Adventure
Honeymoons

Χ

ειμερινά καταφύγια, άγονες έρημοι, τροπικές ζούγκλες και γαλάζιοι ωκεανοί - η περιπέτεια
σας περιμένει στα πιο απίστευτα τοπία του κόσμου. Εάν έχετε πάθος για εξερεύνηση
εντυπωσιακών προορισμών, σας δίνουμε μια μικρή γεύση μερικών εκ των καλύτερων
μας προτάσεων για να εμπνευστείτε για το ταξίδι των ονείρων σας.
Όποιον τρόπο ταξιδιού και να προτιμάτε, οργανωμένο ή ατομικό, διαθέτουμε λύσεις όχι απλά να
συναντάνε τις επιθυμίες σας, αλλά να τις ξεπερνούν.

Adventure
Honeymoons

Οπότε τι θα επιλέξετε? Ν’ ανακαλύψετε τη Χαμένη Πόλη των Ίνκας στο Μάτσου Πίτσου? Να
χαρείτε την ηρεμία, ησυχία και φυσική ομορφιά της Ισλανδίας? Ή να κάνετε σαφάρι με 4x4
στον εθνικό πάρκο Serengeti στην Τανζανία? Απλά μην παραλείψετε να πάρετε μαζί σας τα
πιο άνετα παπούτσια, έξτρα μπαταρίες για τη φωτογραφική μηχανή και την καλύτερη δυνατή
διάθεση για περιπέτεια!

AdventureHoneymoons

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Η Ινδονησία αποτελεί την τέλεια λύση για όσους ψάχνουν για περιπέτεια. Ένας μοναδικός και εξαιρετικά ποικιλόμορφος προορισμός γεμάτος συγκλονιστικές εικόνες! Ηφαιστειογενή νησιά με αμέτρητους
ορυζώνες και κατάφυτα βουνά, απέραντες αμμουδιές και πανέμορφοι κοραλλιογενείς ύφαλοι, αχανείς ζούγκλες με καταφύγια άγριας πανίδας, οι άνθρωποι των πόλεων και οι αρχέγονες ορεσίβιες φυλές
δημιουργούν ένα πολύπλευρο μωσαικό εθίμων, γλωσσών και πολιτισμών. Ανακαλύψτε το πανέμορφο Μπαλί, τα υπέροχα κοραλλιογενή νησάκια Gillis, τους αρχαιολογικούς θησαυρούς στην Ιάβα, αλλά και
την άγρια βλάστηση της Σουμάτρα και του Βόρνεο…
TOP ADVENTURE SIGHTS

Οι «άνθρωποι του δάσους»

Borobudur

Πλεύστε στην αδιαπέραστη ζούγκλα

Αντιμετωπίστε τους δράκους

Ελάτε σε επαφή με υπέροχους ουρακοτάγκους
στο Bukit Lawang,
κοντά στην πρωτεύουσα της Σουμάτρας, το Medan

Ο μεγαλύτερος βουδιστικός ναός στο κόσμο
βρίσκεται στο νησί της Ιάβα και αποτελεί
το σημαντικότερο αρχαιολογικό θησαυρό
της χώρας.

Πλεύση ανάμεσα σε μαγκρόβια βλάστηση και
πρωτόγονα χωριά στον μεγαλύτερο ποταμό
της χώρας, τον Sungai Kapuas.

Συναντήστε τη μεγαλύτερη σαύρα του κόσμο
στο άγονο νησί Κόμοδο ή
στο ατμοσφαιρικό Rinca.

Γιατί
να επιλέξω
τον προορισμό
• Γνήσια ταξιδιωτική εμπειρία

Ανακαλύψτε το βυθό

Κατακτήστε την κορυφή

Η Ινδονησία διαθέτει μερικά
από τα καλύτερα σημεία για καταδύσεις
στον κόσμο, μερικά ακόμη
εντελώς ανεξερεύνητα.

Η ανάβαση στην κορυφή του ηφαιστείου Ranjani
στο νησί Lombok αποτελεί απίστευτη εμπειρία και
σωματική δοκιμασία. Θαυμάστε τη λίμνη
στο κρατήρα του.

• Συνδυάζει πολιτιστικό ενδιαφέρον
με υπέροχη φύση, αλλά και ξεκούραση με καταπληκτικές παραλίες και βυθό
• Μερικά από τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο στο Μπαλί
• Φιλικοί άνθρωποι και εντυπωσιακά τοπικά φεστιβάλ και έθιμα
• Πολύ καλή αεροπορική σύνδεση από/προς Ελλάδα
• Χαμηλό κόστος τοπικών υπηρεσιών
• Καλές καιρικές συνθήκες τους καλοκαιρινούς μήνες (Μάιος – Οκτώβριος)

