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Τ Α Ξ Ι Δ Ι Α  Γ Ι Α  Δ Υ Ο

by YABATRAVELLERS

 Ο ΔΗΓOΣ  ΑΝA  ΜHΝΑ &  BUDGET .  



Vasiliki & George 
Yabatravellers

Η αναζήτηση ιδανικών προορισμών για τις πιο ρομαντικές σου στιγμές
μπορεί να καταλήξει να είναι μία δύσκολη απόφαση. Αυτό το e-book έχει

στόχο να σε βοηθήσει να επιλέξεις που θα μπορούσες να πας για
honeymoon, είτε απλώς ένα  ταξίδι με βάση τον μήνα που σε ενδιαφέρει

αλλά και ένα υποτυπώδες κόστος. Θα βρεις συγκεκριμένες προτάσεις
διαμονής, αξιοθέατα που δεν πρέπει να παραλέιψεις αλλά και μοναδικές

εμπειρίες στον εκάστοτε προορισμό. 



Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Πριν ξεκινήσεις την ανάγνωση σου μοιραζόμαστε μαζί σου το σκεπτικό με το
οποίο έχουν βγει τα παρακάτω προγράμματα. 

 
Αρχικά είναι όλα βασισμένα σε προσωπικές εμπειρίες. 

 
Το estimated budget που αναγράφουμε είναι ένα μέσο κόστος με βάση το
δρομολόγιο που προτείνουμε. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος πτήσεων. Το
κόστος ενός ταξιδιού μπορεί να επηρεαστεί από πολλαπλούς παράγοντες,

όπως ποιο ξενοδοχείο θα επιλέξεις τελικά. 
 

Τα ταξίδια αυτά είναι ιδανικά για honeymoon και έχουμε δώσει βάση σε
ρομαντικές εμπειρίες. Όμως δεν προοριζόνται μόνο για τέτοιο σκοπό.

Μπορούν άνετα να γίνουν και από φίλους, ή solo.
 

Οι μήνες που προτείνουμε το εκάστοτε ταξίδι είναι ιδανικοί από άποψη
καιρού (προβλέψεων καιρού). Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι ιδανικοί μήνες. Για

πάραδειγμα στο Μπαλί ιδανικός μήνας είναι και ο Ιούλιος, ενώ στην Νέα
Υόρκη πέρα από τον Οκτώβρη είναι και ο Μάιος κλπ.

 
Καλή ανάγνωση και κυρίως καλό ταξίδι!



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Η Σ  -  Φ Ι Λ Α Ν Δ Ι Κ Η  Λ Α Π Ω Ν Ι Α

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  -  Π Ε Ρ Ο Υ

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  -  Τ Α Υ Λ Α Ν Δ Η
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Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  -  Π Ε Ρ Ο Υ
ADVENTURE  -  ROMANCE

  
Το Περού είναι ένας μακρινός αλλά μαγευτικός προορισμός. Ένας

προορισμός που αξίζει να επισκεφθείς και κυρίως αξίζει να πας με όρεξη για
περιπέτεια. Μία χώρα με μεγάλη ποικιλομορφία, ιδανική για όσους
αναζητούν ένα "εναλλακτικό" honeymoon στην Λατινική Αμερική.

 
Στο δικό μας προτεινόμενο δρομολόγιο 12 ημερών ξεκινάς την περιπέτεια

από την γαστρονομική πρωτεύουσα, την Λίμα. Συνεχίζεις με το iconic
Μάτσου Πίτσου και τις Άνδεις στο ορεινό κομμάτι του Περού και

καταλήγεις στον Αμαζόνιο για μία επιπλέον δόση περιπέτειας.
 
 

Estimated Budget: 2000+ (per person) / no flights
 



Άφιξη στην Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού. Η Λίμα είναι παραθαλάσσια
μεγαλούπολη και αξίζει μία σύντομη στάση για να συνέλθεις από το jet
lag και για να ανακαλύψεις την γαστρονομική σκηνή της πόλης που είναι

φημισμένη. Προτεινόμενες διανυκτερεύσεις 2-3. 
 
 

          Προτάσεις διαμονής 
 

Luxury (120+): AC Hotel by Marriott Lima Miraflores, 
Miraflores Park, A Belmond Hotel

Mid-Range (60+): Hotel Antigua Miraflores
Budget: The Lighthouse Bed and Breakfast

 
            

Προτάσεις για ρομαντικό δείπνο: 
 

Restaurant Huaca Pucllana: Δείπνο με παραδοσιακές γέυσεις, με θέα
αρχαίολογικό χώρο.

