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Nadi Half Day Tour

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΝADI

Έναρξη: 09:00 ή 12:00
Διάρκεια: 4 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Ντύσιμο: Μακριά ρούχα κάτω από το γόνατο
Παραλαβή από το πρώην Radisson Fiji για μια περιήγηση στην 
κουλτούρα και την κληρονομιά της πόλης Νάντι. Η περιήγηση 
μας αρχίζει με μια διαδρομή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς 
μέσα από τα γραφικές πεδιάδες ζάχαρης και ζαχαροκάλαμου, 
χωριά, οικισμούς και αγροκτήματα μέχρι να φτάσουμε στο 
ιστορικό χωριό Viseisei. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό 
Φιτζιανό χωριό που πιστεύεται ότι εδώ εγκαταστάθηκαν οι 
πρώτοι κάτοικοι της περιοχής και του συμπλέγματος των 
νησιών. Απολαύστε μια συναρπαστική ξενάγηση μέσα από το 
χωριό αυτό. Συνεχίζουμε την περιήγηση μας με επίσκεψη στους 
κήπους του κοιμισμένου Γίγαντα (Gardens of the Sleeping Gi-
ant) οι οποίοι φιλοξενούν την υπέροχη συλλογή από ορχιδέες 
του Raymond Burr. Τέλος θα σταματήσουμε στην πόλη Νάντι για 
ένα διάλειμμα προκειμένου να απολαύσετε τα ψώνια σας, και 
θα συνεχίσουμε για την επίσκεψη μας στον Ινδικό Ναό. Κάπως 
έτσι τελειώνει αυτή η περιήγηση μισής μέρας και επιστρέφουμε 
πίσω στο ξενοδοχείο μας.
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Robinson Crusoe Day Cruise

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ 
ΡΟΒΙΝΣΟΝΩΝ

Έναρξη: 09:00
Διάρκεια: 7 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά
Παραλαβή: Από το ξενοδοχείο
Προκειμένου να γνωρίσετε καλύτερα την Φιτζιανή Κουλτούρα, 
περάστε την μέρα σας στο Ιστορικό νησί των Ροβινσόνων 
Κρούσων, ένα πρώην ιερό καταφύγιο για την φυλή και τους 
αρχηγούς τους. Γνωρίστε τους ντόπιους και εξερευνήστε 
το χωριό. Απολαύστε το snorkeling στους κοραλλιογενείς 
υφάλους και γλεντήστε σαν Φιτζιανοί Βασιλιάδες καθ’ όλη την 
διάρκεια της μονοήμερης μας περιπέτειας. 

Γνωρίστε τον οδηγό σας και κατευθυνθείτε προς την προβλήτα 
περνώντας από τα πανέμορφα χωριά και τις φυτείες ζάχαρης 
και ζαχαροκάλαμου. Μόλις φτάσετε στην προβλήτα θα βρείτε 
το σκάφος σας να σας περιμένει για μια μικρή εκδρομή 
διάρκειας 35 λεπτών για το νησί των Ροβινσόνων Κρούσων. 
Κατά την άφιξη σας θα μπείτε στο χωριό όπου θα σας 
καλωσορίσει θερμά ένας πολεμιστής με την παραδοσιακή του 
στολή και φούστα από άχυρο. Στη συνέχεια θα επιλέξετε και θα 
προγραμματίσετε τις δραστηριότητες σας για την μέρα μέσα 
από μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες δραστηριότητες. 

Η περιήγηση μας αρχίζει με μια ξενάγηση στο χωριό όπου 
θα δείτε τους ντόπιους να αναρριχούνται στα φοινικόδεντρα. 
Εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ και απολαύστε τους 
κοραλλιογενείς υφάλους της περιοχής και τα τροπικά ψάρια 
του Ειρηνικού ωκεανού πραγματοποιώντας απογευματινό 
snorkeling. Εάν πάλι έχετε στο μυαλό σας την χαλάρωση τότε 
μπορείτε να τεμπελιάσετε στον ήλιο κάτω από τα φοινικόδεντρα 
σε μια αιώρα απολαμβάνοντας την θέα των καταγάλανων 
νερών της θάλασσας και της ολόλευκης αμμουδιάς. 

Για το μεσημεριανό σας γεύμα αφεθείτε στους ρυθμούς της 
πλούσιας γιορτής “Lovo”. Ένα παραδοσιακό μπουφέ με 
νόστιμους μεζέδες όπως είναι για παράδειγμα το κοτόπουλο 
στα κάρβουνα, ψάρι, φρέσκες σαλάτες και ντόπια φρούτα. 
Στη συνέχεια θα απολαύσετε μια ζωντανή παράσταση με τους 
πρωταγωνιστές να χορεύουν με την φωτιά και τα μαχαίρια. 
Ένας υπέροχος τρόπος για να κλίσει η μέρα σας η εκδρομή 
σας στο νησί των Ροβινσόνων Κρούσων. 
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