Τιμή κυμαίνεται από 1.500 - 3.000 € κατ’ άτομο

AdventureHoneymoons

“Straddling the Equator, Indonesia is an astonishing collection of islands, landscapes and cultures that make up the largest
archipelago in the world. Boasting over 18,000 islands, 300 languages and a rich diversity of customs, cuisines and wildlife,
the world’s fourth most populous country is also one of its last great frontiers.”
From our South East Experts

Ινδονησία

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Κόσμος διαφορετικός, κόσμος μυστηριακός και μαγευτικός. Προορισμός για όσους θέλουν να νιώσουν κάτι το διαφορετικό, το μοναδικό. Η θρησκευτικότητα, η πνευματικότητα, οι ύμνοι και οι παραδόσεις χιλιάδων
ετών ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε άλλη διάσταση. Τα μεθυστικά μυρωδικά και έντονα μπαχαρικά σε τοπικές αγορές, οι μοναδικές χειροτεχνίες και τα υφάσματα υψηλής ποιότητας, η βουδιστική και η ινδουιστική τέχνη
συνεπαίρνουν τον ταξιδιώτη. Οι απόκρημνοι ναοί, οι λεπτές σιλουέτες μοναχών και πιστών που ψέλνουν στο δειλινό, οι ψαράδες πάνω στα καλάμια, οι χρυσές αμμουδιές του ινδικού ωκεανού, τα υψίπεδα του νότου
με συναρπαστικές διαδρομές και το καλύτερο τσάι του κόσμου, ο εξαιρετικός αρχαιολογικός πλούτος, τα υπέροχα αποικιακά κτίσματα… Ένα ολοκληρωμένο ταξιδιωτικό παζλ που θα σας μαγέψει!
TOP ADVENTURE SIGHTS

Κατακτήστε την κορυφή

Δείτε «το 8ο θαύμα του κόσμου» (Sigiriya)

Περιπλανηθείτε στο Εθνικό πάρκο Yala

Η ανάβαση στο Adam’s Peak αποτελεί σημαντικό
προσκύνημα καθώς πιστεύεται ότι στην κορυφή
υπάρχει το ίδιο το αποτύπωμα του Βούδα.
Για τους λάτρεις της πεζοπορίας, η ανάβαση
προσφέρει μαγικές - και αινιγματικές - εικόνες.

Ανεβείτε στον ιερό βράχο, όπου θα θαυμάσετε
τα απομεινάρια παλατιού της αρχαίας πρωτεύουσας
με μοναδικές βραχογραφίες, τάφρο και
προηγμένους υδάτινους κήπους. Επίσης προσφέρει
καταπληκτική θέα στη γύρω τροπική βλάστηση,
ιδίως κατά το ηλιοβασίλεμα.

Το δημοφιλέστερο και καλύτερο εθνικό πάρκο
της Σρι Λάνκα, σπίτι για πουλιά, πιθήκους,
κροκόδειλους και ελέφαντες, καθώς και
το μεγαλύτερο πληθυσμό λεοπάρδαλης.

Γιατί
να επιλέξω
τον προορισμό
• Συνδυάζει πολιτιστικό ενδιαφέρον με υπέροχη φύση,
αλλά και ξεκούραση με ωραίες παραλίες
• Σαφάρι σε μοναδικά εθνικά πάρκα
• Χαλαρωτικά μασάζ Ayurveda
• Μεθυστικά μπαχάρια και πλούσια κουζίνα

Συναντήστε φάλαινες και δελφίνια

• Φιλικοί άνθρωποι και εντυπωσιακά τοπικά φεστιβάλ και έθιμα

Αρπάξτε το κύμα για να δείτε από κοντά
τις μπλε φάλαινες ή τα ανεπανάληπτα
ακροβατικά των δελφινιών.

• Χαμηλό κόστος τοπικών υπηρεσιών
• Πολύ καλή αεροπορική σύνδεση από/προς Ελλάδα

Τιμή κυμαίνεται από 1.500 – 2.500 € κατ’ άτομο για πακέτα 9 έως 13 ημερών
Συνδυάζεται με: Μαλδίβες, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι

AdventureHoneymoons

“Sri Lanka is one of the world’s most exotic and beautiful islands - with ancient cities, thick jungle,
miles of palm-fringed beaches, a unique culture and warm, friendly people.”
From our India & The Subcontinent Experts

Σρι Λάνκα

ΙΝΔΙΑ

Ινδική χερσόνησος... Κόσμος διαφορετικός, κόσμος μυστηριακός και μαγευτικός. Προορισμός για λίγους, για όσους θέλουν να νιώσουν κάτι το διαφορετικό, το μοναδικό. Η θρησκευτικότητα, η πνευματικότητα, οι ύμνοι
και οι παραδόσεις χιλιάδων ετών ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε άλλη διάσταση. Μεθυστικά μυρωδικά και έντονα μπαχαρικά σε πολύχρωμες τοπικές αγορές. Μοναδικές χειροτεχνίες και υφάσματα υψηλής ποιότητας,
ινδουιστική και βουδιστική τέχνη συνεπαίρνουν τον ταξιδιώτη. Απόκρημνοι ναοί και οι σιλουέτες μοναχών και πιστών που ψέλνουν στο δειλινό, μοναδικό σαφάρι στα χνάρια του τίγρη της Βεγγάλης, αλλά και υπέροχες
χρυσές αμμουδιές με κρυστάλλινα νερά στα νότια της χώρας. Ένα ολοκληρωμένο ταξιδιωτικό πάζλ με φόντο τα Ιμαλάια, τις πάντα χιονισμένες βουνοκορυφές που σου παίρνουν την ανάσα...
TOP ADVENTURE SIGHTS

