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Η πείρα μας και η αγάπη μας για τα ταξίδια μας προκαλούν 

συνεχώς να συλλέγουμε καινούριες πληροφορίες και εμπειρίες για 

μακρινούς, αλλά και νέους προορισμούς. Η ομάδα μας ταξιδεύει σε 

όλο τον πλανήτη, έτσι ώστε να μπορεί να μεταφέρει μπροστά στα 

μάτια σας, τους προορισμούς και να μπορεί να σας συμβουλεύει 

και να σας καθοδηγεί για ό, τι θα ζήσετε κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού σας. Παράλληλα, οι μεγάλες, παγκόσμιες συνεργασίες μας, 

λειτουργούν ως σύνδεσμοι επικοινωνίας, καθιστώντας μας ως 

τους πιο έμπειρους ταξιδιωτικούς συμβούλους του νησιού. 

Στα γραφεία μας είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε με κάθε 

λεπτομέρεια όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για 

το ταξίδι σας. 

Στο Pluton Travel στόχος μας είναι οι πελάτες μας από τη στιγμή 

που επισκέπτονται τα γραφεία μας, να ξεκινούν να πλάθουν στη 

φαντασία τους το γαμήλιο ταξίδι ή το ταξίδι περιπέτειας που γι' 

αυτούς θα είναι ιδανικό. Μαζί μας, ό, τι ονειρεύεστε θα γίνει 

πραγματικότητα, πάντα φυσικά με τη δική μας βοήθεια και τα 

ολοκληρωμένα μας πακέτα, προκειμένου να δημιουργήσουμε μαζί 

σας τα ταξίδια των ονείρων σας! 

Η αγάπη σας για την ομάδα μας, είναι το κίνητρο μας και τα σχόλια 

σας για εμάς είναι απαραίτητα και πολύ σημαντικά. Αυτά τα 

χρόνια, πετύχαμε να δημιουργήσουμε μια σχέση που δεν τελειώνει 

με το τέλος του ταξιδιού σας. Αντιθέτως, θέλουμε να διατηρούμε 

πάντα επαφή με τους πελάτες μας και να ακούμε προσεκτικά τη 

γνώμη τους και τα σχόλια τους. Για εμάς, οι πελάτες είναι η 

οικογένεια μας!

Αντωνίου Αντώνης
Διευθυντής, 
Pluton Travel & Tours

Με εκτίμηση,

info@plutontravel.com.cy  www.plutontravel.com.cy |
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Έχουμε ταξιδέψει και έχουμε ζήσει σχεδόν σε όλα τα 

μέρη του κόσμου για να μπορούμε σήμερα να σας 

προτείνουμε με απόλυτη σιγουριά τον κάθε ένα 

προορισμό, αλλά και τον ιδανικό για εσάς προορισμό. 

Επιπλέον σας δίνουμε τις καλύτερες επιλογές 

ξενοδοχείων, εκδρομών και δραστηριοτήτων για ένα 

πλήρες ταξίδι με βάση τις δικές σας επιθυμίες. 



Μαλδίβες 

Μιχάλης & Ραφαέλλα

Θα θέλαμε να σας 

ευχαριστήσουμε για την βοήθεια 

σας και για την οργάνωση του 

υπέροχου ταξιδιού μας στις 

Μαλδίβες! Είναι ένας ονειρεμένος 

προορισμός, ιδανικός για να 

απολάυσεις το άλλο σου μισό και 

να ζήσεις απιστευτες στιγμές 

χαλάρωσης και ηρεμίας!

Ριβιέρα Μάγια 

Αντώνης & Μαργαρίτα

Όλα υπέροχα στο ταξίδι μας! Δεν 

μπορούμε να το φανταστούμε 

καλύτερο. Άριστη εξυπηρέτηση, 

τέλεια διοργάνωση σε όλα και 

επαγγελματίες. Σας 

ευχαριστούμε!

Τι είπαν οι φίλοι 
που ταξίδεψαν 
μαζί μας...

Ριβιέρα Μάγια  

Μαριλένα & Αλέξανδρος

”Ευχαριστούμε την ομάδα του 

Pluton Travel για την άριστη 

οργάνωση του ταξιδιού μας. 

Ένας μαγικός προορισμός που 

μας πρόσφερε όμορφες εικόνες, 

περιπέτειες και στιγμές που θα 

μας μείνουν αξέχαστες!”

Μαλδίβες-Ντουμπάι   

Χρίστος & Χαρά

Tο γαμήλιο ταξίδι μας στις 

Μαλδίβες και Ντουμπάι θα 

μας μείνει αξέχαστο.

Μαλδίβες-Ντουμπάι

Σιαρίνα & Χαράλαμπος 

Θα θέλαμε κι εμείς με τη 

σειρά μας να σας 

ευχαριστήσουμε για το ωραίο 

ταξίδι του μέλιτος που μας 

είχατε οργανώσει.

Explore
Dream

Discover

Μπαλί - Ντουμπάι

Ελένη & Ξένιος 

Αξέχαστη εμπειρία, ήταν ένα 

ταξίδι ζωής. Οι αναμνήσεις 

αυτές θα μας μείνουν για 

πάντα αξέχαστες. Ο 

συνδυασμός του εξωτικού 

Μπαλί και του κοσμοπολίτικου 

Ντουπάι ήταν απλά 

φανταστικός! Σας 

ευχαριστούμε που με τη 

βοήθεια σας οργανώσαμε 

αυτό το τέλειο ταξίδι του 

μέλιτος!

www.plutontravel.com.cy/testimonials/
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Δομινικανή Δημοκρατία-

Πούντα Κάνα

Αργυρώ & Δημήτρης

“Το ομορφότερο ταξίδι της ζωής 

μας :) Ένα ταξίδι γεμάτο 

εξωτικούς προορισμούς και 

μαγευτικά τοπία. Σας 

ευχαριστούμε για όλα!!!

Μπαλί

Νάσια & Χαράλαμπος 

Το ταξίδι μας στο Μπαλί ήταν 

μια εμπειρία ζωής. Ένας 

προορισμός κατάλληλος για 

οτι αναζητά ο κάθε ταξιδιώτης. 

Παραδεισένιος προορισμός 

που συνδυάζει την παράδοση 

με την μοναδική τους 

κουλτούρα και ταυτόχρονα 

την μοντέρνα εξέλιξη και την 

πιο θερμή φιλοξενία. Στο 

Μπαλί θα φάς καλά , θα 

ξεκουραστείς, θα κάνεις 

δραστηριότητες που 

ανεβάζουν την αδρεναλίνη, θα 

θαυμάσεις μοναδικά τοπία και 

θα φωτογραφηθείς οσο ποτέ 

ξανά στην ζωή σου!

Ντουμπάι   

Έλενα & Άλεξ

Σας ευχαριστούμε πολύ για την 

άψογη οργάνωση του ταξιδιού 

μας! Χάρη σε εσάς είχαμε ένα 

ονειρεμένο μήνα του μέλιτος 

που θα μας μείνει αξέχαστο! 

Ανυπομονούμε για το επόμενο 

μας ταξίδι!

Μπαλί 

Χριστόφορος & Μαρία

Ευχαριστούμε για την σωστή 

καθοδήγηση σ’ ένα ονειρεμένο 

για πολύ καιρό προορισμό για 

εμάς.

Ενα πολύωρο ταξίδι στην άλλη 

μεριά του πλανήτη που άξιζε 

κάθε δευτερόλεπτο. Ένας 

προορισμός που συνδυάζει και 

ανέκαθεν συνδύαζε ξεκούραση, 

πολυτέλεια, απλότητα, 

απέραντη φύση καθώς και 

διασκέδαση και περιπέτεια με 

τις αμέτρητες δραστηριότες 

που μπορεί κανεις να 

απολαύσει.

Μαλδίβες

Χρυσοβαλάντω & Αντώνης

Ευχαριστούμε Pluton Travel για 

την οργάνωση του γαμήλιο 

ταξιδιού μας στις Μαλδίβες. 

Υπήρχε άψογη συνεργασία. 

Ήσασταν πάντα πρόθυμοι να 

απαντήσετε σε κάθε μας 

ερώτηση ανά πάσα στιγμή. Το 

γαμήλιο μας ταξίδι θα μας 

μείνει αξέχαστο, γεμάτο 

όμορφες αναμνήσεις, 

περιπέτειες και εμπειρίες!!! 

Μαλδίβες είναι ο Καλύτερος 

προορισμός για γαμήλιο 

ταξίδι!!!

Σρι Λάνκα-Μαλδίβες-

Ντουμπάι

Μάριος & Κωνσταντίνα

Πολύ καλή εξυπηρέτηση σε 

όλη την διάρκεια του ταξιδιού 

μας! Ταξιδέψαμε για 

honeymoon σε 3 χώρες χωρίς 

καμιά δυσκολία γιατί είχαμε 

κοντά μας το Pluton Travel!

Αυτές οι στιγμές που ζήσαμε 

αξίζουν ένα τεράστιο 

ευχαριστώ σε όλη την ομάδα 

του Pluton Travel!!

07



Δομινικανή Δημοκρατία-

Πούντα Κάνα

Κατερίνα & Ανδρέας

Μαγευτικός προορισμός ένας 

επίγειος παράδεισος χωρίς 

υπερβολή. Η ιδανική επιλογή για 

γαμήλιο ταξίδι. Τέλεια τροπικά 

ξενοδοχεία. Το συστήνουμε 

ανεπιφύλακτα. Ένα ταξίδι που 

θα μας μείνει αξέχαστο.

Ευχαριστούμε το Pluton Travel 

για την όλη οργάνωση αυτού 

του μαγευτικου ταξιδιού.

Ριβιέρα Μάγια

Έυα & Παναγιώτης

 

“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

για ακόμη μια φορά το Pluton 

Travel για την εξαιρετική 

οργάνωση του ταξιδιού μας. 

Υπέροχος προορισμός γεμάτος 

φυσική ομορφιά και περιπέτεια!

Μπαλί

Σταύρος & Έφη

Περάσαμε φανταστικά!!!

Σας ευχαριστούμε. 

Ανυπομονούμε μέχρι το 

επόμενο ταξίδι.
Μπαλί

Ανδρέας & Φωτεινή

Ήταν ένα ταξίδι που θα μείνει 

για πάντα χαραγμένο στις 

καρδιές μας. Ένας επίγειος 

παράδεισος, ένας τέλειος 

προορισμός για γαμήλιο ταξίδι. 

Περάσαμε φανταστικά! 

Ευχαριστούμε το Pluton Travel 

για την οργάνωση του ταξιδιού 

μας.

Μαλδίβες

Σκεύη, Μάριος & Ερμιόνη

Δεν είναι η πρώτη μας φορά 

στις Μαλδίβες αλλά ούτε και η 

τελευταία. Πραγματικά ένας 

επίγειος παράδεισος!

Όμως είναι οι μικρές 

λεπτομέρειες που κάνουν το 

κάθε ταξίδι μοναδικό και 

αξέχαστο και πραγματικά 

γνωρίζετε πως να κάνετε αυτές 

τις λεπτομέρειες! Αξέχαστες 

αναμνήσεις για την οικογένεια 

μας που θα μείνουν για πάντα 

στην καρδιά μας! Σας 

ευχαριστούμε πολύ για ακόμη 

μια άψογη διοργάνωση. 

Περού

Μαριάννα & Σωτήρης

Το Περού ήταν ο ιδανικός 

προορισμός για εμάς γιατί 

αγαπούμε να γνωρίζουμε νέες 

κουλτούρες, ειδικά μια τόσο 

πολλαπλή και πολύχρωμη 

κουλτούρα που θυμίζει 

παραμύθι!

Λας Βέγκας-Ορλάντο

Λουκάς & Joanna

“Ακόμα ένα όνειρο ζωής έγινε 

πραγματικότητα. Απίστευτη 

εμπειρία και υπέροχες 

αναμνήσεις γεμάτες όμορφα 

συναισθήματα. Ευχαριστούμε 

την Pluton Travel για την 

καλύτερη οργάνωση και 

εξυπηρέτηση που μπορούσαμε 

να έχουμε!”
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Σρι Λάνκα-Μαλδίβες

Γιάννης & Άντρια

“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

την εταιρία Pluton Travel για την 

εξαιρετική εξυπηρέτιση και 

οργάνωση για το ταξίδι μας Sri 

Lanka - Maldives. Περάσαμε 

υπέροχα!

Μαϊάμι - Καραϊβική -

Ορλάντο

Στέλιος & Άντρια

“Ήταν το ομορφότερο μας 

ταξίδι!! Τα είχε όλα!! 

φανταστικούς προορισμούς, 

διασκέδαση, εμπειρίες, 

κολύμπι με δελφίνια, πουλιά, 

χαλάρωση, ξενύχτια, διάφορες 

κουλτούρες, κινούμενα σχέδια, 

άφθονο φαγητό, υπέροχα 

ξενοδοχεία και αρκετή 

μαγεία!!!! Ήταν ενα όνειρο!!! 

Σας ευχαριστούμε για την 

εξαιρετική σας οργάνωση!!! 

Τορόντο-Καταρράκτες 

Νιαγάρα-Νέα Υόρκη

Στέλιος & Θέκλα

 

“Ήταν ένα ταξίδι όνειρο ζωής. Η 

εμπειρία στους καταρράκτες 

ήταν μοναδική! Όσον αφορά τη 

Νέα Υόρκη είναι δίκαια η πόλη 

που δεν κοιμάται ποτέ, 

μοναδική εμπειρία!!

Μαλδίβες-Ντουμπάι

Αγγέλα & Γιώργος

“Ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία 

με πολύ ωραιους και αξέχαστους 

προορισμούς.

Αργεντινή-Παταγονία

Μαριάννα & Σωτήρης

Η Αργεντινή ήταν ιδανική για 

εμάς γιατί συνδυάζει περιπέτεια 

με φανταστική ομορφιά, αλλά 

και άνεση στα πολυτελή 

ξενοδοχεία της. Παρ’ όλα αυτά, 

η Παταγονία ήταν το 

αποκορύφωμα του ταξιδιού μας! 

Λας Βέγκας - 

Ορλάντο - Μπαχάμες

Κυριάκος & Στέλια

“Μοναδική εμπειρία, πολλές 

αναμνήσεις!! Ένα ταξίδι που θα 

μας μείνει αξέχαστο. Σας 

ευχαριστούμε για όλα!

Λας Βέγκας-Ορλάντο

Χαράλαμπος & Μαργαρίτα

“Καταπληκτικός προορισμός 

για όλες τις περιστάσεις! Ένα 

ταξίδι με πλούσιες και όμορφες 

αναμνήσεις! Σας ευχαριστούμε 

για την πολύ καλή διοργάνωση 

του ταξιδιού μας, θα μας μείνει 

αξέχαστο!”

Explore
Dream

Discover
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Σχεδιάζουμε για εσάς και δημιουργούμε με πολλή αγάπη το γαμήλιο ταξίδι που θα σηματοδοτήσει 

την αρχή της κοινής σας πορείας. Ταξίδια με προορισμούς τις Πολιτείες της Βόρειας Αμερικής και 

επισκέψεις στη θρυλική Νέα Υόρκη που κάνει τα όνειρα πραγματικότητα, τη πόλη που δεν κοιμάται 

ποτέ Λας Βέγκας, με τις λαμπερές παραστάσεις και τα τεράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα με τα 

καζίνο ενώ σίγουρα από ένα τέτοιο γαμήλιο ταξίδι δεν θα μπορούσε να λείπει η πόλη των 

αγγλελων. Το Λος Άντζελες θα σας χαρίσει μερική από τη λάμψη του Hollywood ενώ τα Universal 

Studios θα σας αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις. Αν είστε ζευγάρι που σας αρέσει η διασκέδαση 

τότε το Ορλάντο με τα τεράστια θεματικά πάρκα, το Μαϊάμι και η Χαβάη είναι ιδανικά για εσάς.

Βόρεια Αμερική



Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Ολόχρονος Προορισμός  

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Αμερικάνικο Δολάριο (USD) 

365

Ουάσινγκτον, η πρωτεύουσα του έθνους! Μία 

φράση που υπογραμμίζει την παγκόσμια σημασία 

της, ως μια μνημειώδη πόλη γεμάτη αμερικανική 

ιστορία σε κάθε γωνιά της! Είναι ένας προορισμός 

παγκόσμιας κλάσης, ένα εξαιρετικό ταξίδι με 

πολλές δραστηριότητες, αλλά και προορισμός με 

ρομαντικές αποδράσεις, ιδανικός για ζευγάρια.

Σε κάθε πάρκο, δρόμο, διασταύρωση υπάρχουν 

αγάλματα και πλάκες που αποτίνουν φόρο τιμής 

στους στρατηγούς, καλλιτέχνες και πολιτικούς, οι 

οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση του έθνους. 

Διασκέδαση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 

συνδυάζονται απόλυτα μεταξύ τους, σε μια πόλη 

όπου ευχαριστεί άτομα όλων των ηλικιών.

Εκεί θα επισκεφθείς βραβευμένα εστιατόρια, όπου 

θα απολαύσεις γεύσεις από διαφορετικές 

κουζίνες. Δημοφιλείς δραστηριότητες που μπορείς 

να επιλέξεις είναι επισκέψεις σε Μουσεία Ιστορίας, 

Εξειδικευμένα Μουσεία, Πάρκα, Ιστορικές 

τοποθεσίες και Μουσεία Τέχνης (Μουσείο 

Μνημείου Ολοκαυτώματος, Εθνική Πινακοθήκη 

Πορτραίτων, Εθνικό Εμπορικό Κέντρο – The Mall, 

Ford's Theatre, κ.ά).

Καπιτώλιο - Το Καπιτώλιο των Ηνωμένων 

Πολιτειών βρίσκεται στην κορυφή του λόφου του 

Καπιτωλίου. 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 στεγάζει 

τη Βουλή και τη Γερουσία των Ηνωμένων 

Πολιτειών, όπου μέσα στις αίθουσές του 

γράφτηκαν, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι νόμοι. 

Ξεναγηθείτε δωρεάν στο σημαντικό αυτό 

ορόσημο της Ουάσινγκτον.

Λευκός Οίκος - Εξερευνήστε το σπίτι και το 

χώρο εργασίας του προέδρου των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Περπατήστε στους διαδρόμους της 

εξουσίας και ενημερωθείτε για την ιστορία αυτού 

του διάσημου κτιρίου. Καθώς ότι είναι το 

επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής, το ταξίδι 

στην Ουάσινγκτον δεν είναι πλήρες χωρίς μία 

εκδρομή στο Λευκό Οίκο.

Μνημείο Λίνκολν - Βρίσκεται στο δυτικό άκρο 

του Εθνικού εμπορικού κέντρου. Είναι ένα 

αμερικανικό εθνικό μνημείο που χτίστηκε για να 

τιμήσει την 16ο Πρόεδρο των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Παρουσιάζει τον Πρόεδρο Αβραάμ 

Λίνκολν να κάθεται στην καρέκλα του, με το 

βλέμμα του στραμμένο στο μνημείο της 

Ουάσινγκτον. Το μνημείο Λίνκολν περιβάλλεται 

από 36 στήλες, μία για κάθε πολιτεία που υπήρχαν 

κατά τη στιγμή του θανάτου του Λίνκολν.

Μνημείο της Ουάσιγκτον - Ένα από τα 

παλαιότερα και πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της 

εθνικής υπερηφάνειας της Αμερικής. Ένα κύριο 

χαρακτηριστικό του Εθνικού εμπορικού κέντρου, 

το οποίο κτίστηκε προς τιμή του πρώτου 

Αμερικανού προέδρου, Τζορτζ Ουάσινγκτον. Η 

βάση του μνημείου περιβάλλεται από ένα κύκλο 

από 50 αμερικανικές σημαίες. Μπορείτε να πάρετε 

το ασανσέρ και να ανεβείτε στην κορυφή του, 

όπου θα απολαύσετε την εναέρια θέα πάνω από 

το εμπορικό κέντρο.

Ο καιρός - Η άνοιξη είναι η καλύτερη εποχή για 

να επισκεφθείτε την Ουάσινγκτον, όπου όλα 

ανθίζουν, αλλά και το φθινόπωρο είναι μία ήπια 

εποχή. Ο Ιανουάριος είναι ο πιο κρύος μήνας με 

μέση θερμοκρασία 4°C και ο Ιούλιος ο πιο ζεστός 

μήνας με μέση θερμοκρασία των 27°C.

Συνδυασμός Ταξιδιού - Συνδυάστε την 

Ουάσινγκτον με οποιαδήποτε άλλη πολιτεία ή 

πόλη της Αμερικής.

Αξιοθέατα

Ουάσινγκτον

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy 13



Η Νέα Υόρκη, «The Big Apple» - Αυτό το ταξίδι είναι ένα ταξίδι ζωής που 

αξίζει τον κόπο να κάνετε αν θέλετε να ζήσετε το όνειρο! Θα περπατήσετε 

στους δρόμους της και θα αισθανθείτε ότι είστε μέρος μιας αμερικάνικης 

ταινίας. Καφετέριες, εστιατόρια, θέατρα, αγορές και μουσεία, απίστευτες 

γκαλερί και ιστορικά μνημεία θα ικανοποιήσουν ακόμα και τον πιο δύσκολο 

επισκέπτη. Η Νέα Υόρκη έχει τα πάντα στον υπερβολικό βαθμό: εκεί θα βρείτε 

τους περισσότερους ουρανοξύστες, το μεγαλύτερο λιμάνι, τη μεγαλύτερη 

αίθουσα θεάτρου… θα ξετυλιχθεί μπροστά σας ένας ολόκληρος κόσμος, η 

θρυλική μεγαλούπολη των ΗΠΑ.

Νέα Υόρκη 
Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ
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Άγαλμα της Ελευθερίας - Το άγαλμα ήταν ένα 

δώρο από τη γαλλική κυβέρνηση για την 100η 

επέτειο της ανεξαρτησίας της Αμερικής ως ένδειξη 

καλής θέλησης, και αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο 

σύμβολο της ελευθερίας και της δημοκρατίας. 

Times Square - Η πιο πολυσύχναστη πλατεία της 

Νέας Υόρκης, γνωστή για τα πολλά θέατρα του 

Broadway, κινηματογράφους και ηλεκτρονικές 

πινακίδες. 

Empire State Building - Ένας ουρανοξύστης που 

είναι από τα πιο γνωστά κτίρια της Νέας Υόρκης. 

Όταν χτίστηκε, στις αρχές της δεκαετίας του 1930, 

έσπασε όλα τα ρεκόρ και ονομάστηκε «το 8o 

θαύμα του κόσμου». 

Γέφυρα του Μπρούκλιν - Η Γέφυρα του 

Μπρούκλιν συνδέει το Μανχάταν με το 

μεγαλύτερο σε πληθυσμό δήμο της Νέας Υόρκης, 

το Μπρούκλιν. Είναι ένα από τα πιο διάσημα και 

θαυμάσια αξιοθέατα της Νέας Υόρκης.

Central Park - Βρίσκεται στο Μανχάταν και 

περιέχει τεχνητές λίμνες, ζωολογικό κήπο, θέατρα, 

μουσεία, παγοδρόμια, σιντριβάνια, γήπεδα τένις 

και μπέιζμπολ, πολλές παιδικές χαρές και άλλες 

εγκαταστάσεις. Τα Σαββατοκύριακα, όταν τα 

αυτοκίνητα δεν επιτρέπονται στο πάρκο, το 

Central Park είναι μια ευπρόσδεκτη όαση.

Τop of the Rocks - Στην κορυφή της λίστας με τα 

αξιοθέατα βρίσκεται το Top of the Rocks μια 

πανοραμική θέα στην Νέα Υόρκη 360°. Ένα 

πανόραμα στο οποίο μπορείτε να απολαύσετε την 

θέα προς το Central Park και τη βόρεια περιοχή 

του Μπρούκλιν ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να 

εντοπίσετε μερικά από τα διασημότερα αξιοθέατα 

της πόλης. Ανεβείτε λοιπόν στον 70ο όροφο του 

Rockfeller Center και απολαύστε την Νέα Υόρκη 

είτε με το φως της μέρας είτε το βράδυ.

Ψώνια - Εάν είστε λάτρεις των καταστημάτων και 

των αγορών εδώ είναι πηγή παραδείσου. 

Επισκεφθείτε και ψωνίστε στην ασυναγώνιστη 

εμπορική οδό Fifth Avenue. Αν θέλετε να ψωνίσετε 

από τους πιο διάσημους σχεδιαστές σε χαμηλές 

τιμές τότε επισκεφθείτε τα Woodbury Common 

Premium Outlets. Το εμπορικό κέντρο διαθέτει 220 

καταστήματα, καφετέριες και εστιατόρια.

Ο καιρός - Η Νέα Υόρκη είναι ένας ολόχρονος 

προορισμός που σας προσφέρει διάφορες 

δραστηριότητες ανεξαρτήτως εποχής. Ο 

Ιανουάριος είναι ο πιο κρύος μήνας με μέση 

θερμοκρασία 2,2 °C και ο Ιούλιος ο πιο ζεστός 

μήνας με μέση θερμοκρασία 28,9 °C.

Αξιοθέατα

Ολόχρονος Προορισμός  

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Αμερικάνικο Δολάριο (USD) 

365

Ένας προορισμός που γνωρίζουμε 

πολύ καλά αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας καθοδηγήσουμε 

με τήν γνώση και την εμπειρία μας για 

ένα αξέχαστο γαμήλιο ταξίδι.

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy 15



Ολόχρονος Προορισμός  

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Αμερικάνικο Δολάριο (USD) 

365

Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Το Ορλάντο βρίσκεται στην Κεντρική περιοχή της 

Πολιτείας της Φλόριντα. Εάν ονειρεύεστε διακοπές 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πρέπει να 

γνωρίζετε ότι το Ορλάντο «έχει κάτι για όλους», 

με επιστέγασμα τα Universal Studios Florida και το 

Πάρκο Περιπέτειας SeaWorld Orlando! Είναι ο 

προορισμός που προσφέρει διασκέδαση για όλη 

την οικογένεια.

Στο Ορλάντο, θα μυηθείτε, επίσης, στο Μαγικό 

Βασίλειο της Ντίσνεϊ, με την επίσκεψή σας στο 

Walt Disney World Resort, τη διασημότερη 

Disneyland στον κόσμο. Και όλα αυτά είναι μόνο η 

αρχή! 

Sea World Orlando - Για τους λάτρεις της 

θάλασσας ένας υπέροχος θαλάσσιος κόσμος 

ξεδιπλώνεται μπροστά σας. Ένα υπερθέαμα που 

θα αφήσει μικρούς και μεγάλους άφωνους. Δείτε 

το πρόγραμμα με τα δελφίνια και τις φάλαινες, 

θαυμάστε τα ψάρια μέσα από το ενυδρείο και 

περάστε αμέτρητες ώρες διασκέδασης στο 

θεματικό πάρκο του θαλάσσιου κόσμου.

Kennedy Space Center - Γνωρίστε τις 

εγκαταστάσεις της NASA και ταξιδέψτε στο 

διάστημα μέσα από συναρπαστικά 3D βίντεο. 

Aπολαύστε ένα μοναδικό γεύμα παρέα με τους 

αστροναύτες.

Islands of Adventure - Τα νησιά της περιπέτειας 

αποτελούν κομμάτι του Universal Studios του 

Ορλάντο. Σε κάθε γωνιά του πάρκου θα 

συναντήσετε και μια διαφορετική περιπέτεια. 

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 ήρωων και αφήστε τους μύθους 

με τους οποίους μεγαλώσατε να γίνουν 

πραγματικότητα.

Magic Kingdom Disney - Το Μαγικό βασίλειο 

της Disneyland είναι το πρώτο θεματικό πάρκο 

που άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 1980. 

Εδώ θα συναντήσετε όλες τις πριγκίπισσες των 

παραμυθιών καθώς και τον Mίκι με την παρέα 

του. Το πάρκο προσφέρει διαρκώς ένα υπερθέαμα 

αφού οι παραστάσεις και οι παρελάσεις στους 

δρόμους δεν έχουν τελειωμό.

Epcot - Το όνομα του πάρκου είναι στην ουσία τα 

αρχικά της σημασίας του. Το ακριβές όνομα του 

πάρκου είναι πειραματικό πρωτότυπο μιας 

ολόκληρης κοινότητας του αύριο. Στην ουσία το 

όραμα του Γουώλτ Ντίσνεϋ ήθελε η κοινότητα να 

κατοικείται και να είναι μια λειτουργική πόλη του 

μέλλοντος. Ένα όραμα του που για τον ίδιο τον 

Ντίσνεϋ έμεινε ανεκπλήρωτο αφού πέθανε πέντε 

χρόνια πριν την ολοκλήρωση του.

Disney Hollywood Studio - Οι ήρωες της Ντίσνεϋ 

ζωντανεύουν ακόμη μια φόρα μπροστά στα μάτια 

σας. Έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε όλους τους 

ήρωες και να δείτε την κινηματογραφική τους 

ιστορία. 

Ο καιρός  

Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το κλίμα του 

Ορλάντο ως υποτροπικό αφού ο μέσος όρος των 

θερμοκρασιών του ανέρχεται στους 24-26°C. Το 

χειμώνα οι θερμοκρασίες είναι ήπιες και η 

καλύτερη περίοδος για να πραγματοποιήσετε μια 

επίσκεψη στο Ορλάντο είναι ο Ιανουάριος – 

Απρίλιος αφού αυτή είναι η εποχή του χρόνου 

που θα βρείτε το πιο ευχάριστο κλίμα.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας με 

οποιαδήποτε άλλη πολιτεία της Αμερικής.
Αξιοθέατα

Ορλάντο

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy16



Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Ολόχρονος Προορισμός  

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Αμερικάνικο Δολάριο (USD) 

365

Λος Άντζελες

Το Λος Άντζελες είναι ο πιο δημοφιλής 

προορισμός της Καλιφόρνιας, η δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ και μία από τις πιο 

μεγάλες και πιο λαμπερές πόλεις στον κόσμο. Είναι

η «Πόλη των Αγγέλων», η «Μέκκα της showbiz», η 

πόλη των Oscars και του Hollywood.

Παρόλα αυτά, αυτό που, επίσης, την κάνει 

μοναδικό προορισμό, είναι ότι συνδυάζει τα 

παραπάνω με το εξωτικό τοπίο, το πράσινο, τους 

φοίνικες, τον ήλιο και τις πανέμορφες, ζεστές και 

αμμώδεις παραλίες του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και τα έργα τέχνης 

τη μετατρέπουν σε ένα κορυφαίο κέντρο για τις 

τέχνες και τον πολιτισμό. Περπατήστε στην 

κεντρική οδό το Μπουλεβάρντ, εκεί όπου γίνονται 

οι περισσότερες τουριστικές παραστάσεις και 

ανεβείτε μέχρι το λόφο με τα υπερπολυτελή 

σπίτια των αστέρων το Μπέβερλι Χιλς. Η πόλη 

του κινηματογράφου θα σας κάνει να νιώσετε ότι 

βρίσκεστε σε ένα γνώριμο χώρο που έχετε 

περπατήσει ξανά.

Walk of Fame & TLC Chinese Theatre - 

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. 

