, 
συμπεριλαμβανομένων πρεμιέρων ταινιών, εκδηλώσεις και 
κινηματογραφικά φεστιβάλ, το θέατρο συνεχίζει την ιστορία 
του Χόλυγουντ.
► 6η μέρα: Λος Άντζελες - Νέα Υόρκη
Παραλαβή από τον τοπικό μας συνεργάτη από το ξενοδοχείο 
και μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση  προς Νέα Υόρ-
κη. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Ελεύθε-
ρο υπόλοιπο της μέρας για να εξερευνήσετε την Νέα Υόρκη. 
Διανυκτέρευση.
► 7η - 10η μέρα: Νέα Υόρκη (Ελεύθερες Μέρες)
Ελεύθερες μέρες για να περιηγηθείτε στην Νέα Υόρκη. Tα πιο 
γνωστά αξιοθέατα της πόλης είναι η γέφυρα του Μπρούκλιν, 
το άγαλμα της Ελευθερίας, το Empire State Building, η πε-
ρίφημη Times Square με τις θεατρικές παραστάσεις και τον 
κινηματογράφο και πολλά άλλα. Ψωνίστε στα καταστήματα 
ή επισκεφτείτε το Woodbury Outlet με τις επώνυμες μάρκες 
σε είδη ένδυσης. Πραγματοποιήστε μία μίνι κρουαζιέρα προς 

το άγαλμα της Ελευθερίας και το νησί Έλις.
► 11η μέρα: Νέα Υόρκη - Ντόχα
Παραλαβή από το ξενοδοχείο σας και μεταφορά στο αερο-
δρόμιο για τη πτήση προς Ντόχα. Άφιξη, παραλαβή από τον 
τοπικό μας συνεργάτη και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας για 
ξεκούραση και διανυκτέρευση.
► 12η μέρα: Ντόχα - Λάρνακα
Aναχώρηση και μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση της 
επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα αργά το απόγευμα πλημ-
μυρισμένοι από εικόνες δράσης, περιπέτειας και πανέμορφα 
αξιοθέατα.

Μιας και η κοσμοπολίτικη Νέα Υόρκη συνδυάζεται με όλα, 
ήρθε η στιγμή να την συνδυάσουμε με λίγη λάμψη από το 
Hollywood. Στη πόλη των Αγγέλων, Λος Άντζελες πρόκειται να 
πάρουμε μια γεύση από Hollywood. Εντυπωσιακή αρχιτεκτονι-
κή, έργα τέχνης και φυσικά το Walk of fame είναι μερικά από 
αυτά που πρόκειται να σας κάνουν να αγαπήσετε την πόλη. 
Στην επιστροφή μας από το Λος Άντζελες όμως θα έχουμε τη 
δυνατότητα να εξερευνήσουμε τη Νέα Υόρκη και να επισκε-
φτούμε μερικά από τα πιο διάσημα αξιοθέατα ολόκληρου του 
κόσμου, ανάμεσα τους και το Άγαλμα της Ελευθερίας. Θαυ-
μάστε από κοντά την περίφημη Times Square και τις πινακίδες 
από Νέον και παρακολουθήστε παραστάσεις broadway. Μια 
πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

12 μέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – N.Υόρκη – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό, με πτήσεις της Qatar Airways.
►Γεύματα στο αεροπλάνο για τις πτήσεις Λάρνακα – Ν.Υόρκη – Λάρνακα
►Snacks και ποτά στις εσωτερικές πτήσεις από και προς Λος Άντζελες.
►Αεροπορικά εισιτήρια ενδιάμεσης πτήσης Ν.Υόρκη – Λος Άντζελες – Ν. 
Υόρκη με πτήσεις της Delta Airlines, American Airlines, Virgin Airlines, Jet 
Blue ή άλλη.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►2 Βαλίτσες 23kg (46kg) ανά άτομο και χειραποσκευή 8kg στις πτήσεις 
με την Qatar.
►Μεταφορές από τα αεροδρόμια στα ξενοδοχεία και αντίστροφα στη Ν. 
Υόρκη και το Λος Άντζελες.
►Δέκα (10) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, Τέσσερα (4) 
βράδια στο Λος Άντζελες, Πέντε (5) στη Νέα Υόρκη χωρίς πρόγευμα και ένα 
(1) βράδυ στη Ντόχα με πρόγευμα, σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας αν ζητηθούν.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Βίζα $160 (Αναλαμβάνουμε την διευθέτηση της Visas για εσάς χωρίς κα-
μία επιπλέον χρέωση).
►Ταξιδιωτική ασφάλεια.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Αποσκευές για τη πτήση Ν.Υόρκη – Λ.Άντζελες – Ν.Υόρκη (€25 η κάθε μια)
►Ό, τι δεν αναγράφεται στο περιλαμβάνονται ή αναγράφεται ως προτει-
νόμενο ή προαιρετικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε ειδικό εκπτωτικό ναύλο και ενδέχεται να 
αλλάξουν βάση διαθεσιμότητας.
►Μπορείτε να επιλέξετε άλλα ξενοδοχεία, δικής σας επιλογής, οι τιμές 
όμως ενδέχεται να αλλάξουν.
►Η εταιρία έχει το δικαίωμα να σας προσφέρει άλλο ξενοδοχείο από αυτό 
που αναγράφεται, της ίδιας κατηγορίας και ωφελημάτων με την τιμή που 
έχετε πληρώσει. Σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής η εταιρία μας θα σας 
ενημερώσει 15 μέρες πριν από την αναχώρηση σας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

Αναχωρήσεις πτήσεων:  23/07, 06/08, 13/08
Λάρνακα  

Ντόχα
Νέα Υόρκη

Λος Άντζελες
Νέα Υόρκη

Ντόχα

Ντόχα
Νέα Υόρκη

Λος Άντζελες
Νέα Υόρκη

Ντόχα
Λάρνακα

20:55 - 00:30
02:40 - 09:15 
12:45 - 15:46 
16:10 - 00:40
11:15 - 06:45 (+1)
15:00 - 18:45

- - - ---

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/07, 06/08, 13/08
(Με πτήσεις της Qatar Airways)
*Μπορούμε να κτίσουμε το ίδιο πακέτο με τις δικές σας ημερομηνίες

«Κινηματογράφος, στάρ και κόκκινα χαλιά»

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Ξενοδοχείο Ημερομηνίες Δια. Δίκλινο

Avalon Beverly Hills 4* +  Wellington Hotel 3* 
(NY) or Yotel New York 4* (Times Square)

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2995

Beverly Hills Mariott 4* +  Wellington Hotel 3* 
(NY) or Yotel New York 4* (Times Square)

23/07, 
06/08, 13/08 RO €3125

Wyndham Santa Monica At the Pier 4* +  
Wellington Hotel 3* (NY) or Yotel New York 4* 
(Times Square)

23/07, 
06/08, 13/08 RO €3250

Κωδ. PLUSA4

Από € 2995
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Η πρωτεύουσα του κόσμου αυτή τη φορά συνδυάζεται με το 
Ορλάντο. Ένα ταξίδι στο οποίο πρόκειται να γνωρίσετε αξιο-
θέατα που επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο 
αλλά και να διασκεδάσετε σε ένα κόσμο μαγικό. Ο ξακουστός 
κόσμος του Ντίσνεϋ στη λίμνη Μπουένα Βίστα, τα στούντιο 
της Universal, το πάρκο περιπέτειας θαλάσσιου κόσμου το 
SeaWorld και πολλά άλλα είναι όσα πρόκειται να συναντήσε-
τε στο Ορλάντο. Αυτός είναι και ο λόγος που η πόλη αυτή 
είναι τόσο γνωστή σε ολόκληρη την υφήλιο. Ένα δημοφιλές 
τουριστικό θέρετρο που πρόκειται να ξετρελάνει μικρούς και 
μεγάλους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η - 2η μέρα: Λάρνακα - Ντόχα - Νέα Υόρκη - Ορλάντο                                                                  
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας για τη Νέα 
Υόρκη με ενδιάμεσο σταθμό. Στη συνέχεια αναχωρούμε με 
εσωτερική πτήση για το Ορλάντο. Άφιξη και παραλαβή από 
τον τοπικό μας συνεργάτη και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας. 
Τακτοποίηση και ελεύθερο υπόλοιπο μέρας.
► 3η - 6η μέρα: Ορλάντο (Ελεύθερες Μέρες)
Εξερευνήστε την πόλη των θεματικών Πάρκων. Εάν είστε λά-
τρης της θάλασσας μπορείτε να επισκεφτείτε το SeaWorld 
Orlando, όπου ένας θαλάσσιος κόσμος θα ξεδιπλωθεί 
μπροστά σας. Δείτε το πρόγραμμα με τα δελφίνια και τις φά-
λαινες, θαυμάστε τα ψάρια μέσα από το ενυδρείο και περά-
στε αμέτρητες ώρες διασκέδασης στο θεματικό πάρκο του 
θαλάσσιου κόσμου. Αν όμως σας αρέσει η περιπέτεια, τότε 
επισκεφτείτε τα Νησιά της Περιπέτειας που αποτελούν κομ-
μάτι των Universal Studio του Ορλάντο. Δείτε τις αγαπημένες 
σας ιστορίες και μύθους να ζωντανεύουν μπροστά από τα 
μάτια σας παρέα με ήρωες δράσης και κινουμένων σχεδίων. 
Νιώστε την δύναμη των ηρώων της Marvel με το νησί των 
σούπερ ηρώων και αφήστε τους μύθους με τους οποίους 
μεγαλώσατε να γίνουν πραγματικότητα. Επισκεφτείτε επίσης 
τα Disney Hollywood Studios με την κινηματογραφική ιστορία 
των ηρώων της Disney. Το όραμα του Γουώλτ Ντίσνεϋ για τη 
δημιουργία μιας κοινότητας του μέλλοντος είχε μείνει ανεκ-
πλήρωτο για τον ίδιο, αφού δημιουργήθηκε πέντε χρόνια 
προτού ολοκληρωθεί. Πρόκειται για το Epcot όπου νέες ιδέες 
και τεχνολογίες κάνουν το πάρκο να ανανεώνεται συνεχώς με 
νέα υλικά και συστήματα. Εδώ θα συναντήσετε όλο τον κό-
σμο και τη κουλτούρα του μέσα σε μόνο ένα θεματικό πάρκο.
► 7η μέρα: Ορλάντο - Νέα Υόρκη 
Παραλαβή από το ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρό-
μιο για τη πτήση Νέα Υόρκη. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο υπόλοιπο της μέρας για να εξερευ-
νήσετε την Νέα Υόρκη.
► 8η - 10η μέρα: Νέα Υόρκη (Ελεύθερες Μέρες)
Ελεύθερες μέρες για να περιηγηθείτε στην Νέα Υόρκη. Επιλέξ-
τε να επισκεφτείτε τα πιο γνωστά αξιοθέατα της πόλης όπως 
είναι η γέφυρα του Μπρούκλιν, το άγαλμα της Ελευθερίας, 
το Empire State Building, η περίφημη Times Square με τις 
θεατρικές παραστάσεις και τον κινηματογράφο και πολλά 
άλλα. Ψωνίστε στα καταστήματα ή επισκεφτείτε το Woodbury 
Outlet με τις επώνυμες μάρκες σε είδη ένδυσης και πολλά 
άλλα. Πραγματοποιήστε μία μίνι κρουαζιέρα προς το άγαλ-
μα της Ελευθερίας και το νησί Έλις.  
► 11η μέρα: Νέα Υόρκη - Ντόχα

Παραλαβή από το ξενοδοχείο σας και μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για τη πτήση προς Ντόχα. Άφιξη, παραλαβή 
από τον τοπικό μας συνεργάτη και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
σας για ξεκούραση και διανυκτέρευση.
► 12η μέρα: Ντόχα - Λάρνακα
Aναχώρηση και μεταφορά στο αεροδρόμιο για τη πτήση 
της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα αργά το απόγευμα 
πλημμυρισμένοι από εικόνες δράσης, περιπέτειας και 
πανέμορφα αξιοθέατα.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΟΡΛΑΝΤΟ

12 μέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – N.Υόρκη – Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό, με πτήσεις της Qatar Airways.
►Γεύματα στο αεροπλάνο για τις πτήσεις Λάρνακα – Ν.Υόρκη – Λάρνακα
►Snacks και ποτά στις εσωτερικές πτήσεις από και προς Ορλάντο.
►Αεροπορικά εισιτήρια ενδιάμεσης πτήσης Ν.Υόρκη – Ορλάντο – Ν.Υόρκη 
με πτήσεις της Delta Airlines, American Airlines, Virgin Airlines, Jet Blue ή 
άλλη.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►2 Βαλίτσες 23kg (46kg) ανά άτομο και χειραποσκευή 8kg στις πτήσεις 
με την Qatar.
►Μεταφορές από τα αεροδρόμια στα ξενοδοχεία και αντίστροφα στη Ν.Υ-
όρκη και το Ορλάντο.
►Δέκα (10) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. Τέσσερα (4) 
βράδια στη Ν.Υόρκη,Πέντε (5) στο Ορλάντο χωρίς πρόγευμα και ένα (1) 
βράδυ στη Ντόχα με πρόγευμα, σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας αν ζητηθούν.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Βίζα $160 (Αναλαμβάνουμε την διευθέτηση της Visas για εσάς χωρίς κα-
μία επιπλέον χρέωση).
►Ταξιδιωτική ασφάλεια.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Αποσκευές για τη πτήση Ν.Υόρκη – Ορλάντο – Ν.Υόρκη (€25 η κάθε μια)
►Ό, τι δεν αναγράφεται στο περιλαμβάνονται ή αναγράφεται ως προτει-
νόμενο ή προαιρετικό.

Λάρνακα  
Ντόχα

Νέα Υόρκη
Ορλάντο

Νέα Υόρκη
Ντόχα

Ντόχα
Νέα Υόρκη
Ορλάντο

Νέα Υόρκη
Ντόχα

Λάρνακα

20:55 - 00:30
02:40 - 09:15 
15:00 - 17:48 
13:50 - 16:43
11:15 - 06:45 (+1)
15:00 - 18:45

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε ειδικό εκπτωτικό ναύλο και ενδέχεται να 
αλλάξουν βάση διαθεσιμότητας.
►Μπορείτε να επιλέξετε άλλα ξενοδοχεία, δικής σας επιλογής, οι τιμές 
όμως ενδέχεται να αλλάξουν.
►Η εταιρία έχει το δικαίωμα να σας προσφέρει άλλο ξενοδοχείο από αυτό 
που αναγράφεται, της ίδιας κατηγορίας και ωφελημάτων με την τιμή που 
έχετε πληρώσει. Σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής η εταιρία μας θα σας 
ενημερώσει 15 μέρες πριν από την αναχώρηση σας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

- - - ---

Αναχωρήσεις πτήσεων:  23/07, 06/08, 13/08

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/07, 06/08, 13/08
(Με πτήσεις της Qatar Airways)
*Μπορούμε να κτίσουμε το ίδιο πακέτο με τις δικές σας ημερομηνίες

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Ξενοδοχείο Ημερομηνίες Δια. Δίκλινο

Hudson New York 4* (Central Park)+ 
Doubletree By Orlando 4* (Sea World)

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2455

Wellington Hotel 3* + Doubletree By Orlando 
4* (Sea World)

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2495

Yotel New York 4* (Times Square) + 
Doubletree By Orlando 4* (Sea World)

23/07, 
06/08, 13/08 RO €2580

«Θέαμα & διασκέδαση σε κόσμο μαγικό»

Κωδ. PLUSA5

Από € 2455
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα - Νέα Υόρκη                                                                         
Αναχώρηση για την Νέα Υόρκη με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη και τε-
λευταίες οδηγίες και  πτήση για τη Νέα Υόρκη. Εκεί μας περιμένει η 
θρυλική «New York» η πόλη με τα χίλια πρόσωπα που όλοι γνωρί-
ζουμε από τις ταινίες στο σινεμά και έδωσε το όνομά της στο όνειρο 
και την φαντασία των σύγχρονων ανθρώπων. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην καρδιά του Μανχάταν. Λίγο 
αργότερα θα ξεκινήσουμε τον περίπατο με τον ξεναγό μας για μια 
πρώτη  γνωριμία με την πόλη. 
► 2η μέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση
Σήμερα είναι η πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις των αξιοθέατων για 
τα οποία φημίζεται η πόλη. Θα δούμε το άγαλμα του Χριστόφορου 
Κολόμβου με τις καραβέλες του, το Λίνκολν Σέντερ, το Σέντραλ Παρκ, 
το μέρος όπου έζησε ο John Lennon (Ντακότα), το Πανεπιστήμιο 
Columbia, το μνημείο του στρατηγού Γκραντ, το Χάρλεμ και το 
Apollo theater στην σκηνή του οποίου έχουν ανέβει όλοι οι ημίθεοι 
της τζαζ, την 5η λεωφόρο με τα παγκοσμίως γνωστά καταστήματα 
οίκων μόδας. Συνεχίζεται η ξενάγηση μας στο Ροκφέλερ Σέντερ, την 
Τάιμς Σκουέρ και το Μπρόντγουεϊ. Eπιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
► 3η μέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση και Κρουαζιέρα
Συγκέντρωση στο λόμπυ του ξενοδοχείου για το δεύτερο μέρος της 
ξενάγησης της πόλης με το Γκρίνουιτς Βίλατζ, το Ηστ Βίλατζ , Το N.Y.U 
, το Σόχο, τη Μικρή Ιταλία, την Τσάινα Τάουν και τη Γουωλ Στριτ. Το 
σημείο μηδέν, όπου έχει δημιουργηθεί ένα μνημείο αντάξιο της ση-
μασίας της 11ης Σεπτεμβρίου, το Οικονομικό Κέντρο, το Μπάτερυ 
Παρκ όπου θα δούμε από μακριά ξανά το Άγαλμα της Ελευθερίας. 
Θα κατευθυνθούμε παράλληλα με τον ποταμο East περνώντας απο 
τις προβλήτες του Ανατολικού Μανχάτταν με θέα την κρεμαστή γέ-
φυρα του Μπρούκλιν. Θα συνεχίσουμε με μία επίσκεψη στο Μέγαρο 
των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με την 
κρουαζιέρα γύρω από το νησί του Μανχάταν, όπου μπορείτε να δεί-
τε το ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το Άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπόζει 
στο λιμάνι, το Στέιτεν Άιλαντ και την μεγάλη γέφυρα Βερενζάνο. Θα 
περάσουμε κάτω από τις διάφορες μικρές και μεγαλύτερες παλαιές 
και νεότερες γέφυρες και πάνω από τα πολλά τούνελ που συνδέουν 
το Μανχάταν με την γύρω περιοχή και φυσικά την διπλανή Πολιτεία 
του Νew Jersey. Έτσι, θα έχουμε πλέον μία πολύ καλή ευκαιρία να 
φωτογραφήσουμε από μακριά το Μανχάταν με τους ουρανοξύ-
στες. Επιστροφή με τα πόδια ή με ταξί. Για το βράδυ προτείνουμε να 
δείτε μία από τις πολλές παραστάσεις  Μιούζικαλ στα φημισμένα 
θέατρα του Μπρόντγουεϊ. Για τo βράδυ σας προτείνουμε να επισκε-
φτείτε ένα από τα υπέροχα cocktail bar, Jazz bar και εστιατόρια της 
Meatpacking District καθώς και κοντινές περιοχές Soho, τα bar των 
οποίων προσφέρουν μαγευτική θέα του φωτισμένου Μανχάτταν. 
► 4η μέρα: Νέα Υόρκη - Επίσκεψη και ξενάγηση στο μουσείο 
Μετροπόλιταν και περιήγηση στην Αστόρια
Εφοδιαζόμαστε με ενέργεια και όρεξη και ξεκινάμε το σημερινό περί-
πατο με τον ελληνόφωνο ξεναγό μας. Κατευθυνόμαστε με το μετρό 
στην ελληνική συνοικία της Νέας Υόρκης, την Αστόρια. Εδώ που 
οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες εγκαταστάθηκαν προς αναζήτηση 
μιας καλύτερης ζωής περί τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και έγραψαν 
τη δική τους ιστορία στη Νέα Υόρκη. Θα δούμε με συγκίνηση τις επι-
χειρήσεις με τις ελληνικές πινακίδες, τους συνδέσμους των μεγάλων 
ελληνικών αθλητικών συλλόγων, ενώ θα έχουμε χρόνο για ένα καφέ 
ή φαγητό στα μαγαζιά της περιοχής. Στη συνεχεια, επιβιβαζόμαστε 
στο μετρό και αναχωρούμε με τον ξεναγό μας για το μακραν πιο 
ενδιαφέρον και πλούσιο μουσείο των ΗΠΑ. Είναι σχεδόν αδιανόητο 
να παραβλέψουμε πως στην πόλη της Νέας Υόρκης βρίσκονται συ-
γκεντρωμένα τόσα πολλά έργα ανεκτίμητης αξίας. Είναι το τρίτο σε 
επισκεψιμότητα μουσείο στον κόσμο, μετά το Λούβρο και το Βρετα-
νικό μουσείο και βεβαίως αναφερόμαστε στο Metropolitan Museum 

of Art. Εκεί θα μας περιμένει επίσημος ξεναγός του μουσείου για να 
μας παρουσιάσει τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου και να 
μας δώσει τις πληροφορίες που μόνο οι ειδικευμένοι γνώστες μπο-
ρούν. Καθώς το μουσείο είναι ανεξάντλητο, με το τέλος της ξενάγη-
σης θα είμαστε ελεύθεροι να περιπλανηθούμε για όσο ακόμα το επι-
θυμούμε, ή ακόμα και να χαλαρώσουμε με μια βόλτα στο Σεντραλ 
Παρκ που απλώνεται μπροστά μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο ατο-
μικά, είτε με τα πόδια, είτε πολύ εύκολα με τη συγκοινωνία.
► 5η μέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets (Προαιρετικά)
Ελεύθερη ημέρα. Προτείνουμε μια επίσκεψη στο μεγαλύτερο, και 
πλουσιότερο εμπορικό κέντρο, το περίφημο Woodbury Commons. 
Μόλις 1 ώρα περίπου έξω από τη Νέα Υόρκη, όπου υπάρχουν όλα 
τα αντικείμενα του πόθου σε τιμές που δεν μπορείς να πιστέψεις. 
Διακόσια είκοσι και πλεον ονόματα της μόδας θα βρεθούν μπροστά 
σας. Από Gucci, Escada, Nike, Ralph Lauren, Donna Karan,Calvin 
Klein, Gap σε απίστευτη ποικιλία. Μαζί με τη συμμετοχή σας, παίρ-
νετε και το VIP Coupons Book αξίας 20$, για επιπλέον προνόμια και 
εκπτώσεις. Αν πάλι οι αγορές δε σας συγκινούν, προτείνουμε μια 
βόλτα στο Soho, στο Chelsea με την τοπική του αγορά και στο East 
village, όπου μέχρι το 1900  κατοικούσε η υψηλή κοινωνία, στη συνέ-
χεια μετανάστες και από την δεκαετία του ‘50 και μετά η περιοχή έγινε 
η Μέκκα για την γενιά των Μπιτλς, τους χίπις και τους πανκ. 
► 6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσιγκτον DC (προαιρετικά)
Ελεύθερη ημέρα. Προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην Ουάσιγκτον 
DC, την πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας και να εντυπωσιάζει με την 
μεγαλόπρεπη και ήρεμη δύναμή της, δίπλα στον ποταμό Ποτόμακ 
και τον παραπόταμό του Ανακόστια. Όλα θα σας ενθουσιάσουν, 
το National Mall με τις ανοικτές εκδηλώσεις,  οι λίμνες που έγιναν  
ειδικά για να καθρεφτίζονται  σ’ αυτές τα πανέμορφα  κτήρια και τα 
μνημεία. Είναι η  πόλη που διάλεξε για πρωτεύουσα ο Τζωρτζ Ουά-
σιγκτον αλλά ποτέ δεν έζησε σ’ αυτήν. Στο κέντρο της, το Καπιτώλιο 
με την θεσπέσια ροτόντα και  το άγαλμα της Ελευθερίας  στην κο-
ρυφή του, στις  πτέρυγές του λειτουργεί το Κογκρέσο. Όπως η πέ-
μπτη λεωφόρος στη Νέα Υόρκη, η περιοχή του  DuPont Circle στην  
Washington DC, είχαν την ίδια σημασία για τους πλουσίους της επο-
χής του τέλους του 19ου αιώνα. Αποτέλεσμα αυτού είναι το εξαίρετα 
μέγαρα, όσα έχουν μείνει, στα οποία σήμερα στεγάζονται κυρίως 
πρεσβείες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το βράδυ.
► 7η - 8η μέρα: Περίπατος στη γέφυρα του Μπρούκλιν και πτήση 
επιστροφής στην Λάρνακα
Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική, είναι η τελευταία στην πόλη της 
Νέας Υόρκης. Καθώς η πτήση μας είναι το απόγευμα, θα έχουμε 
την ευκαιρία να περπατήσουμε με τον ξεναγό μας στη γέφυρα του 
Μπρούκλιν και να βγάλουμε τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο με το μετρό και προετοιμασία για το αε-
ροδρόμιο. Πάντα έχουμε την αίσθηση ότι πρέπει να ξαναέλθουμε 
γιατί οι μέρες ποτέ δεν φθάνουν και κάτι ακόμη θέλουμε να δούμε. 
Συγκέντρωση στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. 
Αφού περάσουμε τις διατυπώσεις και εφόσον υπάρχει ακόμη χρό-
νος κάποια  σύντομη βόλτα στα καταστήματα των duty free, αναχω-
ρούμε για την έξοδο που μας οδηγεί στο αεροπλάνο και το ταξίδι της 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη από την οποία ξεκινήσαμε με πλούσι-
ες εμπειρίες από την πόλη που την ονομάζουν το «Μεγάλο Μήλο» και 
που πλέον γνωρίζουμε γιατί ονομάστηκε έτσι.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
7, 8, 9, 10

 μέρες

Οργανωμένο Ταξίδι στην Αμερική 7,8,9,10 μέρες
Με Ελληνόφωνο Ξεναγό

«Σε όλα τα οργανωμένα πακέτα της Αμερικής υπάρχει η δυνατό-
τητα επέκτασης ημερών. Μπορείτε να επιλέξετε τις πολιτείες που 
επιθυμείτε να επισκεφτείτε δημιουργώντας τον δικό σας μοναδικό 
συνδυασμό»

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
► Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα - Νέα Υόρκη -  Αθήνα – Λάρνα-
κα.
► Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*.
► Δυο (2) ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. 
► Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερίας (Ellis Island)
► Είσοδος και ελληνόφωνη ξενάγηση στο μουσείο Metropolitan.
► Περιήγηση στην ελληνική συνοικία Αστόρια.
► Περίπατος στη Γέφυρα του Μπρούκλιν.
► Ελληνόφωνος Ξεναγός - Αρχηγός. 
► Μεταφορές από και προς Αεροδρόμια εντός Αμερικής.
► Φ.Π.Α. , Ταξιδιωτικά Έντυπα
► Μίνι ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης - ΗΠΑ.
► 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα Macy’s

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια (ζητήστε 
τιμοκατάλογο)
►Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβαλονται υποχρεωτικά, στον 
ξεναγό της εκδρομής (ζητήστε τιμοκατάλογο)
►Εισιτήρια συγκοινωνιών (μετρό κλπ.) κατά τις περιηγήσεις (4η ημέρα εκ-
δρομής κλπ)
►Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος 
www.plutontravel.com.cy

Οργανωμένα

Κωδ. PLJOY1
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - 8 μέρες                                                 
Νέα Υόρκη - Ξενάγηση - Κρουαζιέρα γύρω από το νησί του 
Μανχάταν - Μουσείο Μετροπόλιταν - Αστόρια - Woodbury 
Commons Outlets - Ουάσινγκτον  - Μπρούκλιν

Ξενάγηση Βόρειου και Νότιου Μανχάταν | Κρουαζιέρα στο 
Άγαλμα της Ελευθερίας | Έλληνας Ξεναγός - Αρχηγός | Ελ-
ληνόφωνη ξενάγηση στο Μετροπόλιταν κ.α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ - 10 μέρες                                                 
Νέα Υόρκη - Ξενάγηση - Κρουαζιέρα γύρω από το νησί του 
Μανχάταν  - Woodbury Commons Outlets - Ουάσινγκτον  - 
Μπρούκλιν

Ξενάγηση Βόρειου και Νότιου Μανχάταν | Κρουαζιέρα στο 
Άγαλμα της Ελευθερίας | Έλληνας Ξεναγός - Αρχηγός κ.α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - 9 μέρες                                                 
Νέα Υόρκη - Ξενάγηση - Κρουαζιέρα γύρω από το νησί του 
Μανχάταν - Μουσείο Μετροπόλιταν - Αστόρια - Woodbury 
Commons Outlets - Ουάσινγκτον  - Βοστόνη -  Μπρούκλιν

Ξενάγηση Βόρειου και Νότιου Μανχάταν | Κρουαζιέρα στο 
Άγαλμα της Ελευθερίας | Έλληνας Ξεναγός - Αρχηγός | Ελ-
ληνόφωνη ξενάγηση στο Μετροπόλιταν | Περιήγηση στην 
Ελληνική συνοικία Αστόρια κ.α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - 10 μέρες                                                 
Νέα Υόρκη - Ξενάγηση - Κρουαζιέρα γύρω από το νησί του 
Μανχάταν - Μουσείο Μετροπόλιταν - Αστόρια - Woodbury 
Commons Outlets - Ουάσινγκτον - Βοστόνη - Μπρούκλιν

Ξενάγηση Βόρειου και Νότιου Μανχάταν | Κρουαζιέρα στο 
Άγαλμα της Ελευθερίας | Έλληνας Ξεναγός - Αρχηγός | Ελ-
ληνόφωνη ξενάγηση στο Μετροπόλιταν | Περιήγηση στην 
Ελληνική συνοικία Αστόρια κ.α

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος 
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ | ΤΟΡΟΝΤΟ | 
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ - 10 μέρες                                                 
Νέα Υόρκη - Ξενάγηση - Κρουαζιέρα γύρω από το νησί του 
Μανχάταν - Woodbury Commons Outlets - Καταρράκτες 
Νιαγάρα - Εκδρομή στο Τορόντο - Ουάσινγκτον 

Ξενάγηση Βόρειου και Νότιου Μανχάταν | Κρουαζιέρα στο 
Άγαλμα της Ελευθερίας | Έλληνας Ξεναγός - Αρχηγός | 
Κρουαζιέρα στους Καταρράκτες Νιαγάρα κ.α

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος 
www.plutontravel.com.cy
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΜΑΪΑΜΙ | ΟΡΛΑΝΤΟ - 10 μέρες                                                 
Νέα Υόρκη - Ξενάγηση - Κρουαζιέρα γύρω από το νησί του 
Μανχάταν - Μαϊάμι - Ορλάντο - Disneyland Magic Kingdom 
- Epcot Center

 Κρουαζιέρα στο ποταμό Hudson | Έλληνας Ξεναγός - Αρ-
χηγός | Ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις όπως αναφέρεται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα κ.α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ |ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ | ΜΑΪΑΜΙ - 
10 μέρες                                                 
Νέα Υόρκη (Ξενάγηση) - Μαϊάμι (Ξενάγηση) - Κρουαζιέρα 
στις Μπαχάμες - Νασσάου - Κόκο κέι - Κι Ουέστ Φλόριδα

Ξενάγηση Νέας Υόρκης και Μαϊάμι | Μίνι ταξιδιωτικός οδη-
γός Νέας Υόρκης - Η.Π.Α | Μεταφορές κ.α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΝΙΑΓΑΡΑ | ΤΟΡΟΝΤΟ | 
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | ΜΑΪΑΜΙ | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΝΑΒΕΡΑΛ | 
ΟΡΛΑΝΤΟ  - 15 μέρες                                                 
Νέα Υόρκη - Ξενάγηση - Woodbury Commons Outlets - Κα-
ταρράκτες Νιαγάρα - Εκδρομή στο Τορόντο - Ουάσινγκτον 
- Ορλάντο -  Disneyland Magic Kingdom - Epcot - Μαϊάμι

Κρουαζιέρα στο ποταμό Hudson | Έλληνας Ξεναγός - Αρχη-
γός | Εκδρομή στο Τορόντο | Κρουαζιέρα στους καταρρά-
κτες Νιαγάρα κ.α

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος 
www.plutontravel.com.cy
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΜΑΪΑΜΙ - 10 μέρες                                                 
Νέα Υόρκη - Ξενάγηση - Κρουαζιέρα γύρω από το νησί του 
Μανχάταν  - Woodbury Commons Outlets - Μαϊάμι - Ξενά-
γηση 

Ξενάγηση Νέας Υόρκης και Μαϊάμι| Κρουαζιέρα στον ποτα-
μό Hudson | Έλληνας Ξεναγός - Αρχηγός | Μίνι ταξιδιωτικός 
οδηγός Νέας Υόρκης κ.α

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος 
www.plutontravel.com.cy
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ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ - 12 μέρες                                                 
Σαν Φρανσίσκο - Λας Βέγκας - Grand Canyon - Λος Άντζελες 
- Disneyland  - Universal Studios - Hollywood - Σαν Ντιέγκο

Έλληνας Ξεναγός - Αρχηγός | Επίσημες Ελληνόφωνες ξενα-
γήσεις | Δωρεάν Μεταφορά από και προς τη Disneyland | 
Mίνι Ταξιδιωτικός οδηγός και χάρτης κ.α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ | ΧΑΒΑΗ  - 18 μέρες                                                 
Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας - Grand Canyon - Λος Άντζελες - 
Disneyland - Universal Studios - Hollywood - Σαν Ντιέγο - Σαν 
Φρανσίσκο - Χονολουλού 

Ξενάγηση Βόρειου και Νότιου Μανχάταν | Κρουαζιέρα στο 
Άγαλμα της Ελευθερίας | Έλληνας Ξεναγός - Αρχηγός κ.α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ | ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 
14 μέρες                                                 
Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας - Grand Canyon - Λος Άντζελες - 
Disneyland - Universal Studios - Hollywood - Σαν Ντιέγο - Σαν 
Φρανσίσκο

Ξενάγηση Βόρειου και Νότιου Μανχάτταν | Κρουαζιέρα στο 
Άγαλμα της Ελευθερίας | Μίνι ταξιδιωτικός οδηγός και χάρ-
της | Έλληνας Ξεναγός και συνοδός κ.α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ |ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ - 12 μέρες                                             
Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας - Grand Canyon - Λος Άντζελες - 
Disneyland - Universal Studios - Hollywood - Σαν Ντιέγο 

Ξενάγηση Βόρειου και Νότιου Μανχάταν | Κρουαζιέρα στο 
Άγαλμα της Ελευθερίας | Έλληνας Ξεναγός - Αρχηγός κ.α

Για όλα τα πιο πάνω πακέτα της Αμερικής υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του ταξιδιού σας αλλά και του δικού σας συν-
δυασμού για τις Πολιτείες που επιθυμείτε να επισκεφτείκτε.

Βρείτε όλα τα Οργανωμένα και Ατομικά ΟΛΟΧΡΟΝΑ ταξίδια μας στην Αμερική στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας στο 
www.plutontravel.com.cy για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες και οδηγούς της Αμερικής επικοινωνήστε μαζί μας 
τηλεφωνικώς στο 24821777 ή μέσω  e-mail στο info@plutontravel.com.cy.
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► 1η μέρα: Λάρνακα – Νέα Υόρκη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, τελευταίες οδηγίες και  πτήση για τη 
Νέα Υόρκη με ενδιάμεσο σταθμό . Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Λίγο αργότερα θα ξεκινήσουμε τον περίπατο με 
τον ξεναγό μας για μια πρώτη  γνωριμία με την πόλη.
► 2η μέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση
Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις των αξι-
οθέατων για τα οποία φημίζεται η πόλη. Θα δούμε το άγαλμα του 
Χριστόφορου Κολόμβου με τις καραβέλες του, το Λίνκολν Σέντερ, το 
Σέντραλ Παρκ, το μέρος όπου έζησε ο John Lennon, το Πανεπιστή-
μιο Columbia, το μνημείο του στρατηγού Γκραντ, το Χάρλεμ και το 
Apollo theater στην σκηνή του οποίου έχουν ανέβει όλοι οι ημίθεοι 
της τζαζ, την 5η λεωφόρο με τα παγκοσμίως γνωστά καταστήματα 
οίκων μόδας. Συνεχίζεται η ξενάγηση μας στο Ροκφέλερ Σέντερ, την 
Τάιμς Σκουέρ και το Μπρόντγουεϊ, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
► 3η μέρα: Νέα Υόρκη - Ολοήμερη Ξενάγηση και κρουαζιέρα
Συγκέντρωση στο λόμπυ του ξενοδοχείου για το δεύτερο μέρος της 
ξενάγησης της πόλης με το Γκρίνουιτς Βίλατζ, το Ηστ Βίλατζ , Το N.Y.U 
, το Σόχο, τη Μικρή Ιταλία, την Τσάινα Τάουν και Γουωλ Στριτ. Το ση-
μείο μηδέν, όπου έχει δημιουργηθεί ένα μνημείο αντάξιο της σημα-
σίας της 11ης Σεπτεμβρίου, το Οικονομικό Κέντρο, το Μπάτερυ Παρκ 
όπου θα δούμε από μακριά ξανά το Άγαλμα της Ελευθερίας. Θα 
κατευθυνθούμε παράλληλα με τον ποταμο East περνώντας από τις 
προβλήτες του Ανατολικού Μανχάτταν με θέα την κρεμαστή γέφυρα 
του Μπρούκλιν. Θα τελειώσουμε με μία επίσκεψη στο Μέγαρο των 
Ηνωμένων Εθνών. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με μια κρουαζιέ-
ρα γύρω από το νησί του Μανχάταν, όπου μπορείτε να δείτε την εν-
διαφέρουσα όψη του ποταμού Hudson, το ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το 
Άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπόζει στο λιμάνι, το Στέιτεν Άιλαντ, 
τις συνεχώς ανακαινιζόμενες παλαιές προβλήτες και την μεγάλη γέ-
φυρα Βερενζάνο. Επιστροφή με τα πόδια ή με ταξί. Για τη βραδινή 
σας έξοδο προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα υπέροχα cocktail 
bar, Jazz bar και εστιατόρια της Meatpacking District καθώς και κο-
ντινές περιοχές Soho, Little Italy, Tribecca, τα bar των οποίων στον 
υψηλότερο όροφο των κτιρίων προσφέρουν μαγευτική θέα του φω-
τισμένου Μανχάτταν.
► 4η μέρα: Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας
Αναχώρηση και πτήση για την πόλη των τυχερών παιχνιδιών και της 
διασκέδασης. Άφιξη μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε μία βόλτα στην πόλη των καζίνο των 
γρήγορων γάμων αλλά και διαζυγίων. Περπατήστε μαζί με τον συνο-
δό σας στον κεντρικό δρόμο της πόλης, τη Στρήπ  ή και ακόμα και 
στο Downtown, όπου τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία εκτείνονται στη 
μέση της ερήμου! Κάθε ξενοδοχείο έχει κάτι μοναδικό αλλά σίγουρα 
εντυπωσιακό να σας παρουσιάσει και που θα προσπαθήσει με τον 
τρόπο αυτό να σας οδηγήσει στο δικό του Casino. 
► 5η -6η μέρα: Λας Βέγκας (προαιρετικά Premium Outlets και Grand 
Canyon)
Οι δύο επόμενες ημέρες  είναι στη διάθεσή σας. Αν δεν σας πα-
ρασύρει η γοητεία της πόλης, σας προτείνουμε επισκέψεις στα 
εκπληκτικής  φαντασίας ξενοδοχεία, τα οποία εναλλάσσουν τα θέ-
ματα ανάλογα με την φαντασία του αρχιτέκτονα ενώ ανακατασκευ-
άζονται συνεχώς. Επίσης προτείνουμε μια επίσκεψη στα Premium 
Outlets, όπου θα συναντήσετε όλα τα μεγάλα ονόματα της μόδας 
όπως DKNY, Calvin Klein, Gucci, Escada και άλλες 200 και πλέον 
επώνυμες μάρκες σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Ακόμα μπορείτε να 
κάνετε μια εναέρια διαδρομή μέσα στο φαράγγι του Γκραντ Κάνυ-
ον, πάνω από την Κοιλάδα της Φωτιάς και το απολιθωμένο δάσος, 
αλλά και το φράγμα Χούβερ στην τεχνητή λίμνη του Μιντ. Το βράδυ, 
μην παραλείψετε να παρακολουθήσετε ένα φαντασμαγορικό Show 
και να δείτε τα δωρεάν θεάματα των ξενοδοχείων. 
► 7η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες

Αφού συγκεντρωθούμε το πρωί στο ξενοδοχείο μας, αφήνουμε την 
πόλη των Καζίνο και της διασκέδασης. Διασχίζουμε την έρημο της 
Νεβάδα, γνωστή από τα κινηματογραφικά έργα Γουέστερν και φτά-
νουμε στο Λος Άντζελες, την πόλη των «Αγγέλων».  Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας και βόλτα με τον ξεναγό σας.  
► 8η μέρα: Λος Άντζελες – Ξενάγηση (προαιρετικά Universal Studi-
os Hollywood)
σημερινή ξενάγηση μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Το Λος Άντζελες  εί-
ναι μια πόλη με πολλές πόλεις, μια γιγαντιαία πόλη μεταξύ μεγάλων 
βουνών και του Ειρηνικού. Στην ξενάγησή μας, θα επισκεφθούμε το  
Μιούζικ Σέντερ και το Disney Concert Hall στο κέντρο της πόλης. Στο 
Hollywood θα δούμε το Κινέζικο Θέατρο όπου παρουσιάζονται οι 
πρεμιέρες των κινηματογραφικών ταινιών. Θα νοιώσετε και εσείς 
«σταρ», όταν θα περπατήσετε στο πεζοδρόμιο που υπάρχουν τα 
οριχάλκινα αστέρια του “walk of fame”, ενώ θα δούμε και το Κodak 
Theater όπου κάθε χρόνο γίνεται  πλέον η περίφημη τελετή της απο-
νομής των Βραβείων Όσκαρ.  Έπειτα θα δούμε το Beverly Hills, θα 
περάσουμε από το φημισμένο Ροντέο Ντράϊβ, με τα ακριβότερα κα-
ταστήματα του κόσμου!Το μεσημέρι, μετά τη γνωριμία μας με την 
πόλη, θα συνεχίσουμε  μια μοναδική περιήγηση στα κινηματογρα-
φικά στούντιος της Γιουνιβέρσαλ. Με ειδικό τραινάκι θα ξεναγηθού-
με στους χώρους των γυρισμάτων των τηλεοπτικών και κινηματο-
γραφικών ταινιών και θα δούμε σκηνικά και τρυκ που προκαλούν 
το θαυμασμό για την 7η Τέχνη Η περιγραφή των θεαμάτων που θα 
δούμε είναι σχεδόν αδύνατη. Αναφέρουμε μόνο: Fear Factor, Water 
world, ταινίες 4D (!), τα γρήγορα τρενάκια του Mummy, οι επιδείξεις 
μακιγιάζ κτλ. Ο ξεναγός της εκδρομής θα σας καθοδηγήσει έτσι 
ώστε να μην χάσετε τίποτα. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο.
► 9η μέρα: Λος Άντζελες (προαιρετικά Disneyland)
Ολόκληρη τη σημερινή ημέρα θα την περάσουμε στον κόσμο του 
Ντίσνεϋ, τον απέραντο κόσμο του παραμυθιού που δημιούργησε η 
φαντασία του Γουώλτ Ντίσνεϋ. Το φαντασμαγορικό θέαμα ολοκλη-
ρώνεται με τις παρελάσεις των ηρώων του Ντίσνεϋ, το Fantasmic 
επάνω στην λίμνη, αλλά και τα βεγγαλικά. Το βράδυ επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.
► 10η μέρα:  Λος Άντζελες (προαιρετικά Σαν Ντιέγκο)
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στο  
Σαν Ντιέγκο, την νοτιότερη πόλη της Καλιφόρνια, κοντά στα μεξικά-
νικα σύνορα. Θα ακολουθήσουμε την πανέμορφη παραλιακή δια-
δρομή, αρχίζοντας από το Λονγκ Μπιτς, όπου θα δούμε το ρώσικο 
υποβρύχιο Scorpion και κυρίως το παλαιό Υπερωκεάνιο Κουήν Μαί-
ρη Ι. Συνεχίζουμε περνώντας τις Χάντικτον Μπιτς, Νιούπορτ  Μπιτς, 
Λαγκούνα Μπιτς, Σαν Κλεμέντε. Θα φθάσουμε στο Σαν Ντιέγκο, την 
χρυσή πόλη, στους πρόποδες του όρους Πάλομαρ, η οποία εξελίσ-
σεται σε εναλλακτική Silicon Valley. Φθάνουμε στο λιμάνι του Σαν 
Ντιέγκο, όπου θα δούμε το Seaport Village μια περιοχή που έχει δι-
αμορφωθεί με καταστήματα, καφέ και εστιατόρια. Από εκεί, αφού 
διασχίσουμε την μεγάλη γέφυρα, από όπου θα δούμε ένα τμήμα του 
Ναύσταθμου της πόλεως, θα φθάσουμε στο νησί Coronado, μια 
πανέμορφη  περιοχή κατοικιών, όπου βρίσκεται και το περίφημο πα-
λαιό ξύλινο ξενοδοχείο Ντελ Κορονάντο, το οποίο έχουμε γνωρίσει 
σε πολλά κινηματογραφικά έργα. Το βράδυ πλέον επιστρέφουμε στο 
Λος Άντζελες. Διανυκτέρευση. 
► 11η -12η μέρα:  Λος Άντζελες - Λάρνακα
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας. Μεταφορά και πτήση για την Λάρ-
νακα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στην Αθήνα. Πλημμυρισμένοι 
από τα τόσα πολλά που γνωρίσαμε στο ταξίδι μας και με μια γλυκιά 
νοσταλγία για όσα αφήσαμε πίσω μας, ευχόμαστε γρήγορα να επα-
ναλάβουμε το μαγικό αυτό ταξίδι ή κάποιο σαν  και αυτό. 