Περιπλανηθείτε
στο Εθνικό Πάρκο Bandhavgarh
Βαθιά χωμένο στις ανατολικές εκτάσεις
της Madhya Pradesh, το πάρκο είναι πλούσιο
σε πανίδα και χλωρίδα, με βασικό πόλο έλξης
τις τίγρεις και τις λεοπαρδάλεις.

Περπατήστε στο Zanskar
Άγονο σεληνιακό τοπίο το οποίο κόβει την ανάσα.
Σας περιμένουν απαιτητικά μονοπάτια
προς διάσχιση.

AdventureHoneymoons

Διασχίστε το δρόμο των Ιμαλαϊων

Πλωτή περιπέτεια στην Κεράλα

Ο επικός δρόμος των Ιμαλαϊων (Manali-Leh)
αποτελεί το δημοφιλέστερο τρόπο προσέγγισης
στο Λαντάκ. Εξωπραγματικές εικόνες της μαγείας
της σκεπής του κόσμου.

Νωχελική διάσχιση ποταμών
μέσω τροπικής βλάστησης
στα υδάτινα μονοπάτια του Ινδικού νότου.

Γιατί
να επιλέξω
τον προορισμό
• Συνδυάζει πολιτιστικό ενδιαφέρον με υπέροχη φύση,
αλλά και ξεκούραση με ωραίες παραλίες
• Σαφάρι σε μοναδικά εθνικά πάρκα
• Χαλαρωτικά μασάζ Ayurveda
• Μεθυστικά μπαχάρια και πλούσια κουζίνα
• Φιλικοί άνθρωποι και εντυπωσιακά τοπικά φεστιβάλ και έθιμα
• Χαμηλό κόστος τοπικών υπηρεσιών
• Πολύ καλή αεροπορική σύνδεση από/προς Ελλάδα

Τιμή κυμαίνεται από 1.000 – 2.500 € κατ’ άτομο για πακέτα 7 έως 18 ημερών
Συνδυάζεται με: Νεπάλ, Μαλδίβες, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι
“I have travelled extensively throughout this incredible country and it still keeps drawing me back.
There is something truly magical about this land, full of vibrancy, color and steeped in history. From the desert and fort cities of
Rajasthan to the backwaters and tea plantations of Kerala, nothing can fully prepare you for India, but perhaps the one thing
that best encapsulates this extraordinary country is the ability to inspire, frustrate, thrill and confound all at once.”
From our India & The Subcontinent Experts

Ινδία

ΤΑΫΛΑΝΔΗ

Ταϋλάνδη, το παλιό Σιάμ. Το Βασίλειο της Νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται ανάμεσα στη Βιρμανία, τη Μαλαισία, τον κόλπο του Σιάμ, την Καμπότζη και το Λάος. Η χώρα προσφέρει ξεχωριστές ομορφιές,
πλούσια ιστορία και πολιτιστική παράδοση. Το φυσικό τοπίο της συνθέτουν οι αμέτρητες ακρογιαλιές με τα σμαραγδένια νερά καθώς και πολλά νησιά με παραδεισένια βλάστηση, όπως τα διάσημα Πούκετ,
Σαμούι, Πι Πι, Κο Τσανγκ και Κράμπι. Πρωτεύουσα είναι η Μπανγκόκ, η οποία έχει χτιστεί στις όχθες του ποταμού Chao Phraya και συνδυάζει με απόλυτη ισορροπία τα παλιά και τα νέα στοιχεία της χώρας
εντυπωσιάζοντας τον επισκέπτη. Ένα ταξίδι στη μακρινή Ταϋλάνδη, σας υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη!
TOP ADVENTURE SIGHTS

Επισκεφθείτε την παλιά πρωτεύουσα
(Ayutthaya)

Περιπλανηθείτε
στο Εθνικό Πάρκο Khao Yai

Τα ποταμόπλοια και τα ποδήλατα αποτελούν
τον καλύτερο τρόπο να περιηγηθεί κάποιος
στον εξαιρετικό αυτό αρχαιολογικό θησαυρό.

Εύκολα μονοπάτια και ημερήσιες εκδρομές,
νυχτερινά σαφάρι και πλήθος πιθήκων και
παραδεισένιων πουλιών συνθέτουν
μία αξέχαστη εμπειρία.

