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Ταξἰδια -Εμπειρἰες Ζωἠς...
Μοναδικές διακοπές στα πιο κρυφά και ονειρεμένα μέρη του πλανήτη Γη!
Με αγάπη, φροντίδα και σεβασμό για όλες τις χώρες, καταθέσαμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας και δημιουργήσαμε μέσα
από μια πανδαισία χρωμάτων, γεύσεων και αισθήσεων, ταξίδια με τέχνη που αγγίζουν το όνειρο, για το πιο όμορφο ταξίδι της
ζωής σας!
Χαμένοι πολιτισμοί, άφθονοι θησαυροί τέχνης, ζούγκλες, πάγοι, τουρκουάζ νερά, πολυτελείς κρουαζιέρες και ποταμόπλοια.
Τα πακέτα που ακολουθούν, είναι οι δικές μας προτάσεις για εσάς που μπορούν πάντα να διαφοροποιηθούν ή να συνδυαστούν
με άλλες χώρες ή κρουαζιέρες βάσει των δικών σας επιλογών και απαιτήσεων.
Εσείς, σε ένα από όλα αυτά, θα ανακαλύψετε τον δικό σας παράδεισο! Εμείς, μέσα από τα ταξίδια μας σας υποσχόμαστε μια
μοναδική εμπειρία, μια παντοτινή ανάμνηση από την ζωή σας!
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ΙΝΔΙΚΌΣ ΩΚΕΑΝΌΣ
Νησιά της φαντασίας σας που υπάρχουν όμως σε μια μεριά του Ινδικού Ωκεανού. Το μεγαλείο του τουρκουάζ χρώματος,
τροπική βλάστηση, ένας σπάνιος πολύχρωμος βυθός. Η απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση, χαρίζουν απλόχερα το όνειρο!
Οι Μαλδίβες, νησάκια παρθένα, σκορπισμένα στον ωκεανό, ξεχασμένα από τον χρόνο! Κατάλευκες αμμουδιές,
κοραλλιογενείς ύφαλοι, πράσινα νερά περιτριγυρισμένα από κοκοφοίνικες και πολυτελή ξενοδοχεία πάνω σε πασσάλους
μέσα στο νερό!
Γρανιτένιοι βράχοι ξεπετάγονται εκεί που σκάει το κύμα στις Σεϋχέλλες, με τις χελώνες να κάνουν βόλτα στην κατάλευκη
αμμουδιά, και τα εξωτικά πουλιά να κελαηδούν μέσα από την άγρια βλάστηση.
Τροπική βλάστηση ντύνει τον Μαυρίκιο με τοπικές αγορές γεμάτες χρώματα, γεύσεις και ένα φιλόξενο λαό. Πολυτελή
ξενοδοχεία απλώνονται κατά μήκος της κατάλευκης παραλίας, με τους κοκοφοίνικες να καθρεφτίζονται στα γαλήνια
τουρκουάζ νερά.

Απόλυτος Παράδεισος!
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ΤΑΪΛΆΝΔΗ
To « Κόσμημα της Ασίας », η Ταϊλάνδη, μια χώρα εξωτική με πλούσια ιστορία και αμέτρητες φυσικές ομορφιές. Λαμπροί Ναοί,
επιβλητικά παλάτια, αρχαίες πόλεις, σε συνδυασμό με τις κατάλευκες αμμουδιές της και τα καταπράσινα τροπικά βουνά, το
φως, τις ορχιδέες της και το χαμόγελο των ανθρώπων της.
Το Πουκέτ, εξωτικό, με καταπληκτικούς όρμους, κόλπους, λευκές παραλίες γεμάτες κοκοφοίνικες, πολυτελή ξενοδοχεία
και μια εξαιρετική κουζίνα βασισμένη στα θαλασσινά! Ένα οργιαστικό τοπίο με μια υπέροχη ατμόσφαιρα για πραγματικά
αξέχαστες διακοπές.
Ειδυλλιακό και τροπικό το νησί Σαμούι, περιβάλλεται από μια θάλασσα με κάτασπρες αμμουδερές παραλίες και ήσυχα νερά,
φοινικόδεντρα και καταπράσινους λόφους με τροπικά φυτά και δέντρα.
Πολυτελή ξενοδοχεία, φιλόξενοι άνθρωποι, γεύσεις και χρώματα! Η «Βενετία της Ανατολής» η Μπανγκόκ, κοσμοπολίτικη,
χαώδης, σαγηνευτική συνδυάζει τον πολιτισμό της με την σύγχρονη ζωή.
Στο βόρειο μέρος της χώρας, το «Χρυσό Τρίγωνο» το Τσιανγκ Μάι, Τσιανγκ Ράι, ένα τριεθνές σημείο συνάντησης τριών
ιστορικών εθνών, των Τάι, των Λάο και των Βιρμανών. Μια πανδαισία φυλών, πολιτισμών, με ιδιαίτερα ήθη και έθιμα!

Χώρα του Χαμόγελου!
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ΙΝΔΟΝΗΣΊΑ - ΜΑΛΑΙΣΊΑ - ΒΌΡΝΕΟ - ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ
Χρυσή αμμουδιά, οργιώδης βλάστηση, καταπράσινοι ορυζώνες, μεθυστικές οσμές, ναοί, παραδωσιακά χωριά, μοναδικά
ξενοδοχεία, ζεστά χαμόγελα, στο Μπαλί στην Ινδονησία. Σύμφωνα με τον μύθο, είναι ο τελευταίος γήινος σταθμός του
Βούδα, το «Νησί των Θεών» με αμέτρητους ναούς αφιερωμένους σε θεότητες και βασιλιάδες του παρελθόντος. Οι ατελείωτες
τυρκουάζ παραλίες, μπλέκονται με την μοναδική μαγεία, και συνθέτουν την μυστηριώδη μαγεία του ονειρικού Μπαλί!
Σύγχρονη και ιδιαίτερη χώρα η Μαλαισία, με σπάνια χλωρίδα και πανίδα, με ονειρεμένες παραλίες, και αρχαίες φυλές.
Η Κουάλα Λουμπούρ ενθουσιάζει με την αρχιτεκτονική της, μείγμα πολλών ρυθμών και πολιτισμών. Το «Μαργαριτάρι
της Μαλαισίας», το Πενάνγκ, με κατάλευκες παραλίες, τροπική βλάστηση, πολυτελή ξενοδοχεία, και με την γοητεία του
αποικιοκρατικού παρελθόντος.
Τροπικό το νησί του Λανγκάουι, με μαγευτικές παραλίες, φοινικόδεντρα, γραφικά ψαροχώρια, καταγάλανα νερά και πολυτελή
ξενοδοχεία. Μοναδική η εμπειρία στην παρθένα ζούγκλα του Βόρνεο με τους ιθαγενείς, και η αρμονία που χαρίζουν τα Νησιά
του Παραδείσου στην Κότα Κιναμπάλου με τα κοραλλιογενή νησάκια, τα καταπράσινα νερά και τις άσπρες αμμουδιές!
Σιγκαπούρη, μια πόλη, ένα νησί και μια χώρα μαζί! Πολύβουοι δρόμοι, μεγάλα εμπορικά κέντρα, όμορφες συνοικίες με
μυρωδιές μπαχαρικών να σβήνει στον ποταμό. Ο βοτανικός κήπος με τις πολύχρωμες ορχιδέες, και το νησί Sentosa με το
ενυδρείο, τον ζωολογικό κήπο, γοητεύουν την σύντομη διαμονή - σταθμό σε συνδυασμό με τις διπλανές χώρες!

