
KAΡΑΪΒΙΚΗ
ΡΙΒΙΕΡΑ ΜΑΓΙΑ, ΚΑΝΚΟΥΝ (ΜΕΞΙΚΟ)

ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ, ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΤΑ

 Φύγαμε!!!

εκεί που υπάρχει
παράδεισος...



ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
ΜΕ BOEING 747-400 (jumbo)
ΑΠΟ ΜΑΔΡΙΤΗ – ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Πετάξτε με τον πιο άνετο και γρήγορο τρόπο σε τουριστική θέση
ή business (με επιβάρυνση) και πάρτε μαζί σας το διπλό βάρος
από ότι σε άλλη αεροπορική εταιρεία (έως 40 κιλά το άτομο).

«all inclusive» Ολοκληρωμένα, Εξωτικά, Γαμήλια πακέτα διακοπών
9ημέρες/7νύχτες που περιλαμβάνουν:

•	 Τσάρτερ	πτήσεις	με	την	Wamos	Air	(πρώην	Pullmantur	Air)
 Μαδρίτη/Κανκούν/Μαδρίτη ή Μαδρίτη/Πούντα Κάνα Μαδρίτη
•	 Φόρους	αεροδρομίου
•	 Μεταφορές	από	το	αεροδρόμιο	στο	ξενοδοχείο	και	αντίστροφα
•	 7	διανυκτερεύσεις	σε	all	inclusive	5*	υπερπολυτελή	ξενοδοχεία
	 (με	πλήρη	διατροφή,	όλα	τα	ποτά,	καθημερινή	ψυχαγωγία)
•	 Ταξιδιωτική	ασφάλεια
•	 Δωρεάν	παροχές	για	Νεόνυμφους	ανάλογα	το	ξενοδοχείο
 (βλέπε σε κάθε ξενοδοχείο)

Απίστευτα Οικονομικά!!!



ΡΙΒΙΈΡΑ ΜΑΓΙΑ / ΚΑΝΚΟΎΝ
Ολοκληρωμένα «all inclusive» πακέτα διακοπών 9ημέρες/7 νύχτες
(με δυνατότητα μεγαλύτερης παραμονής)

Ριβιέρα Μάγια: Πλώρη για το όνειρο, μοναδικές αρχαιότητες, παραδεισένιοι κήποι, εξωτικά-πολύχρωμα 
ψάρια,	 καθάρια	 τυρκουάζ	 θαλάσσια	 νερά,	 κολύμπι	 σε	 κρυστάλινες	 φυσικές	 λιμνούλες,	 εντυπωσιακή	
καστροπολιτεία	 των	 Μάγια,	 πυραμίδες	 από	 άλλη	 εποχή,	 τροπικά	 δάση	 με	 φοινικόδεντρα	 και	 όχι	 μόνο,	
ατέλειωτη	 παραλία	 με	 διάφανη	 άμμο,	 ήλιος	 που	 βουλιάζει	 στην	 Καραϊβική.	 Κάτι	 ήξεραν	 οι	 Μάγια	 που	
διάλεξαν αυτό το σημείο για την πιο αρχαία κοιτίδα του πολιτισμού τους.

Κανκούν: κοσμοπολίτικη	 ατμόσφαιρα,	 υπέροχες	 τυρκουάζ	 παραλίες,	 ξέφρενα	 πάρτυ	 έως	 το	 πρωί,	 τα	
καλύτερα	ψώνια,	τι	άλλο	να	ζητήσει	κανείς?
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Τοποθεσία: Βρίσκεται	 δίπλα	 στο	 φαντασμαγορικό	 οικο-αρχαιολογικό	 πάρκο	
«Xcaret»	 και	 είναι	 ένα	 μέρος	 τέλειο	 για	 εκείνους	 που	 θέλουν	 να	 ζήσουν	
ξεχωριστές διακοπές με την οικογένειά τους ή με την παρέα τους, που είναι 
τολμηροί,	λάτρεις	του	οικοτουρισμού	ή	που	ψάχνουν	την	ηρεμία	στα	ζεστά	νερά	
της	Καραϊβικής.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες:	 Ιδιωτική	παραλία	με	 το	 club	de	Playa,	 5	πισίνες,	
8 εστιατόρια και 9 μπαρ, αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδικό κλαμπ. Σπα, 
κομμωτήριο, ιντερνετ (με έξτρα χρέωση), πλύσιμο ρούχων, μαγαζιά, απασχόληση 
παιδιών	και	δελφινάριο	(επισκέψεις	με	συνοδό).

«all inclusive»:	 πρωινό,	 μεσημεριανό,	 βραδυνό,	 χρήση	 του	 μπουφέ	 και	 των	
εστιατορίων	α	λα	καρτ,	μινι	μπαρ	στα	δωμάτια,	απεριτίφ,	σνακ,	χυμοί,	αναψυκτικά,	
αλκοολούχα ποτά τοπικά, κρασί τοπικό με το βραδυνό, αιώρες και πετσέτες στην 
πισίνα	και	στο	club	de	la	playa	(παραλιακό	μπαρ),	πρόγραμμα	δραστηριοτήτων	
με	 μαθήματα	 χορού,	 μίνι	 γκολφ,	 τοξοβολία,	 βόλεϋμπολ,	 γουότερ-πόλο,	 τενις,	
πινγκ-πόνγκ, καταδύσεις με αναπνευστήρα, αερόμπικ, γυμναστήριο, βραδυνή 
ψυχαγωγία	και	ζωντανή	μουσική.

Δωμάτια: 778 δωμάτια και σουίτες με μπαλκόνια ή αίθρια, αιρ-κοντίσιον, 
ανεμιστήρες	 οροφής,	 ΤV	 με	 δορυφορικά	 κανάλια,	 τηλέφωνο,	 καφετιέρα,	
ξυπνητήρι, μίνιμπαρ (ανανεώνεται κάθε 3 ημέρες), χρηματοκιβώτιο, σίδερο και 
σιδερώστρα	και	πιστολάκι	για	τα	μαλλιά.	Δωμάτια	Royal	Club	luxury		προσφέρoυν		
προϊόντα	υψηλής	ποιότητος,	οι	πελάτες	αυτών	των	δωματίων	μπορούν	να	έχουν	
πρόσβαση σε εστιατόριο, μπαρ και σαλόνι ιδιωτικό, wi-fi στο δωμάτιο (με 
χρέωση),	ιδιωτική	πισίνα,	και	εκτός	των	άλλων	υπηρεσιών	αποκλειστικό	check	
in	και	check	out.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ
Ειδικό	check-in.	Πρωϊνό	στο	δωμάτιο	 (την	πρώτη	μέρα).	 Έκπτωση	στο	μασάζ	
και	σπα.	Πιθανότητα	αναβάθμισης	δωματίου	 την	ώρα	 της	άφιξης	και	 κατόπιν	
διαθεσιμότητας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ (με επιπλέον χρέωση).