Το Χρυσό Τρίγωνο
Η Βόρεια Ταϋλάνδη αποτελεί τέλειο προορισμό
για όσους αναζητούν φύση, γνωριμία με ορεσίβιες
φυλές και μοναδικούς βουδιστικούς ναούς.

Με το τρένο του θανάτου
πάνω από τον ποταμό Κβάι
Η πιο γραφική σιδηροδρομική γραμμή τη χώρας
είναι ταυτόχρονα και η πιο ιστορική,
κατασκευασμένη κατά τη διάρκεια
του 2ου παγκοσμίου πολέμου.

Γιατί
να επιλέξω
τον προορισμό

Ανάβαση βράχων
στην θάλασσα Αντάμαν
Ακόμη και οι αρχάριοι αναβάτες μπορούν να βρουν
ανεπανάληπτες διαδρομές στο Ko Yao Noi, Phi Phi
και την χερσόνησο Railay.

Επισκεφτείτε το ναό της τίγρης
Μοναδική εμπειρία να έρθετε σε επαφή
με το υπέροχο αυτό πλάσμα βοηθώντας
τους μοναχούς στο πλύσιμο και το τάισμά τους.

• Συνδυάζει πολιτιστικό ενδιαφέρον με υπέροχη φύση,
αλλά και ξεκούραση με εξαιρετικές παραλίες
• Σαφάρι σε μοναδικά εθνικά πάρκα
• Ταϊλανδέζικο μασάζ
• Ταϊλανδέζικη κουζίνα
• Πλούσια αγορά για όλα τα βαλάντια
• Φιλικοί άνθρωποι και εντυπωσιακά τοπικά φεστιβάλ και έθιμα
• Χαμηλό κόστος τοπικών υπηρεσιών
• Πολύ καλή αεροπορική σύνδεση από/προς Ελλάδα

Τιμή κυμαίνεται από 1.000 – 2.500 € κατ’ άτομο για πακέτα 7 έως 14 ημερών
Συνδυάζεται με: Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, Μαλαισία, Ινδονησία, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι

AdventureHoneymoons

“There is so much to see and do in Thailand, whatever your interests may be. It allows for a well rounded itinerary enjoying
the sights in Bangkok such as the Golden Palace and elsewhere enjoying other activities including trekking, wildlife,
learning about the culture, the cuisine or just relaxing on one of their many beautiful beaches.”
From our South East Experts

Ταϋλάνδη

ΒΙΕΤΝΑΜ

Μία ήσυχη χώρα, βγαλμένη από τα παραμύθια: Σύμφωνα με τον τοπικό μύθο, το Βιετνάμ δημιουργήθηκε από τον έρωτα ενός θαλάσσιου δράκου και μιας πανέμορφης νεράιδας που ζούσε στο βουνό. Μαζί
απέκτησαν 100 γιους, οι μισοί εκ των οποίων ακλούθησαν τον πατέρα τους στη θάλασσα, ενώ οι άλλοι μισοί τη μητέρα τους στα βουνά. Αυτά τα… μαγικά παιδιά θεωρούνται οι πρόγονοι των Βιετναμέζων
και ακριβώς αυτός ο μύθος αποκαλύπτει στοιχεία της ποικιλομορφίας που αφορά τόσο στην φυσική ομορφιά του Βιετνάμ όσο και στην πολιτισμική του ταυτότητα. Από τις πανέμορφες παραλίες μέχρι τις
αρχαίες πόλεις και τις ορεσίβιες φυλές, το Βιετνάμ προσφέρει εξαιρετική ταξιδιωτική ποικιλομορφία, ιδανική για όλους επιθυμούν κάτι το εναλλακτικό.
TOP ADVENTURE SIGHTS

Κρουαζιέρα στον κόλπο Ha Long

Cu Chi tunnels

Περπατήστε στα Sa Pa

Τα χιλιάδες ασβεστολιθικά νησιά αναδύονται
περήφανα μέσα από τα ήρεμα νερά του κόλπου.
Το μοναδικό αυτό τοπίο είναι γνωστό και
ως το 8ο θαύμα του κόσμου.

Προσέξτε τις παγίδες που θα σας δείξουν
οι βιετναμέζοι ξεναγοί
στους υπόγειους λαβύρινθους.

Η βόρεια επαρχία Sa Pa προσφέρει
υπέροχα μονοπάτια για τους φυσιοδίφες και
ευκαιρία γνωριμίας με ορεσίβιες φυλές,
στους πρόποδες του Fan Si Pan,
την υψηλότερη κορυφή της χώρας.

