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∆ΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το δεύτερο σε μέγεθος νησί της Καραϊβικής μπορεί να μαγέψει και
εσάς, όπως τον Χριστόφορο Κολόμβο, με το ιστορικό παρελθόν
του, με τις μοναδικές κάτασπρες ακτές του που σκιάζονται από
πολυάριθμους κοκκοφοίνικες, με τα υπέροχα βουνά και ποτάμια
που δίνουν τη δυνατότητα για υπαίθριες δραστηριότητες, με τις
πολυάριθμες γιορτές και με των υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες
των μονάδων του. Μην παραλείψετε να κάνετε ιππασία στην
παραλία ή στα βουνά, εκδρομή-σαφάρι στις ακτές, συνδυάζοντας
και καταδύσεις σε πολύχρωμους κοραλλιογενείς υφάλους, επίσκεψη
σε πάρκο να γνωρίσετε την ποικιλία των πουλιών και ζώων ή να
κολυμπήσετε με δελφίνια.

9 μέρες από € 1340 (εκτός περιόδου εορτών)
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό,
Μεταφορές, 7 διανυκτερεύσεις σε 5* ξενοδοχείο τύπου Grand
Palladium Palace Resort & Spa ή παρόμοιο με υπηρεσίες Αll
Ιnclusive (όλα τα γεύματα και τα ποτά), καθημερινή πρωϊνή και
βραδινή ψυχαγωγία με θεματικά shows εντός του ξενοδοχείου,
Υπηρεσίες Τοπικού αγγλόφωνου αντιπρόσωπου και Πολλές
δραστηριότητες στα ξενοδοχεία: όλα τα θαλάσσια σπορ, γκολφ,
τένις, beach-voley, snorkel κ.λ.π.

ΜΕΞΙΚΟ / ΡΙΒΙΕΡΑ ΜΑΓΙΑ
Τυρκουάζ νερά κρύβουν τον εκθαμβωτικό υποβρύχιο κόσμο
των κοραλλιογενών υφάλων. Λευκές αμμουδιές και πυκνή ζούγκλα
χρωματίζουν τη λεπτή λωρίδα της Καραϊβικής. Μυστηριακοί ναοί των
Μάγια επιζούν δίπλα στο αρχιτεκτονικό παραλήρημα
των ξενοδοχειακών μονάδων. Το Κανκούν, η Ριβιέρα Μάγια και
η Πλάγια Ντελ Κάρμεν παραμένουν ο απόλυτος ταξιδιωτικός
προορισμός, η πόλη της χλιδής, των απολαύσεων, αλλά κι ένας
τροπικός παράδεισος που συντηρεί τη μεξικάνικη κουλτούρα.
Ζήστε την περιπέτεια της ζούγκλας Σελ Χα, κολυμπήστε σε υπόγειες
λίμνες και ποτάμια ή μαζί με τροπικά ψάρια, διασκεδάστε στην
5η λεωφόρο και επισκεφθείτε τους θρυλικούς ναούς των Μάγια
στο Τουλούμ και στο Τσιτσέν Ιτζά!
9 μέρες από € 1290 (εκτός περιόδου εορτών)
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό,
μεταφορές, 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* τύπου Grand Sirenis
Riviera Maya Resort & Spa ή παρόμοιο με υπηρεσίες All Inclusive
(όλα τα γεύματα και τα ποτά), καθημερινή πρωινή και βραδινή
ψυχαγωγία με θεματικά shows εντός του ξενοδοχείου, υπηρεσίες
τοπικού αγγλόφωνου αντιπρόσωπου και πολλές δραστηριότητες
στα ξενοδοχεία: όλα τα θαλάσσια σπορ, γκολφ, τένις, beach-volley,
snorkel, καταδύσεις κλπ.

• Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους και αφορούν έγκαιρες κρατήσεις
Όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν: φόρους αεροδρομίων, επίναυλο καυσίμων και δεν αφορούν εορταστικές περιόδους και αργίες.
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ΜAYΡΙΚΙΟΣ
Στη νοτιοδυτική πλευρά του Ινδικού βρίσκεται ένα νησί που ταιριάζει
σε όλους. Σε νεόνυμφους, οικογένειες, παρέες, ζευγάρια, αλλά και
μόνους ταξιδιώτες. Γιατί εδώ, όλο το χρόνο ο καιρός είναι υπέροχος,
η φύση καταπράσινη, τα ξενοδοχεία έχουν δελεαστικές προσφορές
και η ζωή κυλά παραδεισένια. Δεν βαριέσαι ποτέ, έχεις πάντα κάτι
να κάνεις, πάντα κάτι να νέο να δεις, γιατί ο Μαυρίκιος δεν είναι
μόνο παραλίες. Εδώ, η Beachcomber, ειδικά το καλοκαίρι, έχει τις
καλύτερες τιμές του χρόνου για όσους θέλουν να γιορτάσουν τον
γάμο ή την επέτειό τους με ή χωρίς τα παιδιά, για όσους θέλουν
προσιτή πολυτέλεια σε ένα από τα ομορφότερα σκηνικά τοπία του
Ινδικού. Κάντε διακοπές από το άγχος σε οποιοδήποτε από τα 8
πασίγνωστα Resorts και εκμεταλλευθείτε τις αναρίθμητες προσφορές!
8 μέρες στο "Le Mauricia 4*" από € 1150 (εκτός περιόδου εορτών)
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό,
μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο και 5 διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Η εταιρεία μας έχει εξασφαλίσει τις καλύτερες τιμές
με μεγάλες εκπτώσεις σε γαμήλια ταξίδια. Η επιλογή είναι δική σας ανάμεσα
σε 4*+ ή 5* Deluxe Resorts: • ROYAL PALM • DINAROBIN • PARADIS •
TROU AUX BICHES • SHANDRANI • VICTORIA • CANONNIER • MAURICIA

ΜΑ∆ΕΡΑ
Στον Ατλαντικό ωκεανό, δυτικά του Μαρόκου και λίγο βορειότερα
από τα Κανάρια Νησιά, ένα όμορφο σύμπλεγμα νησιών με πυκνή
βλάστηση, που ανήκει στην Πορτογαλία, είναι πόλος έλξης
τουριστών και φημίζεται για το κρασί της, τα φθηνά ψώνια και τις
καλές κλιματολογικές συνθήκες καθ’ όλη την διάρκεια του έτους! Ψηλά
καταπράσινα βουνά, υπέροχες διαδρομές με ευωδιές από τροπικά
λουλούδια, υψηλών προδιαγραφών καταβάσεις σε καταρράκτες,
μικρές οργανωμένες κρουαζιέρες σε εξωτικές παραλίες, εξωτικά
φρούτα, άφθονα θαλασσινά εδέσματα, διάσημο γευστικό κρασί, μία
πρωτεύουσα με άρωμα Πορτογαλίας, παράδεισος πολύ οικονομικών
αγορών, πλούσια χλωρίδα και πανίδα και όλα αυτά σε συνδυασμό με
το τροπικό κλίμα, κάνουν τη Μαδέρα έναν μοναδικό προορισμό
για τον επισκεφθείς όλο τον χρόνο!
5 μέρες από € 590 (εκτός περιόδου εορτών)
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό,
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Διαμονή σε ξενοδοχείο 5*
τύπου Melia με πρωινό. Δυνατότητα επέκτασης με μικρό κόστος και
με διαμονή στη Λισσαβόνα.