Οργανωμένο Ταξίδι στην Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας  - 
Λος Άντζελες - Universal Studios - Disneyland - 
Grand Canyon Με Ελληνόφωνο Ξεναγό

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ
12 μέρες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος 
www.plutontravel.com.cy

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
► Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα - Νέα Υόρκη -  Αθήνα – Λάρνα-
κα.
► Δέκα (10) διανυκτερεύσεις σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*.
► Ιδιωτικές ελληνόφωνες ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις όπως αναφέρονται 
στο πρόγραμμα
► Μεταφορές από και προς Disneland & Universal Studios.
► Κρουαζιέρα στον ποταμό Hudson.
► Ελληνόφωνος Ξεναγός - Αρχηγός καθημερινά.
► Μεταφορές από και προς Αεροδρόμια εντός Αμερικής.
► Φ.Π.Α. , Ταξιδιωτικά Έντυπα
► Μίνι ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης - ΗΠΑ.
► 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα Macy’s

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια (ζητήστε 
τιμοκατάλογο)
►Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβαλονται υποχρεωτικά, στον 
ξεναγό της εκδρομής (ζητήστε τιμοκατάλογο)
►Πρωινά (δυνατότητα επιλογής) 
►Εισιτήριο εισόδου στην DISNEYLAND & UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD
►Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Κωδ. PLJOY2
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► 1η μέρα: Λάρνακα – Νέα Υόρκη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, τελευταίες οδηγίες και πτήση για τη 
Νέα Υόρκη με ενδιάμεσο σταθμό. Εκεί μας περιμένει η θρυλική «New 
York –New York» η πόλη με τα χίλια πρόσωπα που όλοι γνωρίζουμε 
από τις ταινίες στο σινεμά και έδωσε το όνομά της στο όνειρο και την 
φαντασία των σύγχρονων ανθρώπων. Άφιξη, μεταφορά και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο μας στην καρδιά του Μανχάταν. Λίγο αργό-
τερα θα ξεκινήσουμε τον περίπατο με τον ξεναγό μας για μια πρώτη  
γνωριμία με την  πιο συναρπαστική  πόλη  του πλανήτη.
► 2η μέρα: Νέα Υόρκη - Ξενάγηση
Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις των αξι-
οθέατων για τα οποία φημίζεται η πόλη. Θα δούμε το άγαλμα του 
Χριστόφορου Κολόμβου με τις καραβέλες του, το Λίνκολν Σέντερ 
(Μετροπόλιταν Όπερα - Φιλαρμονική), το Σέντραλ Παρκ, το μέρος 
όπου έζησε ο John Lennon (Ντακότα), το Πανεπιστήμιο Columbia, 
το μνημείο του στρατηγού Γκραντ, το Χάρλεμ και το Apollo theater 
στην σκηνή του οποίου έχουν ανέβει όλοι οι ημίθεοι της τζαζ, την 
5η λεωφόρο με τα παγκοσμίως γνωστά καταστήματα οίκων μόδας. 
Συνεχίζεται η ξενάγηση μας στο Ροκφέλερ Σέντερ, την Τάιμς Σκουέρ 
και το Μπρόντγουεϊ, και κατόπιν επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
► 3η μέρα: Νέα Υόρκη - Ολοήμερη Ξενάγηση και κρουαζιέρα
Συγκέντρωση στο λόμπυ του ξενοδοχείου για το δεύτερο μέρος 
της ξενάγησης της πόλης με το Γκρίνουιτς Βίλατζ, το Ηστ Βίλατζ , Το 
N.Y.U , το Σόχο, τη Μικρή Ιταλία, την Τσάινα Τάουν και Γουωλ Στριτ. 
Το σημείο μηδέν, όπου έχει δημιουργηθεί ένα μνημείο αντάξιο της 
σημασίας της 11ης Σεπτεμβρίου, το Οικονομικό Κέντρο, το Μπάτερυ 
Παρκ όπου θα δούμε από μακριά ξανά το Άγαλμα της Ελευθερί-
ας. Θα κατευθυνθούμε παράλληλα με τον ποταμο East περνώντας 
από τις προβλήτες του Ανατολικού Μανχάτταν με θέα την κρεμα-
στή γέφυρα του Μπρούκλιν. Θα τελειώσουμε με μία επίσκεψη στο 
Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με 
μια κρουαζιέρα γύρω από το νησί του Μανχάταν, όπου μπορείτε 
να δείτε την ενδιαφέρουσα όψη του ποταμού Hudson, το ιστορικό 
Έλλις Άιλαντ, το Άγαλμα της Ελευθερίας που δεσπόζει στο λιμάνι, το 
Στέιτεν Άιλαντ, τις συνεχώς ανακαινιζόμενες παλαιές προβλήτες και 
την μεγάλη γέφυρα Βερενζάνο. Επιστροφή με τα πόδια ή με ταξί. Για 
τη βραδινή σας έξοδο προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα υπέ-
ροχα cocktail bar, Jazz bar και εστιατόρια της Meatpacking District 
καθώς και κοντινές περιοχές Soho, Little Italy, Tribecca, τα bar των 
οποίων στον υψηλότερο όροφο των κτιρίων προσφέρουν μαγευτι-
κή θέα του φωτισμένου Μανχάτταν.
► 4η μέρα: Νέα Υόρκη  – Woodbury Commons Outlets (προαιρετικά)
Η σημερινή μέρα διατίθεται για βόλτες στη Νέα Υόρκη, επίσκεψη 
στα μουσεία και στις γειτονιές της πόλης. Εναλλακτικά προτείνουμε 
μια επίσκεψη στο μεγαλύτερο, εντυπωσιακότερο, και πλουσιότερο 
εμπορικό κέντρο, το περίφημο Woodbury Commons. Μόλις 1 ώρα 
περίπου έξω από τη Νέα Υόρκη, όπου υπάρχουν όλα τα αντικείμενα 
του πόθου σε τιμές που δεν μπορείς να πιστέψεις. Διακόσια είκοσι 
και πλεον ονόματα της μόδας θα βρεθούν στη διάθεση σας. Από 
Gucci, Escada, Nike, Ralph Lauren, Donna Karan, Calvin Klein, Gap 
σε απίστευτη ποικιλία. Δεν είναι τυχαίο που το μεγαλύτερο ποσοστό 
των Αμερικανών, επιλέγουν το συγκεκριμένο μέρος για τις αγορές 
τους. Μαζί με τη συμμετοχή σας, παίρνετε και το VIP Coupons Book 
αξίας 20$, για επιπλέον προνόμια και εκπτώσεις.  Για το βράδυ προ-
τείνουμε να δείτε μία από τις πολλές παραστάσεις  Μιούζικαλ στα 
φημισμένα θέατρα του Μπρόντγουεϊ.
► 5η  μέρα: Νέα Υόρκη – Καταρράκτες Νιαγάρα (636 χλμ) 
Αναχώρηση με πούλμαν, που θα μας μεταφέρει μέσα από μια πανέ-
μορφη διαδρομή, στους φημισμένους Καταρράκτες του Νιαγάρα. 
Μετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην πλευρά 
του Καναδά, θα κάνουμε μια βόλτα με τον ξεναγό σας στους κο-
ντινούς φωτισμένους το βράδυ καταρράκτες που θα αφήσει μια 
από τις δυνατότερες και πλέον ζωντανές εικόνες  που έχετε δει στη 
ζωή σας, όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον. Σας προτείνουμε το 
Seneca Casino, το οποίο μπορεί να δώσει μία άλλη όψη στο κλείσι-
μο της ημέρας σας.  
► 6η μέρα: Καταρράκτες Νιαγάρα – Ξενάγηση & εκδρομή στο 
Τορόντο
Η ξενάγηση σήμερα αρχίζει με τους Καταρράκτες που σχηματίζονται 
από τον ποταμό Νιαγάρα. Εδώ μπορούμε να έχουμε πανοραμική 
θέα του « πετάλου » των καταρρακτών. Το θαύμα αυτό της φύσεως 
λειτουργεί μέσα στο πρώτο Πάρκο που δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ και 
θα μας ξαφνιάσει με το μεγαλείο του. Εδώ γυρίστηκε άλλωστε και το 
κινηματογραφικό έργο «Νιαγάρας» με την Μαίριλυν Μονρόε. Προς 
το τέλος της επίσκεψής μας, δεν είναι δυνατόν να παραλείψουμε τη 
μοναδική κρουαζιέρα μέσα στους καταρράκτες, έτσι ώστε να νιώ-
σουμε τη απίστευτη ενέργεια του νερού και να τραβήξουμε τις πιο 
εντυπωσιακές φωτογραφίες. Αμέσως μετά την ξενάγηση 

αναχωρούμε για το Τορόντο, με τη διαδρομή μας δίπλα στο ποτά-
μι, μέσα από πανέμορφα τοπία, αμπελώνες, ιστορικά φρούρια και 
την πρώτη πρωτεύουσα του Καναδά με το Βρετανικό πανέμορφο 
Niagara on the Lake. Έπειτα από μια σύντομη διαδρομή, φθάνουμε 
στην πόλη του Τορόντο όπου θα δούμε όλα τα αξιοθέατα, τον Πύρ-
γο C.N., το περίφημο σύμπλεγμα σταδίου-ξενοδοχείου κλπ Rogers 
Center, το Δημαρχείο παλαιό και νέο, το περίφημο εμπορικό κέντρο 
Eaton Center, το λιμάνι, την μεγάλη Ελληνική Συνοικία του Νταν-
φορθ (Greek town) κ.λ.π. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στην 
περιοχή των καταρρακτών και αν έχετε διάθεση μπορείτε να διασκε-
δάσετε το βράδυ, είτε στην πλευρά του Καναδά στους καταρράκτες, 
στους πύργους Μinolta, Skylon, στο Clifton Hill  είτε στην πλευρά 
των ΗΠΑ.  
► 7η μέρα: Καταρράκτες Νιαγάρα – Ουάσιγκτον DC (663 χλμ)
Αναχώρηση οδικώς μέσω μίας διαδρομής με όλα τα στοιχεία της 
Αμερικάνικης γραφικής επαρχίας, για την Πρωτεύουσα των ΗΠΑ, 
την Ουάσιγκτον DC . Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Για το βράδυ προτείνουμε μια βόλτα, στην  Τζωρτζτάουν. Η περιοχή 
δίπλα στον Ποτόμακ είναι πανέμορφη, με το γνωστό Πανεπιστήμιο, 
τα πολλά μικρά και μεγάλα καταστήματα, τα μαγαζιά αλλά και τα 
κέντρα στα οποία μπορεί κάνεις  να φάει. Εδώ μπορείτε επίσης να 
διασκεδάσετε  στα διάφορα Jazz bars της περιοχής.
► 8η μέρα: Ουάσιγκτον (Ξενάγηση) 
Αφετηρία από το ξενοδοχείο και ξενάγηση στην Ομοσπονδιακή 
Πρωτεύουσα, το αντιπροσωπευτικό κέντρο της ιστορίας, των παρα-
δόσεων και του γοήτρου του αμερικάνικου λαού. Θα δούμε τα μνη-
μεία των Αμερικανών προέδρων Ουάσιγκτον, Τζέφερσον, Λίνκολν, 
την πλατεία Λαφαγιέτ, τον Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο που είναι και 
το κέντρο της πόλεως, το Ανώτατο Δικαστήριο, την Βιβλιοθήκη του 
Κογκρέσσου (κεντρικό κτήριο Thomas και δύο γειτονικά), την Εθνική 
Πινακοθήκη, το Μέγαρο των Εθνικών Αρχείων (σε ειδική προθήκη 
το Πρωτότυπο του Αμερικανικού Συντάγματος και της Διακηρύξε-
ως της Ανεξαρτησίας), το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν και τους τάφους 
των Κέννεντυ στο Άρλιγκτον στην πλευρά της Βιρτζίνια. Ακόμα θα 
περάσουμε από τα σημαντικότερα Υπουργεία, Μουσεία, Τράπεζες, 
έδρες διεθνών οργανισμών, αλλά και ξενοδοχεία, θέατρα, τα κεντρι-
κά γραφεία του FBI αλλά και τον πολύβουο σταθμό των τρένων, τον 
Union Station. Αξιοποιείστε το υπόλοιπο της ημέρας επισκεπτόμενοι 
Μουσεία που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (π.χ. Αέρος Διαστή-
ματος - Φυσικής Ιστορίας ). Για το βράδυ ίσως υπάρχει κάποια πα-
ράσταση το Κέννεντυ Σέντερ που σας ενδιαφέρει. 
► 9η - 10η μέρα:  Ουάσιγκτον DC – Νέα Υόρκη (350 χλμ) - Λάρνακα
Στη σημερινή τελευταία ημέρα, θα έχουμε ελεύθερο το πρωινό μας, 
λίγο πριν αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης και 
πραγματοποιήσουμε την πτήση για την επιστροφή μας στην Λάρ-
νακα. Η επιστροφή μας στην Λάρνακα μας βρίσκει πλημμυρισμέ-
νους με τόσες εικόνες που είναι ικανές να μας συνοδεύουν μια ζωή.

Οργανωμένο Ταξίδι στην Νέα Υόρκη - Καταρράκτες 
Νιαγάρα - Τορόντο - Ουάσινγκτον Με Ελληνόφωνο Ξεναγό

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΚΑΤ. ΝΙΑΓΑΡΑ

ΤΟΡΟΝΤΟ
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

10 μέρες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος 
www.plutontravel.com.cy

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
► Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή
► Οκτώ (8) διανυκτερεύσεις σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*.
►Ελληνόφωνες ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις όπως αναφέρονται στο πρό-
γραμμα
► Κρουαζιέρα στους Καταρράκτες του Νιαγάρα
► Κρουαζιέρα στον ποταμό Hudson.
► Ελληνόφωνος Ξεναγός - Αρχηγός καθημερινά.
► Μεταφορές από και προς Αεροδρόμια εντός Αμερικής.
► Φ.Π.Α. , Ταξιδιωτικά Έντυπα
► Μίνι ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης - ΗΠΑ.
► 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα Macy’s

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια (ζητήστε 
τιμοκατάλογο)
►Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβαλονται υποχρεωτικά, στον 
ξεναγό της εκδρομής (ζητήστε τιμοκατάλογο)
►Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Κωδ. PLJOY3
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

► 1η μέρα: Λάρνακα – Αθήνα - Πόλη του Παναμά                                                                            
Αναχώρηση από Λάρνακα και άφιξη στο διεθνή αερολιμέ-
να Αθηνών Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση με προορισμό την 
Πόλη του Παναμά μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Θα πρέπει να 
βρίσκεστε στον έλεγχο εισιτηρίων 2 ώρες πριν την προγραμ-
ματισμένη ώρα αναχώρηση της πτήσης σας. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο του Παναμά όπου θα μας περιμένει ο τοπικός 
ξεναγός μας για να μας μεταφέρει στο ξενοδοχείο μας και να 
μας δώσει τις πρώτες χρήσιμες πληροφορίες. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια μας και διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Ξενάγηση της πόλης του Παναμά
Μετά το πρωινό αναχώρηση για να περιηγηθούμε στο Miami 
της Κ .Αμερικής όπως αποκαλείται η πρωτεύουσα της πόλης 
του Παναμά. Θα διασχίσουμε πρώτα το σύγχρονο μοντέρ-
νο κέντρο, τις περιοχές El Cangrejo, Obbario και Marbella, 
όπου δεσπόζουν πανύψηλοι ουρανοξύστες και πολύμορφα 
κτηριακά συγκροτήματα με διάσπαρτα πάρκα, εντυπωσια-
κές γέφυρες και δρόμοι που θα μας οδηγήσουν στην Cinta 
Costera και Av,Balboa,  τις «πράσινες» παραλιακές λεωφό-
ρους που επεκτάθηκαν τα τελευταία χρόνια μέσα στον Ειρη-
νικό Ωκεανό! Στην είσοδο της παλιάς πόλης η Casco Viejo, 
θα σταματήσουμε για να συνεχίσουμε με τα πόδια στα στενά 
σοκάκια ως την παλιά Καθεδρική και Γαλλική πλατεία. Στη συ-
νέχεια θα επισκεφτούμε το παζάρι τέχνης και χειροτεχνίας και 
ακολουθώντας τον δρόμο που χαράχθηκε μέσα στην θάλασ-
σα θα καταλήξουμε στα τρία νησάκια του κοσμοπολίτικου 
Amador που ενώθηκαν και φιλοξενούν την ομώνυμη μαρίνα 
με τα πολυτελή σκάφη και γιοτ. Στο δρόμο της επιστροφής για 
το ξενοδοχείο μας προαιρετικά μπορείτε να επισκεφτείτε το 
μεγαλύτερο κλειστό εμπορικό κέντρο του Παναμά Albrook.
► 3η μέρα: Εθνικό πάρκο Soberania – Βαρκάδα στην 
Διώρυγα και χορός με τους Ινδιάνους 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ετοιμαστείτε ψυχολογικά για 
μια συναρπαστική μέρα. Αρχικά θα κατευθυνθούμε στην 

Διώρυγα μέσα από τη πυκνή βλάστηση του εθνικού 
τροπικού πάρκου Soberania. Εκστασιασμένοι από τη μαγεία 
της φύσης, θα επιβιβαστούμε σε πλωτό σκάφος και θα 
ξεναγηθούμε στο περίφημο κανάλι, που διασχίζουν 130.000 
πλοία ετησίως και κόβει την Αμερική στα δύο ενώνοντας τους 
Ωκεανούς, Ειρηνικό με Ατλαντικό. Συνεχίζουμε οδικώς μέσα 
από το πάρκο προσπερνώντας γραφικά χωριά, ώσπου ο 
δρόμος τελειώνει στις όχθες ενός ποταμού. Βαμμένοι ινδιάνοι 
μας περιμένουν με τις μακριές, φτιαγμένες από τεράστιους 
κορμούς δέντρων πιρόγες τους, για να μας μεταφέρουν 
διασχίζοντας τη τροπική λίμνη και ποτάμι στον καταυλισμό 
τους. Γνωριμία με την Φυλή των Ιθαγενών: μαγικά βότανα, 
καθημερινές συνήθειες, χειροτεχνήματα, χορός, τραγούδι 
ένας μοναδικός, πρωτόγονος τρόπος ζωής. Θα συνέλθουμε 
με ντόπιο μεσημεριανό και φρέσκα φρούτα και με μπάνιο στα 
πεντακάθαρα ρηχά νερά του ποταμό, παρέα με πολύχρωμα 
πουλιά και πεταλούδες να πετούν γύρω μας. Το απόγευμα 
επιστροφή και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας. 
► 4η μέρα: Ελεύθερη μέρα – προαιρετική εκδρομή στο El 
Valle  
Πρωινό και αναχώρηση οδικώς για El Valle ένα καταπράσινο, 
γραφικό χωρίο, ιδανικός προορισμός για γαλήνιες και 
ήρεμες αποδράσεις, ιδιαίτερα αγαπητός στους Παναμέζους. 
Βρίσκεται στην ομώνυμη κοιλάδα, περικυκλωμένο από 
κατάφυτα δάση και βουνοκορφές όπου πηγάζουν πολλές 
πηγές, ένας επίγειος παράδεισος, καταφύγιο του σπάνιου 
είδους χρυσός βάτραχος. Εντυπωσιασμένοι από το φυσικό 
περιβάλλον, θα κάνουμε μπάνιο στα δροσερά νερά κοντινού 
καταρράκτη, ιαματικά λουτρά σε θερμά νερά που πηγάζουν 
από τα έγκατα σβηστού ηφαιστείου και βόλτα στο τοπικό 
πολύχρωμο παζάρι. Μετά το μεσημεριανό φαγητό μας σε 
τοπική ταβέρα, θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας.
► 5η μέρα: Πάναμα Σίτυ - Προέκταση
Πρωινό ελεύθερο και το ταξίδι μας συνεχίζει με την επέκταση 
που επιθυμείτε. Μπορείτε να συνδυάσετε τον Καταβλυσμό των 
ινδιάνων, τη Κούβα και το Βαραδέρο, τον Άγιο Δομίνικο και την 
Πούντα Κάνα, τη Κόστα Ρίκα, τη Τζαμάικα ή την Κολομβία.

‘Οταν το 1519 ο Vasco Nunez de Balboa , έφτασε στον Πα-
ναμά και αντίκρισε για πρώτη φορά τον Ειρηνικό Ωκεανό , δεν 
φαντάζονταν αυτό που ανακάλυπτε: Ζούγκλα  με υγρά τρο-
πικά παρθένα δάση και κατάφυτες βουνοπλαγιές με οργιώδη 
βλάστηση, ένα πλούσιο οικοσύστημα με χλωρίδα και πανίδα 
που αποτελεί φυσικό καταφύγιο πουλιών, ερπετών και άγρι-
ων ζώων, ορμητικά ποτάμια που χύνονται σε δύο Ωκεανούς, 
αμέτρητες γραφικές λίμνες και 2000 καταπράσινα νησιά με κα-
τάλευκες αμμουδιές και τουρκουάζ νερά. Επιπλέον σήμερα η 
πρωτεύουσα Πόλη του Παναμά, θεωρείται η πιο κοσμοπολίτι-
κη μητρόπολη της Κ. Αμερικής, με συνεχώς αναπτυσσόμενη 
επιχειρησιακή δραστηριότητα, τεράστια εμπορικά κέντρα – ιδα-
νικά για φθηνές αγορές – εντυπωσιακά μοντέρνα κτήρια αξιο-
θαύμαστης αρχιτεκτονικής και την παλιά πόλη όπου κυριαρχεί 
η νοσταλγία της αποικιοκρατικής εποχής μέσα στους ήχους 
της λατινοαμερικάνικης σαλσα. Η διώρυγα του Παναμά, απλά 
αποτελεί ένα ακόμη συστατικό στοιχείο ενός ξεχωριστού «τρο-
πικού κοκτέιλ» που μας καλεί να το απολαύσουμε  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  Καθημερινά  από  10/03 - 31/10/2016

ΠΑΝΑΜΑΣ 
5 μέρες

ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

«Ζούγκλες, δάση και Ινδιάνοι»

Κωδ. TLPAN

Ενδεικτικές πτήσεις:
Λάρνακα  

Άμστερνταμ
Παναμάς

Άμστερνταμ

Άμστερνταμ
Παναμάς

Άμστερνταμ
Λάρνακα  

20:45 - 00:20
13:05 - 17:00
19:10 - 12:30
14:45 - 19:55 

- - - - 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►Διαμονή στα ξενοδοχεία του προγράμματος και φόροι ξενοδοχείων
►Όλα τα γεύματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα 
►Όλες οι μεταφορές ξεναγήσεις και εκδρομές του προγράμματος 
►Ελληνόφωνος ξεναγός καθ ’όλη τη διαμονή στον Παναμά (σημειώστε ότι 
ο ξεναγός δεν παραμένει μαζί σας κατά τη διάρκεια των ελεύθερων ημε-
ρών)
►Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Μεταφορές στην Αθήνα
►Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
►Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα
►Αλκοολούχα ποτά
►Προαιρετικές εκδρομές και δραστηριότητες.
►Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρού-
χων, ιατρικά έξοδα κλπ.)
►Φιλοδωρήματα για τους τοπικούς οδηγούς και σοφέρ

ΝΕΟ



Προεκτάσεις Ταξιδιού

ΚΑΤΑΒΛΥΣΜΟΣ ΙΝΔΙΑΝΩΝ 
Γνωρίστε καλύτερα τον τρόπο ζωής αλλά και την κουλτούρα 
των Ινδιάνων. Ζήστε μαζί τους στα χωριά τους και θα εντυπω-
σιαστείτε από την υποδοχή που σας ετοιμάζουν. Μαγικά βό-
τανα, χορός, τραγούδι, χειροτεχνείες και άλλες δημιουργίες 
που πρόκειται να σας συναρπάσουν. 

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
Εξερευνήστε τις ζούγκλες και τα ηφαίστεια της Κόστα Ρίκα. 
Μια χώρα που το όνομα της σημαίνει πλούσια ακτή και το 
υποστηρίζει με την βιοποικιλότητα της αλλά και τα αξιοθέατα. 
Μαγευτικά ηγαίστεια, ομιχλώδη δάση, εκπληκτικές κοιλάδες 
ποταμών και εκατοντάδες παραλίες.

ΚΟΥΒΑ
Το μεγαλύτερο από τα νησιά της Καραϊβικής που συνδυά-
ζει την έντονη ιστορία της με την δεκαετία του ‘50. Μια χώρα 
αναλλίωτη στο πέρασμα του χρόνου με σημαντικά μνημεία 
αλλά και υπέροχες κρυστάλλινες παραλίες με ολόλευκη 
άμμο και εξωτική βλάστηση. 

ΆΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ - ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το νησί αυτό «έκλεψε» την καρ-
διά του Χριστόφορου Κολόμβου. Απαράμιλλη φυσική ομορ-
φιά και φιλικοί κατοίκοι είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του 
τόπου. Η διασκέδαση εδώ είναι τρόπος ζωής των κατοίκων 
που θα σας παρασύρουν σε ρυθμούς Καραϊβικής. 

ΤΖΑΜΑΙΚΑ
Οι εικόνες που έρχονται στο μυαλό μας είναι σίγουρα έντονα 
χρώματα και ήχοι από τη ρέγγε μουσκή και τον Μπόμπ Μάρ-
λεϊ. Ένα ανέμελο νησί που κληρονόμησε το όνομα του από 
τα ιαματικά νερά που διαθέτει. Κολυμπήστε στις γαλαζοπρά-
σινες κρυστάλλινες παραλίες και την χρυσή αμμουδιά τους. 

ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Τροπικά δάση Αμαζονίου, βουνά και φυσικά τεράστιες εκτά-
σεις καφέ, συνθέτουν το σκηνικό της Κολομβίας. Το όνομα 
της χώρας είναι κληρονομιά από τον πρωτοπόρο εξερευνη-
τή της ηπείρου της Αμερικής Χριστόφορο Κολόμβο. 

ΝΕΟ ΝΕΟ
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Μιλάνο – Σεμπλόν – Λωζάνη                                                                           
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, πτήση για το Μιλάνο. Άφι-
ξη και αναχώρηση για Λωζάνη μέσω της κοιλάδας Σεμπλόν. 
Άφιξη και περιήγηση στην παλιά πόλη, το πάρκο Μον Ρεπό, 
την Πλατεία Ντε λα Ριπόν με το μέγαρο Ρουμίν, τον Καθεδρικό 
Ναό της Νοτρ Νταμ, τη συνοικία Ουσύ στη λίμνη της Γενεύης, 
το Ολυμπιακό Μουσείο και το ιστορικό ξενοδοχείο Μπο Ριβάζ. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Λωζάνη - Γενεύη - Σαμονί
Πρωινό και αναχώρηση για την «Πρωτεύουσα της Ειρήνης» 
Γενεύη. Ανάμεσα στα αξιοθέατα θα δούμε το Μέγαρο Εθνών, 
το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού, το σιντριβάνι Τζετ ντ’ Ο, 
το λουλουδένιο ρολόι, το σπίτι όπου έζησε ο Ι.Καποδίστριας, 
το Καθεδρικό του Αγ.Πέτρου και το Διεθνές Μνημείο της Θρη-
σκευτικής Μεταρρύθμισης. Τα γραφικά δρομάκια της πόλης 
και τα πέτρινα κτήρια σε συνδυασμό με τη μοντέρνα πόλη 
θα σας εντυπωσιάσουν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
γνωστό τουριστικό θέρετρο του Σαμονί. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο μας αργά το απόγευμα, διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Λωζάνη – Βέρνη – Ιντερλάκεν – Ζυρίχη
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ελβετίας, 
Βέρνη. Στην περιήγησή μας θα δούμε τον γοτθικό Καθεδρικό, 
τον Πύργο του Ρολογιού, το σπίτι του Αϊνστάιν, το Δημαρχείο 
και το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Επόμενος σταθμός  το 
Ιντερλάκεν στην καρδιά των Άλπεων. Θα περπατήσουμε 
στη λεωφόρο Χόχεβεκ, με τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, 
μπαρ και καταστήματα με ελβετικά ρολόγια, σουγιάδες και 
σοκολάτες. Αργά το απόγευμα άφιξη στην Ζυρίχη. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Ζυρίχη – Καταρράκτες Ρήνου
Πρωινό και αναχώρηση για μια μικρή περιήγηση στη Ζυρίχη. 
Διασχίζοντας τη Λεωφ.Μπάνχοφστρασε, με τις μεγαλύτερες 
τράπεζες και τα καταστήματα, θα φτάσουμε ως τον Καθεδρικό 
Γκρόσμινστερ, που δεσπόζει στις όχθες του ποταμού 
Λίματ, τη γοτθική εκκλησία Φραουμίνστερ με τα περίφημα 
βιτρό του Μαρκ Σαγκάλ, το Δημαρχείο, την Όπερα, και το 
μοντέρνο Κέντρο Λε Κουρμπυζιέ. Συνεχίζουμε για την πόλη 
Σαφχάουζεν στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας, για να δούμε 
τους εντυπωσιακούς καταρράκτες του Ρήνου, ένα φυσικό 
φαινόμενο, μέσα στο καταπράσινο αλπικό τοπίο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
► 5η μέρα: Ζυρίχη – Σαιν Μόριτζ – Νταβός – Αλπικό τρένο – 
Ζυρίχη
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στο χιονοδρομικό κέντρο 
Σαιν Μόριτζ, σε υψόμετρο 1.822 μ. Γραφικά σαλέ, πολυτελή 
ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών και καταστήματα 
διασημων οίκων ένδυσης, υπόδησης, κοσμημάτων και 
ωρολογοποιίας. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο με κατεύθυνση 

το χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Μια διαδρομή δυόμιση 
ωρών, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες, γεμάτη 
αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος 
και το πανόραμα ομορφιάς συνεχίζεται με το αλπικό τρένο 
για Νταβός, την ψηλότερη πόλη στην Ευρώπη, που φιλοξενεί 
το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ κι ένα από τα μεγαλύτερα 
χιονοδρομικά κέντρα. Χρόνος ελεύθερος στο χιονοδρομικό 
κέντρο. Αργά το απόγευμα επιβίβαση στο πούλμαν και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Ζυρίχη – Λουκέρνη – Λουγκάνο – Μιλάνο
Αναχώρηση μετά το πρωινό για τη Λουκέρνη, από τις 
πιο τουριστικές πόλεις της Ελβετίας με την παλιά, ξύλινη, 
σκεπαστή γέφυρα Κάπελμπρυκε. Περιπλανηθείτε στα μικρά, 
πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες προσόψεις 
των σπιτιών, και απολαύστε καφέ ή ζεστό κρασί στις 
μικρές πλατείες της πόλης με τα σιντριβάνια. Επίσκεψη στο 
Λουγκάνο, πρωτεύουσα του ιταλόφωνου καντονιού Τίτσινο, 
χτισμένη στις όχθες της λίμνης. Άφιξη στο Μιλάνο, απόγευμα. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
► 7η μέρα: Μιλάνο - Κόμο
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Κόμο, στις όχθες 
της ομώνυμης λίμνης, που η φυσική ομορφιά της αποτέλεσε 
διαχρονική πηγή έμπνευσης για συγγραφείς, ποιητές και 
συνθέτες. Επιστροφή νωρίς το μεσημέρι στο Μιλάνο και 
περιήγηση στο κάστρο των Σφόρτσα, τον περίφημο Καθεδρικό 
Ναό Ντουόμο, την κομψή Στοά Βιττόριο Εμμανουέλε και την 
πιο διάσημη λυρική σκηνή του κόσμου, τη «Σκάλα». Χρόνος 
ελεύθερος στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας Διανυκτέρευση.
► 8η μέρα: Μιλάνο – Στρέζα – Λάγκο Ματζόρε – Λάρνακα
Πρωινό και αναχώρηση για την λουλουδιασμένη Στρέζα, 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα 
στο νησάκι Ίζολα Μπέλα, με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι 
της αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα 
ντέι Πεσκατόρι. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα μεταφοράς 
μας στο αεροδρόμιο για την επιστροφή. Άφιξη στην Λάρνακα 
αργά το βράδυ.

Η Ελβετία φημίζεται για τη σοκολάτα, τα πανέμορφα φυσικά 
τοπία της και τις περισσότερες από τις 1500 λίμνες που δια-
θέτει. Η χώρα που αγαπήσαμε για την καθαριότητα της. Μια 
χώρα ήρεμη και ειρηνική που προσφέρει στους επισκέπτες της 
μοναδικές εμπειρίες και τοπία βγαλμένα από παραμύθια.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
► Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Μιλάνο – Λάρνακα.
► Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►  Δυο (2) διανυκτερεύσεις στη Λωζάννη σε ξενοδοχείο 4*.
►  Τρεις (3)διανυκτερεύσεις στη Ζυρίχη σε ξενοδοχείο 5*.
►  Δυο (2) διανυκτερεύσεις στο Μιλάνο σε ξενοδοχείο 4*.
►  Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
► Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►  Έμπειρος Ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός σε όλη τη διάρκεια της εκ-
δρομής.
►  Εισιτήρια αλπικού τρένου για Σαιντ Μόριτζ και Νταβός.
►  Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
►  Διόδια και στάθμευση των λεωφορείων καθώς και τις ειδικές εισόδους 
στις πόλεις που χρειάζεται.
►  Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων (η είσοδος είναι προαιρε-
τική).
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ό,τι δεν αναγράφεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προτεινό-
μενο ή προαιρετικό.