Occidental Grand Xcaret 5*
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Τοποθεσία: βρίσκεται σε μια περιοχή που είναι η ωραιότερη για τους λάτρεις 
της κολύμβησης με αναπνευστήρα. Σε μια  μεγάλη έκταση παρθένας παραλίας 
που πολύ κοντά υπάρχει ένα αυθεντικό και πολύ καλά διατηρημένο ερείπιο των 
Μάγια που βρίσκεται σε έναν όρμο σε σχήμα καρδιάς.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες: διαθέτει 3 ευρύχωρες πισίνες, πισίνες χωριστές 
για τα παιδιά, ποταμάκι, αίθρια, πολλά και ποικίλα εστιατόρια και μπαρ, 
μπάρμπεκιου στην παραλία για το μεσημεριανό γεύμα, μπαρ με χυμούς, 
καφετέρια,	 προγράμματα	 ψυχαγωγίας	 και	 αθλητικών	 παιχνιδιών,	 ντισκοτέκ,	
θέατρο,	 σπα,	 γυμναστήριο	 και	 ένα	 καινούργιο	 δελφινάριο	 με	 δωρεάν	
επισκέψεις,	 (τα	 προγράμματα	 που	 συμμετέχουν	 και	 οι	 θεατές	 έχουν	 έξτρα	
χρέωση). Καταπληκτικό σπα υπερσύγχρονο 2.800 τετ. Μέτρων (με χρέωση). Μια 
καινούργια	δραστηριότητα	επίσης	προσφέρεται,	που	είναι	επίσκεψη	μιας	σειράς	
μονοπατιών	για	να	απολαύσετε	το	υπέροχο	φυσικό	τοπίο	και	τον	περιβάλλοντα	
χώρο του ξενοδοχείου.

«all inclusive»: Πρωϊνό,	 μεσημεριανό	 και	 βραδυνός	 μπουφές	 και	 θεματικά	
βράδια σε εστιατόρια α λα καρτ (δύο την εβδομάδα), σνακ, ποτά αλκοολούχα 
τοπικά	και	επιλογή	από	τα	διεθνή,	αναψυκτικά,	μίνι	μπαρ,	είσοδος	στην	ντίσκο	
περιλαμβανομένων των ποτών, πετσέτες στην πισίνα, και θαλάσσια σπορ (όχι 
μηχανοκίνητα).

Δωμάτια:	 942	 ευρύχωρες	 junior	 σουίτες,	 όλες	 με	 μπανιέρα	 με	 υδρομασάζ,	
καθιστικό	και	καναπέ,	αιρ-κοντίσιον,	ανεμιστήρα	οροφής,	υπηρεσία	δωματίου,	
μίνιμπαρ,	δορυφορική	τηλεόραση,	τηλέφωνο,	wi-fi	(με	χρέωση),	χρηματοκιβώτιο	
(με χρέωση), σίδερο και σιδερώστρα και πιστολάκι για τα μαλλιά.

SPA GRAND SERENIS (με επιπλέον χρέωση).

Grand Sirenis Riviera Maya 5*
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Τοποθεσία: βρίσκεται	 στην	 Χερσόνησο	 του	 Yucatan	 στην	 Playacar,	 3,5	 χιλ	
από	 την	 παραλία	 	 (μεταφορά	 στην	 παραλία	 δωρεάν),	 σε	 πυκνή	 βλάστηση	 και	
προσφέρει	 στους	πελάτες	 του	πλούσια	 γκάμα	υπηρεσιών	ποιότητας	 (μερικώς	
ανακαινισμένο τον Οκτ.2013).

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες: πολλά εστιατόρια και μπαρ, 2 πισίνες με γλυκό 
νερό (η μία κατάλληλη και για παιδιά), ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες στις 
πισίνες,	αίθριο	ηλιοθεραπείας	και	ένα	wellness	Σπα.	Παιδικό	κλαμπ.	Wi	fi	στο	
λόμπι του ξενοδοχείου δωρεάν για 90 λεπτά ημερησίως.

«all inclusive»: Παρέχονται	όλα	τα	φαγητά	και	τα	σνακ.Πρωϊνό,	μεσημεριανό,	
και	βραδυνός	μπουφές	με	διάφορες	σπεσιαλιτέ	και	κουζίνες.	Ειδικές	νύχτες:	
μπουφές	 θεματικός,	 3	 φορές	 την	 εβδομάδα	 και	 δείπνα	 σε	 εστιατόρια	 με	
σπεσιαλιτέ.	Ποτά	τοπικά	και	διεθνή.	Μίνι	μπαρ	στα	δωμάτια	που	τροφοδοτείται	
καθημερινά. Μεγάλη γκάμα αθλημάτων και δραστηριοτήτων όπως τένις, τένις 
επιτραπέζιο,	 γυμναστήριο,	 μπάσκετ,	 βόλεϋμπολ,	 και	 θαλάσσια	 σπορ	 όπως	
γουιντσέρφινγκ,	καταμαράν,	καγιάκ,	σανίδα,	καταδύσεις	με	αναπνευστήρα	και	
άλλα	πολλά.	Πολύ	κοντά	στο	ξενοδοχείο	ένα	διάσημο	γήπεδο	γκολφ.	Είσοδος	
και ποτά στην ντίσκο «Pacha».

Δωμάτια: 300 δωμάτια, όλα με μπαλκόνι ή αίθριο, πιστολάκι για τα μαλλιά, 
τηλέφωνο,	wi-fi	 (με	χρέωση),	κεντρικό	αιρκοντίσιον,	ανεμιστήρα	οροφής,	μίνι	
μπαρ,	δορυφορική	TV	και	χρηματοκιβώτιο.

Τοποθεσία: βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διάσημης παραλίας  Πλάγια δελ Κάρμεν 
και	και	σε	βάθος	3	χιλιομέτρων	–αστικής	περιοχής	Playacar-	όπου	βρίσκονται	και	τα	
υπόλοιπα	ξενοδοχεία	της	ίδιας	αλυσίδας:	Riu	Palace	Riviera	Maya,	Riu	Yucatan,	Riu	
Playacar	και	ClubHotel	Riu	Tequila.	Διακοσμημένο	με	πολύ	γούστο	και	κρατώντας	το	
τοπικό παραδοσιακό στυλ των κλασικών Μεξικανικών ράντσων.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες:	 μέσα	 στο	 όλο	 συγκρότημα	 των	 ξενοδοχείων	 Riu,	
υπάρχουν πολλά εστιατόρια και μπαρ, δωρεάν wi fi, 4 πισίνες γλυκού νερού, 
ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες στις πισίνες, αίθριο ηλιοθεραπείας, 
γυμναστήριο	και	ένα	πλήρες	wellness	κέντρο	“Renova	Spa”	με	διάφορες	υπηρεσίες	
και μασάζ. Παιδικό κλαμπ.

«all inclusive»: όλα	τα	γεύματα	και	σνακ	24	ώρες	την	ημέρα.	Πρωϊνό,	μεσημεριανό	
και	 βραδυνό	 σε	 μπουφέ	 με	 τεράστια	 ποικιλία	 και	 ζωντανές	 εστίες	 μαγειρέματος.	
Ειδικές	 βραδιές:	 μπουφές	 θεματικός,	 3	 φορές	 την	 εβδομάδα	 καθώς	 επίσης	 και	
δείπνα	σε	εστιατόρια	με	διάφορες	σπεσιαλιτέ.	Ποτά	τοπικά	και	διεθνή	όλο	το	24ωρο.	
Ανανέωση ποτών στο μινι μπαρ των δωματίων, υπηρεσία δωματίου όλο το 24ωρο. 
Δραστηριότητες	 αθλητικές,	 επιτραπέζιο	 τένις,	 γυμναστήριο,	 βολεϋμπολ,	 θαλάσσια	
σπορ	όπως	γουίντσερφ,	καταμαραν,	καγιάκ,	σανίδα,	κολύμπι	με	αναπνευστήρα,	και	
πολλά	άλλα.	Η	είσοδος	και	τα	ποτά	στην	ντίσκο	«La	Pirata».	Για	μεσημεριανό,	σνακ	
και	ποτά	με	ελεύθερη	εκλογή	σε	όλα	τα	ξενοδοχεία	της	αλυσίδας	Riu	στην	περιοχή	
Playacar.