 
     Astrid y Gastón:  Ένα από τα κορυφαία εστιατόρια της Λατινικής Αμερικής,

με μοντέρνα περουβιανή κουζίνα.
       *απαραίτητες οι κρατήσεις

ΠΡΟΤΕ ΙΝΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12  ΗΜΕΡΩΝ
 ( L IMA ,  CUSCO ,  AMAZON )

https://www.booking.com/hotel/pe/ac-lima-miraflores.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/pe/miraflores-park.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/pe/antigua-miraflores.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/pe/the-lighthouse-bed-and-breakfast.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2


Plaza Mayor είναι η κεντρική πλατεία της Λίμα, ο πυρήνας της πόλης.
Κάποτε λεγόταν Plaza De Armas και μπορεί να συναντήσεις αυτή την
ονομασία. Αξίζει να περιπλανηθείς και να παρατηρήσεις την ζωή.

Larco Museum είναι ένα μουσείο προκολομβιανής τέχνης που στεγάζεται
σε ένα πολύ όμορφο κτίριο του 18ου αιώνα. Ενδιαφέρον έχουν τόσο τα
εκθέματα, όσο και ο προσεγμένος κήπος του μουσείου. Αξίζει να κάτσεις
και στο καφέ του. 

Malecón de Miraflores είναι ουσιαστικά μία σειρά από πάρκα πάνω
στους απότομους βράχους που έχουν θέα τον Ειρηνικό Ωκεανό, σε μία
από τις καλύτερες γειτονιές της Λίμα. 

Street art in Barranco. Η πιο artistic γειτονιά της Λίμα φιλοξενεί
ενδιαφέρουσα street art και ψαγμένα μαγαζάκια.

aξιοθέατα Λiμα ( για 2 διανυκτερεύσεις) 



                                     Περιπετειώδης Εμπειρία: 

Paragliding ( αλεξίπτωτο πλαγιάς ) στην περιοχή Miraflores. 
Η δραστηριότητα αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Λίμα. 

 
              Γαστρονομική εμπειρία: 

 
Αξίζει να κάνεις ένα Food Tour. 
Προτείνουμε τα συγκεκριμένα – 

Lima Gourmet Food Tour ή Ultimate Peruvian Food Tour.

Προτείνουμε:         
Δεν μπορείς να φύγεις από την Λίμα χωρίς να δοκιμάσεις το Pisco
Sour,         το παραδοσιακό Περουβιανό κοκτέιλ , καθώς και ένα
Περουβιανό ceviche (*φρέσκο ωμό ψάρι παρασκευάζεται σε χυμό
από φρέσκα εσπεριδοειδή, μαζί με μπαχαρικά όπως οι πιπεριές
τσίλι, ατζί και άλλα, όπως κομμένο κρεμμύδι, αλάτι και
κόλιανδρο.)

Αν διαθέτεις παραπάνω μέρες: Μπορείς να κάνεις ένα day tour
στην Όαση Huacachina, μπορείς να δεις τις Nazca Lines, ή να
επισκεφθείς τα Ballestas Islands. Υπάρχουν διαθέσιμα tours
που συνδυάζουν κάποια από τα παραπάνω, ή και όλα.
.

https://www.limagourmetcompany.com/
https://www.limagourmetcompany.com/
https://www.getyourguide.com/lima-l39/lima-barranco-ultimate-peruvian-food-tour-t164478/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/lima-l39/lima-ballestas-nazca-lines-huacachina-oasis-day-trip-t197917/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Εμπειρια ζωησ: Machu Picchu

Άφιξη στο Cusco, την πόλη που θα προσγειωθείς αν σε ενδιαφέρει να
επισκεφθείς το διάσημο Machu Picchu. Το ίδιο το Cusco είναι μία γραφική πόλη

στις Άνδεις που βρίσκεται σε υψόμετρο 3500 μέτρων και φιλοξενεί περίπου
300.000 κατοίκους. Κάποτε ήταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκας,
ενώ  πολλοί κάτοικοι είναι απόγονοί τους. Αξίζει να αφιερώσεις κάποιες μέρες –

ανάλογα και τον τρόπο που θα επιλέξεις να επισκεφθείς το Machu Picchu
(περισσότερα γι’ αυτό παρακάτω). Προτεινόμενες διανυκτερεύσεις 3-6.

 
Προτάσεις διαμονής 

Luxury (200+) : Palacio del Inka
Mid-Range (70+): Novotel Cusco
Budget (25+) : El Andariego

Πώς μπορείς να επισκεφθείς το Machu Picchu

Ακολουθώντας το Inca Trail - για τους περιπετειώδης

Το κλασσικό Inca Trail, είναι ένα trek διάρκειας 4 ημερών στις Άνδεις -
κάνoντας camping - με τελικό προορισμό το Machu Picchu. Μόνο

οργανωμένα. Προτείνουμε το Alpaca Expeditions. 