Λάρνακα  
Μιλάνο

Μιλάνο
Λάρνακα

12:45 - 15:45
16:30 - 21:10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρίκλινο Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί (εως 
12 χρονών)

13/07, 24/08 ΒΒ €1149 €1149 €1455 €899

20/07, 27/07 ΒΒ €1189 €1189 €1495 €929

03/08, 10/08, 17/08 ΒΒ €1229 €1229 €1535 €969

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08,
17/08, 24/08

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΕΛΒΕΤΙΑΣ & 

ΑΛΠΕΙΣ
8 μέρες

Μιλάνο -  Λωζάνη - Γενεύη - Βέρνη - Ιντερλάκεν - Ζυρίχη - 
Νταβός - Αλπικό Τρένο - Λουκέρνη - Μιλάνο - Κόμο 

Κωδ. XRSWI

Από € 1149
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Μιλάνο – Νίκαια                                                                             
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη, επιβίβαση στο λε-
ωφορείο και άμεση αναχώρηση για την Νίκαια. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Νίκαια – Εζ – Μονακό – Μόντε Κάρλο
Πρωινό και αναχώρηση για το μεσαιωνικό χωρίο Εζ, επίσκεψη 
στο εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Χρόνος 
ελεύθερος για καφέ και βόλτα στα πανέμορφα σοκάκια του 
χωριού. Στην συνέχεια αναχώρηση για Μονακό. Θα ξεκινή-
σουμε την επίσκεψη μας με την παλιά πόλη, θα δούμε το πα-
λάτι των Μονεγάσκων, τον Καθεδρικό Ναό, Θα επισκεφθούμε 
το Ωκεανογραφικό Μουσείο. Ελεύθερος χρόνος στο Μονακό 
για ψώνια. Το μεσημέρι ακολουθώντας την πίστα του Grand 
Prix, θα επισκεφθούμε το Μόντε Κάρλο. Ελεύθερος χρόνος 
στην πλατεία για βόλτες και φωτογραφίες . Το απόγευμα επι-
στροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Νίκαια – Κάννες – Σαν Πωλ Ντε Βανς
Πρωινό και αναχώρηση για την “βασίλισσα” της Κυανής 
ακτής τις Κάννες, με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από τους 
διάσημους δρόμους του κόσμου. Θα δούμε υπέροχα κτίρια, 
υπερπολυτελή ξενοδοχεία, που χρονολογούνται από την 
εποχή της Μπελ Επόκ και το Παλάτι του Φεστιβάλ των Καννών. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα. Μετά τις Κάννες θα 
επισκεφθούμε ένα από τα πιο γραφικά χωριά της περιοχής το 
Σαν Πωλ Ντε Βανς, μεσαιωνικό χωριό περιτριγυρισμένο από 
τα τείχη του Φραγκίσκου A’. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ ελεύθερο για να κάνετε τη βόλτα σας στην περίφημη 
Promenade des Anglais. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Νίκαια – Βερόνα – Σιρμιόνε – Βενετία
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη ρομαντική 
Βερόνα την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε την Πλατεία Μπρα με τη ρωμαϊκή 
Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι και 
το λεγόμενο «σπίτι» της Ιουλιέτας με το θρυλικό μπαλκόνι. 
Στη συνέχεια της διαδρομής μας είναι το ρομαντικό Σιρμιόνε 
με το Μεσαιωνικό κάστρο του. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το 
απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή 
της Βενετίας. Διανυκτέρευση.
► 5η μέρα: Βενετία
Μετά το πρόγευμα φθάνουμε στη Βενετία, με τα 118 νησάκια, 
τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες. Από το Τρονκέτο 
μεταφερόμαστε με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, 
όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
των Ελλήνων και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Περνώντας 
από γραφικές γέφυρες και τα στενά σοκάκια, θα δούμε το 
επιβλητικό Παλάτσο των Δόγηδων και θα καταλήξουμε στην 
Πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου βρίσκεται ο περίφημος 
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα Βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά ψηφιδωτά, το καμπαναριό, 
ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη και το 
περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από 
τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Βενετία – Κόμο – Λουγκάνο – Μιλάνο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Κόμο που 
βρίσκεται στις όχθες τις λίμνης του Κόμο. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την Ελβετική πόλη Λουγκάνο, πρωτεύουσα 
του Ιταλόφωνου Καντονίου Τιτσίνο, χτισμένη στις όχθες 
της ομώνυμης λίμνης. Πανοραμική περιήγηση και χρόνος 
ελεύθερος. Αναχώρηση το Μιλάνο, συνώνυμο της ιταλικής 
μόδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην περιοχή Μοζάτε. 

Διανυκτέρευση.
► 7η μέρα: Μιλάνο – Στρέζα – Λάγκο Ματζόρε
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ολοήμερη εκδρομή στη 
λουλουδιασμένη Στρέζα, κομψό θέρετρο στη Λάγκο Ματζόρε 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία για μια προαιρετική κρουαζιέρα 
στο νησάκι Ίζολα Μπέλα, με το εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι 
της αριστοκρατικής οικογένειας των Μπορομέι, και την Ίζολα 
ντέι Πεσκατόρι, το Νησί των Ψαράδων. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
► 8η μέρα: Μιλάνο – Λάρνακα
Πρωινό. Σήμερα η περιήγησή μας στο Μιλάνο θα αρχίσει με 
τον Καθεδρικό ναό της πόλης , το περίφημο Ντουόμο, χτισμένο 
στα πρότυπα της γοτθικής αρχιτεκτονικής του 14ου αιώνα. 
Θα συνεχίσουμε περπατώντας την Βιττόριο Εμμανουέλε και 
θα καταλήξουμε στην περίφημη Σκάλα του Μιλάνου, ένα από 
τα θέατρα με την καλύτερη ακουστική στον κόσμο. Χρόνος 
ελεύθερος για ψώνια μέχρι την ώρα που θα μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας στη Λάρνακα.

Από το Μιλάνο στη Νίκαια και από εκεί στο Μόντε Κάρλο και 
το Μονακό. Μια μαγευτική διαδρομή η οποία κατέχει μια θέση 
σε κάθε κοσμοπολίτικη ατζέντα αφού οι μαγευτικές τοποθεσίες 
και οι χλιδάτες ξενοδοχειακές μονάδες αποτελούν ένα μονα-
δικό σύγχρονο παραθαλάσσιο προορισμό. Στις Κάννες θα 
συναντήσετε επίσης ένα αλλιώτικο αέρα των σταρ και του κι-
νηματογράφου. Ένας προορισμός που συνδυάζει μοναδικά 
τοπία με κοσμοπολίτικο life style.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
► Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Μιλάνο – Λάρνακα.
► Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
► Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
► Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
► Τρία (3) δείπνα σε τοπικά εστιατόρια σύμφωνα με το πρόγραμμα.
► Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
► Έμπειρος Ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός σε όλη τη διάρκεια της εκδρο-
μής.
► Εισιτήρια βαπορέτου.
► Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
► Διόδια και στάθμευση των λεωφορείων καθώς και τις ειδικές εισόδους 
στις πόλεις που χρειάζεται.
► Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων (η είσοδος είναι προαιρε-
τική).
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ποτά στα φαγητά.
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Μιλάνο

Μιλάνο
Λάρνακα

12:45 - 15:45
16:30 - 21:20

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρίκλινο Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί (εως 
12 χρονών)

13/07, 24/08 ΒΒ €1049 €1049 €1049 €779

 03/08, 10/08, 17/08 ΒΒ €1129 €1129 €1129 €889

20/07, 27/07 ΒΒ €1089 €1089 €1089 €849

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 
17/08, 24/08

Μιλάνο - Νίκαια - Μονακό - Μόντε Κάρλο - Κάννες - Σαν 
Πωλ Ντε Βανς - Βερόνα  - Βενετία - Κόμο - Λουγκάνο

ΓΑΛΛΟΪΤΑΛΙΚΗ
ΡΙΒΙΕΡΑ

8 μέρες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

Κωδ. XRRIV

Από € 1049
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Παρίσι                                                                             
Αναχώρηση από Λάρνακα για Παρίσι με ενδιάμεσο σταθμό. 
Άφιξη στην Πόλη του Φωτός, υποδοχή από τους αντιπροσώ-
πους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο της μέρας 
ελεύθερο στην πόλη με τα υπέροχα αξιοθέατα, τα πολυκατα-
στήματα και την νυχτερινή ζωή. Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Παρίσι – Κρουαζιέρα Σηκουάνα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για μια πρώτη γνωριμία 
με την ωραία πόλη του Παρισιού. Στην πανοραμική μας ξε-
νάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων τον ξακουστό Πύργο του 
Άιφελ, την Αψίδα του θριάμβου, τα Ηλύσια Πεδία, την Πλατεία 
Κονκόρτ και τέλος τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρι-
σίων στη Λατινική Συνοικία. Ακολούθως με  ποταμόπλοιο θα 
κάνουμε μια κρουαζιέρα στο Σηκουάνα από όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να δούμε αρκετά αξιοθέατα, του Παρισιού. Δια-
νυκτέρευση.
► 3η μέρα: Παρίσι – Νορμανδία
Πρωινό και ακολούθως αναχώρηση  για μια ξεχωριστή 
μέρα. Εκδρομή στη Νορμανδία. Επίσκεψη στη διάσημη πόλη 
Ντοβίλ, γνωστή από το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου 
και παραθεριστικό θέρετρο διασημοτήτων, την Τρουβίλ και 
το ψαροχώρι Ονφλέρ με την ξύλινη εκκλησία. Πανέμορφες 
διαδρομές μέσα από καταπράσινες εκτάσεις και πανέμορφα 
σπιτάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Παρίσι. Το βράδυ 
σας προτείνουμε μια βόλτα εξ ιδίων στην πασίγνωστη 
Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων (Champs Elysees) με τα 
περίφημα καφέ και τα πολυτελή καταστήματα τα οποία είναι 
ανοικτά έως τις 23.30 περίπου. Διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Παρίσι – Disneyland
Αμέσως μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για μια 
ολοήμερη εκδρομή στην περίφημη Disneyland όπου ο Μίκη 
και η παρέα του θα μας περιμένουν για να διασκεδάσουν 
μαζί μας καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Περιπέτειες 
γεμάτες μυστήριο από τις χίλιες και μια νύχτες, πειρατές με τα 
καράβια τους, θησαυροί και μυθικά παζάρια, το μαγευτικό 
κάστρο της ” Κοιμωμένης Βασιλοπούλας” οι επτά Νάνοι, 
ο Πινόκιο το “Φάρουεστ” και πολλά άλλα σας περιμένουν 
να τα ανακαλύψετε. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 
φαντασμαγορική ηλεκτρική παρέλαση και τα πυροτεχνήματα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ.
► 5η μέρα: Παρίσι – Κάστρα Fointainebleu – Vaux Le Vi-

comte – Barbizon
Η σημερινή μέρα θα είναι μια από τις ωραιότερες του ταξιδιού 
σας. Πολύ νωρίς το πρωί αναχώρηση με προορισμό σε δύο 
υπέροχα κάστρα της Vaux le Vicomte και Fontainebleau, που 
βρίσκονται περίπου μία ώρα από το Παρίσι. Η πρώτη στάση 
σας θα είναι το Vaux le Vicomte, το παλάτι που ενέπνευσε 
ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΔ ‘για να χτίσει τις Βερσαλλίες. Ένα 
αριστούργημα του 17ου αιώνα με κλασική αρχιτεκτονική . 
Ακολούθως θα επισκεφτούμε . Το κάστρο του  Fontainebleau. 
Είναι το μοναδικό βασιλικό και αυτοκρατορικό παλάτι  που 
κατοικείται συνεχώς για επτά αιώνες. Το κάστρο και οι κήποι 
έχουν εισαχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομίας της 
Ουνέσκο από το 1981. Στην επιστροφή θα περάσετε από το 
πιο γραφικό χωρίο της Γαλλίας. Το Barbizon, οπού τα διάφορα 
ατελιέ των ζωγράφων και τα επιβλητικά σπίτια της περιοχής 
σε γοητεύουν . Διάφορα καταστήματα και εστιατόρια είναι 
ανοιχτά όλο το χρόνο  για να σας υποδεχτούν. Επιστροφή 
στο Παρίσι αργά το απόγευμα.
► 6η μέρα: Παρίσι – Ελεύθερη μέρα για ψώνια ή Πάρκο 
Αστερίξ (Προαιρετική)
Σήμερα μετά το πρωινό όσοι θέλουν  θα αναχωρήσουμε για 
το ξακουστό Πάρκο του Αστερίξ όπου θα περάσουμε μια 
ανεπανάληπτη μέρα με τους Αστερίξ , Οβελίξ, τους Γαλάτες, 
και τους Ρωμαίους. Ένα Πάρκο γεμάτο από 28 φανταστικά 
παιχνίδια και θεάματα, το δεύτερο στον κόσμο τραινάκι 
με τους κεραυνούς του Δία μήκους 1.2 χιλ., το αμφιθέατρο 
με τα δελφίνια του Ποσειδώνα και πολλές άλλες εκπλήξεις 
σας περιμένουν για το μεγάλο ταξίδι του χρόνου παρέα με 
τους ήρωες της Γαλατίας. Γέλια, συγκινήσεις, ανατριχίλα. Ο 
χρόνος περνά τόσο γρήγορα στο Πάρκο του Αστερίξ. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
► 7η - 8η μέρα: Παρίσι – Λάρνακα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο αργά το απόγευμα και 
αναχώρηση για την Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη 
στη Κύπρο ξημερώματα της 8ης Μέρας. Το όνειρο τελειώνει 
αλλά οι αναμνήσεις  πάντα μένουν.

Η πόλη του φωτός, της τέχνης, της μόδας και της υψηλής αι-
σθητικής συνδυάζει ένα μοναδικό κράμα για τις καλοκαιρινές 
σας διακοπές. Διάσημα αξιοθέατα όπως ο πύργος του Άι-
φελ, η Αψίδα του θριάμβου και το μουσείο του Λούβρου, με 
μοντέρνα αλλά και κλασικά στοιχεία που θα σας εκπλήξουν.  
Μια πόλη που εκτός από το κάστρο της Disneyland, έχει και 
μερικά από τα ομορφότερα κάστρα, όπως είναι το το Vaux le 
Vicomte και το Κάστρο Fointainebleau. Δυο αριστουργήματα 
που το πρώτο ενέπνευσε τον Βασιλιά Λουδοβίκο ΙΔ’, και κτί-
στηκαν οι Βερσαλλίες ενώ το δεύτερο βρίσκεται στον κατάλο-
γο με τα μνημεία Παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο από 
το 1981.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
► Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Παρίσι-Λάρνακα.
► Φόροι αεροδρομίων.
► Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων σε δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο μπά-
νιο, κλιματισμό και τηλεόραση.
► Πλούσιο πρωινό καθημερινώς.
► Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελή κλιμα-
τιζόμενα πούλμαν.
► Μίνι κρουαζιέρα στο Σηκουάνα.
► Επαγγελματίας ελληνόφωνος ξεναγός στους χώρους ξενάγησης.
► Έμπειρος αρχηγός/συνοδός από την Κύπρο.
► Εισιτήριο εισόδου στη Disneyland.
► Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
► Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Δικαιώματα εισόδου στους χώρους επισκέψεων (η είσοδος είναι προαι-
ρετική ).
►Ποτά στα φαγητά.
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προ-
αιρετικό ή προτεινόμενο.

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 
08/08, 15/08, 22/08

Παρίσι - Κρουαζιέρα Σηκουάνα - Νορμανδία - Disneyland -  
Κάστρα Vaux le Vicomte, Fontainebleau - Πάρκο Αστερίξ

ΠΑΡΙΣΙ
DISNEYLAND

ΚΑΣΤΡΑ 
ΝΟΡΜΑΝΔΙΑΣ

8 μέρες

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί (εως 
12 χρονών)

04/07, 11/07, 18/07, 25/07 ΒΒ €969 €1189 €679

01/08, 08/08, 15/08, 22/08 ΒΒ €999 €1229 €699

Λάρνακα  
Βελιγράδι

Παρίσι
Βελιγράδι

Βελιγράδι
Παρίσι 

Βελιγράδι
Λάρνακα

04:05 - 05:40
06:40 - 09:15 
20:30 - 22:55

       23:55 - 03:20(+1)

- -- -

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Η ηλεκτρική παρέλαση πιθανόν να μην υπάρχει σε ορισμένες ημερομηνίες.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

Κωδ. LIPAR

Από € 969
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα - Παρίσι                                                                       
Αναχώρηση από Λάρνακα για Παρίσι με ενδιάμεσο σταθμό. 
Άφιξη στην Πόλη του Φωτός, υποδοχή από τους αντιπροσώ-
πους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο της μέρας 
ελεύθερο στην πόλη με τα υπέροχα αξιοθέατα, τα πολυκατα-
στήματα και την νυχτερινή ζωή. Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Παρίσι - Κρουαζιέρα Σηκουάνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για μια πρώτη γνωριμία με 
την ωραία πόλη του Παρισιού. Στην πανοραμική ξενάγηση 
θα δούμε μεταξύ άλλων τον Πύργο του Αιφελ, την Αψίδα του 
θριάμβου, τα Ηλύσια Πεδία, την Πλατεία Κονκόρτ και τέλος 
τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων στη Λατινική 
Συνοικία. Ακολούθως με  ποταμόπλοιο θα κάνουμε μια κρου-
αζιέρα στο Σηκουάνα από όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε αρκετά αξιοθέατα, του Παρισιού. Διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Παρίσι – Νορμανδία (Προαιρετική)
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία. Επίσκεψη 
στη διάσημη πόλη Ντοβίλ, γνωστή από το διεθνές φεστιβάλ 
κινηματογράφου και παραθεριστικό θέρετρο διασημοτήτων, 
την Τρουβίλ και το ψαροχώρι Ονφλέρ με την ξύλινη εκκλησία. 
Πανέμορφες διαδρομές μέσα από καταπράσινες εκτάσεις και 
πανέμορφα σπιτάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Παρίσι. 
Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην πόλη για καφέ ή 
ποτό. Διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Παρίσι – Disneyland (Προαιρετική)
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στην Disneyland όπου ο Μίκη 
και η παρέα του θα μας περιμένουν για να διασκεδάσουν μαζί 
μας καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Περιπέτειες γεμάτες 
μυστήριο από τις χίλιες και μια νύχτες, πειρατές με τα καράβια 
τους, το κάστρο της Κοιμωμένης Βασιλοπούλας, οι 7 Νάνοι, ο 
Πινόκιο και πολλά άλλα σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. 
Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την φαντασμαγορική 
ηλεκτρική παρέλαση και τα πυροτεχνήματα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο αργά το βράδυ.
► 5η μέρα: Παρίσι – Κάστρα (Προαιρετική)
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή σε δύο υπέροχα κάστρα 
της Vaux le Vicomte και Fontainebleau, που βρίσκονται 
περίπου μία ώρα από το Παρίσι. Η πρώτη στάση σας 
θα είναι το Vaux le Vicomte, το παλατι που ενέπνευσε ο 
βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΔ ‘για να χτίσει τις Βερσαλλίες. Ένα 

αριστούργημα του 17ου αιώνα με κλασική αρχιτεκτονική. 
Ακολούθως θα επισκεφτούμε  το κάστρο του  Fontainebleau. 
Είναι το μοναδικό βασιλικό και αυτοκρατορικό παλάτι  που 
κατοικείται συνεχώς για επτά αιώνες. Το κάστρο και οι κήποι 
έχουν εισαχθεί στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομίας 
της Ουνέσκο από το 1981. Επιστροφή στο Παρίσι αργά το 
απόγευμα.
► 6η μέρα: Παρίσι – Πάρκο Αστερίξ (Προαιρετική)
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο πάρκο του Αστερίξ 
όπου θα περάσουμε μια ανεπανάληπτη μέρα με τους Αστερίξ 
, Οβελίξ, τους Γαλάτες, και τους Ρωμαίους. Ένα Πάρκο γεμάτο 
από 28 φανταστικά παιχνίδια και θεάματα, το δεύτερο στον 
κόσμο τραινάκι με τους κεραυνούς του Δία μήκους 1.2 χιλ., το 
αμφιθέατρο με τα δελφίνια του Ποσειδώνα και πολλές άλλες 
εκπλήξεις σας περιμένουν για το μεγάλο ταξίδι του χρόνου 
παρέα με τους ήρωες της Γαλατίας. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
► 7η μέρα: Παρίσι – Λάρνακα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο αργά  το απόγευμα και 
αναχώρηση για την Λάρνακα. Το όνειρο τελειώνει αλλά οι 
αναμνήσεις  πάντα μένουν.

Η πρωτεύουσα της Γαλλίας, είναι ένα παγκόσμιο κέντρο τέ-
χνης, μόδας και γαστρονομίας. Μια πόλη με ορόσημα όπως 
είναι ο Πύργος του Άιφελ, η Αψίδα του Θριάμβου και ο καθε-
δρικός της Παναγίας των Παρισίων, γνωστή όμως και για την 
κουλτούρα των cafe της αλλά και των μπουτίκ των γνωστών 
σχεδιαστών μόδας. Η πόλη του φωτός όμως φημίζεται και για 
την διασκέδαση που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους κα-
θώς φιλοξενεί τον μαγικό κόσμο της Disneyland όπου ο Μίκη 
με την παρέα του σας περιμένουν προκειμένου να διασκεδά-
σουν μαζί τους. Περάστε μια ημέρα χαράς και ξεγνοιασιάς με 
την οικογένεια σας, και απολαύστε την ηλεκτρική παρέλαση 
και τα πυροτεχνήματα αργά το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να 
επισκεφτείτε και το πάρκο του Αστερίξ, για μια μοναδική γνω-
ριμία με τον Αστερίξ, τον Οβελίξ και φυσικά τους Γαλάτες. Το 
Παρίσι είναι ένας Ευρωπαϊκός προορισμός που τα συνδυάζει 
όλα. με τρόπο μοναδικό και ονειρικό. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Παρίσι-Λάρνακα με πτήσεις της Air 
Serbia.
►Φόροι αεροδρομίων.
►Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων σε δίκλινα δωμάτια με ιδιαίτερο μπά-
νιο, κλιματισμό και τηλεόραση.
►Πλούσιο πρωινό καθημερινώς.
►Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελή κλι-
ματιζόμενα πούλμαν.
►Μίνι κρουαζιέρα στο Σηκουάνα.
►Επαγγελματίας ελληνόφωνος ξεναγός στους χώρους ξενάγησης.
►Έμπειρος αρχηγός/συνοδός από την Κύπρο.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Δικαιώματα εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προ-
αιρετικό ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Βελιγράδι

Παρίσι
Βελιγράδι

Βελιγράδι
Παρίσι 

Βελιγράδι
Λάρνακα

04:05 - 05:40
06:40 - 09:15 
20:30 - 22:55

       23:55 - 03:20(+1)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Η ηλεκτρική παρέλαση πιθανόν να μην υπάρχει σε ορισμένες ημερομηνίες.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

- -- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08,  08/08, 15/08, 22/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί (εως 12 
χρονών)

04/07, 11/07, 18/07, 
25/07

ΒΒ €779 €999 €579

04/08, 11/08, 18/08 ΒΒ €799 €1049 €599

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08,
08/08, 15/08, 22/08

Παρίσι - Κρουαζιέρα Σηκουάνα - Νορμανδία - Disneyland - 
Κάστρα - Πάρκο Αστερίξ

ΠΑΡΙΣΙ
Ala Carte

7 μέρες

Κωδ. LIPAR2

Από € 779
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Παρίσι – Disneyland                                                                
Αναχώρηση από Λάρνακα για Παρίσι. Άφιξη και υποδοχή 
από τους αντιπροσώπους μας, μεταφορά στο ξενοδοχείο 
στην Disneyland. Τακτοποίηση και είσοδος στο πάρκο της 
Disneyland για την 1η εξερεύνηση, με  ελεύθερη πρόσβαση 
σε όλα τα θεάματα. Πάρτε την πρώτη γεύση από τη μαγεία.
► 2η μέρα: Disneyland
To εισιτήριο εισόδου στην Disneyland σας δίνει ελεύθερη 
πρόσβαση σε όλα τα θεάματα. Ο Μίκη και η παρέα του θα 
μας περιμένουν για να διασκεδάσουν μαζί μας καθ’ όλη την 
διάρκεια της ημέρας. Περιπέτειες γεμάτες μυστήριο από τις 
χίλιες και μια νύχτες, πειρατές με τα καράβια τους, το μαγευ-
τικό κάστρο της ”Κοιμωμένης Βασιλοπούλας”, ο Πινόκιο και 
πολλά άλλα σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Το βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε την φαντασμαγορική ηλεκτρική πα-
ρέλαση και τα πυροτεχνήματα. Μπορείτε να παρακολουθή-
σετε προαιρετικά την υπέροχη παράσταση του Buffalo Bill.
► 3η μέρα: Disneyland
Η μαγεία συνεχίζεται. Και σήμερα η μέρα αφιερωμένη στον 
φανταστικό κόσμο της Disneyland. Ταξιδέψτε με την πτήση 
του Πήτερ Πάν, κάντε μια βόλτα με βαρκούλες στον “Μικρό 
Κόσμο” με τις απίθανες κούκλες που τραγουδούν, ταξιδέψτε 
με τους Πειρατές της Καραϊβικής, και πάρτε μια πτήση για 
το φεγγάρι. Και μην ξεχνάτε τις μπουτίκ με τα σουβενίρ για 
υπέροχα αναμνηστικά. Αργά το βράδυ θα αναχωρήσουμε 
για το Παρίσι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
► 4η μέρα: Παρίσι – Κρουαζιέρα Σηκουάνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για μια πρώτη γνωριμία με το  
Παρίσι. Στην πανοραμική ξενάγηση θα δούμε τον ξακουστό 
Πύργο του Άιφελ, την Αψίδα του θριάμβου, τα Ηλύσια Πεδία, 
την Πλατεία Κονκόρτ και τον καθεδρικό ναό της Παναγίας 
των Παρισίων στην Λατινική Συνοικία. Ακολούθως με 
ποταμόπλοιο θα κάνουμε μια κρουαζιέρα στο Σηκουάνα από 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά αξιοθέατα του 
Παρισιού. Το βράδυ σας προτείνουμε να πάρετε το ποτό σας 
στον Πύργο του Μονπαρνάς με θέα το φωτισμένο Παρίσι.
► 5η μέρα: Παρίσι – Πάρκο Αστερίξ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Πάρκο του 
Αστερίξ όπου για μια ανεπανάληπτη μέρα με τους Αστερίξ, 
Οβελίξ, τους Γαλάτες, και τους Ρωμαίους. Ένα πάρκο με 28 
φανταστικά παιχνίδια και θεάματα, το δεύτερο στον κόσμο 
τραινάκι με τους κεραυνούς του Δία (1.2 χιλ.), το αμφιθέατρο 
με τα δελφίνια του Ποσειδώνα και πολλές άλλες εκπλήξεις. 
Επιστροφή στο Παρίσι και διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Παρίσι
Μέρα ελεύθερη για να την αξιοποιήσετε όπως θέλετε. Ψώνια 
στα περίφημα πολυκαταστήματα όπως η Galerie Lafayette 
και το Printemp. To βράδυ σας προτείνουμε το Παρίσι της 
νύχτας με τα περίφημα κέντρα το Moulin Rouge και το Lido.

► 7η μέρα: Παρίσι – Νορμανδία (Προαιρετική)
Πρωινό και αναχώρηση για όσους θέλουν για εκδρομή  
στη Νορμανδία. Επίσκεψη στη πόλη Ντοβίλ, γνωστή από 
το διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου και παραθεριστικό 
θέρετρο διασημοτήτων, την Τρουβίλ και το ψαροχώρι 
Ονφλέρ με την ξύλινη εκκλησία. Το βράδυ σας προτείνουμε 
μια βόλτα στην Champs Elysees με τα καφέ και τα πολυτελή 
καταστήματα τα οποία είναι ανοικτά έως τις 23.30 περίπου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
► 8η μέρα: Παρίσι – Λάρνακα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο νωρίς το απόγευμα και 
αναχώρηση για την Λάρνακα με αναμνήσεις μιας ζωής.

Ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο της Disneyland που θα συνε-
πάρει μικρούς και μεγάλους. Γνωρίστε τον Μίκη και την Παρέα 
του και περάστε μαζί τους αμέτρητες ώρες διασκέδασης! Ένας 
προορισμός ιδανικός για μικρά αλλά... και για μεγάλα παιδιά.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Παρίσι-Λάρνακα με πτήσεις Aegean 
Airlines.
►Φόροι αεροδρομίων. (€63 το άτομο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προ-
ειδοποίηση)
►Διαμονή για 2 βράδια στο ξενοδοχείο SANTA FE ή SEQUOIA LODGE στη 
Disneyland.
►Διαμονή για 5 βράδια σε ξενοδοχείο 4 αστέρων της αλυσίδας NOVOTEL 
στο Παρίσι σε δωμάτια με ιδιαίτερο μπάνιο, κλιματισμό και τηλεόραση.
►Πλούσιο πρωινό καθημερινά .
►Εισιτήριο εισόδου στο Πάρκο της Disneyland και Walt Disney Studios για 
3 μέρες.
►Εισιτήριο εισόδου στο Πάρκο του Αστερίξ.
►Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελή κλι-
ματιζόμενα πούλμαν.
►Μίνι κρουαζιέρα στο Σηκουάνα.
►Επαγγελματίας ελληνόφωνος ξεναγός στους χώρους ξενάγησης.
►Έμπειρος αρχηγός/συνοδός από την Κύπρο.
►Δημοτικός φόρος των ξενοδοχείων
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Δικαιώματα εισόδου στους χώρους επισκέψεων (η είσοδος είναι προ-
αιρετική).
►Βερσαλλίες
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προ-
αιρετικό ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Παρίσι

Παρίσι
Λάρνακα

13:10 - 16:40
17:40 - 22:40

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Η ηλεκτρική παρέλαση πιθανόν να μην υπάρχει σε ορισμένες ημερομηνίες.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07,  04/08, 11/08, 18/08, 25/08

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07, 
04/08, 11/08, 18/08, 25/08

Παρίσι - Disneyland - Κρουαζιέρα Σηκουάνα - Πάρκο 
Αστερίξ - Νορμανδία (Προαιρετική)

ΠΑΡΙΣΙ
DISNEYLAND

ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ
8 μέρες

Τιμοκατάλογος  (*Κατ. Οργανωμένο)

Ξενοδοχείο Ημερομηνίες Δια. Τρ/κλ, Δί/κλ. Μο/κλ. Παιδί (εως 
12 χρονων)

Santa Fe 2*

30/06, 07/07, 
14/07, 21/07, 

28/07
BB €1289 €1389 €1799 €769

04/08, 11/08, 
18/08, 25/08 BB €1349 €1469 €1989 €769

Seqouia 3*

30/06
07/07, 14/07, 
21/07, 28/07

ΒB
ΒB €1349 €1469 €1989 €769

04/08, 11/08, 
18/08, 25/08 ΒB €1359 €1489 €2029 €769

Κωδ. LIDIS

Από € 1289
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα - Στοκχόλμη                                                                      
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρη-
ση για τη Στοκχόλμη. Άφιξη, παραλαβή και ξενάγηση για  να 
γνωρίσουμε μια από τις πιο πολιτισμένες πόλεις του κόσμου. 
Θα δούμε το συγκρότημα των Ανακτόρων, το Σουηδικό Πάν-
θεον και την εκκλησία Ρίνταρχολμ. Στο Δημαρχείο μπορείτε 
να επισκεφθείτε τη χρυσή αίθουσα απονομής Νόμπελ. Τέλος 
θα επισκεφθούμε το μουσείο Βάσα με το ομώνυμο καλοδια-
τηρημένο Βασιλικό πλοίο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στον 
ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να επισκεφθείτε το υπαίθριο 
μουσείο-πάρκο Σκάνσεν με τις αναπαραστάσεις του τρόπου 
ζωής των αγροτών του 18ου και 19ου αιώνα ή να κάνετε τα 
ψώνια σας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Στοκχόλμη - Κοπεγχάγη
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ένα πανέμορφο ταξίδι. Θα δι-
ασχίσουμε καταπράσινα τοπία, δάση και ειδυλλιακές μικρές 
και μεγάλες λίμνες. Αργά το απόγευμα θα φτάσουμε στην 
πρωτεύουσα της Δανίας, την όμορφη Κοπεγχάγη. Τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και στη συνέχεια επίσκεψη στους 
φαντασμαγορικούς κήπους του Τίβολι. Διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Κοπεγχάγη - Εν πλω - Όσλο
Πρόγευμα και ξενάγηση της αριστοκρατικής Κοπεγχάγης, 
θα δούμε το κέντρο της πόλης με τα εντυπωσιακά κτίρια 
του Κρίστιανμποργκ, του παλιού Νομισματοκοπείου, της 
Γλυπτοθήκης και του Δημαρχείου, το σημερινό Παλάτι 
Αμαλίενμποργκ, το γραφικό νέο λιμάνι και τη μικρή Γοργόνα, 
σήμα κατατεθέν της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το ανάκτορο Ρόζενμποργκ, όπου φυλάσσονται οι αμύθητης 
αξίας θησαυροί του Δανέζικου Στέμματος. Ακολούθως θα 
επιβιβαστούμε σε πλοίο για τη κρουαζιέρα προς το Όσλο. 
Διανυκτέρευση και πλούσιο μπουφέ δείπνο στο πλοίο.
► 4η μέρα: Όσλο - Γκέιλο
Μετά το πρόγευμα στο πλοίο θα αποβιβαστούμε στο Όσλο 
και θα αναχωρήσουμε για το Γκέιλο διασχίζοντας μαγευτικά 
τοπία και απολαμβάνοντας τα στοιχεία που συνθέτουν τον 
Νορβηγικό «πίνακα». Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 5η μέρα: Γκέιλο - Χάρτανγκερ - Μπέργκεν
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Μπέργκεν. Διασχίζοντας 
τα ονειρικά φιόρδ της χώρας θα περάσουμε από τους 
καταρράκτες Voringsvoss και την γέφυρα Hardanger η οποία 
είναι η μεγαλύτερη στο είδος της γέφυρα στη Νορβηγία 
και κτίστηκε σε αντικατάσταση της ακτοπλοϊκής γραμμής 
από το Μπρίμνες στο Μπρούραβικ. Άφιξη στο Μπέργκεv, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Μπέργκεν (Ξενάγηση)
Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Μπέργκεν, 
τη μητρόπολη των φιόρδ και πατρίδα του Εθνικού συνθέτη 
Έντβαρντ Γκρίνγκ. Το Μπέργκεν είναι κτισμένο ανάμεσα σε 7 
βουνά και στις όχθες τις λίμνης Νόρτες και είναι φημισμένο για 
τη ξυλεία του. Θα επισκεφθούμε τη Χανσεατική συνοικία και 
την ηλικίας 800 χρόνων εκκλησία Σαίντ Μαίρη. Το απόγευμα 
προτείνουμε να πάρετε το τελεφερίκ και να ανεβείτε στην 
κορυφή του βουνού Floyen για να απολαύσετε τη πανοραμική 
θέα του Μπέργκεν και των φιόρδ. Διανυκτέρευση. 
► 7η μέρα: Μπέργκεν - Γκούντβαγκεν - Σογκνεφιορδ - Φλαμ 
- Όσλο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Όσλο. Διασχίζοντας τα 
μαγευτικά τοπία, θα φθάσουμε στο Γκουντβάγκεν απ’ όπου 
θα πάρουμε το πλοιάριο για μια δίωρη κρουαζιέρα στο πιο 
μακρύ και βαθύ φιόρδ του κόσμου το Σόγκνεφιόρδ. Τα ψηλά, 
καταπράσινα βουνά, τα τρεχούμενα νερά και ο ιδανικός 
συνδυασμός του υδάτινου στοιχείου με την στεριά συνθέτουν 

εικόνες απαράμιλλης ομορφιάς και χαρίζουν στιγμές βαθιάς 
ταξιδιωτικής απόλαυσης. Από το Φλαμ θα συνεχίσουμε το 
υπέροχο ταξίδι μας με τελικό προορισμό το Όσλο. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 8η μέρα: Όσλο
Πρόγευμα και ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε το Κοινοβούλιο, 
τον Καθεδρικό Ναό, το θαυμάσιο Νεοκλασικού ρυθμού 
Παλάτι, το μοντέρνο και αντιφατικό κτίριο του Δημαρχείου 
της πόλης, το πάρκο Φρόγκνερ και στη συνέχεια το μοναδικό 
στο είδος του Μουσείο με τα πλοία από την εποχή των 
Βίκινγκς. Το απόγευμα ελεύθερο για να κάνετε τις βόλτες 
σας στη Νορβηγική πρωτεύουσα. Μπορείτε να επισκεφθείτε 
το ιστορικό κάστρο στο λιμάνι και να περιπλανηθείτε στην 
αποβάθρα Aker Brygge όπου είναι συγκεντρωμένα εμπορικά 
κέντρα, εστιατόρια και καφετέριες. Διανυκτέρευση.
► 9η μέρα: Όσλο - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για τη πτήση της επιστροφής. Φθάνουμε στη 
Λάρνακα νωρίς το βράδυ με χιλιάδες μαγευτικές εικόνες και 
αναμνήσεις από τις υπέροχες Σκανδιναβικές χώρες.

Ένα ταξίδι στη Σκανδιναβική Χερσόνησο και τις πρωτεύουσες 
Κοπεγχάγη , Στοκχόλμη και Όσλο αλλά και το γραφικό Μπέρ-
γκεν. Κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες και ένα μαγευτικό τοπίο 
του Αρκτικού Βορρά. Ένα ταξίδι για όσους λατρεύουν το πρά
σινο και ανάμεσα τους να ξεπροβάλουν μικρά ξύλινα σπιτά-
κια. Οι χώρες των Τρόλλς και των ξωτικών του δάσους σίγου-
ρα πρόκειται να σας εντυπωσιάσουν. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Στοκχόλμη και Όσλο-Λάρνακα.
Φόροι αεροδρομίων και επιβάρυνση καυσίμων.
►Επτά (7) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων με μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά.
►Ένα (1) βράδυ διαμονή σε δίκλινες εσωτερικές καμπίνες στο πλοίο από 
Κοπεγχάγη-Όσλο με μπουφέ πρόγευμα.
►Τέσσερα (4) δείπνα στα ξενοδοχεία σύμφωνα με το πρόγραμμα.
►Πλούσιο μπουφέ δείπνο στο πλοίο.
►Εισιτήρια Φέρρυ Μπόουτ.
►Μίνι κρουαζιέρα Γκουντβάγκεν-Φλάμ.
►Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
►Τοπικοί Αγγλόφωνοι ή Ελληνόφωνοι ξεναγοί στις ξεναγήσεις.
►Εισιτήρια εισόδου στο Μουσείο Βάσα και στο πάρκο Τίβολι.
►Ελληνόφωνος Αρχηγός / Συνοδός
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Φαγητό στο αεροπλάνο.
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Όσλο

Στοκχόλμη
Λάρνακα 

03:05 - 06:35
14:10 - 19:45 

   

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
20/07, 03/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί (εως 12 
χρονών)

20/07 ΒΒ €1795 €2305 €1539

03/08 ΒΒ €1835 €2345 €1579

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20/07, 03/08

Στοκχόλμη - Κοπεγχάγη - Όσλο - Γκέιλο - Χαρτανγκερ - 
Μπέργκεν - Γκούντβανγκεν - Σόγκνεφιορδ - Φλαμ 

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΑ
ΦΙΟΡΔΣ

9 μέρες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

Κωδ. XRSCAN

Από € 1795
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Βαρκελώνη – Βαλένθια                                                               
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση 
για την Βαρκελώνη. Άφιξη, παραλαβή από τους αντιπροσώ-
πους μας και οδεύουμε για την Βαλένθια. Κατά την διαδρομή 
θα έχουμε σύντομη στάση στη παραλιακή πόλη Πενίσκολα 
με το κάστρο του Πάπα Λούνα, σύμβολο της πόλης, κτισμένο 
σε ένα βράχο. Χρόνος για καφέ και συνεχίζουμε για την Βα-
λένθια. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα 
θα έχουμε πανοραμική περιήγηση της πόλης. Θα δούμε την 
Πόλη της Τέχνης και της Επιστήμης, δημιουργία του περίφη-
μου σύγχρονου αρχιτέκτονα Σαντιάγο Καλατράβα, την πλα-
τεία του Δημαρχείου, την παλιά πόλη και τον Καθεδρικό ναό 
με το πύργο Μικαλέτ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Βαλένθια – Μαδρίτη ξενάγηση
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας, 
Μαδρίτη. Κατά την άφιξη θα επισκεφτούμε το Παλάθιο Ρεάλ, 
κατοικία των Ισπανών Βασιλιάδων μέχρι το 1931. Θα ακολου-
θήσει πανοραμική ξενάγηση της πόλης όπου θα θαυμάσου-
με τα κυριότερα αξιοθέατα της Μαδρίτης, την κεντρικότατη 
πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ, κυβερνητικά μέγαρα μεταξύ των 
οποίων και τη Βουλή των Ισπανών, τα κτίρια όπου στεγάζεται 
το μουσείο Πράδο, η σπουδαιότερη πινακοθήκη της Ισπανί-
ας, και τον ιστορικό Σιδηροδρομικό Σαθμό Ατότσα. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύ-
θερος. Προτείνουμε βόλτα στην λιθόστρωτη Πλάθα Μαγιόρ 
και το βράδυ διασκεδάστε σε ρυθμούς φλαμένκο.
► 3η μέρα: Μαδρίτη – Τολέδο – Μαδρίτη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Τολέδο, πρωτεύουσα των 
Ρωμαίων, των Βησιγότθων, των Αράβων, του Βασιλείου της 
Καστίλης και αργότερα των Ισπανών Βασιλειάδων μέχρι 
το 1560. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα επισκεφτούμε 
τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό, που άρχισε από το 1226 και 
ολοκληρώθηκε το 1492 και θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε έργα του μεγάλου έλληνα ζωγράφου Δομίνικου 
Θεοτοκόπουλου, Ελ Γρέκο όπως τον ονόμασαν οι Ισπανοί. 
Πριν φύγουμε θα επισκεφτούμε το παρεκκλήσι της εκκλησίας 
του Αγ.Θωμά που στεγάζει το αριστούργημα του Ελ Γκρέκο «Ο 
ενταφιασμός του Κόμη Οργκάθ». Επιστροφή στην Μαδρίτη 
και υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 4η μέρα:  Μαδρίτη – Σαραγόσα – Βαρκελώνη
Πρόγευμα και αναχωρούμε προς την Σαραγόσα, στάση για 
να περπατήσουμε στην παλιά πόλη και να επισκεφθούμε την 
πλατεία των Καθεδρικών ναών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ 
και βόλτα στην πόλη. Συνεχίζουμε για τη Βαρκελώνη όπου 
φθάνουμε αργά το απόγευμα. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 5η μέρα: Βαρκελώνη
Πρόγευμα και ξενάγηση της πρωτεύουσας της Καταλονίας. 
Θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Πάρκ Γκουέλ, με τα 

υπαίθρια έργα που μας άφησε ο Καταλανός αρχιτέκτονας 
Αντόνιο Γκαουντί. Στη συνέχεια θα δούμε τα κεντρικά σημεία 
και τα πιο εντυπωσιακά μνημεία της πόλης, όπως τον ημιτελή 
από το 1884 Ναό της Αγίας Οικογένειας, παγκόσμιο σύμβολο 
της Βαρκελώνης, την κεντρική Πλάθα Καταλονία και τα 
περίφημα σπίτια του Γκαουντί στην κομψή λεωφόρο Πασέο 
ντε Γκράσια. Θα ανεβούμε επίσης στον λόφο Μόντζουικ, 
για μια πανοραμική θέα του λιμανιού και της πόλης αλλά 
και για να θαυμάσουμε τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του 
1992. Κατεβαίνοντας θα έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε 
και από το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, μέχρι να 
καταλήξουμε στην παλιά συνοικία Μπάριο Γκότικο. Ελεύθερο 
υπόλοιπο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Βαρκελώνη – Μοντσεράτ – Βαρκελώνη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μοντσεράτ, όπου υπάρχει 
το μοναστήρι των Βενεδικτίνων μοναχών. Μέσα από μια 
όμορφη διαδρομή θα απολαύσουμε τη θέα των βουνών της 
Καταλονίας. Η ιστορία του μοναστηριού ξεκινάει από το 880 
μ.Χ. όπου σε ένα σπήλαιο βρέθηκε η φιγούρα της Παρθένου 
Μαρίας. Χρόνος ελεύθερος για μια προαιρετική βόλτα με το 
τρενάκΙ, τα ψώνια σας από τα μικροκαταστήματα ή απλώς 
απολαύστε το καφέ σας και την ηρεμία της περιοχής. Στην 
επιστροφή θα σταματήσουμε στο οινοποιείο Bodegas Las 
Torres όπου θα δούμε τον τρόπο κατασκευής των κρασιών. 
Θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε διάφορα είδη 
κρασιών. Άφιξη στο ξενοδοχείο και υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. 
Για το απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το ενυδρείο 
ή το πασίγνωστο γήπεδο της Μπαρτσελόνα το Camp Nou. 
Το βράδυ μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε το θέαμα 
με τα σιντριβάνια, ήχος, φώς και μουσική. Διανυκτέρευση.
► 7η - 8η μέρα: Βαρκελώνη - Λάρνακα
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για ψώνια 
από τα πολλά καταστήματα της περιοχής La Ramblas ή να 
επισκεφθείτε το γνωστό outlet “La Roca Village”. Τελευταία 
μέρα για να απολαύσετε τη γνωστή παέλλα και τα φημισμένα 
τάπας στα όμορφα εστιατόρια του παραλιακού μετώπου 
της Βαρκελώνης. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Βαρκελώνης για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής στη 
Λάρνακα. Άφιξη τα χαράματα της 8ης μέρας.