Κάντε μια βόλτα κατά μήκος του Walk of Fame, 

όπου εκατοντάδες αστέρες του κινηματογράφου 

έχουν αφήσει τα αποτυπώματά τους και τις 

υπογραφές τους.

Universal Studios - Στο κέντρο του Λος Άντζελες 

θα συναντήσετε και τα Universal Studios. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την καρδιά του 

Χόλυγουντ αφού εδώ γίνονται και οι μεγαλύτερες 

κινηματογραφικές ταινίες σε μια μοναδική 

περιήγηση. Χαρείτε και διασκεδάστε στα διάφορα 

παιχνίδια και περάστε μια αξέχαστη εμπειρία με 

τους ήρωες των Universal. Μια μοναδική εμπειρία 

που σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να την 

ζήσετε.

Grifth Park - Το πάρκο φιλοξενεί ζωολογικό και 

βοτανικό κήπο, το σήμα του Hollywood και πολλές 

άλλες δραστηριότητες. Μην παραλείψετε το 

παρατηρητήριο, το οποίο ανοίγει ένα παράθυρο 

στο σύμπαν.

Madame Tussauds Museum - Μια ευκαιρία να 

φωτογραφηθείτε μαζί με τους αστέρες του είναι 

το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων. Τα εκθέματα 

είναι τόσο αληθινά που έχεις την εντύπωση ότι 

θα σου μιλήσουν.

The Grammy Museum - Στο μουσείο των 

βραβείων Γκράμυ μπορείτε να δείτε βραβεία αλλά 

και πολλά αντικείμενα των αστέρων. Ανάμεσα 

τους και αυτά του Μάικλ Τζάκσον.

Ο καιρός  

Ο καιρός εδώ είναι ήπιος όλο το χρόνο και κάθε 

εποχή έχει τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά της.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Συνδυάστε το Λος Άντζελες με οποιαδήποτε άλλη 

πολιτεία της Αμερικής.

Αξιοθέατα

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy 17



Η Νέα Ορλεάνη είναι παγκοσμίως 

γνωστή για τη χαρακτηριστική της 

μουσική, την κρεολική κουζίνα, τις 

μοναδικές διαλέκτους και τις ετήσιες 

γιορτές και φεστιβάλ της, κυρίως το 

Mardi Gras. Η ιστορική καρδιά της 

πόλης είναι η Γαλλική Συνοικία, γνωστή 

για τη γαλλική και ισπανική κρεολική 

αρχιτεκτονική της και την έντονη 

νυχτερινή ζωή κατά μήκος της οδού 

Bourbon. Η πόλη έχει περιγραφεί ως η 

«πιο μοναδική» στις Ηνωμένες 

Πολιτείες λόγω σε μεγάλο βαθμό της 

διαπολιτισμικής και πολυγλωσσικής 

κληρονομιάς της. Επιπλέον, η Νέα 

Ορλεάνη έγινε όλο και περισσότερο 

γνωστή ως "Hollywood South" λόγω του 

εξέχοντος ρόλου της στη βιομηχανία 

του κινηματογράφου και στην ποπ 

κουλτούρα.

Νέα 
Ορλεάνη

Ολόχρονος Προορισμός  

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Αμερικάνικο Δολάριο (USD) 

365

“The Big Easy”
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Ολόχρονος Προορισμός  

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Αμερικάνικο Δολάριο (USD) 

365

Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Η πόλη του αμερικανικού ονείρου, που βρίσκεται 

στην Πολιτεία της Καλιφόρνια, το Σαν Φρανσίσκο, 

έχει γίνει πλέον ένας ενδιαφέρον τουριστικός 

προορισμός. Μοντέρνοι ουρανοξύστες, φαρδιές 

λεωφόροι, επιβλητικές γέφυρες, κεντρικές 

πλατείες και η βικτωριανή αρχιτεκτονική είναι το 

σήμα κατατεθέν αυτής της πόλης των ΗΠΑ. Αυτό 

το κράμα του μοντέρνου και βικτωριανού 

στοιχείου προσθέτει ένα στοιχείο μοναδικότητας.

Η Γέφυρα της Χρυσής πύλης (Golden Gate bridge) 

είναι ένα αξιοθέατο που σίγουρα δεν πρέπει να 

χάσετε. Είναι μια από τις ωραιότερες γέφυρες του 

κόσμου που εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη.

Περιηγηθείτε με τα διάσημα ηλεκτρικά βαγόνια 

της πόλης, ανεβείτε στο διάσημο λόφο του Σαν 

Φρανσίσκο Nob Hill και θαυμάστε την 

αρχιτεκτονική των κτιρίων και το Γοτθικό ρυθμό 

των εκκλησιών.

Περιηγηθείτε στο κέντρο της πόλης, στο 

συγκρότημα του Civic Center με το Δημαρχείο, την 

Όπερα, το Μουσείο και το δρόμο των Ηνωμένων 

Εθνών. Αποθανατίστε τις όμορφες στιγμές σας 

στην πλατεία Άλαμο και περάστε μέσα από το 

πάρκο Γκόλντεν Γκέιτ, που διαθέτει πολλά 

ενδιαφέροντα αξιοθέατα: Γιαπωνέζικοι κήποι, 

λίμνες, ενυδρεία, πάρκο με βουβάλια και 

ταράνδους, καθώς και το μουσείο Ασιατικής 

Τέχνης και τον χαρακτηριστικό Ανεμόμυλο.

Golden Gate Bridge - Είναι πλέον από τα πιο 

αναγνωρισμένα διεθνή αξιοθέατα του κόσμου. 

Αρχικά η γέφυρα όμως δημιουργήθηκε για να 

καλυφτούν οι ανάγκες της πόλης. Tο πορτοκαλί 

της χρώμα αρχικά ήταν η βαφή για την 

προστασία του μετάλλου, όταν είδαν όμως πόσο 

ταίριαζε με το τοπίο γύρω της αποφάσισαν να το 

κρατήσουν έτσι ώστε η γέφυρα να είναι ορατή 

ακόμη και τις μέρες με την πολλή ομίχλη. 

Μπορείτε να περπατήσετε στο πλαϊνό πεζοδρόμιο 

της γέφυρας και να θαυμάσετε την πόλη από 

ψηλά.

Ηλεκτρικά Βαγόνια - Για να απολαύσετε μια 

παραδοσιακή ξενάγηση στην πόλη επιλέξτε τα 

τελεφερίκ και τα τρόλεϊ αφού είναι συνώνυμα με 

τη ζωή του Σαν Φρανσίσκο. Ακολουθήστε τη 

γραμμή και θα σας πάρει στις πιο γνωστές 

συνοικίες του Σαν Φρανσίσκο όπως για 

παράδειγμα την China Town και σίγουρα θα 

εντυπωσιαστείτε.

Αλκατράζ - Στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο θα 

καταφέρετε αμέσως να εντοπίσετε το νησί του 

Αλκατράζ. Πήρε το όνομα του αρχικά από τους 

πελεκάνους αφού υπήρχαν πολλοί πάνω στο νησί. 

Αργότερα μετά τον πόλεμο στο Μεξικό 

χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτική βάση αλλά και 

ως φυλακή για τους στρατιώτες. Στη συνέχεια 

έγινε ομοσπονδιακή και παρέμεινε ανοιχτή για 29 

χρόνια φιλοξενώντας μεγάλο αριθμό από 

κακοποιούς ανάμεσα τους και ο Αλ Καπόνε. Οι 

πύλες του πλέον είναι ανοικτές για το κοινό 

ολόχρονα και μπορείτε να το επισκεφτείτε ανά 

πάσα στιγμή.

Fisherman’s Warf - Η κοινότητα αυτή έχει να 

προσφέρει πολλά σε όλους όσους την 

επισκεφτούν. Πολλές δραστηριότητες για μικρούς 

και μεγάλους όπως είναι για παράδειγμα το 

πάρκο θαλάσσιων λιονταριών, το ενυδρείο και το 

μουσείο του Madam Tussauds. Ανεβείτε στα 

τραινάκια του roller coaster ή απολαύστε τη μέρα 

σας με μια βαρκάδα. Μπορείτε επίσης να κάνετε 

τα ψώνια σας, αφού η κοινότητα προσφέρει 

ποικιλία καταστημάτων και καφε - εστιατόριων.

Ο καιρός  

Το κλίμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από 

ήπιους υγρούς χειμώνες και ξηρά δροσερά 

καλοκαίρια, αφού το Σαν Φρανσίσκο περιβάλλεται 

στις τρεις πλευρές του από θάλασσα. Οι 

χαμηλότερες θερμοκρασίες που θα συναντήσετε 

είναι τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο. Εδώ θα βρείτε 

άφθονο ήλιο αφού περίπου 260 μέρες τον χρόνο ο 

καιρός είναι ηλιόλουστος.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας με 

οποιαδήποτε άλλη πολιτεία της Αμερικής.

Αξιοθέατα

Σαν Φρανσίσκο 
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H πιο δημοφιλής και μεγαλύτερη πόλη της 

πολιτείας Νεβάδα των ΗΠΑ, γνωστή ως η 

πρωτεύουσα της διασκέδασης του κόσμου. 

Διαθέτει τα μεγαλύτερα καζίνο – ξενοδοχεία, σε 

μια ατμόσφαιρα που σε παραπέμπει σε ένα κόσμο 

«φανταστικό», σουρεαλιστικό, με χρώματα, 

έντονες επιγραφές, μουσικές που απαιτούν 

αντοχές, ξενύχτι και – φυσικά – καλή τύχη!

Πολλά αξιοθέατα και περιπετειώδεις 

δραστηριότητες σας περιμένουν κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού σας. Παρόλα αυτά, οι επισκέπτες 

έχουν ως προτεραιότητα τα αμέτρητα καζίνο που 

έχουν ονόματα και θέματα που παραπέμπουν στο 

μυστήριο και τους εξωτικούς προορισμούς. Εκεί 

θα μετρήσετε το χρόνο με τις περιστροφές της 

ρουλέτας, ενώ θα ζήσετε την έννοια του σλόγκαν 

τους που χρησιμοποιείται περίπου τα τελευταία 

20 χρόνια: «Ό, τι συμβαίνει στο Βέγκας, μένει στο 

Βέγκας 

The Strip - Η λεωφόρος Strip είναι το κεντρικό 

τμήμα του Las Vegas που διασχίζει την πόλη και 

είναι γεμάτη με ξενοδοχεία και χώρους 

ψυχαγωγίας, 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 

επιγραφές νέον.

High Roller -  Ο τεράστιος τροχός είναι κάτι  

περισσότερο από ένα απλό αξιοθέατο στο οποίο 

μπορείς να θαυμάσεις την πόλη και τα φώτα της. 

Μπορείς να διασκεδάσεις και να γιορτάσεις μέσα 

στις καμπίνες και να απολαύσεις τη κεντρική οδό 

από το πιο hot must see της πόλης!

Freemont Street Experience - Μια 

συναρπαστική εμπειρία. Μπορείτε να δείτε 

δωρεάν βραδινά shows και 12,5 εκατομμύρια 

φώτα σε συνδυασμό με τον ήχο VivaVision. 

Απολαύστε δωρεάν συναυλίες ολόχρονα και 

επισκεφτείτε το μουσείο με τις πινακίδες Neon. 

Μια εμπειρία στην οποία θα νιώσετε τον παλμό 

του Λας Βέγκας.

Hoover Dam - Το φράγμα Χούβερ θεωρείται ένα 

από τα top 10 κατασκευαστικά επιτεύγματα του 

20ου αιώνα. Βρίσκεται ανάμεσα στις πολιτείες της 

Αριζόνας και Νεβάδα, και η ολοκλήρωση της 

κατασκευής του διήρκησε 5 χρόνια. Οι λόγοι 

δημιουργίας του είναι ο περιορισμός των 

πλημμύρων, η αύξηση των νερών άρδευσης και η 

παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το φράγμα 

είναι επισκέψιμο με λεωφορείο, αεροπλάνο, 

ελικόπτερο.

Grand Canyon - Λαμπρό, υπερυψωμένο, 

θεόπνευστο είναι μερικές από τις λέξεις που 

μπορεί να περιγράψει κανείς το φαράγγι. Μια 

γρήγορη ματιά στο μεγαλείο του είναι το μόνο 

που χρειάζεται για να καταλάβετε γιατί το Grand 

Canyon θεωρείται ένα από τα φυσικά θαύματα 

του κόσμου. 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.

Stratosphere Casino, Hotel & Tower - Ο πύργος 

της στρατόσφαιρας έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο 

μέρος για να δει κάποιος το Las Vegas. Είναι ο 

ψηλότερος πύργος παρατήρησης στις Ηνωμένες 

Πολιτείες και ένα από τα πιο συναρπαστικά 

αξιοθέατα ανάμεσα στα θέρετρα της πόλης. 

Μέγα ξενοδοχεία-καζίνα - Τα ξενοδοχεία στο 

Λας Βέγκας είναι μοναδικά και σου προσφέρουν  

πολλές εμπειρίες και δραστηριότητες. Ανακαλύψτε 

ποιες είναι αυτές και το ταξίδι στο Λας Βέγκας θα 

σας αφήσει σίγουρα τις καλύτερες αναμνήσεις.

Ο καιρός  

Το Λας Βέγκας βρίσκεται σε ηλιοφάνεια 300 μέρες 

το χρόνο με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 

23-36°C. Η διάρκεια του χειμώνα είναι ελάχιστη με 

θερμοκρασία από 4-16°C.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Συνδυάστε το Λας Βέγκας με οποιαδήποτε άλλη 

πολιτεία της Αμερικής ή με μία μαγευτική 

κρουαζιέρα στην Καραϊβική.

Αξιοθέατα

Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Ολόχρονος Προορισμός  

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Αμερικάνικο Δολάριο (USD) 

365

Λας Βέγκας
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Ολόχρονος Προορισμός  

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Αμερικάνικο Δολάριο (USD) 

365

Μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις που σφύζει από ζωή, 

που μπορεί και συνδυάζει βουτιές, ηλιοθεραπεία 

και shopping therapy στην εμπορική καρδιά της 

πόλης. Εκεί θα δείτε από κοντά γυάλινους 

ουρανοξύστες, πολυτελείς εξοχικές κατοικίες, 

yacht, πολύχρωμα αυτοκίνητα, στάρλετ και ράπερ. 

Στην παγκόσμια πρωτεύουσα των κρουαζιέρων 

θα δείτε σίγουρα και τα τεράστια 

κρουαζιερόπλοια που είναι έτοιμα να ξεκινήσουν 

ανά πάσα στιγμή το ταξίδι τους στην Καραϊβική 

και όχι μόνο.

Περπατήστε κατά μήκος στο παραλιακό μέτωπο, 

στο γνωστό δρόμο Ocean Drive και γνωρίστε τις 

ξακουστές παραλίες του Μαϊάμι. Περάστε εκεί 

στιγμές χαλάρωσης μέχρι αργά το απόγευμα, 

όπου θα αντικρύσετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. 

Το βράδυ απολαύστε τη νυχτερινή ζωή, σε 

εστιατόρια και μπαρ που μπορείτε να 

διασκεδάσετε μέχρι το πρωί.

South Beach - Το South Beach ονομάζεται ως η 

Αμερικάνικη Ριβιέρα και μια παιδική χαρά του Art 

Deco. Παρόλα αυτά υπάρχουν περισσότερα από 

την κατάλευκη άμμο και τα πολύχρωμα κτίρια. 

Εδώ θα συναντήσετε τις πρωτοκλασάτες μπουτίκ, 

τις πινακοθήκες και τα glamour καταστήματα τις 

περιοχής. Μπορείτε να απολαύσετε ένα δείπνο 

gourmet πλάι στην θάλασσα και να απολαύσετε 

μια μοναδική βραδιά διασκέδασης στα μπαράκια 

της περιοχής.

Design Distrikt - Η περιοχή αυτή βρίσκεται Βόρεια 

του κεντρικού Μαϊάμι και φιλοξενεί περισσότερες 

από 130 γκαλερί και εκθεσιακούς χώρους με έργα 

τέχνης. Αριστοκρατικά εστιατόρια και 

καταστήματα ενώ εδώ θα συναντήσετε τα 

αμέτρητα υπερπολυτελή και κομψά ξενοδοχεία.

Μικρή Αβάνα - Σε αυτή τη συνοικία του Μαϊάμι 

που συνορεύει με τον ποταμό της πόλης θα 

συναντήσετε την Κουβανέζικη συνοικία. Αρχικά 

είχε δημιουργηθεί από τους πρόσφυγες της 

Κούβας ενώ σήμερα κατοικείται από ανθρώπους 

που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική. Τα club 

της περιοχής κυριαρχεί η σάλσα και η μαρέγκε.

Μουσείο Επιστημών - Σε αυτό το μουσείο θα 

συναντήσετε περισσότερα από 140 διαδραστικά 

εκθέματα. Θα βρείτε ζωντανές παρουσιάσεις από 

συλλογές σπάνιων ευρημάτων της φυσικής 

ιστορίας καθώς επίσης και το κέντρο άγριας ζωής 

που φιλοξενεί 175 ζωντανά ερπετά και αρπακτικά. 

Ένα άλλο τμήμα του μουσείου πραγματοποιεί 

συχνές αστρονομικές παρουσιάζεις και 

προγράμματα με lazer.

Florida Keys - Ένα μοναδικό σύμπλεγμα από 

νησιά που ξεκινούν από το Μαϊάμι και εκτείνονται 

στα ζεστά τροπικά νερά του Μεξικού. 

Εκατοντάδες τροπικά νησάκια με μόνο μερικά από 

αυτά να είναι κατοικημένα εκτείνονται σε 

απόσταση 155 μιλίων. Παραδεισένια με 

πανύψηλες φοινικιές, κατάλευκες αμμουδιές και 

κοραλλιογενής καταγάλανες παραλίες δίνουν μια 

μικρή γεύση από Καραϊβική. Η μετακίνηση στα 

νησιά γίνεται με χερσαία με τη μεγαλύτερη 

γέφυρα να είναι 7 μίλια. Μια μοναδική οδική 

εμπειρία αφού προκειμένου να μεταβείτε από το 

ένα νησάκι στο άλλο θα περνάτε κυριολεκτικά 

πάνω από τον ωκεανό.

Ο καιρός  

Στο Μαϊάμι η ζέστη και η υγρασία είναι αρκετή το 

καλοκαίρι. Δυνατές καταιγίδες είναι καθημερινό 

φαινόμενο και οι θύελλες είναι μια απειλή που 

καραδοκεί. Για τον λόγο αυτό επιλέξτε να 

ταξιδέψετε στο Μαϊάμι και την Φλόριντα από τον 

Δεκέμβριο μέχρι και τον Μάιο που οι καιρικές 

συνθήκες είναι καταλληλότερες.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Συνδυάστε την επίσκεψη σας στο Μαϊάμι με 

κρουαζιέρα στην Καραϊβική, τις Μπαχάμες ή 

οποιαδήποτε άλλη πολιτεία της Αμερικής.

Αξιοθέατα

Μαϊάμι
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Οι καταρράκτες του Νιαγάρα, στο 

Οντάριο, είναι μια καναδική πόλη 

στους ομώνυμους διάσημους 

καταρράκτες, που συνδέονται με τις 

ΗΠΑ από τη Γέφυρα του Ουράνιου 

Τόξου. Η πλευρά της στη δυτική 

όχθη του ποταμού Νιαγάρα έχει θέα 

στους καταρράκτες Horseshoe, το 

πιο εκτενές τμήμα των 

καταρρακτών. Ανελκυστήρες 

μεταφέρουν τους επισκέπτες σε ένα 

χαμηλότερο σημείο που προσφέρει 

μοναδική θέα. Οι όχθες διαθέτουν 

ένα χώρο περιπάτου και ένα 

κατάστρωμα παρατήρησης στον 

Πύργο Skylon.

Συνδιάστε το ταξίδι σας 

στην Αμερική με μια 

επίσκεψη στους επιβλητικούς 

καταρράκτες Νιαγάρα 
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Ολόχρονος Προορισμός  

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Αμερικάνικο Δολάριο (USD) 

365

Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Ένας συναρπαστικός προορισμός με μαγευτικά 

τοπία, εξωτικές παραλίες και άμμο που ποικίλει, 

από ζαχαρένιο λευκό, μέχρι κόκκινο, πράσινο ή 

βαθύ μαύρο. Εκεί θα βρεις το μοναδικό βασιλικό 

παλάτι των ΗΠΑ, έρημους, δάση, χιόνι, ενεργά 

ηφαίστεια και κρατήρες που κοχλάζουν, έναν 

πολύχρωμο κοραλλιογενή βυθό και 

γαλαζοπράσινα νερά.

Η Χαβάη αποτελείται από νησιά σαν χάντρες και 

προσελκύει κάθε χρόνο πάρα πολλούς τουρίστες, 

οι οποίοι την επισκέπτονται για να απολαύσουν 

τα όμορφα τοπία, τον ήλιο, τις παραλίες και να 

γνωρίσουν από κοντά αυτή τη φημισμένη 

«Πολιτεία του Ουράνιου Τόξου».

.

Και πάνω απ’ όλα, θα γνωρίσεις τους υπέροχους 

κατοίκους των νησιών, τη μουσική, τους χορούς, 

τις γεύσεις και τις παραδόσεις τους. Οι κάτοικοι 

φημίζονται για την υπέροχη κουζίνα και τη 

φιλοξενία τους. Χορέψτε και διασκεδάστε μαζί 

τους στους παραδοσιακούς ρυθμούς luau και hula.

Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων - Το νούμερο ένα της 

επιλογής των επισκεπτών του νησιού είναι το 

Πάρκο Ηφαιστείων. Ένα ζωντανό μουσείο στο 

οποίο μπορείτε να ζήσετε από κοντά την εμπειρία 

των ηφαιστείων. Ενεργά και μη ηφαίστεια θα 

κάνουν την αδρεναλίνη σας να φτάσει στα ύψη.

Pearl Harbor - Εθνικό ιστορικό ορόσημο για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Η Καταστροφική εναέρια 

επίθεση που είχε αποτέλεσμα 2390 νεκρών και 

εκατοντάδων τραυματιών οδήγησε τις Ηνωμένες 

Πολιτείες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μαούι - Το δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος νησί 

της Χαβάης και λέγεται ότι είναι και το 

ωραιότερο. Καταγάλανες θάλασσες, ζούγκλες και 

ηφαίστεια συνθέτουν το τοπίο του νησιού ενώ ο 

Μαρκ Τουέιν το 1866 δήλωσε πως: «Ήρθα με 

σκοπό να μείνω μια εβδομάδα και έμεινα πέντε…»

Παραλία Waikiki - Η διασημότερη παραλία της 

Χαβάης. Τεράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα 

σας προσφέρουν όλων των ειδών τις πολυτέλειες. 

Χαλαρώστε, δοκιμάστε την εμπειρία του surfing, 

αφού εδώ είναι η πρωτεύουσα του αθλήματος και 

διασκεδάστε σε ρυθμούς hula.

Kauai Movie Sites - Το Hollywood της Χαβάης 

είναι το καταοπράσινο τοπίο του Καουάι. Γίνετε 

μέρος αγαπημένων σας ταινιών όπως είναι το 

South Pacific, Jurassic Park και δείτε τον τρόπο με 

τον οποίο ζωντανεύουν μπροστά τον 

κινηματογραφικό φακό.

Θέατρο - Επισκεφτείτε το ιστορικό θέατρο της 

Χαβάης κτισμένο από το 1922. Απολαύστε 

μοναδικές βραδιές τέχνης.

Κολόα - Γραφική περιοχή στην οποία άνοιξε το 

πρώτο εργοστάσιο ζάχαρης το 1835. Ένα 

εργοστάσιο το οποίο άνοιξε την εμπορική ζώνη 

της περιοχής που προσέλκυσε ένα μεγάλο κύμα 

μεταναστών οι οποίοι συνθέτουν σήμερα την 

πολυπολιτισμική Χαβάη.

Ο καιρός  

Η Χαβάη έχει ένα θαυμάσιο τροπικό κλίμα και 

παρουσιάζει μικρές αλλαγές στη θερμοκρασία 

κατά την διάρκεια του χρόνου. Χαρακτηρίζεται 

από ένα ζεστό χειμώνα κατά τους μήνες Νοέμβριο 

– Απρίλιο και ένα ακόμα πιο ζεστό καλοκαίρι τους 

υπόλοιπους μήνες.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Συνδυάστε το Γαμήλιο σας ταξίδι στην Χαβάη με 

σταθμό στην Αμερική.

Αξιοθέατα

Χαβάη
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Τα νησιά της Καραϊβικής είναι ότι πιο ιδανικό για το γαμήλιο σας ταξίδι. Απολαύστε ένα 

εξωτικό κοκτέϊλ και χαλαρώστε στις παραλίες με τη λευκή άμμο και τα καταγάλανα 

κρυστάλλινα νερά των Μπαχαμών, της Δομινικανής Δημοκρατίας, των Μπαρμπάντος 

και πολλών άλλων πανέμορφων νησιών. Μπορούμε μαζί να οργανώσουμε ένα χαλαρό 

πρόγραμμα με ιδιωτικές εκδρομές και δραστηριότητες που θα σας ξεκουράσουν και θα 

σας χαρίσουν μερικές από τις καλύτερες αναμνήσεις.

Κεντρική Αμερική 
& Καραϊβική
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Η ιστορία του Άγιου Δομίνικου αρχίζει από πολύ 

παλιά όταν ο Χριστόφορος Κολόμβος μαγεύτηκε 

από την απαράμιλλη ομορφιά του νησιού με τη 

πρώτη ματιά. Η Πούντα Κάνα είναι ένα δημοφιλές 

θέρετρο και βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό άκρο 

της Δομινικανής Δημοκρατίας. Ένας προορισμός 

που μαγεύει και τον πιο δύσκολο 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 δραστηριότητες που 

προσφέρονται μέσα από τα υπερπολυτελή all 

inclusive ξενοδοχεία.

Άγιος Δομίνικος - Μια γοητευτική εικόνα από τα 

παλιά συνθέτει το τοπίο της πρωτεύουσας της 

χώρας. Τα απομεινάρια από το παρελθόν της 

αποικιοκρατίας είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την 

πόλη ενώ εδώ δεσπόζει και ο πρώτος Καθεδρικός 

Ναός της Αμερικής.

Το Παλάτι του Κολόμβου - Το παλάτι αυτό 

κατασκευάστηκε από τον γιο του Χριστόφορου 

Κολόμβου. Αποτελείται από πενήντα δωμάτια και 

ένα μεγάλο αριθμό από βασιλικούς κήπους. 

Σήμερα έχει απομείνει μόνο το μισό από ότι ήταν 

κάποτε.

Καταρράκτες Jarabacoa - Μια υπέροχη 

διαδρομή μέσα στο καταπράσινο τοπίο με τελικό 

προορισμό τους Καταρράκτες Jarabacoa. Ένα 

μοναδικό τοπίο γεμάτο με φυσική ομορφιά.

Σαμανά - Μοναδική αρχιτεκτονική συνθέτει τον 

κόλπο στα Σαμανά. Πολύχρωμα γραφικά σπιτάκια 

αλλιώτικα από όλα τα άλλα τα κάνουν να 

Δομινικανή Δημοκρατία - 
Πούντα Κάνα 

Αξιοθέατα

Σάντο ΝτομίνγκοΠρωτεύουσα: 

Γλώσσα:  ( ) Ισπανικά και Αγγλικά  

Νόμισμα: Πέσο Δομινίκας (DOP)  

ξεχωρίζουν. Μπορείτε να επισκεφθείτε και το 

κοντινό νησί Bahia για να απολαύσετε τα 

καταγάλανα νερά της παραλίας.

 

Ο καιρός - Ο καιρός είναι αρκετά σταθερός, με 

μια μέση θερμοκρασία 26°C. Η πιο ζεστή περίοδος 

διαρκεί από τον Απρίλιο μέχρι το Νοέμβριο, και 

κατά τη διάρκεια της ημέρας η θερμοκρασία 

μπορεί να φθάσει τους 32°C. Από το Δεκέμβριο 

έως τον Μάρτιο, οι θερμοκρασίες κατά τη 

διάρκεια της νύχτας είναι περίπου 20°C.

Συνδυασμός Ταξιδιού - Μπορείτε να συνδυάσετε 

το γαμήλιο ταξίδι σας στον Άγιο Δομίνικο με την 

Μαδρίτη.
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Οι Μπαχάμες αποτελούνται από ένα σύμπλεγμα 

με περίπου 700 νησιά-ατόλες και βρίσκονται στον 

Ατλαντικό Ωκεανό. Από τα νησιά αυτά 

κατοικούνται περίπου τα 35. Το μεγαλύτερο από 

τα νησιά των Μπαχαμών ονομάζεται Άντρος και 

βρίσκεται νοτιοανατολικά της χερσονήσου της 

Φλόριντα. Τα νησιά αποτελούνται από αναδύσεις 

των υποθαλάσσιων ωκεάνιων υφάλων. Μερικά 

από τα εδάφη των νησιών είναι αρκετά γόνιμα 

ωστόσο μόνο ένα και μοναδικό ποτάμι στο νησί 

Άντρος έχει γλυκό νερό.

Πρωτεύουσα των 700ων νησιών είναι το 

Νασσάου όπου και κατοικεί ο μισός πληθυσμός 

των νησιών. Αυτός είναι και ο λόγος που τα 

τεράστια κρουαζιερόπλοια που ταξιδεύουν στην 

Καραϊβική καταλήγουν στο λιμάνι του Νασσάου. 

Το νησί που δεν κάνει τους τουρίστες να το 

βαρεθούν αφού για όλο τον χρόνο 

διοργανώνονται εκδηλώσεις και διαγωνισμοί, 

όπως επιδείξεις μόδας με παγκοσμίου φήμης 

σχεδιαστές, αγώνες μηχανοκίνητων σκαφών και 

αυτοκινήτων κ.α. Απολαύστε τις βόλτες σας στην 

μαρίνα με τα κότερα ενώ μπορείτε εάν είστε 

λάτρεις της θάλασσας να θαυμάσετε τον βυθό με 

την εμπειρία του snorkeling, υποθαλάσσιο 

περπάτημα ή και καταδύσεις.

Οι Μπαχάμες είναι τα νησιά της χαλάρωσης και 

της ξεκούρασης κάτω από τον ήλιο παρέα με 

δροσερά κοκτέιλ. Δεν υπάρχουν κάποια 

αξιοθέατα που να μπορείτε να επισκεφτείτε αξίζει 

όμως να κινηθείτε στα all inclusive υπερπολυτελή 

ξενοδοχειακά συγκροτήματα και να απολαύσετε 

τις εγκαταστάσεις που σας προσφέρουν. Ακόμη 

προσφέρονται πολλές δραστηριότητες που θα 

σας χαρίσουν ώρες διασκέδασης και χαλάρωσης. 

Atlantis Paradise Island - Επισκεφτείτε το 

ξενοδοχείο Atlantis και εξερευνήστε το! 

Νεροτσουλήθρες, ενυδρεία με σαλάχια και 

καρχαρίες είναι μόνο η αρχή. Ένα μοντέρνο 

ξενοδοχείο που διαθέτει υπερπολυτελής 

εγκαταστάσεις με 35 εστιατόρια και μπαρ, 3 

ιδιωτικές παραλίες, γήπεδα γκολφ, υπερπολυτελή 

spa και καζίνο. 