Μαργαριτάρια της Ασίας
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ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΉ
Χώρες του Ανατέλλοντος Ηλίου, γοητευτικές, εξωτικές, πλούσιες σε παραδόσεις, δράκοι, παγόδες, δυναστείες πανίσχυρων
αυτοκρατοριών! Εδώ που η Δύση συναντά την ψυχή της Ανατολής !
Βαθειά μυστηριακή αλλά και υπερσύγχρονη, εξωτική και γοητευτική η Ιαπωνία. Το Τόκιο, πόλη των μεγάλων αντιθέσεων και της
πλούσιας παράδοσης, των σαμουράι, των γκεϊσών, του σούσι με τους ιλιγγιώδεις ρυθμούς και τους άπειρους ουρανοξύστες.
Το ταξίδι με το τραίνο
«βολίδα» συναρπάζει! Το όρος Φούτζι με τους λατρευτικούς ναούς, το Νίκκο με την τοξωτή κόκκινη γέφυρα, το Ναράι με τις
ξύλινες παγόδες του, το Κιότο με την μεγαλοπρέπεια των ναών, τους όμορφους κήπους, τις λίμνες, η Χιροσίμα, η Οσάκα και
η Νάρα καθηλώνουν μέσα από τους μύθους και το μεγαλείο τους.
Κίνα, ένας μακραίωνος λαμπρός πολιτισμός, δυναστείες πανίσχυρων αυτοκρατόρων θαυμάσια αρχιτεκτονική, μεγαλοπρεπή
μνημεία. Η «Απαγορευμένη Πόλη», το θρυλικό Σινικό Τείχος και η πλατεία «Ουράνιας Ειρήνης» στο Πεκίνο. Συναρπαστική η
εμπειρία ανάμεσα στα «κομψότερα βουνά κάτω από τον ουρανό» στον ποταμό στο Γκουιλίν, μοναδική η περιήγηση ανάμεσα
στους ποταμούς, τα αρχοντικά, τους ορυζώνες στο Ξιάν. Αξέχαστη εμπειρία οι ψαλμωδίες των νεαρών μοναχών στην Σαγκάη
και οι επιβλητικοί κήποι της δυναστείας των Μινκ. Μια χώρα ένας αινιγματικός κόσμος!
Στο Χονγκ Κονγκ όλα είναι μια ωραιότητα και κάθε στιγμή το όραμα αλλάζει! Πότε ουρανοξύστες, πότε μικρά σπιτάκια, πότε
οι βάρκες που κυλάνε στην θάλασσα. Το «λιμάνι των αρωμάτων» η «Νέα Υόρκη» της Ανατολής, εντυπωσιάζει, γοητεύει και
συγκινεί.
Το Νησί Μπορακάι, ένας επίγειος παράδεισος, με την ξακουστή Λευκή Παραλία με τους ψηλότερους κοκοφοίνικες.
Ένα παραδεισένιο νησί με τουρκουάζ νερά σε μια μαγευτική παραδεισένια ατμόσφαιρα.
Η πρωτεύουσα των εξωτικών Φιλιππίνων, η Μανίλα, γοητεύει με τους καταρράκτες, την άγρια τροπική φύση, τις πιρόγες.
Ενα ταξίδι στις Φιλιππίνες, διαφορετικό, μια μοναδική εμπειρία!

Χώρες του Ανατέλλοντος Ηλίου
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ΙΝΔΟΚΊΝΑ - ΒΙΡΜΑΝΊΑ
Στο Βιετνάμ, το Χο Τσι Μινχ με τα περίφημα δαιδαλώδη τούνελ, και το χωριό Μι Το με το Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ είναι
μαγεία! Το Χουέ με τον Ποταμό των Αρωμάτων και το πανέμορφο Χοϊάν με τις όμορφες παραλίες. Στο Ανόι η εντυπωσιακής
ομορφιάς Χάλονγκ Μπέι χαρίζει μοναδικές εικόνες μέσα από μια κρουαζιέρα ανάμεσα σε καταπράσινες βραχονησίδες που
ξεπροβάλλουν από τα σμαραγδένια νερά. Η γνωριμία με παραδοσιακές βάρκες του Ταμ Κοκ μαγεύει μέσα από την ομορφιά
του τοπίου, τον καταπράσινο ορίζοντα και τη γαλήνη που προκαλεί η ροή του ποταμού ανάμεσα σε κατάφυτους βράχους, και
τις ντόπιες φυλές μέσα στις βάρκες τους.
Το Σιεμ Ρεπ στην Καμπότζη με τα εκπληκτικά μνημεία των Χμερ - Ανγκορ Τομ, Τα Προμ και τον μεγαλειώδες Ανγκορ Βατ,
τέλειο δείγμα αρχιτεκτονικής και η πρωτεύουσα το Πνομ Πενχ με το Βασιλικό Παλάτι και την εκπληκτική Ασημένια Παγόδα.
Το Λάος με την παλιά του πρωτεύουσα και την όμορφη πόλη Αουάνγκ Πραμπάνγκ με το τέμπλο της, το Ναό Aham και την
πανύψηλη Στούπα Visoun. Μοναδική η βόλτα με παραδοσιακό πλοιάριο στον ποταμό Μεκόνγκ ανάμεσα στα χωριά και τα ιερά
σπήλαια Πακ Ου με τα αναρίθμητα βουδιστικά αγάλματα. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στις χώρες της Ινδοκίνας με μοναδικές
εικόνες.
Στα νοτιανατολικά τη Ασίας, η Βιρμανία, εξωτική και απόμακρη, προσφέρει αυθεντικές στιγμές της ασιατικής κουλτούρας.
Αμόλυντη από τις επιρροές του δυτικού κόσμου, ένας προορισμός που συναρπάζει με την τεράστια βουδιστική παρακαταθήκη,
τα μοναδικά τοπία που συνθέτει η παρθένα τροπική φύση, την αμεσότητα των ευγενικών και πάντοτε χαμογελαστών ανθρώπων,
τις χρυσοποίκιλτες παγόδες, τις χιλιάδες στούπες και τα τεράστια αγάλματα του Βούδα.
Πλωτά χωριά, κήποι, απέραντοι ορυζώνες και πυκνά δάση, με τις γαλήνιες μορφές των βουδιστών μοναχών να εμφανίζονται
όπου και αν βρεθείτε, δημιουργούν μοναδικές και αξέχαστες εικόνες.

Μεγαλειώδη Βασίλεια
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ΙΝΔΊΑ - ΜΙΑΝΜΑΡ - ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
Χώρα των αντιθέσεων, των χρωμάτων, των αρωμάτων, των μαχαραγιάδων, η μυστηριακή Ινδία! Επιβλητικό το έμβλημα αιώνιας
αγάπης, το Ταζ Μαχάλ, εκπληκτικό το φρούριο Αμπέρ, μαγευτική η “Ροζ Πόλη” Τζαϊπούρ, και το πολύβουο Δελχί. Μια χώρα
εξωτική και μυστηριώδης. Χιονισμένες βουνοκορφές, δάση, ζούγκλες, τροπικές παραλίες, πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά,
μεγαλόπρεποι ναοί, ιεροτελεστίες, γκουρού, φακίρηδες, εκπληκτικές αγορές, μυρωδιές, γεύσεις, ήχοι, αγελάδες, ποδήλατα,
έθιμα και παραδόσεις, συνθέτουν μια αχανή χώρα με πανάρχαια ιστορία, με τόσες εναλλαγές τοπίων και λαών! Σαν να
πρόκειται για ολόκληρη ήπειρο. Το ταξίδι στην Ινδία δεν μοιάζει με κανένα ταξίδι. Είναι μια κατάδυση σε ένα μακρινό παρελθόν
γεμάτο μυστήριο.
Σαν ένα δάκρυ που βγαίνει από το νοτιοανατολικό άκρο της Ινδικής χερσονήσου είναι η Σρι Λάνκα. Χρυσές ακτές, καταπράσινα
βουνά, ζούγκλες, φυτείες τσαγιού, ερείπια αρχαίων πολιτισμών, βουδιστικοί ναοί, μοναδικές γιορτές με στολισμένους
ελέφαντες, κοκκοφοίνικες, μπαχαρικά χαμογελαστοί άνθρωποι!
Στο Κολόμπο, οι σπηλιές Νταμπούλα με τις υπέροχες τοιχογραφίες και τα αγάλματα του Βούδα, η μεσαιωνική πόλη Πολοναρούα,
η περίφημη παραλία Τρινκομάλε με τις ιαματικές πηγές, το Εθνικό Πάρκο Minneriya με τους ελέφαντες, ο περίφημος βράχος
της Σιγκιρίγια, με το πέτρινο “φρούριο-λιοντάρι” οι φυτείες τσαγιού στη Νουβάρα Ελίγια και η Κάντυ, με τον ιερό ναό στον οποίο
φυλάσσεται το Δόντι του Βούδα. Ένας κρυμμένος παράδεισος που παραμένει ακόμα παρθένος και προσφέρει τα πάντα.

(Ο προορισμός συνδυάζεται με τις Μαλδίβες).

Μυστηριακή Ασία
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ΝΕΠΆΛ - ΘΙΒΈΤ
Αγκαλιασμένο από τα οροπέδια του Θιβέτ και τα μεγάλα ύψη των Ιμαλάιων και από την απεραντοσύνη της Ινδίας το Νεπάλ,
η χώρα-σταυροδρόμι φυλών, πολιτισμών, και των μεγάλων θρησκειών της ανατολής, του Ινδουισμού και του Βουδισμού.
Με τις τεράστιες εναλλαγές τοπίου - από τα αιώνια χιονισμένα Ιμαλάια ως τις κοιλάδες και τις τροπικές ζούγκλες, το Νεπάλ
προσφέρει πολλά στον ταξιδιώτη.
Οι πόλεις της μυθικής κοιλάδας της Κατμαντού, με τα στενά δρομάκια, τις πολύχρωμες αγορές, τους εκπληκτικούς
Βουδιστικούς και Ινδουιστικούς Ναούς και τα παλάτια, μαρτυρούν το ένδοξο παρελθόν τους.
Η γραφική Ποκάρα, με τις χιονοσκεπείς βουνοκορφές των Ιμαλαΐων να καθρεφτίζονται στα γαλήνια νερά της λίμνης και με
τη μοναδική της ατμόσφαιρα. Ένα σαφάρι με πιρόγες και ελέφαντες στη ζούγκλα όπου ζει η βασιλική τίγρη της Βεγγάλης, ο
ινδικός ρινόκερος, διάφορα είδη πουλιών, χαρίζει ανεπανάληπτες αναμνήσεις.
Η “Στέγη του Κόσμου”, το Θιβέτ, η χώρα του Δαλάι Λάμα, είναι ένας τόπος μακρινός, γεμάτος μυστήριο για τον Δυτικό
άνθρωπο, που ακούγοντας και μόνο το όνομά του, αφήνει ελεύθερη τη φαντασία του και ονειρεύεται κατάλευκα από χιόνι
όρη, σιωπηλούς μοναχούς, μυστηριακά μοναστήρια. Το Θιβέτ υπήρξε πάντοτε μία μεγαλειώδης περιοχή, ένας ιερός τόπος. Η
ιστορία του συνδέεται άμεσα με το Βουδισμό, από την εποχή που ο Ινδός πατριάρχης του Βουδισμού Μποντιντάρμα μετέφερε
στο Θιβέτ τις διδασκαλίες του Βούδα.
Τα θερινά ανάκτορα στη Λάσα, το “Πάρκο του θησαυρού”, μια τεράστια έκταση με κήπους, ναούς και εξοχικές κατοικίες
των Δαλάι Λάμα και το παλάτι της Ποτάλα, ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα 13 πατωμάτων και 1000 δωματίων, χτισμένο στην
κορυφή του Κόκκινου Λόφου, καθηλώνουν, είναι μια μοναδική εμπειρία ζωής!

