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CITY TOUR - SHARED

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΣΤΗ ΠΟΛΗ  

Έναρξη: Ευέλικτο
Διάρκεια: 3-4 ώρες 
Γλώσσα: Αγγλικά 

Παραλίες με φοίνικες, κοσμοπολίτικες γειτονιές και ένα εντυπωσιακό 
ορίζοντα χαρακτηρίζει την πόλη του Μαϊάμι και η ξενάγηση που 
θα σας καθοδηγήσει στις must see περιοχές στη νότια αυτή πόλη 
της Φλόριντα. Ξεκινήστε τη μέρα σας με μια επίσκεψη στο Miami 
Beach. Επισκεφτείτε το κέντρο της πόλης. Κοιτάξτε και θαυμάστε 
τους τεράστιους ουρανοξύστες που δεσπόζουν πάνω από τους 
δρόμους της πόλης. Coconut Grove, στο κέντρο της πόλης, θα 
σας γοητεύσει με το όμορφο τοπίο της και τα υπέροχα πάρκα 
όπως το The Kampong και το στρείδι Historic State Park.
Ισπανόφωνη κοινότητα του Μαϊάμι γίνεται πολύ εμφανής με τις 
επόμενες δύο στάσεις στην διαδρομή σας: Coral Gables και Μικρή 
Αβάνα. Η περιήγησή τελειώνει στο Bayside Marketplace, όπου 
μπορείτε να ψωνίσετε μέχρι τελικής πτώσεως ή να χαλαρώσετε 
με ένα δροσιστικό ποτό, παρατηρώντας τον όμορφο κόλπο Bis-
cayne.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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CITY TOUR & BISCAYNE BAY CRUISE

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ & 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ  

Έναρξη: 07:00 
Διάρκεια: 6 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Μοντέρνες, trendy γειτονιές και μια κρουαζιέρα γύρω από 
Biscayne Bay σας δώσει την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στο 
Μαϊάμι που μπορεί να φανταστεί κανείς. Αξιοθέατα, ιστιοπλοΐα
και τα ψώνια είναι μόνο μερικά πράγματα που βρίσκονται 
μπροστά μας καθώς εξερευνούμε αυτή την κοσμοπολίτικη πόλη 
στις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού. Η περιπέτειά σας ξεκινά με 
μια περιήγηση γύρω από τη παραλία του Μαϊάμι, Downtown, 
Coconut Grove, Coral Gables και Μικρή Αβάνα. Στην πορεία, 
θα ανακαλύψετε γιατί αυτή η πόλη έχει προσελκύσει άτομα 
που αναζητούν ήλιο από το βορρά και έχει γίνει η χώρα των 
ευκαιριών για τους Κουβανούς και για άλλους μετανάστες της 
Λατινικής Αμερικής. Κάνετε στάσεις στη Μικρή Αβάνα, το Bilt-
more Hotel και το Bayside Marketplace που προσφέρουν μια 
ολοκληρωμένη εμπειρία για να ικανοποιήσει τους πάντες.
Μετά την ανακάλυψη του Μαϊάμι μέσα από τα όμορφα 
σοκάκια και λεωφόρους της, τα τροπικά νερά Biscayne Bay 
θα σας προσφέρουν μια άλλη προοπτική αυτής της πόλης. 
Επιβιβαστείτε στο πλοίο για μια κρουαζιέρα. Θαυμάστε τον 
ορίζοντα του Μαϊάμι, καθώς υψώνεται πάνω από τον κόλπο. 
Στη συνέχεια, το σκάφος κατευθύνετε στο νησί Fisher, ένα 
αποκλειστικό, πλούσιο γεμάτο με πολλών εκατομμυρίων 
δολαρίων κατοίκους. Συνεχίζοντας την κρουαζιέρα σας, θα 
περάσετε από το Miami Beach πριν φτάσετε στο λιμάνι του 
Μαϊάμι, μια πολυσύχναστη περιοχή του λιμανιού στην πόλη 
γνωστή ως η πρωτεύουσα της κρουαζιέρας του κόσμου.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Οδηγός/ξεναγός