• Τα παραπάνω πακέτα έχουν υπολογιστεί με τους οικονομικότερους ναύλους και αφορούν έγκαιρες κρατήσεις
Όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν: φόρους αεροδρομίων, επίναυλο καυσίμων και δεν αφορούν εορταστικές περιόδους και αργίες.
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ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
115 νησιά στον Ινδικό ψάχνουν την ταυτότητά τους από τις
Αφρικανικές, Ινδικές, Αγγλικές και Γαλλικές παραδόσεις. Φιλόξενοι
επίγειοι παράδεισοι, κάθε νησί προσφέρει οργανωμένες καταδύσεις,
μοναδικές κρεολέζικες γεύσεις, πλούσιες αγορές (εξωτικοί πίνακες,
παραδοσιακές κατασκευές, παρεό, λικέρ από την σπάνια καρύδα
Κόκκο Ντελ Μαρ), βόλτες με βοϊδάμαξες, περιηγήσεις σε τροπικά
δάση και καταρράκτες, μοναδικές εικόνες από τα θαλάσσια πάρκα και
τις οργανωμένες καταδύσεις.
Οι μέρες στις Σεϋχέλλες μοιάζουν με πίνακες του Νταλί, ενώ οι νύχτες
πλημμυρίζουν από χορούς Μουτία και ποτά της Αγάπης. Ο κατά
πολλούς κήπος της Εδέμ βρίσκεται εκεί και περιμένει να φιλοξενήσει
όλους τους λάτρεις της πλούσιας τροπικής βλάστησης, των υπέροχων
χρωμάτων της θάλασσας και των εξωτικών ρυθμών.
Σανδάλια - παρεό - κοκτέιλ - αντηλιακό
...και πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες!
8 μέρες από € 1150 (εκτός περιόδου εορτών)
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό,
6 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* τύπου Bliss Boutique Hotel
ή παρόμοιο με πρωινό, μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο.
• Το παραπάνω πακέτο έχει υπολογιστεί με τους οικονομικότερους
ναύλους και αφορούν έγκαιρες κρατήσεις.

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Aurora Borealis, Βόρειο Σέλας Φινλανδίας