Δωμάτια: 434 δωμάτια όλα με μπαλκόνι ή αίθριο, μπανιέρα με υδρομασάζ, 
ντουσιέρα,	διπλός	νιπτήρας,	πιστολάκι	μαλλιών,	τηλέφωνο,	wi-fi	δωρεάν,	κεντρικό	
αιρ-κοντίσιον,	ανεμιστήρας	οροφής,	μίνι	μπαρ,	δορυφορική	TV,	ράδιο	με	ξυπνητήρι,	
χρηματοκιβώτιο, σίδερο και σιδερώστρα.

Riu Lupita 5*

Riu Palace Mexico 5*



7

Τοποθεσία: το ξενοδοχείο αυτό είναι μέρος μιας αλυσίδας  ξενοδοχείων που 
βρίσκονται στην πρώτη σειρά της παραλίας και καταλαμβάνουν 700.000 τετ.μέ-
τρα. Οι πελάτες μπορούνα να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων όλων των ξενο-
δοχείων	που	είναι	και	τα:	Grand	Palladium	Colonial,	Grand	Palladium	White	
Sand	Resort	&	spa	και	Grand	Palladium	Riviera	Resort	&	spa.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες:	το	συγκρότημα	διαθέτει	πολλά	και	διάφορα	εστια-
τόρια	με	μπουφέδες	και	α	λα	κάρτ,	και	πολλά	μπαρ.	Εγκαταστάσεις	αθλητικές	
και	ψυχαγωγικές	.	Πολλές	πισίνες	με	τζακούζι	και	μπαρ	εντός	του	νερού,	πισίνα	
για	παιδιά,	βασικό	wi	fi	σε	όλο	το	συγκρότημα,	σπα	(με	χρέωση),	ντίσκο,	διάφο-
ρες μπουτίκ κλπ.

«all inclusive»:	Πρωϊνό	και	μεσημεριανός	μπουφές.	Βραδυνό	σε	μπουφέ	ή	σε	
κάποιο εστιατόριο με σπεσιαλιτέ (ανάλογα την διαθεσιμότητα), σνακ 24 ώρες 
ημερησίως, ποτά τοπικά αλλά και διεθνή με ή χωρίς αλκοόλ. Αθλητικά δρώμενα 
και	ψυχαγωγία	συμπεριλαμβάνονται.	Ξαπλώστρες,	πετσέτες	και	ομπρέλες	στις	
πισίνες και στην παραλία, μίνι κλαμπ, μινι μπαρ στα δωμάτια με καθημερινή 
ανανέωση ποτών.

Δωμάτια: 836 δωμάτια σε όλο το συγκρότημα, με αιρ-κοντίσιον, ανεμιστήρα 
οροφής,	μίνιμπαρ,	δορυφορική	TV,	τηλέφωνο,	χρηματοκιβώτιο,	πιστολάκι	μαλ-
λιών,	αξεσουάρ	μπάνιου,	σίδερο	και	σιδερώστρα,	ξυπνητήρι	με	MP3.	Εκτός	αυ-
τών	τα	δωμάτια	junior	σουίτες,	έχουν	και	καναπέ,	θέση	κοντά	στην	παραλία	και	
την	πισίνα	και	προσφέρουν	άνεση	σε	οικογένειες	με	παιδιά.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ 
Κρεβάτι	υπέρδιπλο	(ανάλογα	την	διαθεσιμότητα).	Καλάθι	με	φρούτα	και	κρασί	
στο δωμάτιο. Ενα ρομαντικό δείπνο σε εστιατόριο α λα καρτ.

Grand Palladium Kantenah
Colonial Resort and Spa 5*
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Τοποθεσία: Περιτριγυρισμένο από τροπική βλάστηση αυτό το ξενοδοχείο εναρ-
μονίζεται	τέλεια	με	την	άγρια	φύση.	Βρίσκεται	πρώτο	σε	μια	παραλία	καταπλη-
κτική	αυτήν	που	ονομάζεται	«playacar»,	περίπου	5	λεπτά	με	ταξί	από	την	Πλάγια	
δελ Κάρμεν.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες: πολλά μπαρ και εστιατόρια, ευρύχωρες πισίνες με 
ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες (χωρίς χρέωση). Μαγαζιά, ντίσκο και θέα-
τρο.	Διάφορα	προγράμματα	ψυχαγωγικά	πρωί	και	βράδυ.	Γυμναστήριο,	τζακούζι,	
σάουνα (με χρέωση). Κέντρο σπα και κομμωτήριο (με χρέωση). Γήπεδο τένις, κα-
ταμαράν	και	γουϊντσέρφινγκ,	μαθήματα	καταδύσεων	στην	πισίνα		(κατόπιν	αιτή-
ματος και γνώση χρήσης).

«all inclusive»:	διάφοροι	μπουφέδες	για	όλα	τα	φαγητά,	βραδυνά	α	λα	καρτ	(ανά-
λογα με τις μέρες παραμονής) στα εστιατόρια με ειδικές σπεσιαλιτέ κατόπιν κρά-
τησης.Σνακ,	μπύρες,	κρασί		και	αναψυκτικά	24	ώρες	ημερησίως.	Ποτά	τοπικά	και	
διεθνή, μίνι μπαρ. Θαλάσσια σπορ (όχι μηχανοκίνητα), πρωινές δραστηριότητες 
και	βραδυνή	ψυχαγωγία.

Δωμάτια:	350	δωμάτια	σε	διάφορες	κατηγορίες	εκ	 των	οποίων	οι	 junior	σουί-
τες έχουν θέα στην θάλασσα, με δύο κρεβάτια ή διπλό κρεβάτι, καναπέ, ντους, 
αιρ-κοντίσιον,	ανεμιστήρα	οροφής,	τηλέφωνο,	πιστολάκι	μαλλιών,	καλωδιακή	TV,	
μίνι μπαρ (ανανεώνεται κάθε δεύτερη μέρα), χρηματοκιβώτιο, μπαλκόνι ή αίθριο, 
καφετιέρα,	σίδερο	και	σιδερώστρα.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ
Μπουκάλι	Τεκίλας,	καλάθι	με	φρούτα	και	δωράκι-έκπληξη.

Clubhotel	Riu	Tequila	5*,	Riu	Yucatan	5*,	Riu	Playacar	5*,	Allegro	Playacar	4*,	Royal	Hideaway	Playacar	5*	deluxe,	
Bluebay	Grand	Esmeralda	5*,	Blue	Diamond	5*,	Iberostar	Paraiso	del	Mar	5*,	Barcelo	Maya	Beach	Resort	5*,	Bar-
celo	Maya	Caribe	5*	(διαθέτει	δωμάτια	superior	club	premium	με	θέα	θάλασσα)	,	Barcelo	Maya	Tropical	5*,	Oasis	
Tulum	4*,	Grand	Oasis	Tulum	5*,	Iberostar	Paraiso	Lindo	5*,	Iberostar	Paraiso	Maya	5*,	Grand	Palladium	Riviera	
Resort	&	Spa	5*,	The	Royal	Suites	Yucatan	by	Palladium	5*(μόνο	ενήλικες),	Riu	Palace	Riviera	Maya	5*,Paradisus	
Playa	del	Carmen	La	Perla	5*	(μόνο	ενήλικες),	Paradisus	Playa	del	Carmen	La	Esmeralda	5*	,	Barcelo	Maya	Palace	
Deluxe	5*	deluxe,	Iberostar	Grand	Hotel	Paraiso	5*	(μόνο	ενήλικες)	(διαθέτει	junior	suites	με	θέα	θάλασσα).