Sandals - Πρόκειται για 15 ασύγκριτης 

πολυτέλειας θέρετρα που έχουν δημιουργηθεί για 

όλους τους ερωτευμένους, ιδανικό για το γαμήλιο 

ταξίδι σας στις Μπαχάμες. Σε μια γωνιά ανάμεσα 

στα 700 νησιά των Μπαχαμών βρίσκεται και το 

ξενοδοχείο Sandals Royal Bahamian. Πρόκειται για 

το πιο πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής που 

προσφέρει διακοπές Αll inclusive με ασύγκριτης 

πολυτέλειας εγκαταστάσεις. Ρομαντικά δείπνα και 

αποδράσεις, ατελείωτες ώρες χαλάρωσης και 

μασάζ και το καλύτερο εστιατόριο θαλασσινών. 

Δελφίνια - Κολυμπήστε παρέα με τα δελφίνια και 

απολαύστε μια υπέροχη μέρα γεμάτη παιχνίδι με 

αυτά τα πανέμορφα θηλαστικά.

Snorkeling - Θαυμάστε τον βυθό και κολυμπήστε 

παρέα με τα υπέροχα εξωτικά ψάρια. Ταϊστε τα 

και περάστε τον χρόνο σας ευχάριστα.

Underwater SeaWalk – Diving - Επισκεφθείτε 

τους κοραλλιογενείς ύφαλους μέσα από τις 

καταδύσεις ή περπατώντας στο βυθό.

Ο καιρός

Το κλίμα στις Μπαχάμες χαρακτηρίζεται ως 

υποτροπικό. Το καλοκαίρι διαρκεί από το Μάιο 

έως και τον Νοέμβριο με θερμοκρασίες από 21°C 

ως 34°C ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες η 

θερμοκρασία κυμαίνεται από 15°C ως 24°C. Η 

καλύτερη περίοδος για να ταξιδέψετε είναι Μάιος 

– Νοέμβριος αφού τους υπόλοιπους μήνες μπορεί 

να συναντήσετε τροπικούς τυφώνες.  

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το γαμήλιο ταξίδι σας 

στις Μπαχάμες με το Μαϊάμι ή μια ονειρική 

κρουαζιέρα στα νησιά της Καραϊβικής.

Αξιοθέατα και Προτάσεις

Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Μπαχάμες  
NassauΠρωτεύουσα: 

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Μπαχαμιανό Δολάριο (BSD)
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Το Μπελίζ (ή Μπελίζε) είναι η μικρότερη χώρα της 

κεντρικής Αμερικής και βρίσκεται ανάμεσα στο 

Μεξικό και την Γουατεμάλα. Μόλις φτάσετε στο 

Μπελίζε σίγουρα το πρώτο που θα καταλάβετε 

είναι πως βρίσκεστε σε έναν επίγειο παράδεισό 

της Καραϊβικής. Υπέροχες κάτασπρες παραλίες με 

κοραλλιογενείς υφάλους είναι η σύνθεση του 

νησιού που κόβει την ανάσα από τα πρώτα λεπτά. 

Το συναρπαστικό σε αυτό το νησί της Καραϊβικής 

είναι το γεγονός ότι εκτός από τις πανέμορφες 

του παραλίες έχει και μια μαγευτική ζούγκλα η 

οποία περιμένει τους επισκέπτες του νησιού να 

την εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν τους 

κρυμμένους θησαυρούς καθώς και απομεινάρια 

από τα μνημεία του πολιτισμού των Μάγια.

Μεγάλη εντύπωση θα σας κάνει ότι μόνο το 10% 

των φυτικών αλλά και των ζωικών ειδών του 

οικοσυστήματος έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. 

Είστε δηλαδή σε ένα ανεξερεύνητο παράδεισο με 

απέραντο γαλάζιο και πανύψηλες φοινικιές που 

σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν μέχρι το νερό.

Λαμανάι - Είναι μια από τις μεγαλύτερες και 

ομορφότερες τοποθεσίες των Μάγια στο Βόρειο 

Μπελίζ. Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική αλλά και η 

θαυμάσια τοποθεσία ανάμεσα στο πυκνό και 

τροπικό δάσος, θα σας συνεπάρουν αμέσως. Οι 

περισσότεροι που το επισκέπτονται προσεγγίζουν 

το σημείο μέσω του ποταμού, για να αποφύγουν 

την ταλαιπωρία της πεζοπορίας αλλά και για να 

απολαύσουν τον ποταμό, και τα ζώα όπως είναι 

οι μαϊμούδες και τα ιγκουάνα που 

περιτριγυρίζουν τον ποταμό. Παρέα θα έχετε 

πάντοτε ντόπιους οι οποίοι θα σας ενημερώνουν 

για την ιστορία του τόπου και τον πολιτισμό των 

Μάγια.

Μεγάλη Μπλε Τρύπα - Χαρακτηριστικό σημείο 

πάνω στον γεωγραφικό μας χάρτη αφού αυτή η 

μπλε τρύπα που έχει διάμετρο 300 μέτρων και 

βάθος 124 μέτρων, είναι ορατή από το διάστημα. 

Για πολλούς θεωρείται ένας από τους 10 

προορισμούς του κόσμου για καταδύσεις μετά 

από την αξιολόγηση του Jacques Yves Cousteau 

στο σχετικό ντοκιμαντέρ του. Αποτελεί επίσης 

«μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς» και 

προστατεύεται από την UNESCO. Ένα σημείο που 

όσοι από εσάς λατρεύετε τις καταδύσεις δεν θα 

έπρεπε να το παραλείψετε.

Xunantunich - Ακόμη ένας αρχαιολογικός χώρος 

του πολιτισμού των Μάγια αυτή τη φορά όμως 

στο Βόρειο Μπελίζ. Βρίσκεται στην κορυφή ενός 

βουνού πάνω από τον ποταμό Μόπαν (Mopan) 

και έχει ως θέα τα σύνορα με την Γουατεμάλα. Το 

όνομα του σημαίνει γυναίκα πέτρα και σύμφωνα 

με τους μύθους που επικρατούν το φάντασμα της 

γυναίκας, παρουσιάστηκε αρκετές φορές 

μπροστά από το El Castillo σε διάφορες ομάδες 

ανθρώπων, πάντα ντυμένη στα λευκά και με 

φωτεινά κόκκινα μάτια να ζητά να μην 

εγκατασταθούν εκεί. Στη συνέχεια ανεβαίνει τις 

σκάλες και εξαφανίζεται ανάμεσα στους τοίχους 

του μνημείου.

Ζωολογικός Κήπος - Μην χάσετε την εμπειρία 

του ζωολογικού κήπου και την ευκαιρία να δείτε 

από κοντά την άγρια πλευρά του Μπελίζε. 

Τζάκουαρ και πάνθηρες είναι μόνο μερικά από τα 

άγρια ζώα που θα συναντήσετε αφού εδώ είναι 

ένα καταφύγιο άγριων ζώων έκτασης 29 

στρεμμάτων.

Ο καιρός  

Το κλίμα στο Μπελίζε είναι ζεστό και τροπικό 

όπως αρμόζει σε ένα νησί της Καραϊβικής.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στo 

Μπελίζ με το Μεξικό.

Αξιοθέατα

BelmopanΠρωτεύουσα: 

Γλώσσα: Ισπανικά, Αγγλικά, Κρεολή 

Νόμισμα: Δολάριο Μπελίζε (BZD)

Μία από τις 10 κορυφαίες 
τοποθεσίες για καταδύσεις 

στον κόσμο” - 

“ 

Jacques Cousteau  

Μπελίζ 
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Η Αρούμπα βρίσκεται στη Καραϊβική 

βόρεια της Βενεζουέλας και είναι τμήμα 

του βασιλείου της Ολλανδίας. Το κλίμα 

που θα συναντήσετε είναι ξηρό, χωρίς 

υγρασία και χωρίς τυφώνες. Ένας 

πραγματικά ονειρικός προορισμός της 

Καραϊβικής με κατοίκους ινδιάνικης 

καταγωγής. Η γλώσσα που θα 

συναντήσετε ονομάζεται παπιαμέντο και 

είναι μια ανάμειξη από ισπανικά 

πορτογαλικά και ολλανδικά στοιχεία. Το 

νησί θα κερδίσει αμέσως τις καρδιές σας 

αφού συνδυάζει γαλήνιες καταγάλανες 

παραλίες με κρυστάλλινη λευκή άμμο με 

έντονη νυχτερινή ζωή. Θα συναντήσετε 

καζίνο, νυχτερινά κέντρα αναψυχής και 

διάφορες νυχτερινές εκδηλώσεις με 

παραδοσιακή μουσική Τούμπα.

Αρούμπα 
Oranjestad  Πρωτεύουσα: 

Γλώσσα: Ολλανδικά, απιαμέντο,  Π Αγγλικά

Νόμισμα: Φλορίνι της Αρούμπα (A WG)
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Ένα μικρό νησιώτικο κράτος που βρίσκεται στην 

Ανατολική Καραϊβική. Ανήκει στις Μικρές Αντίλλες 

και βρίσκεται βόρεια του Άγιου Βικέντιου & 

Γρεναδίνων. Πολλοί χαρακτηρίζουν το νησί ως 

την «Ελένη» της δύσης αφού ήταν πολλές οι 

μεταπτώσεις του νησιού άλλοτε στους Γάλλους 

και πότε στους Άγγλους. Το όνομα προέρχεται 

αποκλειστικά από την Αγία Λουκία των 

Συρακουσών.  Eίναι το πιο ορεινό νησί της 

Καραϊβικής με ηφαιστιογενές έδαφος.

Πίτονς - Οι δίδυμοι αυτοί ηφαιστειακοί κώνοι 

είναι σήμα κατατεθέν του νησιού. Αποτελούνται 

από το Μικρό Πιτόν και το Μεγάλο Πιτόν και είναι 

μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

Είναι το πιο φωτογραφημένο μέρος του νησιού 

και προσφέρεται για πεζοπορία ενώ είναι 

αγαπημένος προορισμός όσων αγαπούν την 

ορειβασία.

Διαμαντένιοι Κήποι - Ένας συνδυασμός 

χρωμάτων και αξιοθέατων που βρίσκεται στο 

Soufriere Estate. Οι κήποι αυτοί αποτελούνται από 

τον πανέμορφο καταρράκτη που παίρνει το 

χρώμα του από τα κοιτάσματα των ορυκτών και 

τα ιαματικά λουτρά που κτίστηκαν αρχικά για το 

Στράτευμα του Λουδοβίκου XVI της Γαλλίας. Οι 

κήποι αποτελούνται από καρύδες, κακάο, κέδρα, 

τροπικά λουλούδια και θάμνους από όλο τον 

κόσμο. Χαλαρώσετε παρακολουθώντας τους 

ντόπιους να σας κάνουν «μάθημα» για τον τρόπο 

που χρησιμοποιούν τα φρούτα και τα λαχανικά. 

Αξιοθαύμαστο είναι επίσης και το παλιό 

ελαιοτριβείο που θα συναντήσετε.

Κόλπος Ρότνεϊ - Ο κόλπος του Ρότνεϊ είναι σαν 

ένας μαγνήτης που προσελκύει τους τουρίστες. Η 

παραλία σε σχήμα μισοφέγγαρου και τα 

ξενοδοχειακά συγκροτήματα μαζί με τα 

καταστήματα και τα εστιατόρια κάνουν το κόλπο 

ένα σημείο συνάντησης των τουριστών. Μπορείτε 

να χαρείτε τον ήλιο και την λευκή άμμο της 

παραλίας και τα κρυστάλλινα νερά με θέα τα 

νησιά Pigeon και το εθνικό πάρκο.

Pigeon Islands - Ένα από τα πιο σημαντικά 

ιστορικά αξιοθέατα του νησιού. Το 

χρησιμοποιούσαν σαν παρατηρητήριο τον καιρό 

της αποικιοκρατίας. Σήμερα έχει ενωθεί με το 

κυρίως νησί για να μπορούν να το επισκέπτονται 

οι τουρίστες και να θαυμάζουν τη πανοραμική 

θέα της Καραϊβικής από ψηλά.

Ο καιρός  

Το κλίμα της χώρας είναι τροπικό και με μία 

περίοδο ξηρασίας από τον Ιανουάριο μέχρι τον 

Απρίλιο ενώ η περίοδος βροχοπτώσεων διαρκεί 

από το Μάιο ως το Νοέμβριο. Η καλύτερη 

περίοδος για να επισκεφτείτε το νησί είναι μέσα 

Δεκεμβρίου μέχρι τον Απρίλιο που οι 

βροχοπτώσεις είναι περιορισμένες.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στη Σάντα 

Λουσία με μια κρουαζιέρα στα υπόλοιπα νησιά 

της Καραϊβικής ορίζοντας ως αφετηρία το Μαϊάμι.

Αξιοθέατα

Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Σάντα Λουσία 
Πρωτεύουσα: Castries

Γλώσσα: Γαλλική διάλεκτος Πατούα, Αγγλικά 

Νόμισμα: Δολάριο Ανατολικής Καραϊβικής (XCD)
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Η Κόστα Ρίκα είναι μια μικρή χώρα που χαρακτηρίζεται για την απόλυτη φυσική 

ομορφιά της. «Πλούσια ακτή» σημαίνει το όνομα της και το υποστηρίζει με την 

έντονη βιοποικιλότητα και τα αξιοθέατα. Μαγευτικά ηφαίστεια, ομιχλώδη δάση, 

εκπληκτικές κοιλάδες ποταμών και εκατοντάδες παραλίες κατά μήκος του 

Ειρηνικού και τις ακτές της Καραϊβικής. Η Κόστα Ρίκα προσφέρεται για 

παρακολούθηση πουλιών, καταδύσεις και snorkeling στους κοραλλιογενής 

υφάλους της , πεζοπορία μέσα στα πυκνόφυτα δάση της ή ιππασία. Ένας 

προορισμός που οι λάτρεις της Περιπέτειας σίγουρα δεν πρέπει να χάσουν!

Η Κόστα Ρίκα είναι μια μικρή χώρα της Κεντρικής Αμερικής και περικλείεται από τη Νικαράγουα προς τα 

βόρεια, τον Παναμά στα νότια, τον Ειρηνικό Ωκεανό στα δυτικά, και την Καραϊβική Θάλασσα στα ανατολικά.

Κόστα Ρίκα 
Η περιπέτεια ξεκινά εδώ
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Rio De Celeste - Ένα από τα ομορφότερα 

μέρη της Κόστα Ρίκα. Το ποτάμι και ο 

καταρράκτης παίρνουν το χρώμα του μέσα 

από το εθνικό πάρκο ηφαιστείου Tenorio. Ένα 

ποτάμι με ιριδίζον μπλε χρώμα χάρη στο 

μείγμα ανθρακικού ασβεστίου και θείου που 

αντλεί από το ηφαίστειο.

Monteverde Cloud Forest - Το δάσος του 

Monteverde αποτελεί ένα από τα πιο 

τουριστικά μέρη ολόκληρης της Κόστα Ρίκα. 

Εθνικά πάρκα, εκατοντάδες διαφορετικά είδη 

πουλιών, ηφαίστεια κρεμαστές γέφυρες, κήποι 

και πεταλούδες αποτελούν ένα υπέροχο 

φυσικό τοπίο για να απολαύσετε.

Πάρκο Tortuguero - Ένα αλλιώτικο πάρκο 

από τα άλλα. Μπορείτε να νοικιάσετε κανό ή 

καγιάκ και να εξερευνήσετε τους υγροτόπους, 

να εντοπίσετε τα είδη άγριας ζωής και να 

συναντήσετε ακόμη και κροκόδειλους. Το 

μέρος είναι φημισμένο για τις χελώνες και την 

εκκόλαψη τους στις παραλίες.

Εθνικό Πάρκο Κορκοβάδο - Εντυπωσιακή και 

άγρια φύση για τους πιο τολμηρούς. Καρχαρίες 

και κροκόδειλοι κάνουν τις βόλτες τους στις 

εκβολές του ποταμού. Εδώ θα συναντήσετε άγρια 

ζώα όπως είναι τα πούμα, οι πίθηκοι τα tapirs και 

πολλά άλλα. Ένα πάρκο στο οποίο 

ενσωματώνεται ολόκληρη η φυσική ομορφιά της 

Κόστα Ρίκα.

Παραλία Μανουέλ Αντόνιο - Λευκή άμμος και 

γαλαζοπράσινα νερά και γύρω η ζούγκλα της 

Κόστα Ρίκα. Μια από τις ωραιότερες παραλίες. Την 

εποχή του ζευγαρώματος θα συναντήσετε εδώ 

δελφίνια, φάλαινες, πίθηκους και σαύρες.

Ο καιρός

Με τροπικό κλίμα και ήλιο να λάμπει όλο το 

χρόνο, ο καιρός στη Κόστα Ρίκα χωρίζεται σε δύο 

περιόδους. Την ξηρή περίοδο που διαρκεί από 

Δεκέμβριο – Απρίλιο και την “πράσινη” περίοδο 

που ξεκινά από τον Μάιο έως και τον Νοέμβριο. Η 

μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 21 – 27 ºC.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στην 

Κόστα Ρίκα με την Αμερική ή τον Παναμά.

Αξιοθέατα

Πρωτεύουσα: San José

Γλώσσα: Ισπανικά, Αγγλικά

Νόμισμα: Κόστα Ρίκα Κόλον (CRC)

Ένας προορισμός που γνωρίζουμε 

πολύ καλά αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας καθοδηγήσουμε 

με τήν γνώση και την εμπειρία μας για 

ένα αξέχαστο γαμήλιο ταξίδι.

Μαγευτικά ηφαίστεια, ομιχλώδη δάση, 
εκπληκτικές κοιλάδες ποταμών και 
εκατοντάδες παραλίες! 
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Είναι το ανατολικότερο από τα νησιά της 

Καραϊβικής και ταυτόχρονα από τα πιο 

συναρπαστικά αφού μεταξύ των κατοίκων 

λέγεται ότι διαθέτει περισσότερες από 365 

παραλίες. Οι παραλίες όμως δεν είναι και ο 

μοναδικός λόγος για να επιλέξετε να το 

συνδυάσετε στις διακοπές σας. Η ζεστή 

φιλοξενία που σας επιφυλάσσουν οι 

κάτοικοι του, η έντονη νυχτερινή 

διασκέδαση, η υπέροχη κουζίνα και τα 

εντυπωσιακά κτίρια από την εποχή της 

αποικιοκρατίας είναι μερικά από αυτά που 

θα σας κάνουν να το επιλέξετε. Περάστε 

μέσα από την σπηλιά Harrisons Cave με το 

τραίνο. Χαρείτε αμέτρητες καταδύσεις 

στους πιο συναρπαστικούς ύφαλους 

παγκοσμίως και δείτε τα ναυάγια των 

πειρατών στα οποία ίσως να βρείτε και τον 

κρυμμένο θησαυρό τους. Πάρτε ένα άλογο 

και πηγαίνετε για ιππασία ή απολαύστε μια 

βόλτα με το καταμαράν σε ένα ξέφρενο 

πάρτυ με ρυθμούς Καραϊβικής.

Μπαρμπάντος 
 

Πρωτεύουσα: Bridgetown

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Δολάριο Μπαρμπάντος (BBD)
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Ακούγοντας το όνομα Τζαμάικα πολλές εικόνες 

ήχοι και χρώματα έρχονται στο μυαλό μας. 

Γνωστή για τον αθλητισμό της, τη μουσική και τον 

Μπόμπ Μάρλεϊ βρίσκεται ανάμεσα στη Κούβα και 

δυτικά της Ισπανιόλα. Η Τζαμάικα είναι το 

μεγαλύτερο Αγγλόφωνο νησί της Καραϊβικής. Ένα 

ανέμελο νησί που πήρε το όνομα του από τα 

πολλά Ιαματικά νερά του σας περιμένει να 

κολυμπήσετε στις γαλαζοπράσινες κρυστάλλινες 

παραλίες της, να ξαπλώσετε στις αμμουδιές της 

και να απολαύσετε τους καταρράκτες στις 

κορυφές των βουνών της. Η πατρίδα της Ρέγγε 

μουσικής προσφέρει στους καλεσμένους της την 

πραγματική εμπειρία της Καραϊβικής αφού εδώ ο 

χρόνος κυλάει αργά και χαλαρά. Ένας δημοφιλής 

προορισμός χαλάρωσης για ένα ανέμελο και 

ρομαντικό γαμήλιο ταξίδι.

Μοντέγο – Mertha Brae River - 

Μια μοναδική εμπειρία που σίγουρα δεν πρέπει να 

χάσετε. Ανεβείτε στις πλωτές σχεδίες 

κατασκευασμένες με Μπαμπού και απολαύστε μια 

διαδρομή 3ων μιλιών μέσα στον ποταμό. 

Ρομαντικά και συνάμα μαγευτικά, ένα τοπίο 

απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Χαλαρώστε και 

απολαύστε τον ποταμό και τη πυκνή βλάστηση 

γύρω σας. Μαζί θα σας συνοδεύουν φυσικά οι 

ντόπιοι με ταμπούρλα και μαράκες σε 

εξαιρετικούς ρυθμούς ρέγγε μουσικής 

προκειμένου να σας διασκεδάσουν.

Μουσείο Μπομπ Μάρλεϊ - Το μουσείο του 

Μπόμπ Μάρλεϊ υπενθυμίζει σε όλους τη ζωή του 

ανθρώπου που ζούσε για το τραγούδι και τη 

χαλάρωση. Ένας άνθρωπος που έγινε σύμβολο 

της Ταμάικα και που παρακινούσε τον κόσμο να 

ζήσει τη ζωή που ήθελε. Το μουσείο είναι στην 

ουσία το σπίτι του καλλιτέχνη. Βρίσκεται στο 

Κίνγκστον και περπατώντας ανάμεσα στα 

δωμάτια του σπιτιού θα ανακαλύψετε πτυχές 

από την προσωπικότητα του Μπόμπ Μάρλεϊ. Τα 

αγαπημένα του ρούχα, ο σκούφος, οι δίσκοι 

ακόμη και το κρεβάτι του παραμένουν εκεί 

ανέπαφα στον χρόνο. Αποκόμματα από 

εφημερίδες και φυσικά το δωμάτιο με το 

ολόγραμμά του θα σας δώσουν μια γενική εικόνα 

για τον θρύλο της μουσικής Ρέγγε.

Καταρράκτες Dunn River - Είναι ένας από τους 

εθνικούς θησαυρούς της Τζαμάικα γνωστό και ως 

Ρέγγε. Πρόκειται για καταρράκτες οι οποίοι 

βρίσκονται κοντά στο ραγδαία αναπτυσσόμενο 

τουριστικό θέρετρο στη θάλασσα του Ocho Rios. 

Πολλοί το περιγράφουν ως ένα ζωντανό 

φαινόμενο αφού λόγω της σύνθεσης του και του 

ασβεστίου των βράχων του έχει την τάση να 

αναδημιουργείται συνεχώς. Προσφέρεται στους 

επισκέπτες για αναρρίχηση. Σε όσους φυσικά δεν 

θέλουν να βραχούν υπάρχει και μονοπάτι με 

σκαλιά στο πλάι από όπου μπορούν να ανέβουν.

Dolphin Cove - Έχει ψηφιστεί ως η καλύτερη 

δραστηριότητα για την Τζαμάικα. Εδώ έχετε τη 

Αξιοθέατα

Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Πρωτεύουσα: Kingston

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Δολάριο Τζαμάικας (JMD)

δυνατότητα να κολυμπήσετε στη θάλασσα παρέα 

με τα δελφίνια και να απολαύσετε ένα μοναδικό 

πρόγραμμα μαζί τους. Χειραψίες φιλιά και βόλτες 

είναι μερικά από αυτά που θα ζήσετε μαζί τους.

Ο καιρός

Όντας νησί της Καραϊβικής το κλίμα της Τζαμάικα 

είναι τροπικό με τη περίοδο των βροχοπτώσεων 

της να διαρκεί από τον Μάιο μέχρι τον 

Σεπτέμβριο. Η καλύτερη περίοδος για να την 

επισκεφτείτε είναι Νοέμβριος με Απρίλιος.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στην 

Τζαμάικα με το Μαϊάμι και μια κρουαζιέρα στην 

Καραϊβική.

Τζαμάικα 
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Αν ψάχνετε ένα ταξίδι που θα κάνει το όνειρο σας 

αληθινό επιλέξτε ένα ταξίδι μέχρι το Κανκούν. 

Πολλοί αναφέρονται στο Κανκούν 

χρησιμοποιώντας την έκφραση «κήπος της Εδέμ». 

Το Κανκούν όμως εξελίχθηκε ραγδαία τις 

τελευταίες δεκαετίες σε ένα από τα πιο πολυτελή 

τουριστικά θέρετρα που προσφέρουν σε μικρούς 

και μεγάλους ονειρεμένες διακοπές. Τεράστια 

ξενοδοχεία και spa κατά μήκος της ακτής και 

υπέροχα μπαράκια θα σας προσφέρουν μοναδικές 

στιγμές χαλάρωσης αλλά και μια έντονη 

νυχτερινή ζωή.

Τσίτσεν Ίτσα - Η πόλη των Μάγια περιμένει να 

την εξερευνήσετε, μια πόλη υπόδειγμα 

αρχιτεκτονικής για την εποχη της. Το αρχαιότερο 

λατρευτικό κέντρο των Μάγια με τις πυραμίδες 

και τα θυσιαστήρια των θεών μένουν ανέπαφα 

στον χρόνο.

Πυραμίδες Τεοτιχουάκαν - Θαυμάστε τις 

πυραμίδες του Ήλιου και της Σελήνης και αφεθείτε 

στο μεγαλείο της αρχαίας πρωτεύουσας των 

Τεοτιουκανών και της πόλης προσκυνήματος των 

Αζτέκων.

Υποβρύχειο Μουσείο Μουχέρες - Σε αυτό το 

μουσείο θα συναντήσετε 460 από τα γλυπτά του 

Jason de Caires Taylor. Ένα μοναδικό θέαμα αφού 

βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας.

X-caret - Το Xcaret Eco-Park είναι ένα 

αρχαιολογικό οικολογικό πάρκο που προσφέρει 

φυσικές δραστηριότητες και πολιτιστικά 

αξιοθέατα, όπως ένα βοτανικό κήπο, ένα 

ενυδρείο, ποτάμια και cenotes και εξωτική άγρια 

ζωή. Απολαύστε επίσης τις νυχτερινές 

παραστάσεις με το αυθεντικό πολιτιστικό, 

ιστορικό και παραδοσιακό μεξικάνικο στοιχείο.

Xel-Ha - Το Xel-Ha Park είναι ένα φυσικό υδάτινο 

πάρκο, το όνομα του οποίου σημαίνει «γενέτειρα 

του νερού». Προσφέρει μια μεγάλη σειρά από 

θαλάσσια σπορ, οικολογικά αξιοθέατα, εστιατόρια 

και ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σε ένα μοναδικό 

μέρος, όπου σίγουρα θα απολαύσετε την πλούσια 

βιοποικιλότητα.

Κοζουμέλ - Επιλέξτε να περάσετε τη μέρα σας με 

μια όμορφη κρουαζιέρα στο νησί Κοζουμέλ. Ένα 

όμορφο νησί που μεταξύ άλλων προσφέρεται και 

για καταδύσεις.

Ο καιρός

Το Κανκούν απολαμβάνει ένα τροπικό κλίμα 

σαβάνας. Οι μέσες θερμοκρασίες ποικίλουν πολύ 

λίγο όλο το χρόνο, συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 

19 ° στη μέση του χειμώνα και 33 ° C στη μέση του 

καλοκαιριού. Η πιο δημοφιλής εποχή για να 

επισκεφθείτε το Κανκούν είναι κατά την ξηρή 

περίοδο, από Νοέμβριο έως και Απρίλη, όπου οι 

θερμοκρασίες είναι λίγο πιο δροσερές και η 

σχετική ποσότητα της βροχόπτωσης είναι χαμηλή.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας με την 

Μαδρίτη ή την Αμερική.

Μεξικό - Κανκούν
Chetumal  Πρωτεύουσα: 

Γλώσσα: Ισπανικά, Mayan, Αγγλικά

Νόμισμα: Πέσο Μεξικού (MXN)

Αξιοθέατα

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy34



Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Μεξικό - Ριβιέρα Μάγια

Μπορούμε να παρομοιάσουμε τη Ριβιέρα Μάγια 

ως την Ίμπιζα του Μεξικού. Η παραθαλάσσια 

πόλη με τα πολλά μπαράκια δείχνει 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 

μυστήριο με την επίσκεψη σας στους αρχαίους 

πολιτισμούς των Μάγια. Περιηγηθείτε ανάμεσα 

στο πράσινο και τις ζούγκλες της περιοχής και 

ακούστε τους ήχους των ελεύθερων παπαγάλων 

και των μαϊμούδων. Θαυμάστε από κοντά τις 

υπέροχες πυραμίδες των Μάγια και μάθετε για 

τον πολιτισμό τους. Εξερευνήστε τις παραλίες με 

τα καταγάλανα νερά και χαλαρώστε στα 

πολυτελή ξενοδοχεία.

Τουλούμ - Η μοναδική αρχαία τειχισμένη πόλη 

των Μάγια που βρίσκεται πάνω σε ένα βράχο με 

θέα στην Καραϊβική Θάλασσα. Μία πόλη που 

συνδυάζει τον πολιτισμό, την ιστορία και μια από 

τις καλύτερες παραλίες σε όλο το Μεξικό.

Πλαγιά Κάρμεν - Ένα ευχάριστο θέρετρο που 

βρίσκεται στην καρδιά της Riviera Maya. 

Προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από τουριστικά 

αξιοθέατα και θεωρείται ο κορυφαίος προορισμός 

της περιοχής για ψώνια, φαγητό και νυχτερινή 

ζωή.

Coba - Επισκεφτείτε ένα απομονωμένο χωριό 

των Μάγια και απολαύστε τη φυσική ομορφιά, τις 

λιμνοθάλασσες, τα μονοπάτια στη ζούγκλα, και το 

φυσικό καταφύγιο που προστατεύει τη χλωρίδα 

και την πανίδα της περιοχής. Ανακαλύψτε επίσης 

την ψηλότερη πυραμίδα στη χερσόνησο 

Γιουκατάν, που ονομάζεται Nohoch Muul.

X-caret - Το Xcaret Eco-Park είναι ένα 

αρχαιολογικό οικολογικό πάρκο που προσφέρει 

φυσικές δραστηριότητες και πολιτιστικά 

αξιοθέατα, όπως ένα βοτανικό κήπο, ένα 

ενυδρείο, ποτάμια και cenotes και εξωτική άγρια 

ζωή. Απολαύστε επίσης τις νυχτερινές 

παραστάσεις με το αυθεντικό πολιτιστικό, 

ιστορικό και παραδοσιακό μεξικάνικο στοιχείο.

Xel-Ha - Το Xel-Ha Park είναι ένα φυσικό υδάτινο 

πάρκο, το όνομα του οποίου σημαίνει «γενέτειρα 

του νερού». Προσφέρει μια μεγάλη σειρά από 

θαλάσσια σπορ, οικολογικά αξιοθέατα, εστιατόρια 

και ένα ευρύ φάσμα εμπειριών σε ένα μοναδικό 

μέρος, όπου σίγουρα θα απολαύσετε την πλούσια 

βιοποικιλότητα.