Μια χώρα εκρηκτική όπως και το Φλαμέγκο, θα δώσει στις 
διακοπές σας μια νότα αλλιώτικη. Εξερευνήστε την πόλη των 
τριών πολιτισμών το Τολέδο, την Βαρκελώνη με τα σπίτια του 
Γκάουντι και τον ναό της Αγίας Οικογένειας, ενώ η πρωτεύου-
σα Μαδρίτη θα σας εντυπωσιάσει με τις πλατείες της.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 
13/08, 20/08

Βαρκελώνη - Βαλένθια - Μαδρίτη - Τολέδο - Σαραγόσα - 
Μοντσεράτ

ΓΥΡΟΣ 
ΙΣΠΑΝΙΑΣ

8 μέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Βαρκελώνη – Λάρνακα με πτήσεις της 
Vueling.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*, με πρόγευμα.
►Τέσσερα (4) δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Τοπικοί ξεναγοί στους χώρους των ξεναγήσεων.
►Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια της εκ-
δρομής.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
►Ποτά στα φαγητά.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Βαρκελώνη

Βαρκελώνη
Λάρνακα

05:55 - 09:15
        23:59 - 04:40 (+1)

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρίκλινο Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί (εως 
12 χρονών)

09/07, 16/07, 
23/07, 30/07 ΒΒ €1039 €1039 €1295 €895

 06/08, 13/08, 
20/08 ΒΒ €1069 €1069 €1355 €925

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Το αεροπορικό εισιτήριο δεν περιλαμβάνει φαγητό στο αεροπλάνο.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

Κωδ. XRSPA1

Από € 1039



43

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Βαρκελώνη                                                        
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για Βαρ-
κελώνη. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Xρόνος ελεύθερος μέχρι την παραλαβή δωματίων, μετά το 
μεσημέρι. Τακτοποίηση και ελεύθερη μέρα. Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Βαρκελώνη
Πρόγευμα και ξενάγηση της πρωτεύουσας της Καταλονίας. 
Θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη στο Πάρκο Γκουέλ, στους πρό-
ποδες της οροσειράς πάνω από τη Βαρκελώνη με τα περί-
φημα υπαίθρια έργα του Καταλανού αρχιτέκτονα Αντόνιο 
Γκαουντί. Στη συνέχεια θα δούμε τα πιο κεντρικά σημεία και 
τα πιο εντυπωσιακά μνημεία της πόλης, όπως τον ημιτελή 
από το 1884 Ναό της Αγίας Οικογένειας-Sagrada Familia, 
παγκόσμιο σύμβολο της Βαρκελώνης, την κεντρική Πλάθα 
Καταλονία και τα περίφημα σπίτια του Γκαουντί στην λεωφό-
ρο Πασέο ντε Γκράσια. Θα ανεβούμε στον λόφο Μόντζουικ, 
για μια πανοραμική θέα του λιμανιού και της πόλης ολόκλη-
ρης και θα θαυμάσουμε τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του 
1992. Κατεβαίνοντας θα έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε 
και από το μνημείο του Χριστόφορου Κολόμβου, μέχρι να 
καταλήξουμε στην παλιά συνοικία Μπάριο Γκότικο. Υπόλοιπη 
μέρα ελεύθερη για βόλτες. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Βαρκελώνη – Χιρόνα – Φιγκέρες (Προαιρετικά)
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Προτείνουμε προαιρετική 
εκδρομή στα Βόρεια της Βαρκελώνης προς τα σύνορα με την 
Γαλλία όπου θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη της Χιρόνας, 
να θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό και την εβραϊκή συνοικία. 
Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του 
κάστρου. Συνεχίζουμε για το Φιγκέρες, όπου βρίσκεται το 
μουσείο-θέατρο του διάσημου ζωγράφου Σαλβαδόρ Νταλί. 
Επιστροφή το απόγευμα στη Βαρκελώνη. Διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Βαρκελώνη – Barcelona Camp Nou – Ενυδρείο 
(Προαιρετικά)
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Προτείνουμε προαιρετική 
περιήγηση της πόλης για να θαυμάσετε το γήπεδο της Bar-
celona, να δείτε τις εγκαταστάσεις του γηπέδου αλλά και να 
επισκεφθείτε την μπουτίκ της Barcelona καθώς επίσης και 
επίσκεψη στο Ενυδρείο, ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
► 5η - 6η μέρα: Βαρκελώνη – Port Aventura (Προαιρετικά)
Μέρες ελεύθερες στη διάθεση σας. Απολαύσετε τη 
Βαρκελώνη όπως εσείς θέλετε. Επισκεφθείτε ένα από τα πολλά 
μουσεία της πόλης και απολαύσετε τη γνωστή paella και τα 
τάπας στα όμορφα εστιατόρια του παραλιακού μετώπου 
της πόλης. Αν πάλι σας αρέσει η περιπέτεια και θέλετε να 
νιώσετε και πάλι παιδιά προτείνουμε ολοήμερη επίσκεψη στο 
θεματικό πάρκο Port Aventura. Το βράδυ μην παραλείψετε να 
παρακολουθήσετε το θέαμα με τα σιντριβάνια, ήχος, φώς και 
μουσική. Διανυκτέρευση.
► 7η - 8η μέρα: Βαρκελώνη Λάρνακα
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για ψώνια 
από τα πολλά καταστήματα της περιοχής La Ramblas ή να 

επισκεφθείτε το γνωστό outlet “La Roca Village”. Το βράδυ 
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης και πτήση 
επιστροφής στη Λάρνακα. Άφιξη, χαράματα της 8ης μέρας.

Η πρωτεύουσα της Καταλονίας φημίζεται για την μοναδική της 
αρχιτεκτονική, τα μνημεία και την καλλιτεχνική της κληρονομιά. 
Μια ζωντανή πόλη με νυχτερινή ζωή αλλά και συναρπαστικές
γαστρονομικές γεύσεις που θα κλέψει τις καρδιές σας! 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Βαρκελώνη – Λάρνακα με πτήσεις της 
Vueling.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Έξι (6) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
►Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
►Ξενάγηση της Βαρκελώνης με τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό.
►Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης για το ξενοδο-
χείο της επιλογής σας.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Βαρκελώνη

Βαρκελώνη
Λάρνακα

05:55 - 09:15
        23:59 - 04:40 (+1)

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 
13/08, 20/08

Βαρκελώνη - Χιρόνα - Φιγκέρες - Camp Nou  -  Ενυδρείο - 
Port Aventura

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
PORT 

AVENTURA
8 μέρες

Τιμοκατάλογος  (*Κατ. Οργανωμένο)

Ξενοδοχείο Ημερομηνίες Δια. Τρ/
κλ. Δί/κλ. Μο/

κλ.
Παιδί (εως 

12 χρονών)

Front Air 
Congress 4* 
(Περιφερειακό)

09/07, 16/07, 
23/07, 30/07 ΒΒ €799 €799 €965 €669

06/08, 13/08, 
20/08 ΒΒ €829 €829 €995 €699

 Sansi 
Diputacio 4* 
(Κεντρικό)

09/07, 16/07, 
23/07, 30/07 BB - €879 €1195 -

06/08, 13/08, 
20/08 BB - €909 €1225 -

Barcino 4* 
(Κεντρικό)

09/07, 16/07, 
23/07, 30/07 BB €919 €919 €1125 €729

06/08, 13/08, 
20/08 BB €949 €949 €1155 €759

Catalonia 
Atenas 4* 
(Περιφεριακό)

09/07, 16/07, 
23/07, 30/07 BB €929 €929 €1280 €729

06/08, 13/08, 
20/08 BB €959 €959 €1310 €759

Catalonia 
Rigoletto 4* 
(Περιφερειακό)

09/07, 16/07, 
23/07, 30/07 BB €929 €929 €1280 €729

06/08, 13/08, 
20/08 BB €959 €959 €1310 €759

Pepe IV 4* 
(Κεντρικό) 

09/07, 16/07, 
23/07, 30/07 ΒΒ €949 €949 €1310 €739

06/08, 13/08, 
20/08 ΒΒ €979 €979 €1340 €769

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Το αεροπορικό εισιτήριο δεν περιλαμβάνει φαγητό στο αεροπλάνο.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

Κωδ. XRBCN1

Από € 799
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Αγία Πετρούπολη                                                              
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώ-
ρηση για την Αγία Πετρούπολη, τη “Βενετία του Βορρά” με 
απευθείας πτήση. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενο-
δοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Ερμιτάζ
Πρόγευμα και στη ξενάγηση που ακολουθεί θα δούμε τον 
κεντρικό ναό της Πετρούπολης, το ναό του πολεμικού ναυ-
τικού, το ναό της Ανάστασης, που χτίστηκε στον τόπο του 
θανάσιμου τραυματισμού τού αυτοκράτορα Αλέξανδρου ΙΙ 
και άλλα. Θα περάσουμε από την κεντρική οδό της πόλης, 
τη λεωφόρο Νέφσκι, γνωστή για τα θαυμαστά παλάτια των 
Γιουσούποφ, των Στρόγκανοφ και των Άνιτσκοφ. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κό-
σμου, το Ερμιτάζ. Ολόκληρο το μουσειακό σύμπλεγμα απο-
τελείται από τα Χειμερινά Ανάκτορα, επίσημη κατοικία των 
Ρώσων Τσάρων, το Μάλι (Μικρό) Ερμιτάζ, το Στάρι (Παλιό) 
Ερμιτάζ, το Νόβι (Νέο) Ερμιτάζ και το θέατρο του Ερμιτάζ. Στο 
Ερμιτάζ έχει συγκεντρωθεί μια από τις μεγαλύτερες συλλο-
γές, που αριθμεί περίπου τρία εκατομμύρια έργα τέχνης και 
μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού. Μεταξύ άλλων φιλο-
ξενούνται έργα των Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Πάμπλο Πικάσο, 
Ματίς, Γκωγκέν, Σεζάν, Μονέ, Ρέμπραντ και πολλών άλλων. 
Φιλοξενούνται ακόμα εκθέματα από την αρχαία Ελλάδα, την 
Αίγυπτο, τη Ρώμη καθώς επίσης και από την Κύπρο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση. 
► 3η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Πετροντβόρετς
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη Πετροντβόρετς 
που βρίσκεται στην νότια ακτή του κόλπου της Φινλανδίας. 
Πρόκειται για το βασιλικό ανάκτορο Πέτεργκοφ, ένα στολίδι 
της ρωσικής αρχιτεκτονικής που οικοδομήθηκε από τον 
Μεγάλο Πέτρο ως θερινή κατοικία και εγκαινιάστηκε το 1723. 
Ένα μεγαλοπρεπές παλάτι με υπέροχες αίθουσες, επίχρυσα 
αγάλματα και περίτεχνα συντριβάνια. Επίσκεψη και ξενάγηση 
στις αίθουσες του Μεγάλου Ανακτόρου και του Κάτω Πάρκου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
► 4η μέρα:  Αγία Πετρούπολη - Φρούριο Πέτρου και Παύλου 
- Μόσχα
Πρόγευμα και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα από τα 
πρώτα οικοδομήματα της πόλης, το φρούριο Πέτρου και 
Παύλου. Το πιο σημαντικό οικοδόμημα σε ολόκληρη την 
έκταση του φρουρίου είναι ο ναός Πέτρου και Παύλου, το 
αυτοκρατορικό κοιμητήριο, με πρώτο που έχει ταφεί εδώ τον 
Μεγάλο Πέτρο. Συνεχίζουμε για το σιδηροδρομικό σταθμό και 
επιβίβαση στο τρένο για τη Μόσχα. Καθ’ όλη τη διαδρομή 
θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την ενδοχώρα που είναι 
πανέμορφη. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

► 5η μέρα: Μόσχα - Κόκκινη Πλατεία - Κρεμλίνο - Νοβοτέβιτσι
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη της Μόσχας. Η ξενάγηση ξεκινά από την κόκκινη 
πλατεία, την τέταρτη σε μέγεθος πλατεία στον κόσμο, την 
οποία περιστοιχίζουν οι καθεδρικοί ναοί του Αγίου Βασιλείου 
και της Παναγίας του Καζάν, το μεγαλύτερο Ιστορικό Μουσείο 
της Ρωσίας, το Κρεμλίνο και το Μαυσωλείο. Συνεχίζουμε για 
το μεγάλο παλάτι του Κρεμλίνου, την επίσημη κατοικία των 
Τσάρων με τα διοικητικά και κυβερνητικά κτίρια όπως τη 
Γερουσία και το Παλάτι των Συνεδρίων και την πλατεία του 
καθεδρικού με τον ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όπου 
βαπτίζονταν, τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου όπου 
γινόταν η στέψη και τον ναό του Αρχαγγέλου όπου γινόταν 
η ταφή των Τσάρων. Επόμενη επίσκεψη είναι στο μοναστήρι 
Νοβοτέβιτσι που είναι ένα τέλειο δείγμα αρχιτεκτονικής. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Μόσχα - Μποροντίνο - Αρπάτ
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στο μουσείο 
Μποροντινό για να θαυμάσουμε τη ζωντανή αναπαράσταση 
της μάχης μεταξύ των Ρώσων και του Ναπολέοντα, όταν το 
1812 ο μεγάλος κατακτητής είχε συντριβεί πλήρως μέσα σε έξι 
μήνες από τους Ρώσους, στη μεγάλη μάχη κοντά στο χωριό 
Μποροντινό 100 χλμ από τη Μόσχα. Το μουσείο εγκαινιάστηκε 
το 1912 ενόψει των 100 χρόνων της μεγάλης νίκης. Τον 
τεράστιο κυκλικό καμβά ζωγράφισε - δημιούργησε ο Φραντς 
Ρουμπό. Στη συνέχεια επίσκεψη στο πεζόδρομο Στάρι Αρπάτ 
όπου θα έχετε ελεύθερο χρόνο για να κάνετε τα ψώνια σας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
► 7η μέρα: Μόσχα - Λάρνακα
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια μεταφορά 
στο αεροδρόμιο της Μόσχας για να πάρουμε τη πτήση της 
επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα με καταπληκτικές εικόνες και 
αναμνήσεις από μια χώρα πλούσια σε κουλτούρα, ιστορία 
και πολιτισμό. 

Ένας συναρπαστικός προορισμός για όλους τους σύγχρο-
νους ταξιδιώτες που θέλουν να επισκεφτούν μια χώρα διαφο-
ρετική αλλά και γοητευτική συνάμα. Διαφορετικές γλώσσες, 
θρησκείες, έθιμα είναι μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα μιας από τις ομορφότερες χώρες του κόσμου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 
13/08, 20/08, 27/08

Αγία Πετρούπολη - Ερμιτάζ - Πετροντβόρετς - Μόσχα - 
Κόκκινη Πλατεία - Κρεμλίνο - Νοβοτέβιτσι - Μποροντίνο

ΡΩΣΙΑ ΤΩΝ
ΤΣΑΡΩΝ

7 μέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αγία Πετρούπολη & Μόσχα - Λάρνακα.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Τοπικοί Ελληνόφωνοι Ξεναγοί.
►Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
►Μεταφορά με το υπερσύγχρονο τρένο SAPSAN Αγία Πετρούπολη - Μό-
σχα.
►Διαμονή για 6 βράδια σε ξενοδοχεία 4*.
►Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
►Έξι (6) δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Ελληνόφωνος αρχηγός-συνοδός.
►Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Είζα εισόδου για την Ρωσία.
►Ποτά στα φαγητά.
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Μόσχα

Αγία Πετρούπολη
Λάρνακα

14:35 - 19:10
14:30 - 18:20 

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρίκλινο Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί (εως 
12 χρονών)

09/07, 16/07, 
23/07, 30/07, 27/08 ΒΒ €1235 €1235 €1575 €1095

 06/08, 13/08, 
20/08 ΒΒ €1275 €1275 €1620 €1125

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Για την έκδοση βίζας απαιτούνται διαβατήριο, 1 πρόσφατη φωτογραφία, 
€50 για Κυπριακά διαβατήρια (με ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερο-
μηνία εισόδου στη χώρα) και προσωπικά στοιχεία (επάγγελμα, τηλέφωνο 
και διεύθυνση) και πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία μας 25 μέρες πριν 
την αναχώρηση.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

Κωδ. XRRUS1

Από € 1235



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Βιέννη - Μπρατισλάβα                                                                             
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώ-
ρηση για τη Βιέννη. Άφιξη, παραλαβή από τους αντιπρο-
σώπους μας και αναχώρηση για τη Μπρατισλάβα την πο-
λιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2016. Μετά την 
παραλαβή των δωματίων θα έχουμε τη πρώτη μας γνωρι-
μία με την πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Θα επισκεφθούμε 
το ιστορικό κέντρο της πόλης, το Κάστρο και το μνημείο των 
πεσόντων του 2ου Παγκοσμίου πολέμου. Δείπνο και διανυ-
κτέρευση.
► 2η μέρα: Μπρατισλάβα - Κάστρο Cerveny Karmen
Μετά το πρόγευμα θα εκδράμουμε για τη Βορειοδυτική Σλο-
βακία για να επισκεφθούμε ένα από τα καλύτερα διατηρη-
τέα κάστρα, το Αναγεννησιακό κάστρο του Cerveny Kamen. 
Θα επισκεφθούμε επίσης το Μουσείο του Κάστρου όπου θα 
θαυμάσουμε μια αναπαράσταση της ζωής των τότε Αριστο-
κρατών καθώς επίσης και μια συλλογή από όπλα και κυνη-
γετικά εκθέματα. Επιστροφή πίσω στη Μπρατισλάβα από τον 
δρόμο του κρασιού όπου θα θαυμάσουμε τους τοπικούς 
αμπελώνες. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στα μεγάλα εμπο-
ρικά κέντρα της Μπρατισλάβας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Μπρατισλάβα - Καμπή του Δούναβη - Βουδαπέστη
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τα πασίγνωστα 
παραδουνάβια Ουγγρικά χωριά. Πρώτα θα επισκεφθούμε 
τη παλιά πρωτεύουσα της Ουγγαρίας το Έστεργκομ με 
τη Βασιλική. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τη ιστορική 
πόλη Βίσεγκραντ με το μεσαιωνικό κάστρο, άλλοτε 
έδρα των Ούγγρων βασιλιάδων. Τελευταίο αφήνουμε το 
γραφικό χωριουδάκι Σεντεντρέ. Άφιξη στη Βουδαπέστη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ακολούθως θα έχουμε μια 
μικρή περιήγηση της πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Βουδαπέστη
Μετά το πρόγευμα αρχίζει η γνωριμία μας με τη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας τη Βουδαπέστη. Θα ξεκινήσουμε την 
ξενάγηση μας με την Πλατεία Ηρώων, το Δημαρχείο, το 
Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, 
την αλυσιδωτή γέφυρα των Λεόντων και ακολούθως θα 
επισκεφθούμε την Βούδα που είναι κτισμένη σε λόφους για 
να δούμε το λόφο Γκέλερτ, την εκκλησία του Ματθία και τον 
περίφημο Πύργο των Ψαράδων στην περιοχή του κάστρου 
που κρατά την μεσαιωνική του ατμόσφαιρα μέχρι σήμερα. 
Το βράδυ θα έχουμε δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα με 
τσιγγάνικη μουσική και φολκλορικό πρόγραμμα. Ακολούθως 
θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα κατά μήκος του Δούναβη 
όπου θα θαυμάσουμε τα ομορφότερα κτίρια της πόλης 
φωτισμένα.
► 5η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη
Πρόγευμα και αναχώρηση την Αυστριακή πρωτεύουσα. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ακολούθως θα 
έχουμε μια πρώτη γνωριμία με τη Βιέννη. Θα δούμε την 
Όπερα, το Δημαρχείο, το Κοινοβούλιο, το χειμερινό ανάκτορο 
Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τα 
δίδυμα μουσεία Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας και το Εθνικό 
θέατρο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Βιέννη
Μετά το πρόγευμα θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση μας και θα 
επισκεφθούμε τα καλοκαιρινά ανάκτορα Σένμπρουν. Γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο. Ακολούθως χρόνος ελεύθερος για ψώνια 
ή για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν τον μεγαλύτερο 
και ομορφότερο Ζωολογικό κήπο της Ευρώπης. Το βράδυ 
σας προτείνουμε εκδρομή στο κρασοχώρι Γκρίντζιγκ για 
μια πανοραμική θέα της Βιέννης και να απολαύσετε ένα 
παραδοσιακό δείπνο με βιολιά.

► 7η μέρα: Βιέννη - Λάρνακα
Πρόγευμα και το πρωινό ελεύθερο για τα τελευταία σας 
ψώνια. Μετά το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για τα Βιεννέζικα 
δάση. Θα επισκεφθούμε τον Πύργο της οικογένειας Lichten-
stein, το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και το φημισμένο 
πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ. Ακολούθως 
θα επισκεφθούμε το πανέμορφο Μπάντεν όπου μπορείτε να 
απολαύσετε ένα Βιεννέζικο καφέ και τοπικά γλυκά. Αργά το 
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης όπου θα 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής.

Μπρατισλάβα, Βιέννη και Βουδαπέστη τρεις πρωτεύουσες δι-
αφορετικές, που ωστόσο μοιάζουν. Τα κοινά τους χαρακτη-
ριστικά είναι αρκετά, αφού τόσο η αρχιτεκτονική τους όσο και 
ο τρόπος με τον οποίο κτίστηκαν είναι φανερά επηρεασμένος 
από την ίδια εποχή. Νότες ρομαντισμού πλάι από τον Δού-
ναβη και τις λίμνες τους θα σας παρασύρουν σε μια  άλλη 
εποχή.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - Βιέννη - Λάρνακα με πτήσεις της 
Austrian Airlines.
►Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Δυο (2) βράδια διαμονή στη Μπρατισλάβα σε ξενοδοχείο 4* .
►Δυο (2) βράδια διαμονή στη Βουδαπέστη σε ξενοδοχείο 4* . 
►Δυο (2) βράδια διαμονή στη Βιέννη σε ξενοδοχείο 4* .
►Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
►Πέντε (5) γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα.
►Δείπνο με παραδοσιακή μουσική και χορούς στη Βουδαπέστη.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν.
►Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός.
►Κρουαζιέρα στο Δούναβη.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
►Ποτά και φαγητά.
►Ταξιδιωτική ασφάλεια (προαιρετική).
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Ό,τι δεν αναγράφεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προτεινό-
μενο ή προαιρετικό.

Λάρνακα  
Βιέννη

Βιέννη
Λάρνακα

08:20 - 11:05
15:00 - 18:45

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρ/κλ. Δί/κλ. Μον/κλ. Παιδί (εως 
12 χρονών)

09/07 ΒΒ €869 €869 €1145 €579

 16/07, 23/07, 30/07 ΒΒ €895 €895 €1175 €599

06/08, 13/08, 20/08 ΒΒ €929 €929 €1215 €629

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με αντίθετη ροή, χωρίς 
όμως να παραλειφθεί καμία υπηρεσία.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

Κωδ. XRHUN

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 
13/08, 20/08

Βιέννη - Μπρατισλάβα - Κάστρο Cernevy Kamen  - Καμπή 
του Δούναβη - Βουδαπέστη 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
7 μέρες

Από € 869
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Κωδ. PLTHA2

Για αναλυτικό πρόγραμμα και 
τιμοκατάλογο επισκεφτείτε 

την ιστοσελίδα μας στο 
www.plutontravel.com.cy 

ή επικοινωνήστε μαζί μας 
στο 24 821777.

ΠΑΝ. ΚΡΟΑΤΙΑΣ
ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΙΣΤΡΙΑΣ

8 μέρες

Από € 879

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08 

Κωδ. XRCRO1

ΠΑΝ.ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΚΤΩΝ 

ΟΝΕΙΡΙΚΗ ΒΟΣΝΙΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΜΟΝΤΕΝΕΓΡΟ
8 μέρες

Από € 789

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08 

Κωδ. XRCRO2

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ
ΝΤΟΥΜΡΟΒΝΙΚ

8 μέρες

Από € 739

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08 

Κωδ. XRDBV

Οι Δαλματικές ακτές τα τελευταία χρό-
νια αποτελούν πόλο έλξης για διακο-
πές. Το πανέμορφο Ντουμπρόβνικ με 
το επιβλητικό του κάστρο είναι αυτό 
που θα ξεχωρίσετε από το ταξίδι σας, 
ενώ σίγουρα θα σας φανεί οικείο 
αφού εδώ γίνονται μερικά από τα γυρί-
σματα της σειράς «Game of Thrones». 

SMS

@

SMSSMS @

@
SMS

@

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Σπλιτ - Λάρνακα με απευθείας πτήσεις. ►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. ►Έξι (6) 
βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.►Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. ►Έξι (6) γεύματα / δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα ►Μετα-
φορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. ►Έμπειρος ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός σε 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. ►Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. ►Φ.Π.Α

*Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην ιστοσελίδα μας: www.plutontravel.com.cy

Λάρνακα  
Σπλιτ

Σπλιτ
Λάρνακα

04:45 - 06:35
23:25 - 03:05 (+1) 

- - 

Με απευθείας πτήσεις:

Λάρνακα  
Σπλιτ

Σπλιτ
Λάρνακα

04:45 - 06:35
23:25 - 03:05 (+1) 

- - 

Με απευθείας πτήσεις:

► Σπλιτ 
► Τρόγκιρ
► Σίμπενικ 
► Λίμνες Πλίτβιτσε
► Ζάνταρ
► Μόσταρ
► Σαράγεβο
► Τρεμπίνιε
► Κότορ
► Μπούτβα
► Ντουμπρόβνικ

Λάρνακα  
Σπλιτ

Σπλιτ
Λάρνακα

04:45 - 06:35
23:25 - 03:05 (+1) 

- - 
Με απευθείας πτήσεις:

► Σπλιτ 
► Λίμνες Πλίτβιτσε
► Ζάγκρεμπ
► Λίμνη Μπλέντ
► Λουμπλιάνα
► Σπήλαια Ποστόινα
► Τεργέστη
► Ριέκα
► Πούλα
► Πόρετς
► Ροβίνι
► Οπάτια
► Ζάνταρ

kpoatia
#
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#

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα - Σπλιτ - Νέουμ                                                       
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για το 
Σπλιτ. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο Νέουμ. Τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο και μέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Νέουμ - Ντουμπρόβνικ (Ξενάγηση)
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στο  Ντουμπρόβνικ. 
Η πόλη που στα μεσαιωνικά χρόνια ονομαζόταν «Ραγούζα», 
μετά από μια περίοδο Ενετοκρατίας, έφτασε στη μεγαλύτε-
ρη ακμή της τον 15ο & 16ο αιώνα, όταν η θαλασσοκρατορία 
της ανταγωνιζόταν εκείνη της Βενετίας. Στην ξενάγησή μας θα 
δούμε τα επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη που προστά-
τευαν την πόλη, την Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία του 
Σωτήρος, το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το παλαιό φαρμα-
κείο της πόλης που λειτουργεί από τον 13ο αιώνα, το Μέγαρο 
Σπόνζα, τη συγκινητική Αίθουσα Μνήμης για τους νεκρούς 
του πολέμου (1995-1999), τη μαρμάρινη στήλη με το ανάγλυ-
φο του ιππότη Ορλάντο, τον Ναό του Αγ. Βλασίου, προστάτη 
της πόλης, τον πύργο του Ρολογιού, το παλάτι του διοικητή, 
που στεγάζει το Μουσείο της πόλης και τον Καθεδρικό Ναό, 
αφιερωμένο στην Κοίμηση της Παναγίας. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Νέουμ
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για να χαλαρώσετε στο 
καταπράσινο τοπίο και να απολαύσετε την πολυτέλεια 
και τις ανέσεις που προσφέρει το ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Νέουμ - Κότορ - Μπούτβα
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Προτείνουμε προαιρετική 
εκδρομή στις ακτές του Μοντενέγκρο. Πρώτος σταθμός 
η παραθαλάσσια μεσαιωνική πόλη Κότορ, μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Η πόλη βρίσκεται στο 
βαθύτερο σημείο του ομώνυμου κόλπου, ο οποίος θεωρείται 
το μεγαλύτερο και ομορφότερο φιόρδ της Αδριατικής αλλά 
και της Νότιας Ευρώπης. Η βόλτα στα στενά και δαιδαλώδη 
δρομάκια του Κότορ που περιβάλλεται από Βενετσιάνικα 
τείχη, θα μας φέρει ως τον Καθεδρικό Ναό του Αγ.Τρύφωνα, 
στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγ.Λουκά, το αξιόλογο Μουσείο 
Ναυτικής Ιστορίας του Μοντενέγκρο και το επιβλητικό παλάτι 
του πρίγκιπα Πέτροβιτς, που χρησιμοποίησε και ο Ναπολέων 
Βοναπάρτης ως θερινή κατοικία. Στη συνέχεια, αναχώρηση 
για την Μπούτβα. Σύντομη περιήγηση και ελεύθερος χρόνος 
για να απολαύσουμε το γραφικό τοπίο κάνοντας βόλτες και 
αγορές. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 5η  μέρα: Νέουμ - Μόσταρ
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για εκδρομή στο Μόσταρ 
της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. 
Το όνομα της πόλης οφείλεται στο κεντρικό αξιοθέατο της 
πόλης, τη γέφυρα Στάρι Μοστ (παλαιά γέφυρα), που είχε 
χτιστεί επί Οθωμανικής κυριαρχίας, καταστράφηκε στον 
πόλεμο της Βοσνίας και ξαναχτίστηκε με βάση το αρχικό 
σχέδιο το 2004. Από το 2005 η γέφυρα αποτελεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Νέουμ - Κόρτσουλα
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε ολοήμερη 
προαιρετική εκδρομή στο νησί Κόρτσουλα, που θεωρείται 
η γενέτειρα του Μάρκο Πόλο και γνωστό για τα λατομεία 
μαρμάρων. Οι κάτοικοί του νησιού, ήταν διάσημοι 
λιθοπελεκητές, θαλασσοπόροι και ναυπηγοί που άφησαν 

τα σημάδια τους σε όλο τον κόσμο. Θα δούμε την κεντρική 
πλατεία, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Μάρκου, το ομορφότερο 
κτίριο του νησιού, το παλάτι του Αρχιεπισκόπου και τον πύργο 
Ζαχράν. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 7η -8η μέρα: Νέουμ - Τρόγκιρ - Σπλιτ - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την ιστορική πόλη και 
λιμάνι των Δαλματικών Ακτών της Κροατίας, το Τρόγκιρ. Η 
πόλη περιλαμβάνει πολλά ανάκτορα, ναούς και πύργους, 
όπως και ένα οχυρό σε ένα μικρό νησί. Το Τρόγκιρ αποτελεί το 
καλύτερο διατηρημένο γοτθικό συγκρότημα στην Αδριατική 
και σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη. Συνεχίζουμε με επίσκεψη 
στο μεγαλύτερο λιμάνι της Κροατίας και πολυσύχναστο 
τουριστικό θέρετρο, Σπλιτ. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής 
μας θα δούμε, το ανάκτορο του Ρωμαίου αυτοκράτορα 
Διοκλητιανού και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Δόμνου (πρώην 
μαυσωλείο του Διοκλητιανού). Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
του Σπλιτ για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη 
στη Λάρνακα τα χαράματα της 8ης μέρας με καταπληκτικές 
εικόνες που θα σας μείνουν αξέχαστες.

Οι Δαλματικές Ακτές και η περίτεχνη τους δαντελωτή ακτο-
γραμμή με τις μεσαιωνικές πόλεις και τα χωριά των ψαράδων 
, αποτελούν ένα πανέμορφο τοπίο.  Ένας μοναδικός συνδυ-
ασμός που καταφέρνει να ενώσει το γαλάζιο του ουρανού 
και  το μπλε της θάλασσας μαζί με το απέραντο πράσινο των 
βουνών που τις περιτριγυρίζουν. Ένα ταξίδι γεμάτο αντιθέσεις 
χρωμάτων και φυσικά τοπία που μαγεύουν το μάτι και αγαλ-
λιάζουν την ψυχή. Ένας προορισμός με μοναδική ιστορική και 
πολιτιστική κληρονομιά.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 
14/08, 21/08

Σπλιτ - Νέουμ - Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ - Τρόγκιρ

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΚΤΕΣ

8 μέρες

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρ/κλ. Δί/κλ. Μον/
κλ.

Παιδί (εως 
12 χρονών)

10/07 ΒΒ €779 €779 €925 €659

 17/07, 24/07, 31/07 ΒΒ €799 €799 €945 €679

07/08, 14/08, 21/08 ΒΒ €869 €869 €1015 €729

Κωδ. XRCRO4

Από € 779

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Σπλιτ-Λάρνακα με απευθείας πτήσεις.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Έξι (6) βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
►Έξι (6) γεύματα / δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
►Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
►Έμπειρος ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός σε όλη τη διάρκεια της εκδρο-
μής.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
►Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων (είσοδος προαιρετική).
►Ποτά στα φαγητά.
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Σπλιτ

Σπλιτ
Λάρνακα

04:45 - 06:35
        23:25 - 03:05 (+1)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Το αεροπορικό εισιτήριο περιλαμβάνει ζεστά και κρύα ροφήματα στο αε-
ροπλάνο.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα - Σπλίτ - Ντουμπρόβνικ                                                                     
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο του Σπλιτ. Άφιξη, παραλαβή και μεταφο-
ρά στο Ντουμπρόβνικ. Η πόλη περιτριγυρισμένη από καλο-
διατηρημένα τείχη αποτελεί το κόσμημα της Αδριατικής υπό 
την προστασία της Ουνέσκο Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τα-
κτοποίηση και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Ξενάγηση
Πρόγευμα και ξενάγηση στο Ντουμπρόβνικ. Θα δούμε τα 
επιβλητικά και καλοδιατηρημένα τείχη που προστάτευαν την 
πόλη, την Κρήνη του Ονόφριο, την εκκλησία του Σωτήρος, 
το Φραγκισκανικό Μοναστήρι, το παλαιό φαρμακείο της πό-
λης που λειτουργεί από τον 13ο αιώνα, το Μέγαρο Σπόνζα, 
τη συγκινητική Αίθουσα Μνήμης για τους νεκρούς του πο-
λέμου (1995-1999), τη μαρμάρινη στήλη με το ανάγλυφο του 
ιππότη Ορλάντο, τον Ναό του Αγ. Βλασίου τον πύργο του Ρο-
λογιού, το Παλάτι του Ρέκτορα, που στεγάζει το Μουσείο της 
πόλης και τον Καθεδρικό Ναό της Κοίμησης της Παναγίας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Προτεί-
νουμε προαιρετική κρουαζιέρα στα νησιά Ελαφίτη. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα
Μετά το πρόγευμα εκδρομή στο Κότορ και στη Μπούτβα, στις 
ακτές του Μοντενέγκρο. Πρώτος σταθμός, η παραθαλάσσια 
μεσαιωνική πόλη Κότορ, μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της Ουνέσκο. Η πόλη βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο 
του ομώνυμου κόλπου, που θεωρείται το μεγαλύτερο και 
ομορφότερο φιόρδ της Αδριατικής αλλά και της Νότιας 
Ευρώπης. Η βόλτα στα στενά και δαιδαλώδη δρομάκια του 
Κότορ που περιβάλλεται από Βενετσιάνικα τείχη θα μας 
φέρει ως τον Καθεδρικό του Αγ.Τρύφωνα, στην ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγ.Λουκά, το Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας του 
Μοντενέγκρο και το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα Πέτροβιτς, 
που χρησιμοποίησε και ο Ναπολέων ως θερινή κατοικία. Στη 
συνέχεια, αναχώρηση για την Μπούτβα. Σύντομη περιήγηση 
και ελεύθερος χρόνος, απολαύστε το τοπίο κάνοντας 
βόλτες και αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ - Σαράγεβο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Σαράγεβο. Μέσα από μια 
πανέμορφη διαδρομή στην κοιλάδα του ποταμού Νερέτβα, 
στάση στη γραφική πόλη Μόσταρ με την Οθωμανική 
γέφυρα. Το όνομα της πόλης οφείλεται στην παλιά γέφυρα 
και τους πύργους στις άκρες της, που ονομάζονται “φύλακες 
της γέφυρας”. Η γέφυρα, είχε χτιστεί επί οθωμανικής 
κυριαρχίας, καταστράφηκε κατά τον πόλεμο της Βοσνίας 
και ξαναχτίστηκε με βάση το αρχικό σχέδιο το 2004. Από το 
2005 η γέφυρα αποτελεί Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της Ουνέσκο. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες και αγορές στο 
ιστορικό κέντρο. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Σαράγεβο. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
► 5η μέρα: Σαράγεβο - Σίμπενικ
Μετά το πρόγευμα πανοραμική περιήγηση στο Σαράγεβο. 
Τεράστιος πλούτος μνημείων στολίζει την παλιά πόλη, 
όπου οι μπαρόκ εκκλησίες από τον καιρό των Αψβούργων 
γειτνιάζουν με τα οθωμανικά τζαμιά και τους μιναρέδες. Δεν 
υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο που να προβάλλει τόσο 
έντονα την διπλή της ταυτότητα και την πολυεθνική της 
κουλτούρα. Περιήγηση της παλιάς πόλης με τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα. Το απόγευμα αναχώρηση για το Σίμπενικ. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Σίμπενικ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζάνταρ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα 
θαύμα της φύσης και απερίγραπτης ομορφιάς, που το 
1979 ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
Ουνέσκο. Δεκαέξι λίμνες, πλούσιες σε ορυκτά, βρίσκονται 
σε διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα σε καταρράκτες και 
ποτάμια, σε μια παλέτα χρωμάτων σε όλους τους τόνους του 
τιρκουάζ και του γαλαζοπράσινου. Χρόνος ελεύθερος για 
να θαυμάσετε και να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την παραλιακή, τουριστική 
πόλη της Κροατίας, Ζαντάρ. Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα 
είναι ο οκτάγωνος πυργωτός ναός του Αγ.Δονάτου με το 
εντυπωσιακό καμπαναριό του, ο καθεδρικός ναός της 
Αγ.Αναστασίας με δύο τεράστια κυκλικά βιτρό, καθώς και 
η Ρωμαϊκή αγορά που βρίσκεται δίπλα στη πλακόστρωτη 
πλατεία Ζελένι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
► 7η-8η μέρα: Σίμπενικ - Τρόκγιρ - Σπλίτ -Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την ιστορική πόλη και 
λιμάνι των Δαλματικών Ακτών της Κροατίας, το Τρόγκιρ που 
αποτελεί το καλύτερο διατηρημένο γοτθικό συγκρότημα στην 
Αδριατική αλλά και σε ολόκληρη την Κεντρική Ευρώπη. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Σπλιτ το πασίγνωστο τουριστικό 
θέρετρο της Κροατίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης 
μας θα δούμε, το ανάκτορο του Ρωμαίου αυτοκράτορα 
Διοκλητιανού και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ.Δόμνου. Το 
βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο του Σπλιτ για την πτήση 
της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα της 8ης 
μέρας, κουβαλώντας ανεξίτηλες εικόνες ομορφιάς.