Τσίτσεν	Ίτζα,	Τουλούμ	express,	Τουλούμ	Xel-Ha,	καταμαραν	στο	νησί	«isla	mujeres»,	Κόμπα	συνάντηση	με	τους	Μάγια,	ντίσκο	
Coco	Bongo,	κολύμπι	με	δελφίνια,	κολύμπι	με	θαλάσσιες	χελώνες	σε	φυσικές		λιμνούλες,	πάρκο	Xcaret	plus,	Κοζουμέλ.

Iberostar Quetzal 5*

Έπίσης διαθέσιμα ξενοδοχεία στην Ριβιέρα Μάγια

Μερικές από τις προαιρετικές εκδρομές
για Κανκούν / Ριβιέρα Μάγια
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Τοποθεσία:	 Ένα	 υπερπολυτελές	 θέρετρο	 με	 περισσότερα	 από	 800	 μέτρα	
κάτασπρης	 παραλίας,	 που	 βρίσκεται	 στην	 παραλία	 «Playa	 del	 Secreto»	 δηλ.	
‘μυστική	παραλία’.	Στα	ζεστά	και	κρυστάλινα	νερά	της	Καραϊβικής	είναι	αυτή	η	
πιο	όμορφη	παραλία	της	Ριβιέρας	Μάγια.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες: Επτά	εστιατόρια	α	λα	καρτ,	1	εστιατόριο	με	μπουφέ	
και 11 μπαρ, 3 πισίνες, μαγαζιά και μπουτίκ, θέατρο, γυμναστήριο, πίστα τένις 
και	paddle,	σπα	(με	χρέωση)	και	άλλες	πολλές	υπηρεσίες.

«all inclusive»: Πρωϊνό,	μεσημεριανό	και	βραδυνό	σε	τύπο	μπουφέ	και	βραδιές	
στα εστιατόρια α λα καρτ, ποτά τοπικά και επιλογή από διεθνή επί 24ωρο. 
Θαλάσσια	 σπορ	 (όχι	 μηχανοκίνητα)	 όπως	 γουϊντσερφ,	 καταμαράν,	 καγιάκ,	 και	
καθημερινή	ψυχαγωγία	πρωί	και	βράδυ.

Δωμάτια:	540	σουίτες		διακοσμημένες	σε	Μεξικάνικο	ύφος	οι	οποίες	χωρίζονται	
σε Deluxe junior σουίτες με μπαλκόνι ή αίθριο με θέα στους τροπικούς 
κήπους, πιστολάκι μαλλιών, ντους εκτός του μπάνιου, μπανιέρα με υδρομασάζ, 
μπουρνούζια	και	παντόφλες,	εγκατάσταση	για	IPod,	TV	δορυφορική,	αιρ-κοντίσιον	
και	ανεμιστήρα	οροφής,	wi-fi,	χρηματοκιβώτιο,	καφετιέρα,	μίνιμπαρ,	σίδερο	και	
σιδερώστρα. Silver junior σουίτες	που	εκτός	αυτών	που	διαθέτουν	οι	deluxe,	
βρίσκονται	σε	τοποθεσία	πιο	κοντά	στις	ζώνες	με	τις	διάφορες	υπηρεσίες	του	
ξενοδοχείου, έχουν τζακούζι και υπέρδιπλο κρεβάτι και έχουν ανοικτό μπάνιο. 
Golden junior σουίτες που είναι πιο μεγάλες με θέα στην πισίνα ή στην λίμνη, 
με τζακούζι σε οβάλ σχήμα και καθιστικό. Diamond σουίτες που βρίσκονται σε 
διαφορετική	τοποθεσία,	ευρύχωρες	και	άνετες,	με	ευχάριστη	θέα,	εξαιρετική	
διακόσμηση,	 υπέρδιπλο	 κρεβάτι,	 καθιστικό	 με	 καναπέ-κρεβάτι,	 TV	 με	 dolby,	
μεγάλο μπαλκόνι, εσωτερικό τζακούζι και αξεσουάρ μπάνιου ποιότητας.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ
Kάρτα	 καλοσωρίσματος	 από	 τον	 διευθυντή	 του	 ξενοδοχείου.	 Φρούτα	 και	
μπουκάλι	 αφρώδους	 οίνου	 την	 ημέρα	 άφιξης.	 Πρωϊνό	 στο	 δωμάτιο	 μετά	 το	
πρώτο	 βράδυ.	 10%	 έκπτωση	 σε	 όλες	 τις	 υπηρεσίες	 του	 σπα.	 Ένα	 ρομαντικό	
δείπνο κατόπιν κράτησης.

Valentin Imperial Maya 5* (μόνο ενήλικες)
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Τοποθεσία:	Tο	συγκρότημα	βρίσκεται	στην	ξενοδοχειακή	ζώνη	του	Κανκούν,	πολύ	
κοντά	σε	εμπορικά	κέντρα,	ντίσκο,	κλαμπ	και	εστιατόρια.	Το	συγκρότημα	αποτε-
λείται	από	δύο	ξενοδοχεία	το	Oasis	Cancun	4*	και	το	Grand	Oasis	Cancun	5*.	O	
περιβάλλον χώρος είναι νεανικός και διασκεδαστικός.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες:	 Tο	 συγκρότημα	 διαθέτει	 δύο	παραλίες,	 ντίσκο,	 σπα,	
γυμναστήριο,	γήπεδο	γκολφ	με	9	τρύπες	για	3,	γήπεδα	τένις,	μαγαζιά,	συνεδριακά	
κέντρα,	διάφορα	εστιατόρια	και	μπαρ,	κάποια	απο	τα	οποία	είναι	αποκλειστικά	για	
τους	πελάτες	του	Grand	Oasis	Cancun	5*,	και	μια	υπαίθρια	πισίνα	μεγαλύτερη	των	
300 μέτρων περιτριγυρισμένη από τροπικούς κήπους. Υπηρεσία δωματίου περι-
λαμβάνεται	μόνο	στους	πελάτες	του	Grand.

«all inclusive»:	όλα	τα	γεύματα	(πρωϊνός	μπουφές,	μεσημεριανός	μπουφές	και	βρα-
δυνό	ή	σε	μπουφέ	ή	σε	α	λα	καρτ	εστιατόριο,	τοπικά	ποτά	αλκοολούχα	αλλά	και	επιλογή	
από	διεθνή,	πρόγραμμα	ψυχαγωγίας	με	beach	parties	αλλά	και	βραδυνή	ψυχαγωγία.

Δωμάτια	:	879	δωμάτια	Oasis με θέα στην θάλασσα, στην λίμνη ή στους κήπους, 
διακοσμημένα	σε	Μεξικάνικο	ύφος,	όλα	με	μπαλκόνι	ή	αίθριο,	αιρ-κοντίσιον,	μπά-
νιο	με	ντουσιέρα	και	μπανιέρα,	καλωδιακή	τηλεόραση,	τηλέφωνο,	χρηματοκιβώ-
τιο,	αξεσουάρ	μπάνιου,	ιντερνετ	(με	πληρωμή).	613	δωμάτια	Grand,	που	εκτός	των	
άλλων	προσφέρουν	VIP	σαλόνι	ιδιωτικό	για	το	check	in	και	check	out,	μίνι	μπαρ,	
πιστολάκι	μαλλιών,	ράδιο-ξυπνητήρι	και	μια	πιο	κομψή	διακόσμηση.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ
Kατά	το	check-in	κοκτέϊλ	καλοσωρίσματος,	αναβάθμιση	δωματίου	(ανάλογα	την	δι-
αθεσιμότητα),	υπέρδιπλο	κρεβάτι,	καλάθι	με	φρούτα	και	αφρώδη	οίνο	στο	δωμάτιο.