Σταυροδρόμι των Φυλών
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ - ΝΗΣΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ
Τόποι ξεχωριστοί με μεγαλόπρεπα τοπία. Από τον μυθικό κοραλλιογενή ύφαλο, της Αυστραλίας, μέχρι τα πιο αρχαία δάση
του πλανήτη με τους πρωτόγονους λαούς της Παπούα, λαοί, έρημοι, ένα ταξίδι «κατάδυση» στη γωνιά αυτή του Νότιου
Ημισφαιρίου.
Τροπικοί υδροβιότοποι στην Βόρειο Αυστραλία και μαγευτικά φιόρδ στην Νέα Ζηλανδία, στην χώρα των Μαορί στη νοτιότερη
γωνιά των Αλπεων. Επιβλητικά τα τοπία των Γαλάζιων Ορέων στην αριστοκρατική Αδελα'ίδα, το κοσμοπολίτικο Σύδνεϋ με
το εκπληκτικό λιμάνι, και το ανεπανάληπτο κτίριο της Όπερας, ο κοραλλιογενής ύφαλος Κερνς, μια μοναδική εμπειρία στα
γαλαζοπράσινα νερά με ένα μαγευτικό βυθό και ο μεγαλοπρεπής βράχος Αγιερς. Μοναδικές οι φυλές των Μαόρι στην
Ροτορούα, και τα μαγευτικά δάση , οι παραλίες και το λιμάνι στο Ωκλαντ, η «πόλη των κήπων» στο Κραις Τσερτς, από τα
θαύματα της φύσης.
Μοναδική εμπειρία η Παπούα, στην Νέα Γουινέα! Η φυλή των Χούλις διατηρεί άθικτα τα ήθη και έθιμα τους, υπερηφανεύονται
για την εμφάνιση τους με τα χρωματιστά πρόσωπα και τα φτερά και καθοδηγούνται από τα προγονικά πιστεύω τους και τα
πνεύματα !
Μαγεία τα άγρια νησιά Σολομώντα! Καλυμμένα από πυκνή τροπική βλάστηση, πουλιά και θάλασσες που τις περιβάλουν
χελώνες και δελφίνια με τους ντόπιους ντυμένους με κολιέ από κοχύλια. Παραδεισένια τα νησιά Φίτζι στην νότια πύλη της
Μελανησίας.
Πανέμορφες παραλίες με όλα τα χρώματα του γαλάζιου του μπλε και του πράσινου τυλίγουν τις ακρογιαλιές. Κοραλλένιες
ακτές γεμάτες κοκοφοίνικες, παραδοσιακά χωριά μεχρώματα! Η μαγεία συμπληρώνει το όνειρο!

Μακρινή Ωκεανία
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ΑΦΡΙΚΉ - ΣΑΦΆΡΙ
Ένα ταξίδι στα άδυτα της Αφρικανικής Ηπείρου που υπόσχεται ανεπανάληπτες στιγμές, σε όποιο μέρος της και αν βρεθεί
κανείς! Στο κάτω μέρος της Αφρικής, στη Νότιο Αφρική είναι μοναδικές οι φυσικές ομορφιές. Το Ακρωτήριο της Καλής
Ελπίδας, η πανίδα των Εθνικών πάρκων, τα χρυσωρυχεία, τα αποικιοκρατικά μέρη. Το πασίγνωστο πάρκο Κρούκερ, η πόλη
Σαν Σιτι, το «Λας Βέγκας» της χώρας, η περίφημη «Διαδρομή των Ρόδων» ένας τεράστιος δρόμος μεγάλης ομορφιάς με
τροπικά δάση, ποτάμια, φαράγγια, βουνά.
Οι καταρράκτες Βικτώρια, "ο καπνός που βρυχάται", όπως το ονομάζουν οι ιθαγενείς, συμπληρώνουν με αξιοθαύμαστο
τρόπο το μοναδικό αυτό οδοιπορικό στις εσχατιές της ηπείρου.
Μοναδική και η χώρα των Μασάι, η Κένυα, γεμάτη αυθεντικές όψεις τις Αφρικάνικης ζωής. Ανεπανάληπτες εμπειρίες με
ζούγκλες, άγρια ζώα ,συναρπαστικά σαφάρι, φυλές της Αφρικής και εξωτικές παραλίες. Η Λίμνη Νακούρου με τα ροζ
φλαμίνγκο, το Μασάι Μάρα με τα λιοντάρια, τις ζέβρες και τις καμηλοπαρδάλεις. Το Νγκόρο Νγκόρο στην Τανζανία με τον
κρατήρα του, ένας τόπος ανυπέρβλητης ομορφιάς με χιλιάδες ζώα και πλούσια βλάστηση. Στο Σερενγκέτι νιώθει κανείς το
κάλεσμα της Αφρικής ακούγοντας τους βρυχηθμούς των άγριων ζώων μέσα από το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.
Γοητευτική χώρα της άγνωστης Αφρικανικής Ηπείρου, η Ουγκάντα ξεδιπλώνεται σαν ένα καταπράσινο χαλί και φέρει μέχρι
σήμερα τη σφραγίδα του άγνωστου και της παρθένας φύσης. Σε αυτόν τον τόπο αισθάνεται κανείς, εξερευνητής! Τα χρώματα
του ηλιοβασιλέματος εδώ είναι διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο τόπο στη γη! Έντονο κόκκινο, πορτοκαλί και κίτρινο
έρχονται σε αντίθεση με την πλούσια, καταπράσινη βλάστηση αυτού του τόπου και δημιουργούν μία τέτοια γαλήνη, σχεδόν
ονειρική.
Αναζητώντας στην ομίχλη, τους γορίλλες, στην Ουγκάντα, είναι μια εμπειρία μοναδική! Ένας τόπος μαγευτικός, μοναδικός και
κυρίως αγνός, που υπόσχεται να εντυπωσιάσει...

Στα Ἀδυτα της Μαύρης Ηπείρου
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ΜΑΡΌΚΟ
Η χώρα των χρωμάτων, το Μαρόκο, εξωτικό και με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της
Αφρικής. Πόλεις μεσαιωνικές και πόλεις μοντέρνες, παζάρια, κάστρα, παλάτια, ψηλά βουνά αλλά και η απέραντη έρημος
συνθέτουν ένα πολυδιάστατο μωσαϊκό σε μια χώρα με έντονο χρώμα και άρωμα Ανατολής. Οι αχανείς εκτάσεις κάνουν τη
ζωή να κυλάει με άλλους ρυθμούς και η καθημερινότητα στις πλατείες μοιάζει περισσότερο με σκηνικό θεάτρου παρά με
πραγματικότητα.
Η ήρεμη παραθαλάσσια πρωτεύουσα, Ραμπάτ, μέσα από τα τείχη της κρύβει μια μοντέρνα πόλη, με πολλά σημεία να μιλούν
για το παρελθόν της. Η Ταγγέρη μαγεύει τον επισκέπτη φέρνει στο μυαλό σκηνές από ταινίες και μυθιστορήματα με το κάστρο
και τα σουκς της. Παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα η Μεκνές με τα ερείπια του παλιού παλατιού, τις "Βερσαλλίες του
Μαρόκου" με τα μεγαλόπρεπα τείχη, τις αυλές με τα σιντριβάνια και την μεγαλόπρεπη πύλη. Γοητεύει η αυτοκράτειρα των
πόλεων, η Φεζ, με το ιστορικό κέντρο είναι η καρδιά του Μαρόκου, το πολιτιστικό και θρησκευτικό του κέντρο.
Διαδρομές μέσα από φαράγγια, ερημικά οροπέδια μέσα από την Σαχαριανή πλευρά του Ατλαντα, με τις οάσεις που
καταλήγουν στην γραφική Ουαρζαζάτ και την οχυρωμένη Εσσαουίρα στις ακτές του Ατλαντικού. Πολύβουη η Καζαμπλάνκα
με την πλατεία, το Βασιλικό Παλάτι, την κεντρική αγορά και το Τζαμί.
Και η πόλη των παραμυθιών, το Μαρακές, ανάμεσα στην οροσειρά του Ατλάντα, τη Σαχάρα και την απεραντοσύνη των νοτίων
περιοχών. Επιβλητικά τα τείχη, το παλάτι Μπάχια, οι κήποι Μαζορέλ, ο μιναρές Κουτούμπια. Πολύβουα σουκς με πολύχρωμες
πραμάτειες, μέσα στην θρυλική κεντρική πλατεία Τζαμάα Ελ Φνα, με τους πολυάριθμους μικροπωλητές, τους γητευτές των
φιδιών, τους ζογκλέρ, τους παραμυθάδες. Μια χώρα βγαλμένη από παραμύθι!