Επίσκεψη με τρένο - ο άνετος τρόπος
Το τρένο πάει στην Aguas Calientes (την πιο κοντινή πόλη στο Machu

Picchu).  Έπειτα παίρνεις λεωφορείο για το τελευταίο κομμάτι της
διαδρομής. Δημοφιλή τρένα είναι το Expedition Train, το πιο οικονομικό,

το Vistadome και το πολυτελείας Belmond Hiram Bingham.

https://www.booking.com/hotel/pe/palacio-del-inka.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/pe/cusco-cusco.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/pe/el-andariego.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.alpacaexpeditions.com/
https://www.getyourguide.com/machu-picchu-l1570/machu-picchu-vistadome-train-round-trip-ticket-t294280/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Το δάσος του Αμαζονίου είναι το μεγαλύτερο
τροπικό δάσος του κόσμου! Καλύπτει ένα πολύ
μεγάλο κομμάτι της Λατινικής Αμερικής και
«αγγίζει» 9 χώρες. Το μεγαλύτερο κομμάτι του
Αμαζονίου απλώνεται στην Βραζιλία και έπειτα στο
Περού. Μπορείς μετά το Cusco να περάσεις κάποιες
μέρες στον Αμαζόνιο, ιδίως αν θέλεις να προσθέσεις
μία ακόμη περιπετειώδη εμπειρία στο ταξίδι σου.

Αμαζόνιος

Ιquitos 
 

*εναλλακτική επίσκεψη αντί του Iquitos, το Puerto Maldonado είναι πιο εύκολα
προσβάσιμο από το Cusco. 

 

Για να φτάσεις στο Iquitos θα χρειαστεί να «πετάξεις» από την Λίμα. Το
Iquitos είναι η μεγαλύτερη πόλη στον Περουβιανό Αμαζόνιο. 

Interesting fact: είναι η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο που δεν είναι
προσβάσιμη οδικώς πάρα μόνο από το ποτάμι και τον αέρα

 Προτείνουμε: Να κάνεις μία ολιγοήμερη εκδρομή με την εταιρεία 
Amazon Experience. Πρόκειται για τοπικό πρακτορείο που

οργανώνει εκδρομές στον Αμαζόνιο. 

NOTE: Το Περου είναι ένας προορισμός που θα σε "γεμίσει" εικόνες.
Αν ωστόσο, θέλεις και μπορείς να συνεχίσεις το ταξίδι, προτείνουμε

να το συνδυάσεις με την Βολιβία, ξεκινώντας από την λίμνη Τιτικάκα.

https://www.getyourguide.com/tambopata-national-reserve-l2148/puerto-maldonado-4-day-tambopata-rainforest-tour-t340896/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.amazonexperience.net/


Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  -  Τ Α Ϊ Λ Α Ν Δ Η
 ROMANCE  -  TROP ICAL

 
 Ένας all time classic honeymoon προορισμός (και όχι μόνο) που είναι

επίσης εξαιρετικά value for money. Θα βρεις κορυφαία διαμονή σε καλές
τιμές, έχει άπειρες επιλογές νησιών και συνδυάζει βαβούρα (βλέπε

Bangkok) αλλά και χαλάρωση. Ιδανική για όσους αναζητούν ζεστές
θερμοκρασίες, θάλασσα, εισαγωγή στην Ασιατική κουλτούρα και κουζίνα

αλλά δεν θέλουν να ξοδέψουν μία περιουσία για πολυτέλεια. 
 

Στο δικό μας προτεινόμενο δρομολόγιο ξεκινάμε από την ζωντανή
μητρόπολη, την Bangkok και συνεχίζουμε στα ανατολικά παράλια της

χώρας με το διάσημο νησί Ko Samui και το μικρότερο Ko Tao.
 

Estimated Budget: 1200+ (per person) / no flights



ΠΡΟΤΕ ΙΝΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10  ΗΜΕΡΩΝ
 (BANGKOK ,  KOH  SAMU I ,  KO  TAO )

 

Άφιξη στην Bangkok, την πρωτεύουσα των 11 εκατομμυρίων. Κάποιοι την
βρίσκουν χαοτική, κάποιοι την λατρέυουν. Αξίζει να περάσεις μερικές μέρες
για να νιώσεις το vibe της πόλης, αλλά και να απολαύσεις τα εστιατόρια, τα

μπαρ, το street food και το sightseeing. Προτεινόμενες διανυκτερεύσεις 3. 

 

Προσωπικά Αγαπημένο: Tower Club at Lebua
 
 

Προτάσεις Διαμονής

Luxury (100+): Tower Club at Lebua, InterContinental Bangkok
Mid-Range (50+): Chillax Heritage Hotel Khaosan, The Rose Residence
Budget (25+): Varmtel

Προτάσεις Gastronomy & Bars: 
 

H Bangkok είναι η απόλυτη πρωτεύουσα για street food και θα το
διαπιστώσεις σε κάθε γωνία. Η πόλη έχει επίσης εξαιρετικά bar και

εστιατόρια. Κοινώς θα βρεις σίγουρα κάτι για το γούστο σου!
 