Ένα μοναδικό πανοραμικό ταξίδι μέσα από το οποίο θα γνω-
ρίσετε την πόλη του Game of Thrones Ντουμπρόβνικ αλλά και 
τη πόλη με την πιο έντονη διπλή θρησκευτική της ταυτότητα και 
πολυεθνικότητα, Σαράγεβο. Ένα ταξίδι στα Βαλκάνια που θα 
σας εντυπωσιάσει αφήνοντας σας τις καλύτερες αναμνήσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Σπλιτ-Λάρνακα με απευθείας πτήσεις.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Έξι (6) βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
►Έξι (6) γεύματα / δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
►Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
►Έμπειρος ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός σε όλη τη διάρκεια της εκδρο-
μής.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
►Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων (είσοδος προαιρετική).
►Ποτά στα φαγητά.
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Σπλιτ

Σπλιτ
Λάρνακα

04:45 - 06:35
        23:25 - 03:05 (+1)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Το αεροπορικό εισιτήριο περιλαμβάνει ζεστά και κρύα ροφήματα στο αε-
ροπλάνο.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρίκλινο Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί (εως 
12 χρονών)

10/07 ΒΒ €959 €959 €1175 €769

17/07, 24/07, 31/07 ΒΒ €989 €989 €1205 €799

07/08, 14/08, 21/08 ΒΒ €1019 €1019 €1235 €829

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 
14/08, 21/08

Σπλιτ - Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Μπούτβα - Μόσταρ - 
Σαράγεβο - Σίμπενικ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζαντάρ - Τρόγκιρ

ΚΡΟΑΤΙΑ
ΒΟΣΝΙΑ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

8 μέρες

Κωδ. XRCRO3

Από € 959
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Βελιγράδι                                                        
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για 
Βελιγράδι. Άφιξη παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο για 
άμεση παραλαβή δωματίων και πρόγευμα. Ξεκούραση και το 
μεσημέρι ξενάγηση της πόλης. Ο μεγαλύτερος ορθόδοξος 
ναός του κόσμου, ο Άγ. Σάββας, το Βελιγραδιώτικο φρούριο, 
το πάρκο Καλεμέγκνταν, ο πεζόδρομος Κνέζ Μιχαήλοβα είναι 
μερικά σημεία όπου θα περπατήσουμε, ενώ το Κοινοβούλιο, 
το πάρκο Τόπτσιντερ, τα βομβαρδισμένα του ΝΑΤΟ όπως και 
πολλά άλλα αξιοθέατα που βρίσκονται στο ευρύτερο κέντρο 
της πρωτεύουσας θα είναι για περιήγηση με το πούλμαν. Σας 
προτείνουμε και την επίσκεψη του Πύργου Νεμπόισα, όπου 
μαρτύρησε ο Ρήγας Φεραίος. Χρόνος ελεύθερος. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Βελιγράδι - Σρέμσκι Κάρλοβτσι - Νόβι Σαντ - Βελιγράδι
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις βόρειες περιοχές της Σερ-
βίας και για την συμπρωτεύουσα. Στάση στην κωμόπολη 
Σρέμσκι Κάρλοβτσι, κάποτε έδρα του Σέρβου Πατριάρχη και 
σημαντικό πολιτιστικό κέντρο των Σέρβων. Λόγω της Αυ-
στροουγγρικής κατοχής, η αρχιτεκτονική και η νοοτροπία της 
περιοχής, θυμίζει περισσότερο την κεντρική Ευρώπη, παρά 
τα Βαλκάνια. Συνεχίζουμε προς το “Γιβραλτάρ του Δούναβη”, 
όπως αποκαλείται η πόλη του Νόβι Σαντ. Επίσκεψη στο φρού-
ριο Πετροβαράντιν, στην κεντρική πλατεία της Ελευθερίας και 
του κεντρικού πεζοδρόμου της πόλης. Χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο Βελιγράδι. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Βελιγράδι - Τόπολα - Ζλάτιμπορ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την νοτιοδυτική Σερβία. 
Πρώτη μας στάση η Τόπολα, κέντρο της επαναστατημένης 
Σερβίας του 19ου αιώνα. Επίσκεψη στο μουσείο του βασιλιά 
Πέτρου Α’ Καραγιώργεβιτς και της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου 
με το μαυσωλείο της Βασιλικής οικογένειας. Συνεχίζοντας, 
περνάμε το φαράγγι του ποταμού Ζάπαντνα Μόραβα 
όπου βρίσκεται το Σερβικό Άγιο Όρος με πολλά μεσαιωνικά 
μοναστήρια. Επίσκεψη στη Μονή Μπλαγοβεστένιε. Ο 
προορισμός μας σήμερα είναι το φημισμένο τουριστικό 
θέρετρο της Σερβίας, το βουνό Ζλάτιμπορ, που πολλοί το 
παρομοιάζουν με το Σαιντ Μόριτζ της Ελβετίας. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Ζλάτιμπορ - Μόκρα Γκόρα - Τρενάκι Τσίρα - Ξύλινη 
Πόλη - Ζλάτιμορ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη περιοχή Μόκρα Γκόρα 
στα σύνορα Σερβίας-Βοσνίας όπου θα απολαύσουμε 
μια διαδρομή εξαιρετικής ομορφιάς με το παραδοσιακό 
τρένο «Τσίρα» με ατμομηχανή που θυμίζει την εποχή του 
Φάρ Ουέστ. Συνεχίζουμε για το μικρό παραμυθένιο ξύλινο 
χωριό που δημιουργήθηκε από την φαντασία του διάσημου 
σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα. Μέσα σ’ αυτό το χωριό θα 
βρείτε πλατεία, εκκλησία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία με 
παραδοσιακές σπεσιαλιτέ φτιαγμένες με βιολογικά υλικά. 
Νωρίς το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Ζλάτιμπορ 
όπου σας προτείνουμε μια επίσκεψη στη λαϊκή αγορά 

με τα αλλαντικά της περιοχής, τα τυριά τα φρούτα αλλά 
και τα τοπικά σουβενίρ. Δείπνο στο ξενοδοχείο με Σέρβικη 
παραδοσιακή μουσική και διανυκτέρευση. 
► 5η  μέρα: Ζλάτιμπορ - Βελιγράδι
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε 
ακόμα λίγες στιγμές στο πανέμορφο Ζλάτιμπορ. Στη συνέχεια 
επιστρέφουμε στο Βελιγράδι. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
► 6η μέρα: Βελιγράδι - Μίνι Κρουαζιέρα
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας. Προτείνουμε 
να επισκεφθείτε κάποιο μουσείο, να κάνετε τις αγορές σας 
από τα εμπορικά κέντρα ή την βόλτα σας στις υπαίθριες 
λαϊκές αγορές. Το απόγευμα προτείνουμε μια μίνι κρουαζιέρα 
στον ποταμό, όπου μπορείτε να δείτε την ιστορική και την νέα 
πόλη από τους ποταμούς Σάβα και Δούναβη. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
► 7η -8η μέρα: Βελιγράδι - Μίνι Κρουαζιέρα
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας για τα 
τελευταία ψώνια. Το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα. Άφιξη 
τα ξημερώματα της 8ης μέρας.

Ένα διαχρονικό σταυροδρόμι θρησκειών και πολιτισμών. 
Παράδοση και κουλτούρα ξεχειλίζει από κάθε πόλη και κάθε 
χωριό των Βαλκανίων και τα μνημεία θυμίζουν συνεχώς την 
ιστορία του τόπου.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βελιγράδι-Λάρνακα.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Early check-in και πρόγευμα κατά την άφιξη.
►Τέσσερα (4) βράδια στο Βελιγράδι σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα.
►Δυο  (2) βράδια στο Ζλάτιμπορ σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα καθημερινά.
►Πέντε (5) γεύματα ή δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
►Δείπνο με Σέρβικη παραδοσιακή μουσική.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Εισιτήρια για το τρενάκι Τσίρα.
►Εισιτήριο εισόδου για την ξύλινη πόλη και το κονάκι Καραγιώργη.
►Έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός - ξεναγός.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 
13/08, 20/08

Βελιγράδι - Σρέμσκι Κάρλοβτσι - Νόβι Σαντ - Τόπολα - 
Ζλάτιμπορ - Μόκρα Γκόρα - Τρενάκι Τσίρα - Ξύλινη Πόλη  

ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΣΕΡΒΙΑ

8 μέρες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρ/κλ. Δί/κλ. Μον/
κλ.

Παιδί (εως 
12 χρονών)

09/07 ΒΒ €679 €679 €860 €499

 16/07, 23/07, 30/07 ΒΒ €699 €699 €880 €519

06/08, 13/08, 20/08 ΒΒ €739 €739 €920 €549

Κωδ. XRSER2

Από € 679

Λάρνακα  
Σπλιτ

Σπλιτ
Λάρνακα

04:45 - 06:35
        23:25 - 03:05 (+1)

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Βαρσοβία                                                                      
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για 
τη Βαρσοβία. Άφιξη, παραλαβή και ακολουθεί ξενάγηση της 
Βαρσοβίας στα αξιοθέατα και μνημεία πολιτισμού, τέχνης, τα 
οποία αν και καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά το Β’ Παγκό-
σμιο πόλεμο, έχουν ξαναχτιστεί με ακρίβεια. Θα ξεκινήσουμε 
από την Στήλη του Ζιγκμούνδου, το παλιότερο άγαλμα της 
Βαρσοβίας, το Κάστρο των Βασιλιάδων και θα θαυμάσουμε 
τους εντυπωσιακούς εσωτερικούς του χώρους. Συνεχίζουμε 
για το «Λαζένκι» ένα συγκρότημα παλατιών και πάρκων της 
Βαρσοβίας και θα ξεναγηθούμε στους εσωτερικούς χώρους 
του διάσημου βασιλικού ανάκτορου «Παλάτι στο Νερό». Θα 
περάσουμε από τον κεντρικό δρόμο Μαρσαλκόβσκα, με τα 
εμπορικά καταστήματα όπου βρίσκεται το Παλάτι του Πολιτι-
σμού και της Επιστήμης. Γεύμα και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθε-
ρο. Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Βαρσοβία – Ζελαζόβα Βόλα – Παλάτι Βιλάνοβ – 
Βαρσοβία
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Ζελαζόβα Βόλα, τη γενέτει-
ρα του Φρειδερίκου Σοπέν όπου θα επισκεφτούμε την οικία 
του διάσημου μουσικοσυνθέτη. Επιστροφή στη Βαρσοβία. 
Συνεχίζουμε για επίσκεψη στο ιστορικό Παλάτι Βιλάνοβ που 
βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή και είναι γνωστό και ως οι 
«Βερσαλλίες της Πολωνίας». Το Παλάτι είναι μια μπαρόκ βασι-
λική κατοικία που περιβάλλεται από κανάλια και γραφικές γέ-
φυρες και ένα όμορφο πάρκο. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
και στον ελεύθερο χρόνο μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στην 
κεντρική πλατεία της Παλιάς Πόλης, όπου βρίσκονται πολλά 
καφέ. Για διασκέδαση σας προτείνουμε το σύγχρονο κέντρο 
της Βαρσοβίας. Εδώ θα βρείτε διάφορα κλαμπ με όλα τα είδη 
μουσικής. Οι λάτρεις της κλασσικής μουσικής μπορούν να 
συμμετέχουν στη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας.
► 3η μέρα: Βαρσοβία – Άουσβιτς – Ζακοπάνε
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεγαλύτερο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης των Ναζί, το Άουσβιτς για να επισκεφτούμε 
τα κρεματόρια της Ναζιστικής κατοχής. Μετά το γεύμα 
συνεχίζουμε για το Ζακοπάνε. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
► 4η μέρα: Ζακοπάνε
Πρόγευμα και ξενάγηση του Ζακοπάνε, χειμερινή πρωτεύουσα 
της Πολωνίας, ένα από τα πιο γοητευτικά μέρη της χώρας. 
Θα περιηγηθούμε ανάμεσα σε παραδοσιακά, γραφικά 
ξύλινα σπίτια και θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε τοπικά 
έργα λαϊκής τέχνης. Το απόγευμα μπορείτε να κάνετε τη βόλτα 
σας στο κέντρο του Ζακοπάνε στην οδό Κρουπούβκι,με τα 

πολλά εστιατόρια, καφέ, κλαμπ και καταστήματα, τα οποία 
λειτουργούν μέχρι αργά. Σας προτείνουμε προαιρετική 
μεταφορά στο σταθμό του τελεφερίκ, όπου θα ανεβείτε στο 
πιο ψηλό σημείο της Πολωνίας στο Κασπρόβυ. Η απόσταση 
που θα διανύσετε είναι 4291 μέτρα και από εδώ θα θαυμάσετε 
τα βουνά Τάτρυ. Το βράδυ δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα.
► 5η μέρα: Ζακοπάνε – Βιελίσκα – Κρακοβία
Πρόγευμα και συνεχίζουμε στην Βιελίσκα, για να επισκεφτούμε 
τις υπόγειες εκκλησίες στα παλιά ορυχεία αλατιού, που 
λειτουργούν εδώ και 700 χρόνια και είναι μοναδικά στον 
κόσμο. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και μεταφορά στην 
Κρακοβία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος. Προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα τζαζ κλαμπ ή να 
κάνετε μια ρομαντική βόλτα με άμαξα στη  Παλιά πόλη.
► 6η μέρα: Κρακοβία
Η ξενάγηση της πόλης αρχίζει μετά το πρόγευμα. Θα 
ξεκινήσουμε από την κεντρική πλατεία, Ρύνεκ Γκλόβνυ που 
είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, για να θα δούμε 
την παλιά αγορά υφασμάτων και τη διάσημη εκκλησία της 
Παναγίας, τον πύργο της εκκλησίας για να ακούσουμε 
το ξακουστό σήμα της σάλπιγγας, το Μπαρμπάκαν, την 
οδό Φλοριάνσκα και το παλιότερο κτίριο Collegium Maius 
του Πανεπιστημίου της Κρακοβίας που ιδρύθηκε το 1364. 
Θα περάσουμε την Βασιλική οδό της Πολωνίας προς το 
Βάβελ για να δούμε το Κάστρο, όπου θα θαυμάσουμε τα 
ιδιωτικά διαμερίσματα των Βασιλιάδων και τον Καθεδρικό 
Ναό. Γεύμα και μεταφορά στο ξενοδοχείο, το υπόλοιπο της 
μέρας ελεύθερο. Το βράδυ προτείνουμε να απολαύσουμε 
μια πολωνική λαϊκή βραδιά με φαγητό και παραδοσιακούς 
χορούς.
► 7η μέρα: Κρακοβία – Τσεστόχοβα – Βαρσοβία – Λάρνακα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Τσεστόχοβα, τη θρησκευτική 
πρωτεύουσα της Πολωνίας. Εδώ θα επισκεφτούμε το 
μοναστήρι Γιάσνα Γκόρα με τη διάσημη Μαύρη Μαντόνα. 
Γεύμα και συνεχίζουμε για το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας 
όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής για Λάρνακα. 
Άφιξη τα χαράματα της 8ης μέρας.

Ταξιδέψτε μέχρι την Πολωνία και περιηγηθείτε στις πόλεις της 
με την γοτθική ατμόσφαιρα, τα δάση και το απέραντο πρά-
σινο. Στα σοκάκια της παλιάς πόλης της Βαρσοβίας θα δείτε 
καφεστιατόρια, γκαλερί, και τις κυρίες της περιοχής να πουλά-
νε λουλούδια στους περαστικούς. Μια απαράμιλλη μεσαιωνι-
κή ομορφιά που γοητεύει, με τους ήχους των αλόγων στους 
πλακόστρωτους δρόμους καθώς περνούν με τις άμαξες τους.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Βαρσοβία – Λάρνακα με απευθείας πτή-
σεις της LOT Polish Airlines.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* στη Βαρσοβία, Κρακοβία και 3* στο Ζακοπάνε.
►Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
►Πέντε (5) γεύματα ή δείπνα.
►Δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Τοπικοί ξεναγοί στους χώρους επισκέψεων.
►Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός καθ’ολη τη διάρκεια του ταξιδιού.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
►Ποτά στα φαγητά.
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Βαρσοβία

Βαρσοβία
Λάρνακα

03:45 - 06:20
        22:30 - 02:55 (+1)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Το αεροπορικό εισιτήριο δεν περιλαμβάνει φαγητό στο αεροπλάνο.
►Στο Ζακοπάνε επειδή δεν υπάρχουν τρίκλινα δωμάτια θα δίνονται ένα δί-
κλινο και ένα μονόκλινο με συνολική επιβάρυνση €80.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρίκλινο Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί (εως 
12 χρονών)

 09/07,16/07, 
23/07, 30/07 ΒΒ €916 €889 €1090 €689

06/08, 13/08, 20/08 ΒΒ €956 €929 €1130 €719

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 
13/08, 20/08

Βαρσοβία - Ζελαζόβα Βόλα - Παλάτι Βιλάνοβ - Άουσβιτς - 
Ζακοπάνε -  Βιελίσκα - Κρακοβία - Τσεστόχοβα

ΚΛΑΣΙΚΗ
ΠΟΛΩΝΙΑ

8 μέρες

Κωδ. XRPOL

Από € 916
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Πρέβεζα - Αιτωλικό - Μεσολόγγι - 
Ναύπακτος  - Γαλαξίδι                                                       
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για Πρέ-
βεζα. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση μέσω της Ιονίας για 
το Αιτωλικό, τη μικρή Βενετία της Ελλάδας. Χρόνος ελεύθερος 
και συνεχίζουμε για Μεσολόγγι, θα επισκεφτούμε το κήπο των 
Ηρώων, το ιστορικό εκκλησάκι της Αγ.Παρασκευής και τις λι-
μνοθάλασσες. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και συνεχίζουμε 
για Ναύπακτο. Καφέ στο γραφικό λιμανάκι με το άγαλμα του 
Ανεμογιάννη και καταλήγουμε στο Γαλαξίδι. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Γαλαξίδι - Μονή Οσίου Λουκά - Αράχωβα - Δελφοί 
- Ιτέα - Γαλαξίδι
Μετά το πρωινό κατευθυνόμαστε προς την Μονή του Οσίου 
Λουκά. Το μοναστήρι έχει έντονο βυζαντινό χαρακτήρα με έξο-
χα ψηφιδωτά και τοιχογραφίες θεωρείται από τα πιο αξιόλογα 
κτίσματα του 11ου αιώνα. Η μονή σήμερα είναι μουσείο, και 
λειτουργεί σαν ανδρικό μοναστήρι. Συνεχίζουμε για Αράχωβα 
και χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Επόμενη στάση οι Δελφοί. 
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, το ιερό κέντρο λατρείας 
των Πανελληνίων, τον “ομφαλό της Γης” με το διάσημο μα-
ντείο του Απόλλωνα. Επόμενη στάση στην Ιτέα. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Γαλαξίδι - Μεταλλευτικό Πάρκο Βαγονέττο - Χάνι 
Γραβιάς - Μονή Αγάθωνος - Καρπενήσι
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το Μεταλλευτικό πάρκο 
Βαγονέττο, ένα παλιό ορυχείο, για να δούμε από κοντά 
πως γινόταν, η εξόρυξη του βωξίτη μέσα από τα έγκατα 
του Παρνασσού. Επόμενη στάση θα κάνουμε στο Χάνι της 
Γραβιάς και στη Μονή Αγάθωνος. Άφιξη στο Καρπενήσι και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε 
τον παραδοσιακό οικισμό Κορυσχάδες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Καρπενήσι - Μονή Προυσσού - Μεγάλο και Παλιό 
Μικρό χωριό
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη ξακουστή Μονή 
Προυσσού. Χτισμένη σε απότομο βράχο από το 829 μ.Χ. και 
τους μοναχούς Διονύσιο και Τιμόθεο, οι οποίοι έφεραν την 
εικόνα της Παναγίας από την Προύσσα της Μικράς Ασίας, 
που σώθηκε από θαύμα στην περίοδο των εικονομαχιών. 
Επόμενη στάση το ορεινό Μεγάλο Χωριό, κτισμένο μέσα 
σε πυκνό ελατοδάσος, πόλο έλξης αποτελεί το Ιστορικό και 
Λαογραφικό Μουσείο με τα εκθέματα και για το Παλιό Μικρό 
Χωριό που κρατάει ζωντανή την ομορφιά και την αρχοντιά 
του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
► 5η  μέρα: Καρπενήσι - Γύρος Λίμνης Πλαστήρα - Τρίκαλα
Πρόγευμα και αναχωρούμε βόρεια προς τη Λίμνη Πλαστήρα 
με πρώτη στάση τη Πλαζ Λαμπερού εκεί θα παραμείνουμε 
για φαγητό. Συνεχίζουμε για το Φράγμα και το χωριό Νεοχώρι 
όπου θα παραμείνουμε για καφέ. Περνάμε από τα χωριά 
Καλύβια, Πεζούλα και πάμε στα Τρίκαλα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευμα ακολουθεί γνωριμία της πόλης 
για να δούμε τον Ληθαίο ποταμό και την Κεντρική Γέφυρα, 
το Φρούριο της πόλης, το Κουρσούμ Τζαμί, την παλιά πόλη 
που αποτελείται από τις συνοικίες Βαρούσι και Μανάβικα 
και τον σιδηροδρομικό σταθμό. Χρόνος ελεύθερος και 
διανυκτέρευση.
 ► 6η μέρα: Τρίκαλα - Μετέωρα - Μέτσοβο - Πρέβεζα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα Μετέωρα που 
αποτελούν το σημαντικότερο μοναστικό σύνολο στην 
Ελλάδα. Πάνω στους βράχους δέσποζαν 30 μονές, σήμερα 
λειτουργούν και είναι επισκέψιμες έξι, από τις οποίες εμείς θα 
έχουμε την δυνατότητα να επισκεφτούμε μία. Συνεχίζουμε για 
το Μέτσοβο που φημίζεται για τη μεγάλη πολιτιστική του ανά-

πτυξη, κυρίως επειδή είναι ο τόπος καταγωγής μερικών από 
τους σημαντικότερους Εθνικούς Ευεργέτες, όπως είναι ο 
Αβέρωφ, ο Τοσίτσας κ.α. Διαθέτει ένα σημαντικό μουσείο 
Λαϊκής τέχνης, μία εξαίρετη πινακοθήκη και δύο βιβλιοθήκες. 
Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και αναχωρούμε νωρίς το 
απόγευμα για Πρέβεζα. Άφιξη και τακτοποίηση. 
► 7η μέρα: Πρέβεζα - Άρτα - Πρέβεζα
Μετά το πρόγευμα περιήγηση της Πρέβεζας, περπατώντας 
στα πλακόστρωτα δρομάκια θα δούμε το σπίτι που έζησε ο 
ποιητής Καρυωτάκης, την Μητρόπολη του Αγ. Χαραλάμπους 
με το ιστορικό ενετικό πύργο του ρολογιού του 1752, το Σαιτάν 
Παζάρ, την Κεντρική αγορά της πόλης και θα καταλήξουμε στον 
παραλιακό πεζόδρομο με τις καφετέριες και τις ψαροταβέρνες. 
Το απόγευμα θα επισκεφτούμε την Άρτα, δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Ηπείρου. Στη περιήγηση θα δούμε τις Βυζαντινές 
εκκλησίες της Αγ. Θεοδώρας, προστάτιδας της πόλης και την 
εκκλησία της Παρηγορήτισσας του 13ου, συνεχίζουμε για το 
θρυλικό γεφύρι της και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος και διανυκτέρευση.
► 8η μέρα: Πρέβεζα - Λάρνακα
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την 
πτήση προς Λάρνακα, με την υπόσχεση ότι θα επαναλάβουμε 
αυτό το μαγευτικό ταξίδι.

Ο πλούτος αλλά και η ποικιλία που προσφέρει το Ελληνικό το-
πίο αποτελούν ένα αγαπημένο προορισμό. Βουνά, σμίγουν 
με λιμνοθάλασσες και ατέλειωτα χιλιόμετρα καταγάλανων 
ακτών. Το ήπιο κλίμα και η ηλιοφάνεια που επικρατεί είναι από 
τα βασικότερα χαρακτηριστικά της χώρας, που προσελκύουν 
εκατομμύρια τουρίστες τον χρόνο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Πρέβεζα - Λάρνακα.
►Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
►Μία αποσκευή 20kg και μία χειραποσκευή 5kg
►Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχεία 3*.
►Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
►Επαγγελματίας ξεναγός στους Δελφούς.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Πρέβεζα

Πρέβεζα
Λάρνακα

07:05 - 09:20
10:05 - 12:00

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 
14/08, 21/08

Πρέβεζα - Μεσολόγγι - Ναύπακτος - Αράχωβα - Δελφοί - 
Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα - Μετέωρα - Μέτσοβο -Άρτα   

ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

8 μέρες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρ/κλ. Δί/κλ. Μον/
κλ.

Παιδί (εως 
12 χρονών)

10/07, 17/07, 24/07, 
31/07, 

ΒΒ €679 €679 €860 €499

07/08, 14/08, 21/08 ΒΒ €739 €739 €920 €549

Κωδ. XRAKT3

Από € 679
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα – Αθήνα - Αράχωβα                                                                      
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση 
για Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση για Αράχωβα. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Βόλτα στα γραφικά 
δρομάκια του πιο σημαντικού και γραφικού θέρετρου της πε-
ριοχής. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Δελφοί - Ιτέα - Γαλαξίδι - Λειβαδιά - Όσιος Λουκάς 
- Αράχωβα
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον ομφαλό της γης, τους 
Δελφούς. Ξενάγηση και συνεχίζουμε για Ιτέα και Γαλαξίδι τη 
ναυτική πολιτεία με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική. Επι-
στροφή στην Αράχωβα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το 
ιστορικό Δίστομο, εδώ που οι Γερμανοί εκτέλεσαν το μεγαλύ-
τερο μέρος των κατοίκων και τη Λιβαδειά με τα τρεχούμενα 
νερά της Κρύας και τα τεράστια πλατάνια. Συνεχίζουμε για τη 
Βυζαντινή Μονή του Οσίου Λουκά. Επιστροφή στην Αράχω-
βα. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Αράχωβα - Τέμπη - Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη 
διαδρομή θα επισκεφθούμε την Κοιλάδα των Τεμπών. Εδώ 
όπου κυλούν τα νερά του Πηνειού ποταμού, ανάμεσα 
στα τεράστια πλατάνια και τα απόκρημνα βράχια από 
τους πρόποδες του Ολύμπου, με το εκκλησάκι της Αγίας 
Παρασκευής να φωλιάζει ανάμεσα και κάτω από τα βράχια. 
Επόμενη στάση μας ο Νέος Παντελεήμονας Πιερίας όπου 
και θα γευματίσουμε. Τελικός προορισμός μας η όμορφη 
Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσει σύντομη περιήγηση της 
πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Τα βράδια μπορείτε να 
απολαύσετε τα ξακουστά Λαδάδικα. Διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για ψώνια 
από την αγορά της Θεσσαλονίκης. Διανυκτέρευση.
► 5η μέρα: Θεσσαλονίκη - Βεργίνα - Κοζάνη - Μέτσοβο - 
Ιωάννινα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ηπείρου 
τα Γιάννενα. Πρώτη μας στάση η Βεργίνα εκεί όπου βρίσκεται 
ο μεγαλοπρεπής τάφος του Φίλιππου, πατέρα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Ξενάγηση. Συνεχίζουμε για την Κοζάνη. Επίσκεψη 
στο εντυπωσιακό Λαογραφικό Μουσείο. Ο δρόμος θα μας 
βγάλει μετά στο Μέτσοβο και θα καταλήξουμε στα Ιωάννινα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχέιο μας και χρόνος ελεύθερος. 
Δαινυκτέρευση.
► 6η μέρα: Ιωάννινα
Πρόγευμα και περιήγηση στα αξιοθέατα. Πρώτη επίσκεψη το 
μουσείο Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Ακολουθεί επίσκεψη 
στο Σπήλαιο του Περάματος με σταλαγμίτες και σταλακτίτες.

Επόμενη επίσκεψη μας στο νησί του Αλή Πασά στη Παμβώτιδα 
λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο 
για να απολαύσετε τη βόλτα σας στα στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια και την παραλία της λίμνης. Διανυκτέρευση.
► 7η μέρα: Ιωάννινα - Αμφιλοχία - Μεσολόγγι - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για Αθήνα. Πρώτη μας στάση η 
γραφική Αμφιλοχία. Συνεχίζουμε για το Ιστορικό Μεσολόγγι 
όπου θα επισκεφθούμε τον κήπο των Ηρώων. Θα περάσουμε 
από τη γέφυρα Αντίρριο-Ρίο. Στάση στον Ισθμό και άφιξη 
στην Αθήνα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα 
στην Πλάκα. Διανυκτέρευση.
► 8η μέρα: Αθήνα - Λάρνακα
Πρόγευμα και πρωινό ελεύθερο για τα τελευταία ψώνια. Μετά 
το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αθήνας για την 
πτήση της επιστροφής.

Ελλάδα, η χώρα του πολιτισμού, της δημοκρατίας και του 
απέραντου γαλάζιου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αποτε-
λεί αγαπημένο προορισμό των Ευρωπαίων, αφού η Ελλάδα, 
συνδυάζει τον ήλιο, τη θάλασσα και την ιστορία, με την δια-
σκέδαση. Ένας προορισμός για όσους λατρεύουν την ιστορία 
και θέλουν να θαυμάσουν από κοντά το μεγαλείο της αρχαίας 
αλλά και της σύγχρονης Ελλάδας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα με πτήσεις της Emirates.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Διαμονή σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων.
►Πρόγευμα καθημερινά.
►Δύο (2) δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα.
►Επαγγελματίας ξεναγός στους Δελφούς και τη Βεργίνα.
►Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
►Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Αθήνα

Αθήνα
Λάρνακα

12:55 - 14:50
16:50 - 18:55

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Το πρόγραμμα ενδέχεται να εκτελεστεί με διαφορετική σειρά.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρίκλινο Δίκλινο Μονόκλι-
νο

Παιδί (εως 
12 χρονών)

 08/07 ΒΒ €759 €759 €935 €569

15/07, 22/07, 29/07 ΒΒ €775 €775 €950 €589

05/08, 12/08, 19/08 ΒΒ €799 €799 €975 €609

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 
12/08, 19/08 (Με πτήσεις της Emirates Airlines)

Αθήνα - Αράχωβα - Δελφοί - Ιτέα - Γαλαξίδι - Λειβαδιά - Όσιος Λουκάς 
- Τέμπη - Θεσσαλονίκη - Βεργίνα - Κοζάνη - Μέτσοβο - Ιωάννινα - 
Αμφιλοχία - Μεσολόγγι

ΑΡΩΜΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ

8 μέρες

Κωδ. XLGRE1

Από € 759
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα - Καβάλα  - Θεσσαλονίκη                                                    
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για Κα-
βάλα. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας 
στην Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Θεσσαλονίκη
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος στην Θεσσαλονίκη για 
να την αξιοποιήσετε κάνοντας τις αγορές σας ή να χαλαρώ-
νοντας σε μια από τις καφετέριες της πλατείας Αριστοτέλους 
με θέα τον Θερμαϊκό κόλπο. Αργά το απόγευμα θα κάνουμε 
την περιήγηση της Θεσσαλονίκης. Θα περάσουμε από τον 
Λευκό Πύργο, θα δούμε την Ροτόντα, την Καμάρα και την Αγία 
Σοφία. Θα ανηφορήσουμε στην Άνω Πόλη που βρίσκονται 
τα Κάστρα για μια πανοραμική θέα της πόλης και κατηφο-
ρίζοντας θα κάνουμε στάση στον Άγιο Δημήτριο. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση στα Λαδάδικα.
► 3η μέρα: Θεσσαλονίκη - Βεργίνα - Παν. Σουμελά - Καστοριά
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Καστοριά. Καθοδόν 
θα επισκεφτούμε το μουσείο της Βεργίνας που βρίσκεται ο 
Τάφος του Φιλίππου Β’ και την Μονή της Παναγίας Σουμελά 
όπου χτίστηκε από Πόντιους πρόσφυγες που μετάφεραν και 
την πολύτιμη εικόνα της Θεοτόκου. Άφιξη στην πανέμορφη 
Καστοριά, που καθρεφτίζεται στην λίμνη της. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα κάνουμε την βόλτα μας 
στον παραλίμνιο δρόμο, στο Ντολτσό της παλιάς πόλης 
με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα αρχοντικά που θα μας 
ταξιδέψουν σε μια άλλη εποχή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Καστοριά - Δισπήλιο - Σπηλιά του Δράκου - Μονή 
Μαυρώτισσας - Καστοριά
Πρόγευμα και αναχώρηση για να θαυμάσουμε τον ηλικίας 
7000 χρόνων λιμναίο οικισμό Δισπηλιό. Επιστροφή στην 
Καστοριά και επίσκεψη της Μονής Μαυρώτισσας που 
είναι χτισμένη στις όχθες της λίμνης με μοναδική θέα τη 
γύρω περιοχή και συνεχίζουμε για την σπηλιά του Δράκου. 
Μέσα στη σπηλιά υπάρχει πλωτή γέφυρα από την οποία 
μπορεί κανείς να δει τις επτά λίμνες γλυκού νερού. Τέλος 
θα επισκεφτούμε το μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, όπου 
παρουσιάζονται σκηνές καθημερινού βίου των Ελλήνων, 
αναβιώνοντας ήθη και έθιμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
► 5η  μέρα: Καστοριά - Πρέσπες - Νύμφαιο - Αρκτούρος - 
Λουτρά Πόζαρ
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Καστοριά με κατεύθυνση 
βόρεια προς την μικρή και την μεγάλη Πρέσπα που είναι 
τα υγρά σύνορα μεταξύ Eλλάδας, Aλβανίας και πρώην 
Γιουγκοσλαβίας. Πρώτος σταθμός το τελευταίο και μοναδικό 
ελληνικό χωριό στις όχθες της Mεγάλης Πρέσπας, πριν τ’ 
Aλβανικά σύνορα, τους Ψαράδες. Στο κέντρο της Μικρής 
Πρέσπας βρίσκεται το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Εδώ θα 
επισκεφθούμε την ερειπωμένη εκκλησία του Aγίου Aχίλλειου 
του 11ου αιώνα. Συνεχίζουμε για τον Άγιο Γερμανό, για να 
δούμε τον ομώνυμο ναό με τις υπέροχες τοιχογραφίες του 
11ου αιώνα. Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για το 
διατηρητέο χωριό Νυμφαίο, με τα αρχοντικά και τα πέτρινα 
καλντερίμια του πνιγμένο στο πράσινο. Επόμενη στάση το 
Περιβαλλοντικό Καταφύγιο της οργάνωσης Αρκτούρος. 
Δείτε από κοντά λύκους, αρκούδες και άλλα θηλαστικά, σε 
ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, παρακολουθήστε τις 
ενημερωτικές εκθέσεις και μάθετε τα πάντα για τη ζωή τους. 
Άφιξη στα Λουτρά Πόζαρ, το απόγευμα. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
 ► 6η μέρα: Λουτρά Πόζαρ
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια φυσιολατρική διαδρομή 
με τα πόδια στο Μαύρο Δάσος και στις Σπηλιές στο 
διπλανό φαράγγι με την παρθένα φύση. Οι ιαματικές 
πηγές αναβλύζουν σε υψόμετρο 360 -390 μ. σε σταθερή 
θερμοκρασία 37 βαθμών. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του 
νερού συνιστώνται για διάφορες παθήσεις. Ευκαιρία 
λοιπόν να απολαύσετε τα ιαματικά νερά, είτε στα φυσικά 
καταρρακτάκια, είτε στην οργανωμένη εξωτερική πισίνα, 
είτε σε παρακείμενα υπερσύγχρονα υδροθεραπευτήρια με 
απολαυστικές ανέσεις, επομένως μην ξεχάσετε το μαγιό σας.
► 7η μέρα: Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα - Καβάλα
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την μαγευτική Βόρειο Ελλάδα 
με προορισμό την Καβάλα, ενδιάμεση στάση θα κάνουμε 
στους εντυπωσιακούς καταρράκτες της Έδεσσας. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας στην Καβάλα και διανυκτέρευση.
► 8η μέρα: Πρέβεζα - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος και ακολουθεί 
περιήγηση της Καβάλας. Νωρίς το μεσημέρι μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Καβάλας για το ταξίδι της επιστροφής με 
πολλές και ευχάριστες αναμνήσεις.

Μεγαλουπόλεις με αέρα κοσμοπολίτικο, ιστορικά σημεία 
όπως είναι το Μουσείο της Βεργίνας με τον τάφο του Φίλιππου 
Β’ αλλά και η Παναγία του Σουμελά  είναι μερικές από τις στά-
σεις που θα πραγματοποιήσουμε σε αυτό το ταξίδι. Ένα ταξίδι 
αντιθέσεων αφού από τις μεγαλουπόλεις θα μεταφερθούμε 
μέσα από μια φυσιολατρική διαδρομή ανάμεσα στο δάσος, 
τα φαράγγια και τη παρθένα φύση με τελικό μας προορισμό 
τις ιαματικές πηγές στα Λουτρά Πόζαρ με τις θεραπευτικές 
τους ιδιότητες.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Καβάλα – Λάρνακα.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Μία αποσκευή 20kg και μία χειραποσκευή 5kg.
►Δύο (2) βράδια σε ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη.
►Δύο (2) βράδια σε ξενοδοχείο 3* στην Καστοριά και στα Λουτρά Πόζαρ.
►Δύο (2) δείπνα στο ξενοδοχείο της Καστοριάς.
►Ένα (1) βράδυ σε ξενοδοχείο 3* στην Καβάλα.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα
►Πρόγευμα καθημερινά..
►Έμπειρος αρχηγός – συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού.
►Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Καβάλα

Καβάλα
Λάρνακα

12:30 - 14:30
15:15 - 17:15

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
11/07, 18/07, 25/07, 22/08, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 11/07, 18/07, 25/07, 22/08, 01/08, 
08/08, 15/08, 22/08

Θεσσαλονίκη - Βεργίνα -Παν. Σουμελά - Καστοριά - Δισπήλιο - 
Πρέσπες - Νύμφαιο - Αρκτούρος - Λουτρά Πόζαρ  - Έδεσσα

ΜΑΓΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ
8 μέρες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρ/κλ. Δί/κλ. Μον/
κλ.