Οasis	Sens	5*	(μόνο	ενήλικες),	Οasis	Palm	4*	και	4*plus,	Riu	Caribe	5*,	Riu	Cancun	5*,	Riou	Palace	Las	Americas	
5*,	Riu	Palace	Peninsula	5*,	Barcelo	Costa	Cancun	4*,	Barcelo	Tucancun	4*,	ME	Cancun	5*	(μόνο	ενήλικες),	Par-
adisus	Cancun	5*.

Oasis Cancun 4* / Grand Oasis Cancun 5*

Έπίσης διαθέσιμα ξενοδοχεία στο Κανκούν
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ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ
ΠΟΎΝΤΑ ΚΑΝΑ

ΠΛΑΓΙΑ ΜΠΑΒΑΡΟ
Ολοκληρωμένα «all inclusive» πακέτα διακοπών 9ημέρες/7 νύχτες
(με δυνατότητα μεγαλύτερης παραμονής)

Δομινικανική Δημοκρατία, Πούντα Κάνα:	Σύμφωνα	με	την	Ουνέσκο	εκεί	βρίσκεται	μια	από	τις	ωραιότερες	
παραλίες	στον	κόσμο.	Ζήστε	το	όνειρο	στα	σμαραγδένια	ζεστά	νερά	της	Καραϊβικής,	ξαπλώστε	στην	ατέλειωτη	
λευκή	άμμο,	πάρτε	θέση	σε	μια	αιώρα	κάτω	από	τους	κοκοφοίνικες,	παίξτε	γκόλφ	και	όχι	μόνο,	επισκεφθείτε	
διάσημες	παραλίες	του	έργου	«Οι	πειρατές	της	Καραϊβικής».	Τυχαίο	που	διάλεξαν	αυτό	το	σημείο	διάσημοι	
αστέρες	του	κινηματογράφου	για	τις	υπερπολυτελείς	βίλες	τους?
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Τοποθεσία: Το	 ξενοδοχείο	 βρίσκεται	 σε	 μια	 εκ	 των	 καλυτέρων	 παραλιών	 με	
κοκκοφοίνικες	της	Πούντα	Κάνα,	σε	προνομοιακό	περιβάλλον	της	ζώνης	Uvero	Alto.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες:	 Διαθέτει	 11	 μπαρ	 και	 7	 εστιατόρια	 θεματικά,	 2	
εστιατόρια	με	μπουφέ,	2	πισίνες	για	ενήλικες,	2	πισίνες	για	παιδιά,	αίθρια	για	
ηλιοθεραπεία, μινι κλαμπ, γήπεδα τένις, πίστα πάντελ, γυμναστήριο, επιτραπέζιο 
τένις,	 βελάκια,	 βόλεϋμπολ,	 θαλάσσια	 σπορ	 όπως	 γουίντσέρφ,	 καγιάκ,	 κανό,	
καταμαράν, κολύμπι με αναπνευστήρα, καταδύσεις και ένα μεγάλο υδάτινο πάρκο 
με παιχνίδια. Υπηρεσίες μασάζ, περιποιήσεις σώματος και κομμωτήριο (με 
χρέωση).

«all inclusive»:	 Πρωϊνό,	 μεσημεριανό	 και	 βραδυνό	 σε	 μπουφέ,	 μπάρμπεκιου	
στην παραλία για τα μεσημεριανά και θεματικά βράδια α λα καρτ (δύο την 
εβδομάδα),	σνακ,	ποτά	τοπικά	και	επιλογή	διεθνών,	αναψυκτικά,	χυμοί,	μίνι	μπαρ	
στο δωμάτιο, είσοδος στην ντίσκο που περιλαμβάνει και τα ποτά, πετσέτες στην 
πισίνα, θαλάσσια σπορ (όχι μηχανοκίνητα), πρόσβαση στο υδάτινο πάρκο.

Δωμάτια: 810 άνετα δωμάτια, ευχάριστα με τοπικό χρώμα, μπαλκόνι επιπλωμένο, 
αιρ-κοντίσιον,	 ανεμιστήρα	 οροφής,	 χρηματοκιβώτιο	 (με	 χρέωση),	 μίνι	 μπαρ,	
καλωδιακή	τηλεόραση,	τηλέφωνο,	εξοπλισμένο	μπάνιο	με	πιστολάκι	μαλλιών.

Yδάτινο Πάρκο: το καταπληκτικό αυτό πάρκο καταλαμβάνει χώρο 14.000 τετ. 
μέτρων με πολλά παιχνίδια και υπηρεσίες. Εκτός των πολλών δραστηριοτήτων και 
παιχνιδιών	στο	νερό	υπάρχει	μπουφές	με	γκρίλ	και	σνάκ.

Sirenis Resort Casino & Aquagames 5*
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Τοποθεσία: βρίσκεται στις όχθες της καταπληκτικής παραλίας Μπάβαρο, 
βορειοανατολικά	της	Νήσου	της	Δομινικανικής	Δημοκρατίας.	Βρίσκεται	δίπλα	
σε μια λωρίδα τροπικής παραλίας που προστατεύεται από έναν κοραλιογενή 
ύφαλο.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες: διαθέτει πολλά εστιατόρια και μπαρ, 3 πισίνες, 
δρόμο	 με	 μαγαζιά	 σε	 στυλ	 Καραϊβικής,	 καζίνο,	 κλαμπ	 για	 παιδιά,	 σπα	 με	
σάουνα και κομμωτήριο, εγκαταστάσεις συνεδριάσεων και δυνατότητα πολλών 
δραστηριοτήτων χωρίς χρέωση : αερόμπικ, τοξοβολία, επιτραπέζιο τένις, 
γουότερ-πόλο,	αίθουσα	γυμναστηρίου,	γήπεδο	τένις,	γουίντσερφ	και	ιστιοπλοϊα.

«all inclusive»:	όλα	τα	γεύματα.	Πρωϊνά,	μεσημεριανά	και	βραδυνά	σε	μπουφέ.	
Βράδια	 στα	 εστιατόρια	 με	 σπεσιαλιτέ	 κατόπιν	 κράτησης.σνακ	 και	 διάφορα	
απεριτίφ,	ποτά	 τοπικά	και	διεθνή.Νερό,	αναψυκτικά	και	μπύρα	στο	μίνι	μπαρ	
του δωματίου. Ελεύθερη είσοδος σε ντίσκο και καζίνο μαζί με ποτά.

Δωμάτια:	 427	 δωμάτια	 με	 μπαλκόνι,	 αιρ-κοντίσιον,	 ανεμιστήρα	 οροφής,	
πιστολάκι	μαλλιών,	δορυφορική	LCD	τηλεόραση,	τηλέφωνο,	καφετιέρα,	σίδερο	
και σιδερώστρα, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο και ιντερνετ με έξτρα χρέωση.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ
Μπουκάλι	Ρούμι	και	καλάθι	φρούτων,	αναβάθμιση	δωματίου	(Kατόπιν	διαθεσιμό-
τητας).

Sirenis Resort Casino & Aquagames 5* Iberostar Punta Cana 5*
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Τοποθεσία: Τα	ξενοδοχεία	Grand	Palladium	Punta	Cana	και	Grand	Palladium	
Palace	Resort	Spa	&	Casino,	βρίσκονται	σε	προνομιακή	περιοχή	στην	πρώτη	
γραμμή της παραλίας Μπάβαρο, σε πυκνή τροπική βλάστηση και σειρά από 
κοκοφοίνικες.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες:	 Το	 συγκρότημα	 διαθέτει	 διάφορα	 εστιατόρια	 και	
μπαρ, 4 πισίνες, ομπρέλες, αιώρες, ντους και πετσέτες, μπαρ μέσα στο νερό και 
τζακούζι ολοκληρωμένο, αθλητικές εγκαταστάσεις, κλαμπ για παιδιά, ντίσκο, 
καζίνο, σπα (με χρέωση), wi-fi στο λόμπι του ξενοδοχείου, μαγαζιά.