Local Vibe: Για street food Train Night Market
       Rooftop Bar: Sky Bar Sirocco (Lebua Tower)

 Cuban Vibes in Bangkok: Havana Social Bar
                   Michelin star dining: Sorn & R-Haan

 

https://www.booking.com/hotel/th/tower-club-at-lebua.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/th/tower-club-at-lebua.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/th/intercontinental-bangkok.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/th/chillax-heritage.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/th/the-rose-residence-bangkok.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/th/varmtel.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293916-d4322781-Reviews-Train_Night_Market-Bangkok.html
https://lebua.com/restaurants/sky-bar/
https://www.facebook.com/havanasocialbkk
https://www.instagram.com/sornfinesouthern/
https://www.r-haan.com/


 

Αυθεντικές γεύσεις για να δοκιμάσεις

Pad Thai - νουντλς ρυζιού, με λαχανικά, γαρίδες ή
κοτόπουλο, φιστίκια, ομελέτα και άλλα μυρωδικά.

 
Tom Yum - καυτερή και ξινή ταϊλανδέζικη σούπα, με μυρωδικά

συνήθως με γαρίδες. 
 

Curry – Πολλά και διαφορετικά, μυρωδάτα curry! Yellow, Red,
Green, Khao Soi , Massaman Curry & Phanaeng curry 

 
Mango Sticky Rice - παραδοσιακό επιδόρπιο φτιαγμένο με

κολλώδες ρύζι, φρέσκο μάνγκο και γάλα καρύδας

Αξιοθέατα Bangkok (3-4 διανυκτερέυσεις)

Grand Palace: Το Μεγάλο Παλάτι είναι ένα συγκρότημα κτιρίων στην καρδιά
της Μπανγκόκ. Υπήρξε η επίσημη κατοικία των Βασιλέων του Σιάμ από το
1782.
Entrance fee 500 baht

Jim Tompson’s House: Ο Jim Thompson ήταν ένας Αμερικανός ο οποίος έγινε
γνωστός μέσα από το εμπόριο Ταϊλανδέζικου μεταξιού. Το σπίτι του πλέον
λειτουργεί σαν μουσείο και αποτελεί δείγμα της παραδοσιακής ταϊλανδέζικης
αρχιτεκτονικής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
Entrance fee 150 baht. 



Η βόλτα στον ποταμό των βασιλιάδων τον Chao Phraya, είναι must. Ο
ποταμός διασχίζει την πόλη και καταλήγει στον κόλπο της Ταϊλάνδης,

ενώ οι παραπόταμοι του απλώνονται σχεδόν σε όλη την πόλη. 
        Μπορείς να πάρεις τα δημόσια καραβάκια όπως τα Chao Phraya

Express boats, ή ακόμη καλύτερα να κάνεις μία private βαρκάδα. 
 
 

Chatuchak Market: Πρόκειται για την μεγαλύτερη αγορά της Μπανγκόκ με
περισσότερους από 8,000 πάγκους! Λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα.

 
Khaosan Road: Ένας δρόμος γεμάτος νεολαία! Backpackers από όλο τον κόσμο

μαζεύονται σε αυτό το 1χιλιόμετρο, που είναι γεμάτος μαγαζιά και guesthouses.
 

Golden Temples (Wat Arun, Wat Pho, Wat Kalayanamit): To Wat Pho,
γνωστός και ως ο ναός του «ξαπλωμένου» Βούδα, αποτελεί άλλο ένα δημοφιλές

αξιοθέατο της Ταϊλάνδης. Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα άλλα δύο συμπλέγματα.
 

Προτεινόμενη Εμπειρία: Βαρκάδα στον ποταμό Chao Praya 
 

Αν έχεις παραπάνω χρόνο μπορείς να κάνεις ένα 
day trip στην Ayutthaya.

 
Αν έχεις λιγότερο χρόνο και θέλεις να πάρεις μία

γεύση από τα αξιοθέατα αξίζει να κάνεις 
ένα  ημερήσιο οργανωμένο tour. 

 

https://www.getyourguide.com/bangkok-l169/from-bangkok-ayutthaya-temples-small-group-tour-with-lunch-t383879/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/bangkok-l169/bangkok-in-a-day-must-visit-highlights-tour-with-a-guide-t176568/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


 
 

Luxury (150+): The Lamai Samui, SALA Samui Choengmon Beach Resort 
Mid-Range (60+): Rocky's Boutique Resort, So KohKoon Beach Resort
Budget (30+): Thongtakian Resort, J4 Samui Hotel

 

Bye Bye Bangkok, Hello Koh Samui 

Η Ταϊλάνδη έχει χιλιάδες νησιά που σημαίνει ότι έχει αρκετές επιλογές για
εξωτικές διακοπές. Εμείς σε αυτό το δρομολόγιο προτείνουμε έναν

συνδυασμό του Koh Samui, μεγάλο νησί με κορυφαία resort και του πιο
μικρού και χαλαρού Ko Tao. 