Κοζουμέλ - Επιλέξτε να περάσετε τη μέρα σας με 

μια όμορφη κρουαζιέρα στο νησί Κοζουμέλ. Ένα 

όμορφο νησί που μεταξύ άλλων προσφέρεται και 

για καταδύσεις.

Ο καιρός

Η Ριβιέρα Μάγια έχει ένα ζεστό τροπικό κλίμα, με 

μέση ετήσια θερμοκρασία 26°C. Κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες η θερμοκρασία μπορεί να 

φτάσει στους 37°C. Η καλύτερη περίοδος για να 

επισκεφθείτε τη Ριβιέρα Μάγια είναι από 

Δεκέμβριο έως Απρίλιο.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας με την 

Μαδρίτη ή την Αμερική.

Αξιοθέατα

Playa del CarmenΠρωτεύουσα: 

Γλώσσα: Ισπανικά, Mayan, Αγγλικά 

Νόμισμα: Πέσο Μεξικού (MXN)
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Το μεγαλύτερο από τα νησιά της Καραϊβικής δεν 

είναι άλλο από την Κούβα. Παραλίες με 

κρυστάλλινα νερά, εξωτικά φυτά, χρυσές 

αμμουδιές και στιγμές χαλάρωσης παρέα με τη 

θάλασσα συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο. Με το 

άκουσμα του ονόματος της αυτά που έρχονται 

αμέσως στο μυαλό μας είναι τα πούρα, η Αβάνα, 

τα πολύχρωμα αυτοκίνητα της δεκαετίας του ’50 

και φυσικά η ιστορία του τόπου. Ένας προορισμός 

που προσφέρει σε κάθε επισκέπτη κάτι μοναδικό. 

Άλλοι θα την προτιμήσουν για την ιστορία και την 

κουλτούρα της, κάποιοι άλλοι για το ρούμι και τα 

πούρα της και για πολλούς αυτό που θα τους 

παρακινήσει να επιλέξουν τη Κούβα για το ταξίδι 

τους θα είναι ο χορός και οι ξέφρενοι ρυθμοί 

Σάλσα. Ένας προορισμός που τα τελευταία χρόνια 

αποτελεί βασική επιλογή αλλά και πρόταση μας 

για μοναδικά γαμήλια ταξίδια. 

Αβάνα - Η πρωτεύουσα Αβάνα είναι ένα σημείο 

του ταξιδιού που σίγουρα δεν πρέπει να 

παραλείψετε. Τα πολύχρωμα αυτοκίνητα της 

δεκαετίας του ‘80 τα ξενοδοχεία και τα πολλά 

μουσεία και αξιοθέατα της πόλης δεν θα σας 

αφήσουν αδιάφορους. Επισκεφτείτε το Καπιτώλιο 

που είναι πιστό αντίγραφο του Καπιτωλίου της 

Ουάσινγκτον.

Πινάρ δελ Ρίο - Εδώ καλλιεργούνται τα καπνά και 

κατασκευάζονται τα καλύτερα πούρα στον κόσμο. 

Μια καταπράσινη κοιλάδα με βελούδινους λόφους 

και πανύψηλα φοινικόδεντρα με καταρράκτες και 

υπόγειες σπηλιές συνθέτουν το τοπίο. Μην 

παραλείψετε να επισκεφτείτε την τοιχογραφία της 

προϊστορίας και να θαυμάσετε τα χρώματα και τα 

σχήματα πάνω στον βράχο της κοιλάδας Βινιάλες. 

Παρακολουθήστε τον τρόπο με τον οποίο 

παρασκευάζονται αυτά τα υπέροχα πούρα.

Κάγιο Λάρκο - Η πιο φημισμένη θάλασσα της 

Καραϊβικής στο αρχιπέλαγος Κανάρεος. Αυτό το 

μικρό νησάκι 25 χιλιομέτρων με τις υπέροχες 

μαγευτικές του παραλίες, έγινε γνωστό από τον 

τουρισμό. Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα τα 

περισσότερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα καθώς 

επίσης και τις καλύτερες παραλίες για να κάνετε 

τις καταδύσεις σας. Πέρα όμως από αυτά το Κάγιο 

Λάργκο αποτελεί καταφύγιο αναπαραγωγής των 

χελωνών.

Santiago de Cuba - Η πόλη είναι ιδιαίτερα 

γνωστή και για το λιμάνι της με τα υπερπολυτελή 

κρουαζιερόπλοια που ταξιδεύουν στα νησιά της 

Καραϊβικής.

Ο καιρός

Η πιο ιδανική περίοδος για να επισκεφτείτε την 

Κούβα είναι από τον Νοέμβριο μέχρι και τον 

Απρίλιο που η χώρα διανύει μια περίοδο 

ανομβρίας.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στην 

Κούβα με την Αμερική.

 

Αξιοθέατα

Κούβα 
Πρωτεύουσα: Αβάνα  

Γλώσσα: Ισπανικά 

Νόμισμα: Πέσος Κούβας (CUC)

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy36



Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Παναμάς

Ο Παναμάς είναι χώρα της Κεντρικής Αμερικής 

και είναι ευρέως γνωστός για τη διώρυγα του 

που δημιουργήθηκε σαν πέρασμα με σκοπό να 

συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό ωκεανό 

έτσι ώστε να μην χρειάζεται να περιπλέουν σε 

ολόκληρη τη νότια Αμερική τα πλοία. Μια χώρα 

που μπορεί να σας προσφέρει πολύ περισσότερα 

από όσα υπολογίζετε. Χιλιάδες εξωτικά νησάκια 

και ινδιάνικοι πολιτισμοί συνθέτουν τον Παναμά 

που σας προσφέρει δραστηριότητες μέσα από 

την οποία θα γνωρίσετε την κληρονομιά του 

τόπου. Ανάμεσα όμως στη φυσική ομορφιά και 

τις τροπικές παραλίες θα ανακαλύψετε και τη 

κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα του που είναι 

περικυκλωμένη από αξιοθέατα πλούτου και 

ομορφιάς.

Το κανάλι του Παναμά - Μπορεί ο Ατλαντικός με 

τον Ειρηνικό ωκεανό να είναι μακριά ο ένας από 

τον άλλο στον Παναμά όμως αυτό δεν ισχύει. 

Απέχουν μόνο μια ώρα μεταξύ τους και μέσα στο 

κανάλι σμίγουν και γίνονται ένα. Η εξοικονόμηση 

χρόνου και χρήματος οδήγησαν στη δημιουργία 

του καναλιού αφού αν δεν υπήρχε το κανάλι ένα 

πλοίο για να φτάσει από την Νέα Υόρκη στο Σαν 

Φρανσίσκο θα έπρεπε να κάνει ολόκληρο τον 

γύρο της Αμερικής περνώντας από τις παγωμένες 

θάλασσες της Παταγονίας. Το πέρασμα από την 

διώρυγα αποτελεί μια μοναδική εμπειρία ζωής.

Νησιά Μπόκας δελ Τόρο - Δύσκολο να σας 

περιγράψουμε τι θα αισθανθείτε με το που 

αντικρύσετε το αρχιπέλαγος του νησιού. Λίγα 

από τα μέρη του κόσμου έχουν καταφέρει να 

κρατήσουν αυτή τη πρωτόγονη και σαγηνευτική 

ατμόσφαιρα που επικρατεί εδώ. Η εκπληκτική 

βλάστηση, η βιοποικιλότητα και τα αρχαία έθιμα 

των ντόπιων θα σας ταξιδέψουν στο χρόνο. Ένας 

προορισμός σε ένα ευλογημένο τόπο που θα σας 

μείνει αξέχαστος.

Σαν Μπλας - Υπέροχα και μαγευτικά τα 

κοραλλιογενή νησάκια με τα κρυστάλλινα νερά 

στο Σαν Μπλας θα σας εντυπωσιάσουν. 

Πανύψηλες φοινικιές εκτείνονται κατά μήκος της 

παραλίας. Χαρείτε στιγμές χαλάρωσης στην 

κατάλευκη άμμο παρέα με ένα κοκτέιλ ή 

απολαύστε μοναδικές εκδρομές στα γύρω 

νησάκια.

Ο καιρός

Το κλίμα του Παναμά είναι τροπικό και χωρίζεται 

σε δυο περιόδους την υγρή περίοδο με τις βροχές 

που διαρκεί από τον Μάιο μέχρι και τον 

Οκτώβριο και την ξηρή περίοδο του καλοκαιριού 

από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο. Η 

καλύτερη περίοδος να ταξιδέψετε είναι Νοέμβριος 

με Απρίλιος που δεν θα υπάρχουν βροχοπτώσεις.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στον 

Παναμά με την Αμερική, τη Κόστα Ρίκα, τη Κούβα, 

τον Άγιο Δομίνικο, τη Κολομβία και τη Τζαμάικα.

Αξιοθέατα

Πρωτεύουσα: Panama City

Γλώσσα: Ισπανικά, Αγγλικά

Νόμισμα: Μπαλμπόα (PAB)

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy 37



Αν είστε λάτρεις του διαφορετικού τότε τα γαμήλια ταξίδια στην Λατινική Αμερική είναι τα 

ιδανικά για εσάς. Εξερευνήστε τον πολιτισμό των Ίνκας και το αρχαίο Μάτσου Πίτσου στο 

Περού, επισκεφτείτε το Ριο ντε Τζανέιρο, ένα από τα πιο σαγηνευτικά μέρη του κόσμου 

που αποτελεί πρόκληση και φυσικά την Αργεντινή. Η τελευταία συνορεύει με την Βραζιλία 

και εκεί θα συναντήσετε και τους διάσημους καταρράκτες Ιγκουάτσου οι οποίοι 

αποτελούνται από 275 καταρράκτες και είναι ένα θαύμα της φύσης.

Λατινική Αμερική
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Το Περού πήρε το όνομα του από ένα τοπικό 

άρχοντα. Στη χώρα της νοτίου Αμερικής 

δεσπόζουν ξεχασμένοι ναοί που περικλείονται 

από πυκνή ζούγκλα και τάφοι αυτοκρατόρων. 

Αμέτρητοι θησαυροί και πολύτιμα πετράδια μιας 

άλλης εποχής κάτω από τον τροπικό ήλιο 

ανάμεσα στην ζούγκλα. Μια πόλη της λατινικής 

Αμερικής που κανείς δεν κατάφερε ποτέ να την 

κατακτήσει. Ένα μαγευτικό τοπίο γεμάτο με 

πολλές αντιθέσεις και εναλλαγές.

Μάτσου Πίτσου - Ένα από τα νέα 7 θαύματα του 

κόσμου η χαμένη πόλη των Ίνκας, ονομασία του 

διασημότερου αρχαιολογικού χώρου της 

Λατινικής Αμερικής σημαίνει το παλιό βουνό. Ένας 

χώρος ο οποίος δίνει πληροφορίες για τις γνώσεις 

που είχαν οι Ίνκας σχετικά με την αστρολογία. 

Ένας πολιτισμός που ενώ δεν γνώριζε γραφή σε 

κάποια άλλα πράγματα ήταν πολύ μπροστά. Ένας 

ιστορικός χώρος που θαυμάζει ολόκληρος ο 

πλανήτης.

Πλατεία των όπλων - Περπατήστε στην κεντρική 

πλατεία του Κουσκό και δείτε από κοντά το 

Προεδρικό, το Δημοτικό Μέγαρο τον Καθεδρικό 

Ναό και το μουσείο θρησκευτικής τέχνης. Μια 

πλατεία γεμάτη από κόσμο που θα σας 

εντυπωσιάσει με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των 

κτιρίων της πλατείας και την ιστορία της.

Λίμνη Τιτικάκα - Απολαύστε την ξενάγηση σας 

στη λίμνη μέσα στις «ψάθινες» βάρκες και χαρείτε 

τις εναλλαγές των φυσικών τοπίων και η ομορφιά 

των νησιών Amantani και Taquile θα σας αφήσουν 

έκθαμβους. Μικρά χωριουδάκια περιτριγυρισμένα 

από τον ποταμό προσθέτουν μια ιδιαίτερη 

ομορφιά στο τοπίο.

Λίμα - Επισκεφτείτε την πρωτεύουσα του Περού. 

Μια πόλη που με την πρώτη ματιά δεν 

εντυπωσιάζει ιδιαιτέρα. Όμως περιπλανώμενοι 

στην Λίμα θα εντοπίσετε πολλές μικρές υπέροχες 

πλατείες να δεσπόζουν ανάμεσα στις γραφικές 

συνοικίες καθώς και πολλά εξαιρετικά μουσεία 

που παρουσιάζουν τους πολιτισμούς που 

πέρασαν από την περιοχή. Μια μεγαλούπολη με 

έντονες κοινωνικές αντιθέσεις.

Αξιοθέατα

Πρωτεύουσα: Λίμα,

Γλώσσα: Ισπανικά, Quechua, Aymara  

Νόμισμα: Νέο Σόλ (PEN).

Ο καιρός

Το κλίμα της χώρας παρουσιάζει μεγάλες 

εναλλαγές αφού επηρεάζεται από τις Άνδεις και 

τα ρεύματα Χούμπολτ. Οι ακτές παρουσιάζουν 

υποτροπικό κλίμα με θερμοκρασίες μέτριες και 

μικρές βροχοπτώσεις ενώ τα επίπεδα υγρασίας 

είναι αρκετά υψηλά. Οι περιοχές των Άνδεων 

έχουν δροσερό και ψυχρό κλίμα με βροχερά 

καλοκαίρια και ξηρούς χειμώνες. Ενώ 

ανατολικότερα στις περιοχές του Αμαζονίου 

επικρατεί τροπικό κλίμα με υψηλές βροχοπτώσεις. 

Η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείτε το Περού 

είναι ο Απρίλιος – Μάιος.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στο Περού 

με την Αμερική.

Περού 

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy 39



Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Ένα από τα πιο σαγηνευτικά μέρη του κόσμου. 

Είναι σίγουρα το καρναβάλι, το ποδόσφαιρο, η 

σάμπα, οι κατάλευκες παραλίες, οι μητροπόλεις 

γεμάτο ρυθμό, τα εξωτικά φρούτα και πολυτελή 

πιάτα. Η γεωγραφία της και εμφανώς η 

διαφορετική ιστορία της από τον υπόλοιπο κόσμο 

της Λατινικής Αμερικής έχουν συνδυαστεί για να 

προσφέρουν ένα πλούσιο πολιτισμό γεμάτο 

ποικιλομορφία και αντιφάσεις. Η Βραζιλία είναι 

μία πρόκληση που δεν πρέπει να χάσετε. Η 

πρωτεύουσα το Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο 

φημίζεται για το καρναβάλι του, είναι πράγματι 

μία από τις πιο όμορφες και συναρπαστικές 

πόλεις στον κόσμο, σε μοναδική τοποθεσία 

ανάμεσα στο πράσινο του βουνού και το γαλάζιο 

της θάλασσας.

Ρίο ντε Τζανέιρο - Το Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο 

φημίζεται για το καρναβάλι του, συχνά 

αποκαλείται από τους κατοίκους του η 

«Θαυμάσια πόλη». Είναι πράγματι μία από τις πιο 

όμορφες και συναρπαστικές πόλεις στον κόσμο, 

σε μοναδική τοποθεσία ανάμεσα στο πράσινο του 

βουνού και το γαλάζιο της θάλασσας, που 

περιβάλλεται από δασώδη βουνά, όρμους και 

παραλίες. Ένας δημοφιλής προορισμός της 

Βραζιλίας με αξιοθέατα όπως το Άγαλμα του 

Χριστού, το Λόφο της Ζάχαρης και τις παραλίες 

Copacabana και Ipanema.

Λόφος Κορκοβάδο και Άγαλμα του Χριστού 

του Λυτρωτή - Το Άγαλμα του Χριστού του 

Λυτρωτή ολοκληρώθηκε το 1931 και βρίσκεται 

στην κορυφή του λόφου Corcovado, με το 

άγρυπνό του μάτι πάνω στο λαό του Ρίο ντε 

Τζανέιρο. Το 2007 έχει ψηφιστεί ένα από τα Νέα 

Επτά Θαύματα του Κόσμου. Επισκεφθείτε το 

Άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή και απολαύστε 

την καταπληκτική πανοραμική θέα που σας 

προσφέρει.

Λόφος της “ζάχαρης” - Ο λόφος της Ζάχαρης 

είναι ένα φυσικό, ιστορικό και τουριστικό ορόσημο 

της πόλης του Ρίο ντε Τζανέιρο. Υψώνεται στο 

σημείο όπου ο κόλπος Guanabara συναντά τον 

Ατλαντικό Ωκεανό. Ο λόφος έχει 394 μέτρα ύψος 

και μπορείτε να τον επισκεφθείτε με τελεφερίκ, 

όπου κατά τη διαδρομή θα συναντήσετε δασώδη 

μονοπάτια και ίσως δείτε και κάποια είδη της 

άγριας ζωής. Η θέα που προσφέρει πάνω από την 

πόλη και τον κόλπο Guanabara είναι εντυπωσιακή.

Καταρράκτες Ικουάτσου - Ένα πραγματικό 

θαύμα της φύσης που αποτελείται από 275 

καταρράκτες. Οι καταρράκτες βρίσκονται 

ακριβώς στα σύνορα των χωρών της Βραζιλίας, 

της Αργεντινής και της Παραγουάης. Έχουν 

χτιστεί ειδικά μονοπάτια γύρω από τους 

καταρράκτες έτσι ώστε να επιτρέπουν στους 

επισκέπτες να δουν από κοντά αυτό το θαύμα της 

φυσικής ομορφιάς και τη δύναμή του. 

Ολοκληρώστε την επίσκεψή σας στους 

καταρράκτες με μία διαδρομή με ελικόπτερο και 

θαυμάστε το μεγαλείο του από ψηλά.

Ο καιρός

Επισκεφθείτε τη Βραζιλία από τον Νοέμβριο μέχρι 

και τον Μάρτιο, όπου το κλίμα είναι ζεστό με μέση 

ετήσια θερμοκρασία 24 °C.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Συνδυάστε τη Βραζιλία με Αργεντινή, 

Ουρουγουάη, Παραγουάη, Περού.

Αξιοθέατα

Βραζιλία 
Brasília  Πρωτεύουσα: 

Γλώσσα: Πορτογαλικά, Αγγλικ   ά

Νόμισμα: Ρεάλ Βραζιλίας (BRL)

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy40



Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Αργεντινή 

Αργεντινή, ένα κομμάτι της λατινικής Αμερικής με 

μια δυνατή ιστορία. Αργεντίνικο τάνγκο, 

πασίγνωστοι ποδοσφαιριστές και Παταγονία θα 

κλέψουν τη καρδιά σας. Πρωτεύουσα της το 

Μπουένος Άιρες, η κοσμοπολίτικη μεγαλούπολη 

θα σας παρασύρει στους ρυθμούς της και τις 

φιέστες της. Η Αργεντινή που πέρασε από μια 

δύσκολη οικονομική κρίση αλλά και δικτατορία θα 

σας διδάξει τι σημαίνει πάθος. Ποδόσφαιρο, 

φαγητό και διασκέδαση είναι το τρίπτυχο που θα 

συναντήσετε. Μια χώρα που ευνοήθηκε από τη 

φύση με μερικά από τα πιο όμορφα φυσικά τοπία 

όπως οι καταρράκτες Ιγκουάτσου, η Παταγονία, 

οι Άνδεις οι λίμνες και οι έρημοι της με μια 

θαυμάσια ποικιλία πανίδας.

Λα Μπόκα - Είναι αναμφισβήτητα η πιο 

χρωματιστή συνοικία του Μπουένος Άιρες και 

αποτελείται από τη προκυμαία και τις αποθήκες 

του παλιού λιμανιού. Ήταν οι κατοικίες των 

μεταναστών που αναζητούσαν στην Αργεντινή το 

όνειρό τους. Τα έντονα χρώματα που είναι 

βαμμένες οι αποθήκες είναι λόγω των σκαριών 

που επιδιορθώνονταν εκεί. Μετά από την 

επισκευή οι εργάτες έπαιρναν την μπογιά που 

τους περίσσευε και έβαφαν τις αποθήκες. Σε αυτή 

τη συνοικία θα συναντήσετε και τον διάσημο 

πεζόδρομο Καμινίτο (Caminito) όπου 

διοργανώνονται υπαίθριες εκθέσεις ζωγραφικής 

αλλά και παραστάσεις ταγκό.

Το ροζ Σπίτι - Είναι το σπίτι όπου στεγάζεται το 

προεδρικό μέγαρο. Στο μπαλκόνι αυτού του 

σπιτιού έγιναν εξαγγελίες από πολλούς 

πολιτικούς ανάμεσα τους και το ζεύγος Χουάν και 

Εύα Περόν. Τα γυρίσματα της γνωστής ταινίας 

μιούζικαλ Εβίτα είχαν γίνει στο ίδιο μπαλκόνι.

Καταρράκτες Ιγκουάτσου -  Ένα πραγματικό 

μεγαλείο της φύσης που αξίζει να το επισκεφτείτε. 

Οι καταρράκτες βρίσκονται ακριβώς στα σύνορα 

των χωρών της Αργεντινής, της Βραζιλία  και της ς

Παραγουάης. Έχουν χτιστεί ειδικά μονοπάτια 

γύρω από τους καταρράκτες έτσι ώστε να 

επιτρέπουν στους επισκέπτες να δουν από κοντά 

αυτό το θαύμα της φυσικής ομορφιάς και τη 

δύναμή του. Ολοκληρώστε την επίσκεψή σας 

στους καταρράκτες με μία διαδρομή με 

ελικόπτερο και θαυμάστε το μεγαλείο του από 

ψηλά.

Άνδεις - Η ονομασία τους σημαίνει υψηλή 

κορυφή και είναι η μεγαλύτερη οροσειρά της γης 

η οποία καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη τη 

δυτική ακτή της Νότιας Αμερικής. Τα βουνά των 

Άνδεων εκτείνονται σε επτά χώρες. Αργεντινή, 

Βενεζουέλα, Βολιβία, Εκουαδόρ, Κολομβία, Περού 

και Χιλή με μερικές από αυτές τις χώρες να είναι 

γνωστές ως κράτη των Άνδεων. Ένα πραγματικά 

πανέμορφο τοπίο που θα σας αφήσει με κομμένη 

την ανάσα αφού θα εντυπωσιαστείτε με τις 

λίμνες, τις πεδιάδες και φυσικά για τους πιο 

τολμηρούς την Παταγονία.

Ο καιρός

Λόγο της έκτασης της Αργεντινής σε ένα μεγάλο 

εύρος γεωγραφικών πλατών έχουμε ένα σύνολο 

κλιματικών τύπων. Κλίμα κυρίως εύκρατο με το 

βόρειο τμήμα να έχει θερμά καλοκαίρια και 

ξηρούς χειμώνες και τη κεντρική αργεντινή να έχει 

θερμά καλοκαίρια με καταιγίδες και ψυχρούς 

χειμώνες. Η μέγιστη θερμοκρασία που 

καταγράφηκε είναι 49,1°C και η ελάχιστη 

θερμοκρασία που έχει καταγραφεί είναι -39°C. 

Από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο η 

διάρκεια της μέρας κυμαίνεται μέχρι 19 ώρες 

ημερησίως ενώ από τον Μάιο μέχρι και τον 

Αύγουστο έχουμε μεγάλες νύχτες. Η καλύτερη 

εποχή για να ταξιδέψετε στην Αργεντινή είναι ο 

Δεκέμβριος μέχρι τον Ιανουάριο που είναι το 

καλοκαίρι τους.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στην 

Αργεντινή με τη Βραζιλία, το Περού ή την Αμερική.

Αξιοθέατα

Πρωτεύουσα: Μπουένος Άιρες

Γλώσσα: Ισπανικά, Αγγλικά

Νόμισμα: Πέσος Αργεντινής (ARS)
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Το ταξίδι στην Ασία μπορεί να μετατραπεί σε όνειρο ζωής. Εμπιστευθείτε την εμπειρία 

μας, και εμείς θα σας μεταφέρουμε πρωτόγνωρες εμπειρίες, στη σύζευξη της ιστορίας και 

του θρύλου, με τη σύγχρονη εποχή, παράλληλα με τη δύναμη και τη ζωντάνια του 

φυσικού τοπίου. Προορισμοί όπως Μπαλί, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Μαλδίβες, Κίνα, είναι 

το απίστευτο κράμα της μυστηριώδους Ασίας, της ηπείρου που συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης! Το ταξίδι εκεί θα γίνει για εσάς μια απίστευτη 

εμπειρία και ανάλογα με τον προορισμό που θα επιλέξετε, θα αναδείξει διαφορετικά 

πρόσωπα και εικόνες: πολυπληθείς μεγαλουπόλεις, μικροί οικισμοί, διαφορετικές 

κουλτούρες και πολιτισμοί, παραδεισένιες παραλίες και τροπικά δάση.

Ασία
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Ένας υπέροχος, εξωτικός προορισμός με 7,104 

νησάκια, που αξίζει τον κόπο να τον επισκεφτείτε! 

Παραλίες με λευκή άμμο και καταγάλανα νερά, 

πυκνή άγρια βλάστηση αποτελούν ένα πάζλ με τα 

ομορφότερα τοπία που έχει δει το ανθρώπινο 

μάτι. Οι παραλίες στις Φιλιππίνες θεωρούνται οι 

καλύτερες στον κόσμο για καταδύσεις ενώ εάν 

νομίζετε ότι ο προορισμός αυτός δεν έχει καλές 

υποδομές συγκοινωνίες και ξενοδοχεία κάνετε 

λάθος. Εξερευνήστε τη περιοχή του Σεμπού, το 

Μπόχολ, το Μποροκάι, Παλαουάν και τη περιοχή 

του El Nido.

Μανίλα - Η πρωτεύουσα των Φιλιππινών έγινε 

γνωστή ως το μαργαριτάρι της Ανατολής. Μια 

σύγχρονη μεγαλούπολη με τα όλα της, 

ουρανοξύστες, τεράστια εμπορικά κέντρα 

εμπνευσμένα από τον δυτικό κόσμο αλλά και 

αρχιτεκτονική που αντικατοπτρίζει αναρίθμητες 

αντιθέσεις. Παρόλα αυτά η πόλη έχει υπέροχες 

γκαλερί και πάρκα με ιστορικά αξιοθέατα.

Σεμπού - Ένας από τους δημοφιλέστερους 

τουριστικούς προορισμούς της χώρας είναι το 

Σεμπού. Η ιστορική, πολιτισμική κληρονομιά και η 

κουλτούρα του κατάφεραν να κάνουν την πόλη 

από τα σημεία της χώρας που δεν πρέπει να 

παραλείψει ο επισκέπτης. Εξερευνήστε την πόλη 

και τον ναό Τιτοϊσμού. Το μέγεθος αλλά και η 

αρχιτεκτονική του φανερώνει τις κινέζικες ρίζες 

του πληθυσμού του Σεμπού. Μια πόλη με 

ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πολλά αξιοθέατα που 

πρέπει να επισκεφτείτε.

Μπόχολ - Το Μπόχολ είναι ένα από τα 

διασημότερα τουριστικά αξιοθέατα αφού 

φιλοξενεί τους λόφους της σοκολάτας. Πήραν το 

όνομα τους από το σχήμα και το χρώμα τους. 

Από μακριά μοιάζουν με τεράστιες καραμέλες ενώ 

ανάλογα με την εποχή αλλάζουν χρώμα. Το όνομα 

τους δικαιολογείται πλήρως το καλοκαίρι όταν η 

βλάστηση των λόφων παίρνει ένα σκούρο καφέ 

χρώμα. 

Μποροκάι - Ένα εξωτικό σημείο των Φιλιππινών 

με τον βράχο που αποκολλήθηκε από το βόρειο 

τμήμα του νησιού Panay, να έγινε σήμα κατατεθέν 

της παραλίας. Παλαιοτέρα ήταν ένα σημείο που 

γνώριζαν μόνο οι ψαράδες που ξεκινούσαν από 

εκεί για να μπουν στη θάλασσα και να βγάλουν τα 

προς το ζην τους. Σήμερα η παραλία αποτελεί τον 

πιο δημοφιλή τουριστικό προορισμό της χώρας 

για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπόρ.

Παλαουάν - Γνωστό για την βιοποικιλότητα αλλά 

και το εθνικό πάρκο του ποταμού Subterranean, 

όπου οι βάρκες διασχύζουν μια υπόγεια διαδρομή 

μέσα από σπηλιές. Ένας τροπικός παράδεισος με 

παρθένες παραλίες ιδανικός για καταδύσεις. Εδώ 

θα βρείτε και την περιοχή El Nido, γνωστή για τις 

κάτασπρες παραλίες, τους υφάλους ενώ αποτελεί 

την διέξοδο για το αρχιπέλαγο Bacuit. To El Nido 

Αξιοθέατα

Πρωτεύουσα: Μανίλα

Γλώσσα: Φιλιππινέζικα, Αγγλικά

Νόμισμα: Πέσος Φιλιππινών (PHP) 

έχει βρεθεί στην 4η θέση της λίστας με τις 

καλύτερες παραλίες ολόκληρου του κόσμου.

Ο καιρός

Aπό τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο το κλίμα είναι 

ζεστό και υγρό με ελάχιστες βροχοπτώσεις. Από 

τον Ιούνιο μέχρι και τον Οκτώβριο επικρατούν 

ισχυρές βροχές ενώ η μέση θερμοκρασία της 

χώρας κυμαίνεται μεταξύ 25°C και 32°C.

Φιλιππίνες 
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Στον Ινδικό ωκεανό συναντά κανείς το Μπαλί, με αέρα Ινδονησίας και μια ιδιαίτερη 

κουλτούρα. Ένα μαγευτικό νησί που μοιάζει με παραμύθι ενώ λέγεται ότι είναι το νησί που 

έκανε τον τελευταίο του σταθμό ο Βούδας. Η χώρα με τους πολλούς ναούς και τη πυκνή 

βλάστηση θα σας εντυπωσιάσει ακόμη και με τα πιο μικρά πράγματα. Στο Ανατολικό Μπαλί 

θα συναντήσετε το όρος Αγκούνγκ με το ενεργό ηφαίστειο ενώ οι εναλλαγές του τοπίου 

είναι έντονες αφού θα συναντήσετε από ζούγκλες μέχρι και βραχώδη έρημο.

Το ταξίδι στο Μπαλί θα μοιάζει στο μυαλό σας σαν ένα ζωντανό όνειρο ενώ σίγουρα με την 

πρώτη ευκαιρία θα το επισκεφτείτε ξανά. Ένας προορισμός γεμάτος χαμόγελα που αποπνέει 

στον επισκέπτη του ένα μοναδικό συναίσθημα γαλήνης και ηρεμίας, ενώ η φυσική του 

ομορφιά, οι ιδιαίτεροι ναοί με τις πολλές οροφές και ο τρόπος ζωής των κατοίκων του θα 

σας κάνουν να το αγαπήσετε και να το κρατήσετε για πάντα στις καρδιές σας.