Παιδί (εως 
12 χρονών)

11/07 ΒΒ €635 €635 €770 €529

18/07, 22/08 ΒΒ €665 €665 €800 €559

01/08, 08/08, 15/08 ΒΒ €695 €695 €830 €589

Κωδ. XRGRE3

Από € 635
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα - Καβάλα - Θεσσαλονίκη                                                                    
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για Καβά-
λα. Άφιξη, παραλαβή και αναχωρούμε για Θεσσαλονίκη. Άφι-
ξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ 
προτείνουμε διασκέδαση στα Λαδάδικα. Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και γνωριμία με την πόλη του Θερμαϊκού. Θα πε-
ράσουμε από τον Λευκό Πύργο, θα δούμε την Ροτόντα, την 
Καμάρα και την Αγ.Σοφία. Θα ανηφορήσουμε στην Άνω Πόλη 
που βρίσκονται τα Κάστρα για μια πανοραμική θέα της πόλης 
και κατηφορίζοντας θα κάνουμε στάση στον Άγ.Δημήτριο. Το 
απόγευμα ελεύθερο για ψώνια ή να απολαύσετε τον καφέ σας 
στην πλατεία Αριστοτέλους. Διανυκτέρευση. 
► 3η μέρα: Θεσσαλονίκη - Αμφίπολη - Σπήλαιο Αλιστράτης - 
Δράμα - Καβάλα
Πρόγευμα και αναχώρηση για Αμφίπολη που οι ανασκαφές 
το τελευταίο διάστημα έφεραν στο φως αρκετά μυστικά. 
Συνεχίζουμε για το σπήλαιο Αλιστράτης με τους σταλαγμίτες 
και σταλακτίτες και μετά για την Δράμα. Θα έχουμε μία 
σύντομη περιήγηση στο κέντρο της πόλης και στις πηγές της 
Αγ.Βαρβάρας. Τέλος, στη διαδρομή μας προς την Καβάλα, θα 
δούμε το Βαπτιστήριο της Λυδίας και θα περάσουμε από τους 
Φιλίππους. Άφιξη στην Καβάλα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος ελεύθερος για περιδιάβαση στην πόλη. Το βράδυ 
μπορείτε να απολαύσετε την βόλτα σας στην παραλία. 
Διανυκτέρευση. 
► 4η μέρα: Καβάλα - Σταυρούπολη - Θρακικά Τέμπη - Σμίνθη 
- Ξάνθη - Καβάλα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Παρανέστι και το μουσείο 
φυσικής ιστορίας. Στη συνέχεια από τη Σταυρούπολη με τρένο 
θα πραγματοποιήσουμε μια από τις γραφικότερες διαδρομές 
της Ελληνικής φύσης, στα Θρακικά Τέμπη. Θα επισκεφτούμε 
το Πομακοχώρι Σμίνθη, όπου οι κάτοικοι είναι Έλληνες στην 
υπηκοότητα και μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Το μεσημέρι 
θα καταλήξουμε στην Ξάνθη όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο 
για γεύμα και περιήγηση στην παλιά πόλη με τα σοκάκια και τα 
αρχοντικά. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
► 5η μέρα: Καβάλα - Θάσος - Καβάλα
Η μέρα είναι αφιερωμένη στο καταπράσινο διαμάντι του 
Β.Αιγαίου, την Θάσο. Θα περάσουμε από την Κεραμωτή 
στο νησί με καράβι και θα πραγματοποιήσουμε το γύρο 
απολαμβάνοντας τη γραφικότητα. Θα προσκυνήσουμε στο 
μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Το απόγευμα επιστροφή 
στην Καβάλα και χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης. Το 
βράδυ μπορείτε να απολαύσετε τη βόλτα σας στο παραλιακό 
μέτωπο με τα ταβερνάκια και καφετέριες. Διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Καβάλα - Νέα Κάρβαλη - Κομοτηνή - Δάσος Δαδιάς 
- Σουφλί - Αλεξανδρούπολη
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Καβάλα. Πρώτη στάση στον 

Ιερό Ναό Αγ.Γρηγορίου του Θεολόγου στη Νέα Καρβάλη. 
Συνεχίζουμε για την Κομοτηνή μία πόλη που τα τελευταία χρόνια 
έχει εκσυγχρονιστεί και συνυπάρχει αρμονικά ο Χριστιανικό και 
το Μουσουλμανικό στοιχείο. Πορευόμαστε προς το ακριτικό 
Σουφλί, γνωστό για τα υφαντά και τα μεταξωτά του. Ελεύθερος 
χρόνος. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το χωριό Δαδιά, με 
το δάσος του, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε Εθνικό Πάρκο,  
και θα καταλήξουμε στην Αλεξανδρούπολη με τον πανύψηλο 
φάρο της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
► 7η μέρα: Αλεξανδρούπολη - Διδυμότειχο - Βόρειος Έβρος 
- Ορεστιάδα 
Πρόγευμα και ακολουθώντας μια μοναδική διαδρομή θα 
γνωρίσουμε πανέμορφα χωριά στον Βόρειο Έβρο. Πρώτη 
στάση το Διδυμότειχο μετά θα συναντήσουμε το Παλιούρι 
και θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγ.Παντελεήμονα, 
συνεχίζουμε για τον παραδοσιακό οικισμό των Mεταξάδων, 
μετά στο Αλεποχώρι, με την ονομαστή μεταβυζαντινή 
εκκλησία του Αγ.Αθανασίου. Ο δρόμος στην συνέχεια θα μας 
φέρει στον Πεντάλοφο, όπου θα επισκεφθούμε τα εργαστήρια 
υφαντικής και μουσικών οργάνων και θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα. Ο επόμενος σταθμός θα είναι τα Πετρωτά με τις 
μυλόπετρες. Συνεχίζοντας την πορεία μας, θα περάσουμε από 
τα Μαράσια για να καταλήξουμε στην Ορεστιάδα όπου θα 
επισκεφτούμε το λαογραφικό μουσείο. Κατηφορίζοντας προς 
την Αλεξανδρούπολη θα περάσουμε από το Πύθιο, για να 
δούμε τον Πύργο, πρωτοπόρο έργο φρουριακής βυζαντινής 
αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος 
και διανυκτέρευση.
► 8η μέρα: Αλεξανδρούπολη - Πόρτο Λάγος - Καβάλα - 
Λάρνακα
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Αλεξανδρούπολη με 
προορισμό το αεροδρόμιο Καβάλας. Κατά τη διαδρομή μας 
θα επισκεφθούμε τη λίμνη Βιστωνίδα και το γραφικό Πόρτο 
Λάγος με την Παναγία Παντάνασσα και την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου, που βρίσκονται μέσα στη λιμνοθάλασσα πάνω 
σε δύο νησίδες και που μας οδηγεί σε αυτές ξύλινη γέφυρα. 
Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της 
Καβάλας για το ταξίδι της επιστροφής με πολλές και ευχάριστες 
αναμνήσεις.

Σε αυτή τη περιήγηση θα έχετε την δυνατότητα να γνωρίσετε 
μερικές από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας.  Γνωρίστε τον 
Έβρο και την φυσική ομορφιά του πιο απομακρυσμένου ση-
μείου της Ελλάδας. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα- Καβάλα-Λάρνακα.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Μία αποσκευή 20kg και μία χειραποσκευή 5kg.
►Τρία (3) βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλονίκη.
►Δυο (2) βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* στην Καβάλα.
►Δυο (2) βράδια σε παραλιακό ξενοδοχείο 5* στην Αλεξανδρούπολη.
►Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την Θάσο.
►Εισιτήριο τρένου για τα Θρακικά Τέμπη.
►Έμπειρος αρχηγός-συνοδός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
►Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Καβάλα

Καβάλα
Λάρνακα

12:30 - 14:30
15:15 - 17:15

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρίκλινο Δίκλινο Μονόκλι-
νο

Παιδί (εως 
12 χρονών)

 11/07, 22/08 ΒΒ €699 €699 €855 €529

18/07, 25/07 ΒΒ €729 €729 €875 €549

01/08, 08/08, 15/08 ΒΒ €769 €769 €915 €589

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 
15/08, 22/08

Καβάλα - Θεσσαλονίκη - Αμφίπολη - Σπήλαιο Αλιστράτης - Δράμα - 
Σταυρούπολη - Θρακικά Τέμπη - Σμίνθη - Ξάνθη - Θάσος - Νέα Κάρβαλη - 
Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη - Βόρειος Έβρος - Ορεστιάδα - Πόρτο Λάγος 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΡΑΚΗΣ
8 μέρες

Κωδ. XRKAV1

Από € 699
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα - Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Πάτρα                                                      
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για την 
Ζάκυνθο. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο λιμάνι όπου 
θα πάρουμε το φέρρυ μπόουτ για την Κυλλήνη. Άφιξη και 
αναχώρηση για την Πάτρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ξεκούραση. Το απόγευμα θα κάνουμε την περιήγηση μας 
στην πόλη της Πάτρας και θα επισκεφτούμε τον μεγαλοπρε-
πή Ναό του Αγίου Ανδρέα. Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Πάτρα - Μέγα Σπήλαιο - Αγία Λάβρα - Καλάβρυτα - 
Οδοντωτός - Διάκοπτο - Πάτρα
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα διαδρομή 
μέχρι την ιστορική Μονή Αγ.Λαύρας. Από εδώ ξεκίνησε η 
Επανάσταση του 1821, όταν στο προαύλιό της ο Παλαιών 
Πατρών Γερμανός όρκισε τους οπλαρχηγούς για το ξεκίνημα 
του Αγώνα. Η επόμενη στάση η Μονή Μέγα Σπηλαίου, που 
είναι σκαρφαλωμένη πάνω σ’ ένα βράχο. Εδώ βρίσκεται η 
εικόνα της Παναγίας της Μεγαλοσπηλαιώτισσας, θεωρείται 
έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και είναι φτιαγμένη από κερί και 
μαστίχα. Η θέα και το τοπίο συγκλονίζουν. Χρόνος ελεύθερος 
στα Καλάβρυτα για γεύμα και νωρίς το απόγευμα θα πάρου-
με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο που θα μας πάρει μέχρι το 
Διακοπτό. Η διαδρομή είναι μοναδική μέσα από το φαράγγι 
του Βουραϊκού ποταμού που αποτελεί ένα από τα ωραιότερα 
φυσικά αξιοθέατα της Ελλάδας και έχει χαρακτηριστεί η θεα-
ματικότερη σιδηροδρομική γραμμή των Βαλκανίων. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Πάτρα - Αρχαία Ολυμπία - Καλαμάτα
Πρόγευμα και αναχωρούμε με κατεύθυνση νότια προς τον 
αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας, εδώ που ο Αλφειός και ο 
Κλαδέος ποταμός σμίγουν με ηρεμία, εδώ που γεννήθηκαν τα 
πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης και της ευγενούς άμιλλας, 
εδώ που οι αθλητές αγωνίζονταν για έπαθλο το στεφάνι 
αγριελιάς και που οι πόλεις κράτη πραγματοποιούσαν 
εκεχειρία πολέμου από το 776 π.χ. Ξενάγηση στον 
αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο. Χρόνος ελεύθερος και η 
διαδρομή μας συνεχίζεται για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, 
Καλαμάτα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος 
ελεύθερος για περιπάτους και επίσκεψη στον Iερό Ναό 
Υπαπαντής, πολιούχου της πόλης. Διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Καλαμάτα - Μεθώνη - Κορώνη - Πύλος - Καλαμάτα
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη Νοτιότερη 
Χερσόνησο της Ελλάδας. Μετά το πρόγευμα θα περάσουμε 
από την Μεσσήνη, θα δούμε την καστρόπολη της Κορώνης, 
την Φοινικούντα με την καταπληκτική θάλασσα και θα 
καταλήξουμε στη Μεθώνη με το Ενετικό Κάστρο. Συνεχίζουμε 
για την Πύλο, που μοιάζει με μικρό νησί. Είναι κτισμένη 
αμφιθεατρικά πάνω σε δύο λόφους στη νότια πλευρά του 
Ναβαρίνου. Θα δούμε την πλατεία των τριών Ναυάρχων, 
το επιβλητικό φρούριο του Νιόκαστρου, το Παλαιόκαστρο, 
το υδραγωγείο, το νησί της Σφακτηρίας και επίσκεψη στον 
μεγαλοπρεπή ναό της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Καθοδόν 
προς την Καλαμάτα θα σταματήσουμε στην Λιμνοθάλασσα 
της Γιάλοβας που είναι καταφύγιο μεταναστευτικών πουλιών. 
Επιστροφή στην Καλαμάτα και διανυκτέρευση.
► 5η  μέρα: Καλαμάτα - Αγ. Θεοδώρα Βάστας - Καλαμάτα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την εκκλησία της Αγ. Θεοδώρας 
Βάστας. Το θέαμα μοναδικό καθώς αντικρίζουμε την εκκλησία 
του 10ου αιώνα που αναβλύζουν πολλά νερά και στη σκεπή 
της έχουν φυτρώσει πανύψηλα πλατάνια. Χρόνος ελεύθερος 
για γεύμα και για να απολαύσουμε το τοπίο. Επιστροφή 
νωρίς το απόγευμα στην Καλαμάτα. Διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Καλαμάτα - Κυλλήνη - Ζάκυνθος
Αποχαιρετούμε την Καλαμάτα με προορισμό το λιμάνι 

της Κυλλήνης όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι που 
θα μας μεταφέρει στην Ζάκυνθο. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα κάνουμε 
την περιήγηση της πόλης. Θα ανηφορίσουμε στον λόφο 
Στράνη, εκεί που ο εθνικός ποιητής Δ. Σολωμός εμπνεύστηκε 
τον Εθνικό Ύμνο, ατενίζοντας το πολιορκημένο Μεσολόγγι. 
Συνεχίζουμε για τον λόφο της Μπούχαλης όπου θα έχουμε 
πανοραμική θέα της πόλης της Ζακύνθου και καταλήγουμε 
στην εκκλησία του Αγ. Διονυσίου, πολιούχου του νησιού 
όπου βρίσκεται η λάρνακα με το σκήνωμα του Αγίου. Χρόνος 
ελεύθερος και διανυκτέρευση.
► 7η μέρα: Ζάκυνθος
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το παραλιακό θέρετρο 
Λαγανά, η περιοχή είναι γνωστή κυρίως για την χελώνα 
Καρέτα-Καρέτα. Επιστροφή στην πόλη για να δούμε τα 
αξιοθέατα τη Πλατεία Σολωμού, τη Βιβλιοθήκη, το Βυζαντινό 
μουσείο, το μουσείο Σολωμού-Κάλβου και την πλατεία Αγ. 
Μάρκου. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με 
Ζακυνθινές καντάδες.
► 8η μέρα: Ζάκυνθος - Λάρνακα
Πρόγευμα και το πανέμορφο σκηνικό που ζήσαμε αυτές τις 8 
μέρες ολοκληρώνεται με την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο 
για την πτήση προς Λάρνακα, με την υπόσχεση ότι θα 
επαναλάβουμε αυτό το μαγευτικό ταξίδι.

Η Πελοπόννησος μαζί με την Ζάκυνθο συνθέτουν μερικούς 
από τους ωραιότερους φυσικούς πίνακες της Ελλάδας. Ένα 
σκηνικό μιας απέραντης ομορφιάς με το «φιόρο του λεβάντε» 
να ξεχωρίζει από όλους τους υπόλοιπους προορισμούς του 
ταξιδιού. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι σε αυτό το νησί εμπνεύ-
στηκε ο Διονύσιος Σολωμός τον Εθνικό μας Ύμνο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Πρέβεζα - Λάρνακα.
►Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
►Μία αποσκευή 20kg και μία χειραποσκευή 5kg
►Διαμονή για 7 βράδια σε ξενοδοχεία 3* και 4*.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κυλλήνη – Ζάκυνθος – Κυλλήνη.
►Οδοντωτός Καλάβρυτα - Διακοφτό
►Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
►Επαγγελματίας ξεναγός στην Αρχαία Ολυμπία.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Ζάκυνθος

Ζάκυνθος
Λάρνακα

07:00 - 09:20
10:05 - 12:05

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 
23/08

Πρέβεζα - Μεσολόγγι - Ναύπακτος - Αράχωβα - Δελφοί - 
Καρπενήσι - Λίμνη Πλαστήρα - Μετέωρα - Μέτσοβο -Άρτα   

ΖΑΚΥΝΘΟΣ &
ΓΥΡΟΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
8 μέρες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Στις αναχωρήσεις 19/7 και 26/7 το πρόγραμμα ενδέχεται να εκτελεστεί 
αντίστροφα, χωρίς να παραλείπετε οτιδήποτε από το πρόγραμμα.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρ/κλ. Δί/κλ. Μον/
κλ.

Παιδί (εως 
12 χρονών)

19/07, 26/07, 23/08 ΒΒ €759 €759 €935 €599

02/08, 09/08, 16/08 ΒΒ €799 €799 €975 €629

Κωδ. XRZAK

Από € 759



56

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα - Πρέβεζα - Μεσολόγγι - Πάτρα - 
Κυλλήνη - Ζάκυνθος                                                                      
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για την 
Πρέβεζα . Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση μέσω της Ιονί-
ας οδού και αφού διασχίσουμε την γέφυρα Αντίρριο - Ρίο 
φτάνουμε στην Πάτρα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και στην 
συνέχεια προσκύνημα στον Άγ. Ανδρέα. Συνεχίζουμε για το 
λιμάνι της Κυλλήνης όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι που 
θα μας μεταφέρει στην Ζάκυνθο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο και χρόνος ελεύθερος . Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Ζάκυνθος
Μετά το πρωινό, ξεκινά η περιήγησή μας. Ανηφορίζουμε για 
τον λόφο Στράνη, εκεί ο εθνικός ποιητής Δ. Σολωμός εμπνεύ-
στηκε τον Εθνικό Ύμνο, ατενίζοντας το πολιορκημένο Με-
σολόγγι. Συνεχίζουμε για τον λόφο του Μπόχαλη όπου θα 
έχουμε πανοραμική θέα της πόλης της Ζακύνθου και κατα-
λήγουμε στην εκκλησία του Αγίου Διονυσίου, πολιούχου του 
νησιού όπου βρίσκεται η λάρνακα με το σκήνωμα του Αγίου. 
Κατόπιν θα επισκεφθούμε το παραλιακό θέρετρο Λαγανά, η 
περιοχή είναι γνωστή κυρίως για την χελώνα Καρέτα-Καρέτα. 
Επιστροφή στην πόλη για να δούμε τα αξιοθέατα της Πλατεία 
Σολωμού, τη Βιβλιοθήκη, το Βυζαντινό μουσείο, το μουσείο 
Σολωμού-Κάλβου και την πλατεία Αγίου Μάρκου. Το βράδυ 
προαιρετική διασκέδαση σε ταβέρνα με Ζακυνθινές καντάδες.
► 3η μέρα: Ζάκυνθος - Κεφαλονιά
Μετά το πρόγευμα αποχαιρετούμε την πόλη της Ζακύνθου 
και κατευθυνόμαστε βόρεια προς το λιμάνι του Αγίου 
Νικολάου όπου με το καράβι θα περάσουμε στην Πεσάδα, 
Κεφαλονιάς. Επιβίβαση στο πούλμαν και η περιήγηση μας 
ξεκινά με επίσκεψη στο Ναό της Παναγίας Φιδούσας. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση. Το απόγευμα 
ακολουθεί περιήγηση του Αργοστολίου, θα περπατήσουμε 
στο λιθόστρωτο, πιθανόν υπό τους ήχους φιλαρμονικής, 
θα συναντήσουμε το Αρχαιολογικό μουσείο καθώς και την 
Βαλλιάνειο βιβλιοθήκη. Διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Κεφαλονιά
Μετά το πρόγευμα η γνωριμία μας με το νησί αρχίζει με 
επίσκεψη στο Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, προστάτη 
και πολιούχου του νησιού. Συνεχίζουμε για το Λιμνοσπήλαιο 
Μελισσάνη και προαιρετική βαρκάδα στην υπόγεια λίμνη 
με τα γαλαζοπράσινα νερά. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 
το γραφικό Ληξούρι όπου θα έχουμε περιήγηση και χρόνο 
ελεύθερο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
► 5η μέρα: Κεφαλονιά - Λευκάδα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα
Πρόγευμα και αναχωρούμε προς το λιμάνι της Σάμης. 
Επιβίβαση και με πορεία μεταξύ Ιθάκης και Κεφαλονιάς 

άφιξη στο λιμάνι της Βασιλικής στη Λευκάδα. Πρώτα θα 
επισκεφτούμε το παραθαλάσσιο Νυδρί, απέναντι από τον 
Σκορπιό και συνεχίζουμε για τη Μονή Φανερωμένης και για 
την πόλη της Λευκάδας. Το οδοιπορικό μας συνεχίζεται με 
κατεύθυνση την Ηγουμενίτσα όπου με καράβι θα περάσουμε 
στην Κέρκυρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Κέρκυρα
Πρόγευμα και περιήγηση. Ξεκινάμε με το Αχίλλειο, ανάκτορο 
της Αυτοκράτειρας της Αυστρίας, Σίσι, συνεχίζουμε στο 
Κανόνι-Ποντικονήσι με το γραφικό νησάκι και την εκκλησία 
της Παναγίας. Περνώντας από το Μον Ρέπο καταλήγουμε 
στην κεντρική πλατεία Σπιανάδα που θεωρείται η 
μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων. Περπατάμε το περίφημο 
πεζόδρομο του Λιστόν και καταλήγουμε στην μεσαιωνική 
πόλη της Κέρκυρας. Εκεί θα επισκεφθούμε τον Ναό του 
Αγ.Σπυρίδωνα, πολιούχο του νησιού, το Δημαρχείο, το παλιό 
και το νέο Φρούριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
► 7η μέρα: Κέρκυρα - Πάργα - Εκβολές Αχέροντα - Πρέβεζα
Πρόγευμα και μεταφορά στο λιμάνι της Κέρκυρας όπου με 
καράβι θα φτάσουμε στην Ηγουμενίτσα και αναχώρηση 
οδικώς κατά μήκος των ακτών του Ιονίου για να απολαύσουμε 
την πανέμορφη διαδρομή. Πρώτη στάση η γραφική Πάργα 
με το κάστρο της και τα όμορφα στενά της, το μεσημέρι θα 
μας βρει στην Αμμουδιά, στις εκβολές του Αχέροντα. Χρόνος 
ελεύθερος και προαιρετική βαρκάδα στον ποταμό Αχέροντα. 
Νωρίς το απόγευμα θα βρισκόμαστε στην Πρέβεζα. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Συνεχίζουμε την 
περιήγηση μας στην πόλη , στα πλακόστρωτα δρομάκια για 
να δούμε το σπίτι όπου έζησε ο ποιητής Καρυωτάκης, την 
Μητρόπολη, με το ενετικό ρολόι του 1752, το Σαιτάν Παζάρ, 
την Κεντρική αγορά της πόλης και θα καταλήξουμε στον 
παραλιακό πεζόδρομο με τις καφετέριες και τις παραδοσιακές 
ψαροταβέρνες. Διανυκτέρευση.
► 8η μέρα: Πρέβεζα - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα αφήνουμε αυτό πανέμορφο σκηνικό και 
κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την 
πτήση προς Λάρνακα.

Τα νησιά του Ιονίου ευλογημένα από την θάλασσα με τα ζα-
φειρένια της νερά σας καλωσορίζουν σε ένα επίγειο παράδει-
σο. Νησιά που οι πόλεις τους ξεχωρίζουν από την ιδιαίτερη 
τους αρχιτεκτονική, επηρεασμένη από την Ενετοκρατία, τα κά-
στρα τους πευκώνες που αγγίζουν την θάλασσα αλλά και τις 
εξωτικές τους παραλίες. Νησιά κοσμοπολίτικα με φιλόξενους 
κατοίκους λάτρεις της μουσικής και της διασκέδασης.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Πρέβεζα - Λάρνακα.
►Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
►Μία αποσκευή 20kg και μία χειραποσκευή 5kg
►Διαμονή για 7 βράδια σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία 3*
►Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
►Δύο (2) δείπνα στο ξενοδοχείο της Κέρκυρας.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κυλλήνη – Ζάκυνθος, Ζάκυνθο – Κεφαλονιά, Κεφα-
λονιά – Λευκάδα, Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.
►Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
►Φ.Π.Α.

Λάρνακα  
Πρέβεζα

Πρέβεζα
Λάρνακα

07:05 - 09:20
10:05 - 12:00

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρίκλινο Δίκλινο Μονόκλι-
νο

Παιδί (εως 
12 χρονών)

10/07, 17/07, 
24/07, 31/07 ΒΒ €779 €779 €965 €569

07/08, 14/08, 21/08 ΒΒ €819 €819 €995 €599

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 
14/08, 21/08 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ:
ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
 ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

8 μέρες

Πρέβεζα - Μεσολόγγι  - Πάτρα - Κυλλήνη - Ζάκυνθος - 
Κεφαλονιά - Λευκάδα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Πάργα

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Κωδ. XRAKT2

Από € 779
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα - Χανιά                                                                     
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση 
για τα Χανιά της Κρήτης. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στο κέντρο των Χανιών. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο και χρόνος ελεύθερος για 
να κάνετε την βόλτα σας στο γραφικό λιμανάκι. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Χανιά
Μετά το πρόγευμα ακολουθεί περιπατητική περιήγηση της 
πόλης των Χανιών, θα δούμε μεταξύ άλλων τη Δημοτική αγο-
ρά, την αγορά δερμάτινων ειδών, το Ενετικό λιμάνι, το Αρχαι-
ολογικό, το Λαογραφικό και το Ναυτικό Μουσείο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.
► 3η μέρα: Χανιά (Προαιρετική Εκδρομή στο Θέρισο και το 
Οροπέδιο Ομαλού)
Πρωινό και μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για να 
περπατήσετε στο κέντρο της πόλης, να κάνετε τα ψώνια 
σας ή να κάνετε το μπάνιο σας σε μια από τις παραλίες της 
γύρω περιοχής. Ακόμα μπορείτε να λάβετε μέρος σε μια 
προαιρετική εκδρομή στο γραφικό χωριό Θέρισος και στο 
Οροπέδιο Ομαλού για να δείτε το φαράγγι της Σαμαριάς. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Χανιά - Λίμνη Κουρνά - Ρέθυμνο - Μονή Αρκαδίου 
- Ηράκλειο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Ηράκλειο όπου θα μείνουμε 
τα επόμενα 4 βράδια. Πρώτη στάση θα κάνουμε στην λίμνη 
Κουρνά, την μοναδική φυσική λίμνη γλυκού νερού στην 
Κρήτη. Συνεχίζουμε για την πόλη του Ρεθύμνου, με τα Ενετικά 
διατηρητέα κτίρια, το κάστρο της Φιορέτσας και τις κρήνες 
του Ριμόντι. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετικό γεύμα. Νωρίς 
το απόγευμα θα επισκεφτούμε την ιστορική Μονή Αρκαδίου, 
σύμβολο ελευθερίας και αγώνα του Κρητικού λαού. Άφιξη 
στο Ηράκλειο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση. 
► 5η μέρα: Ηράκλειο - Κνωσός - Μοναστήρι  Επανωσήφι - 
Οινοποιείο
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για ξενάγηση στο παλάτι 
του θρυλικού βασιλιά Μίνωα, την Κνωσό. Μετά συνεχίζουμε 
προς το ανδρικό μοναστήρι του Επανωσήφι που είναι 
αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο και πρόκειται για μια από 
τις πιο πλούσιες μονές της Κρήτης αλλά και η μεγαλύτερη 
σε αριθμό μοναχών. Στο μοναστήρι υπάρχουν πολύτιμα 
κειμήλια, σταυροί, ευαγγέλια και άμφια. Επόμενη στάση θα 
κάνουμε σε οινοποιείο, όπου θα γίνει προβολή όλης της 
παραγωγικής διαδικασίας ενώ στην αίθουσα γευσιγνωσίας 
θα γίνει δοκιμή κρασιών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το 
απόγευμα. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Ηράκλειο (Προαιρετική Εκδρομή στα Ανώγεια και 
Ζωνιανά)
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας. Εμείς σας 
προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο ιστορικό χωριό 
Ανώγεια που θεωρείται ένας από τους πιο τουριστικούς 
προορισμούς και στο σπήλαιο Σφεντόνη με αναρίθμητους 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες να διακοσμούν τις αίθουσες 
του. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
► 7η μέρα: Ηράκλειο - Άγιος Γεώργιος Σεληνάρι - Σπιναλόγκα 
- Ελούντα - Άγιος Νικόλαος - Ενυδρείο
Πρόγευμα και αναχωρούμε προς την ανατολική πλευρά της 
Κρήτης, πρώτη επίσκεψη θα κάνουμε στην εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου στο Σεληνάρι. Συνεχίζουμε για την Πλάκα και

θα πάρουμε το καραβάκι για να επισκεφτούμε το ιστορικό 
νησί της Σπιναλόγκας και γνωστό λόγω της ταινίας το Νησί. Σε 
μικρή απόσταση από την Πλάκα βρίσκεται η κοσμοπολίτικη 
Ελούντα, το πολυτελέστερο θέρετρο του νησιού με την 
παγκόσμια ακτινοβολίας φήμη του. Επόμενη στάση θα γίνει 
στον γραφικό Άγιο Νικόλαο με την περίφημη «Λίμνη» που 
αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης, χρόνος 
ελεύθερος και καθοδόν προς Ηράκλειο θα επισκεφτούμε το 
περίφημο Ενυδρείο «θαλασσόκοσμος» στις Γούρνες, που 
είναι ένα από τα καλύτερα ενυδρεία της Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής. Στο ενυδρείο φιλοξενούνται περισσότεροι 
από 1500 θαλάσσιου οργανισμοί, με τα καρχαριοειδή να 
προκαλούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Επιστροφή στο 
Ηράκλειο, δείπνο και διανυκτέρευση.
► 8η μέρα: Ηράκλειο - Χανιά - Τάφοι Βενιζέλων - Αεροδρόμιο 
Χανιών - Λάρνακα
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην πόλη του Ηρακλείου. 
Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο Χανιών. 
Καθοδόν θα σταματήσουμε για επίσκεψη στους Τάφους των 
Βενιζέλων που βρίσκονται λίγο έξω από τα Χανιά. Πτήση για 
Λάρνακα.

«Όλου του κόσμου τα νησιά που είναι στον πλανήτη, πάλι μαζί 
δεν κάνουνε την ομορφιά σου Κρήτη!» Σπάνια φυσική ομορ-
φιά μεσογειακού πολιτισμού και ιστορίας σε ένα νησί που το 
έχουμε αγαπήσει για τις μαντινάδες, τη ρακί, τον πεντοζάλη 
αλλά και για την παραδοσιακή κουζίνα του με τη μεσογειακή 
διατροφή.  Στη Κρήτη συναντά κανείς ολόκληρη την Ελλάδα σε 
μια μικρογραφία της. Ενετικά λιμάνια, φάροι, ξωκλήσια και αρ-
χαιολογικοί χώροι ξεδιπλώνουν την ιστορία του νησιού. Ένας 
τόπος με γνήσια φιλοξενία που θα σας μείνει αξέχαστη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Χανιά - Λάρνακα.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Μία αποσκευή 20kg και μία χειραποσκευή 5kg.
►Εισιτήριο καραβιού για Σπιναλόγκα.
►Τοπικός ξεναγός.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Τρία (3) βράδια στο ξενοδοχείο KYDON 4* τα Χανιά.
►Τέσσερα  (4) βράδια στο ξενοδοχείο ΑTLANTIS 5* στο Ηράκλειο.
►Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
►Επτά (7) δείπνα στα ξενοδοχεία.
►Έμπειρος αρχηγός - συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
►Φ.Π.Α.

Λάρνακα  
Χανιά

Χανιά
Λάρνακα

18:05 - 20:00
20:45 - 22:15

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρίκλινο Δίκλινο Μονόκλι-
νο

Παιδί (εως 
12 χρονών)

10/07, 17/07, 
24/07, 31/07 ΒΒ €775 €775 €1020 €479

07/08, 14/08, 21/08 ΒΒ €799 €799 €1055 €499

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 
14/08, 21/08 

ΚΡΗΤΙΚΗ
ΛΕΒΕΝΤΙΑ

8 μέρες

Χανιά - Ρέθυμνο - Μονή Αρκαδίου - Ηράκλειο - Κνωσσός - 
Σπιναλόγγα - Ελούντα - Άγιος Νικόλαος

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Από € 775

Κωδ. XRCRE
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνακα - Αθήνα                                                                   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση 
για Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας. Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Άνδρος - Αγία Μαρίνα - Τήνος
Η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην Άνδρο και Τήνο. Αναχώ-
ρηση νωρίς το πρωί για Ραφήνα απ’ όπου με καράβι θα πάμε 
στην Άνδρο. Θα προσκυνήσουμε στο μοναστήρι της Αγ.Μα-
ρίνας όπου βρίσκεται ο γέροντας Κυπριανός. Συνεχίζουμε για 
τη Μονή Αγ.Νικολάου που βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα 
της Παναγίας της Μυροβλίτισσας και ακολούθως θα πά-
ρουμε το καράβι για Τήνο όπου θα διανυκτερεύσουμε.
► 3η μέρα: Τήνος - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την εκκλησία της Παναγίας 
Μεγαλόχαρης στην Τήνο. Αφού προσκυνήσουμε, θα έχουμε 
χρόνο ελεύθερο να περπατήσουμε στα στενά δρομάκια 
του νησιού. Εάν ο χρόνος το επιτρέπει θα προσκυνήσουμε 
στο γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας. Στη συνέχεια 
με καράβι θα επιστρέψουμε στη Ραφήνα και από εκεί στο 
ξενοδοχείο μας στην Αθήνα. Διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Αθήνα - Μονή Παναγίας Γοργοεπηκόου - Ισθμός 
- Ναύπλιο - Παναγία Μαλεβή - Τρίπολη
Πρόγευμα και αναχώρηση για Τρίπολη. Πρώτος μας σταθμός 
η Μονή Παναγίας Γοργοεπήκοου. Θα περάσουμε από τον 
Ισθμό και θα επισκεφθούμε το Ναύπλιο. Συνεχίζουμε για το 
Κεφαλάρι και το γραφικό εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής 
με το εντυπωσιακό σπήλαιο της Παναγίας Κεφαλαρίτισσας. 
Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε προς τον Πάρνωνα όπου 
βρίσκεται η Ιστορική Μονή της Παναγίας Μαλεβής για 
να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα της. Τελικός 
προορισμός μας η Τρίπολη. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα 
σας στην πλατεία του Άρεως. Διανυκτέρευση.
► 5η μέρα: Τρίπολη - Αγ.Θεοδώρα - Σπάρτη - Μυστράς - Άγ. 
Σαράντα - Τρίπολη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το λιμάνι της Σάμης. Επιβίβαση 
και με πορεία μεταξύ Ιθάκης και Κεφαλονιάς άφιξη στο 
λιμάνι της Βασιλικής στη Λευκάδα. Πρώτα θα επισκεφτούμε 
το παραθαλάσσιο Νυδρί, απέναντι από τον Σκορπιό και 
συνεχίζουμε για τη Μονή Φανερωμένης και για την πόλη της 
Λευκάδας. Το οδοιπορικό μας συνεχίζεται με κατεύθυνση την 
Ηγουμενίτσα όπου με καράβι θα περάσουμε στην Κέρκυρα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Τρίπολη - Αθήνα - Λάρνακα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος 
με ενδιάμεσες στάσεις για το ταξίδι της επιστροφής.

Μια εναλλακτική μορφή τουρισμού για όσους θέλουν να γνω-
ρίσουν την μεγαλοπρέπεια της πίστης τους και να έρθουν πιο 
κοντά στη Θρησκεία τους. Η ανάγκη αυτή αποτελεί τον κύριο 
λόγο επίσκεψης σε συγκεκριμένους προορισμούς. Ένα ταξίδι 
που το χαρακτηρίζει έντονη θρησκευτικότητα αφού περιλαμ-
βάνει πολύ σημαντικά και αξιόλογα θρησκευτικά προσκυνή-
ματα. Κύριος στόχος η ξεκούραση της ψυχής και του πνεύμα-
τος. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
►Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων.
►Διαμονή  σε ξενοδοχεία 3*.
►Πρόγευμα καθημερινά.
►Εισιτήρια φέρρυ-μποουτ για Άνδρο και Τήνο.
►Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
►Φ.Π.Α.

Λάρνακα  
Αθήνα

Αθήνα
Λάρνακα

12:55 - 14:50
16:50 - 18:35

- - 

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρίκλινο Δίκλινο Μονόκλι-
νο

Παιδί (εως 
12 χρονών)

12/07 ΒΒ €635 €635 €750 €469

19/07, 26/07, 23/08 ΒΒ €659 €659 €775 €489

02/08, 09/08, 16/08 ΒΒ €699 €699 €815 €529

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 
16/08, 23/08 (Με πτήσεις της Emirates Airlines) 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ
6 μέρες

Άνδρος - Αγία Μαρίνα - Τήνος - Ναύπλιο - Παναγία Γοργοεπήκοου - 
Παναγία Μαλεβή - Τρίπολη - Αγ.Θεοδώρα - Σπάρτη 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
►Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Το πρόγραμμα ενδέχεται να εκτελεστεί με διαφορετική σειρά.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.

Κωδ. XLGRE2

Από € 635
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
► 1η μέρα: Λάρνaκα - Αθήνα  - Τρίπολη                                                    
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρη-
ση για το αεροδρόμιο Αθηνών. Άφιξη, παραλαβή και αναχώ-
ρηση για Τρίπολη, καθοδόν θα κάνουμε μια σύντομη στάση 
στον Ισθμό της Κορίνθου και συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο 
μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. Το 
βράδυ θα περπατήσουμε μέχρι την κεντρική Πλατεία Άρεως. 
Διανυκτέρευση.
► 2η μέρα: Τρίπολη - Μονή Μαλεβής - Ναύπλιο - Τρίπολη
Πρόγευμα και αναχωρούμε προς την Ιστορική Μονή της Πα-
ναγίας Μαλεβής. Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουμε για το 
πανέμορφο Ναύπλιο, πλούσιο σε πολιτιστικά στοιχεία και 
γεμάτο με ιστορικά γεγονότα. Πρώτα θα επισκεφτούμε το επι-
βλητικό κάστρο Παλαμήδι και μετά θα κάνουμε τον περίπατο 
μας στην Παλιά Πόλη. Θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Σπυ-
ρίδωνα, το κτίριο που έγινε η δολοφονία του πρώτου Έλληνα 
κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, την επιβλητική Πλατεία Συ-
ντάγματος με τα δύο τούρκικα τζαμιά, ένα από τα οποία χρη-
σιμοποιήθηκε για συνέδρια της πρώτης βουλής των Ελλήνων 
και το σήμα κατατεθέν της πόλης, το Μπούρτζι. Αργά το από-
γευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στην Τρίπολη.
► 3η μέρα: Τρίπολη - Σπήλαιο Δυρού - Γύθειο - Νεάπολη
Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Τρίπολη, με κατεύθυνση 
τα λιμναία σπήλαια του Δυρού όπου θα εκπλαγούμε από τα 
περίεργα σχήματα και τους χρωματισμούς που δημιουργούν 
οι σταλακτίτες και οι σταλαγμίτες, δεκάδες μέτρα κάτω από 
τη γη. Επόμενη στάση το Γύθειο, ένα από τα ωραιότερα 
παραλιακά και παραδοσιακά χωριά της Λακωνίας. Άφιξη 
στην Νεάπολη νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διανυκτέρευση.
► 4η μέρα: Νεάπολη - Κύθηρα
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα Κύθηρα. Μετά το 
πρόγευμα θα πάρουμε το καράβι που θα μας μεταφέρει σε μια 
ώρα στα πανέμορφα Κύθηρα, που κρύβουν μεγαλοπρεπή 
κάστρα, ορεινά χωριά και δαντελωτές ακτές. Το θρησκευτικό 
συναίσθημα των κατοίκων είναι βαθιά ριζωμένο, αφού εδώ 
υπάρχουν περίπου 350 εκκλησίες, ξωκλήσια και ιστορικά 
μοναστήρια. Περιήγηση των Κυθήρων για να δούμε την 
ολόλευκη Χώρα, το Καψάλι και το Λιβάδι. Μετά την επίσκεψη 
στο σημαντικότερο προσκύνημα του νησιού την Ιερά Μονή 
Παναγίας Μαρτιδιώτισσας θα έχουμε χρόνο ελεύθερο. Με 
καραβάκι θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
► 5η  μέρα: Νεάπολη - Ελαφόνησος - Μονεμβασιά
Πρόγευμα και ακολουθεί εκδρομή με καραβάκι στην 
γραφική Ελαφόνησο. Η φύση μας μαγεύει στο γραφικό 
αυτό ψαρονήσι, με τις παγκοσμίως γνωστές παραλίες, 
την αλιευτική ιστορία και τη βυθισμένη πολιτεία. Χρόνος 
ελεύθερος για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας και ξεκούραση. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε την 
καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Φθάνοντας μπροστά 
στα μάτια μας εμφανίζεται η ανεπανάληπτη εικόνα του 
βράχου της Μονεμβασιάς. Αξέχαστες οι εντυπώσεις από την 
περιδιάβαση στην Παλιά Πόλη. Αρχοντικά, αψίδες, Ενετικά 
Οικόσημα, Βυζαντινές εκκλησίες με σημαντικότερες του 
Ελκομένου Χριστού και της Αγίας Σοφίας, σπίτια με εξώστες 
στο πέλαγος, συνθέτουν μία μοναδική εικόνα. Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
► 6η μέρα: Νεάπολη - Μυστράς - Σπάρτη - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το Μυστρά που βρίσκεται 

5χλμ δυτικά από τη Σπάρτη. Κάτω από το κάστρο όλα - 
παλάτια και εκκλησίες, οχυρώσεις και πύλες, αρχοντικά και 
σπίτια, δρόμοι και κρήνες - καταγράφουν την ανεπανάληπτη 
ιστορική διαδρομή της έδρας του Δεσποτάτου του Μορέως. 
Συνεχίζουμε για την Σπάρτη όπου μετά την περιήγησή μας 
στην πόλη, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Άφιξη στην Αθήνα 
αργά το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος.
► 7η μέρα: Αθήνα
Μετά το πρόγευμα η μέρα είναι ελεύθερη στην Αθήνα. Σας 
προτείνουμε να κάνετε ένα διασκεδαστικό ταξίδι ξενάγησης 
της Αθήνας, διάρκειας 60 λεπτών στα αξιοθέατα και τα 
μνημεία του ιστορικού κέντρου της, στην Πλάκα, στο 
Μοναστηράκι, στην αρχαία αγορά και στην Ακρόπολη με το 
Happy Train. Διανυκτέρευση.
► 8η μέρα: Πρέβεζα - Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος. Νωρίς το απόγευμα 
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αθήνας με γεμάτες βαλίτσες 
από το γαλάζιο και πράσινο της Ελλάδας.