«all inclusive»:	 Όλα	 τα	 γεύματα	 (πρωϊνό,	 μεσημεριανό,	 βραδυνό)	 και	
σνακ 24ώρες την ημέρα, δείπνα α λα κάρτ, ποτά τοπικά και διεθνή, ποτά 
καλοσωρίσματος,	 μινιμπαρ	 στο	 δωμάτιο,	 διάφορες	 δραστηριότητες	 και	
παραστάσεις. Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά όλες τις 
εγκαταστάσεις	των	τριών	ξενοδοχείων	του	συγκροτήματος	που	είναι	τα:	Grand	
Palladium	Punta	Cana	Resort	&	Spa,	Grand	Palladium	Bavaro	Suites	Resort	
&	Spa,	και	Grand	Palladium	Palace	Resort	Spa	&	Casino.

Δωμάτια:	 1165	δωμάτια	σε	όλο	 το	συγκρότημα,	με	αιρ-κοντίσιον,	ανεμιστήρα	
οροφής,	 χρηματοκιβώτιο,	 μπάνιο	 με	 υδρομασάζ.	 WC	 με	 ντους,	 πιστολάκι	
μαλλιών,	τηλέφωνο,	μίνι	μπαρ,	σίδερο	και	σιδερώστρα,	δορυφορική	τηλεόραση,	
ράδιο-ξυπνητήρι	 με	 MP3,	 μπαλκόνι	 με	 τραπέζι	 και	 δύο	 καρέκλες.	 Οι	 junior	
σουίτες εκτός των άλλων διαθέτουν θέα στην θάλασσα, καναπέ-κρεβάτι, πιο 
μεγάλο	μπάνιο	με	τζακούζι,	μπουρνούζια	και	παντόφλες.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ
Υπέρδιπλο	 κρεβάτι	 (ανάλογα	 την	 διαθεσιμότητα).	 Ένα	 καλάθι	 με	 φρούτα	 και	
ποτό	στο	δωμάτιο.	Ένα	ρομαντικό	δείπνο	α	λα	καρτ.

Grand Palladium Palace
Resort Spa & Casino 5*
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Τοποθεσία: το συγκρότημα βρίσκεται ακριβώς επάνω στην παραλία Μπάβαρο. 
Ένας	ολοκληρωμένος	παράδεισος	σε	μια	μανγκρόβια	τροπική	βλάστηση	γεμάτη	
εξωτικά	είδη	φυτών	και	δέντρων.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες:	 έχει	 διάφορα	 εστιατόρια	 και	 μπαρ,	 πισίνες,	
γήπεδα τένις και πάντελ, κλαμπ για παιδιά, μαγαζιά, σπα και κέντρο ευεξίας, 
δραστηριότητες	και	ψυχαγωγικά	προγράμματα.	Γήπεδο	γκολφ	(καλάθι	του	γκόλφ	
υποχρεωτικό και κατόπιν χρέωσης).

«all inclusive»: όλα	 τα	 γεύματα,	 πρωϊνό,	 μεσημεριανό	 και	 βραδυνό	 σε	 τύπο	
μπουφέ.	 Δείπνο	 σε	 εστιατόρια	 με	 σπεσιαλιτέ	 (“Passion”	 με	 έξτρα	 χρέωση).	
Σνακ	και	απεριτίφ.	Ποτά	τοπικά	και	διεθνή.	Νερό,	αναψυκτικά	και	μπύρα	στο	
μινι μπαρ του δωματίου.

Δωμάτια: 694 πολυτελή δωμάτια με αίθριο ή μπαλκόνι επιπλωμένα, καλωδιακή 
τηλεόραση,	 χρηματοκιβώτιο,	 μίνι	 μπαρ,	 αιρ-κοντίσιον,	 ανεμιστήρα	 οροφής,	
καθιστικό, σίδερο και σιδερώστρα και υπηρεσία δωματίου 24 ώρες.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ
Ένα	πρωϊνο	ρομαντικό	στο	δωμάτιο.	Δωράκι-έκπληξη	για	το	ζευγάρι.	Μπουκάλι	
κρασί	και	φρούτα	κατά	την	άφιξη.	Έκπτωση	στις	υπηρεσίες	του	σπα.

Paradisus Punta Cana Resort 5*
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Τοποθεσία: στην	πιο	φαντασμαγορική	παραλία	της	Πούντα	Κάνα,	διάσημη	για	την	
κατάλευκη άμμο και τα τυρκουάζ νερά, πλούσια τροπική βλάστηση, θα σαγηνεύσει 
τόσο	 τις	 οικογένειες	όσο	και	 τα	 ζευγάρια	και	 τους	 νιόπαντρους	που	ψάχνουν	 να	
συνδιάσουν την ηρεμία και το ρελάξ που εναλλάσεται με την διασκέδαση και την 
ψυχαγωγία.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες: έχει άμεση πρόσβαση στην παραλία, κλαμπ παραλίας, 
4	πισίνες,	διάφορα	εστιατόρια	και	μπαρ,	αθλητικές	εγκαταστάσεις,	παιδική	χαρά	
και	είσοδο	στην	ντίσκο	«Mangu»	(συμπεριλαμβανομένων	των	ποτών	από	τις	23:00	
έως	τις	01:00),	σπα,	ιντερνετ,	υπηρεσίες	πλυντηρίου,	μαγαζιά,	φροντίδα	παιδιών	και	
ιατρική	περίθαλψη	(με	χρέωση).

«all inclusive»: όλα	τα	γεύματα,	χρήση	μπουφέ	και	εστιατόρια	α	λα	καρτ,	μινι	μπαρ,	
απεριτίφ,	σνακ,	χυμοί,	αναψυκτικά,	αλκοολούχα	τοπικά	ποτά,	κρασί	με	το	βραδυνό,	
αιώρες και πετσέτες στις πισίνες και στην παραλία, προγράμματα δραστηριοτήτων 
όπως	 βόλεϋμπολ,	 γουότερπολο,	 τένις,	 πινγκ-πονγκ,	 κολύμπι	 με	 αναπνευστήρα,	
αερόμπικ	 και	 καγιάκ,	 κλαμπ	 για	 παιδιά,	 γυμναστήριο,	 βραδυνή	 ψυχαγωγία	 και	
ζωντανή μουσική.

Δωμάτια:	 852	 ευρύχωρα	 και	 φωτεινά	 δωμάτια,	 σε	 17	 κτίρια	 σε	 3	 περιοχές,	 με	
μπαλκόνι	 ή	 αίθριο,	 αιρ-κοντίσιον,	 ανεμιστήρα	 οροφής,	 πιστολάκι	 μαλλιών,	 μίνι	
μπαρ,	 καφετιέρα,	 δορυφορική	 τηλεόραση,	 τηλέφωνο,	 σίδερο	 και	 σιδερώστρα.	
Χρηματοκιβώτιο	και	wi-fi	με	χρέωση	(προσφέρεται	μία	ώρα	ίντερνετ	δωρεάν	στο	
λόμπι	του	ξενοδοχείου	ανά	άτομο	την	ημέρα).	Τα	δωμάτια	Royal	Club	προσφέρουν	
αξεσουάρ μπάνιου ποιότητας, είσοδο σε ιδιωτικά εστιατόρια και ιδιωτικό σαλόνι, 
wi-fi στο δωμάτιο με χρέωση, θέση ιδιωτική στην πισίνα και στην παραλία και 
επίσης	ξεχωριστή	περιοχή	για	το	check	in	και	check	out.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ
Κάβα	και	φράουλες	με	σοκολάτα	κατά	την	άφιξη.	Πρωϊνό	κοντινένταλ	στο	δωμάτιο	
(ένα	καθόλη	την	διαμονή).	Έκπτωση	στο	μασάζ	και	στο	σπα.	Πιθανότητα	αναβάθμισης	
δωματίου	την	ώρα	της	άφιξης	(ανάλογα	την	διαθεσιμότητα).