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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EVERGLADES AIRBOAT ADVENTURE TOUR 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΜΕ 
ΑΛΙΓΑΤΟΡΕΣ 
& ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ 
ΒΑΡΚΕΣ

Έναρξη: 08:50
Διάρκεια: 4,5 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Κάντε ένα διάλειμμα από τα πολυσύχναστα καταστήματα και τις 
παραλίες του Μαϊάμι και επισκεφτείτε το θρυλικό Εθνικό Πάρκο 
Everglades, που αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο μοναδικά 
οικοσυστήματα στον κόσμο. Εξερευνήστε αυτή τη παρθένα 
έρημο, φαινομενικά ανέγγιχτη από το ανθρώπινο χέρι. Ταξιδέψτε 
μέσα από αυτούς τους καλά διατηρημένους, τροπικούς
υγροτόπους, που αποτελείται από 1,2 εκατομμύρια στρέμματα 
χορτολιβαδικών εκτάσεων. Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά 
για αλιγάτορες, και άλλα εξωτικά άγρια ζώα στο φυσικό τους 
περιβάλλον.
 Η περιοδεία περιλαμβάνει επίσης ένα αποκλειστικό show της 
άγριας ζωής και μια επίδειξη χειρισμού αλιγάτορα.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Εισητήρια εισόδων

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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ΚΕΥ WEST DAY TRIP

ΟΛΟΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΝΗΣΙ KEY 
WEST

Έναρξη: 06:00
Διάρκεια: 14 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Η νοτιότερη πόλη στις ηπειρωτικές ΗΠΑ είναι το Key Weσε αυτό 
το ταξίδι ημέρας από το Μαϊάμι. Περάστε 42 γέφυρες και απο 32 
νησίδες πριν φτάσετε σε αυτό το κόσμημα που βρίσκεται στα 
στενά της Φλώριδας. Μόλις φτάσετε εκεί μπορείτε να επιλέξετε 
από ένα ευρύ φάσμα προκαθορισμένων δραστηριοτήτων 
ή ίσως θα προτιμήσετε να εξερευνήσετε μόνοι σας. Οι 
πιθανότητες είναι ατελείωτες. Το Trolley Tour είναι ένα άνετο 
ταξίδι, που ξεκινάει από το λεωφορείο. Ο οδηγός σας θα σας πει 
όλα σχετικά με τη συναρπαστική ιστορία του Key West, καθώς 
οδηγείτε στα αξιοθέατα της νοτιότερης άκρης του Florida Keys. 
Το Conch Train Tour είναι ένας άλλος τρόπος διασκέδασης για 
να δείτε τα κυριώτερα σημεία αυτού του γοητευτικού οικισμού. 
Ανεβείτε στο σκάφος, πάρτε μια θέση και ξεκινήστε ένα 90λεπτο 
ταξίδι που οδηγείται πλήρως μέσω του Old Key West. Σταθμοί 
περιλαμβάνουν το Depot, Flager σταθμό και Truval Village, 
λίγα λεπτά μακριά από το σπίτι και το μουσείο Hemingway και 
το φάρο Key West.
Ή μπορείτε να κάνετε μια χαλαρωτική βόλτα στο Bottom Boat 
στο τρίτο μεγαλύτερο κοραλλιογενή ύφαλο στον κόσμο; 
Σε αυτό το ταξίδι 2,5 ωρών, θα είστε σε θέση να θαυμάσετε 
μια απίστευτη ποικιλία υποβρύχιας ζωής, καθώς ταξιδεύετε 
μέσα από τα καθαρά γαλαζοπράσινα νερά των στενών της 
Φλώριδας.