Μπαλί   
Ινδονησία 
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Ένας προορισμός που προσφέρει περιπέτεια αλλά 

και πολύ ρομαντισμό. Χαζέψτε με τις ώρες τις 

αμέτρητες λίμνες και εντυπωσιαστείτε με το 

μεγαλείο των ναών. Τσάι, ρύζι, καταρράκτες, ναοί, 

κουλτούρα, είναι μόνο τέσσερις μικρές λέξεις με 

τις οποίες θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το 

μαγευτικό Μπαλί.

Η τουριστική περιοχή βρίσκεται στο Νότιο Μπαλί 

με πληθώρα ξενοδοχείων, καφέ, εστιατορίων και 

μπαρ. Οι κάτοικοι ζουν με το δικό τους τρόπο και 

ρυθμό σε ένα ευτυχισμένο όνειρο ενώ φροντίζουν 

να κρατούν τις παραδόσεις και τον πολιτισμό 

τους, που θα σας αιχμαλωτίσουν με αρώματα 

των μπαχαρικών και των εξωτικών λουλουδιών, 

αλλά και μουσική υπόκρουση που θα έρχεται στα 

αφτιά σας από κάθε γωνιά του νησιού και η 

δεκάλεπτη προσευχή κάθε πρωί μπροστά στον 

μικρό βωμό του σπιτιού τους είναι για αυτούς 

τρόπος ζωής.

Κούτα – Παρά το γεγονός ότι η πρωτεύουσα του 

Μπαλί είναι το Ντενπασάρ, με την τεράστια 

αγορά που δεν πρέπει να χάσετε, εντούτοις το 

κέντρο του τουρισμού και του εμπορίου είναι η 

Κούτα. Μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας αφού 

σε κάθε στενό της πόλης θα συναντήσετε μικρά 

μαγαζάκια με είδη ένδυσης. Οι ντόπιες ταβέρνες 

είναι κινητές, ονομάζονται Βαρούνγκ και σίγουρα 

το φαγητό τους είναι απολαυστικό. Η παραλία της 

πόλης που βρέχεται από τον Ινδικό Ωκεανό είναι 

ιδανική για σερφινγκ λόγω των κυμάτων της.

Νούσα Ντούα & Σανούρ – Όπως και η Κούτα 

έτσι και η Νούσα Ντούα καταφέρνουν να 

προσελκύουν χιλιάδες τουριστών ανά έτος. 

Περιοχές που φημίζονται για την παραλία τους 

αλλά και τα υπερπολυτελή ξενοδοχειακά 

συγκροτήματα, που φροντίζουν με τις 

εγκαταστάσεις τους να χαλαρώσουν και να 

ξεκουράσουν τον επισκέπτη τους. Η περιοχή της 

Nusa Dua έχει έκταση πάνω από 5km και 

βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του νησιού. Οι 

διασημότερες από της παραλίες του νησιού είναι 

η Sanur και η Semniyak. Tο βράδυ μπορείτε να 

διασκεδάσετε με τη νυχτερινή ζωή της πόλης.

Ούμπουντ – Αυτή η μικρή περιοχή είναι το χωριό 

των ζωγράφων. Περπατώντας στους δρόμους της 

θα δείτε υπέροχα έργα τέχνης να πωλούνται σε 

μικρές γκαλερί. Σίγουρα δεν πρέπει α παραλείψετε 

την επίσκεψη σας στο ναό Πούρα Γκούνγκ Λεμπάχ 

ή Καμπουχάν και το Δάσος των Πιθήκων. Στο 

δάσος αυτό θα δείτε τους Πιθήκους που 

αποτελούν Ιερό ζώο για τους Μπαλινέζους, οι 

οποίοι με την πρώτη ευκαιρία θα προσπαθήσουν 

να σας τρομάζουν με τις φωνές τους προκειμένου 

να πάρουν τα τρόφιμα που έχετε μαζί σας. Οι 

πομπές με τους ντόπιους που προσπαθούν να 

συλλέξουν αγίασμα για τους ναούς τους θα σας 

εντυπωσιάσουν σίγουρα. 

Νησιά Gili – Πρόκειται για 3 ειδυλλιακές ατόλες 

με πούδρινη λευκή άμμο και κρυστάλλινα νερά. 

Τρία νησιά που αποτελούν ένα σημείο απόδρασης 

μακριά από το Μπαλί και στα οποία οι 

μετακινήσεις γίνονται μόνο με ποδήλατα, άμαξες 

ή άλογα αφού απαγορεύεται η χρήση 

μηχανοκίνητων οχημάτων. Ένας θεαματικός 

παράδεισος ιδανικός για χαλάρωση και 

ξεκούραση.

Komodo – Αν σας αρέσει η περιπέτεια το 

ιδανικότερο μέρος για εσάς είναι το νησί Κomodo 

με το ομώνυμο εθνικό πάρκο στο οποίο 

φιλοξενούνται οι τελευταίοι δεινόσαυροι του 

κόσμου.

Ο καιρός

Το κλίμα είναι τροπικό. Η περίοδος με την 

μεγαλύτερη βροχόπτωση είναι ο Ιανουάριος και ο 

Φεβρουάριος γι' αυτό η καλύτερη περίοδος είναι 

το δικό μας καλοκαίρι.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Το ταξίδι σας στην Ινδονησία και το Μπαλί μπορεί 

να συνδυαστεί με προορισμούς όπως είναι η 

κοσμοπολίτικη Σιγκαπούρη, το Πουκέτ ή άλλες 

περιοχές της Ταϊλάνδης. Εάν θέλετε μπορείτε να 

το συνδυάσετε με την Μαλαισία ή την Αυστραλία 

καθώς επίσης και με πόλεις σταθμούς όπως είναι 

η Ντόχα και το Ντουμπάι.

Αξιοθέατα

Πρωτεύουσα: Ντενπασάρ

Γλώσσα: Ινδονησιακά, Μπαλινέζικα, Αγγλικά

Νόμισμα: Ινδονησιακά Ρούπια (IDR).

Ένας προορισμός που γνωρίζουμε 

πολύ καλά αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας καθοδηγήσουμε 

με τήν γνώση και την εμπειρία μας για 

ένα αξέχαστο γαμήλιο ταξίδι.
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

H βασίλισσα της Νοτιοανατολικής Ασίας η 

Ταϊλάνδη γνωστή σε πολλούς και ως Σιάμ 

αποτελεί ένα μαγευτικό ταξιδιωτικό προορισμό. 

Από πολλούς αποκαλείται πόλη των αγγέλων 

λόγω των λαμπερών της ναών. Βγαλμένη 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. Τα σημάδια της 

θρησκείας και του πολιτισμού θα τα συναντήσετε 

διάσπαρτα σε ολόκληρη τη χώρα ενώ οι 

ιδιαίτερες γεύσεις και μυρωδιές των φαγητών θα 

σας ξετρελάνουν. Οι κάτοικοι, ιδιαίτερα των 

νησιών, περιμένουν να σας ξεναγήσουν και να σας 

μυήσουν στον δικό τους τρόπο ζωής, πάντοτε 

χαμογελαστοί γεμάτοι προθυμία.

Ο καιρός

Το τροπικό και ζεστό της κλίμα, ιδανικό για όσους 

ψάχνουν ηλιόλουστες διακοπές. Η καλοκαιρινή 

περίοδος είναι από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο.

Μπανγκόκ - Στην πρωτεύουσα της χώρας θα 

συναντήσετε τα περισσότερα και τα πιο διάσημα 

αξιοθέατα της χώρας όπως είναι για παράδειγμα 

το Μεγάλο Παλάτι, ο ναός του Σμαραγδένιου 

Βούδα, το σπίτι των ελεφάντων και η πλωτή 

αγορά.

Πουκέτ - Το μεγαλύτερο από τα νησιά της 

Ταϊλάνδης. Φωλιασμένο στις ακτές της Ταϊλάνδης 

που βρέχονται από τον Ινδικό Ωκεανό και τα 

γαλήνια νερά της θάλασσας του Άνταμαν 

αποτελεί όραμα ενός τροπικού παράδεισου. 

Λευκές παραλίες, τεράστια ξενοδοχειακά 

συγκροτήματα, το παζάρι και η έντονη νυχτερινή 

ζωή συνθέτουν ένα γραφικό τοπίο στο νησί. 

Κο Σαμούι - Πανέμορφες τροπικές παραλίες με 

φοινικόδεντρα που φτάνουν μέχρι και την 

θάλασσα. Η παραλία Chaweng είναι η 

διασημότερη του Κο Σαμούι και αποτελεί τον 

ορισμό του εξωτικού προορισμού. Μπορείτε να 

κολυμπήσετε στα σμαραγδένια νερά της, να 

περάσετε ώρες διασκέδασης στα μπαράκια της 

παραλίας και να απολαύσετε ολόφρεσκα 

θαλασσινά στα εστιατόρια της περιοχής.

Νησιά Πι Πι - Τα σμαραγδένια νερά, οι λευκές 

αμμουδιές και τα χρώματα του βυθού 

προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες τον χρόνο αφού 

απέχουν μόλις 2 ώρες από το Πουκέτ με 

ταχύπλοο σκάφος. 

Νησί του Τζέημς Μπόντ - Ο κόλπος Phang Nga 

Bay αποτελεί προστατευόμενο τμήμα της χώρας 

λόγω των σπηλαίων και των αρχαιολογικών 

χώρων που χρησιμοποιούνται. Στον κόλπο 

υπάρχουν συνολικά 42 νησάκια που 

εντυπωσιάζουν με τα σχήματά τους. Η 

ασυνήθιστη αυτή ομορφιά του κόλπου έγινε 

ευρύτερα γνωστή όταν επιλέχθηκε το 1974 για τα 

γυρίσματα της ταινίας του James Bond «Ο 

άνθρωπος με το χρυσό πυροβόλο» και το 1997 για 

τα γυρίσματα «Tomorrow Never Dies».

Πατάγια - Η Πατάγια ήταν κάποτε ένα ήσυχο και 

μικρό χωριό των ψαράδων το οποίο σήμερα έχει 

μεταμορφωθεί σε ένα εντυπωσιακό τουριστικό 

θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και μαγευτικές 

παραλίες  ένα μεγάλο αριθμό καταστημάτων και ,

νυχτερινών μαγαζιών. Από την Πατάγια ξεκινούν 

αρκετά ταχύπλοα για εκδρομές και ξενάγηση σε 

διαφορετικά νησάκια της χώρας.

Κράμπιι - Το Κράμπιι ιαθέτει μερικές από τις πιο δ

εντυπωσιακές παραλίες της Ταϊλάνδης και 

παλαιότερα ήταν πειρατικό καταφύγιο. 

Ζαχαρένιες αμμουδιές και πανύψηλοι φοίνικες 

πνίγουν κάθε κομμάτι των εξωτικών παραλιών 

του ανάμεσα στις οποίες αναδύονται τεράστιοι 

όγκοι βράχων με σπηλιές και πολλά κατάφυτα 

νησάκια.

Προτάσεις

Ταϊλάνδη 
Πρωτεύουσα: Μπανγκόγκ

Γλώσσα: Ταϊλανδέζικα

Νόμισμα: Ταϊλανδικό  ( )Bhat THB
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Βιετνάμ

Στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου της 

Ινδοκίνας και δυτικά των Φιλιππινών θα 

συναντήσετε το Βιετνάμ. Μια χώρα που συνορεύει 

με την Κίνα, την Καμπότζη και το Λάος. Το Βιετνάμ 

καταφέρνει να συνδυάζει τον παραδοσιακό τρόπο 

ζωής αλλά και την φυσική του ομορφιά με 

πολυτελής ανέσεις για τους επισκέπτες του, 

καθιστώντας το έτσι έναν ανερχόμενο τουριστικό 

προορισμό. Ένας τοπικός μύθος λέει ότι η χώρα 

δημιουργήθηκε έπειτα από την αγάπη ενός 

θαλάσσιου δράκου για μια πανέμορφη νεράιδα 

και ότι τα παιδιά που απέκτησαν μαζί είναι οι 

πρόγονοι του Βιετνάμ. Πανέμορφες παραλίες, 

αρχαίες πόλεις και μοναδικά φυσικά τοπία 

προσδίδουν στο Βιετνάμ μια αλλιώτικη πινελιά 

δημιουργώντας έτσι έναν ανερχόμενο τουριστικό 

προορισμό.

Ha Long Bay - Ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής 

ομορφιάς υπάρχει στον κόλπο του Ha Long Bay 

στο οποίο για να φτάσετε θα πρέπει να περάσετε 

από τα γραφικά χωριά του βόρειου Βιετνάμ. 

Προτείνουμε να πραγματοποιήσετε στάση στο 

κέντρο χειροτεχνίας για να αγοράσετε μερικά 

ενθύμια και στη συνέχεια να επιβιβαστείτε στα 

παραδοσιακά κινέζικα πλοιάρια, προκειμένου να 

αρχίσει η εξερεύνηση στα νησάκια του κόλπου. 

Ένα σημείο που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco και 

ψηφίστηκε το 2011 ως ένα από τα νέα 7 θαύματα 

της φύσης. Καθώς θα ανακαλύπτετε τις ομορφιές 

του πολύ-φωτογραφημένου αυτού κόλπου, 

μάθετε για την ιστορία αλλά και τους θρύλους 

που σχετίζονται με αυτή την τοποθεσία. Κατά την 

διάρκεια της κρουαζιέρας σας θα περάσετε μέσα 

από μερικά σπήλαια που σχηματίστηκαν από τα 

νησιά και θα επισκεφτείτε ένα ψαροχώρι. Μάθετε 

την καθημερινότητα του χωριού από τους ίδιους 

τους κατοίκους του και ανακαλύψτε τα ήθη κε τα 

έθιμα τους.

Phu Quoc - Ένας μικρός παράδεισος το εξωτικό 

αυτό νησάκι του Βιετνάμ που συνδυάζει λευκές 

παραλίες με τροπική πυκνή βλάστηση. Ένας 

προορισμός που είναι φτιαγμένος για όσους 

επιθυμούν χαλάρωση και ηρεμία μακριά από τα 

πλήθη και τον συνωστισμό της πόλης.

Παλιά Πόλη Ανόι - Η πρωτεύουσα της χώρας 

θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά 

κέντρα του Βιετνάμ. Εδώ θα συναντήσετε εκτός 

από τα πολλά μνημεία και αξιοθέατα και την 

παλιά πόλη με περισσότερους από 600 ναούς και 

παγόδες.

Βοτανικός κήπος – το σπίτι του θείου Χο -

Επισκεφτείτε τον βοτανικό κήπο του Προεδρικού 

μεγάρου μέσα στον οποίο εκτός από τα 

πανέμορφα φυτά φιλοξενείται και το σπίτι του 

θείου Ho. Πρόκειται για μια μέτρια κατοικία 

κτισμένη με παραδοσιακό τρόπο στην οποία 

έζησε τα τελευταία του χρόνια ο Ho ένας 

άνθρωπος που κατάφερε να γίνει εθνικό σύμβολο. 

Το σπίτι αντικατοπτρίζει την απλότητα και την 

καλοσύνη του και τα δωμάτια του σπιτιού 

γεμίζουν με το φως αλλά και τα αρώματα του 

βοτανικού κήπου.

Κουκλοθέατρο στο νερό - Μια παραδοσιακή 

μορφή τέχνης η οποία χρονολογείται από τον 11ο 

αιώνα. Κρυμμένοι οι χειριστές των μαριονέτων 

στέκονται στη μέση μιας βαθιάς δεξαμενής νερού 

η οποία είναι ουσιαστικά η σκηνή στην οποία 

εξελίσσεται η παράσταση. Οι μαριονέτες που 

χορεύουν είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με 

μπαμπού και το θεατρικό έργο έχει σκηνές 

βγαλμένες από την καθημερινή ζωή. Τo νερό 

μοιάζει να έχει χρώμα πράσινο και βρώμικο αλλά 

αυτό γίνεται προκειμένου να κρυφτούν οι 

μηχανισμοί με τους οποίους δουλεύουν οι 

μαριονέτες.

Χουέ - Κοντά στην πόλη Χόι Αν θα συναντήσετε 

την αρχαία οχυρωμένη ακρόπολη αλλά και το 

πρώην αυτοκρατορικό ανάκτορο. Ένα σημείο που 

θα σας θυμίσει την απαγορευμένη πόλη του 

Πεκίνου.

Ο καιρός

Το κλίμα που θα συναντήσετε είναι τροπικό με 

μεγάλη ηλιοφάνεια αλλά και βροχωπτόσεις. 

Χωρίζεται σε δυο εποχές την ψυχρή που διαρκεί 

Νοέμβριο μέχρι και Απρίλιο και τη ζεστή που 

διαρκεί από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο. Η μέση 

ετήσια θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 22ºC 

έως τους 27ºC. Από τον Οκτώβριο όμως μέχρι τον 

Απρίλιο είναι η ιδανική εποχή να επισκεφτείτε τη 

χώρα.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στο 

Βιετνάμ με την Καμπότζη ή την Ταϊλάνδη.

Αξιοθέατα

 Πρωτεύουσα: Ανόι

Γλώσσα: Βιετναμέζικα, Αγγλικά

Νόμισμα: Ντόνγκ ( )VND
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Οι Μαλδίβες είναι ένα τροπικό έθνος στον 

Ινδικό Ωκεανό που αποτελείται από 26 

κοραλλιογενείς ατόλες. Η ασυναγώνιστη 

πολυτέλεια, οι μαγευτικές παραλίες με λευκή 

άμμο και ο καταπληκτικός υποβρύχιος 

κόσμος κάνουν τις Μαλδίβες μια προφανής 

επιλογή για ονειρικές διακοπές. Εδώ ο 

χρόνος είναι μια αόριστη έννοια που τείνει 

να βρεθεί στο άπειρο. Δεν χρειάζεται να 

ανησυχείτε ή να παρακολουθείτε το ρολόι 

σας. Στις Μαλβίδες θα συναντήσετε τον 

απόλυτο ορισμό της χαλάρωσης και του 

ρομαντισμού. Απολαύστε τα υπερπολυτελή 

ξενοδοχεία και τις εγκαταστάσεις των σπα. 

Αφεθείτε στα χέρια των ειδικών για 

μοναδικές αρωματοθεραπείες και μασάζ και 

απολαύστε τη σαμπάνια με το άλλο σας μισό 

μέσα στο τζακούζι ή την προσωπική σας 

πισίνα. Ένας προορισμός ιδανικός για όσους 

επιθυμούν ηρεμία και πολυτέλεια 

ταυτόχρονα.

Μαλδίβες

Πρωτεύουσα: Malé

Γλώσσα: Ντιβέχι, Αγγλικά

Νόμισμα: Ρουφίγια Μαλδιβών (MDV)
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Σρι Λάνκα

Παλαιότερα ονομαζόταν Κεϋλάνη και βρίσκεται 

στα νότια της Ινδίας. Σήμερα ονομάζεται Σρι 

Λάνκα και μας παραπέμπει σε άλλες εποχές. 

Διαμάντια και ζαφείρια έχουν προορισμό τη χώρα 

του τσαγιού και της κανέλας. Οι χαμογελαστοί 

κάτοικοι, οι παραδοσιακές πολύχρωμες 

ψαρόβαρκες και οι παραλίες συνθέτουν ένα 

ανερχόμενο εξωτικό προορισμό. Εδώ θα 

συναντήσετε περισσότερους ελέφαντες παρά 

γάτες και σίγουρα κάπου θα συναντήσετε ακόμη 

και λεοπαρδάλεις. Ανάμεσα στο ατελείωτο 

πράσινο των βουνών και των πεδιάδων τσαγιού 

τις οποίες μπορείτε να διασχίσετε με το τραίνο θα 

ανακαλύψετε κρυμμένη την ομορφιά ενός 

παραμυθένιου κόσμου. Για τους λάτρεις της 

θάλασσας και του σερφινγκ η Σρι Λάνκα είναι ο 

καλύτερος τόπος για εκμάθηση του αθλήματος. Τα 

κύματα είναι ήπια ιδανικά για τους πρωτάρηδες. 

Ενώ οι παραλίες που προσφέρονται για βουτιές 

και χαλάρωση είναι αμέτρητες.

Βουνό Αδάμ - Πρόκειται για το βουνό που 

πιστεύεται ότι πρωτοπάτησε ο Αδάμ και αποτελεί 

το πιο ιερό προσκύνημα για την χώρα. Η ανατολή 

από το συγκεκριμένο σημείο είναι κάτι που δεν θα 

πρέπει να χάσετε.

Κάντι - Είναι η μοναδική πόλη της Σρι Λάνκα μετά 

τη πρωτεύουσα Κολόμβο. Ξεχωρίζει από τους 

καταπράσινους λόφους που το περικλείουν και τη 

γοητεία της λίμνης στο κέντρο της πόλης. Μια 

πόλη ιστορικής σημασίας αφού ήταν πρωτεύουσα 

πριν κατακτήσουν τη χώρα οι Βρετανοί.

Εθνικό Πάρκο - Στο εθνικό πάρκο θα 

συναντήσετε ελέφαντες, μαϊμούδες κροκόδειλους 

και παγώνια. Πανέμορφα ζώα σε ένα μοναδικό 

καταπράσινο τοπίο.

Χωριό Έλλα - Για όσους λατρεύουν τη πεζοπορία 

το μικρό χωριό Έλλα βρίσκεται ανάμεσα στα 

βουνά με μια υπέροχη πανοραμική θέα. Μπορείτε 

να περπατήσετε ανάμεσα από τις φυτείες τσαγιού, 

τους ναούς και τους καταρράκτες αυτού του 

πανέμορφου φυσικού πίνακα.

Ο καιρός 

Το κλίμα της χώρας είναι τροπικό αφού βρίσκεται 

πολύ κοντά στον Ισημερινό. Επομένως 

οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας μπορεί να βρέξει 

και καλό είναι να αποφύγετε τους Μουσώνες γι' 

αυτό επιλέξετε να ταξιδέψετε στη χώρα από τον 

Οκτώβριο μέχρι τον Φεβρουάριο.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Συνδυάστε το ταξίδι σας στη Σρι Λάνκα με το 

Ντουμπάι ή με τις Μαλδίβες.

Αξιοθέατα

Πρωτεύουσα: 

ΚολόμποΓλώσσα: Σινχαλά, Ταμίλ, Αγγλικά

Νόμισμα: Ρούπια Σρι Λάνκα ( )LKR

Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Σρι Λάνκα 
Πρωτεύουσα: Κολόμπο

Γλώσσα: Σινχαλά, Ταμίλ, Αγγλικά

Νόμισμα: Ρούπια Σρι Λάνκα (LKR)

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy 49



Η Σιγκαπούρη αποτελεί μια χώρα σταθμό για πολλά ταξίδια σε 

μακρινούς προορισμούς. Κάποτε ήταν ένα ήσυχο νησί ψαράδων, πλέον 

είναι κοσμοπολίτικη και υπερσύγχρονη με υπόδειγμα τάξης και 

καθαριότητας. Τα τελευταία χρόνια η Σιγκαπούρη έχει εξελιχθεί σε ένα 

κέντρο εμπορικής αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας με πάρκα, 

ουρανοξύστες και τεράστιες λεωφόρους. Βρίσκεται στο νότιο άκρο της 

Μαλαισίας και συνδέεται μαζί της με δυο γέφυρες. 

Σιγκαπούρη   
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Αξιοθέατα

Ένας προορισμός που γνωρίζουμε 

πολύ καλά αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας καθοδηγήσουμε 

με τήν γνώση και την εμπειρία μας για 

ένα αξέχαστο γαμήλιο ταξίδι.

Πρωτεύουσα: Σιγκαπούρη

Γλώσσα: Αγγλικά, Κινέζικα και Μαλαισιανά 

Νόμισμα: Δολάριο Σιγκαπούρης (SGD)

Gardens by the Bay - Το νέο θαύμα της 

Σιγκαπούρης το οποίο κόβει την ανάσα, τόσο με 

το καταπράσινο χώρο του όσο και για το γεγονός 

ότι είναι χτισμένο σε έδαφος αναμορφωμένο από 

την θάλασσα. Υπάρχει ένας αριθμός διαφορετικών 

τμημάτων τα οποία το πάρκο διαιρείται σε αυτό 

και αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία φυτών 

και πολλά έργα τέχνης. Μερικά από τα πιο 

δημοφιλή σημεία είναι το Orchid Garden με πάνω 

από 1000 είδη από ορχιδέες και 2000 υβριδικά 

είδη. Εδώ πρόκειται να συναντήσετε και τον 

Βοτανικό κήπο της Σιγκαπούρης που 

συγκαταλέγεται στους 9 ωραιότερους κήπους του 

κόσμου με 20000 ορχιδέες, νεροχελώνες και 

πίθηκους. 

Flyer - Είναι η μεγαλύτερη ρόδα του κόσμου με 

ύψος να ανέρχεται τα 165 μέτρα αλλά και ένα από 

τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα ολόκληρης 

της Ασίας. Μπορείτε να θαυμάσετε από ψηλά το 

Marina Bay σε μια πανοραμική θέα. Απολαύστε τη 

ρόδα και μια αξέχαστη εμπειρία μέσα από τις 

κάψουλες του. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε 

ένα ρομαντικό δείπνο.

Στούντιο Universal - Ποιος είπε ότι τα Universal 

Studios βρίσκονται μόνο στην Αμερική; Γνωρίστε 

τα Universal της Ασίας και διασκεδάστε στα 

θεματικά πάρκα με την ψυχή σας. Βρίσκεται 

ανάμεσα στα θέρετρα του World Sentosa και το 

νησί Σεντόσα. Ένα θεματικό πάρκο που δεν θα 

σας αφήσει αδιάφορους. Γνωρίστε τους ήρωες 

των παραμυθιών και περάστε άφθονες ώρες 

διασκέδασης πάνω στα παιχνίδια του πάρκου.

Πάρκο Πουλιών Τζούρονγκ - Το πάρκο 

εκτείνεται σε 20 εκτάρια άγριας βλάστησης και 

φιλοξενεί 8000 πουλιά και περισσότερα από 600 

είδη ζώων. Παρακολουθήστε τα πουλιά και 

εντυπωσιαστείτε με τα πολύχρωμα φτερά τους.

Νησί Σεντόσα - Σε αυτό το νησί εκτός από τα 

κάστρα και τις κατασκευές του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου θα συναντήσετε και τα περισσότερα 

τουριστικά θέρετρα. Επισκεφτείτε τις παραλίες 

του νησιού, τα φυσικά πάρκα και πολλά θεματικά 

πάρκα, ανάμεσα τους και τα Universal Studios της 

Ασίας.

Ζωολογικός Κήπος - Ο πρώτος ζωολογικός 

κήπος ο οποίος έχει τα ζώα ελεύθερα σε ένα 

ανοιχτό περιβάλλον χωρίς εμπόδια, που να τα 

χωρίζονται από τους ανθρώπους με φυσικούς 

τοίχους και βράχους. Φιλοξενεί περισσότερα από 

2000 ζώα και θέματα από όλο τον κόσμο. Οι 

ουρακοτάγκοι είναι ένα από τα ελεύθερα είδη του 

κήπου, που όσοι το επισκέπτονται έχουν την 

ευκαιρία να τους πλησιάσουν.

Μarina Bay Sky Park - Το τουριστικό θέρετρο 

Marina Bay Sands αποτελεί την πιο ακριβή αλλά 

και αυτόνομη ιδιοκτησία καζίνο σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Εδώ φιλοξενείται και το επιβλητικό «πάρκο 

του Ουρανού» που βρίσκεται στην οροφή των 

τριών πύργων του ξενοδοχείου και προσφέρει μια 

πανοραμική θέα προς την πόλη. Επισκεφτείτε το 

προκειμένου να απολαύσετε το βραδινό σας ποτό 

ή να κολυμπήσετε στην πισίνα του.

Clarke Quay - Μια καταπληκτική περιοχή γεμάτη 

ζωή με άπειρα μπαράκια, εστιατόρια, καραόκε και 

πολλές άλλες επιλογές. Υπάρχουν επίσης 

αγκυροβολημένα κινέζικα tongkangs, ένα είδος 

ξύλινου σκάφους που χρησιμοποιείτο συχνά για 

να μεταφέρει αγαθά κατά μήκος των ποταμών και 

πλέον έχουν ανακαινιστεί σε επιπλέουσες παμπ 

και εστιατόρια. Το Clarke Quay είναι ένα κεντρικό 

σημείο της πόλης με πολυκοσμία καθημερινώς 

που ζωντανεύει κυρίως το βράδυ. 

Ο καιρός

Κλίμα τροπικό με περίοδο βροχών από Νοέμβριο 

έως Φεβρουάριο. Όποια περίοδο όμως και να 

επιλέξετε για το ταξίδι σας η Σιγκαπούρη αποτελεί 

ιδανικό προορισμό για όλες τις εποχές.

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy 51



Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Χονγκ Κόνγκ

Το Χονγκ Κονγκ έχει ξεπεράσει ακόμη και την Νέα 

Υόρκη στον αριθμό των ψηλών κτιρίων και τη 

συγκέντρωση του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό οι 

πόλεις ονομάστηκαν «κάθετες μητροπόλεις» του 

κόσμου. Μια πόλη φουτουριστική, με έντονη ζωή 

και επιγραφές νέον και φυσικά με τα μοδάτα 

εστιατόρια και την κίνηση της να ξεχωρίζει. Ένα 

τεχνητό «δάσος» ουρανοξύστων και μοναδικά 

κτίρια που συμμετέχουν κάθε βράδυ σε ένα από 

τα μεγαλύτερα θεάματα ηχητικών και οπτικών 

εφέ του κόσμου και την περίφημη παράσταση 

«Symphony of Lights».

Λεωφόρος των διάσημων - Πρόκειται για τον 

παραλιακό πεζόδρομο του λιμανιού της Βικτόρια 

και που έχει εμπνευστεί από την διάσημη 

λεωφόρο του Λος Άντζελες Walk of fame. 

Δημιουργήθηκε το 2004 προς τιμή του τοπικού 

κινηματογράφου και αποτελεί ένα από τα 

διασημότερα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης. Στη 

λεωφόρο θα συναντήσετε τιμητικές πλακέτες 107 

ηθοποιών αλλά και παραγωγών καθώς επίσης και 

τραγουδιστών. Όλοι είναι σημαντικές 

προσωπικότητες που συνεισέφεραν στην 

κινηματογραφική παράδοση της πόλης με τον 

Μπρους Λι να έχει το δικό του άγαλμα.

Θεματικό πάρκο του Ωκεανού - Ένα πάρκο με 

θαλάσσια θηλαστικά και ζώα καθώς επίσης και 

ένα Λούνα Παρκ περιμένει να το εξερευνήσετε. 

Είναι το 12 πάρκο στον κόσμο σε επισκεψιμότητα 

με 7.5 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο. Το 

πάρκο διαθέτει το μεγαλύτερο ενυδρείο του 

κόσμου με πάνω από 5000 ψάρια. Χωρίζεται σε 

δυο κύρια κομμάτια μέσα από τα οποία μπορείτε 

να εξερευνήσετε αναλυτικά την θαλάσσια ζωή.