Occidental Grand Punta Cana 5*
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Τοποθεσία: στην πρώτη γραμμή της παραλίας, είναι μέρος του συγκροτήματος 
ξενοδοχείων	που	είναι	τα:	Barcelo	Bavaro	Palace	Deluxe	και	Barcelo	Bavaro	con-
vention	center.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες:	έχει	2	εστιατόρια	με	μπουφέ	και	2	α	λα	καρτ	καθώς	
επίσης	και	2	μπαρ.Πρόσβαση	σε	όλες	τις	εγκαταστάσεις	του	Barcelo	Bavaro	Palace	
Deluxe	εκτός	του	Γιαπωνέζικου	εστιατορίου	«Kyoto»,	και	του	Γαλλικού	εστιατορίου	
«La	 Comedie»	 που	 είναι	 αποκλειστικά	 για	 τους	 πελάτες	 του	 club	 premium.	
Μια πισίνα, πετσέτες και ξαπλώστρες στον χώρο της πισίνας και της παραλίας, 
ψυχαγωγικό	πρόγραμμα	και	γήπεδο	τένις,	γήπεδο	γκολφ,	θαλάσσια	σπορ,	κέντρο	
ευεξίας, θέατρο και καζίνο και άλλα πολλά.

«all inclusive»:	όλα	τα	γεύματα	πρωϊνό,	μεσημεριανό	σε	μπουφέ	και	βραδυνό	ή	
σε	μπουφέ	ή	α	λα	καρτ.	Σνακ,	μπαρ	με	κοκτέϊλ	και	ποτά,	αθλητικές	εγκαταστάσεις,	
προγράμματα	ψυχαγωγικά.	Είσοδος	στην	ντίσκο	μαζί	με	τα	ποτά.

Δωμάτια:	 589	 δωμάτια	 εκ	 των	 οποίων	 το	 80%	 βρίσκονται	 στην	 πρώτη	 γραμμή	
κοντά στην παραλία κάνοντας το ξενοδοχείο ιδανικό για ρομαντικές αποδράσεις.
Superior	 δωμάτια,	 με	 ανεμιστήρα,	 μπαλκόνι,	 αιρ-κοντίσιον,	 LCD	 τηλεόραση,	
σίδερο	 και	 σιδερώστρα,	 καφετιέρα,	 χρηματοκιβώτιο,	 μίνι	 μπαρ,	 πιστολάκι	
μαλλιών,	 μπουρνούζι	 και	 παντόφλες.	 Superior	 Club	 Premium	 	 που	 εκτός	 των	
άλλων έχουν θέα στην θάλασσα, wi-fi δωρεάν, μπάνιο με αξεσουάρ ποιότητος και 
υψηλής	ποιότητας	υπηρεσίες.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ
Αναβάθμιση	δωματίου,	προτεραιότητα	στο	check-in	και	 late	check-out	 (ανάλογα	
την	διαθεσιμότητα).	Μπουκάλι	αφρώδους	οίνου	και	πετι-φουρ	στο	δωμάτιο	κατά	
την	άφιξη,	έκπτωση	στο	U-Spa.

Barcelo Bavaro Beach 5* (μόνο ενήλικες)
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Τοποθεσία: το συγκρότημα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παραλίας 
Μπάβαρο σε μια έκταση 800.000 τετ. Μέτρων, περιτριγυρισμένο με κήπους 
γεμάτους	τροπικά	φυτά,	ανήπωτης	ομορφιάς.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες: έχει 13 εστιατόρια, 14 μπαρ, 10 πισίνες, 7 γήπεδα 
τένις, γήπεδο μπάσκετ, καζίνο, ζωντανά προγράμματα , εβδομαδιαίες θεματικές 
γιορτές,	διαφορες	δραστηριότητες	για	παιδιά	και	μεγάλους,	2	κεντρα	ευεξίας,	
παιδική	 φύλαξη,	 συνεδριακό	 κέντρο,	 wi-fi	 στην	 περιοχή	 του	 λόμπι,	 μπουτίκ,	
μαγαζιά	με	δώρα	και	περιοδικά,	υπηρεσία	πλυντηρίου,	γήπεδο	γκολφ.	Κάποιες	
από τις δραστηριότητες είναι κατόπιν χρέωσης.

«all inclusive»:	 όλα	 τα	 γεύματα,	 πρωϊνό,	 μεσημεριανό	 και	 βραδυνό	 σε	 τύπο	
μπουφέ.	 Δείπνο	 σε	 εστιατόρια	 με	 σπεσιαλιτέ	 κατόπιν	 κράτησης.	 Σνακ	 και	
διάφορα	απεριτίφ.Ποτά	τοπικά	αλλά	και	διεθνή.	Νερό,	αναψυκτικά	και	μπύρες	
στο	μίνι	μπαρ	του	δωματίου.	Πολλά	ψυχαγωγικά	προγράμματα.

Δωμάτια: 1.139 junior σουίτες		με	αιρ-κοντίσιον,	ανεμιστήρα	οροφής,	καλωδιακή	
τηλεόραση,	τηλέφωνο,	χρηματοκιβώτιο,	μίνι	μπαρ,	καφετιέρα,	μπάνιο	με	ντους,	
πιστολάκι μαλλιών, σίδερο και σιδερώστρα. Σουίτες THE LEVEL και THE LEVEL 
(μόνο ενήλικες) που διαθέτουν εκτός των άλλων, υπέρδιπλο κρεβάτι, σαλόνι με 
καναπέ-κρεβάτι και κάποια έχουν μπανιέρα με υδρομασάζ. Ιδιωτικές πισίνες, 
ιδιωτικός	 χώρος	 στην	 παραλία,	 πρόσβαση	 στα	 εστιατόρια	 Gabi	 και	 Cuatro.	
Iδιωτικά	σαλόνια	που	προσφέρεται	πρωϊνό	κοντινένταλ,	ίντερνετ	δωρεάν,	πρέσα,	
καφετιέρα,	ποτά	premium.	Μενού	μαξιλαριών,	υπηρεσία	ρεσεψιόν,	αξεσουάρ	
μπάνιου	 υψηλής	 ποιότητας.	 Υπηρεσία	 δωματίου	 από	 τις	 07:00	 έως	 23:00	 και	
μενού	«εμπειριών».

Melia Caribe Tropical 5*
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Τοποθεσία: Το	ξενοδοχείο	αυτό	βρίσκεται	σε	μια	ζώνη	αποκλειστική	και	ιδιωτική	
με	υπηρεσίες	VIP.	Προσφέρει	εγκαταστάσεις	και	υπηρεσίες	διαθέσιμες	μόνο	για	
τους επισκέπτες του που μπορούν να απολαύσουν προσωποποιημένες υπηρεσίες 
μέσα στο συγκρότημα. Μερικώς ανακαινισμένο το 2014.