Περιλαμβάνετε: 
- Μεταφορά απο/προς το ξενοδοχείο σας και αντίστροφα 
- Οδηγός

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Γεύμα και ποτά
- Φιλοδωρήματα
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SEAQUARIUM DOLPHIN ENCOUNTER INTER-
ACTION

ΚΟΛΥΜΠΙ ΜΕ 
ΤΑ 
ΔΕΛΦΙΝΙΑ 

Έναρξη: 10:00
Διάρκεια: 8 ώρες
Γλώσσα: Αγγλικά

Το Seaquarium Dolphin Encounter είναι ένας πολύ καλός 
τρόπος για όλη την οικογένεια για να έχετε μια αξέχαστη 
εμπειρία με αυτά τα όμορφα και φιλικά θαλάσσια θηλαστικά 
κολυμπήστε με τα δελφίνια σε ρηχά νερά. Αυτή η αξέχαστη 
εμπειρία ξεκινά με μια διαδραστική συνεδρία προσανατολισμού 
με εμπειρογνώμονα το δελφίνι μας. Θα μάθετε επίσης σήματα 
και ειδικές δεξιοτεχνίες έτσι ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε 
με αυτά τα εξαιρετικά ευφυή πλάσματα και ταυτόχρονα θα 
αποκτήσετε μια μοναδική ιδέα για συμπεριφορά τους.
Στη συνέχεια, ήρθε η ώρα να βυθιστείτε στα ζεστά, ρηχά νερά 
της πισίνας με το θαλασσινό νερό, όπου θα έρθετε σε στενή 
εξοικείωση με αυτά τα φιλικά και περίεργα πλάσματα. Αγγίξετε 
το λείο δέρμα τους, ταΐσετε τις αγαπημένες τους λιχουδιές και 
παίξετε μαζί τους. Εκτός από τη Συνάντηση με τα δελφίνια, θα 
απολαύσετε επίσης και μια παράσταση με φάλαινα. 

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο 

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Φιλοδωρήματα
- Μεταφορά
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ΖΟΟ ΜΙΑΜΙ

ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ 
ΜΑΪΑΜΙ

Έναρξη: 09:30 - 10:00 (Σαββατοκυρίακα)
Διάρκεια: -
Γλώσσα: Αγγλικά

Ταξιδέψτε τον κόσμο των ζώων με μια μέρα με διασκεδαστικής 
και εκπαιδευτικής περιήγησης στο Zoo Miami, το μοναδικό 
τροπικό πάρκο άγριων ζώων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα 
σε λίγες ώρες, θα έχετε επισκεφθεί τη σαβάνα της Αφρικής, 
τα τροπικά δάση της Ασίας, τη ζούγκλα του Αμαζονίου, την 
αυστραλιανή κόκκινη έρημο και φυσικά τους βάλτους της 
Φλώριδας για να συναντήσετε περισσότερα από 2.000 ζώα. 
Φλαμίνγκο, καγκουρό, anacondas, νυχτερίδες και πολλά άλλα.
Στο Zoo του Μαϊάμι, μπορείτε να λάβετε μέρος σε συναντήσεις 
με ζώα, να οδηγήσετε μια καμήλα και να συναντήσετε 
τους κατόχους κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων 
συνομιλιών όλη την ημέρα. Και αν χρειαστεί να κάνετε 
ένα διάλειμμα, υπάρχουν τέσσερα καφέ και ένα εξαιρετικό 
κατάστημα με σουβενίρ.
Ο ζωολογικός κήπος έχει σχεδιαστεί και φυτευτεί με περισσότερα 
από 1.200 φυτά και δέντρα, σχεδιασμένα να μιμούνται τα φυσικά 
ενδιαιτήματα του ζώου. Υπάρχουν τμήματα και περιφράξεις 
αφιερωμένα σε είδη καθώς και καθημερινές παραστάσεις 
στο Αμφιθέατρο Σάμι. Ξεκινήστε στα αφρικανικά εκθέματα και 
δείτε τον σταθμό σίτισης κροκοδείλου. να βγείτε στην Ασία και 
να δείτε μια αρκούδα της Μαλαισίας. κατευθυνθείτε προς την 
αυστραλιανή περιοχή και δείτε τα σκυλιά τραγουδιού της Νέας 
Γουινέας ή τους δράκους Komodo και θαυμάστε τα εκπληκτικά 
ροζ φλαμίνγκο, ένα από τα πιο ορατά σύμβολα της Φλόριντα.

Περιλαμβάνετε: 
- Εισητήριο 

Δεν περιλαμβάνετε: 
- Φιλοδωρήματα
- Μεταφορά