Γιατί
να επιλέξω
τον προορισμό

Το Δέλτα του Mekong
Πλωτά χωριά, ψαράδες και κτηνοτρόφοι συνθέτουν
ένα κλασσικό βιετναμέζικο τοπίο
στο δέλτα του μεγαλύτερου ποταμού
της Ινδοκίνας.
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• Συνδυάζει πολιτιστικό ενδιαφέρον με υπέροχη φύση,
αλλά και ξεκούραση με ωραίες παραλίες
• Βιετναμέζικη κουζίνα
• Πλούσια ιστορία
• Φιλικοί άνθρωποι και εντυπωσιακά τοπικά φεστιβάλ και έθιμα
• Χαμηλό κόστος τοπικών υπηρεσιών
• Πολύ καλή αεροπορική σύνδεση από/προς Ελλάδα

Τιμή κυμαίνεται από 1.200 – 2.500 € κατ’ άτομο για πακέτα 7 έως 14 ημερών
Συνδυάζεται με: Καμπότζη, Λάος, Ταϋλάνδη, Μαλαισία, Ινδονησία, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι
“Vietnam has a unique and rich civilization with amazing scenery and cultured locals.
The long history of the war shall never be forgotten but Vietnam has moved on and embraced tourism.
The country varies hugely from north to south and this forms the major charm that Vietnam offers.”
From our Far East Experts

Βιετνάμ

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Νοτιανατολικής Ασίας, η εξωτική Μαλαισία αποτελεί τη χώρα των εκπλήξεων. Μοναδικές φυσικές ομορφιές, ενδιαφέροντες πολιτισμοί, κατάφυτες ορεινές
περιοχές που καταλήγουν σε αμμώδεις παραλίες με τροπικά φυτά, είναι ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που μαγεύουν τους επισκέπτες. Στις πόλεις εντυπωσιάζει η αντίθεση ανάμεσα στα παλιά θρησκευτικά
παραδοσιακά κτίρια και στα κτίρια σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Στα χωριά της Μαλαισίας, οι παραδοσιακές εικόνες συναρπάζουν: Ορεινά χωριά με ξύλινα σπίτια και παραθαλάσσια με σπιτάκια ψαράδων
χτισμένα πάνω στη θάλασσα. Επιτυχημένες παρεμβάσεις των ντόπιων και μαζί η μαγεία της φύσης που συγκλονίζει!
TOP ADVENTURE SIGHTS

Εξερευνήστε το Εθνικό πάρκο
Taman Negara
Το κορυφαίο εθνικό πάρκο της χώρας είναι
από τα αρχαιότερα τροπικά δάση του κόσμου και
προσφέρει μοναδικά υπέργεια μονοπάτια
που για να τα διασχίσει κανείς χρειάζεται
από 1 ώρα έως και πολλές ημέρες.

Ανεβείτε στο Mount Kinabalu
Κοιτώντας κάτω το Βόρνεο από την κορυφή
του υψηλότερου βουνού της Ν.Α Ασίας
(4095μ).

Επισκεφτείτε το Εθνικό πάρκο
Gunung Mulu
Υπόγειες σπηλιές, τροπική βλάστηση και
πανίδα και εικόνες των ασβεστολιθικών κορυφών
θα σας μείνουν αξέχαστες.

Γιατί
να επιλέξω
τον προορισμό

Longhouses στο Sarawak

Καταδυθείτε στο Pulau Sipadan

Η διαμονή σε μεγάλα κοινόβια
(σπίτι για τα μέλη των ιθαγενών)
στα απομακρυσμένα σημεία του Βόρνεο
είναι μία μοναδική εμπειρία.

Το εξαιρετικό νησί προσφέρει
ανεπανάληπτες υποβρύχιες εικόνες και εμπειρίες,
όπως το κολύμπι με θαλάσσιες χελώνες και
καρχαρίες.

• Συνδυάζει πολιτιστικό ενδιαφέρον με υπέροχη φύση,
αλλά και ξεκούραση με εξαιρετικές παραλίες
• Σαφάρι σε μοναδικά εθνικά πάρκα
• Τοπική κουζίνα
• Πλούσια αγορά για όλα τα βαλάντια
• Φιλικοί άνθρωποι και εντυπωσιακά τοπικά φεστιβάλ και έθιμα
• Χαμηλό κόστος τοπικών υπηρεσιών
• Πολύ καλή αεροπορική σύνδεση από/προς Ελλάδα

Τιμή κυμαίνεται από 1.200 – 2.500 € κατ’ άτομο για πακέτα 7 έως 14 ημερών
Συνδυάζεται με: Ταϋλάνδη, Ινδονησία, Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι

AdventureHoneymoons

“I highly recommend a few nights in Kuala Lumpur, a vibrant city stretching from the gleaming Petronas Towers
to the low flying palms trees of Masjid Jamek Mosque. There are many regions of Peninsula Malaysia to include, and I would start
with the cool hill station of Cameron Islands which has jungle walks, tea plantations and gorgeous spicy India food.”
From of our Far East Experts