Βικτώρια Πικ - Το βουνό αυτό βρίσκεται στο 

δυτικό κομμάτι του Χονκγ Κονγκ με ύψος 552 

μέτρα και αποτελεί το ψηλότερο σημείο της 

πόλης. Το βουνό προσφέρει μια πανοραμική θέα 

ολόκληρης της πόλης ενώ το βράδυ διαθέτει το 

ομορφότερο σημείο νυχτερινής θέας του κόσμου. 

Οι φωτισμένοι ουρανοξύστες και η νυχτερινή ζωή 

της πόλης προσδίδουν μια διαφορετική πλευρά 

της πόλης. Για να φτάσετε στην κορυφή του Πικ 

το μόνο που χρειάζεται είναι να ανεβείτε στο 

τραμ σε μια διαδρομή 8 λεπτών. Η μεγάλη 

προσέλκυση των τουριστών οδήγησε στην 

δημιουργία δυο εμπορικών κέντρων. Το Peak 

Tower και το Peak Galleria.

Κήπος Ναν Λιαν - Ο κήπος Ναν Λιαν άνοιξε τις 

πόρτες του τον Νοέμβριο του 2006. Πρόκειται για 

ένα κήπο κινέζικης αρχιτεκτονικής βασισμένο 

στην κλασσική ομορφιά και τον διάσημο κήπο 

Jiangshouju στην περιοχή Shanxi. Ο κήπος 

χαρακτηρίζεται από τέσσερα κύρια στοιχεία της 

αρχιτεκτονικής Tang με βράχους, παλιά δέντρα 

και διακοσμητικές πέτρες να συνθέτουν ένα 

πανέμορφο τοπίο.

Μεγάλος Βούδας - Το μοναστήρι Po Lin 

βρίσκεται μακριά από τα βουνά και έχει γίνει ένα 

από τα διασημότερα αξιοθέατα όταν ανεγέρθηκε 

το άγαλμα του μεγάλου Βούδα το 1993. Βρίσκεται 

στα 34 μέτρα ύψος με θέα προς τον Νότο και τον 

λαό της Κίνας. Αυτός ο επιβλητικός Βούδας 

προσελκύει εκατοντάδες τουρίστες από ολόκληρη 

την Ασία. Το άγαλμα χρειάστηκε 12 ολόκληρα 

χρόνια για να ολοκληρωθεί και για να το φτάσει 

κανείς θα πρέπει να ανέβει τα 268 σκαλιά 

προκειμένου να βρεθεί μπροστά σε αυτό το 

επιβλητικό άγαλμα.

Ο καιρός

Υγρό και υποτροπικό κλίμα. Το καλοκαίρι, 

επικρατεί ζέστη και υγρασία με περιστασιακές 

βροχές και καταιγίδες ενώ ζεστός αέρας πνέει από 

τα νοτιοδυτικά. Οι χειμώνες είναι ήπιοι και 

ηλιόλουστοι ενώ σταδιακά προς τον Φεβρουάριο 

γίνονται πιο συννεφιασμένοι, με ψυχρά μέτωπα 

να φέρνουν ψυχρούς ανέμους από τον βορρά. Οι 

πιο ήπιες εποχές είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο 

τα οποία είναι συνήθως ηλιόλουστα και ξηρά και 

είναι ιδανικά για ένα ταξίδι μέχρι την Κίνα.

Συνδυασμός ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας με σταθμό 

στο Ντουμπάι, το Αμπου Νταμπι, τη Ντόχα ή άλλο 

εξωτικό προορισμό όπως είναι οι Μαλδίβες ή ο 

Μαυρίκιος.

Αξιοθέατα

Πρωτεύουσα: Βικτώρια

Γλώσσα: Κινέζικα, Αγγλικά  

HKDΝόμισμα: Δολάριο Χονγκ Κονγκ ( )
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Ιαπωνία

Η παράδοση και η μοντερνικότητα είναι δυο από 

τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτό το νησί - 

έθνος, όπου τα αρχαία ιερά ξεπηδούν ανάμεσα 

από τους ουρανοξύστες. Κάστρα και παλάτια 

που ψιθυρίζουν την ιστορία, και υπερταχείες 

αμαξοστοιχίες σας ταξιδεύουν μέσα από τα 

θεαματικά τοπία των πόλεων, γεμάτα με 

εστιατόρια και καταστήματα παγκόσμιας 

κλάσης. Από την αστική εξάπλωση του Τόκυο 

μέχρι την γαλήνη του Κιότο, από την θορυβώδη 

νυχτερινή ζωή στην Οσάκα μέχρι το στοχαστικό 

πνεύμα της Χιροσίμα, τα αξιοθέατα είναι έτοιμα 

να καταπλήξουν τους επισκέπτες τους. Το 

εκπληκτικά νόστιμο φαγητό, ο μοναδικός 

πολιτισμός και η ζεστή φιλοξενία είναι αυτά που 

μας κάνουν να θέλουμε να επιστρέψουμε 

σύντομα στην Ιαπωνία.

Τόκυο - Συνδυάζοντας το παρελθόν και το 

μέλλον, το Τόκιο θαμπώνει με τον παραδοσιακό 

πολιτισμό και το πάθος για την αλλαγή. 

Επισκεφθείτε τον ιστορικό ναό Sensō-ji που είναι 

αφιερωμένος στη Θεά του Ελέους, το Εθνικό 

Μουσείο, τον Εθνικό Κήπο Shinjuku Gyoen, τον 

Πύργο του Τόκυο, το Αυτοκρατορικό Παλάτι. 

Μην παραλείψετε να κάνετε μία βόλτα στην 

περιοχή Shibuya που είναι ιδανική για τα ψώνια 

σας.

Κιότο - Ο εκπληκτικός αριθμός των ναών, 

ιερών, και παλατιών που κοσμούν την πόλη, 

κάνουν την αρχιτεκτονική του Κιότο το πιο 

διάσημο χαρακτηριστικό του για τους 

επισκέπτες. Tο Κιότο ήταν το κέντρο όχι μόνο 

για την πολιτική, αλλά και για τη θρησκεία, τη 

φιλοσοφία, την τέχνη, τον πολιτισμό, και την 

κουζίνα. Επισκεφθείτε το Βουδιστικό ναό Ζεν 

«Kinkaku-ji», και Fushimi τη Gion που είναι η πιο 

διάσημη συνοικία για γκέισες. Μπείτε σε ένα 

άλλο κόσμο περπατώντας στο δάσος 

Arashiyama, το οποίο είναι γεμάτο από 

Μπαμπού.

Οσάκα - Eίναι γνωστή για την μοντέρνα 

αρχιτεκτονική του, τη νυχτερινή ζωή και το 

πλούσιο φαγητό του «δρόμου». Επισκεφθείτε το 

κάστρο της Οσάκα, το βωμό Sumiyoshi Taisha, το 

Universal Studio Osaka εμπνευσμένο από τις 

υπερπαραγωγές των ταινιών του Χόλυγουντ. 

Δοκιμάστε την Ιαπωνέζικη κουζίνα, κάντε τα 

ψώνια σας και χαλαρώστε πίνοντας καφέ στο 

κέντρο της πόλης, στις περιοχές Shinsekai και 

Dotonbori.

Νάρα - Η Νάρα είναι μία θεαματικά γραφική 

πόλη, γνωστή ως η πλουσιότερη συλλογή των 

παραδοσιακών τοπίων στην Ιαπωνία. Φιλοξενεί 

μερικούς από τους πιο όμορφους ναούς και ιερά 

όπως και κήπους. Μπορείτε να την επισκεφθείτε 

ως μια ημερήσια εκδρομή, αλλά οι πανέμορφες 

περιοχές και πάρκα της σίγουρα αξίζουν μερικές 

μέρες από το ταξίδι σας.

Ο καιρός

Η Ιαπωνία είναι ένας ολόχρονος προορισμός. 

Χωρίζεται σε 4 εποχές όπου η καθεμία έχει να 

προσφέρει κάτι το μοναδικό. Ο χειμώνας διαρκεί 

από το Δεκέμβριο μέχρι τα μέσα Μαρτίου με 

θερμοκρασίες -1 έως 7°C. Η άνοιξη διαρκεί από 

τα μέσα Μαρτίου μέχρι τον Μάιο με 

θερμοκρασίες 4-18°C. Το καλοκαίρι διαρκεί από 

τον Ιούνιο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου με 

θερμοκρασίες 21-32°C. Το φθινόπωρο διαρκεί 

από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως Νοέμβριο με 

θερμοκρασίες 10-21°C.

Αξιοθέατα

Πρωτεύουσα: Τόκιο

ΤόκιοΓλώσσα: Ιαπωνέζικα 

Νόμισμα: Ιαπωνικό Γεν (JPY)
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Δυτικά της Μαλαισίας συναντά κανείς έναν από 

τους δημοφιλέστερους προορισμούς το 

Λανγκάουι. Το νησί του καφεκόκκινου αετού όπως 

σημαίνει η ονομασία του ξεχωρίζει για την ατόφια 

ομορφιά του. Χρυσές παραλίες και τροπική 

βλάστηση ζωντανεύουν τους μύθους του τόπου 

για τις νεράιδες και τους πολεμιστές. Το νησί του 

παραμυθιού θα κάνει τις διακοπές σας αξέχαστες. 

Ένα παλιό καταφύγιο των πειρατών που σήμερα 

αποτελεί μοναδικό προορισμό για όσους ψάχνουν 

ηρεμία και χαλάρωση.

Θρύλοι του Λανγκάουι - Πρόκειται για ένα 

υπαίθριο πάρκο φυσικής ομορφιάς και πλούτων. 

Εδώ ανάμεσα στη πυκνή καταπράσινη βλάστηση 

και τις λίμνες δεσπόζουν πολύχρωμα μνημεία με 

τους πιο ξακουστούς μύθους. Γίγαντες, θρύλοι και 

μυθικά πουλιά και ανάμεσα τους πριγκίπισσες 

ζωντανεύουν ένα παραμυθένιο τοπίο.

Ο αετός του Λανγκάουι - Το πιο γνωστό 

αξιοθέατο του Λανγκάουι είναι ο καφεκόκκινος 

αετός που βρίσκεται στην πλατεία του αετού που 

φιλοξενεί το άγαλμα του αετού ύψους 12 μέτρων 

που είναι έτοιμος να πετάξει. Ένα μνημείο που 

είναι από τα πλέον αναγνωρίσιμα του κράτους. Ο 

αετός είναι τοποθετημένος στο λιμάνι και 

υποδέχεται τους επισκέπτες του κατά την άφιξη 

τους στο νησί. Ένα σημείο ιδανικό για να 

αγναντέψετε την θάλασσα και να παρακολου-

θήσετε τις βάρκες που πηγαινοέρχονται στο 

λιμάνι. Η πλατεία είναι και ο χώρος από τον οποίο 

θα αναχωρήσετε για μικρές εκδρομές στα 

περίχωρα του νησιού.

 

Χωριό μέσης Ανατολής - Εδώ εκτός από την 

πανέμορφη λίμνη θα συναντήσετε και το 

τελεφερίκ από το οποίο η πανοραμική θέα που 

προσφέρεται είναι απλά εκπληκτική. Περιηγηθείτε 

ανέμελα στα καταστήματα με τα αναμνηστικά και 

το ανοικτό πολυκατάστημα που δημιουργήθηκε. 

Απολαύστε το γεύμα σας και διασκεδάστε με τα 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Βουνό Gunung Raya - Για τους λάτρεις της 

φύσης το βουνό Gunung Raya είναι το ιδανικότερο 

σημείο του νησιού για πεζοπορία μέσα στην 

ζούγκλα. Είναι το ψηλότερο βουνό του νησιού και 

φιλοξενεί πληθώρα από ζώα όπως είναι πίθηκοι, 

σκίουροι, αλεπούδες, αετοί και πολλά άλλα. 

Ανεβαίνοντας στην κορυφή του η θέα θα σας 

κόψει αμέσως την ανάσα.

Γέγυρα Sky & Τελεφερίκ - Το τελεφερίκ 

προσφέρει μοναδική πανοραμική θέα. Στο τέλος 

της διαδρομής θα συναντήσετε μια μοναδική στο 

είδος της γέφυρα. Η γέφυρα Sky σε σχήμα 

ημικυκλίου είναι ιδανική για να τραβήξετε μερικές 

από τις καλύτερες φωτογραφίες.

Πάρκο Κροκοδείλων - Εδώ θα δείτε 

αποκλειστικά τους κροκόδειλους σε ένα μοναδικό 

σκηνικό που κόβει την ανάσα αφού οι εκπαιδευτές 

τους βρίσκονται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους. 

Η φάρμα κροκοδείλων βρίσκεται μόλις 30 

χιλιόμετρα μακριά από την πόλη και η έκταση του 

είναι πάνω από 20 στρέμματα γης. Ένας χώρος 

όπου φιλοξενούνται περισσότεροι από 1000 

κροκόδειλοι και αλιγάτορες. 

Ο καιρός

Εδώ είναι πάντα καλοκαίρι με τις θερμοκρασίες 

ολόχρονα να κυμαίνονται από από 23°C έως 32°C. 

Η καλύτερη περίοδος να επισκεφτείτε το νησί 

είναι Απρίλιος με Αύγουστος.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι με 

οποιαδήποτε άλλη πόλη της Μαλαισίας, τη 

Σιγκαπούρη, το Μπαλί ή με επέκταση ταξιδιού στο 

Ντουμπάι ή τη Ντόχα.

Αξιοθέατα

Λανγκάουι 
Πρωτεύουσα: Kuah

KuahΓλώσσα: Μαλαισιανά, Αγγλικά

Νόμισμα: Ρινγκιτ (MYR)
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Κουάλα Λουμπούρ

Η Κουάλα Λουμπούρ είναι η πρωτεύουσα της 

Μαλαισίας ή όπως την ονομάζουν η τίγρη της 

Ασίας. Ένα υπέροχο μείγμα αντιθέσεων την 

κάνουν το στολίδι της Ασίας. Σύγχρονοι 

ουρανοξύστες συνυπάρχουν με παραδοσιακές 

γειτονιές. Το παλιό και το νέο στοιχείο της πόλης 

είναι εμφανές τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και 

στην καθημερινή ζωή των κατοίκων αφού με την 

πρώτη ματιά νομίζεις ότι η μοντέρνα 

αρχιτεκτονική έχει εγκατασταθεί στην πόλη από 

το μέλλον. Βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών 

Κλανγκ και Κομπάκ και δημιουργήθηκε από τους 

Κινέζους που εκμεταλλεύονταν τα κοιτάσματα 

κασσιτέρου. Για το λόγο αυτό η Κουάλα Λουμπούρ 

είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενα οικονομικό, 

εμπειρικό και τουριστικό κέντρο.

Δίδυμοι πύργοι Πετρόνας - Οι δίδυμοι αυτοί 

πύργοι είχαν το πρωτείο για έξι ολόκληρα χρόνια 

των ψηλότερων κτηρίων του κόσμου. Η σκυτάλη 

παραδόθηκε στον πύργο Taipei 101 αλλά αυτό δεν 

σημαίνει ότι οι πύργοι έχασαν και την 

επιβλητικότητα τους. Οι δυο πύργοι συνδέονται 

μεταξύ τους με μια γέφυρα η οποία εκτός από τη 

μετακίνηση από τον ένα πύργο στον άλλο 

δουλεύει και ως σημείο εκκένωσης των πύργων. 

Οι δίδυμοι αυτοί ουρανοξύστες έχουν ύψος 378 

μέτρα με την γέφυρα να βρίσκεται στον 41ο 

όροφο.

Πύργος KL - Στα δέκα ψηλότερα κτήρια του 

κόσμου βρίσκεται και ο πύργος ΚL από τον οποίο 

η θέα της πόλης είναι πραγματικά εκπληκτική. 

Στην κορυφή του φιλοξενεί ένα περιστρεφόμενο 

εστιατόριο που αποτελεί ένα από τα πιο 

ρομαντικά σημεία της πόλης για δείπνο αφού τα 

φώτα και η πανοραμική θέα στην πόλη είναι 

μοναδικά πανέμορφα.

Σπηλιές Μπατού - Βρίσκονται στα Βόρεια 

προάστια της Κουάλα Λουμπούρ και μπορείτε να 

τα επισκεφτείτε με το σιδηρόδρομο ή και 

λεωφορείο. Είναι ένα συναρπαστικό σημείο μιας 

προεξοχής από ασβεστόλιθο με τις σπηλιές να 

είναι εύκολες στη πρόσβαση για εξερεύνηση τους. 

Μια συναρπαστική εμπειρία που θα σας 

προσφέρει δράση και διάθεση για περιπέτεια.

Παλαιά πόλη Μαλάκκα - Μια πόλη με πλούσια 

ιστορία καθώς φιλοξένησε μερικές από τις 

σπουδαιότερες μάζες εναντίων της Πορτογαλίας, 

της Αγγλίας και της Ολλανδίας που κατά καιρούς 

προσπάθησαν να την αποικήσουν.

Ενυδρείο Κουάλα Λουμπούρ|Aquaria KLCC - 

Η επίσκεψη στο ενυδρείο είναι από τα σημεία του 

ταξιδιού που δεν πρέπει να χάσετε. Εντυπωσιακά 

και πολλά είδη ψαριών που θα σας 

εντυπωσιάσουν και θα χαρίσουν σε εσάς την 

αίσθηση ότι βρίσκεστε μαζί τους στον βυθό της 

θάλασσας.

Πάρκο Πουλιών - Μόλις δέκα λεπτά μακριά από 

το κέντρο της πόλης θα συναντήσετε ακόμη ένα 

εντυπωσιακό φυσικό πάρκο. Αμέτρητα είδη 

πτηνών με τα πολύχρωμα εξωτικά φτερά και την 

ομορφιά τους. Ένα πάρκο στο οποίο ένα μεγάλο 

μέρος των πουλιών που φιλοξενούνται είναι 

ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ο καιρός

Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάρτιο είναι η 

περίοδος βροχοπτώσεων αλλά η Κουάλα 

Λουμπούρ έχει ζεστό και ηλιόλουστο καιρό τον 

περισσότερο χρόνο με θερμοκρασίες μέχρι και 

τους 30°C. Η καλύτερη περίοδος για να 

επισκεφτείτε την πόλη είναι Μάρτιο με Μάιο.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορεί να συνδυαστεί με άλλες πόλεις της 

Μαλαισίας ή νησιά αλλά και γειτονικές χώρες. Οι 

προορισμοί που προτείνουμε είναι το Λανγκάουι, 

η Σιγκαπούρη, το Μπαλί, ακόμη και επέκταση σε 

πόλεις σταθμούς όπως η Ντόχα και το Ντουμπάι.

Αξιοθέατα

Πρωτεύουσα της Μαλαισίας

Γλώσσα: Μαλαισιανά, Αγγλικά  

Νόμισμα: Ρινγκιτ (MYR)
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Στην αμμώδη ακτή του Περσικού κόλπου συναντά 

κανείς το Ντουμπάι, με τα ζεστά γαλανά κύμματα 

της θάλασσας να συναντούν την έρημο. Μια όαση 

που περιβάλλεται από αμμόλοφους και μια πόλη 

ιδιαίτερα γνωστή για τα πολυτελή της 

καταστήματα, την υπερμοντέρνα και σύγχρονή 

της αρχιτεκτονική αλλά και για τη νυχτερινή της 

ζωή. .

Πύργος Burj Khalifa - Το ορόσημο του Ντουμπάι. 

Ένα κτίριο που φτάνει τα 829,8 μέτρα ύψος ενώ 

στον 124ο όροφο βρίσκεται το κατάστρωμα 

παρατήρησης με θέα τον ορίζοντα της πόλης. Ένα 

σημείο όπου μπορείτε να δείτε την πανοραμική 

άποψη της πόλης.

Μουσείο του Ντουμπάι - Το μουσείο χτίστηκε το 

1787 και στεγάζεται στο οχυρό Al Fahidi. Είναι ένα 

από τα πιο παλιά κτίρια της πόλης και θα 

συναντήστε σε αυτό πολύχρωμα διοράματα και 

εκθέματα τα οποία απεικονίζουν την καθημερινή 

ζωή των κατοίκων πριν από την ανακάλυψη του 

πετρελαίου.

Ξενοδοχείο Burj Al-Arab - Το πολυτελέστατο 

ξενοδοχείο ύψους 321 μέτρων βρίσκεται στο δικό 

του τεχνητό νησί στην ακτή του Dubai. Είναι και 

αυτό ένα από τα σύμβολα του Dubai.

Palm Islands και ξενοδοχείο Atlantis Palm - Τα 

τεχνητά νησιά σε σχήμα φοινικιάς έχουν 

ονομαστεί ως το “8ο θαύμα του κόσμου”. 

Αποτελούνται από ένα κορμό και μια κορόνα με 17 

φύλλα, γύρω τους υπάρχει ένα νησί σε σχήμα 

ημισέλινου το οποίο αποτελεί τον 

κυματοθραύστη. Εδώ συναντά κανείς και το 

υπερπολυτελέστατο ξενοδοχείο Atlantis Palm με τα 

υδροπάρκα, και το τεράστιο του ενυδρείο. Ένα 

ξενοδοχείο που αποτελεί από μόνο του μοναδικό 

αξιοθέατο.

Ψώνια

Στην περιοχή Barsha θα συναντήσετε τα 

διασημότερα από τα εμπορικά καταστήματα των 

Εμιράτων και δεν έχετε παρά να απολαύσετε τα 

ψώνια σας σε ένα χώρο με ποικιλία προϊόντων 

και επιλογών που θα σας προσφέρουν ένα είδος 

καταναλωτικής θεραπείας. Στις αγορές του 

Ντουμπάι θα βρείτε από αντικείμενα πολυτελείας 

όπως είναι τα χαλιά, τα ηλεκτρονικά είδη και τα 

υφάσματα σε πολύ χαμηλές τιμές.

Ο καιρός

Οι εποχές που επικρατούν είναι η θερμή και η 

θερμότερη. Η καλύτερη περίοδος για να 

επισκεφτείτε το Ντουμπάι είναι από τον 

Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο αφού η πόλη 

βλέπει γαλάζιο ουρανό και ο καιρός είναι ιδανικός 

για την παραλία. Μέση θερμοκρασία της εποχής 

25°C.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στο 

Ντουμπάι με Άμπου Ντάμπι, Λανγκάουι, 

Σεϋχέλλες, Μπαλί, Φιλιππίνες, Πουκέτ, Νότια 

Αφρική, Σιγκαπούρη και με πολλούς άλλους 

προορισμούς.

Αξιοθέατα

Ντουμπάι
Πρωτεύουσα: Ντουμπάι

Γλώσσα: Αραβικά και Αγγλικά

Νόμισμα: Ντίχραμ (AED)
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Άμπου Ντάμπι 

Η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών 

Εμιράτων εκτείνεται κατά μήκος του Περσικού 

κόλπου. Τα μουσεία, τα παλάτια, η αρχιτεκτονική, 

τα τενχητά νησιά αλλα και η περίφημη Ferrari 

World στο Yas Island είναι οι βασικότεροι λόγοι για 

να επισκεφτείτε το Άμπου Ντάμπι. Μια 

καταπληκτική πόλη πλούσια σε κουλτούρα και 

πολιτισμό. Κάθε ταξιδιώτης που επισκέπτεται το 

Άμπου Ντάμπι ζει ένα μοναδικό ταξίδι στην 

ιστορία και τον μοντερνισμό.

Corniche - Η ομώνυμη παραλιακή λεωφόρος 

εκτείνεται σχεδόν έξι χιλιόμετρα και αποτελεί από 

μόνη της αξιοθέατο της πόλης. Τα υπερπολυτελή 

ξενοδοχεία και οι πανύψηλοι ουρανοξύστες, τα 

καταπράσινα πάρκα και τα σιντριβάνια καθώς 

επίσης και οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για 

τους λάτρεις της πεζοπορίας και της ποδηλασίας 

αλλά και οι παιδικές χαρές κατά μήκος της 

λεωφόρου, την έχουν καταστήσει ως την πιο 

γραφική περιοχή ολόκληρου του Άμπου Ντάμπι.

Yas Island - Σε αυτό το νησί εκτός από τo 

εντυπωσιακό ξενοδοχείο σε σχήμα ψαριού με την 

ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιδιομορφία του, 

συναντά κανείς και την περίφημη πίστα της 

Formula 1, Yas Marina Circuit. Μια από τις 

καλύτερες πίστες της Formula 1 η οποία περνά και 

μέσα από το ομώνυμο ξενοδοχείο.

Τζαμί Ζάιντ - Το τζαμί του σείχη Ζάιντ είναι από 

τα πιο όμορφα εμβληματικά κτήρια του Άμπου 

Ντάμπι. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τζαμί των 

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το όγδοο 

μεγαλύτερο σε ολόκληρο τον κόσμο!

Ferrari World - Στο νησί Yas συναντά κανείς και 

το Ferrari World. Ένα τεράστιο Λούνα Παρκ 

ιδανικό για ενήλικες και φυσικά για όσους 

λατρεύουν την ταχύτητα και τα αυτοκίνητα της 

εταιρίας. Ορόσημο του πάρκου, μια τεράστια 

κόκκινη Ferrari. Μην διστάσετε να μπείτε στο 

τραινάκι Formula Rossa αφού η αίσθηση που 

προσφέρει είναι ακριβώς η ίδια με την οδήγηση 

της Formula 1.

Ψώνια

Εάν είστε λάτρεις των καταστημάτων εδώ είναι 

πηγή παραδείσου. Τεράστια εμπορικά κέντρα με 

ρούχα, παπούτσια αλλά και ηλεκτρονικά είναι 

μόνο μερικά από όσα θα συναντήσετε.

Ο καιρός

Οι εποχές που επικρατούν είναι η θερμή και η 

θερμότερη. Η καλύτερη περίοδος για να 

επισκεφτείτε το Άμπου Ντάμπι είναι από τον 

Οκτώβριο μέχρι και τον Απρίλιο αφού η πόλη 

βλέπει γαλάζιο ουρανό και ο καιρός είναι ιδανικός 

για την παραλία. Μέση θερμοκρασία της εποχής 

25°C.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στο Άμπου 

Ντάμπι με Ντουμπάι, Λανγκάουι, Σεϋχέλλες, 

Μπαλί, Φιλιππίνες, Πουκέτ, Νότια Αφρική, 

Σιγκαπούρη και με πολλούς άλλους προορισμούς.
Αξιοθέατα

Πρωτεύουσα: Άμπου Ντάμπι.

Γλώσσα: Αραβικά, Αγγλικά  

Νόμισμα: Ντίχραμ (AED)
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Αν θέλετε να ζήσετε ένα διαφορετικού τύπου γαμήλιο ταξίδι, σας προτείνουμε να 

επισκεφτείτε τις χώρες της Αφρικής. Απολαύστε τις υπέροχες διαδρομές του σαφάρι και 

παρατηρήστε από κοντά τα άγρια ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Ζητήστε μας τους 

προορισμούς που σας ενδιαφέρουν και εμείς θα διοργανώσουμε ένα γαμήλιο ταξίδι 

γεμάτο περιπέτεια και εμπειρίες και χρώματα από την Αφρικάνικη Ήπειρο.

Αφρική
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Άγιος Μαυρίκιος

Ένα μαγευτικό τοπίο, με απαράμιλλη φυσική 

ομορφιά. Ο Μαυρίκιος είναι ένα κράμα 

διαφορετικών εθνοτήτων, θρησκειών και 

κουλτούρων. Ένας παράδεισος όπου μπορείτε να 

χαλαρώσετε ή ακόμη και να ζήσετε έντονες 

στιγμές μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες 

που σας προσφέρει. Θα σας μαγέψει και θα σας 

ανανεώσει χαρίζοντας σας την αίσθηση ότι είστε 

ένας από τους εκλεκτούς που είχατε ένα εισιτήριο 

για μια βουτιά στον επίγειο παράδεισο. 

Απολαύστε την ηρεμία και την χαλάρωση μέσα 

στην Καρδιά του Ινδικού Ωκεανού και χτίστε τις 

αναμνήσεις σας όσο πιο καλά γίνεται, αφού θα 

αναπολείτε τις διακοπές αυτές ξανά και ξανά. Εδώ 

θα συναντήσετε και μερικές από τις ωραιότερες 

παραλίες του κόσμου. Λευκή άμμος, σμαραγδένια, 

κρυστάλλινα νερά και μπλε λιμνοθάλασσες. 

Χαρείτε την μαγεία του βυθού και του θαλάσσιου 

κόσμου με διάφορες δραστηριότητες όπως είναι 

οι καταδύσεις και το snorkelling, η βόλτα με το 

υποβρύχιο ή ακόμη και ψαρεύοντας.

Χωριό Chamarel - Το χωριό Chamarel βρίσκεται 

νοτιοδυτικά του Μαυρίκιου και είναι το σπίτι 2 

φυσικών θαυμάτων, τους καταρράκτες Chamarel 

και τη Γη των Επτά χρωμάτων. Ένα μοναδικό 

θέαμα από χρωματιστά στρώματα γης και τους 

καταρράκτες να σου προσφέρουν την μαγεία των 

τροπικών δασών.

Πάρκο Κροκόδειλων και χελώνων - Το πάρκο 

βρίσκεται νότια του νησιού και φιλοξενεί διάφορα 

είδη ζώων, ερπετά και φυτά σε μια όμορφη 

κοιλάδα με φυσικές πηγές γλυκού νερού. Το κύριο 

χαρακτηριστικό του πάρκου είναι οι κροκόδειλοι 

του Νείλου και οι γιγαντιαίες χελώνες.

Ο κήπος των νουφάρων - Ένας υπέροχος 

βοτανικός κήπος που κοσμείται από φοίνικες, 

εξωτική βλάστηση και βότανα. Κυριότερος πόλος 

έλξης, τα γιγαντιαία νούφαρα με τα οποία 

σίγουρα θα εκπλαγείτε.

Εθνικό Πάρκο Black River - Είναι το μεγαλύτερο 

προστατευόμενο πάρκο στο Μαυρίκιο. 

Περπατήστε στα μονοπάτια του και απολαύστε 

την εντυπωσιακή θέα της φύσης. Να είστε σε 

επιφυλακή για μερικά από τα εγγενή πουλιά του 

νησιού.

Παραλία Flic en Flac - Αυτή η υπέροχη παραλία 

βρίσκεται στο δυτικό μέρος του νησιού. Πρόκειται 

για μια δημόσια παραλία η οποία είναι και από τις 

ομορφότερες παραλίες του νησιού. Τα 

κρυστάλλινα νερά της, η λευκή αμμουδιά, τα 

πανύψηλα φοινικόδεντρα αλλά και τα 

καταπράσινα βουνά που περιτριγυρίζουν την 

λιμνοθάλασσα συνθέτουν ένα ονειρικό τοπίο. 

Αυτή η παραλία φιλοξενεί και τα περισσότερα 

υπερπολυτελή τουριστικά θέρετρα και 

εγκαταστάσεις.

Ο καιρός

Ο Μαυρίκιος χαρακτηρίζεται από το ήπιο τροπικό 

του κλίμα. Η καλοκαιρινή περίοδος είναι από 

Νοέμβριο έως Απρίλιο. Η μέση θερμοκρασία κατά 

την περίοδο του καλοκαιριού είναι 24,7°C, ενώ 

κατά την χειμερινή περίοδο είναι 20,4°C.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας με το 

Ντουμπάι.