 Το Κο Σαμούι είναι ένα νησί στα ανατολικά παράλια της
Ταϊλάνδης. Για να φτάσεις εύκολα και γρήγορα θα πάρεις

πτήση από την Bangkok (η Bangkok Airways έχει
πολλές), που διαρκεί περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. 

 
Προτάσεις διαμονής

Παραλίες: Lamai, Chaweng, Silver, Lipa Noi, Maenam
 

ΝΗΣΙ Ko Tao
 

Laid-back vibe, ωραίες παραλίες και παράδεισος για όσους αγαπάνε τις
καταδύσεις. Υπάρχει ferry που συνδέει το Koh Samui με το Ko Tao και η
διαδρομή διαρκεί μιάμιση ώρα.

 ΝΟΤΕ: Εναλλακτική περιοχή για μπάνια και εκδρομές προτείνουμε το Krabi.
Αν διαθέτεις περισσότερο χρόνο αξίζει να πας και στα βόρεια, στο Chiang
Mai και Chiang Rai.

https://www.booking.com/hotel/th/the-lamai-samui.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/th/sala-samui-resort-and-spa.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/th/sala-samui-resort-and-spa.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/th/rockysboutiqueresort.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/th/sokohkoon-beach-resort.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/th/thongtakian-resort.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/th/j4-samui.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2


Μ Α Ρ Τ Η Σ  -  Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Σ
 ROMANCE  -  H I STORY

 
 
 

Ένα ταξίδι στην Αίγυπτο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ιδίως
ιστορικό αλλά δεν περιορίζεται εκεί! Μία χώρα με μυστήριο, χαοτική, με
αντιθέσεις! Με μυρωδιές και εικόνες που θα σε συναρπάσουν αλλά και με

επιλογές για όλους τους επισκέπτες. 
Την θεωρούμε ιδανική και για honeymoon καταστάσεις μιας και

συνδυάζει ρομαντικές εμπειρίες με γνώση. Για όσους λοιπόν αγαπούν
ιστορία αλλά και χαλάρωση ίσως η Αίγυπτος είναι η λύση.

 
Στο δικό μας προτεινόμενο δρομολόγιο ξεκινάμε από το Κάιρο και

συνεχίζουμε προς τα Νότια, με μία κρουαζιέρα στον Νείλο.
 

Estimated Budget: 1300+ (per person) / no flights



Άφιξη στο Κάιρο, την χαοτική πρωτεύουσα της Αιγύπτου με εύκολη πρόσβαση
από Αθήνα! Αξίζει να περάσεις 3-4 ημέρες για να δεις κάποια βασικά αλλά must,
όπως τις Πυραμίδες της Γκίζας. Στα υπ’ όψιν ότι οι αποστάσεις είναι μεγάλες και η

κίνηση στους δρόμους του Καϊρου μπορεί να βγει εκτός ελέγχου.
Fun Fact: ετοιμάσου για ατελείωτες κόρνες!

 

 

ΠΡΟΤΕ ΙΝΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10  ΗΜΕΡΩΝ
 ( CA IRO ,  LUXOR ,  ASWAN)

Προτάσεις Διαμονής

Luxury (130+): Steigenberger Hotel El Tahrir Cairo, Marriott Mena House
Mid-Range (50+): Hotel Longchamps
Budget (25+): Victory of Downtown

Extra Tip διαμονής – Καλύτερα να μείνεις σε κεντρικό σημείο
(για παράδειγμα κοντά στην πλατεία El Tahrir γιατί η κίνηση
προς τα σημεία ενδιαφέροντος είναι μεγάλη και κοντά στην

Γκίζα δεν έχει και πολλά πράγματα πέρα από τις Πυραμίδες. 
 
 

 

https://www.booking.com/hotel/eg/steigenberger-el-tahrir.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/eg/mena-house-oberoi.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/eg/victory-of-downtown.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2


Αξιοθέατα cairo (3-4 διανυκτερέυσεις)

Πυραμίδες τις Γκίζας, Saqqara, Memphis: Το πιο iconic αξιοθέατο της
Αιγύπτου είναι οι Πυραμίδες της Γκίζας! Αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα
σου την Saqqara και το Memphis, για να δεις την απαρχή και να έχεις
μία πιο ολοκληρωμένη ιστορική εικόνα. Προτείνουμε να κάνεις ένα
οργανωμένο ημερήσιο tour για να έχεις τα κατάλληλα insights από έναν
τοπικό οδηγό - όπως Private Tour with Lunch: Pyramids of Giza,
Sakkara & Memphis.