Μαλαισία

ΚΕΝΥΑ

Κένυα, η χώρα όπου γεννήθηκε η ιδέα του σαφάρι. Η εικόνα ενός κοπαδιού ελεφάντων να διασχίζουν την πεδιάδα Samburu ή το μοναδικό θέαμα μετανάστευσης εκατομμυρίων αντιλοπών στο Masai Mara
είναι απίστευτο! Το επιβλητικό όρος Kenya, οι πολύχρωμες φυλές, τα μαγικά τοπία κατάφυτων λόφων και σαβάνας, αλλά και οι εξωτικές ακτές του Ινδικού Ωκεανού συνθέτουν το απόλυτο ταξιδιωτικό πάζλ
για όλα τα γούστα.
TOP ADVENTURE SIGHTS

Επισκεφθείτε το Εθνικό πάρκο
Masai Mara
Η Κένυα διαθέτει πολλά πάρκα προς εξερεύνηση,
αλλά το Masai Mara είναι το κορυφαίο με τα big 5
να κυριαρχούν. Μοναδική εμπειρία είναι η γνωριμία
με τις ντόπιες φυλές.

Δείτε τη Λίμνη Nakuru

Περπατήστε στο Όρος Kenya

Η λίμνη είναι πασίγνωστη για τα χιλιάδες
ροζ φλαμίνγκο αν και υπάρχουν και
ιπποπόταμοι, βουβάλια και ρινόκεροι.

Πολλοί αναβάτες θεωρούν τη δεύτερη υψηλότερη
κορυφή της Αφρικής, δυσκολότερο τεστ
από το Κιλιμάντζαρο: σίγουρα θα χαρείτε ιδιαίτερα
ότι δεν θα συναντήσετε μεγάλη κίνηση
προς την κορυφή.

Γιατί
να επιλέξω
τον προορισμό

Ορφανοτροφείο ελεφάντων
της Daphne Sheldrick
Συναντήστε τα μικρά παχύδερμα
σ’ αυτό το ευυπόληπτο κέντρο προστασίας
άγριας ζωής.

AdventureHoneymoons

• Ταξιδιωτική ποικιλομορφία
• Σαφάρι στο εθνικό πάρκο Masai Mara
• Big 5
• Η λίμνη Nakuru
• Φυλή Masai Mara
• Ασφαλής χώρα (πολιτικά και υγειονομικά)
• Καλές τουριστικές υποδομές και επιλογές διαμονής
• Θα διασχίσετε τον Ισημερινό
• Πολύ καλή αεροπορική σύνδεση από/προς Ελλάδα

Τιμή κυμαίνεται από 1.300 – 2.500 € κατ’ άτομο για πακέτα 7 έως 14 ημερών
Συνδυάζεται με: Τανζανία και Ζανζιβάρη
“Pack light, when jumping between light aircraft, Jeeps and lodges you’ll be pleased that you packed light.
Local village children are still fascinated by tourists - if you get the chance take time for a chat and make their day.”
From our East Africa Experts

Κένυα

ΚΟΥΒΑ

Η κάθε μέρα που ξημερώνει είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, μια περιπέτεια στο ιδιαίτερο νησί της Καραϊβικής…
Ένας απαράμιλλα μυστηριώδης αλλά και γοητευτικός προορισμός εμποτισμένος με το πνεύμα του Φιντελ και του Τσε που αναμιγνύει μια επαναστατική διάθεση με τη γλυκιά γεύση από ρούμι και τη μυρωδιά των
Κουβανέζικων πούρων... Μεταφερθείτε στη γοητεία μιας άλλης εποχής με όχημα τις αισθήσεις σας και τα αμερικάνικα αυτοκίνητα αντίκες, σκηνικό τα πολύχρωμα αποικιακά αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα και πρωταγωνιστές εσάς! Το νησί θα σας ανταμείψει με τη μοναδική του ενέργειά του που πηγάζει από την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων, τη δύναμη των πνευστών και των τυμπάνων, τον ρυθμό ζωής των ντόπιων..
TOP ADVENTURE SIGHTS

Λικνιστείτε στους ρυθμούς της σάλσα

Εξερευνήστε την Παλιά Αβάνα

Σαφάρι με Jeep

Κολυμπήστε με δελφίνια

Χορέψτε salsa και reggaeton
με έναν ντόπιο χορευτή σε ένα υπαίθριο μπαρ
στο δρόμο ή ένα μεγάλο club με ζωντανή μουσική

Χαθείτε στα σοκάκια του ιστορικού κέντρου
της Αβάνας και ανακαλύψτε τους κρυμμένους
θησαυρούς από την εποχή
της ισπανικής αποικιοκρατίας

Ένας ιδιαίτερος τρόπος να εξερευνήσετε
τις δύσβατες περιοχές.. Λουστείτε σε καταρράκτες,
δροσιστείτε σε φυσικές πισίνες ποταμών,
εξερευνήστε σπήλαια και απολαύστε
τη μοναδική τροπική βλάστηση του νησιού

Μια ανεπανάληπτη εμπειρία αποτελεί το μπάνιο
με δελφίνια, σνόρκελινγκ στον κοραλιογενή ύφαλο
και γεύμα με αστακό σε παρθένο νησάκι

Σιέρα Μαέστρα:
στα χνάρια της επανάστασης
Περπατήστε στη Σιερρα Μαέστρα και δείτε
το καταφύγιο του Φιντέλ και του Τσε!
Ανεβείτε στο υψηλότερο βουνό της Κούβας,
την κορυφή Turquino, στα 1976μ.