Αξιοθέατα

Πορτ ΛούιςΠρωτεύουσα: 

Γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Κρεολικά 

Νόμισμα: Ρούπια Μαυρικίου (RS) 
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Η Μαδαγασκάρη αν και το τέταρτο 

μεγαλύτερο νησί του κόσμου, αποτελεί μια 

από τις τελευταίες ανεξερεύνητες γωνιές του 

πλανήτη. Η μοναδική χλωρίδα και πανίδα 

που διαθέτει σε συνδυασμό με το έντονο και 

ποικιλόμορφο τοπίο της δεν συγκρίνεται με 

κανένα άλλο μέρος του πλανήτη. Κοντά στις 

ακτές της Νοτίου Αφρικής το νησί χωρίζεται 

σε τέσσερεις περιοχές, το κεντρικό τμήμα με 

τα υψίπεδα, την ανατολική ακτή με το πυκνό 

και τροπικό της δάσος, τη δυτική ακτή με τη 

Σαβάνα της και το νότιο κομμάτι με την ημι-

έρημο. Πολλά από τα στοιχεία που 

συνθέτουν την πανίδα της χώρας θα τα 

συναντήσετε μόνο εδώ, όπως είναι το εθνικό 

σύμβολο της χώρας το λεμούρ, οι 

χαμαιλέοντες μια τεράστια συλλογή με 

πεταλούδες και πολλά άλλα.

Μαδαγασκάρη 

ΑνταναναρίβοΠρωτεύουσα: 

Γλώσσα: Μαλαγασιακά, Γαλλικά, Αγγλικά 

Νόμισμα: Αριάρι (MGA)

Ανταναναρίβο - Η πρωτεύουσα χωρίζεται 

σε τρια κύρια επίπεδα. Το κέντρο της πόλης 

με τη λίμνη Anosy, το εμπορικό κέντρο της 

πόλης και την άνω πόλη που θα συναντήσετε 

το παλάτι της βασίλισσας μαζί με ιστορικά 

μνημεία της πόλης. Μια γνωριμία με την 

ιστορία του τόπου είναι απαραίτητη.

Πάρκο Λεμούρ - Σε μικρή απόσταση από 

την πρωτεύουσα, θα συναντήσετε το 

βοτανικό πάρκο με 6000 δέντρα και φυσικά 

πολλούς λεμούριους.

Red Tsingys - Οι εντυπωσιακοί αυτοί 

ασβεστολιθικοί σχηματισμοί Tsingys 

διαμορφώνουν την περιοχή. Οι όμορφα 

διαβρωμένοι λόφοι με τα υπέροχα σχήματα 

και το κόκκινο τους χρώμα βρίσκονται μόλις 

50km έξω από το Ντιέγκο Σουάρεζ. 

Περνώντας από την περιοχή θα νιώσετε σαν 

να βρίσκεστε σε κάποιον άλλο πλανήτη αφού 

οι ασβεστόλιθοι φαίνονται εξωπραγματικοί 

ενώ το ηλιοβασίλεμα στην περιοχή είναι 

απλά μαγικό.

Αξιοθέατα
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Οι Σεϋχέλλες είναι νησιώτικο κράτος του Ινδικού 

Ωκεανού και αποτελείται από 115 νησιά με 

πρωτεύουσα τους τη Βικτώρια που βρίσκεται στο 

νησί Μαέ. Ηρεμία και χαλάρωση στις ακρογιαλιές 

του παραδείσου θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό 

του ταξιδιού σας. Όμορφες λευκές κοραλλιογενής 

παραλίες, με κοκκοφοίνικες και ανθρώπους 

χαμογελαστούς και πρόθυμους να σας δώσουν τις 

πληροφορίες που θα χρειαστείτε. Ένας επίγειος 

παράδεισος που προσφέρεται για «ιδιωτικά» 

γαμήλια ταξίδια και που πρόκειται να σας κόψει 

την ανάσα με την μοναδικότητα και την 

ιδιαιτερότητα των τοπίων του.

Νησί Μαέ - Είναι το μεγαλύτερο νησί των 

Σεϋχελλών και φιλοξενεί την πρωτεύουσα 

Βικτώρια. Είναι το νησί που μαγεύει κάθε 

επισκέπτη με την ομορφιά του αφού εδώ είναι και 

το αεροδρόμιο των Σεϋχελλών. Καθαρά και ήρεμα 

νερά, κοραλλιογενής ύφαλοι, φοινικόδεντρα, και 

κανέλλα είναι μερικά από τα δώρα της φύσης που 

χαρίστηκαν απλόχερα στις Σεϋχέλλες.

Καθεδρικός ναός της Βικτώριας - Ένας 

εντυπωσιακός ναός επηρεασμένος από την εποχή 

της Γαλλικής αποικιοκρατίας που βρίσκεται στο 

νότιο μέρος του νησιού Μαέ. Σε αυτή την 

εκκλησία ανήκει και ο περίφημος πύργος με το 

ρολόϊ που κτυπά δυο φορές ανά ώρα.

Πραλέν - Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση 

νησί των Σεϋχέλλων. Το φοινικόδασος Βαλέ ντε με 

είναι φημισμένο για τα κόκο ντε μερ ένα είδος 

καρύδας διαφορετικό από όλα τα άλλα και είναι 

παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Τα 

φοινικόδεντρα φτάνουν και ύψος 40 μέτρων και 

είναι αυτό που οδήγησε τον στρατηγό Γκόρντον 

να δηλώσει ότι εδώ ήταν κάποτε ο αυθεντικός 

κήπος της Εδέμ. Θα συναντήσετε τις ομορφότερες 

παραλίες του νησιώτικου συμπλέγματος και τα 

πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα με τις 

τεράστιες εκτάσεις γηπέδων γκολφ.

Πάρκο ψαριών Αγία Άννη - Το μικροσκοπικό 

αυτό νησάκι μπορείτε να μεταβείτε πολύ εύκολα 

από το νησί Μαέ. Μπορείτε να το επισκεφτείτε σε 

με μια εκδρομή και να ανακαλύψετε ένα από τα 

πρώτα πάρκα θαλάσσιας ζωής του Ινδικού 

Ωκεανού. Οι πολύχρωμοι ύφαλοι και οι παραλίες 

με τις χρυσές αμμουδιές θα σας χαρίσουν μια 

υπέροχη μέρα χαλάρωσης.

Ο καιρός

Στις Σεϋχέλλες επικρατεί ισημερινό κλίμα. Η ετήσια 

μέση θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 27°C. Οι 

εποχές διακρίνονται στη ξηρή και τη υγρή. Η 

περίοδος ξηρασίας διαρκεί από τον Ιούνιο μέχρι 

και τον Οκτώβριο ενώ η υγρή περίοδος είναι από 

τον Δεκέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Η κατάλληλη 

εποχή για να επισκεφτείτε τις Σεϋχέλλες είναι 

Δεκέμβριος-Ιανουάριος και Ιούλιος - Αύγουστος.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας με άλλους 

προορισμούς όπως Νότια Αφρική ή με το 

Ντουμπάι.

Προτάσεις

Καταδύσεις, Μουσεία, Ζip Line.

Αξιοθέατα

Σεϋχέλλες 
 VictoriaΠρωτεύουσα:  

Γλώσσα: Αγγλικ , Γαλλικά, Κρεολικ , Σεσεσουά ά ά

Νόμισμα: Ρούπια Σεϋχελλών (SCR)
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Στο νοτιότερο άκρο της Αφρικάνικης Ηπείρου, που κατάφερε να 

παραμείνει για αιώνες ένα μυστήριο για τους ευρωπαίους, βασιλεύει 

άλλος ένας παράδεισος. Η Νότιος Αφρική διαθέτει τοπία απαράμιλλης 

φυσικής ομορφιάς με μοναδική ποικιλομορφία. Καταρράκτες, ωραίες 

παραλίες και σαβάνα συνθέτουν ένα προορισμό για όσους αγαπούν την 

περιπέτεια. Η εμπειρία του σαφάρι είναι μοναδική με τα ζώα που 

διασχίζουν την σαβάνα ενώ η νότιος Αφρική διαθέτει κοσμοπολίτικες 

πόλεις που λάμπουν μια αισιοδοξία και ενθουσιασμό.

Νότιος Αφρική 
Η περιπέτεια ξεκινά εδώ
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Βουνό “τραπέζι” - Είναι το ορόσημο της Νότιας 

Αφρικής. Ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία 

της Αφρικής. Προσφέρει μια μοναδική θέα προς 

την πόλη Κέιπ Τάουν και κρύβει πολλές εκπλήξεις 

σε όσους θελήσουν να το εξερευνήσουν. Aνεβείτε 

στην κορυφή του με το τελεφερίκ. Απολαύστε την 

πανοραμική θέα προς την πόλη αλλά και το νησί 

Ρόπεν ακριβώς κάτω από τα πόδια σας.

Νησί Ρόπεν - Το νησί Ρόπεν βρίσκεται στον κόλπο 

table 6,9 χιλιόμετρα δυτικά των ακτών της 

Μπλούμπερστραντ, Κέιπ Τάουν. Κατά τον 17ο και 

20ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή, 

νοσοκομείο και στρατιωτική βάση και αποτελεί 

σήμερα μουσείο για να θυμίζει το τίμημα που 

πλήρωσε η χώρα για την ελευθερία της. Στο νησί 

φιλοξενούνται οι φυλακές ενώ φιλοξένησε και 

νοσοκομείο και στρατιωτική βάση. Στο χωριό 

μπορείτε να ενημερωθείτε για τις επιρροές που 

είχαν στον τόπο οι σκλάβοι Μαλαί.

Εθνικό Πάρκο Κρούκερ - Από τα μεγαλύτερα 

πάρκα της Αφρικής που πρόκειται να σας κόψει 

την ανάσα. Το πάρκο διαθέτει μια ιδιαίτερη 

ποικιλία χλωρίδας και πανίδας ενώ η απέραντη 

φυσική του ομορφιά εντυπωσιάζει. Περάστε την 

μέρα σας πραγματοποιώντας σαφάρι στο πάρκο 

Kruger για να ζήσετε την εμπειρία της άγριας 

φύσης. Προσπαθήστε με τον οδηγό σας να 

εντοπίσετε τους διάσημους 5 μεγάλους της 

περιοχής που δεν είναι άλλοι από τα λιοντάρια, 

τις λεοπαρδάλεις, τους ελέφαντες, τα βουβάλια 

και τους ρινόκερους, Μια εμπειρία ενός 

ολοκληρωμένου σαφάρι σε ένα από τα καλύτερα 

εθνικά πάρκα που θα σας μείνει αξέχαστη.

Γκάρτεν Ρούτ - Η διαδρομή αυτή εκτείνεται από 

τον κόλπο Μόσσελ μέχρι και τον ποταμό Στόρμς. 

Μια θαυμάσια διαδρομή για πεζοπορία αλλά και 

για μικρές στάσεις στα δέκα καταφύγια που 

διαθέτει αλλά και στα θαλάσσια καταφύγια.

Ο καιρός

Οι καλύτεροι μήνες για να ταξιδέψετε στην 

Αφρική είναι ο Απρίλιος, όπου η ζέστη του 

καλοκαιριού είναι υποφερτή και ο Σεπτέμβριος 

που η άνοιξη φέρνει και το πρώτο πράσινο.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Συνδυάστε το ταξίδι σας με στάση στο Ντουμπάι 

ή το Άμπου Ντάμπι..Μπορείτε επίσης να 

συνδυάσετε το ταξίδι σας με άλλες χώρες της 

Αφρικής όπως είναι για παράδειγμα η Ζανζιβάρη.

Αξιοθέατα

Πρωτεύουσες:  Πρετόρια, Κέιπ Τάουν
και Μπλουμφοντέιν 

Γλώσσα: Αγγλικά + άλλες 11 γλώσσες

Νόμισμα: Ραντ Νοτίου Αφρικής (ZAR)

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy 63
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Η Τανζανία είναι μια πανέμορφη χώρα τεράστιας 

έκτασης με μοναδικούς πολιτισμούς, όπως εκείνο 

των Μασάι, και απέραντης άγριας ομορφιάς και 

φυσικού πλούτου. Το 30% της χώρας αποτελείται 

από εθνικά πάρκα και καταφύγια άγριων ζώων.

Αν αναρωτιέστε τι μπορείτε να δείτε ή να κάνετε 

στην Τανζανία υπάρχουν πολλές επιλογές. Αρχικά 

υπάρχουν πάρκα για σαφάρι όπως το Serengeti 

και το Ngorongoro∙ 

Πάρκο Serengeti -  Καλύπτει έκταση 14,763 

τετραγωνικών χιλιομέτρων και είναι το 

παλαιότερο πάρκο της Τανζανίας. Θεωρείτε 

επίσης ένα από τα πολυτιμότερα καταφύγια 

άγριας ζωής στον κόσμο φιλοξενώντας μεγάλα 

θηλαστικά, πτηνά, λιοντάρια, τσίτες, άγρια σκυλιά, 

ελέφαντες σαβάνας, βουβάλια, ύαινες και πολλά 

άλλα. Πρόκειται για ένα επίγειο παράδεισο 

φυσικής ομορφιάς.

Πάρκο Ngorongoro - έχει περιγράφει ως ένα 

από τα μεγάλα φυσικά θαύματα του κόσμου. Το 

πάρκο δημιουργήθηκε από τον ομώνυμο κρατήρα 

που ήταν ενεργό ηφαίστειο και κατέρρευσε 

σχηματίζοντας μια έκταση 311 τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. Εκεί φιλοξενούνται πολλά είδη 

άγριας ζωής με εξαίρεση την καμηλοπάρδαλη και 

μερικά άλλα, όλα σχεδόν τα θηλαστικά της άγριας 

αφρικανικής φύσης όπως ο μαύρος ρινόκερος, τα 

λιοντάρια, οι ρινόκεροι, οι ζέβρες, ύαινες κ.α. Το 

πάρκο φιλοξενεί επίσης εποχιακά πτηνά, 

συγκεκριμένα τα φλαμίνγκο στη λίμνη Μαγλάτι. 

Πέραν της φυσικής ομορφιάς, ο κρατήρας 

θεωρείται μεγάλης αρχαιολογικής σημασίας αφού 

στην περιοχή έχουν βρεθεί σημάδια της 

πρωτόγονης ανθρώπινης εποχής.

Κιλιμάντζαρο - Το ψηλότερο βουνό της Αφρικής, 

το Κιλιμάντζαρο, βρίσκεται στην βόρεια Τανζανία 

πολύ κοντά στον Ισημερινό, με ύψος 5,895 μέτρα. 

Για όσους αρέσει η αναρρίχηση και το περπάτημα 

είναι ένα υπέροχο μέρος όπου θα γνωρίσουν 

παράξενες μορφές ζωής που έχουν αναπτυχθεί 

μόνο εκεί, όπως το ευαίσθητο λουλούδι 

ελέφαντας.

Επέκταση Ταξιδιού

Η Ζανζιβάρη προτείνεται για επέκταση του 

ταξιδιού σας για στιγμές χαλάρωσης, αφού είναι 

ένας προορισμός με εκπληκτικές παραλίες, 

περισσότερες από 25 εκ των οποίων μερικές 

προσφέρονται για καταδύσεις.

Ο καιρός

Κατά μήκος της ακτής και στα νησιά της 

Τανζανίας, η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 

27°C και 29°C, ενώ στα κεντρικά, βόρεια και 

δυτικά μέρη οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 

20°C και 30°C. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες 

μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, και πιο κρύες 

μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας με τη 

Ζανζιβάρη ή/και ακόμα με προορισμούς όπως την 

Κένυα, τις Σεϋχέλλες ή με το Ντουμπάι.

Αξιοθέατα

Τανζανία 
Πρωτεύουσα: Ντόντομα

Γλώσσα: Σουαχίλι, Αγγλικά

Νόμισμα: Σελίνι Τανζανίας (TZS)
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Η Ζανζιβάρη είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στα 

νοτιανατολικά της Αφρικής, μόλις 30 χιλιόμετρα 

από την Τανζανία της οποίας είναι επαρχία. 

Αποτελείται από 2 μεγάλα νησιά, την Unguja (που 

αναφέρεται ως Ζανζιβάρη) και το νησί Pemba.

Προτείνουμε να επισκεφθείτε την Stone Town, την 

μικρή παλιά πόλη του πρώτου νησιού, η οποία 

αποτελείται από γραφικά σοκάκια για περπάτημα, 

αρχοντικά σπίτια, πολύχρωμες αγορές 

μπαχαρικών και μερικά αξιοθέατα. 

Στο Prison Island μπορείτε να θαυμάσετε γιγάντιες 

χελώνες ενώ στο Jonani Forest, τους κόκκινους 

πιθήκους οι οποίοι αποτελούν είδος προς 

εξαφάνιση. Ένας περίπατος στις φυτείες 

μπαχαρικών όπως και στα τοπικά χωριά για να 

γνωρίσετε τους κατοίκους και τον πολιτισμό τους 

αποτελούν μοναδική εμπειρία.

Σας προτείνουμε επίσης να επισκεφθείτε τις 

παρθένες παραλίες της Ζανζιβάρης με τα 

καταγάλανα νερά τους. Βέβαια πρέπει να είστε 

προσεκτικοί καθώς δεν είναι όλες κατάλληλες για 

κολύμπι όπως η Paje, αλλά αξίζει να την 

επισκεφθείτε λόγω της φυσικής της ομορφιάς. 

Κατάλληλη για να κολυμπήσετε είναι η Nungwi 

που θεωρείται η καλύτερη της Ζανζιβάρης. Τέλος 

αν αγαπάτε τις καταδύσεις αξίζει να βουτήξετε 

και να θαυμάσετε τα καταπληκτικά ψάρια της 

περιοχής όπως και αν είστε λάτρεις της κουζίνας 

να δοκιμάσετε τα παραδοσιακά ψάρια όπως τον 

καρχαρία.

Ο καιρός

Το κλίμα στη Ζανζιβάρη είναι τροπικό, ζεστό όλο 

το χρόνο, με δύο περιόδους βροχών: η μία πιο 

έντονη, γνωστή ως περίοδος «μακράς βροχής», 

από τον Μάρτιο έως τον Μάιο, με κορύφωση τον 

Απρίλιο και η άλλη λιγότερο έντονη, γνωστή ως 

«σύντομη». βροχών», μεταξύ των μέσων 

Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου. Η καλύτερη εποχή 

για να επισκεφθείτε τη Ζανζιβάρη είναι κατά τη 

διάρκεια της ξηρής περιόδου του αρχιπελάγους, 

από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, που είναι μια 

πολύ δημοφιλής εποχή για ταξίδια. Ωστόσο, αξίζει 

τον κόπο να το επισκεφτείτε και σε άλλες εποχές 

του χρόνου, με ήπιες θερμοκρασίες μεταξύ 28°C 

και 34°C και πάντα ηλιοφάνεια.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας με την  

Τανζανία ή/και ακόμα με προορισμούς όπως την 

Κένυα, τις Σεϋχέλλες ή με το Ντουμπάι.

Αξιοθέατα

Ζανζιβάρη
Χώρα: Τανζανία

Γλώσσα: Σουαχίλι, Αγγλικά

Νόμισμα: Σελίνι Τανζανίας (TZS)



Μαρόκο
 
 

Πρωτεύουσα: Bridgetown

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Δολάριο Μπαρμπάντος (BBD)

Το Μαρόκο είναι μια χώρα αυτοκρατορική 

γεμάτη με ιστορία και εικόνες. Μια χώρα 

κοντινή με ένα ιδιαίτερα εξωτικό μοτίβο. 

Στο ταξίδι σας θα εντυπωσιαστείτε από τη 

πολυχρωμία που επικρατεί, τις μοντέρνες 

και μεσαιωνικές πόλεις, τους κήπους αλλά 

και την απέραντη έρημο. Για να νιώσετε τον 

παλμό που πικρατεί θα πρέπει να 

αναμιχθείτε στους ρυθμούς της ανατολής 

περπατώντας και παζαρεύοντας μέσα από 

τα σούκς, να αναμιχθείτε με τουςντόπιους 

και να συναντήσετε τα διάφορα, παλάτια, 

τους μυστηριακούς Βερβερίνους και τους 

Άραβες.

Με κατέυθυνση από τον Βορρά μέχρι τον 

Νότο θα βρείτε μερικές από τις 

ομορφότερες πόλεις όπως είναι το Μαρακές 

με τα εκπληκτικά παζάρια, ενώ η 

πανέμορφη Καζαπλάνκα αποπνέει αέρα 

κοσμοπολίτικο, με το τζαμί του Χασάν του 

Β’ και την ατμοσφαιρική Φεζ, με τη 

μεγαλύτερη και πιο όμορφη μεδίνα. Στην 

έρημο το τοπίο είναι μαγευτικό με τους 

αμμόλοφους αλλά και τις πανέμοφρες 

οάσεις που κρύβουν μια μαγευτική 

ανατολίτικη ομορφιά.

Αξιοθέατα

Μαρακές - Η «Κόκκινη Πόλη» που μαγεύει 
τους επισκέπτες της με την ανατολίτικη της 
ομορφιά.

Καταρράκτες Ούζουντ - Μια 
απαράμυλλη φυσική ομορφιά που θα 
ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σας με τους 
διασημότερους καταρράκτες του Μαρόκου να 
υψώνονται στο μεγαλείο τους.

Μπλέ Πόλή - Μια πόλη που είναι βαμμένη 
από μια εκπληκτική παλέτα με αποχρώσεις του 
Μπλε. 

Ζαγορά - H απόλυτη εμπειρία της ερήμου σε 
μια διήμερη εκδρομή όπου θα ανακαλύψετε τον 
τρόπο ζωής των Βεδουίνων στις παραδοσιακές 
τους τέντες, αλλά και τον κόσμο που θα σας 
βοηθήσει να αναζωογονήσετε σώμα και πνεύμα.66



Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Η Κένυα είναι μια χώρα που δελεάζει με τα 

εικονικά αξιοθέατα, τις φυλές, τους πολιτισμούς 

και τα θαύματα της φύσης όπως είναι για 

παράδειγμα η χιονισμένη κορυφή του βουνού της 

Κένυας. Χρυσές και χλοώδεις πεδιάδες του Μασάι 

Μάρα, η λίμνη Νακούρου και η ετήσια 

μετανάστευση εκατομμυρίων γκνου είναι μερικά 

από όλα όσα θα απολαύσετε στην Κένυα. 

Φτάνοντας στο Ναϊρόμπι θα συναντήσετε μια 

σύγχρονη πόλη με ουρανοξύστες, λεωφόρους και 

πληθυσμό που φτάνει περίπου τα δυο 

εκατομμύρια. Στα Εθνικά Πάρκα τεραστίων 

διαστάσεων που προσφέρονται για σαφάρι, 

συνυπάρχουν ελέφαντες, αντιλόπες και λιοντάρια 

με φόντο τους καταπράσινους λόφους που 

πολλές φορές θυμίζουν τοπία από τη Κεντρική 

Ευρώπη. Οι παραλίες στον Ινδικό Ωκεανό με 

κοκκοφοίνικες και κοραλλιογενείς υφάλους θα 

μαγέψουν τους λάτρεις των καταδύσεων 

παρασύροντας τους στην ομορφιά τους. Ένας 

προορισμός για γαμήλιο ταξίδι αλλιώτικος από 

όλους τους άλλους, για όσα από τα ζευγάρια μας 

λατρεύουν την περιπέτεια και την άγρια φύση.

Ναϊρόμπι - Η πολύβουη πρωτεύουσα της Κένυας 

θα σας εντυπωσιάσει με την πρώτη ματιά. 

Γυάλινοι ουρανοξύστες και τεράστιες λεωφόροι 

θα σας κόψουν την ανάσα ενώ στους δρόμους θα 

συναντήσετε πλήθος κόσμου. Τα τελευταία χρόνια 

άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους την πόλη 

εμπορικά κέντρα και μεγάλα σούπερ μάρκετ. Μια 

πρωτεύουσα στην οποία αντικατοπτρίζεται η 

ανάπτυξη της Κένυας και που δημιουργήθηκε στο 

τέλος του 19ου αιώνα σε σημείο που μέχρι τότε 

υπήρχε καταυλισμός των Μασάι. Για το λόγο αυτό 

τα αξιοθέτα της πόλης είναι λιγοστά όμως αξίζει 

να επισκεφτείτε τον Εθνικό Μουσείο για να 

γνωρίσετε τις φυλές που συνθέτουν σήμερα τον 

πληθυσμό της χώρας. Η πόλη διαθέτει επίσης 

Εθνικό Πάρκο στο οποίο φιλοξενούνται ζέβρες, 

καμηλοπάρδαλεις και λιοντάρια.

Μασάι Μάρα - Η περιοχή των Μασάι Μάρα είναι 

από τις πιο γνωστές και δημοφιλής περιοχές 

ολόκληρης της Αφρικής και αποτελεί το καμάρι 

της Κένυας. Εδώ η γη διαθέτει ατέλιωτες πεδιάδες, 

άφθονη χλωρίδα και πανίδα καθώς επίσης και μια 

μοναδική θέα, με το χρυσό του χρώμα να χαρίζει 

ένα ατέλιωτο ειδυλλιακό τοπίο που σβήνει στον 

ορίζοντα. Το πάρκο αυτό είναι γεμάτο με ζωή και 

υπέροχα χρώματα, δεν είναι τυχαίο που είναι ο 

χώρος στον οποίο συγκεντρώνονται τα ζώα κατά 

την ετήσια μετανάστευση τους.

Λίμνη Νακούρου - Η λίμνη με τα ροζ φλαμίνγκο 

είναι μια από τις λίμνες στην κοιλάδα Ρίφτ που 

βρίσκεται σε υψόμετρο 1754 μέτρων πάνω από 

την επιφάνεια της θάλασσας. Βρίσκεται στα νότια 

της πόλης Νακούρου και είναι προστατευόμενη 

του ομώνυμου πάρκου της λίμνης.

Μομπάσα - Μια γεύση από τις εξωτικές, τροπικές 

παραλίες της Αφρικής είναι αυτό που θα 

συναντήσετε στην Μομπάσα. Ποικιλία θαλάσσιας 

ζωής με κοραλλιογενείς υφάλους που θα σας 

συνεπάρουν, ξενοδοχεία και δραστηριότητες για 

όλες τις ηλικίες με μια φιλική ατμόσφαιρα είναι 

αυτά που συνθέτουν τη περιοχή.

Ο καιρός

Στη Κένυα δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

κλίματος από το καλοκαίρι στον χειμώνα αφού 

διασχύζει τη χώρα ο Ισημερινός. Θα συναντήσετε 

ένα κλίμα ζεστό και υγρό στις παραθαλάσσιες 

περιοχές ενώ στο εσωτερικό είναι πιο ήπιο. Από 

τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο στις παραθαλάσσιες 

περιοχές αλλά και τα ορεινά εκδηλώνοναι βροχές.

Αξιοθέατα

Κένυα  
 Ναϊρόμπι Πρωτεύουσα:

Γλώσσα: Σουαχίλι, Αγγλικ   ά

Νόμισμα: Σελίνι Κένυας (KES)  
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Στην άλλη άκρη του κόσμου συναντά κανείς την Ωκεανία. Εμείς τη φέρνουμε κοντά σας, 

δημιουργώντας μοναδικά γαμήλια ταξίδια με πανέμορφους προορισμούς όπως η 

Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, τα Νησιά Φίτζι και τη Γαλλική Πολυνησία. Εξερευνήστε το 

Σύδνεϋ και τη Μελβούρνη και δείτε από κοντά τα κοάλα και τα καγκουρό. Στη Νέα 

Ζηλανδία με το απέραντο καταπράσινο τοπίο της θα συναντήσετε το χωριό των Hobbit και 

τις περιοχές που γυρίστηκε η δημοφιλής τριλογία «Άρχοντας των Δακτυλιδιών». Αν πάλι 

επιθυμείτε ένα γαμήλιο ταξίδι χαλάρωσης στην άλλη άκρη του κόσμου, τα νησιά Φίτζι και 

η Γαλλική Πολυνησία είναι τα ιδανικά για εσάς.

Ωκεανία
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Μελβούρνη

Η Μελβούρνη αναδείχθηκε η καλύτερη πόλη 

ολόκληρου του κόσμου για τέσσερα συνεχή 

χρόνια. Είναι μια πόλη η οποία κτίστηκε και 

εξελίχτηκε με τον μόχθο των μεταναστών που 

κατέφθαναν στην χώρα προκειμένου να ζήσουν 

μια καλύτερη ζωή. Η Μελβούρνη άτυπα είναι η 

πολιτιστική πρωτεύουσα της Αυστραλίας. 

Υποδέχεται τους επισκέπτες με μια μοναδική 

λειτουργικότητα και σε κάθε τουριστική 

περιήγηση υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες ότι 

είναι η τρίτη μεγαλύτερη Ελληνική πόλη μετά από 

την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη αφού φιλοξενεί 

την μεγαλύτερη ελληνική παροικία. Μια πόλη 

περήφανη για τους κατοίκους αλλά και για την 

οικονομική ανέλιξη και την πορεία της στη θέση 

που κατέχει σήμερα.

Σιδηροδρομικός Σταθμός Φλίντερς - Ένας από 

τους πιο κεντρικούς δρόμους της Μελβούρνης 

είναι αυτός της οδού Φλίντερς που φιλοξενεί και 

τον ομώνυμο σιδηροδρομικό σταθμό. Εδώ θα 

βρείτε το τρένο με το οποίο μπορείτε εύκολα να 

ανακαλύψετε και να περιηγηθείτε μέσα στην πόλη. 

Ο γραφικός σταθμός αλλά και τα ηλεκτρικά 

βαγόνια είναι σημάδι ότι έχετε φτάσει στον 

διάσημο σταθμό της πόλης.

Κοιλάδα Γιάρρα - Η κοιλάδα αυτή βρίσκεται μια 

ώρα μακριά από το κέντρο της Μελβούρνης. 

Ωστόσο επιλέγοντας να πάτε θα συναντήσετε μια 

αλλιώτικη πτυχή της Αυστραλίας. Εδώ θα γίνετε 

ένα με την ύπαιθρο. Μια περιοχή που ήταν η 

πρώτη αμπελουργική περιοχή και που συνεχίζει 

μέχρι σήμερα να παράγει μερικά από τα καλύτερα 

κρασιά της χώρας. Στη περιοχή αυτής της 

κοιλάδας θα βρείτε πολλά καταλύματα και 

εστιατόρια αλλά για όσους τους αρέσει η 

περιπέτεια μπορείτε να περιηγηθείτε με το 

αερόστατο.

Ζωολογικός κήπος Healville - Αυτός είναι ο 

ζωολογικός κήπος της Μελβούρνης που φυσικά 

δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αυτόν του Σύδνεϋ. 

Μια μοναδική εμπειρία και θέαμα που θα σας 

ξετρελάνει.

Ενυδρείο - Φυσικά και αξίζει να επισκεφτείτε το 

ενυδρείο της Μελβούρνης. Εντυπωσιακό με 

επιβλητικά ψάρια και καρχαρίες που με μια ματιά 

τους μόνο πρόκειται να σας κοπεί η ανάσα. 