Ο λαμπερός χορός του φωτός είναι το ωραιότερο φαινόμενο της φύσης! Οι
"κουρτίνες" του ανοιχτού πράσινου - κυρίως - φωτός, παιχνιδίζουν στον ουρανό
κοντά στον Βόρειο και τον Νότιο πόλο. Το αποτέλεσμα των φορτισμένων
σωματιδίων που απελευθερώνει η ατμόσφαιρα του ήλιου και η σύγκρουσή τους με
την ατμόσφαιρα της γης, είναι η επιστημονική απάντηση του φαινομένου. Ιδανική
περίοδος είναι η χειμερινή, όπου λόγω της μεγάλης διάρκειας του σκότους, το
φαινόμενο είναι καθαρότερο και με διάρκεια. Μερικές από τις χώρες - περιοχές,
που "βλέπουν" καλά το φαινόμενο αυτό και οργανώνουν ιδανικές εκδρομές είναι:
ο Καναδάς, η Φινλανδία, η Γροιλανδία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η
Σκωτία, η Ρωσία, η Νέα Ζηλανδία. Η Αυγή του Βορρά ή του Νότου αντίστοιχα,
σχετίζεται με πολλούς μύθους, ιστορίες και παραδόσεις ανά πολιτισμό. Με
πρώτο παρατηρητή του φαινομένου τον Αριστοτέλη, όλοι αναφέρονται σε αυτό το
εντυπωσιακό φαινόμενο, που σίγουρα θα θέλατε να δείτε και εσείς!!!
Η εταιρεία Manessis, εμπνεύστηκε από αυτό το φαινόμενο και
σας προσφέρει ταξιδιωτικά πακέτα για όλες τις χώρες στις οποίες
οργανώνονται τέτοιου είδους εκδρομές.
4ήμερο εκδρομικό πακέτο δραστηριοτήτων.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο από € 1990
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean / Finnair / Alitalia. Μεταφορά από
και προς το αεροδρόμιο του Άϊβαλο της Φινλανδίας. 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
Kakslauttanen - σε μικρό γυάλινο Ιγκλού. Πρωινό και δείπνο καθημερινά. Μεταφορά και
είσοδο στο σπίτι του Άγιου Βασίλη (1 ½ ώρα). Ξενάγηση και χρήση του Αρκτικού resort
με Sauna Ice pool, Igloos, Snow chapel & Ice bar – με ζεστό αλκοολούχο ποτό.
3ωρη εκδρομή - το κυνήγι του Σέλαος με Snowmobile. Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν: φόρους αεροδρομίων, επίναυλο καυσίμων και δεν αφορούν εορταστικές περιόδους και αργίες.
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ΜΑΛ∆ΙΒΕΣ
Απόλυτα τροπικά, τα 1.500 μικρά νησιά του Ινδικού, αλλά και πλούσια
σε ενδιαφέροντα, προσφέρονται για το μαγευτικό εξωτικό τοπίο τους,
τις ανεπανάληπτες υποβρύχιες δραστηριότητες, τα βραδινά ψαρέματα,
τις ρομαντικές βαρκάδες στο δειλινό, το παζάρι σε αντικείμενα λαϊκής
τέχνης, αντίκες και παρεό, τις κοντινές εκδρομές σε άλλα νησιά και για
πολύ χαλάρωση! Με μόνη φροντίδα το μεγάλωμα των φοινικόδεντρων,
σας περιμένουν εδώ φιλόξενοι άνθρωποι για να μοιραστούν μαζί σας
τις λευκές παραλίες και τα γαλαζοπράσινα νερά, με φόντο τον απέραντο
ορίζοντα.
Οι Μαλδίβες φημίζονται για την σπάνια υποθαλάσσια ομορφιά τους. Η
αφθονία των ψυχεδελικών χρωμάτων, του πλούτου και της ποικιλίας της
υποθαλάσσιας ζωής, γοητεύουν τους καταδύτες και τους snorkelers από
τότε που ανακαλύφθηκαν ως καταδυτικός προορισμός.
Επιλέξτε πλούσιες ανέσεις με τις ειδικές τιμές της Manessis Travel
Bandos Island 4* Όχι απλώς ένα θέρετρο, αλλά και μία υπόσχεση
αξέχαστης εμπειρίας που περιμένει να την ανακαλύψετε. Ειδικές τιμές για
έγκαιρες κρατήσεις και με ημιδιατροφή. Από € 1790 κατ΄ άτομο,
(εκτός περιόδου εορτών)
Το παραπάνω πακέτο έχει υπολογιστεί με τον οικονομικότερο ναύλο της Turkish και
για 5 Διανυκτερεύσεις στις Μαλδίβες, μαζί με τις εσωτερικές μεταφορές.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ
ΤΑΪΤΗ - ΜΟΥΡΕΑ - ΜΠΟΡΑ ΜΠΟΡΑ
Ή πιο απλά, ο παράδεισος πάνω στη Γη. Για χάρη της έγινε ανταρσία
στο Μπάουντι, ο Γκωγκέν άφησε τις Κάτω Χώρες και ο Μάρλον
Μπράντο το Χόλυγουντ!!! Στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού, η Ταϊτή,
η Μουρέα, η Μπόρα Μπόρα και τα άλλα 118 νησιά της Γαλλικής
Πολυνησίας συνθέτουν μία μαγευτική συμφωνία ομορφιάς και
γαλήνης.
Ο συνδυασμός των "Χαμηλών" και των "Ψηλών" καταπράσινων
νησιών, αποτελεί ένα μείγμα από καταγάλανες θάλασσες,
απαλές άσπρες ακτές, κοραλλιογενείς υφάλους και πολύ πλούσια
Πολυνησιακή κουλτούρα. Εκεί όπου η γη αγαπά περισσότερο τον
εαυτό της, εκεί θα βρείτε και την περισσότερη ομορφιά. Σε αυτόν
τον προνομιούχο τόπο είναι σίγουρο ότι θα συναντήσετε ηθοποιούς,
ποιητές και ρομαντικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο, γιατί η Ταϊτή
αντιπροσωπεύει το όνειρο του ρομαντισμού.
13 μέρες από € 3800 (εκτός περιόδου εορτών)
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω Παρισιού & Λος Άντζελες.
Διαμονή σε βίλλες με πρωινό (2 διανυκτερεύσεις Ταϊτή Relais Fenua,
4 διανυκτερεύσεις Μουρέα Green Lodge, 4 διανυκτερεύσεις Ταχάα
Fare Pea Iti). Εσωτερικές πτήσεις Ταϊτή-Μουρέα-Μπόρα Μπόρα-Ταϊτή.
Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια της Πολυνησίας. Καλωσόρισμα
με γιρλάντες από λουλούδια και κοχύλια. 3 δραστηριότητες. Ταξιδιωτική
ασφάλεια αστικής ευθύνης. Ενημερωτικά έντυπα.

Όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνουν: φόρους αεροδρομίων, επίναυλο καυσίμων και δεν αφορούν εορταστικές περιόδους και αργίες.
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