Χρώματα & Αρώματα Παραμυθιών

w w w . h ol i day tour s . c om . c y | 2 3

2 4 | w ww.h olid aytou rs.c o m.cy

ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ
Εμπειρίες, εικόνες, παραστάσεις, χρώματα, κάθε λογής εθνικότητες σαν ταινίες αμερικανικού κινηματογράφου! Μεγάλες
λεωφόροι, επιβλητικοί ουρανοξύστες, θέατρα, καζίνο, ήρωες των παραμυθιών!
Ακαταμάχητη, θυελλώδης, ατίθαση η Νέα Υόρκη με το Αγαλμα της Ελευθερίας, τις πολύβουες πλατείες Τάιμς και Μάτισον,
τα σπουδαία μουσεία και τα φαντασμαγορικά θέατρα. Το πάρκο Σέντραλ ανάμεσα στους τεράστιους ουρανοξύστες που
χάνονται στον ουρανό και τα πολυτελή εμπορικά κέντρα επιβεβαιώνουν ότι η πόλη αυτή είναι η « Μητρόπολη του Κόσμου »
που το βράδυ φωταγωγημένη μαγεύει!
Επιβλητικοί οι Καταρράκτες του Νιαγάρα στα σύνορα του Καναδά! Μεγαλοπρεπή κτίρια, σημαντικά μουσεία, ο Λευκός
οίκος χαρίζουν στην Ουάσινγκτον μια μοναδική ατμόσφαιρα. Η πιο φαντασμαγορική πόλη του κόσμου, το Λας Βέγκας, με
υπερπολυτελή ξενοδοχεία και εκπληκτικά υπερθεάματα. Κάθε σημείο εδώ είναι και μια έκπληξη! Λίγο πιο κάτω το περίφημο
Μεγάλο Φαράγγι, μια ατελείωτη έκταση εκπληκτικών τοπίων και χρωμάτων.
Η «Πόλη των Αγγέλων» το Λος Άντζελες γοητεύει με τον «μύθο» της μέσα από το Κινέζικο θέατρο, την λεωφόρο της Φήμης
με τα αστέρια των διασήμων, το Μπέβερλυ Χιλλς με τα σπίτια των επωνύμων, τα πολυτελή καταστήματα στον γνωστό δρόμο
Ρόντεο Ντράιβ! Η Σάντα Μπάρπαρα, η Σάντα Μόνικα και το Μάλιπου βρέχονται από τον Ειρηνικό, στα Στούντιο Γιουνιβέρσαλ
ζει κανείς στιγμές του κινηματογράφου, ενώ στην Ντίσνευλαντ γίνονται για λίγο όλοι παιδιά! Κτισμένο σε 40 λόφους το Σαν
Φρανσίσκο, με θέα το λιμάνι, την Χρυσή Γέφυρα, την προβλήτα των ψαράδων. Κοσμοπολίτικο το Μαϊάμι με ηλιόλουστες
ακτές από τις πιο πολυτελείς λουτροπόλεις του κόσμου. Ακριβά εστιατόρια και μπαρ, η Κουβανική συνοικία, θαυμάσια αγορά.
Τα Κει Γουέστ γοητεύουν με τα τουρκουάζ νερά , την τροπική βλάστηση και το μοναδικό υποθαλάσσιο πάρκο. Κέντρο των
μεγάλων θεαμάτων το Ορλάντο με τα γνωστά στούντιο της Κινηματογραφικής εταιρείας Γιουνιβέρσαλ και τα κινηματογραφικά
εφέ και σκηνικά πασίγνωστων ταινιών. Η Γη της Φαντασίας, οι ήρωες του Ντίσνευ, το ακρωτήριο Κανάβεραλ, το διαστημικό
κέντρο Κέννετυ ταξιδεύουν σε ένα κόσμο μαγικό της χαράς και της φαντασίας.

Μητροπόλεις του Κόσμου
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ΑΛΆΣΚΑ - ΚΑΝΑΔΆΣ
Το βορειότερο κομμάτι της Αμερικανικής ηπείρου, η γη των εξαιρετικών αντιθέσεων με τις συνεχείς εναλλαγές εικόνων
και σκηνικών!
Επιβλητικά ανάγλυφα, απέραντες παγωμένες εκτάσεις και ψηλές οροσειρές που παραμένουν ανεξερεύνητες στην Αλάσκα!
Μια ακτογραμμή πολύμορφα κεντημένη με κόλπους, χερσονήσους, φιόρδ και αρχιπελάγη, ποταμοί με ορμητικά νερά,
παγετώνες και γοητευτικές πόλεις, όπου το παλιό και το νέο συνυπάρχουν με απόλυτη αρμονία. Η μεγαλοπρέπεια της φύσης
μέσα από τις αποχρώσεις του λευκού των πάγων, του πράσινου των σμαραγδένιων λιμνών. Η απεραντοσύνη και η αγνότητα
του τοπίου καθηλώνουν τον ταξιδιώτη μέσα από την μοναδική εμπειρία δίπλα από τους Ινδιάνους, τους Εσκιμώους και τις
πολικές αρκούδες.
Ένα ταξίδι με τραίνο στα Βραχώδη Όρη, διασχίζοντας το άγριο τοπίο μέσα από λίμνες και ψηλά βουνά χαρίζει αξέχαστες
εικόνες. Οι κορυφές τους καθρεφτίζονται στην λίμνη εκεί που σβήνουν με δύναμη οι καταρράκτες! Το Εθνικό πάρκο Τζάσπερ,
ανεπανάληπτο μεγαλείο της φύσης, από τα εντυπωσιακότερα τοπία στον κόσμο, με παγετώνες, χιονισμένες βουνοκορφές,
λίμνες, αρκούδες, ελάφια λύκους.
Οι μεγαλουπόλεις του Καναδά συμπληρώνουν την μεγαλοπρέπεια της χώρας. Το Τορόντο, η πιο δυναμική πόλη της χώρας,
γεμάτο λίμνες και χιλιάδες μικρά νησιά και τους περίφημους καταρράκτες Νιαγάρα. Η πρωτεύουσα, Οτάβα, με το Κοινοβούλιο
και το μουσείο ιστορίας. Η Βανκούβερ κτισμένη κατά μήκος του Ειρηνικού εντυπωσιάζει, με τα πάρκα, την κρεμαστή γέφυρα,
τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και την αποβάθρα της.

Αρμονία του Λευκού
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ΧΑΒΆΗ - ΓΑΛΛΙΚΉ ΠΟΛΥΝΗΣΊΑ
Στην καρδιά του Ειρηνικού ωκεανού σαν πολύτιμο περιδέραιο, 6 νησιά αποτελούν ένα ονειρικό παράδεισο, την Χαβάη.
Τα μεγαλύτερα νησιά της το Οάχου, το Μάουι, το Καουάι. Η Χονολουλού, πρωτεύουσα, με την διάσημη παραλία της
Waikiki, με μακριές κατάλευκες παραλίες, φιλόξενο λαό και γευστική κουζίνα. Ειδυλλιακές παραλίες, γαλαζοπράσινα νερά,
ηφαιστειακά τοπία που αναδύθηκαν από τη θάλασσα.
Πολυάριθμα εθνικά πάρκα, χαβανέζικες μουσικές μέσα από το άρωμα του ιβίσκου και μελαμψές χαβανέζες να χορεύουν τους
παραδοσιακούς χορούς hula. Σπάνιο το φυσικό της τοπίο με ανάγλυφα βράχια, κοραλλιογενή βυθό και οργιώδη βλάστηση
με σπάνια είδη φυτών και λουλουδιών.
Ανάμεσα στην Αμερική και την Αυστραλία, μια αγκαλιά από πανέμορφα νησιά, η Γαλλική Πολυνησία, είναι ο επίγειος
παράδεισος που καμία περιγραφή δεν είναι ικανή να περιγράψει το μεγαλείο του! Ακατανίκητη η ομορφιά των νησιών της...
Το «Νησί της Αγάπης» το Μουρέα, αγαπημένο θέμα στους πίνακες του Γκωγκέν είναι όπως το χαρακτήρισαν «ένα σπάταλο
μνημείο φυσικής ομορφιάς». Τουρκουάζ λιμνοθάλασσες, ζεστός ήλιος και οι ήχοι των αισθησιακών χορών ταμούρε.
Το «Μαργαριτάρι του Ειρηνικού», η Μπόρα Μπόρα, ένα λαμπερό κόσμημα στο γαλάζιο του ωκεανού. Η δανδελωτή
ακτογραμμή, η γαλαζοπράσινη θάλασσα, ο μαγευτικός του βυθός με τα κοράλλια, οι πανύψηλοι κοκοφοίνικες, η οργιώδης
βλάστηση και οι λευκή άμμος, υπόσχονται το απόλυτο στο επίγειο όνειρο!