Αρχαία μνημεία, μεσαιωνική ομορφιά και χωριά με σπάνια φυ-
σική ομορφιά είναι αυτά που κάνουν την Πελοπόννησο να ξε-
χωρίζει. Στη Πελοπόννησο συναντά κανείς όλη την ιστορία της 
μεσογείου να αποτυπώνεται μονάχα σε ένα τόπο. Σε όλους 
τους προορισμούς της Πελοποννήσου υπάρχει το ίδιο χαρα-
κτηριστικό, αυθεντική ομορφιά, πολιτισμός και ιστορία. Το ταξί-
δι αυτό περιλαμβάνει και εκδρομές στα Κύθηρα και την Ελαφό-
νησο. Ένα ταξίδι στην «πατρίδα της ελιάς» μέσα από το οποίο 
θα γνωρίσετε μερικά από τα πιο όμορφα τοπία της Ελλάδας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
►Δύο (2) βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* superior στην Τρίπολη.
►Τρία (3) βράδια σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 3* superior στη Νεάπολη.
►Δύο (2) βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα.
►Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
►Τρία (3) δείπνα στο ξενοδοχείο της Νεάπολης.
►Έμπειρος αρχηγός – συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού.
►Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα 
με το πρόγραμμα.
►Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Ελαφόνησο.
►Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κύθηρα.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
►Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων.
►Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο.

Λάρνακα  
Αθήνα

Αθήνα
Λάρνακα

12:55 - 14:40
16:50 - 18:35

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 
12/08, 19/08

Αθήνα - Τρίπολη - Ναύπλιο - Γύθειο - Νεάπολη - Κύθηρα - 
Ελαφόνησος - Μονεμβασιά - Μυστράς - Σπάρτη - Πρέβεζα 

ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

8 μέρες

*Κατ. Οργανωμένο Τιμοκατάλογος

Ημερομηνίες Διατ. Τρ/κλ. Δί/κλ. Μον/
κλ.

Παιδί (εως 
12 χρονών)

08/07 ΒΒ €669 €669 €810 €469

15/07, 22/07, 29/07 ΒΒ €699 €699 €835 €489

05/08, 12/08, 19/08 ΒΒ €749 €749 €885 €539

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Στις αναχωρήσεις 08/7 και 19/7 το πρόγραμμα ενδέχεται να εκτελεστεί 
αντίστροφα, χωρίς να παραλείπετε οτιδήποτε από το πρόγραμμα.
►Για τους όρους και προϋποθέσεις του πακέτου επικοινωνήστε με έναν 
αντιπρόσωπο του γραφείου μας.
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους.
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως 
έχει συμφωνηθεί.

Κωδ. XRGRE1

Από € 669



60

Η Ρόδος βρίσκεται ανάμεσα στο Αιγαίο πέλαγος και τις ακτές 
της Μέσης Ανατολής όπως ακριβώς και η Κύπρος με την Αί-
γυπτο. Αύτος είναι και ο λόγος που το νησί γνώρισε πολλούς 
πολιτισμούς με το πέρασμα των χρόνων. Τα σημάδια των δι-
αφορετικών πολιτισμών είναι εμφανής στη τέχνη, τη γλώσσα 
και την αρχιτεκτνική του νησιού. Είναι το μεγαλύτερο από τα 
δωδεκάνησα και η Μεσαιωνική Πόλη της πρωτεύουσας του 
νησιού αποτελεί πόλη Παγκόσμιας πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
8 μέρες

Το σχήμα της μοιάζει με ημισέληνο και έχει δημιουργηθεί από 
τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές εκρήξεις στον κόσμο. Σήμερα ότι 
απομένει είναι βυθισμένο στο ηφαίστειο και τη καλντέρα. Στην 
άκρη τη Καντέρας έχουν κατασκευαστεί τα εκπληκτικά χωριά 
του νησιού με Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και φυσικά με θέα τη 
θάλασσα. Η αρχαία Θήρα, η Οία και το Ημεροβίγλι είναι μερι-
κά από αυτά, με το τελευταίο να έχει θέα στο ηφαίστειο. Η Σα-
ντορίνη φημίζεται για το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα, το ηφαίστειο 
και τα υπερπολυτελή θέρετρα της. *Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος

Carina 2* (Πόλη) - Κλιματισμός πληρωτέος στο ξενοδοχείο από € 419

Lomeniz 3* (Πόλη) από € 499

Butterfly 3* (Πόλη) από € 499

Mimoza Suite Hotel 3* (Πόλη) από € 499

La vita 4* (Πόλη) - Το δείπνο προσφέρεται στο ξενοδοχείο Petit 
Palais από € 529

Amphitrion Boutique 4* (Πόλη) από € 559

Blue Sky 4* (Πόλη) από € 659

Mediterranean 4* (Πόλη) από € 699

Rodian Amathus Beach 5* (Ιξιά) - Forest View Rooms από € 729

Rodian Amathus Beach 5* (Ιξιά) - Elits Suites Sea View Rooms από € 1525

Best Western Plaza 4* (Πόλη) από € 769

Louis Colossos Beach 4* (Καλλιθέα) - Κρατήσεις και εξόφληση 
μέχρι 31/05/2016 από € 799

Louis Colossos Beach 4* (Καλλιθέα) - Κρατήσεις μετά την 
01/06/2016 από € 859

Petit Palais 4* (Πόλη) από € 775

Grand Hotel Mitsis 5* (Πόλη) από € 929

ΡΟΔΟΣ
 

8 μέρες

Οι προτάσεις μας:

► Απολαύστε ένα γεύμα στη κοιλάδα με τις 
πεταλούδες.
► Βόλτες στα στενά του νησιού.
► Τα ψώνια σας στις τοπικές αγορές. 
► Προσκύνημα στα μοναστήρια του 
Νησιού.
►Περπατήστε στο λιμάνι της πόλης.
►Επισκεφτείτε τα μουσεία της πόλης.

Παλιά Πόλη
Ρόδος

Κρητικά
Κρεμαστή

Παραδείσι

Φαληράκι
Κοσκινού

ΠλατάνιαΣάλακας

Εμπώντας

Θεολόγος
Καλοβάρδα

Κρητηνιά

Μονόλιθος
Ασκληπιείο

Απλοκακιά

Πρασονήσι

Γεννάδι
Κιόταρι

Πεύκοι

Λίνδος

Κάλαθας
Λόρδος

Αφάντου

Αρχάγγελος

Καλλιθέα

Λάρνακα  
Ρόδος

Ρόδος
Λάρνακα

19:00 - 20:20
21:05 - 22:20

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Ρόδος – Λάρνακα
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►1 αποσκευή 20kg & 1 χειραποσκευή 5kg 
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
►Μεταφορές, από και προς το ξενοδοχείο.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετι-
κό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08

Από € 419 Από € 499

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08

Οι προτάσεις μας:

► Το ηλιοβασίλεμα είναι ότι πιο 
ρομαντικό μπορείτε να συναντήσετε 
στην Σαντορίνη.
► Τα ψώνια σας στις τοπικές αγορές 
► Προσκύνημα στα μοναστήρια του 
Νησιού.
►Επίσκεψη στη Παλαιά και Νέα Καμένη 

Π.Καμένη

Ν.Καμένη
Θηρασία

Οία
Μπαξέδες

Ημ.Βίγλι

Φηροστεφάνι

Φηρά/Θήρα

Μονόλιθος

Καμάρι

ΠερίβολοςΕμπορείο

Ακρωτήρι

Λάρνακα  
Σαντορίνη

Σαντορίνη
Λάρνακα

18:55 - 19:55
20:40 - 22:00

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Σαντορίνη – Λάρνακα
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►1 αποσκευή 20kg & 1 χειραποσκευή 5kg 
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
►Μεταφορές, από και προς το ξενοδοχείο.
►Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετι-
κό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Kamarella 3* (Καμάρι) από € 499

Sunrise 2* (Φηρά) από € 589

Ersi Apts 3 keys (Φηρά) από € 619

Erato Apts 3 keys (Φηρά) από € 659

Oceanis Beach 4* (Καμάρι - Μονόλιθος) από € 709

New Charoula 3 keys (Φηρά) από € 739

Splendour 5* (Φηρά) από € 899

El Grego 4* (Φηρά) από € 989

Παλαιά και Νέα Καμένη:
Σύμφωνα με τους γεωλόγους ερευνητές εδώ είναι τα νεώτερα 
ηφαιστειακά πετρώματα ολόκληρης της Ελλάδας. Υπάρχουν 
τρεις ορμίσκοι τους οποίους μπορείτε να προσεγγίσετε για να 
κάνετε μπάνιο. Τα νερά είναι ζεστά ενώ ανάμεσα στη Παλαιά 
και τη Νέα Καμένη η θάλασσα έχει ένα έντονο πράσινο χρώ-
μα. Στον Άγιο Νικόλαο της Παλιάς καμένης μπορείτε να κάνετε 
ιαματικά θειούχα λουτρά.

Κωδ. XRJTRΚωδ. XRRHO

*Παρακαλούμε για τον πλήρη τιμοκατάλογο των πακέτων αυτών να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.plutontravel.com.cy ή να επικοινωνείτε μαζί μας.
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Η Θάσος είναι το πράσινο νησί με την μεγάλη ιστορία και την 
κοσμοπολίτικη τουριστική κίνηση. Το νησί των σειρήνων κατά 
τη μυθολογία. Αναδύεται από τα γαλάζια κύματα για να στολί-
σει το Βόρειο Αιγαίο. ‘Eνα νησί με ιστορία και παράδοση που 
γοητεύει τον ταξιδιώτη με τις φυσικές ομορφιές του, την εναλ-
λαγή του γαλάζιου και του πράσινου που κυριαρχεί σ’ ολό-
κληρο το χώρο. Ένας προορισμός στον οποίο μπορείτε να 
ηρεμήσετε αφού αποπνέει μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης και ξε-
γνοιασιάς αφού οι επισκέπτες του είναι εκλεκτοί. Ένα νησί που 
δεν έχει επηρεαστεί ακόμη από τον μαζικό τουρισμό. Ένα καλά 
κρυμμένο μυστικό ολόκληρης της Ελλάδας.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
8 μέρες

Οι Βορειοελλαδίτες δηλώνουν ότι η Χαλκιδική έχει μια ιδιαίτε-
ρη ομορφιά που ξεχωρίζει από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα τρία 
πόδια της Χαλκιδικής, Κασσάνδρα, Σιθωνιά και Άθως συνδυ-
άζουν σμαραγδένιες παραλίες με καταπράσινα πευκόφυτα 
δάση. Το τρίτο πόδι Άθως είναι απαγορευμένο για τις γυναίκες 
καθώς φιλοξενεί το Άγιο Όρος, τα υπόλοιπα όμως θα σας 
προσφέρουν αμέτρητες ώρες διασκέδασης. Ψαροταβέρνες, 
μπαράκια, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακά χωριά και ονει-
ρεμένα ξενοδοχεία συνθέτουν τα κομμάτια της Χαλκιδικής η 
οποία αποτελεί τον τέλειο τουριστικό προορισμό τόσο για οι-
κογένειες αλλά και για παρέες.

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Aethria 3* (Λιμένας) - Κλιματισμός πληρωτέος στο ξενοδοχείο από € 559

Pavlidis 2* (Λιμένας) από € 559

Pegasus Hotel 3* (Λιμένας) από € 599

Korina 2* (Σκάλα Ποταμιάς) από € 635

Mary’s Luxury Studios 3 keys (Χρυσή Ακτή) από € 699

Kamari Beach 3* (Ποτός) από € 739

Evalion 3* (Χρυσή Αμμουδιά) από € 855

Ilio Mare Beach 5* (Σκάλα Πρίνου) από € 859

Louloudis 3* (Παχύς - Adults Only) από € 879

Blue Dream Palace 4* (Τρυπητή) από € 999

Makryammos Bungalows 4* (Μακρύαμμος) από € 1039

Royal Paradise 5* (Ποτός) από € 1045

*Παρακαλούμε για τον πλήρη τιμοκατάλογο των πακέτων αυτών 
να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.plutontravel.com.cy ή να 
επικοινωνείτε μαζί μας στο 24 821 777.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετι-
κό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08

Από € 559Από € 499

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
09/07, 16/07, 23/07, 30/07,  06/08, 13/08, 20/08,

Λάρνακα  
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη
Λάρνακα

06:55 - 08:55
10:15 - 12:15

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Λάρνακα
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►1 αποσκευή 32kg & 1 χειραποσκευή 10kg 
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
►Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

ΘΑΣΟΣ
 

8 μέρες

Λάρνακα  
Καβάλα

Καβάλα
Λάρνακα

12:30 - 14:30
15:15 - 17:15

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Καβάλα – Λάρνακα.
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►Μία αποσκευή μέχρι 20 kg και μια χειραποσκευή μέχρι 5 kg
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
►Μεταφορές προς/απο το ξενοδοχείο
►Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κεραμωτή – Θάσο – Κεραμωτή
►Μεταφορές, από και προς το ξενοδοχείο.
►Φ.Π.Α.

Θάσος

Αλυκή

Παναγιά
Μακρύαμμος

Ποταμιά

Ποτός

Κοίνυρα

Αστρίδα

ΘεολόγοςΠευκάριΛιμενάριο

Καλλιράχη

Σκάλα
Σωτήρος Πρίνος

ΡαχώνιΟι προτάσεις μας:

► Καταδύσεις, ιστιοπλοϊα και 
θαλάσσια σπόρ είναι οι κύριες 
δραστηριότητες που θα συναντήσετε 
στο νησί. 
► Το νησί προσφέρει περιήγηση με 
άλογα. Μια μοναδική εμπειρία. 

Άγιον Όρος

Ουρανούπολη

Ιερισσός

Στρατώνι

Ολυμπιάδα

Στάγγιρα

Παλαιοχώρι

Πυργαδίκια

Όρμος Παναγίας
Βουρβουρού

Βατοπέδι

Σάρτη

ΚαλαμίτσιΠόρτι 
Κουφό

Πόρτο 
Καρράς

Αγ. Κυρ-
ιακή

Πετράλωνα

 Ν.
Καλλικράτεια

Ν.
Ποτείδαια

Πευκοχώρι
Κρυοπηγή

Παλιούρι
Ποσείδι

Κασσάνδρεια

Σάνι

Γεροπλάτανος

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Calypso Hotel 3* (Χανιώτη - Κασσάνδρα) από € 499

Stratos Hotel 3* (Άφυτος - Κασσάνδρα) από € 499

Tropical Hotel 3* (Χανιώτη - Κασσάνδρα) από € 579

Macedonian Sun 3* (Καλλιθέα - Κασσάνδρα) Κρατήσεις μετά 
από την 01/06/2016 από € 619

Lesse Hotel 4* (Χανιώτη - Κασσάνδρα) από € 649

Kriopigi Beach Hotel 4* (Κρυοπηγή - Κασσάνδρα) από € 669

Pallini Beach 4* (Καλλιθέα - Κασσάνδρα) Κρατήσεις μετά από 
την 01/06/2016 από € 759

Ammon Zeus 4* (Καλλιθέα - Κασσάνδρα) από € 739

Athena Pallas Village 5* (Ακτή Ελιάς - Σιθωνία) από € 829

Blue Dolphin 4* (Μεταμόρφωση - Σιθωνία) από € 839

Porto Carras Meliton Beach 5* (Nέος Μαρμαράς - Σιθωνία) από € 1029

Porto Carras Sithonia Beach 5* (Nέος Μαρμαράς - Σιθωνία) από € 1175

* Αναχωρήσεις όλη τη βδομάδα και ειδικές τιμες σε οικογένειες HB και All 
Inclusive. Δείτε περισσότερα στο www.plutontravel.com.cy

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εκδρομές και Μεταφορές
►Ταξιδιωτική Ασφάλεια
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρε-
τικό ή προτεινόμενο.

Οι προτάσεις μας:

► Απολαύστε τις παραλίες
► Το υπέροχο καταπράσινο τοπίο 
που σας περιτρυγυρίζει.
► Τα αξιοθέατα και τα μουσεία
► Τα ψώνια σας στις τοπικές αγορές 
► Τη σπηλιά των Πετραλώνων.

Κωδ. XRTHAΚωδ. XRPVK
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Η κωμόπολη της Πάργας βρίσκεται βορειοδυτικά της Πρέβεζας 
και φημίζεται ιδιαίτερα για το πολυσύχναστο τουριστικό της θέ-
ρετρο που αποτελεί ένα από τους δημοφιλέστερους προορι-
σμούς του Νομού Πρέβεζας με ανάμεικτα στοιχεία Ηπείρου και 
Ιονίου. Ακριβώς απέναντι από την πόλη θα συναντήσετε το 
γραφικό νησάκι της Παναγιάς με την ομώνυμη εκκλησία ενώ 
δεκαπέντε χιλιόμετρα έξω από την πόλη βρίσκεται το σημαντι-
κότερο αρχαίο μνημείο της περιοχής το Νεκρομαντείο του Αχέ-
ροντα που οι αρχαίοι έλληνες πίστευαν ότι ο ποταμός ήταν οι 
Πύλες του «Κάτω Κόσμου». Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 
η πόλη συνδέεται μέσω ακτοπλοΐας με τους Παξούς και τους 
Αντίπαξους, την Κέρκυρα και τη Λευκάδα.  Εμεις προτείνουμε 
να πραγματοποιήσετε εκδρομές στα γύηρω αξιοθέατα και να 
πραγματοποιήσετε πεζοπορίες και καταδύσεις.

ΛΕΥΚΑΔΑ 
8 μέρες

Το νησί του Ιονίου που θα ερωτευτείτε αμέσως μόλις πατήσετε 
το πόδι σας. Το όνομα της είναι ομώνυμο με το μεγαλύτερο 
ακρωτήριο του νησιού «Λευκάτας» που διαθέτει μια μοναδική 
φυσική ομορφιά. Η δημοφιλέστερη από τις παραλίες της εί-
ναι το «Πόρτο Κατσίκι» με την ολόλευκη ξανθή άμμο της και τα 
πεύκα που φτάνουν μέχρι και τη θάλασσα. Το νησί που μπορεί 
να καλύψει τις ανάγκες του κάθε ταξιδιώτη, αφού ανάμεσα σε 
αυτούς που το επιλέγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές 
είναι άνθρωποι με σκάφη αναψυχής, λάτρεις των θαλάσσιων 
σπορ, οικογένειες που αναζητούν ένα μέρος για ήσυχες οικο-
γενειακές διακοπές και φυσικά νέοι που αναζητούν ξεφάντωμα 
μέχρι πρωίας στα μπαράκια των παραλιών του νησιού.

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Villa Avli 3 keys (Πάργα) από € 469

Galini Hotel 1* (Πάργα) από € 499

Villa Diamond Studios 4 keys (Περιοχή Κρυονέρι) από € 499

Alkyon Gardens / Studios  2 keys (Πάργα) από € 529

San Nektarios 1* (Πάργα) από € 559

Paradise Hotel 1* (Πάργα) από € 579

Acrothea Boutique Hotel 3* (Περιοχή Κρυονέρι) από € 659

Palatino Hotel 3* (Πάργα - Deluxe Parga View Rooms) από € 869

Palatino Hotel 3* (Πάργα - Deluxe Sea View Rooms) από € 885

ΠΑΡΓΑ
 

8 μέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Πρέβεζα – Λάρνακα
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►1 αποσκευή 20kg & 1 χειραποσκευή 5kg 
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
►Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 
31/07, 04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08, 25/08

Από € 469 Από € 499

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 
31/07, 04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08, 25/08

Πάργα

Λύχνος
Σαρακίνικο

Αγία

Κρανιά

Αγία Κυριακή
Χρυσογιάλι

Παναγία

- -

Λάρνακα  
Πρέβεζα

Πρέβεζα
Λάρνακα

18:15 - 20:35
21:20 - 23:40

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων:
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08

Λάρνακα  
Πρέβεζα

Πρέβεζα
Λάρνακα

07:05 - 09:20
10:05 - 12:00

Οι προτάσεις μας:

► Απολαύστε τις παραλίες
► Τα ψώνια σας στις τοπικές αγορές 
► Επισκεφτείτε το Νεκρομαντείο, το 
Ζάλογγο και τη λιμνοθάλασσα του 
Αμβρακικού Κόλπου.
► Τα θαλάσσια σπορ που προσφέρονται
στις παραλίες.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εκδρομές και Μεταφορές
►Ταξιδιωτική Ασφάλεια
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρε-
τικό ή προτεινόμενο.

Βασιλική

Σύβοτα
Πόρος

Ν.Μεγανήσι
Άγιος Πέτρος

Πόρτο Κατσίκι

Άγιος Νικήτας

Λευκάδα

Λυγία

Νικιάνα

Περιγιάλι

Νυδρί

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Πρέβεζα – Λάρνακα
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►1 αποσκευή 20kg & 1 χειραποσκευή 5kg 
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
►Μεταφορές, από και προς το ξενοδοχείο.
►Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

- -

Λάρνακα  
Πρέβεζα

Πρέβεζα
Λάρνακα

18:15 - 20:35
21:20 - 23:40

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων:
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08

Λάρνακα  
Πρέβεζα

Πρέβεζα
Λάρνακα

07:05 - 09:20
10:05 - 12:00

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εκδρομές.
►Ταξιδιωτική Ασφάλεια.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρε-
τικό ή προτεινόμενο.

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Alexandros Studios 3 keys (Πόλη) από € 499

Lefkas 3* (Πόλη) από € 635

Porto Lygia 3* (Λυγιά  - Mountain View Rooms) από € 629

Porto Lygia 3* (Λυγιά - Sea View Rooms) από € 675

Ionion Star 3* (Πόλη) από € 715

Agnadi Suites 5 keys (Νικιάνα) από € 739

Porto Galini 4* (Νικιάνα) από € 755

Ionian Blue Hotel & Bungalows 5* (Νικιάνα - Superior Sea View 
Rooms) από € 879

Οι προτάσεις μας:

► Απολαύστε τις παραλίες
► Το υπέροχο καταπράσινο τοπίο που 
σας περιτρυγυρίζει.
► Τα αξιοθέατα και τα μουσεία.
► Τα ψώνια σας στις τοπικές αγορές.
► Τα θαλάσσια σπορ που προσφέρονται 
στις παραλίες.

Κωδ. XRLEFΚωδ. XRPAR

*Παρακαλούμε για τον πλήρη τιμοκατάλογο των πακέτων αυτών να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.plutontravel.com.cy ή να επικοινωνείτε μαζί μας.
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ΠΡΕΒΕΖΑ 
8 μέρες

Η Πρέβεζα είναι προικισμένη με φυσική ομορφιά. Τεράστιες πε-
δινές εκτάσεις και μαγευτικές παραλίες με αμμουδερές ακρο-
γιαλιές με καταγάλανα νερά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. 
Μια αλλιώτικη πρόταση για διακοπές αφού αυτά που προσελ-
κύουν τους επισκέπτες της είναι το οικοσύστημα με τους ποτα-
μούς, τις λίμνες και τους υγροτόπους της αλλά και τους σπου-
δαίους αρχαιολογικούς της χώρους. Η μαγευτική θέα προς το 
Ιόνιο δεν θα μπορούσε να περιγραφεί παρά μόνο με εικόνες. 
Προσφέρει διακοπές μακριά από τους πολυσύχναστους του-
ριστικούς προορισμούς. Στη διαδρομή μέχρι τον Άγιο Σώστη, 
μπορείτε να απολαύσετε και τα δελφίνια στον Αμβρακικό. Αξί-
ζει να επισκεφτείτε τη λιμνοθάλασσα του Αμβρακικού, το Ζά-
λογγο και το Νεκρομαντείο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 
31/07, 04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08, 25/08

Από € 599Από € 609

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/07, 14/07, 17/07, 21/07, 24/07, 28/07, 
31/07, 04/08, 07/08, 11/08, 14/08, 18/08, 21/08, 25/08

ΣΥΒΟΤΑ
 

8 μέρες

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Preveza City 2* (Πρέβεζα) από € 609

Margarona Royal Hotel 3* (Περίχωρα Πρέβεζας) από € 619

Dioni Boutique Hotel 3* (Πρέβεζα) από € 689

Οι προτάσεις μας:

► Απολαύστε τις παραλίες και 
τα θαλάσσια σπορ.
► Το υπέροχο καταπράσινο 
τοπίο που σας περιτρυγυρίζει.
► Τα αξιοθέατα και τα μουσεία.
► Τα ψώνια σας στις τοπικές 
αγορές. 
► Επισκεφτείτε το Νεκρομαντείο 
και το  Ζάλογγο.
► Παρακολουθήστε τα πουλιά 
στη λιμνοθάλασσα του 
Αμβρακικού Κόλπου.

Πρέβεζα

Μύτικας

Καστροσυκιά
Ρίζα

Λυγιά
Λούτσα

Πάργα

Αγιά

Ζάλογγος

Νεκρομαντείο
Καναλλάκι

Γλυκή
Κερασώνα

Φιλιππιάδα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Πρέβεζα – Λάρνακα
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►1 αποσκευή 20kg & 1 χειραποσκευή 5kg 
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
►Μεταφορές, από και προς το ξενοδοχείο.
►Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

- -

Λάρνακα  
Πρέβεζα

Πρέβεζα
Λάρνακα

18:15 - 20:35
21:20 - 23:40

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων:
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08

Λάρνακα  
Πρέβεζα

Πρέβεζα
Λάρνακα

07:05 - 09:20
10:05 - 12:00

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εκδρομές.
►Ταξιδιωτική Ασφάλεια.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρε-
τικό ή προτεινόμενο.

Τα Σύβοτα της Θεσπρωτίας είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό με 
καταπράσινο τοπίκο που αγγαλιάζει την θάλασσα. Ένα μονα-
δικό μπλε που αποτελεί φόντο μιας ειδυλλιακής εικόνας. Το χω-
ριό περιβάλλεται από τα νησάκια Άγιος Νικόλαος και Μαύρο 
Όρος ενώ αποτελεί εφαλτήριο για μια διαδρομή στα ιστορικά 
αλλά και τα φυσικά μνημεία της Ηπείρου. Οι εξαιρετικές πα-
ραλίες της περιοχής των Συβότων ξεχωρίζουν για τη σπάνια 
και φυσική τους ομορφιά και βρίσκονται κοντά στο χωριό. Η 
ιστορία συνδέει τα νησάκια στον όρμο των Συβότων κατά τον 
Θουκιδίδη «Σύβοτα Νησιά» μεταξύ των οποίων το 433 πχ. έγινε 
η ναυμαχία μεταξύ των Κερκυραίων και των Κορινθίων κατά 
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. 

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Mega Ammos 3* (Σύβοτα) από € 599

Filakas 3* (Σύβοτα) από € 689

Sivota Diamond Spa resort 5* (Σύβοτα) από € 869

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Πρέβεζα – Λάρνακα
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►1 αποσκευή 20kg & 1 χειραποσκευή 5kg 
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
►Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

- -

Λάρνακα  
Πρέβεζα

Πρέβεζα
Λάρνακα

18:15 - 20:35
21:20 - 23:40

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων:
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08

Λάρνακα  
Πρέβεζα

Πρέβεζα
Λάρνακα

07:05 - 09:20
10:05 - 12:00

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εκδρομές.
►Ταξιδιωτική Ασφάλεια.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρε-
τικό ή προτεινόμενο.

Κωδ. XRSYVΚωδ. XRPVK

*Παρακαλούμε για τον πλήρη τιμοκατάλογο των πακέτων αυτών να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.plutontravel.com.cy ή να επικοινωνείτε μαζί μας.
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Το νησί της Ζακύνθου είναι διεθνώς γνωστό με το όνομα «Τζά-
ντε» ή «Φιόρο του Λεβάντε» σύμφωνα με τους Βενετσιάνους 
και ανήκει στα Επτάνησα. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί σε 
πληθισμό του Ιονίου και είναι σίγουρα ένα από τα νησιά που 
έχει να προσφέρει πολλά στους επισκέπτες της. Η πόλη έχει κτι-
στεί πρόσφατα και διαθέτει υπέροχους πεζόδρομους και σο-
κάκια στα οποία μπορείτε να περπατήσετε.  Στην πλακόστρω-
τη πλατεία του Αγίου Μάρκου θα συναντήσετε τις καφετέριες, 
τα μπαρ και τα εστιατόρια του νησιού. Μερικά από τα αξιοθέα-
τα που επιβάλλετε να επισκεφτείτε στο νησί της Ζακύνθου είναι 
το νεοκλασσικό κτίριο του Μαυσωλείου Σωλομού  - Κάλβου, 
η Καθολική εκκλησία του Αγίου Μάρκου και το παραδοσιακό 
Ρολόι. Επίκεντρο του νησιού είναι το εμπορικό κέντρο με τις 
βενετσιάνικες καμάρες και την αρχιτεκτονική φανερά επηρεα-
σμένη από λατινικά και ενετικά στοιχεία. 

ΚΕΡΚΥΡΑ 
8 μέρες

Η Κέρκυρα φημίζεται για τις υπέροχες παραλίες της. Η φυσική 
τους διαμόρφωση τους δίνει μια μοναδική ιδιαιτερότητα που 
τις κάνει από τις καλύτερες παραλίες του Ιονίου. Η πόλη του 
νησιού χαρακτηρίζεται έντονα από Βενετσιάνικα στοιχεία αλλά 
και από Αγγλικές και Γαλλικές επιρροές. Μια αρχοντική πόλη 
με πολλά αξιοθέατα όπως είναι η πλατεία Σπιλιάδα, το παλιό 
και το νέο Φρούριο, τα μουσεία της Βυζαντινής και Μεταβυ-
ζαντινής ιστορίας, και φυσικά το Ποντικονήσι που βρίσκεται 
απέναντι από το Κανόνι με την Παναγία των Βλαχερνών και τη 
στενή λωρίδα γης που το συνδέει με το υπόλοιπο νησί.  Μια 
από τις πιο γνωστές βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και το 
σημαντικότερο αρχιτεκτονικό αξιοθέατο της Κέρκυρας (Αχίλ-
λειο), κτίστηκε το 1890 με δαπάνη της αυτοκράτειρας Ελισάβετ 
της Αυστρίας και την αφιέρωσε στον Αχιλλέα από όπου πήρε 
και το όνομα της.   

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Strada Marina 3* (Πόλη - Superior Rooms) από € 599

Phoenix Hotel 3* (Πόλη) από € 629

Diana Hotel 4* (Πόλη) από € 639

Alexander Hotel 4* (Λαγανάς - Superior Rooms) από € 739

Zante Royal Resort 4* (Βασιλικός) από € 979

Zante Imperial Beach 4* (Βασιλικός) από € 999

Louis Zante Beach 4* (Λαγανάς) από € 1125

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
 

8 μέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Ζάκυνθος – Λάρνακα
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►1 αποσκευή 20kg & 1 χειραποσκευή 5kg 
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
►Μεταφορές, από και προς το ξενοδοχείο.
►Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
19/07, 26/07,  02/08, 09/08, 16/08, 23/08

Από € 599 Από € 549

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
14/07, 21/07, 28/07, 04/08,11/08, 18/08, 25/08

Οι προτάσεις μας:

► Απολαύστε τις παραλίες
► Τα ψώνια σας στις τοπικές αγορές 
► Προσκύνημα στα μοναστήρια του 
νησιού. 
► Εκδρομή στο Ναυάγιο
► Επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου 
Διονυσίου.
► Ανεβείτε μέχρι τη Μπόχαλη για 
να αγναντέψετε τη θέα του Ιόνιου 
πελάγους.
►Απολαύστε τις βόλτες σας στο 
λιμανάκι του νησιού.
►Οι χελώνες Καρέτα Καρέτα είναι 
σημαντικό κομμάτι του βιότοπου του 
νησιού.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Ταξιδιωτική Ασφάλεια
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρε-
τικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Κέρκυρα – Λάρνακα
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►1 αποσκευή 20kg & 1 χειραποσκευή 5kg 
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
►Μεταφορές, από και προς το ξενοδοχείο.
►Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εκδρομές.
►Ταξιδιωτική Ασφάλεια.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρε-
τικό ή προτεινόμενο.

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Potamaki 3* (Μπενίτσες) από € 549

Arion 3* (Πόλη) από € 609

Royal Boutique Hotel 2* (Κανόνι) από € 615

Cavalieri 4* (Πόλη) από € 699

Dassia Chandris 4* (Δασσιά) από € 959

Corfu Chandris 4*  (Δασσιά) από € 999

Οι προτάσεις μας:

► Απολαύστε τις παραλίες
► Το υπέροχο καταπράσινο τοπίο 
που σας περιτρυγυρίζει.
► Τα αξιοθέατα και τα μουσεία 
Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής 
ιστορίας.
► Τα ψώνια σας στις τοπικές αγορές 
► Προσκύνημα στην Παναγία των 
Βλαχερνών 
► Επισκεφτείτε το παλάτι τις 
αυτοκράτειρας Ελισάβετ (Σίσσι)
► Μίνι Κρουαζιέρα στους Παξούς.
►Επισκεφτείτε τα μοναστήρια του 
Άγιου Σπυρίδωνα, Παναγίας της 
Παλαιοκαστρίτισσας κ.α. 

Λάρνακα  
Ζάκυνθος

Ζάκυνθος
Λάρνακα

07:00 - 09:20
10:05 - 12:05

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08

Βασιλικός

Ζάκυνθος

Ναυάγιο

Κορίθι

Κερί
Λίμνη Κεριού

Λαγανάς
Αργάσι

Κοιλιώμενο

Άγιος Λέων

Μπόχαλη

Αλυκές
Αλικανάς

Έξω Χώρα

Αναφωνήτρια

Λάρνακα  
Κέρκυρα

Κέρκυρα
Λάρνακα

07:15 - 09:30
10:15 - 12:10

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08

Παξοί

Λευκίμη

Μπενίτσες

Κέρκυρα

Κανόνι
Ποντικονήσι

Άγιος 
Μάρκος

Ύψος

Κασσιόπη

Ρόδα
Σιδάρι

   Άγ.Στέφανος

Παλαιο-
καστρίτισσα

Άγ. Γεώργιος

Άγ. Γόρδιος
Άγ. Ματθαίος

Παξοί

Λευκίμη

Μπενίτσες

Κέρκυρα

Κανόνι
Ποντικονήσι

Άγιος 
Μάρκος

Ύψος

Κασσιόπη

Ρόδα
Σιδάρι

   Άγ.Στέφανος

Παλαιο-
καστρίτισσα

Άγ. Γεώργιος

Άγ. Γόρδιος
Άγ. Ματθαίος

Κωδ. XRCFUΚωδ. XRZAK

*Παρακαλούμε για τον πλήρη τιμοκατάλογο των πακέτων αυτών να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.plutontravel.com.cy ή να επικοινωνείτε μαζί μας.



ΣΚΙΑΘΟΣ
 

8 μέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 
26/07, 30/07, 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08

Η Σκιάθος αποτελεί πλέον ένα σύγχρονο παραθεριστικό κέ-
ντρο, με μια εξαιρετική τουριστική υποδομή. Το νησί αποτελεί 
κατεξοχήν καταφύγιο σκαφών αναψυχής. Για το λόγο αυτό έχει 
αποκτήσει ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα . Περπατώντας στα 
σοκάκια της πόλης θα μαγευτείτε από τους πλακόστρωτους 
πεζόδρομους και τα κατάλευκα σπίτια, το γραφικό λιμάνι και 
τα τέσσερα καταπράσινα νησάκια που το κυκλώνουν καθώς 
επίσης και το Μπούρτζι. Το Μπούρτζι είναι ένα μικρό κατάφυτο 
νησάκι πάνω στο οποίο βρίσκονται τα ερείπια ενός βενετσιάνι-
κου φρουρίου και τα νεοκλασικά κτίρια του παλαιού σχολείου 
που στεγάζουν σήμερα το Πολιτιστικό Κέντρο Σκιάθου.

Λάρνακα  
Σκιάθος

Σκιάθος
Λάρνακα

18:00 - 20:00
20:45 - 22:30

- -

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
► Μεταφορές
►  Ό, τι δεν αναγράφεται στο περιλαμβάνονται

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και τα 
ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε στην 
κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

Οι προτάσεις μας:

► Απολαύστε τις 
παραλίες
► Προσκύνημα στα 
μοναστήρια του νησιού. 
► Εκδρομή στη παραλία 
Λαλάρια.
►Απολαύστε τις βόλτες 
σας στο λιμανάκι 
του νησιού με θέα το 
μπούρτζι.

Μέγας 
Γιαλός

Μονή 
Ευαγγελίστριας

Λαλάρια
Κάστρο

Σκιάθος

Καναπίτσα

Αγ. Σώζων

Ξάνεμο

Μ.Άμμος

Καλαμάκι

Βρωμόλιμνος

Πούντα

Αγ. Ελένη

Μονή Παναγίας
(Κουνίστρας)

Ελιά
Ασέληνος Μ.Μανδράκι

Κουκουναριές

Αναχωρήσεις πτήσεων: 
05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07,  02/08, 06/08, 09/08, 

13/08, 16/08, 20/08, 23/08

Κωδ. XRJSI

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος

Ξενοδοχεία για τις αναχωρήσεις Τρίτης

Nicolas Studios & Apts 2* (Μεγ. Άμμος - Κρατήσεις Μετά την 
01/06/2016) από € 479

Thymis Home Apts 2* (Πόλη - Κρατήσεις μετά την 01/06/2016) από € 499

Pothos Hotel 2* (Πόλη) από € 539

Villa Xanthippi 2 keys ( Αγία Παρασκευή) από € 559

Belvedere 2* (Αχλαδιές - Κρατήσεις μετά την 01/06/2016) από € 559

Skiathos Somnia Apts 4 keys (Πόλη) από € 699

Muses Hotel 3* (Κουκουναριές - Κραρήσεις μετά την 
01/06/2016) από € 549

Esperides 4* (Αχλαδιές) από € 799

Kivo 4* (Βασιλιάς) από € 739

Skiathos Palace 4* (Κουκουναριές - Κρατήσεις μετά την 
01/06/2016) από € 969

Skiathos Princess 4* (Αγία Παρασκευή - Club Rooms) από € 1069

Ξενοδοχεία για τις αναχωρήσεις Σαββάτου

Nicolas Studios & Apts 2* (Μεγ. Άμμος - Κρατήσεις και εξόφλη-
ση μέχρι 31/05/2016) από € 449

Nicolas Studios & Apts 2* (Μεγ. Άμμος - Κρατήσεις Μετά την 
01/06/2016) από € 479

Thymis Home Apts 2* (Πόλη - Κρατήσεις και εξόφληση μέχρι 
31/05/2016 από € 479

Thymis Home Apts 2* (Πόλη - Κρατήσεις μετά την 01/06/2016) από € 499

Villa Xanthippi 2 keys ( Αγία Παρασκευή) από € 559

Pothos Hotel 2* (Πόλη) από € 539

Belvedere 2* (Αχλαδιές - Κρατήσεις μετά την 01/06/2016) από € 569

Skiathos Somnia Apts 4 keys (Πόλη) από € 699

Muses Hotel 3* (Κουκουναριές - Κραρήσεις μετγά την 
01/06/2016) από € 549

Esperides 4* (Αχλαδιές) από € 849

Kivo 4* (Βασιλιάς) από € 809

Skiathos Palace 4* (Κουκουναριές - Κρατήσεις μετά την 
01/06/2016) από € 969

Skiathos Princess 4* (Αγία Παρασκευή - Club Rooms) από € 1069

Από € 449

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Σκιάθος – Λάρνακα
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►1 αποσκευή 20kg & 1 χειραποσκευή 5kg 
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
►Μεταφορές, από και προς το ξενοδοχείο.
►Φ.Π.Α.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη:
Το σπίτι του συγγραφέα που γεννήθηκε και έζησε στο νησί και που 
τιμάται κάθε χρόνο στις 2-3 Ιανουαρίου καθώς και τις 4 Μαρτίου. Σή-
μερα αποτελεί ένα όμορφο μουσείο στο οποίο μπορείτε να ενημερω-
θείτε για τον συγγραφέα.