Αγορά του Khan Al-Khalili: Στην αγορά του Khan Al-Khalili θα βρεις
τα πάντα! Αξίζει να περιπλανηθείς ακόμη και αν δεν ψωνίσεις τίποτα για
να απολαύσεις το vibe και τα παζάρια. 

Αιγυπτιακό Μουσείο: Κάποτε ένα από τα πιο λαμπρά μουσεία. Φιλοξενεί
μεταξύ άλλων τον θησαυρό από τον τάφο του Τουταγχαμών. 

Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού

Τζαμί Al-Azhar: Στα αραβικά, το όνομα Al-Azhar σημαίνει "το τζαμί του
πιο λαμπρού". Το Τζαμί αυτό ήταν από τα πρώτα (και) πολλά τζαμιά
της πόλης. Με το πέρασμα του χρόνου έγινε και ένα πλήρες
πανεπιστήμιο. Σπουδαστές ταξίδευαν από όλο τον κόσμο για να
σπουδάσουν στο Al-Azhar. Το Τζαμί βρίσκεται στην καρδιά του
Ισλαμικού Καϊρου, στην περιοχή El-Darb El-Ahmar.

Extra info – Στην περιοχή της Γκίζας θα ανοίξει το 
Grand Egyptian Museum που περιγράφεται ως το μεγαλύτερο αρχαιολογικό

μουσείο στον κόσμο. Οι φήμες λένε ότι θα ανοίξει τον χειμώνα του 2022.
 
 

https://www.getyourguide.com/pyramids-of-giza-l4184/giza-pyramids-sphinx-and-sakkara-private-full-day-tour-t11731/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Πώς μπορείς να ζήσεις αυτή την εμπειρία?
 
 

Πλοίο dahabiya  VS  μεγάλο κρουαζιερόπλοιο; 
 
.Οι dahabiya δεν έχουν μηχανή, αλλά τεράστια κατάρτια 

και είναι πιο μικρές σε μέγεθος προσφέροντας 
μία πιο exclusive, luxury και ρομαντική εμπειρία.

 
.Πόσο κοστίζει μία τέτοια κρουαζιέρα; 

 
.Κοστίζει περισσότερο από τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια

αλλά αξίζει. Μέσο κόστος 140-200 ευρώ το 
άτομο την ημέρα. 

 
 
 

NEXT  STOP            LUXOR ,  ASWAN

Προτεινόμενη Εμπειρία:  Κρουαζιέρα στον Νείλο 
 

Αν θέλεις να ζήσεις μία απόλυτα ρομαντική εμπειρία σε συνδυασμό με πινελιές
γνώσεων και να δεις ένα από τα πιο όμορφα ηλιοβασιλέματα της ζωής σου τότε

μία κρουαζιέρα στον Νείλο με παραδοσιακό πλοίο Dahabiya είναι ιδανική. 
 
 

Θα πας στο Luxor ή το Aswan (είτε αεροπορικώς, είτε με τρένο) από όπου 
ξεκινάνε και τελειώνουν συνήθως αυτές οι κρουαζιέρες.

Η διάρκεια αν ακολουθήσεις ένα κλασσικό δρομολόγιο
είναι είτε 5 μέρες/4 νύχτες (έναρξη από Luxor), 

είτε 4 μέρες/3 νύχτες (έναρξη από Aswan). 
.

Εταιρεία που προτείνουμε: Sail The Nile

https://sail-the-nile.com/


Ανεξάρτητα με το αν πραγματοποιήσεις μία κρουαζιέρα στον Νείλο ή όχι, 
αξίζει να περάσεις 2-3 μέρες στο Luxor κυρίως για να επισκεφθείς κάποια 

ξεχωριστά μέρη (keep reading).
 
 
 

        LUXOR  ( 2 -3  Δ ΙΑΝΥΚΤΕΡEΥΣΕ Ι Σ )  

Προτάσεις Διαμονής

Luxury Plus (150+): Sofitel Winter Palace Luxor
Luxury (80+): Hilton Luxor Resort & Spa, Steigenberger Nile Palace Luxor  
Mid-Range (40+): Nefertiti Hotel Luxor

Αξιοθέατα 
Luxor Temple: Ο Ναός του Λούξορ είναι ένα συγκρότημα ναών που βρίσκεται
στην ανατολική όχθη του ποταμού Νείλου και κατασκευάστηκε κατά την 18η
δυναστεία των Φαραώ. Παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και αξίζει να τον
επισκεφθείς. 