Επίγειο Όνειρο
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ΚΟΎΒΑ
Η Κούβα, “Το Μαργαριτάρι της Καραϊβικής”, δεν είναι ένα ακόμη νησί... Μια μοναδική γοητεία αναβλύζει από κάθε γωνιά της.
Ο ερωτισμός ξεχειλίζει.
Η ζωντάνια της εκφράζεται στην εξωτική μουσική και τους χορούς της. Ρούμι, πούρα, αυτοκίνητα αντίκες του ‘50, εικόνες
ποικίλες και αλλόκοτες, αποικιακή αρχιτεκτονική, εκπληκτικές παραλίες, δάση με φοίνικες, κοραλλιογενή νησάκια και ο
νοσταλγικός τρόπος ζωής που αναφέρεται στα έργα του Χέμινγουεϊ!
Εδώ έζησαν και ζουν άνθρωποι που έγιναν αιώνια σύμβολα, ο Τσε Γκεβάρα και ο Φιντέλ Κάστρο. Ένα μοναδικό εξωτικό νησί
που παραμένει στο προσκήνιο της ιστορίας που σαγηνεύει και προσφέρει μόνο εκπλήξεις! Η Αβάνα με την παλιά πόλη, τα
νεοκλασσικά κτίρια αρτ ντέκο, τα δρομάκια με τις εκκλησίες την Πλατεία της Επανάστασης και τη θέα του Κάστρου του Αραβα
να σηματοδοτεί την είσοδο.
Γνωστά εργοστάσια πούρων και πλατείες γεμάτες μουσικές και μυρωδιές ρουμιού. Η κοιλάδα του Πινάρ Ντελ Ρίο,
με τις φυτείες καπνού και την οργιώδη βλάστηση που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας φυσικής ομορφιάς της UNESCO εντυπωσιάζει. Το Σιενφουέγκος με τα αποικιακά κτίρια που είναι πραγματικά στολίδια, αναδύουν το άρωμα ενός
κοσμοπολίτικου αέρα με το παλάτι Μπάγιε, ένα αντίγραφο του Παρθενώνα. Το Τρινιδάδ η πιο αυθεντική πόλη της
Κούβας, διατηρεί άθικτο τον αποικιακό της χαρακτήρα, με τους πλακόστρωτους δρόμους, τις κεραμιδένιες σκεπές και τις
εσωτερικές αυλές. “Η πόλη όπου σταμάτησε ο χρόνος” εδώ όλα φαίνεται να έχουν μείνει όπως ήταν πριν από 4 αιώνες.
Η Ουνέσκο την έχει περιλάβει στον κατάλογο των πόλεων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και το γιατί είναι εμφανές
σε κάθε επισκέπτη. Πιο κάτω στη Σάντα Κλάρα, βρίσκεται το μνημείο και το Μαυσωλείο του Τσε με το σύνθημά του “hasta la victoria siempre! Η πιο όμορφη παραλία της Καραϊβικής είναι στο Βαραδέρο, μια κατάλευκη άμμος που σβήνουν τα
τυρκουάζ ζεστά νερά κάτω από τον καυτό ήλιο. Πολυτελή ξενοδοχεία με όλες τις ανέσεις, γειτονικά μικρά νησάκια, κολύμπι
με τα δελφίνια είναι το σκηνικό στο εξωτικό αυτό μέρος. Ο χρόνος στην Κούβα καταργείται, η ζέστη χαλαρώνει τις αισθήσεις,
η μουσική της ξεσηκώνει και αφήνεται να παρασυρθεί στο ρυθμό της. “Οπως λένε και οι άνθρωποι της “εδώ είναι Κούβα, και
όλα συμβαίνουν με πάθος!”

Σαγηνευτική Γοητεία
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ΚOΣΤΑ ΡΊΚΑ - ΠΑΝΑΜΆΣ - ΝΙΚΑΡΆΟΥΑ
Χώρα ευλογημένη με πλούσια βλάστηση, νερά, θαυμάσια τοπία, ένα δημιούργημα της φύσης, η Κόστα Ρίκα. Αποικιακές
πόλεις με ιδιαίτερο χαρακτήρα και χρώμα, λαός φιλόξενος, ζεστός, όμορφος. Κόσμος μαγευτικός που γοητεύει με τη
δραματική του ομορφιά, τις μουσικές του και τις γεύσεις του. Εντυπωσιακά πάρκα, αποθέωση της φύσης το Τορτουογκέρο
στην πλευρά της Καραϊβικής και το Κορκοβάντο στον Ειρηνικό. Υδάτινα κανάλια, γραφικά χωριά, καταγάλανα κρυστάλλια
νερά, χελώνες, κροκόδειλοι, η φύση σ’ αυτό το μέρος απλά ζωγραφίζει!
Μοναδικής ομορφιάς και το αρχιπέλαγος Μπόκας Ντελ Τόρο στον Παναμά. 6 νησιά καλυμμένα με τροπικά δάση, γαλήνια
ατμόσφαιρα, κατάλευκες παραλίες με κοκοφοίνικες, ζεστά νερά της Καραϊβικής, κοραλλιογενείς ύφαλοι. Τα νησιά Ζαπατίνας
με μαγευτικές ακτογραμμές, τουρκουάζ παραλίες νερά και λευκή άμμο. Στο Εθνικό πάρκο Μπασιμέντος γοητεύουν οι
παραλίες με τις σπηλιές με τις χελώνες, και η βαρκάδα ανάμεσα στα δελφίνια. Η πόλη του Παναμά, το «Χονγκ Κονγκ» της
κεντρικής Αμερικής γοητεύει με το μοντέρνο και το αποικιακό του κομμάτι. Η περίφημη Διώρυγα του Παναμά, με τον ισθμό
να συνδέει τον Ειρηνικό με τον Ατλαντικό μαγνητίζει!
Νικαράγουα, Η πόλη μιας ξεχασμένης αποικιοκρατίας, φιλική και φιλόξενη, η «Μεγάλη Σουλτάνα» της Νότιας Αμερικής. Η
αποικιακή πόλη Γρανάδα είναι εξαίρετο παράδειγμα αποικιακής αρχιτεκτονικής με σπίτια χαμηλά, με κεραμιδένιες σκεπές,
ξύλινες πόρτες με εσωτερική αυλή. Δίπλα το ινδιάνικο χωριό Χαλτέβα, στις όχθες της λίμνης Κοσιμπόλκα γραφική, με τα
αρχοντικά στα στενά δρομάκια με τα έντονα βαμμένα σπίτια με τις κεραμιδένιες σκεπές και τις παλιές εκκλησίες όπως η
εκκλησία της Γουαδελούπης. Η λίμνη Νικαράγουα γεμάτη βαρκάκια, μικρά εστιατόρια στις όχθες, πλανόδιους πωλητές,
ψαράδες γοητεύει. Το ηφαίστειο Μομπάτσο, μέσα στην πυκνή βλάστηση είναι γεμάτο λουλούδια, ορχιδέες και πεταλούδες.
Υπαίθριες αγορές με ξυλόγλυπτα, κοσμήματα από ημιπολύτιμες πέτρες σε παραδοσιακά σχέδια, αντίκες, χειροτεχνήματα,
κούκλες, κεραμικά, πίνακες λαϊκής τέχνης.