Μοναδικό θέαμα και πολλά διαφορετικά είδη 

θαλάσσιας ζωής μαζεμένα σε ένα χώρο.

Ψώνια

Εάν είστε λάτρεις των καταστημάτων εδώ είναι 

πηγή παραδείσου. Τεράστια εμπορικά κέντρα με 

ρούχα, παπούτσια αλλά και ηλεκτρονικά είναι 

μόνο μερικά από όσα θα συναντήσετε.

Ο καιρός

Το κλίμα που θα συναντήσετε είναι ακριβώς το 

αντίθετο από το δικό μας. Ο χειμώνας διαρκεί 

Ιούνιο – Σεπτέμβριο ενώ το καλοκαίρι από 

Οκτώμβριο μέχρι τον Μάιο. Οπότε η πιο ιδανική 

περίοδος για ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του 

κόσμου είναι ο δικός μας χειμώνας.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στην 

Αυστραλία με τα Νησιά Φίτζι ή την Νέα Ζηλανδία.

Αξιοθέατα

Πληθυσμός: 5,100,000 

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Δολάριο Αυστραλίας (AUD)

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy 69



Η Αυστραλία είναι η έκτη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου και το μεγαλύτερο νησί της 

γης. Στην Ήπειρο της Ωκεανίας προικισμένη με τα ωραιότερα τοπία του κόσμου αλλά 

και με μια ιδιαίτερη πανίδα και φυσική ομορφιά. Στην Αυστραλία θα συναντήσετε ένα 

μείγμα τροπικών δασών, ερήμων, χρυσαφένιων παραλιών με κοραλλιογενής υφάλους 

και τεράστια κέντρα πολιτισμού. 

Πολλοί αγνοούν το γεγονός ότι πρωτεύουσα της Αυστραλίας είναι η Καμπέρα 

νομιζόμενοι ότι η πρωτεύουσα είναι το Σύδνεϋ. Δικαίως συμβαίνει αυτό αφού το 

Σύδνεϋ τα κατάφερε όλα αυτά εξελίσσοντας τις υποδομές του και βελτιώνοντας την 

πόλη προς το καλύτερο. Πολλοί είναι αυτοί που το επισκέπτονται προκειμένου να 

παρακολουθήσουν εκθέσεις, που λαμβάνουν χώρα εδώ, σε διάφορες γκαλερί τέχνης. 

Στον κόσμο της Μόδας το Σύδνεϋ αποτελεί πρωτεύουσα ενώ αξιοσημείωτο είναι και το 

γεγονός ότι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές παροικίες βρίσκεται εδώ.

Σύδνεϋ
Αυστραλία
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Ένας προορισμός που γνωρίζουμε 

πολύ καλά αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας καθοδηγήσουμε 

με τήν γνώση και την εμπειρία μας για 

ένα αξέχαστο γαμήλιο ταξίδι.

Opera House - Σήμα κατατεθέν στο λιμάνι του 

Σύδνεϋ η όπερα είναι αναμφισβήτητα ένα από τα 

διασημότερα κτίρια του 20ου αιώνα. Φόντο της η 

γέφυρα του λιμανιού με την οποία διαμορφώνει 

την φωτογραφία ενός πλήρους τουριστικού καρτ 

ποστάλ. Είναι το σπίτι της όπερας της Αυστραλίας 

παρόλα αυτά όμως φιλοξενεί θέατρα, μπαλέτα και 

μουσικές παραγωγές από όλο τον κόσμο.

Γέφυρα Harbour - Για πολλά χρόνια η γέφυρα 

αυτή συμβόλιζε για όλους τους μετανάστες που 

κατέφθαναν με το πλοίο το ξεκίνημα μιας νέας 

ζωής. Είναι ένα κατασκεύασμα του 1932 που 

σκοπός του είναι η ένωση της βόρειας και της 

νότιας πλευράς του λιμανιού. Είναι 

κατασκευασμένη από ατσάλι και διαθέτει 8 

λωρίδες αυτοκινητόδρομο, 2 σιδηροδρομικές 

γραμμές ποδηλατόδρομο αλλά και πεζόδρομο. 

Ανεβαίνοντας στη γέφυρα μπορείτε να 

απολαύσετε την πόλη. Μπορείτε επίσης να κάνετε 

αναρρίχηση στη γέφυρα εάν προτιμάτε να την 

ανέβετε με ένα όχι τόσο παραδοσιακό τρόπο.

Σπηλιές Τζενόλαν - Είναι οι αρχαιότερες ανοικτές 

σπηλιές στον κόσμο αφού η ηλικία τους ανέρχεται 

στα 340 εκατομμύρια χρόνια. Διατηρήθηκαν 

ανάμεσα στο πέρασμα του χρόνου λόγο του 

απομονωμένου περιβάλλοντος τους αναλλοίωτες 

ενώ οι περισσότερες σπηλιές παρόμοιου τύπου 

καταστρέφονταν και αναδημιουργούνταν. Ένα 

θαύμα της φύσης που βρίσκεται δυτικά του 

Σύδνεϋ.

Blue Mountains - Μόλις δυο ώρες δυτικά του 

Σύδνεϋ θα συναντήσετε την περιοχή Blue 

Mountains που αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά 

της χώρας. Η θέα από το βουνό αυτό είναι 

μοναδική και επιδεικνύει τη χλωρίδα και τη 

πανίδα του τόπου. Μια κορυφή με θέα τους 

μακρινούς μπλε ορίζοντες και την ομίχλη πάνω 

από τις βαθιές χαράδρες και το τροπικό δάσος. 

Καταρράκτες και μικρά χωριουδάκια κάνουν τη 

περιοχή ένα από τα πιο ιδιαίτερα μέρη που μπορεί 

να επισκεφτεί ένας ταξιδιώτης. Επισκεφτείτε την 

πρωτεύουσα της περιοχής Κατούμπα και θα 

απολαύστε τη θέα από την κοιλάδα Τζέιμσον.

Ζωολογικός Κήπος Ταρόνγκα - Για να 

εξερευνήσετε τον κήπο θα πρέπει πρώτα να 

προσεγγίσετε το νησί που φιλοξενεί τα ζώα με το 

πλοιάριο. Το όνομα σημαίνει με θέα στη θάλασσα 

ενώ τα ζώα ζουν σε ένα πλήρες φυσικό 

περιβάλλον. Στην τεράστια έκταση αυτού του 

πάρκου μπορείτε να δείτε τα πάντα σε ότι αφορά 

τη φυσική πανίδα της Αυστραλίας αλλά και 

ελέφαντες και λιοντάρια που φιλοξενούνται από 

την Αφρική. Ο ζωολογικός κήπος προσφέρει σε 

αυτούς που επιλέγουν να τον επισκεφτούν τη 

δυνατότητα να διανυχτερεύσουν μέσα σε σκηνές 

βιώνοντας έτσι την απόλυτη εμπειρία του 

κάμπινγκ.

Ενυδρείο - Αν σας αρέσει η θαλάσσια ζωή τότε το 

ενυδρείο είναι το ιδανικό σημείο της πόλης για να 

γνωρίσετε πολλά διαφορετικά είδη ψαριών 

μαθαίνοντας ταυτόχρονα για τη ζωή κάτω από 

την επιφάνεια της θάλασσας. Μέσα στην καρδιά 

του λιμανιού αυτό το ενυδρείο διαθέτει 14 

θεματικές περιοχές. Επισκεφτείτε το ναυάγιο και 

την διαδραστική πισίνα. Νιώστε την αδρεναλίνη 

σας να ανεβαίνει καθώς θα περνάτε πάνω από το 

τούνελ με τους καρχαρίες και παρακολουθήστε 

μερικούς από τους διασημότερους κατοίκους του 

ενυδρείου όπως είναι οι χελώνες, οι πιγκουίνοι και 

τα ψάρια κλόουν. Το ενυδρείο φιλοξενεί 

περισσότερα από 13000 ζώα και 700 διαφορετικά 

είδη. Μια εμπειρία που χαρίζει ταυτόχρονα γνώση 

και διασκέδαση.

Ψώνια

Εάν είστε λάτρεις των καταστημάτων και των 

αγορών εδώ είναι πηγή παραδείσου. Τεράστια 

εμπορικά κέντρα με ρούχα, παπούτσια αλλά και 

ηλεκτρονικά είναι μόνο μερικά από όσα θα 

συναντήσετε.

Ο καιρός

Το κλίμα που θα συναντήσετε είναι ακριβώς το 

αντίθετο από το δικό μας. Ο χειμώνας διαρκεί 

Ιούνιο – Σεπτέμβριο ενώ το καλοκαίρι από 

Οκτώμβριο μέχρι τον Μάιο.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Συνδυάζεται εύκολα και με τις υπόλοιπες πόλεις 

της Αυστραλίας. Αν ψάχνετε όμως κάτι μοναδικό 

γεμάτο με αντιθέσεις σας προτείνουμε τα νησιά 

Φίτζι ή τη Νέα Ζηλανδία ακόμη και με το εξωτικό 

Μπαλί.

Πληθυσμός: 5,250,000  

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Δολάριο Αυστραλίας (AUD)

Αξιοθέατα

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy 71



Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Μπρισπέιν 

Εκλεπτυσμένη με πολλές γκαλερί, μπαράκια στις 

κορυφές των κτιρίων της, πανέμορφες παραλίες 

αλλά και ατέλειωτες εκτάσεις αμπελώνων, από 

τους οποίους παράγονται μερικά από τα 

καλύτερα κρασιά του κόσμου συνθέτουν το 

μοναδικό τοπίο αντιθέσεων του Μπρισπέιν. Η 

πολιτεία του Κουίνσλαντ είναι γεμάτη από 

αντιθέσεις ενώ προσφέρει στον επισκέπτη της μια 

γκάμα διασκέδασης και δραστηριοτήτων. Μια 

πόλη που δεν κοιμάται ποτέ ενώ ταυτόχρονα 

καταφέρνει να μαγνητίζει τον επισκέπτη της. .

Lone Pine Koala Sanctuary - Ένας χώρος 

επίσημα αναγνωρισμένος από το Guiness. 

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο χώρο φιλοξενίας 

κοάλα στον κόσμο με 80 χρόνια λειτουργίας. Ένα 

σημείο που φιλοξενούνται περισσότερα από 130 

κοάλα στα οποία παρέχεται προστασία και 

φροντίδα καθώς επίσης και καγκουρό αλλά και τα 

πανέμορφα πολύχρωμα άγρια παπαγαλάκια 

lorikeets. Ταΐστε τα αξιαγάπητα ζώα με το χέρι και 

απολαύστε μοναδικές αγκαλιές με τα κοάλα.

Story Bridge - Μια διατηρητέα γέφυρα από 

χάλυβα η οποία εκτείνεται κατά μήκος του 

ποταμού του Μπρίσπειν. Ουσιαστικά ενώνει τα 

βόρεια με τα νότια προάστια της πόλης, ενώ 

ταυτόχρονα είναι και η μεγαλύτερη γέφυρα της 

Αυστραλίας. Μπορείτε να ανεβείτε και να 

απολαύσετε μια πανοραμική εικόνα της πόλης.

Βοτανικοί Κήποι - Μια πολιτιστική κληρονομιά 

της πόλης η οποία περικλείεται από τον ποταμό 

Μπρίσπειν, την Βουλή, και τους δρόμους Alice και 

George καθώς επίσης και το Τεχνολογικό 

πανεπιστήμιο της πόλης. Ο βοτανικός κήπος 

περιέχει μερικά από τα πιο ασυνήθιστα είδη 

βλάστησης καθώς επίσης και μια συλλογή από 

φοίνικες, μπαμπού και συκιές.

Αξιοθέατα

Πληθυσμός: 2,500,000

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Δολάριο Αυστραλίας (AUD)

Μουσεία - Τα μουσεία τέχνης και μοντέρνας 

τέχνης της πόλης φιλοξενούν περισσότερα από 

17,000 ιστορικά εκθέματα. Στο ινστιτούτο 

μοντέρνας τέχνης στην κοιλάδα Fortitude αξίζει 

επίσης μια επίσκεψη αφού συγκεντρώνει νέες 

δουλειές από Αυστραλούς αλλά και διεθνής 

καλλιτέχνες. Η πόλη φιλοξενεί επίσης και μια 

συναρπαστική μουσική σκηνή με μερικούς από 

τους καλύτερους καλλιτέχνες να την 

επισκέπτονται.

Ο καιρός

Η θερμοκρασία κατά μέσο όρο κυμαίνεται στους 

16-26 βαθμούς κελσίου. Είναι ιδανική για να την 

επισκεφτείτε όποια εποχή επιθυμείτε.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Συνδυάζεται εύκολα και με τις υπόλοιπες πόλεις 

της Αυστραλίας. Αν ψάχνετε όμως κάτι μοναδικό 

γεμάτο με αντιθέσεις σας προτείνουμε τα νησιά 

Φίτζι ή τη Νέα Ζηλανδία ακόμη και με το εξωτικό 

Για πιο αναλυτικό πρόγραμμα και τιμές επισκεφτείτε την σελίδα μας: www.plutontravel.com.cy72



Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Αδελαϊδα

Η Αδελαϊδα αποτελεί την Πέμπτη μεγαλύτερη 

πόλη της Αυστραλίας. Μια πόλη που 

δημιουργήθηκε από τους ελεύθερους μετανάστες 

στη χώρα. Η Αδελαϊδα παρόλο που ζούσε για 

αρκετά χρόνια υπό την σκιά των υπόλοιπων 

πόλεων της χώρας. Μια πανέμορφη παραλιακή 

πόλη στην οποία καταφέρνουν να συνδυάζονται 

ουρανοξύστες και ιστορικά κτίσματα από την 

εποχή του αποικισμού της χώρας, που σήμερα 

στεγάζουν διάφορες καφετέριες και εστιατόρια. 

Μια πόλη με δεκάδες επιλογές, από την οποία 

σίγουρα δεν λείπει η διασκέδαση, τα ψώνια και το 

άφθονο πράσινο.

Adelaide Oval - Το Οβάλ της Αδελαϊδας είναι ένα 

από διασημότερα γήπεδα του κόσμου. Βρίσκεται 

στην καρδιά της πόλης και φιλοξενεί γεγονότα 

παγκόσμιας εμβέλειας όπως είναι το ποδόσφαιρο, 

το κρίκετ, αλλά και συναυλίες μερικών από τους 

καλύτερους μουσικούς του κόσμου ανάμεσα τους 

η Μαντόνα, ο αείμνηστος Michael Jackson ο Έλτον 

Τζον και πολλοί άλλοι.

Βοτανικοί Κήποι - Κοντά στο κέντρο της πόλης 

θα βρείτε τους βοτανικούς κήπους. Ένα 

πανέμορφο μέρος καλοδιατηρημένο στο οποίο 

μπορείτε να απολαύσετε την βόλτα σας ή να 

χαλαρώσετε. Ένα ήσυχο μέρος στην καρδιά της 

Αδελαϊδας.

Κεντρική Αγορά - Μια αγορά στην οποία θα 

συναντήσετε από καφέ μέχρι φυτά. Φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά και όλων των ειδών τα 

καλούδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. 

Σίγουρα θα μπορέσετε να ξεχωρίσετε τον 

θαυμασμό των επισκεπτών της.

Μουσεία - Εξερευνήστε τα μουσεία της πόλης και 

ανακαλύψτε την ιστορία της. Μια πόλη που 

φημίζεται ιδιαίτερα για το μουσείο τέχνης που 

φιλοξενεί μερικά από τα ωραιότερα εκθέματα του 

κόσμου.

Ψώνια

Εάν είστε λάτρεις των καταστημάτων και των 

αγορών εδώ είναι πηγή παραδείσου. Τεράστια 

εμπορικά κέντρα με ρούχα, παπούτσια αλλά και 

ηλεκτρονικά είναι μόνο μερικά από όσα θα 

συναντήσετε.

Ο καιρός

Το κλίμα που θα συναντήσετε είναι ακριβώς το 

αντίθετο από το δικό μας. Ο χειμώνας διαρκεί 

Ιούνιο – Σεπτέμβριο ενώ το καλοκαίρι από 

Οκτώμβριο μέχρι τον Μάιο. Οπότε η πιο ιδανική 

περίοδος για ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του 

κόσμου είναι ο δικός μας χειμώνας.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Η Αδελαϊδα συνδυάζεται εύκολα και με τις 

υπόλοιπες πόλεις της Αυστραλίας όπως είναι η 

Καμπέρα και η Μελβούρνη. Αν ψάχνετε όμως κάτι 

μοναδικό γεμάτο με αντιθέσεις σας προτείνουμε 

τα νησιά Φίτζι ή τη Νέα Ζηλανδία ακόμη και με το 

εξωτικό Μπαλί.

Αξιοθέατα

Πληθυσμός: 1,378,000

Γλώσσα: Αγγλικά

Νόμισμα: Δολάριο Αυστραλίας (AUD)
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Η Γαλλική Πολυνησία βρίσκεται ανάμεσα στην Αμερική και την 

Ωκεανία και απαρτίζεται από ένα σύμπλεγμα 118 νησιών ανάμεσα 

τους η διάσημη Ταϊτή και τα Μπόρα Μπόρα. Ένας εκπληκτικός 

συνδυασμός χρωμάτων που έρχονται να οργανώσουν μια παλέτα από 

πανέμορφα διάσπαρτα νησάκια. Το έντονο πράσινο χρώμα των 

βουνών σε αντίθεση με το διάφανο μπλε της θάλασσας συνθέτουν ένα 

μοναδικό σκηνικό. Τα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας έχουν όλα ένα 

κοινό χαρακτηριστικό, την εύθυμη διάθεση των κατοίκων που θα σε 

προσεγγίσουν αμέσως για να σε ταξιδέψουν σε ένα μοναδικό όνειρο 

από ήχους των πολυνησιακών τους τραγουδιών και να σε κάνουν να 

χαρείς μαζί τους, να διασκεδάσεις και να χαλαρώσεις.

Γαλλική 
Πολυνησία
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Νησιά

Ταϊτή
Το μεγαλύτερο από τα νησιά της Γαλλικής 

Πολυνησίας είναι τη Ταϊτή και χαρακτηρίζεται ως 

η βασίλισσα του Ειρηνικού Ωκεανού με 

πρωτεύουσα την Παπεέτε. Το νησί αυτό αποτελεί 

την αιτία που ο διάσημος ζωγράφος Πωλ Γκογκέλ 

αποφάσισε να αποχαιρετήσει οριστικά τον δυτικό 

κόσμο. Αξίζει να επισκεφτείτε το μουσείο του 

Γκογκέλ και τους αρχαίους λατρευτικούς χώρους 

Πολυνησιακής Θρησκείας. Το νησί προσφέρει 

αμέτρητες εναλλαγές τοπίων αφού στην 

ενδοχώρα συναντά κανείς καταρράκτες, 

ηφαιστιογενής κρατήρες αλλά και ερειπωμένους 

ναούς. Ένα νησί που δημιουργήθηκε από 

ηφαιστειακή έκρηξη και περικλείεται από νησιά 

και κοραλλιογενής υφάλους. Ένα νησί που 

σίγουρα θα κάνετε σταθμό αφού εδώ 

φιλοξενείται και το αεροδρόμιο του 

συμπλέγματος των νησιών, ενώ αποτελεί 

οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο του 

συμπλέγματος.

Μορέα
Το δίδυμο νησί της Ταϊτής είναι η Μορέα και το 

σχήμα του μοιάζει με καρδία. Δημιουργήθηκε από 

τμήμα ηφαιστείου που κατέρρευσε στην θάλασσα 

και βρίσκεται πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Αυτό 

το καθιστά ιδανικό για μια μονοήμερη εκδρομή. 

Ένα μαγευτικό νησί με φυσική ομορφιά αλλά και 

παραλίες με λευκή και μαύρη άμμο. Αποκαλείτε 

νησί της γενναιοδωρίας των θεών και αποτελεί 

πηγή του εξωτικού ανανά. Η Μορέα έχει το 

μεγαλύτερο οικοσύστημα κοραλλιογενών ύφαλων 

του κόσμου, σε μια εντυπωσιακή λιμνοθάλασσα 

που την περιβάλλει και την καθιστά ιδανική για 

κολύμπι, καταδύσεις και βόλτες με κανό. Για τον 

λόγο αυτό αποτελεί και μοναδικό προορισμό για 

τους λάτρεις των καταδύσεων αφού μπορούν να 

θαυμάσουν ανάμεσα στη ποικιλία των κοραλλιών 

και τα εκπληκτικά πλάσματα του βυθού. 

Πραγματοποιήστε τον γύρο του νησιού και δείτε 

τα γραφικά χωριά μέσα από την τροπική 

βλάστηση αλλά και την εκκλησία Πάο-Τάο που 

φιλοξενεί πανέμορφες τοιχογραφίες. Στο 

παραδοσιακό χωριό Τίκι μπορείτε να 

παρακολουθήσετε παραδοσιακούς χορούς, και να 

αγοράσετε παρεό, μαργαριτάρια, κατασκευές από 

καρύδες και περίτεχνα ξυλόγλυπτα. Ουσιαστικά 

απαρτίζεται από 3000 διαφορετικούς υφάλους.

Μπόρα Μπόρα
Η ομορφιά που ακτινοβολεί από τα νησιά Μπόρα 

Μπόρα είναι απερίγραπτη. Ένας αγαπημένος 

προορισμός κυρίως για νιόπαντρα ζευγάρια που 

αναζητούν ένα διαφορετικό γαμήλιο ταξίδι. 

Βρίσκεται νοτιοδυτικά της Ταϊτής και 

περιτριγυρίζεται από μια εκπληκτική 

λιμνοθάλασσα η οποία είναι ιδιαίτερα γνωστή για 

τον πανέμορφο υποβρύχιο κόσμο της. Οι 

παραλίες είναι ακριβώς όπως και τα πόστερ που 

βλέπουμε συχνά, λευκή αμμουδιά και ζεστά, ρηχά 

κρυστάλλινα νερά. Τα τουριστικά καταλύματα 

βρίσκονται κυριολεκτικά κτισμένα πάνω από τη 

θάλασσα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βλέπετε 

αυτό τον υπέροχο ωκεανό ολόκληρη τη μέρα. 

Μπορείτε να εξερευνήσετε τους ύφαλους με ένα 

ζευγάρι βατραχοπέδιλα αφού ο δακτύλιος που 

περιτριγυρίζει το Μπόρα Μπόρα περικλείει και 

άλλα μικρότερα νησάκια. Στο κέντρο του νησιού 

θα δείτε αμέσως τα απομεινάρια των ανενεργών 

ηφαιστείων Otemanu και Pahia, δυο βουνοκορφές 

από τις οποίες μπορείτε να θαυμάσετε τη θέα του 

νησιού και το μεγαλείο του Ωκεανού.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορεί να συνδυαστεί με προορισμούς όπως 

είναι η κοσμοπολίτικη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες 

ή άλλες πολιτείες των Η.Π.Α, καθώς επίσης και με 

περιοχές της Ωκεανίας όπως είναι η Αυστραλία ή 

η Νέα Ζηλανδία.

Προτάσεις

Καταδύσεις - Ταΐστε τα ψάρια στον βυθό της 

θάλασσας και κάντε καταδύσεις ή snorkelling για 

να εξερευνήσετε τους κοραλλιογενής ύφαλους.

Ελικόπτερο - Πραγματοποιήστε μια πτήση με το 

ελικόπτερο πάνω από τη Μπόρα Μπόρα και 

θαυμάστε από ψηλά την ομορφιά του τόπου.

Εκδρομές - Επιλέξτε την μονοήμερη εκδρομή με 

προορισμό το νησί Τετιαρόα όπου βρίσκεται το 

παλιό σπίτι του Μάρλον Μπράντον.

Παράδοση - Απολαύστε τους παραδοσιακούς 

ρυθμούς Τίκι και παρακολουθήστε από κοντά 

τους χορούς των ντόπιων και τους 

παραδοσιακούς τους γάμους.

Τέχνη - Όσοι είστε λάτρεις των τατουάζ μην 

διστάσετε να κάνετε ένα παραδοσιακό 

πολυνησιακό τατουάζ που θα σας θυμίζει για 

πάντα τις διακοπές σας στην Πολυνησία. 

Πρωτεύουσα: Παπεέτε 

Γλώσσα: Γαλλικά

Νόμισμα: Γαλλικό Φράγκο Ειρηνικού 

(CFP Franc)
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Tα νησιά Φίτζι θεωρούνται must προορισμός 

για ένα γαμήλιο ταξίδι. Από τους πιο 

μακρινούς εξωτικούς προορισμούς που 

όμως ανταμείβονται με κάποιες από τις 

καλύτερες παραλίες παγκοσμίως και την 

αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε έναν μοναδικό 

παρθένο παράδεισο στα άκρα της υφηλίου. 

Η αίσθηση αυτή προκύπτει από την 

αγνότητα του απέραντου φυσικού τους 

πλούτου αλλά και τον καλοδιατηρημένο 

πολιτισμό και τρόπο ζωής των ντόπιων. Ένα 

σύμπλεγμα που αποτελείται από 322 νησιά 

εκ των οποίον κατοικούνται μόλις τα 106 και 

που υπόσχονται να σας χαρίσουν πολλές 

όμορφες στιγμές στο ταξίδι του μέλιτος σας.

Τα νησιά Φίτζι και το μεγαλύτερο νησί Viti Levu προσφέρονται για ξεκούραση 

στις παραλίες για όλους όσους θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα 

τους. Παρόλα αυτά όμως μπορείτε να εξερευνήσετε τα νησιά όπως είναι για 

παράδειγμα τα Μαμανούκα που έχουν μερικές από τις καλύτερες παραλίες 

ολόκληρου του συμπλέγματος και που χρησιμοποιήθηκαν για τα γυρίσματα 

της ταινίας Cast Away. Από την άλλη τα Yassawas έχοντας άρωμα ειρηνικού 

προσφέρθηκαν για τα γυρίσματα των ταινιών Blue Lagoon και Last Paradise. 

Αράξτε λοιπόν στις παραλίες ή εξερευνήστε τα γύρω νησιά γεμίζοντας τις 

μέρες σας με δραστηριότητες και εκδρομές.

Nησιά Fiji  
 

 ΣούβαΠρωτεύουσα:

Γλώσσα: Αγγλικά, Φιτζιανά, Φίτζι Χίντι 

Νόμισμα: Δολάριο Φίτζι (FJD) 

 

Αξιοθέατα
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Ένας προορισμός που 

γνωρίζουμε πολύ καλά 

αφού έχουμε προσωπικά 

ταξιδέψει για να σας 

καθοδηγήσουμε με τήν 

γνώση και την εμπειρία 

μας για ένα αξέχαστο 

γαμήλιο ταξίδι.

Η Νέα Ζηλανδία μπορεί να βρίσκεται στην άλλη 

άκρη του κόσμου είναι όμως μια από τις χώρες 

που ο καθένας μας θα έπρεπε να ταξιδέψει έστω 

και μια φορά στη ζωή του. Αποτελείται από δυο 

μεγάλα και πολλά μικρότερα νησάκια και 

βρίσκεται νοτιοδυτικά του Ειρηνικού Ωκεανού. 

Εδώ ζουν και οι ιθαγενείς Μαόρι και πολλές από 

τις περιοχές της έχουν αναπτυχθεί τουριστικά στο 

έπακρο. Πρωτεύουσα της χώρας το Ουέλλινγκτον 

που βρίσκεται στο νότιο άκρο της Βόρειας 

Ζηλανδίας και που έχει χαρακτηριστεί ως το 

πολιτιστικό κέντρο της χώρας. Μια χώρα που 

είναι προικισμένη με απέραντη φυσική ομορφιά 

και γραφικά αλπικά και καταπράσινα τοπία που 

την έκαναν πρώτη επιλογή για τα γυρίσματα 

διάφορων ταινιών. Ανάμεσα τους και οι Τριλογίες 

«Ο άρχοντας των Δακτυλιδιών» και Χόμπιτ. 

Επισκεφτείτε το αγρόκτημα 1250 στρεμμάτων που 

έγιναν τα γυρίσματα των ταινιών και μάθετε πως 

μετατράπηκαν στο Middle Earth του Σάιρ.

Ροτόρουα - Μια από τις πιο τουριστικές περιοχές 

της Νέας Ζηλανδίας με τη μεγαλύτερη λίμνη της. 

Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ο 

πολιτισμός των Μαόρι και η φιλόξενη διάθεση 

που τους διακατέχει. Η λίμνη είναι επίσης γνωστή 

για τη γεωθερμική δραστηριότητα που έχει καθώς 

και για τους θερμοπίδακες της. Για τον λόγο αυτό 

επικρατεί παντού η έντονη μυρωδιά του θείου. 

Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που προσελκύει 

το 35% των τουριστών της χώρας. Από την 

Ροτορούα μπορείτε να επισκεφτείτε τα χωριά των 

Μαορί Te Poi και Tamaki.

Εθνικό πάρκο Φιόρδ - Εγκατεστημένο στο 

νοτιοδυτικό άκρο της χώρας έχει ιδρυθεί από το 

1952 και εκτείνεται στα 12,000 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα. Μέσα στο πάρκο θα συναντήσετε 

εκτός από τα θεαματικά φιόρδ που σχηματίζονται 

από επιβλητικούς ογκόπαγους και το διάσημο 

Milford Sound.

Εθνικό Πάρκο Τονγκαρίρο - Είναι το παλαιότερο 

εθνικό πάρκο της χώρας και βρίσκεται στο κέντρο 

του νότιου νησιού. Είναι και αυτό ένα από τα 

μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO με 

μια ιστορική σημασία αφού είναι το τέταρτο που 

ιδρύθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο κέντρο του 

πάρκου υπάρχουν τρία ενεργά ηφαίστεια.

Χωριό των Χόμπιτ - Αυτό που δεν πρέπει με 

τίποτα να χάσετε στην επίσκεψη σας στην Νέα 

Ζηλανδία είναι το χωριό των Χόμπιτ. Η πόλη που 

φιλοξένησε την τριλογία Άρχοντας των 

δακτυλιδιών δεν είναι καθόλου φανταστική. 

Υπάρχει και είναι εδώ, όπως ακριβώς και στην 

ταινία. Ένας γραφικός μικρός κόσμος που δεν 

πρέπει με τίποτα να τον χάσετε.

Ο καιρός

Το κλίμα είναι ήπιο χωρίς πολλή ζέστη με τη 

μέγιστη θερμοκρασία να ανέρχεται στους 30οC 

και την ελάχιστη στους 0οC. Η καλύτερη περίοδος 

για να επισκεφτείτε την Nέα Ζηλανδία είναι από 

τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι και το Πάσχα.

Συνδυασμός Ταξιδιού

Μπορείτε να συνδυάσετε το ταξίδι σας στην Νέα 

Ζηλανδία με Αυστραλία ή Νησιά Φίτζι.

Αξιοθέατα

Νέα Ζηλανδία
 ΟυέλινγκτονΠρωτεύουσα:

Γλώσσα: Αγγλικά, Μαορί

Νόμισμα: Δολάριο Νέας Ζηλανδίας (N ZD)  
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MALDIVES

MAURITIUS

PALAU

MICRONESIA

NAURU

N. KOREA
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“Travel is the only thing you buy 

that makes you richer." 
-Anonymous
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