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Γουατεμάλα
Ένας μοναδικός προορισμός που εκπλήσσει όλους τους επισκέπτες του από την πρώτη στιγμή. Η
Γουατεμάλα, καρδιά του κόσμου των Μάγια, έχει περισσότερους από 1.000 διατηρητέους αρχαιολογικούς
χώρους στους οποίους αναπτύχθηκε ο πολιτισμός των Μάγια. Γουατεμάλα η γή της αιώνιας άνοιξης με τον
χιλιετηριώδη και αποικιακό πολιτισμό, την υπέροχη φύση και τους ζεστούς και γοητευτικούς ανθρώπους
του τόπου, που κάνουν την επίσκεψη όλων των ταξιδιωτών μια τέλεια, συναρπαστική και μοναδική εμπειρία.
Ξενοδοχεία standard ή superior με πρωϊνό | 7 ή και περισσότερες νύχτες
Το πακέτο περιλαμβάνει:
Αεροπορικά από Μαδρίτη προς Γουατεμάλα με επιστροφή, όλες τις μεταφορές, 7 διανυκτερεύσεις με πρωϊνό,
αγγλόφωνο ξεναγό-συνοδό, πολλές εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, ταξιδιωτική ασφάλεια & φόρους
αεροδρομίου. Αναχωρήσεις κάθε Τρίτη από Μάιο έως Οκτώβριο.

Κούβα
«Συνεχίστε να γεμίζετε
τη ζωή σας με λόγους
για να ταξιδεύετε»

Ριβιέρα Μάγια - Μεξικό
Όταν σκεπτόμαστε την Riviera Maya, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι οι παραλίες, ο
ήλιος και μια συναρπαστική νυχτερινή ζωή που ολα μαζί συνθέτουν ένα προορισμό μοναδικής απόλαυσης.
Η Riviera Maya είναι η καρδιά της Μεξικάνικης Καραϊβικής. Ευκαιρία πολλών δραστηριοτήτων που
περιλαμβάνουν τζετ-σκι, κολύμβηση με αναπνευστήρα, καταδύσεις (το μεγαλύτερο reef του κόσμου είναι κατά
μήκος) κολύμπι με δελφίνια, ιππασία , περιηγήσεις με οδηγό στην ζούγκλα αλλά και επισκέψεις αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος του αρχαίου πολιτισμού των Μάγια (Chizen Itza, Tulum). Επίσης πολλά θεματικά πάρκα με
τεράστια ποικιλομορφία και εύρος δραστηριοτήτων θα κάνουν το ταξίδι αυτό αξέχαστο. Εστιατόρια υψηλής
γαστρονομίας και έντονη νυχτερινή ζωή μέσα σε όλα τα πολυτελή θέρετρα αλλά και στο Κανκούν που λέγεται και η
«Μύκονος της Καραϊβικής» καθώς ακόμα και σπα θα σας διασκεδάσουν και θα σας χαλαρώσουν.
ΑLL INCLUSIVE διαμονή 7 νύχτες ή και περισσότερες σε υπερπολυτελή 5*ξενοδοχεία
To πακέτο περιλαμβάνει:
Αεροπορικά από Μαδρίτη προς Κανκούν και επιστροφή, όλες τις μεταφορές αεροδρόμιο-ξενοδοχεία, 7 διανυκτερεύσεις ή
και περισσότερες. Αll inclusive, αγγλόφωνο συνοδό, ταξιδιωτική ασφάλεια & φόρους αεροδρομίου. Πολλές αναχωρήσεις
όλο τον χρόνο.

Η Κούβα τα έχει όλα, είναι μια θεαματική χώρα όπου μπορείτε να απολαύσετε την ίδια ημέρα τον πολιτισμό, τη κουλτούρα
και την Κουβανέζικη ατμόσφαιρα στην Αβάνα. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε το ηλιοβασίλεμα στο Βαραδέρο
απολαμβάνοντας ένα mojito σε μια παραδεισένια παραλία. Αν κάτι χαρακτηρίζει την Κούβα, είναι οι δρόμοι της που είναι
γεμάτοι ζωή και χρώμα. Οδοί και συνοικίες παγιδευμένες στο χρόνο που δεν αφήνουν αδιάφορο κανέναν που τις περπατά.
ΑLL INCLUSIVE διαμονή 7 νύχτες σε υπερπολυτελή 5* ξενοδοχεία στο Βαραδέρο
3 νύχτες στην Αβάνα με πρωϊνό & 4 νύχτες στο Βαραδέρο ALL INCLUSIVE διαμονή σε υπερπολυτελή 5* ξενοδοχεία

To πακέτο περιλαμβάνει:
Αεροπορικά από Μαδρίτη προς Βαραδέρο με επιστροφή, όλες τις μεταφορές αεροδρόμιο-ξενοδοχεία, 7
διανυκτερεύσεις με διαμονή all inclusive στο Βαραδέρο και με πρωϊνό στην Αβάνα, αγγλόφωνο συνοδό,
ταξιδιωτική ασφάλεια & φόρους αεροδρομίου. Αναχωρήσεις κάθε Τρίτη από Μάιο έως Οκτώβριο.

Πούντα Κάνα - Άγιος Δομίνικος
«Ταξιδέψτε γρήγορα
και απολαύστε αργά»

Η Πούντα Κάνα βρίσκεται στην πιο ειδυλιακή και παραδεισένια πλευρά της Δομινικανής Δημοκρατίας. Το ταξίδι σας στην
Πούντα Κάνα ή Πλάγια Μπαβάρο θα σας επιτρέψει χωρίς αμφιβολία να απολαύσετε τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου,
καθώς και πολλές δραστηριότητες για όλα τα γούστα. Συναντήστε χιλιόμετρα και χιλιόμετρα λευκής άμμου και κρυστάλλινων
νερών και κάντε τη διαμονή σας μια στιγμή zen. Eπισκεφθείτε το πανέμορφο νησάκι Σαονά (εκεί γυρίστηκαν και οι Πειρατές
της Καραϊβικής όχι άδικα) καθώς επίσης και τους καταρράκτες στην ζούγκλα της Σαμανά. Χορέψτε στους λάτιν ρυθμούς της
μπατσάτα και σάλσα και διασκεδάστε μέχρι το πρωί σε μια από τις καλύτερες ντίσκο του κόσμου «Coco Bongo»
ΑLL INCLUSIVE 7 νύχτες ή και περισσότερες σε υπερπολυτελή 5*ξενοδοχεία
To πακέτο περιλαμβάνει:
Αεροπορικά από Μαδρίτη προς Πούντα Κάνα με επιστροφή, όλες τις μεταφορές αεροδρόμιο-ξενοδοχεία, 7
διανυκτερεύσεις ή και περισσότερες με all inclusive διαμονή, αγγλόφωνο συνοδό, ταξιδιωτική ασφάλεια &
φόρους αεροδρομίου. Πολλές αναχωρήσεις όλο τον χρόνο.
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