Αλλιώτικες Εμπειρίες
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ΚΑΡΑΪΒΙΚΉ
Μέρη παρθένα και λεύκες παραλίες που τις χαϊδεύει βελούδινα το κύμα. Κρυστάλλινα νερά και κοκοφοίνικες σκύβουν
ευλαβικά στα κύματα. Κοραλλιογενείς ύφαλοι, τροπική βλάστηση, ζεστός ήλιος, μουσικές, γεύσεις, πολυτελή ξενοδοχεία, σε
συνδυασμό με το έντονο Λατίνο ταμπεραμέντο. Κάθε νησί της Καραϊβικής και ένα χρώμα άλλο ένα όνειρο!
Έντονο αποικιοκρατικό χρώμα στα Μπαρπέιντος μεγραφικά χωριά,σπιτάκια, δρομάκια, υπάιθριες αγορές και φυτείες
ζαχαροκάλαμου. Το «νησί του ήλιου» κτισμένο σε καταπράσινους λόφους μέσα στην τροπική βλάστηση, με γαλαζοπράσινους
κόλπους, μικρά λιμάνια και πολυτελή ξενοδοχεία. Τροπικός ήλιος, φιλόξενοι άνθρωποι, γεύσεις και ρομαντικά ηλιοβασιλέματα,
υπόσχονται μοναδικές εμπειρίες.
Ανέμελες οι φυσικές ομορφιές της Τζαμάικα. Κατάλευκες παραλίες, οι καταρράκτες του Οτσιο Ρίος, φυτείες καφέ, ποταμοί,
πολυτελή ξενοδοχεία, μοναδικές βραδιές στους ήχους το Μπομπ Μάρλευ με ρούμι!
Μοναδική η ομορφιά της Αντίγκουα, τροπική βλάστηση, ερημικές παραλίες, λευκή άμμος. Πολυτελή ξενοδοχεία,
αποικιοκρατικές γειτονιές, φιλικός λαός, γεύσεις, πανέμορφα ηλιοβασιλέματα. Ηφαιστειογενές νησί η Σάντα Λουσία με
γαλαζοπράσινα νερά, λευκές αμμουδιές. Λόφοι με πυκνή βλάστηση, λιμανάκια, μυρωδιές λουλουδιών πολυτελή ξενοδοχεία.
Εξωτική ζεστή ομορφιά.
Πολύχρωμα σπιτάκια, φοινικόδεντρα, δρομάκια με υπαίθριες αγορές στις Μπαχάμες. Πολυτελή ξενοδοχεία πάνω στις
κατάλευκες παραλίες, βόλτες στην κατάλευκη άμμο που σβήνει το κύμα των γαλάζιων νερών.
Πουέρτο Ρίκο, ήχοι μουσικής, τροπική βλάστηση, γαλαζοπράσινα νερά σβήνουν στους βράχους. Χαμογελαστοί άνθρωποι,
χρώματα και γεύσεις, ηρεμία, εθνικά πάρκα. Αξέχαστα ηλιοβασιλέματα, βόλτες στην λευκή άμμο, ηρεμία μέσα από τους
Λατίνους ήχους. Ένας συνδυασμός μοναδικός!

Νησιά του ‘Ηλιου
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ΜΕΞΙΚΟ - ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
Το Μεξικό δεν είναι μία, αλλά πολλές χώρες μαζί. Χώρα των αντιθέσεων,παρθένα φύση σε απόλυτη αρμονία με τον άνθρωπο.
Τόπος μυστηρίου και θρύλου, αρχαίοι πολιτισμοί, Ολμέκοι, Ζαποτέκοι, Μάγιας, Τολτέκοι, Αζτέκοι, πυραμίδες, αποικιακά κτίρια,
νόστιμη και πικάντικη κουζίνα, τεκίλα, συναρπαστικοί ρυθμοί και μουσική!
Το Μέξικο Σίτι με το σημαντικότερο προσκύνημα των Λατινοαμερικάνων, την Παναγία της Γουαδελούπης και τον ιερότερο
χώρο των προκολομβιανών πολιτισμών, το Τεοτιχουακάν. Η “πόλη της αιώνιας άνοιξης”, η Κουερναβάκα και η γραφική
πόλη-κόσμημα Τάξκο. Κοσμοπολίτικο το Ακαπούλκο, με γαλαζοπράσινα νερά και πολυτελή ξενοδοχεία, και έντονη νυχτερινή
ζωή. Στην πλευρά της Καραϊβικής, η αποικιακή Μέριντα με τους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους των Μάγιας, το Παλένκε,
την πασίγνωστη Τσιτσέν Ιτζά και το Ουξμάλ. Το κοσμοπολίτικο Κανκούν με τον τροπικό ήλιο και τα πολυτελή ξενοδοχεία και
η πανέμορφη τροπική Ριβιέρα Μάγια χαρίζουν αξέχαστες στιγμές!
Μεγαλειώδεις πομπές και τελετές γεμάτες μουσικές στην Γουατεμάλα, πόλεις γεμάτες ρομαντισμό, εκκλησίες, Ινδιάνικα
χωριά, λίμνες, αρχαιολογικοί χώροι, γαλαζοπράσινες θάλασσες. Η πόλη της Αντίγκουα, γεμάτη πολύχρωμα σπίτια δίνουν
ένα ξεχωριστό τόνο. Το Ινδιάνικο χωριό Τσιτσικαστεναγκο με την πανέμορφη εκκλησία και την λίμνη Ατιτλάν που θεωρείται η
ωραιότερη του κόσμου. Το Σαντιάγκο το εντυπωσιακό χωριό των Ινδιάνων περιτριγυρισμένο από τη λίμνη γοητεύει.
Εντυπωσιακή η Πόλη της Γουατεμάλας κτισμένη πάνω από την αρχαία πόλη των Μάγιας. Συγκλονίζει η Φλόρες, στο Τικάλ,
με τον αρχαιολογικό χώρο κρυμμένο στην πυκνή ζούγκλα και η πόλη Μπελίζ στις όχθες του ποταμού. Το νησάκι Σαν Πέδο με
τους κοραλλιογενείς υφάλους υπόσχεταιμια μοναδική εμπειρία. Ταξίδια, επειρίες ζωής!

Πολιτισμοί & Αντιθέσεις
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ΠΕΡΟΎ - ΒΕΝΕΖΟΥΈΛΑ
Από τις πιο γοητευτικές χώρες τις Νότιας Αμερικής, το Περού παραμένει μυστηριακό μέσα από την σφραγίδα των αρχαίων
πολιτισμών του. Επιβλητικά βουνά, κατάλευκα λάμα, παραδοσιακές μουσικές, πολύχρωμα χειροτεχνήματα και υφαντά. Ένας
υπέροχος και μοναδικός κόσμος που συνδυάζει τα πάντα.
Μοναδική η εμπειρία της ζούγκλας του Αμαζονίου στο Πουέρτο Μαλδονάδο, ο “ομφαλός της γης”, με τις ακατοίκητες
βραχονησίδες που φιλοξενούν γλάρους, θαλάσσιους λέοντες, θαλασσοπούλια. Μεγαλειώδες το θέαμα και το άκουσμα της
φύσης εδώ !
Το Κούσκο των Ινκας με την Ιερή Κοιλάδα Πισάκ και το συγκλονιστικό Μάτσου Πίτσου. Το Πούνο με τα πλωτά νησιά της
φυλής Ούρος μέσα στην καταγάλανη λίμνη Τιτικάκα, την “υψηλότερη” και μεγαλύτερη πλωτή λίμνη στονκόσμο, και η αρχοντική
“λευκή κυρία”, η Αρεκίπα. Ο θαυμαστός υδροβιότοπος των νησιών Μπαγιέστας και οι μυστηριώδεις γραμμές της Νάσκα,
ολοκληρώνουν την μοναδική εμπειρία με τον υπέροχο κόσμο της χώρας αυτής.
Χώρα προκλητικών αντιθέσεων από την ίδια της τη φύση η Βενεζουέλα! Φιλοξενεί τον μεγαλύτερο σε ύψος καταρράκτη του
κόσμου, του «Αγγέλου» και τον τεράστιο ποταμό Ορινόκο. Εδώ ξεκινούν οι Ανδεις το μακρύ τους ταξίδι! Η «πύλη της Λατινικής
Αμερικής» είναι μια χώρα εκπληκτικής ομορφιάς που αιχμαλωτίζει. Στη παρθένα Ζούγκλα Ορινόκο τα κυματώδη νερά του
Ορινόκο χύνονται στη θάλασσα. Στα άδυτα της χώρας, βρίσκεται η Κανάιμα, ένα από τα παγκόσμια φυσικά θαύματα, γνωστή
για τους εκατοντάδες καταρράκτες, την πυκνή τροπική ζούγκλα και τους αρχαίους σχηματισμούς βράχων.
Το Νησάκι Μαργαρίτα, τροπικό, με καταγάλανα νερά και πολυτελή ξενοδοχεία, για μοναδικές εξωτικές διακοπές.
Λος Ρόκες, λένε πως εδώ ο θεός έριξε τη ζωγραφική του παλέτα σε μια απομακρυσμένη γωνιά της Καραϊβικής και όταν έπεσε
το μελάνι σκόρπισε σε τόσα χρώματα και μορφές πουσχημάτισε μια νέα, ακανόνιστη γεωγραφία. Εδώ που η πραγματικότητα
μπορεί να πάει πολύ πιο πέρα απο την φαντασία.