Valley of the Kings: Η Κοιλάδα των Βασιλέων αποτελεί μια από τις
σημαντικότερες περιοχές της Αρχαίας Αιγύπτου καθώς φιλοξενεί πάνω από
60 τάφους Φαραώ. 
                        Romantic – Adventurous δραστηριότητα: 
         Βόλτα με αερόστατο πάνω  από την κοιλάδα των Βασιλέων.

Karnak Temple Complex: Το Καρνάκ είναι ο μεγαλύτερος χώρος λατρείας
της αρχαίας Αιγύπτου, αφιερωμένος στις θεότητες της Τριάδας των Θηβών. Ο
πιο σημαντικός ναός μέσα στο συγκρότημα είναι ο «Μεγάλος Ναός,
αφιερωμένος στον Αμούν».
Προτεινούμενο οργανωμένο tour: Full or Half-Day East and West Bank
Tours

https://www.booking.com/hotel/eg/winter-palace-luxor.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/eg/hilton-luxor-resort-spa.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/eg/steigenberger-nile-palace-luxor.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/eg/steigenberger-nile-palace-luxor.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/eg/nefertiti.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.getyourguide.com/luxor-l109/luxor-sunrise-hot-air-balloon-ride-t265512/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/luxor-l109/luxor-sunrise-hot-air-balloon-ride-t265512/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/luxor-l109/luxor-sunrise-hot-air-balloon-ride-t265512/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/luxor-l109/full-day-tour-of-the-east-west-banks-from-luxor-t213024/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  -  Ι Α Π Ω Ν Ι Α

Η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου θα σε εντυπωσιάσει, μιας και έχει
ιδιαιτερότητες αλλά και ομορφιές! Μία χώρα που κοσμεί το bucketlist

πολλών, είναι ιδανικό ταξίδι για όσους αναζητούν ένα εναλλακτικό
honeymoon. Εδώ που τα λέμε είναι ιδανικός προορισμός για όλους! Είτε πας

solo, είτε με παρέα, είτε με την οικογένεια μιας και είναι και εξαιρετικά safe. 
 

Στο δρομολόγιο που προτείνουμε το Τόκυο είναι η πρώτη στάση, με το
απόλυτα metropolitan vibe, με τους ουρανοξύστες, τα videogames, τα

εστιατόρια και ότι άλλο μπορείς να φανταστείς. Στην συνέχεια γίνεται intro
στον Ιαπωνικό πολιτισμό στο πολύ όμορφο Κιότο και κλείνουμε με λίγη πιο

«αλήτικη» Ιαπωνία στην Οσάκα. Αρχές Απρίλη είναι ιδανική περίοδος γι’ αυτές
τις περιοχές της Ιαπωνίας για να απολαύσεις τις διάσημες ανθισμένες κερασιές. 

 
Estimated Budget: 2000+ (per person) / no flights

 C I TY  V IBES  -  INTEREST ING
 
 
 



Άφιξη στο Τόκυο. Τι τρελό μέρος! Η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας
είναι το απόλυτο μέρος, όπου «παντρεύεται» το μοντέρνο με

το παραδοσιακό. Και με σχεδόν 10 εκατομμύρια κατοίκους
συναντάς τα πάντα! Αξίζει να περάσεις μία εβδομάδα για να
πάρεις μία καλή γεύση. Προτεινόμενες διανυκτερεύσεις 6-7.

 
 
 
 

ΠΡΟΤΕ ΙΝΟΜΕΝΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12  ΗΜΕΡΩΝ
 ( TOKYO ,  KYOTO ,  OSAKA )

Προτάσεις Διαμονής

Luxury Plus (200+): The Capitol Hotel Tokyu, Hotel Chinzanso Tokyo
Mid-Range (100+): The square hotel GINZA, Best Western Hotel Fino
Tokyo Akihabara 
Budget (50+): APA Hotel Asakusa Kaminarimon

*Extra Tip διαμονής – Όταν αναζητήσεις διαμονή να δεις αν το
ξενοδοχείο σου βρίσκεται κοντά σε στάση μετρό. Το Τόκιο είναι

πολύ μεγάλη μητρόπολη!
 

                                      
                                    Γαστρονομική εμπειρία: 

Αξίζει να κάνεις και κάποιο οργανωμένο food tour στην Outer
Tsukiji Fish Market, μία από τις πιο διάσημες αγορές του κόσμου.
Δοκίμασε νέες γεύσεις και άφησε τον guide σου να σε μυήσει στην
ιαπωνική κουζίνα!

https://www.booking.com/hotel/jp/the-capitol-tokyu.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/jp/chinzanso-tokyo.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/jp/the-square-ginza.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/jp/best-western-hotel-fino-tokyo.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/jp/best-western-hotel-fino-tokyo.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/jp/apa-tokyo-asakusa-kaminarimon.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.getyourguide.com/s?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&utm_source=contact%40yabatravellers.com&placement=content-middle&q=Tokyo&et=121812&lc=193


Αξιοθέατα τοκυο (6-7 διανυκτερέυσεις)
Shibuya crossing: Η Shibuya είναι μία σούπερ μοντέρνα περιοχή του
Τόκυο, με ουρανοξύστες, malls και βεβαίως το διάσημο Shibuya
crossing. Κάτι λοιπόν που σίγουρα αξίζει να κάνεις στο Τόκυο, είναι να
διασχίσεις και εσύ ίσως την πιο πολυσύχναστη διάβαση στον κόσμο.