Εξερευνήστε τη μαγεία του βυθού

Ναυαγήστε σε ένα παρθένο νησάκι

Για τους λάτρεις των καταδύσεων
ο προορισμός διαθέτει πάνω από 10 σημεία
για θαυμάσετε τον βυθό

Με φόντο τα τυρκουαζ νερά και την κατάλευκη
άμμο αφεθείτε στα χάδια του τροπικού ήλιου
με το σύντροφό σας

Γιατί να επιλέξω
τον προορισμό

• Στην Κούβα σίγουρα δε θα πλήξετε
• Ασφαλής χώρα (πολιτικά και υγειονομικά)
• Μεγάλη γκάμα επιλογής διαμονής (casas particulares, διαμερίσματα, βίλλες, ξενοδοχεία)
• Συνδυάζει πολιτιστικό ενδιαφέρον με υπέροχη φύση αλλά και ξεκούραση με ωραίες παραλίες και βυθό
• Έντονη νυχτερινή ζωή • Κρεόλικη κουζίνα • Σαφάρι σε εθνικά πάρκα
• Road Trips (εξερεύνηση προορισμού με ενοικίαση αυτοκινήτου)

Τιμή κυμαίνεται από 1.600 – 2.600 € για πακέτα 9 έως 13 ημερών
Συνδυάζεται με: νησιά της Καραϊβικής, χώρες τις κεντρικής Λατινικής Αμερικής, Μεξικό

AdventureHoneymoons

“Able to both confound and exceed expectations in equal measure, Cuba is an endlessly fascinating place.
The archetypal tableau of revolutionary rhetoric, breathtaking beaches, classic cars gliding past faded colonial buildings and a population who dance on an endless ribbon of salsa and
rum does of course exist, but for those prepared to dig beneath the dazzling surface, Cuba relinquishes so much more… ” From our Cuba Destination Experts

Κούβα

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Χρειάζονται πολλές λέξεις για να περιγράψει κανείς το μέρος αυτό, το γεμάτο ζωντάνια και ιδιομορφίες. Είναι η χώρα της περιπέτειας. Ο τόπος με τους χαρούμενους ανθρώπους που χορεύουν με πάθος
τανγκό και δεν παύουν στιγμή να υμνούν τη ζωή. Η άγρια φύση με τις κατάφυτες εκτάσεις, τους καταρράκτες, τους ορεινούς όγκους εντυπωσιάζει τους επισκέπτες. Οι πιο ενεργητικοί, αυτοί που παίρνουν
δύναμη απ’ την περιπέτεια, χάνονται στα μονοπάτια της, κυρίως στη νότια χώρα όπου βρίσκεται η Παταγονία, προκειμένου να γνωρίσουν τις ομορφιές της και την κάθε γωνιά της. Η Αργεντινή είναι η χώρα
της αδρεναλίνης, ο τόπος που θα βγάλει τον εξερευνητή από μέσα σας. Επισκεφτείτε την για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία...
TOP ADVENTURE SIGHTS

Επισκεφθείτε τον παγετώνα
Perito Moreno
Η επίσκεψη στον παγετώνα είναι
πραγματική απόλαυση για τα μάτια και τα αυτιά;
μετρήστε τις ατέλειωτες αποχρώσεις του μπλε
καθώς ακούτε τη χορωδία των ήχων
που βγάζει ο πάγος.

Γνωρίστε το Θαλάσσιο Ελέφαντα
στο Valdés
Η χερσόνησος Valdes αποτελεί φυσικό θαύμα και
σπίτι για μεγάλη ποικιλία άγριας ζωής αν και
οι θαλάσσιοι ελέφαντες κλέβουν την παράσταση.

AdventureHoneymoons

Δείτε τους καταρράκτες Iguazú

Κατακτήστε την Aconcagua

Γνωστοί απλά ως ΟΙ καταρράκτες,
το πιο επιβλητικό πλέγμα καταρρακτών βρίσκεται
ανάμεσα σε κατάφυτη ζούγκλα,
σπίτι πολύχρωμων πουλιών και πεταλούδων.

Παρότι θα συναντήσετε τρομερό κρύο και
υψόμετρο - 6959μ. - η υψηλότερη κορυφή εκτός
των Ιμαλάϊων μπορεί να κατακτηθεί με τη σωστή
προετοιμασία και υποστήριξη τοπικού οδηγού.
Η απόλυτη ορειβατική εμπειρία…

Γιατί
να επιλέξω
τον προορισμό

Επιδοθείτε σε Χειμερινά σπορ
Las Leñas για το jetset, Cerro Catedral
για παραδοσιακές πίστες και Tierra del Fuego
για τα νοτιότερα θέρετρα στον κόσμο - τα χειμερινά
σπορ στην Αργεντινή συνδυάζουν
εξαιρετικό χιόνι με πολύ επίδειξη.