Σφραγίδα των Αρχαίων Πολιτισμών
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ΒΡΑΖΙΛΊΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ - ΠΑΤΑΓΟΝΊΑ, ΓΗ ΤΟΥ ΠΥΡΌΣ
Από τις ομορφότερες χώρες του πλανήτη είναι η Βραζιλία, χώρα μαγευτική, θερμή, πολύχρωμη, μοναδική, ανεπανάληπτη!
Χώρα του έρωτα, της σάμπα και του ήλιου. Τροπικά δάση, φαβέλες, εξωτικές παραλίες, ο Αμαζόνιος, η μαγεία τη φύσης, το
διάσημο καρναβάλι, οι πιο συναρπαστικοί καταρράκτες! Αισθησιακή και πολύχρωμη η πόλη του Ρίο ντε Τζανέιρο, η πόλη των
Καριόκας, κτισμένη σε κυματοειδείς κορυφές λόφων με θέα τις καμπυλωτές παραλίες.
Το περίφημο άγαλμα του Χριστού - Λυτρωτή χαρίζει μαγευτικές εικόνες από τον λόφο του Κορκοβάντο.
Η θέα από τον λόφο του Ζαχαρόψωμου και οι παραλίες Κοπακαμπάνα, Λεπλόν και Ιπανέμα γοητεύουν. Ο Αμαζόνιος που
διατρέχει την αχανή αυτή χώρα καταπλήσσει μέσα από τα νερόδασα τα πανύψηλα τροπικά δέντρα και τους ήχους των
πουλιών. Μοναδικό θαύμα της φύσης οι μεγαλοπρεπείς καταρράκτες του Ιγκουασού που κατρακυλούν από τεράστιος
ύψος, ανάμεσα σε αμέτρητα ουράνια τόξα.
Εξωτικές οι παραλίες της Φορταλέζα και της Μπάχια μέσα απο την τροπική φύση την μουσική και τον καυτό ήλιο.
Χώρα της Εβίτα Περόν, και του παθιασμένου ταγκό η Αργεντινή! Ένδοξες πλατείες και κτίρια που μαρτυρούν το παλιό
μεγαλείο της. Το Μπουένος Αιρες, με τον καθεδρικό ναό, το Προεδρικό μέγαρο, τις μεγάλες λεωφόρους, τα πάρκα, τις
αριστοκρατικές συνοικίες Ρεκολέτα και Παλέρμο, το λιμάνι, τους εμπορικούς δρόμους με τα γαλλικά μπιστρό! Και η επαρχία,
ενσάρκωση των μύθων της χώρας με τους καούτσιος, τους Αργεντινούς καουμπόηδες.
Αχανής, με απέραντες πεδιάδες, επιβλητικά βουνά, δάση, λίμνες, παγετώνες, κανάλια και φιόρδ συνθέτουν την Παταγονία!
Ένας τόπος αλλιώτικος, ο ουρανός φαντάζει ατελείωτος, το χρώμα ακτινοβολεί. Η Γη του Πυρός, το «Τέλος του Κόσμου» ένα
ολόκληρο αρχιπέλαγος που αφήνει άναυδο τον επισκέπτη με τους παγετώνες στις χαράδρες των Ανδεων, τα παγωμένα νερά.
Η Ουσουάγια με τα μοναδικούς θαλάσσιους ελέφαντες και τα θαλάσσια θηλαστικά ο Καλαφάτε με τον τεράστιο παγετώνα
Ουψάλα, τα περίφημα στενά του Μαγγελάνου.

Αξεπέραστη Εμπειρία
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ΧΙΛΉ - ΝΉΣΙΑ ΤΟΥ ΠΆΣΧΑ - ΕΚΟΥΑΔΌΡ
Το πιο απομακρυσμένο νησί του πλανήτη, τα Νησιά του Πάσχα που ανακαλύφθηκε την Κυριακή του Πάσχα το 1722 από
τον Ολλανδό θαλασσοπόρο Ρόγκεβεν. Γεμάτο κοκοφοίνικες, εντυπωσιάζει με τους τεράστιους μονόλιθους αγαλμάτων των
ιθαγενών Μοάι με ύψος 21 μέτρα και βάρος 50 τόνους, ένας άθλος και μυστήριο ακόμα για την επιστήμη.
Μυστηριακό ακόμα το περιβάλλον μέσα από τους θρύλους και τις δοξασίες των ντόπιων, χαμηλά πέτρινα σπίτια, εξωτικές
παραλίες κάνουν αυτή την μικροσκοπική κηλίδα μια ξεχωριστή γωνιά του πλανήτη! Γοητεύει η έρημος Ατακάμα, το πιο ξηρό
μέρος στον πλανήτη, στην Χιλή ανάμεσα σε Ινδιάνικα χωριά και λίμνες.
Στην καρδιά των Ανδεων το Εκουαδόρ, η μικρογραφία μιας ολόκληρης ηπείρου. Οι Ανδεις, η ζούγκλα του Αμαζονίου, οι
ακτές του Ειρηνικού ωκεανού, συναντιούνται στην μικρή αυτή χώρα.
Πόλεις με διατηρημένο το ιστορικό τους κέντρο από την εποχή της ισπανικής αυτοκρατορίας, πολύχρωμες ινδιάνικες αγορές
στο ύψος των Ανδεων, ενεργά ηφαίστεια που ξεπροβάλουν πάνω από τα σύννεφα, παρθένα δάση και χιλιόμετρα ακτών με
τεράστια κύματα κατά μήκος του Ισημερινού.
Δίπλα, ενας μικρός κόσμος ζει μόνος του... Τα ηφαιστειογενή νησιά Γκαλαπάγκος γοητεύουν. Ενας παράδεισος, ένα
εργαστήρι της φύσης! 14νησιά που αναδύονται από το εσωτερικό της θάλασσας, καταφύγιο άγριας ζωής και σπάνιων ζωικών
ειδών, θαλάσσιοι λέοντες, ιγκουάνα, πιγκουίνοι, γιγάντιες χελώνες, αετοί. Εικόνες και εμπειρίες μοναδικές!

Μυστήρια & Θρύλοι
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ΕΥΡΏΠΗ
Θησαυροί κρυμμένοι σε κάθε χώρα της Ευρώπης. Κάθε γωνιά έχει και την δική της ιστορία με το παρόν να συναντά το
σήμερα. Ανάκτορα και βασιλείς, κάστρα, λίμνες, μουσεία, αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα συνυπάρχουν αρμονικά μέσα στις
πολύβουες μοντέρνες πρωτεύουσες.
Έργα τέχνης που προκαλούν δέος στην Ιταλία, μοναδική αρχιτεκτονική, αξιοθέατα μνημεία, μουσεία, μόδα, γεύσεις, ύπαιθρος,
κρασί, παραλίες με γραφικούς κόλπους και καταγάλανα νερά. Από τις λίμνες του Κόμο μέχρι το Κάπρι, την Φλωρεντία και τη
Βενετία μέχρι το Βατικανό η Ιταλία είναι μια λατρεμένη χώρα!
Αρχοντιά και κομψότητα σε κάθε μέρος της Γαλλίας. Μποέμικες συνοικίες, αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, μεγαλειώδη
μουσεία. Πολυτελή καταστήματα, ρομαντικές βόλτες στο Σηκουάνα, μοναδικές γαστρονομικές απολαύσεις, μπιστρό.
Ξεκινώντας από το μοναδικό Παρίσι, διανύοντας τις γαλλικές Αλπεις, μέσω των Δρόμων του Κρασιού για την κοσμοπολίτικη
Κυανή Ακτή, τις Κάννες, τη Νίκαια, το Μονακό και το Σεν Τροπέ, το ταξίδι μαγεύει!
Βαλς, παλάτια, Μότσαρτ, Δούναβης, σκι, σοκολάτες είναι όλη η Αυστρία! Πανέμορφες λίμνες, καταπράσινη ύπαιθρος με
παραμυθένιες πόλεις, κλασσική μουσική επιβλητική μπαρόκ αρχιτεκτονική. Ένα ταξίδι σαν ήχος μουσικής! Ισπανία, κάστρα,
μοντέρνες και μεσαιωνικές πόλεις, μουσουλμανικά παλάτια, μπαρόκ καθεδρικοί ναοί! “Ηλιος, αμμώδεις παραλίες, η μαγευτική
οροσειρά των Πυρηναίων,τεράστια πάρκα.
Μαγευτική η Πράγα με την γέφυρα του Καρόλου με τα μαρμάρινα αγάλματα που τη στολίζουν! Μεσαιωνικά καφέ καλντερίμια
στην Παλιά Πόλη, το μαγευτικό κάστρο, τα μπαρόκ κτίρια, οι βόλτες στον ποταμό Μολδάβα. Συναρπάζει η Αγγλία καθε μέρος
της αποτελεί κι ένα ξεχωριστό ταξίδι. Από το μοναδικό Λονδίνο με τις υπέροχες αγορές, τα πάρκα, τις λεωφόρους του, μέχρι
το παραμυθένιο Εδιμβούργο με τους λόφους και τις λίμνες με τα μυθικά τέρατα. Η Σκανδιναβία με τις κοσμοπολίτικες
πόλεις της, τα μοναδικά δάση, τις χιλιάδες λίμνες της και τα φιορδς της με τα ξύλινα σπιτάκια, το Βόρειο Σέλας, χαρίζουν
μοναδικές εικόνες.