Παραλία Κουκουναριών:
Η παραλία αυτή είναι γνωστή και με το όνομα «Χρυσή Άμμος» και 
αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού η άμμος της λάμπει ολόχρυση κάτω από 
τον ήλιο του καλοκαιριού. Η παραλία των Κουκουναριών είναι η τρίτη 
καλύτερη της Μεσογείου και εκτός από τα πεντακάθαρα κρυστάλλινα 
νερά της η παραλία φημίζεται και για το δάσος της, που φτάνει μέχρι 
και τη θάλασσα, καθώς επίσης και για τη λιμνοθάλασσα Στροφυλιά 
που βρίσκεται μέσα στο δάσος. Ένας σπάνιος υδροβιότοπος που 
αποτελεί προστατευόμενη περιοχή.  Εδώ θα βρείτε ότι ζητάτε, καταλύ-
ματα και κάμπινγκ σε συνδιασμό με καφετέριες, ταφέρνες και ουζερί. 
Μια παραλία που τα έχει όλα. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε τα θα-
λάσσια σπορ που σας προσφέρονται.

Λαλάρια:
Βορειοανατολικά του νησιού θα συναντήσετε την παραλία Λαλάρια. 
Μια παραλία από τις ομορφότερες της Ελλάδας. Ολόλευκοι, απόκρη-
μνοι βράχοι ορθώνονται επιβλητικοί πάνω από τη θάλασσα με τον 
άνεμο να δημιουργεί από αυτούς, τα ολοστρόγγυλα λευκά βότσαλα 
που καλύπτουν την παραλία. Η «Τρύπια Πέτρα» στέκεται φρουρός πά-
ντοτε περιμένοντας τους επισκέπτες να προσεγγίσουν την παραλία με 
το πλοιάριο, αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φτάσετε σε αυτή την 
υπέροχη παραλία.

*Παρακαλούμε για τον πλήρη τιμοκατάλογο των πακέτων αυτών να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.plutontravel.com.cy ή να επικοινωνείτε μαζί μας.
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Τα Χανιά αποτελούν ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό της 
Ελλάδας, αυτό συμβαίνει γιατί προσφέρουν στους επισκέπτες 
τους ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών αφού συνδιάζουν 
τη φυσική ομορφιά με μια πλούσια ιστορία. Τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα της πόλης είναι η παλαιά πόλη, το ενετικό κάστρο, 
το Ναυτικό και το αρχαιολογικό μουσείο, το σπίτι του Ελευθέ-
ριου Βενιζέλου, το πολεμικό μουσείο. Φυσικά δεν πρέπει να 
παραλείψετε και μια βόλτα μέχρι τους τάφους των Βενιζέλων 
όπου εκτός από τα μνημεία και το εκκλησάκι του προφύτη Ηλία 
που θα συναντήσετε στο πάρκο, η θέα είναι εκπληκτική. Από 
το σημείο αυτό μπορείτε να δείτε ολόκληρη την πόλη των Χανι-
ών καθώς και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Το Ρέθυ-
μνο αποτελεί μια μικρή γωνιά πάνω στη Γή, αγκαλιασμένη από 
επιβλητικά βουνά και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, 
ζωγραφισμένη με χρώματα από την εποχή της αναγέννησης 
αλλά και ανθρώπους οι οποίοι τιμούν την φιλοξενία. Μερικά 
από τα αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφτείτε είναι η Φορτέτσα, 
το φρούριο της πόλης, από την οποία μπορείτε να θαυμάσετε 
μια μοναδική θέα, τη λίμνη του Πρέβελη, που θα σας αποζη-
μιώσει η ομορφιά της μόλις την προσεγγίσετε αφού την περι-
βάλλει ένα τροπικό τοπίο με φοίνικες και πυκνή βλάστηση, το 
λιμανάκι της πόλης και φυσικά οι παραλίες. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
8 μέρες

Το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη από τις πόλεις της Κρήτης με 
το μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού. Πρόκειται για την τέταρτη με-
γαλύτερη σε μέγεθος πόλη της Ελλάδας. Μια πόλη με τα χα-
ρακτηριστικά της Αθήνας. Μια φοιτιτούπολη γεμάτη ζωή όλο 
τον χρόνο και ατέλιωτη διασκέδαση. Ένα από τα πιο γνωστά 
αξιοθέατα της πόλης είναι η Κρήνη των Λιονταριών ανάμε-
σα στα καταστήματα και τα εστιατόρια της πόλης,  ενώ για 
τους  λάτρεις της ιστορίας η πόλη αποτελεί σημαντικό σταθμό. 
Τα ενετικά τείχη, τα οθωμανικά μνημεία, η Λότζια, η κεντρική 
αγορά, η βασιλική του Αγίου Μάρκου, ο ναός του Αγίου Τίτου 
αλλά και το Αρχαιολογικό μουσείο της πόλης, αποτελούν μια 
κιβωτό της μινωικής τέχνης. Η εικόνα όμως του Μινωικού πο-
λιτισμού, ολοκληρώνεται μόνο με μια επίσκεψη στην Κνωσσό, 
τη Φαιστό και τις Αχαρνές. Αξιόλογοι αρχαιολογικοί αλλά και 
ιστορικοί χώροι που πρόκειται να εντυπωσιάσουν μικρούς και 
μεγάλους με την ομορφιά τους. Το Μινωικό ανάκτορο, ο κύρι-
ος επισκέψιμος χώρος της Κνωσσού, βρίσκεται στον λόφο της 
Κεφάλας με εύκολη πρόσβαση τόσο στην θάλασσα όσο και 
στο εσσωτερικό της Κρήτης. Σύμφωνα με την παράδοση ήταν 
η έδρα του βασιλιά Μίνωα με συναρπαστικούς μύθους όπως 
αυτή με τον Λαβύρινθο, τον Μινώταυρο και τον Δαίδαλο  με 
τον Ίκαρο να συνδέονται με το ανάκτορο αυτό. 

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Nefeli Hotel 2* (Πόλη - Χανιά) από € 499

Arkadi Hotel 3* (Πόλη - Χανιά) από € 529

Kydon Hotel 4* ( Πόλη  - Χανιά) από € 549

Kriti Hotel 3* (Πόλη - Χανιά) από € 589

Samaria Hotel 4* (Πόλη - Χανιά) από € 709

Porto Platanias Village 4* (Πλατανιάς - Superior Studios) από € 715

Asterion Beach Resort 4* (Πλατανιάς) από € 819

Panorama Hotel 4* (Κάτω Γαλατάς) από € 869

Santa Marina Beach 4* (Αγία Μαρίνα) από € 899

Louis Creta Princess 4* (Μάλεμε - Side Sea View Rooms) από € 1015

Brascos Hotel 3* (Ρέθυμνο) από € 459

Ideon Hotel 3* (Ρέθυμνο, Superior Room) από € 529

Minos Mare 4* (Πλατανιάς) από € 715

ΧΑΝΙΑ &
ΡΕΘΥΜΝΟ

 
8 μέρες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Χανιά – Λάρνακα
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►1 αποσκευή 20kg & 1 χειραποσκευή 5kg 
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
►Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/07, 17/07, 21/07, 31/07, 07/08, 14/08, 
21/08

Από € 499 Από € 379

Κωδ. XRHERΚωδ. XRCHQ & XRRET

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 
19/08

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων:
10/07, 17/07, 24/07, 31/07, 07/08, 14/08, 21/08

Λάρνακα  
Χανιά

Χανιά
Λάρνακα

18:15 - 20:00
20:45 - 22:15

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εκδρομές και Μεταφορές
►Ταξιδιωτική Ασφάλεια
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρε-
τικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Πρέβεζα – Λάρνακα
►Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων
►1 αποσκευή 20kg & 1 χειραποσκευή 5kg 
►7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
►Μεταφορές, από και προς το ξενοδοχείο.
►Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
►Με την κράτησή σας σημαίνει ότι έχετε ελέγξει, μελετήσει τις πτήσεις και 
τα ξενοδοχεία που σας προτείνουμε και συμφωνείτε να προχωρήσουμε 
στην κράτησή τους. 
►Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή 
όπως έχει συμφωνηθεί.

- -

Αναχωρήσεις πτήσεων:
08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/08

Λάρνακα  
Ηράκλειο

Ηράκλειο
Λάρνακα

11:40 - 16:05
12:45 - 14:05

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
►Εκδρομές.
►Ταξιδιωτική Ασφάλεια.
►Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρε-
τικό ή προτεινόμενο.

*Κατ. Ημιοργ. / Ατομικό Τιμοκατάλογος
Friday Hotel 2* (Χερσόνησος - Κλιματισμός πληρωτέος στο 
ξενοδοχείο) από € 379

El Greco 2* (Πόλη) από € 439

Olympic 3* (Πόλη) από € 515

Astoria 4* (Πόλη) από € 539

Santa Marina 3* (Άγιος Νικόλαος - Superior) από € 539

Aquila Atlantis 5* (Πόλη) από € 579

Elounda Ilion 4* (Ελούντα) από € 649

Golden Beach 4* (Χεσρόνησος) από € 589

Magda Hotel 4* (Γούβες) από € 709

*Παρακαλούμε για τον πλήρη τιμοκατάλογο των πακέτων αυτών 
να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.plutontravel.com.cy ή να 
επικοινωνείτε μαζί μας στο 24 821 777.
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Η αγάπη μας για τα ταξίδια μας κάνει κάθε μέρα πιο ικανούς για την διοργάνωση του ταξιδιού μας. Επιλέξτε μας για την πραγματοποίηση 
του Ονείρου σας! Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24 821777 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο  www.plutontravel.com.cy

Τα ταξίδια μας δεν τελειώνουν εδώ!

ΙΑΠΩΝΙΑ ΧΟΝΓΚ 
ΚΟΝΓΚ

ΙΓΚΟΥΑΖΟΥ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΑΝΑΔΑ

 ΒΡΑΧΩΔΗ
ΟΡΗ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΝΕΑ 

ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΚΕΝΥΑ 
ΣΑΦΑΡΙ

Η Ιαπωνία που αποτελείται από 
τέσσερα μεγαλύτερα νησιά, είναι 
προικισμένη με πανέμορφα τοπία 
όλες τις εποχές του χρόνου. Μια 
χώρα με μακροχρόνια πολιτιστική 
κληρονομιά και παράδοση.

Η μητρόπολη της Άπω Ανατολής 
Χονγκ Κόνκ είναι φουτουριστική 
γεμάτη από ζωή και ένα τεχνητό 
δάσος από ουρανοξύστες. Μια 
πόλη που συνδυάζει παράδοση μαζί 
με σύγχρονη εποχή.

Τι κοινό έχει η Βραζιλία με την 
Αργεντινή; Εκτός από ταπεραμέντο 
οι δυο χώρες έχουν και το φυσικό 
σύνορο με τους καταρράκτες 
Ιγκουαζού. Ένα θέαμα που κόβει 
την ανάσα.

Η Κένεα θα σας δελεάσει με τα 
φυσικά τοπία αλλά και τα αξιοθέατα 
της. Μασάι Μάρα, χρυσές πεδιάδες 
και λίμνες συνθέτουν το τοπίο. 
Είναι η ιδανική χώρα για όσους 
λατρεύουν τη φύση και το σαφάρι.΄

Η έκτη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου 
είναι η Αυστραλία. Μια χώρα με 
πλούσια χλωρίδα και πανίδα. 
Ένα ταξίδι που συνδυάζεται με την 
κοντινή Νέα Ζηλανδία στην οποία θα 
συναντήσετε το χωριό των Hobbit!

Ένα ταξίδι στον  Καναδά είναι 
σίγουρα ένα ταξίδι ζωής. Γνωρίστε 
το Τορόντο, τους Καταρράκτες του 
Νιαγάρα, την Οτάβα και πολλές 
άλλες πόλεις διασχύζοντας τοπία 
απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.
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Για αναλυτικό πρόγραμμα και 
τιμοκατάλογο επισκεφτείτε 

την ιστοσελίδα μας στο 
www.plutontravel.com.cy 

ή επικοινωνήστε μαζί μας 
στο 24 821777.

Από € 498

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: (Με το πλοίο Celestyal Crystal)
04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08 

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ
ΑΙΓΑΙΟ

3 μέρες

Από € 337

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 
12/08, 19/08, 26/08 (Με το πλοίο Celestyal Crystal) 

Όλες οι πιο πάνω κρουαζιέρες με την Celestyal Cruises ΔΕΝ περιλαμβάνουν αεροπορικά εισητήρια προς/από Αθήνα. 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για να μπορέσουμε να σας ετοιμάσουμε τα Αεροπορικά σας εισιτήρια και τη 
διαμονή σας. Pluton Travel & Tours 24 821777 | E-mail: info@plutontravel.com.cy

KΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
από Ελλάδα με την Celestyal

Ημ Λιμάνια Αφ. Αναχ.

ΠΑΡ
Αθήνα(Λαύριο) - 13:00

Μύκονος 18:00 23:59

ΣΑΒ

Κουσάντασι 
(Έφεσος), 
Τουρκία

07:00 13:00

Σάμος 15:30 22:30

ΚΥΡ Μήλος 09:00 20:00

ΔΕΥ Αθήνα 
(Πειραιάς) 06:30 -

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ
ΑΙΓΑΙΟ

4 μέρες

Ημ Λιμάνια Αφ. Αναχ.

ΔΕΥ
Αθήνα 

(Πειραιάς) - 12:00

Σύρος 18:00 23:30

ΤΡ Τσεσμέ, Τουρκία 07:00 22:00

ΤΕΤ Κως 07:00 18:00

ΠΕΜ
Ίος 07:00 14:30

Σαντορίνη 16:30 21:00

ΠΑΡ Αθήνα (Λαύριο) 06:30 -

Από € 412

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: (Με το πλοίο Celestyal Olympia)
06/06, 13/06, 20/06, 27/06, 04/07, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 
08/08, 15/08, 22/08, 29/08, 05/09, 12/08, 19/09, 26/09, 03/10, 
10/10, 17/10, 24/10   

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ
ΑΙΓΑΙΟ

7 μέρες

Από € 799

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 
12/08, 19/08, 26/08 (Με το πλοίο Celestyal Crystal) 

Ημ Λιμάνια Αφ. Αναχ.

ΠΑΡ
Αθήνα(Λαύριο) - 13:00

Μύκονος 18:00 23:59

ΣΑΒ
Κουσάντασι 
(Έφεσος), 
Τουρκία

07:00 13:00

Σάμος 15:30 22:30

ΚΥΡ Μήλος 09:00 20:00

ΔΕΥ
Αθήνα 

(Πειραιάς) 06:30 12:00

Σύρος 18:00 23:30

ΤΡ Τσεσμέ, Τουρκία 07:00 22:00

ΤΕΤ Κως 07:00 18:00

ΠΕΜ
Ίος 07:00 14:30

Σαντορίνη 16:30 21:00

ΠΑΡ Αθήνα (Λαύριο) 06:30 -

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

4 μέρες

Ημ Λιμάνια Αφ. Αναχ.

ΔΕΥ
Αθήνα 

(Πειραιάς) - 11:30

Μύκονος 18:00 23:00

ΤΡ
Κουσάντασι 
(Έφεσος), 
Τουρκία

07:00 13:00

Πάτμος 16:00 21:00

ΤΕΤ Ρόδος 07:00 18:00

ΠΕΜ
Κρήτη 

(Ηράκλειο) 07:00 11:30

Σαντορίνη 16:30 21:30

ΠΑΡ Αθήνα 
(Πειραιάς) 06:00 -

Από € 799

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

7 μέρες

Ημ Λιμάνια Αφ. Αναχ.

ΠΑΡ Αθήνα (Λαύριο) - 12:00

ΣΑΒ Κων/πολη, 
Τουρκία 09:00 19:00

ΚΥΡ
Κουσάντασι 
(Έφεσος), 
Τουρκία

15:30 22:00

ΔΕΥ Σαντορίνη 10:00 18:30

ΤΡ Κρήτη (Αγ. 
Νικόλαος) 07:00 18:00

ΤΕΤ
Ρόδος 07:00 14:00

Σύμη 16:30 20:00

ΠΕΜ
Χίος 07:00 12:00

Μύκονος 17:00 00:30

ΠΑΡ Αθήνα (Λαύριο) 06:00 -

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: (Με το πλοίο Celestyal Crystal)
03/06, 10/06, 17/06, 24/06, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 07/10

SMS

@

SMSSMS @

@
SMS

@
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Από € 1125

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Πέμπτη από 09/06 μέχρι 28/07
(Με το πλοίο CDF Zenith)

KΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
από Ευρώπη

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΤΑ                                                     
Βαλέτα (Μάλτα), Τραπανί (ΣΙκελία), Τσιβιτα-
βέκια (Ρώμη), Λιβόρνο (Φλωρεντία), Ακα-
τζιό (Κορσική), Μασσαλία, Βαλέτα (Μάλτα)

8 μέρες

All Inclusive

Από € 1149

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Από 26/05 - 19/11. Κάθε Σάββατο από
Σαβόνα και Βαρκελώνη και κάθε Δευτέρα και Παρασκευή
από Ρώμη (Με το πλοίο Costa Diadema)

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΒΟΝΑ                                                   
Σαβόνα (Μιλάνο), Μασσαλία, Βαρκελώνη,
Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Κάλιαρι, Τσιβιταβέκια
(Ρώμη), Σαβόνα (Μιλάνο)

8 μέρες

Από € 1519

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Τετάρτη από 20/04 μέχρι 19/10
(Με το πλοίο Norwegian Epic)

ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΡΩΜΗ
Τσιβιταβέκια (Ρώμη), Λιβόρνο (Φλωρεντία),
Κάννες, Μασσαλία, Βαρκελώνη, Νάπολη,
Τσιβιταβέκια(Ρώμη)

8 μέρες

Από € 1669

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 02/07, 30/07, 13/08
(Με το πλοίο CDF Horizon)

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ ΑΠΟ ΚΑΛΑΙ

Καλαί, Στάβανγκερ, Χέλλσηλτ, Γκαιρέντζερ,
Φλαμ, Μπέργκεν, Καλάι 8 μέρες

Από € 1699

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Από Βαρκελώνη 07/05, 31/05, 24/06, 18/07,
13/08, 06/09, 30/09, 24/10
Από Βενετία 19/05, 12/06, 06/07, 01/08, 25/08, 18/09, 12/10,
05/11
(Με το πλοίο Νοrwegian Spirit)

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Βαρκελώνη, Τουλόν, Λιβόρνο (Φλωρεντία),
Τσιβιταβέκια (Ρώμη), Νάπολη, Μύκονος,
Κωνσταντινούπολη, Κουσάντασι(Έφεσος), 
Αθήνα (Πειραιάς), Βενετία

13 μέρες

Top Seller

Top Seller

Από € 1979

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Σάββατο από 07/05 - 13/08
(Με το πλοίο Costα Luminosa)

ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

Στοκχόλμη (Σουηδία), Ελσίνκι (Φιλανδία),
Αγία Πετρούπολη (Ρωσία) , Ταλλίν (Εσθο-
νία), Στοκχόλμη (Σουηδία)

8 μέρες

Από € 1999

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 02/06, 25/06, 04/07, 13/07, 22/07, 31/07,
09/08, 18/08, 27/08, 05/09 (Με το πλοίο NCL STAR)

ΒΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΠΕΝΧΑΓΗ

Κοπενχάγη, Βαρνεμούντε, Ταλίν (Εσθονία),
Αγ.Πετρούπολη (Ρωσία), Ελσίνκι (Φιλαν-
δία), Στοκχόλμη (Σουηδία, Κοπενχάγη

10 μέρες

Από € 2149

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Από Ρώμη κάθε Πέμπτη από 07/07 - 20/10
Από Βαρκελώνη και κάθε Κυριακή από 12/06 -16/10
(Με το πλοίο Harmony of the seas)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΡΩΜΗ

Τσιβιταβέκια (Ρώμη), Νάπολη, Βαρκελώνη,
Μασσαλία, Λιβόρνο, Τσιβιταβέκια (Ρώμη) 8 μέρες

Από € 2739

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 06/08
(Με το πλοίο Celebrity Silhouette)

ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Άμστερνταμ (Ολλανδία), Σεν Πίτερ Πορτ
(Μάγχης), Κόρκ (Ιρλανδία), Δουβλίνο (Ιρ-
λανδία), Λίβερπουλ (Αγγλία), Μπέλφαστ
(Ιρλανδία) , Λέρκουικ (Σκωτία), Ινβέρνες
, Λοχ Νες (Σκωτία), Εδιμβούργο (Σκωτία),
Βρυξέλλες, Άμστερνταμ (Ολλανδία)

15 μέρες



KΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Μακρινές και Εξωτικές

Από € 2639

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Κυριακή από 24/04 - 11/12 (Με το πλοίο Norwegian Getaway)

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΑΠΟ ΜΑΪΑΜΙ                                                     
Μαϊάμι, Ροτάν (Ονδούρες), Μπελίζ, Κόστα Μάγια (Μεξικό), Κοζουμέλ 
(Μεξικό), Μαϊάμι

8 μέρες

Από € 2669

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Σάββατο από 05/03 - 31/12 (Mε το πλοίο Norwegian Escape)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΑΠΟ ΜΑΪΑΜΙ                                                     
Μαϊάμι, Σεν Τόμας, Τορτόλα, Νασσάου (Μπαχάμες), Μαϊάμι 8 μέρες

Από € 2479

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Σάββατο από 26/03 - 23/12 (Με το πλοίο Oasis of the seas)

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΑΠΟ ΦΟΡΤ ΛΟΝΤΕΡΝΕΗΛ                                                    
Φόρτ Λόντερντέηλ (Μαϊάμι), Λαμπαντή (Αιτή), Φάλμαουθ (Τζαμάικα), 
Κοζουμέλ (Μεξικό), Φόρτ Λόντερντέηλ (Μαϊάμι)

8 μέρες

Από € 2369

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Κυριακή από 13/03 - 04/12 (Mε το πλοίο Allure of the seas)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ ΑΠΟ ΦΟΡΤ ΛΟΝΤΕΡΝΕΗΛ                                                   
Φόρτ Λόντερντέηλ (Μαϊάμι), Νασσάου (Μπαχάμες), Σεν Τόμας, Σεν 
Μάαρτεν, Φόρτ Λόντερντέηλ (Μαϊάμι)

8 μέρες

Από € 2019

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Δευτέρα (5 μέρες) και Παρασκευή (4 μέρες) Ολόχρονα  
(Με το πλοίο Enhantment of the Seas)

ΦΛΟΡΙΔΑ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΑΠΟ ΜΑΪΑΜΙ                                                     
Μαϊάμι, Νασσάου (Μπαχάμες), Κόκο Κέυ (Μπαχάμες), Κι Γουέστ (Φλό-
ριντα), Μαϊάμι

4 ή 5 μέρες

Από € 2079ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΑΠΟ ΜΑΪΑΜΙ                                                     
Μαϊάμι, Γκραν Μπαχάμας, Νασσάου (Μπαχάμες), Γκρέιτ Στιρραπ Κέυ, 
Μαϊάμι

4 ή 5 μέρες

Από € 2869

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 07/05, 14/05, 21/05, 28/05, 04/06, 11/06, 18/06, 25/06, 02/07, 09/07, 16/07, 
23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 20/08, 27/08, 03/09, 10/09 (Με το πλοίο Norwegian Sky)

ΑΛΑΣΚΑ ΑΠΟ ΣΙΑΤΛ                                                    
Σιάτλ, Κέτσικαν (Αλάσκα), Τζούνο (Αλάσκα), Σκάγκουει (Αλάσκα), Βι-
κτώρια (Καναδά), Σιάτλ

8 μέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Δευτέρα (5 μέρες) και Παρασκευή (4 μέρες) Ολόχρονα  
(Με το πλοίο Norwegian Sky)

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΝΗΣΙΑ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

3, 4, 5, 6 και 7 ήμερες 
Κρουαζιέρες στα Ελληνικά 

νησιά Αναχώρηση από 
Λεμεσό με πλοία της 

Salamis Cruises.

Σίφνος 
Μήλος 
Σπέτσες 
Αίγινα

Μονεμβασιά 
Ζάκυνθος
Κέρκυρα

Καλαμάτα
Χανιά (Σούδα)

Ηράκλειο Κρήτης
Πειραιάς
Πάρος

Μύκονος
Σύρος

Άνδρος
Σκιάθος 

Θεσσαλονίκη
Βόλος

Μυτιλήνη
Ικαρία

Πάτμος
Κάλυμνος

Κως
Χίος

Σάμος
Ρόδος

Άγιος Νικόλαος Κρήτης 
Σύμη 

Καστελλόριζο 



72

Αμερική
Νέα Υόρκη

Λος Άντζελες Ουάσινγκτον

Μαϊάμι
Ορλάντο

Λας ΒέγκαςΣαν Φρανσίσκο

Κούβα
Μεξικό Άγιος Δομίνικος

Περού

Ισπανία
ΚίναΚίνα

Νέα Ζηλανδία

Χαβάη

Κόστα Ρίκα

ΠαναμάςΜπελίζ

Μπαχάμες

Σάντα Λουσία
Τζαμάικα

Αγ.Βικέντιος 
& Γρεναδίνες

Βραζιλία

Αργεντινή

Αγγλία
Βέλγιο

Γαλλία

Μάλτα Ελλάδα

Ιταλία

Αυστρία
Ελβετία

Κένυα

Νότιος Αφρική

Ιαπωνία

Αυστραλία

Μπαλί

Κουάλα
Λουπούρ Σιγκαπούρη

Φιλιππίνες

Βιετνάμ

Ταϊλάνδη
Σρι 
Λάνκα

Μαλδίβες

Σεϋχέλλες

Μαυρίκιος

Ντουμπάι
Κατάρ

Άμπου 
Ντάμπι

Κύπρος

Βουλγαρία
Ρουμανία

Λιθουανία
Λετονία

Εσθονία

ΠολωνίαΤσεχία

Ουγγαρία

Κροατία

Ρωσία

Σουηδία

Δανία

Νορβηγία
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμε-
τοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμέ-
νου ταξιδιού, και τις πληροφορίες, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμέ-
να ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού 
γραφείου μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκε-
κριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον πελάτη των 
Γενικών Όρων Συμμετοχής.

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
Η εταιρία μας, με έδρα την Λάρνακα είναι ένας ολοκληρωμένος τουριστικός ορ-
γανισμός, εγγεγραμμένος στον ΚΟΤ και ACTA , που δραστηριοποιείται σε όλο το 
φάσμα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.  Συνδεδεμένοι με όλα τα διεθνή σημαντικά τα-
ξιδιωτικά δίκτυα, εξασφαλίζουμε για εσάς και τις οικογένειες σας, άμεση πρόσβα-
ση και πληροφορίες και προορισμούς στους οποίους ειδικευόμαστε, με στόχο τις 
καλύτερες και πιο οικονομικές ταξιδιωτικές προτάσεις.

2. ΠΕΛΑΤΗΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ)
Είσαστε ο ταξιδιώτης που συμμετέχει σ’ ένα από τα ταξιδιωτικά μας προγράμματα 
είτε με οργανωμένο ταξίδι, ατομικό ή ημιδιοργανωμένο μόνος σας ή σε ομάδα. 
Η συμμετοχή σας σε ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

3. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
Η κράτησή σας θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί η προκαταβολή όπως έχει 
συμφωνηθεί. Οι τιμές συμμετοχής καλύπτουν σαφώς μόνο τα όσα αναφέρονται 
ρητά στο περιλαμβάνονται της κάθε εκδρομής, κατά την δεδομένη στιγμή που έγι-
νε η κράτηση.

4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ
Τα έξοδα συμμετοχής των εκδρομών του προγράμματος αυτού έχουν υπολογι-
στεί μεταξύ άλλων βάση των ακόλουθων στοιχείων:
Α. Τα ειδικά αεροπορικά ναύλα, οι φόροι αεροδρομίων και λιμανιών και ο επίναυ-
λος καυσίμων που ίσχυαν κατά την 01/04/2016
Β. Το ύψος των φόρων και δικαιωμάτων που χρεώνονται στις διάφορες χώρες 
όπως είναι το δικαίωμα προσγείωσης, φόροι αεροδρομίων λιμανιών και επίναυ-
λος καυσίμων.
Γ. Την ισοτιμία του Ευρώ και ξένων νομισμάτων την 01/04/2016 με βάση το ειδικό 
δελτίο συναλλάγματος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
Ο ρόλος του ταξιδιωτικού γραφείου είναι μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσι-
ών στους πελάτες και οι ευθύνες εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του γραφείου. Το γραφείο δεν είναι υπεύθυνο για 
την κάλυψη οποιονδήποτε έκτακτων δαπανών που πιθανόν να χρειαστούν. Έχου-
με 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:
Α. Ένα άλλο ταξίδι με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που θα ισχύει ακριβότερη 
τιμή πώλησης, η όποια διαφορά επιβαρύνει τον πελάτη.
Β. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο αναλαμβάνει την ευθύνη να σας ενημερώσει για 
οποιεσδήποτε αλλαγές υπάρξουν πριν την αναχώρηση και κατά την διάρκεια του 
ταξιδίου. Το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αλλαγές που είναι πέρα 
από τον έλεγχό μας .
Τυχόν τραυματισμοί η κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατι-
κών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδη-
μιών, το Pluton Travel & Tours  δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας 
που προκλήθηκε από τους παραπάνω λόγους. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού 
ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις αν πρό-
κειται να αντιμετωπιστεί κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία. Σ’ αυτές τι περι-
πτώσεις όλα τα έκτακτα έξοδα για την χρησιμοποίηση άλλου μέσου επιβαρύνουν 
τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους διακοπεί το ταξί-
δι στην εξέλιξή του, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν υπάρχει καμία 
άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από το γραφείο μας. Ο Διοργανωτής διατηρεί 
το δικαίωμα να αλλάξει η να τροποποιήσει το προκαθορισμένο πρόγραμμα της 
εκδρομής, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι συνεπάγεται ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά 
και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους οργανωτές (συνοδοί). Γι’ 
αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των πελατών προς το 
πρόγραμμα του ταξιδίου, τις υποδείξεις των συνοδών και ξεναγών. Επίσης έχει την 
ευθύνη της έγκαιρης προσέλευσης στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφο-
ρες παροχές του προγράμματος. Καθυστέρηση και ασυνέπεια του πελάτη που 
οδηγεί της απώλειας παροχής του προγράμματος, ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα 
επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο πε-
λάτης για να συνδεθεί με το group, θα πρέπει να το κάνει με δική του ευθύνη και 
έξοδα. Η έλλειψη συνέπειας σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα προβλήματα 
που δημιουργεί ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή 
του πελάτη ακόμα και κατά την διάρκεια της εκδρομής, όταν κρίνεται απαραίτητο.

7. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα / οικογένεια σας ακυρώσει τη συμμετοχή του, 
χρειάζεται να μας δηλώσει γραπτώς την απόφαση του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει 
από τη μέρα που θα λάβουμε γραπτώς την απόφαση ακύρωσης της συμμετο-
χής. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε με τα πιο κάτω ακυρωτικά κατ’ άτομο:
Α. Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση πο-
σού 50 Ευρώ για λειτουργικά έξοδα.
Β. Ακύρωση συμμετοχής 44-30 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% 
της αξίας του ταξιδιού.
Γ. Ακύρωση συμμετοχής 26-21 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% 
της αξίας του ταξιδιού.
Δ. Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου 
του ποσού της αξίας της εκδρομής. 
Για οποιαδήποτε αλλαγή στην αρχική σας κράτηση, θα υπάρξει χρέωση βάση της 
διαφοράς ναύλων της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής.
Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες, ειδικού πακέτου σε προ-
σφορά πχ Αμερικής, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνής εκδηλώσεις, τα 

ακυρωτικά φθάνουν μέχρι το 100%  της αξίας τους, ασχέτως της ημερομηνίας 
γνωστοποίησης της ακύρωσης. 
Σας προτρέπουμε να κάνετε ασφάλεια ταξιδίου που να καλύπτει βασικά ωφελήμα-
τα όπως απώλεια ή ζημιά αποσκευών, ιατρικές δαπάνες ,  την περίπτωση ακύρω-
σης συμμετοχής σε ταξίδι κλπ.
 
8. ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Το γραφείο μας χρησιμοποιεί επιλεγμένα ξενοδοχεία με κριτήριο την ποιότητα, τη 
θέση του, ανάλογα με το πακέτο και τις λογικές τιμές. Η κατηγορία του ξενοδοχεί-
ου που σας προτείνουμε είναι η επίσημα αναγνωρισμένη από τον Οργανισμό 
Τουρισμού της χώρας στην οποία βρίσκεται. Σε ορισμένα εξωτικά μέρη είναι εν-
δεχόμενο να συναντήσει κανείς έντομα στο δωμάτιό του, γεγονός που δεν έχει να 
κάνει απαραίτητα με την καθαριότητά του. Όπου υπάρχει μια ιδιαίτερη επιθυμία, 
π.χ. τοποθεσία δωματίου, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτώς κατά την εγ-
γραφή σας. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να ικανοποιηθούν 
οι λογικές επιθυμίες, το γραφείο μας όμως δεν μπορεί να τις εγγυηθεί. Τα δωμάτια 
παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως τις περισσότερες περιπτώσεις από  τις 
15:00, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη, ενώ παραδίδονται από τον 
πελάτη από τις 10:00 μέχρι τις 12:00 την ημερομηνία αναχώρησης. Στα μεμονωμέ-
να ταξίδια, σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης του πελάτη μετά την προγραμ-
ματισμένη ώρα και χωρίς την ενημέρωση του ξενοδοχείου και του Διοργανωτή, 
το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το 
δωμάτιο εάν του ζητηθεί. Καλείστε όπως ενημερωθείτε και ελέγξετε το ξενοδοχείο 
ή το κατάλυμα που σας ενδιαφέρει πριν το επιλέξετε μέσω του διαδικτύου και της 
βαθμολογίας τους από προηγούμενους επισκέπτες τους.

9. ΤΑΞΙΔΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Είναι δική σας ευθύνη η προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών και δικαιολογη-
τικών που χρειάζονται για να ταξιδέψετε, όπως διαβατήρια, βίζες, πιστοποιητικά 
στρατού κ.λπ. Το διαβατήριό σας πρέπει να έχει ισχύ 6 μήνες μετά την αναχώρησή 
σας. Παιδιά πρέπει να έχουν τα δικά τους διαβατήρια. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μπορείτε να ταξιδέψετε και με ταυτότητα εάν η εθνικότητά σας το επιτρέπει. Οι ταξι-
διώτες είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων 
σε ασφαλές μέρος. Αν έχετε πρόβλημα υγείας τότε πρέπει να πάρετε την άδεια του 
γιατρού σας. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αναπηρία τότε πρέπει να ενημερωθούμε 
με την εγγραφή σας, για να προσπαθήσουμε να σας δοθούν οι απαραίτητες 
υπηρεσίες. Παρακαλείστε και υποχρεούστε κατά την παραλαβή των εγγράφων 
σχετικά με το ταξίδι σας από το γραφείο μας, (αεροπορικά εισιτήρια, ασφάλεια τα-
ξιδιού κ.λ.π.) να προβαίνετε στον απαραίτητο έλεγχο των στοιχείων σας έτσι ώστε 
να έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να διορθώσουμε τυχόν λάθη, πριν ανα-
χωρήσετε για το ταξίδι σας.

10. ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Αν έχετε κάποιο λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι, θα πρέπει 
να το γνωστοποιήσετε άμεσα σε εμάς και στον αρχηγό του ταξιδιού ή τοπικό μας 
αντιπρόσωπο ή στο ξενοδοχείο, οι οποίοι και θα προσπαθήσουν να ικανοποιή-
σουν το αίτημά σας. Δεν είναι λογικό να υπάρξει παράπονο στην επιστροφή, χω-
ρίς να διαμαρτυρηθεί κάποιος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να μας δοθεί η 
δυνατότητα να φροντίσουμε αυτό που σας ενοχλεί και που πιστεύετε ότι αντίκειται 
στην αρχική μας σύμβαση.

11.ΠΤΗΣΕΙΣ
Γίνεται πάντα ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουμε όλους τους πελάτες 
μας. Ζευγάρια να μπορούν να καθίσουν μαζί. Οι πτήσεις που χρησιμοποιούμε 
είναι ενδεχόμενο να μην είναι απευθείας και προϋποθέτουν αλλαγή αεροσκάφους 
(ανταπόκριση) σε ενδιάμεσο σταθμό. Οι συγκεκριμένες πτήσεις που θα χρησιμο-
ποιήσουμε καθώς και οι ενδιάμεσοι σταθμοί δίνονται πριν από την αναχώρηση. 
Τέλος, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τον τύπο αεροσκάφους, διότι οι αεροπορικές 
εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής, την τελευταία στιγμή χωρίς προειδοποί-
ηση.

12.ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη 
και φροντίδα των κατόχων τους. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευ-
ών, ισχύουν ο κανονισμός της ΙΑΤΑ για τις αεροπορικές εταιρείες και οι αντίστοιχες 
διεθνείς συμβάσεις για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη 
στις περιπτώσεις αυτές περιορίζεται σύμφωνα με τις συνθήκες αυτές.

13. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ
Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για τη σωστή καταχώρηση των διάφορων στοι-
χείων και λεπτομερειών στο έντυπο μας. Τόσο γενικά όσο ειδικά για τα θέρετρα, 
ξενοδοχεία, δρομολόγια, πτήσεις κλπ. Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις ώρες 
πτήσεων . Εκδρομές, ξεναγήσεις, κρουαζιέρες ή σαφάρι μπορεί να αλλάξουν για 
τοπικές αιτίες. Ο διοργανωτής και ο σχεδιαστής του παρόν εντύπου,  δεν ευθύνεται 
για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά εκδρομών. Το γραφείο 
διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς καμία 
προειδοποίηση.

14. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ
Για τα οργανωμένα ταξίδια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό είναι η 
Pluton Travel & Tours , εκτός από τα οργανωμένα ταξίδια με τους κωδικούς XRCHI2, 
XRVIM, PLLCUB, PLFCUN, PLFRIV, PLFPUN, TLPERU, LIPQAR, LIPAR2, LIDIS, XRSCAN, 
XRSPA1, XRBCN1, XRRUS1, XRHUN, XRDBN, XRCRO2, XRCRO1, XRCRO4, XRCRO3, 
XRPOL, XRAKT3, XLGRE1, XLGRE3, XRKAVI, XRZAK, XRAKT2, XRCRE  για τα οποία 
η εταιρία μας ενεργεί ως πωλητής το ίδιο ισχύει και για όλα τα Ελληνικά νησιά με 
τους κωδικούς που αναγράφονται στις σελίδες τους. Η διοργάνωση αυτών των 
εκδρομών ανήκει σε άλλους οργανωτές ταξιδιών και η ευθύνη για τυχόν παρα-
λήψεις ή πλημμελή εκτέλεση αυτών ανήκει αποκλειστικά στους οργανωτές. Ο ρό-
λος του γραφείου μας στις περιπτώσεις αυτές είναι καθαρά μεσολαβητικός και 
επί προμήθεια. Με την κράτηση σας θα σας αναφέρεται και ο οργανωτής κάθε 
εκδρομής. Παρακαλούμε για τις τελικές τιμές των πακέτων αυτών να επισκέπτεστε 
την ιστοσελίδα μας ή να επικοινωνείτε μαζί μας, αφού ενδεχομένως να υπάρχουν 
αναθεωρημένες τιμές ύστερα από την έκδοση του εντύπου αυτού.

Ώρες γραφείου:
Kαθημερινά από 09:00 – 19:00 (συνεχόμενο ωράριο) και Σάββατο από 09:00 – 
17:00. Υπόλοιπες ώρες και αργίες 24ωρη εξυπηρέτηση στο 99 624 780.

Pluton Travel & Tours
Τηλ: +357 24821777 | Φαξ: +357 24821780 | www.plutontravel.com.cy
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TRAVEL & TOURS LTD
Κεντρικά Γραφεία Λάρνακα
Λεωφόρος Μακαρίου 94,

Δελμέζα Κωρτ, Γραφεία 9-10, 6017, Λάρνακα
Τηλ: 24821777 | Κιν: 99624780

 Φαξ: 24821780
E-mail: info@plutontravel.com.cy

Υποκατάστημα Ξυλοφάγου
Ελευθερίας 4, 7520, Ξυλοφάγου

Τηλ: 24815860 | Κιν: 99624780 | Φαξ: 24821780
E-mail: pluton2@cytanet.com.cy

Facebook: Plutontravels
Linkedin: in/plutontravel
Twitter: plutontravel
G+: +PlutonTravelAndTourswww.plutontravel.com.cy
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Άγιος Δομίνικος Περού
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Ταϊλάνδη Μεξικό Αμερική
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