• Ταξιδιωτική ποικιλομορφία
• Καταρράκτες Iguazú
• Καλό κρασί και στέικ
• Τανγκό στο Μπουένος Άιρες
• Η γη του Πυρός
• Φεστιβάλ και αγορές
• Φιλικοί άνθρωποι
• Καλές τουριστικές υποδομές και επιλογές διαμονής
• Καλή αεροπορική σύνδεση από/προς Ελλάδα

Τιμή κυμαίνεται από 1.500 – 4.500 € κατ’ άτομο για πακέτο 08 - 18 ημερών
Συνδυάζεται με: Βραζιλία, Χιλή, Παραγουάη, Ουρουγουάη, Βολιβία, Περού
“So many words conjure up my memories of Argentina including Iguassu Falls, watching various tango performances either
in a grand theatre or a small dance floor in a street side café. Heading into the countryside a true Argentinean experience is
to stay on an Estancia, or by heading south you can enjoy the spectacular glaciers, lakes and fiords of Patagonia.”
From our Latin America Experts

Αργεντινή

ΝΑΜΙΜΠΙΑ

H Ναμίμπια είναι ο τόπος των συνεχώς μεταβαλλόμενων τοπίων. Είναι ο απόλυτος παράδεισος ενός φωτογράφου: επικά τοπία, πολύχρωμες πρωτόγονες φυλές και εξαιρετική πανίδα. Ανεβείτε στην κορυφή του κοκκινόχρωμου αμμόλοφου στο Sossusvlei, παρατηρήστε την άγρια ζωή να μαζεύεται γύρω από τις υδάτινες δεξαμενές στο εθνικό πάρκο Etosha, ανακαλύψτε την άγονη πεδιάδα και τραχιά βουνά
στο Damaraland και απολαύστε τα κύματα του Ατλαντικού ωκεανού στην ακτή Skeleton, όπου ο ωκεανός συναντάει την έρημο.

TOP ADVENTURE SIGHTS

Σαφάρι στο εθνικό πάρκο Etosha

Ανεβείτε στο Sossusvlei

Γνωρίστε τη Himba Tribe

Etosha: μεταφράζεται ως το «Μεγάλο λευκό μέρος»
και αποτελεί ένα από τα κορυφαία πάρκα της Αφρικής
για σαφάρι.
Μπορείτε να δείτε ελέφαντες, ζέβρες,
καμηλοπαρδάλεις, το μαύρο ρινόκερο
και πολλά άλλα…

Οι αμμόλοφοι στο εθνικό πάρκο Naukluft
είναι από τους υψηλότερους παγκοσμίως και
το φως της ανατολή του ήλιου προσφέρει
μία πραγματικά μοναδική εμπειρία.

Συναντήστε την πρωτόγονη φυλή των Himba,
ημι-νομάδες γνωστοί για το κοκκινόχωμα
με το οποίο καλύπτουν το σώμα και
τα μαλλιά τους.

Skydiving & Quadbiking
στο Swakopmund
To Swakopmund, η πρωτεύουσα της αδρεναλίνης,
προσφέρει ελεύθερη πτώση και διάσχιση ερήμου
με γουρούνες.

Γιατί
να επιλέξω
τον προορισμό

Διασχίστε το Φαράγγι Fish river
Δεύτερο μεγαλύτερο φαράγγι στο κόσμο
μετά το Grand canyon προσφέρει ανεπανάληπτα
ηλιοβασιλέματα και 5ήμερη πεζοπορία
για τους τολμηρούς.

• Παρθένος ταξιδιωτικός παράδεισος
• Ασφαλής χώρα (πολιτικά και υγειονομικά)
• Καλές υποδομές και επιλογές διαμονής
• Σαφάρι στο εθνικό πάρκο Etosha
• Εθνικό πάρκο Naukluft
• Ακτή Skeleton
• Το φαράγγι Fish river
• Φυλή Himba
• Θα διασχίσετε τον τροπικό του Αιγόκερου

Τιμή κυμαίνεται από 1.800 – 2.500 € κατ’ άτομο για πακέτο 08 - 12 ημερών
Συνδυάζεται με: Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε

AdventureHoneymoons

“Home of the ancient san bushmen, Namibia is simply breathtaking; from the game rich salt pans of Etosha National park and
the towering dunes of the Namib desert, to the surreal beauty of the skeleton coast and fish river canyon. Temperatures varies
dramatically between day and night, make sure you pack a warm fleece for the cold evenings.”
From our South Africa Experts

Ναμίμπια

AdventureHoneymoons
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