Κλασικά Αριστουργήματα
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ΗΝΩΜΈΝΑ ΑΡΑΒΙΚΆ ΕΜΙΡΆΤΑ
Πόλεις κτισμένες στην μέση της ερήμου που κατάφεραν να συνδυάσουν αρμονικά το μοντέρνο με το παραδοσιακό, τον
πολιτισμό της Δύσης με την κουλτούρα της Αραβίας. Τα επιβλητικά αρχιτεκτονικά κτίρια, η χλιδή των ξενοδοχείων, η ποικιλία
των εστιατορίων και η πλούσια τους αγορά εντυπωσιάζουν.

Αμπου Ντάμπι, η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, λάμπει μέσα από την πολυτέλεια της και τα τεχνητά
νησιά. Ανοικτά της ακτής η πόλη - νησί γεμάτη καταπράσινα πάρκα και πανύψηλους ουρανοξύστες. Πανέμορφος ο
παραλιακός δρόμος με το επιβλητικό Μεγάλο Τζαμί, τα γνωστά εμπορικά κέντρα και τα εστιατόρια. Το γνωστό νησί Yas με την
πίστα αγώνων της Formula 1, ένα αχανές θεματικό πάρκο με την υπογραφή της Ferrari. Η μαρίνα πολυτελών σκαφών, γήπεδα
γκολφ, συγκλονιστικά πολυτελή ξενοδοχεία , το Saadiyat, το πιο καλλιτεχνικό τεχνητό νησί του κόσμου, το οποίο ετοιμάζεται
να φιλοξενήσει ναούς της τέχνης, μεταξύ των οποίων ένα ολοκαίνουργιο Λούβρο, και η άκρως εντυπωσιακή γέφυρα της Zaha
Hadid. Ενας προορισμός που ενθουσιάζει ολόχρονα.
Πολυτελή ξενοδοχεία με αρχοντιά και φινέτσα σκορπισμένα με μαεστρία στην πόλη του Ντουμπάι, πάνω στον ποταμό και
κατά μήκος της περίφημης παραλιακής Τζουμέιρα. Πολυεθνικά εστιατόρια, μεγάλα εμπορικά κέντρα σκορπισμένα παντού.
Κάτω από τον καυτό ήλιο σε ένα υπερσύχρονο εμπορικό κέντρο το λευκό χιόνι προσφέρεται για τους λάτρεις του σκι ενώ λίγο
πιο κάτω το κολύμπι με τα δελφίνια είναι μια μοναδική εμπειρία.
Η ζεστή χρυσή άμμος, τα θαλάσσια σπορ και οι υπηρεσίες των υπερ πολυτελή ξενοδοχείων μαγεύει. Μια βόλτα με φελούκες
το βράδυ μέσα στον ποταμό ανάμεσα στα πανύψηλα πολυτελή κτίρια, γοητεύει. Η πολυτέλεια άφθονη και πληθωρική
σε κάθε της γωνιά.

Πολυτελή Αναμνήσεις
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ΕΝ ΠΛΩ... ΣΤΙΣ ΘΆΛΑΣΣΕΣ & ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΎΣ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ
Η υπέρτατη εμπειρία διακοπών, η περιπέτεια μιας ζωής!
Ο συνδυασμός της πολυτέλειας και της άνεσης με την απόλυτη ηρεμία του γαλάζιου της θάλασσας, των ωκεανών, των
ποταμών!
Κάθε λιμάνι και μια ιστορία, χρώματα, γεύσεις, λαοί! Κρουαζιέρες που σπρώχνουν τα όρια της φαντασίας, υπερβαίνουν τις
προσδοκίες σαλπάροντας σε μαγικούς προορισμούς. Κάθε στιγμή εν πλω είναι αξέχαστη! Πολυτελή καμπίνες, πολυεθνικά
εστιατόρια με γαστρονομικές απολαύσεις , εξωτικά κοκτέιλ, φαντασμαγορικά σώου! Από τα ζεστά νερά της Καραϊβικής μέχρι
τα δαντελωτά φιόρδ στην Σκανδιναβία, την Διώρυγα του Παναμά μέχρι την Ευρώπη και τον Ειρηνικό η κάθε κρουαζιέρα
επιφυλάσσει μια ανάμνηση ζωής!
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι όροι συμμετοχής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δήλωσης συμμετοχής.
1.

Ευθύνη διοργανωτή: Ο διοργανωτής ενεργεί ως μεσάζων και ως αντιπρόσωπος όσον αφορά στις αεροπορικές εταιρείες, θαλάσσιες,
μεταφορές, ξενοδοχεία και άλλες υπηρεσίες εδάφους. Δε φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή και διαφοροποίηση
του δρομολογίου λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και εξαιρείται από οποιαδήποτε ευθύνη για
απώλεια, προσωπική βλάβη ή ζημία που οφείλεται σε λόγους, ανωτέρας βίας ή / και άλλους λόγους έκτος του ελέγχου της εταιρείας,
συμπεριλαμβανομένης απώλειας, κλοπής, ή ζημίας ή καθυστέρησης στην παράδοση αποσκευών, καθώς επίσης και αλλαγές ξενοδοχείων
ή και πτήσεων λόγω υπερ κρατήσεων (over bookings).

2.

Ευθύνες και δικαιώματα καταναλωτή: Οι εκδρομείς είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων που
χρειάζονται για να ταξιδεύουν ( διαβατήριο, βίζας κάρτα εμβολιασμού κ.λ.π). Αν κατέχουν ξένο διαβατήριο οφείλουν να το γνωστοποιήσουν
έγκαιρα στην εταιρία μας.

3.

Ευθύνες αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εταιρειών: Υπόκεινται στις διεθνείς συμβάσεις και στους ειδικούς όρους με βάση στους οποίους
εκδίδονται τα εισιτήρια. Όπου επιβάτες έχουν δικαίωμα αποζημίωσης με βάση την σχετική οδηγία της Ε. Ε., για άρνηση επιβίβασης/ακύρωση
ταξιδιού εκ μέρους Ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, θα πρέπει να εξασκούν το δικαίωμα τους απευθείας με τις αερογραμμές.

4.

Ξενοδοχεία: Η επιλογή γίνεται με βάση την επίσημη κατηγορία κατάταξης από τον επίσημα αναγνωρισμένο τουριστικό οργανισμό της χώρας
προορισμού. Τα δωμάτια παραλαμβάνονται στις 14:00 και παραδίδονται στις 10:00.

5.

Διαδικασία κράτησης: Για την κράτηση πακέτου απαιτείται η προκαταβολή του 30% του συνολικού ταξιδιού. Πλήρη εξόφληση γίνεται 15
μέρες πριν την αναχώρηση.

6.

Ακύρωση συμμετοχής: Οι ακυρώσεις συνεπάγονται τις ακόλουθες επιβαρύνσεις: (α) Μέχρι 30 ή περισσότερες μέρες πριν από την
αναχώρηση, παρακράτηση της προκαταβολής, (β) 29-15 ημέρες πριν από την αναχώρηση 50% του συνολικού κόστους του ταξιδιού, (γ) 14-0
ημέρες (no show) χρέωση 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

7.

Παράπονα εκδρομέων: Η υποβολή παραπόνων, θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της εκδρομής, γνωστοποιώντας στον τοπικό
αντιπρόσωπο της εταιρίας μας ή απευθείας στα γραφεία μας το πρόβλημα, για να γίνει προσπάθεια επίλυσης του. Δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτό παράπονο μετά την επιστροφή στην Κύπρο, εάν αυτό δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως και αν δεν έχει δοθεί ο κατάλληλος
χρόνος για να επιλυθεί το πρόβλημα επί τόπου.

8.

Εγγύηση - Ασφάλιση: Η εταιρεία μας είναι δεόντως καλυμμένη με βάση τις πρόνοιες του νόμου 51/(1)/98 ώστε ο καταναλωτής να καλύπτεται
σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του διοργανωτή.

9.

Τιμές: Οι τιμές των πακέτων μας όπως επίσης και τα αναλυτικά μας προγράμματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας και θα ενημερώνονται
ανάλογα με την περίοδο.
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ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΜΑΣ
H Holiday Tours Ltd ιδρύθηκε το 1967, και έκτοτε εστιάζει στην εταιρική, ατομική και εξατομικευμένη
εξυπηρέτηση πελατών. Μέσα από την πολυετή εμπειρία και τον επαγγελματισμό μας, προσφέρουμε υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες για τις ασφαλείς και αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες των πελατών μας.
•

Αεροπορικά Εισιτήρια

•

Κρατήσεις ξενοδοχείων

•

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων

•

Ασφάλεια Ταξιδιού

•

Εταιρικά Ταξίδια

•

Οργανωμένα Πακέτα Διακοπών

•

Πολιτιστικά & θεματικά Ταξίδια

•

Γαμήλια Ταξίδια

•

Κρουαζιέρες Πολυτελείας & Ποταμόπλοια

•

Διοργάνωση Συνεδρίων

•

Διοργανώσεις Εκδηλώσεων & Γάμων

•

Οινοποιείο – Οίνου Γης , Όμοδος
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Ταξίδια Νεονύμφων - Εμπειρίες Ζωής...

Τ. 22 66 68 88 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ
WWW.HOLIDAYTOURS.COM.CY