Εγκαταστάσεις/υπηρεσίες: Διαθέτει	εκτός	των	άλλων,	7	εστιατόρια	α	λα	καρτ,	6	
μπουφέδες,	 14	 μπαρ,	 2	 θέατρα	με	 βραδυνά	προγράμματα	 καθημερινά,	 σπα,	 VIP	
περιοχή στην παραλία με σερβιτόρους και κρεβάτια παραλίας, ιδιωτική πισίνα, 
υπηρεσίες μπάτλερ, ιντερνετ δωρεάν και υπηρεσία δωματίου.

«all inclusive»: Μπορούν να απολαύσουν μια ποικιλία γευστικής γαστρονομίας σε 
όλα τα γεύματα καθώς και μια επιλογή από τα καλύτερα τοπικά ποτά αλλά και διεθνή.
Υπέροχο	κέντρο	wellness	και	σπα,	πολλές	δραστηριότητες	και	διάφορα	θεάματα.

Δωμάτια: 372 δωμάτια με διπλό κρεβάτι με θόλο, σαλόνι με καναπέ-κρεβάτι, 
αιρ-κοντίσιον	και	ανεμιστήρα	οροφής,	χρηματοκιβώτιο,	μπανιέρα	με	υδρομασάζ,	
πιστολάκι	 μαλλιών,	 μεγενθυντικό	 καθρέπτη,	 τηλέφωνο,	 μίνι	 μπαρ,	 σίδερο	 και	
σιδερώστρα,	δορυφορική	τηλεόραση,	DVD,	ράδιο-ξυπνητήρι	με	MP3,	μπαλκόνι	με	
τραπεζάκι και δύο πολυθρόνες.

Riu	Naiboa	4*,	ClubHotel	Riu	Bambu	5*,	Barcelo	Punta	Cana	4*,	Barcelo	Dominican	Beach	4*,	Iberostar	Bavaro	5*	
(διαθέτει	δωμάτια	με	θέα	θάλασσα)	,	Grand	Palladium	Bavaro	Suites	Resort	&	Spa	5*,	Barcelo	Bavaro	Palace	Deluxe	
5*,	Paradisus	Palma	Real	Golf	&	Spa	Resort	5*,	RiuPalace	Macao	5*	(μόνο	ενήλικες),	Riu	Palace	Punta	Cana	5*,	Riu	
Palace	Bavaro	5*,	Iberostar	Grand	Bavaro	5*	(διαθέτει	δωμάτια	με	θέα	θάλασσα	και	είναι	μόνο	ενήλικες),	Iberostar	
Hacienda	Dominicus	5*

Νήσος	Σαονά,	εξερεύνηση	δελφινιών,	γύρος	της	πόλης	Σάντο	Ντομίνγκο,	εξερεύνηση	της	Πούντα	Κάνα,	ντίσκο	«Imag-
ine»,	ντίσκο	«Oro»,	Καταρράκτες	Σαμανά,	Πειρατική	νύχτα	και	νήσος	«shark»,	εκδρομή	στο	μεσαιωνικό	χωριό	«Αltos	
de	Chavon».

Έπίσης διαθέσιμα ξενοδοχεία στην Πούντα Κάνα-Πλάγια Μπάβαρο

Μερικές από τις προαιρετικές εκδρομές για την Πούντα Κάνα

Τhe Royal Suites Turquesa
by Palladium 5* (μόνο ενήλικες)
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Για	πληροφορίες	-	Κρατήσεις

87,	Ακτή	Μιαούλη	-	Πειραιάς	18538
Τηλ.	210	4559900,	210	4291000,	Fax.	210	4291332

www.fivecontinentcruises.com

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  2015

Με το πλοίο Sovereign
• 7ήμερη «Μεσογειακή Αύρα» από Ρώμη ή Βαρκελώνη
Ρώμη-Λιβόρνο-Βιλφράνς	(Μονακό)-Βαρκελώνη-εν	πλω-Τυνησία-Νάπολη-Ρώμη	
Βαρκελώνη-εν	πλω-Τυνησία-Νάπολη-Ρώμη-Λιβόρνο-Βιλφράνς	(Μονακό)-Βαρκελώνη

• 6ήμερη «Μεσογειακή Αύρα» από Ρώμη ή Βαρκελώνη
Ρώμη-Λιβόρνο-Βιλφράνς	(Μονακό)-Βαρκελώνη-εν	πλω-Τυνησία-Ρώμη
Βαρκελώνη-εν	πλω-Τυνησία-Ρώμη-Λιβόρνο-Βιλφράνς-Βαρκελώνη

• 7ήμερες «Θρύλλοι της Μεσογείου»
Βαλέντσια-Μάλαγγα-εν	πλω-Πόρτο	Τόρρες-Ρώμη-Ατζάτσιο-Πάλμα	Ντε	Μαγιόρκα-Βαλέντσια
(Επιβίβαση και από Μάλαγγα/Μάλαγγα)

Με το πλοίο Empress
• 7ήμερες «Νορβηγικά Φιόρδ»από Μπόντο ή Λάκσελβ (με δυνατότητα πτήσης από/προς Μαδρίτη)
Μπόντο-Λέκνες-Τρόμσο-Άλτα-Χόνινγκσβαγκ-Μούρμανσκ-εν	πλω-Λάκσελβ
Λάκσελβ-εν	πλω-Μούρμανσκ-Χόνινγκσβαγκ-Άλτα-Τρόμσο-Λέκνες-Βόντο

• 7ήμερες «Φιόρδ του Βορρά» από Μάλμο ή Τρόντχάϊμ (με δυνατότητα πτήσης από/προς Μαδρίτη)
Μάλμο-	εν	πλω-Στάβανγκερ-Μπέργκεν-Φλάαμ-Χέλεσυλτ/Γκέϊράνγκερ-Αλεσούντ-Τρόντχάϊμ
Τρόντχάϊμ-Αλεσούντ-Χέλεσυλτ/Γκέϊράνγκερ-Φλάαμ-Μπέργκεν-Στάνβανγκερ-εν	πλω-Μάλμο

• 7ήμερες «Πρωτεύουσες της Βαλτικής» από Μάλμο ή Ταλλίν (με δυνατότητα πτήσης από/προς Μαδρίτη)
Μάλμο-Βαρνεμούντε	(Βερολίνο)-εν	πλω-Νύνασαμν-Ελσίνκι-Αγία	Πετρούπολη	(με	διανυκτέρευση)-Ταλλίν
Ταλλίν-Αγία	Πετρούπολη	(με	διανυκτέρευση)-Ελσίνκι-Νύνασαμν-εν	πλω-Βαρνεμούντε	(Βερολίνο)-Μάλμο

Με το πλοίο Ζenith
• 7ήμερες «Φιέστα»
Μασσαλία-Βαρκελώνη-Αλικάντε-Πάλμα	Ντε	Μαγιόρκα-Μαχόν-Ίμπιζα	(με	διανυκτέρευση)-Μασσαλία

• 7ήμερες « Αδριατική»
Μασσαλία-εν	πλω-Μεσσίνα-Κέρκυρα-Ντουμπρόβνικ-Κοτόρ-Μπάρι-εν	πλω-Ατζάτσιο-Μασσαλία

Με το πλοίο Horizon
• 7ήμερες «Τροπική Καραϊβική» (με δυνατότητα πτήσης από/προς Μαδρίτη)
Σάντο	Ντομίνγκο-Λα	Ρομάνα-Σεντ	Μαρτέν-Γουαδαλούπη-Μαρτινίκη-Νήσος	Μαργαρίτα-εν	πλω-Σάντο	Ντομίνγκο

• 7ήμερες « Ήλιος του Μεσονυκτίου»
Καλέ-εν	πλω-Στάβανγκερ-Χέλεσυλτ-Φλάαμ-Μπέργκεν-εν	πλω-Καλέ

PULLMANTUR CRUISES & CROISIERES DE FRANCE
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