Anime & videogames στην Akihabara: Με το που κατέβεις στο μετρό
στην Akihabara θα αρχίσεις να  βλέπεις μαγαζιά με videogames &
anime. Ολόκληρα κτίρια με ορόφους γεμάτους video games! Εκεί θα δεις
να παίζουν με μανία Pachinko.
       *Extra info - Αν αγαπάς τις retro καταστάσεις πήγαινε μια βόλτα
από το Super Potato, όπου μπορείς να παίξεις και να αγοράσεις retro
video games.

Nαός Senso-ji: Είναι ο παλαιότερος βουδιστικός ναός στο Τόκιο και
βρίσκεται στην παραδοσιακή πλευρά του Τόκιο, την περιοχή Asakusa.
Extra tip: Μετά τον ναό πήγαινε για fluffy pancakes στο καφέ
Mimoza -10 λεπτά με τα πόδια.

Βόλτα στην Red-light district του Τόκυο, το Kabukicho: Η «άλλη»
πλευρά του Τόκιο, η πιο ξέφρενη βρίσκεται στο Kabukicho στην περιοχή
Shinjuku. Την χαρακτηρίζουν ως την Red-Light district μιας και εκεί
θα βρεις love hotels, hostess clubs, pubs δυτικού τύπου, βαβούρα και
έντονη νυχτερινή ζωή.

Για σάκε στο διάσημο «Piss Alley»: Για ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, στο
Τόκυο μίας άλλης εποχής πήγαινε στο στενό που ονομάζεται Omoide
Yokocho (Memory Lane), αλλά έχει γίνει γνωστό ως «Piss Alley».
Γεμάτο μικρά μαγαζάκια, γνωστά και ως izakaya, μπορείς να πιείς σάκε
και να γευτείς μεζέδες, όπως yokitori.



Day Trip from Tokyo:
 

 Εκδρομή στο Mount Fuji, το υψηλότερο βουνό-ηφαίστειο της Ιαπωνίας.
Μπορείς να το επισκεφθείς μόνος σου ή σε οργανωμένο tour.

 
Extra trip for adventurous souls: Αν θέλεις να κάνεις ανάβαση στο Mount Fuji,

έχε στο νου ότι συνήθως είναι εφικτό από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβρη.
 
 Αυθεντικές γεύσεις για να δοκιμάσεις

Ramen - “ενισχυμένη” noodle soup με διάφορα toppings, όπως
κρέας, φύκι, πράσινο κρεμμυδάκι κλπ. Μπορείς να το δοκιμάσεις
στο διάσημο Ichiran – κόστος special ramen περίπου 12 ευρώ.

 
Τempura - deep fried λαχανικά ή θαλασσινά που τηγανίζονται

μέσα σ΄έναν ειδικό χυλό.
 

Υokitori - μικρά «σουβλάκια» τα οποία συνήθως είναι κρέας ή
λαχανικά και είναι ιδανική συνοδεία για σάκε ή μπύρα.

 
Tamagoyaki – H Ιαπωνική ομελέτα είναι πολύ πιο αφράτη από τις

δικές μας διότι ουσιαστικά πρόκειται για «ρολό» με στρώσεις
ομελέτας.

 
Kobe Beef - To Kobe είναι το πιο ακριβό μοσχάρι στον κόσμο. Ο

τρόπος που εκτρέφεται, η περιοχή καθώς και η πιστοποίηση ότι έχει
εκτραφεί με πολύ συγκεκριμένα standards. 

 
 

https://yabatravellers.com/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-mount-fuji/
https://www.getyourguide.com/tokyo-l193/from-tokyo-full-day-mount-fuji-and-kawaguchi-lake-tour-with-lunch-t395656/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


NEXT  STOP            KYOTO

Το Κιότο ήταν η πρωτεύουσα της
Ιαπωνίας για πάνω από 1000 χρόνια!

Θεωρείτε το κέντρο της παραδοσιακής
Ιαπωνικής κουλτούρας 

και του Βουδισμού. 
Απέχει 450 χιλιόμετρα από το Τόκιο.

Προτεινόμενες διανυκτερεύσεις 3.
 

 *Από το Τόκυο προς το Κιότο (αλλά
και για Οσάκα, Νάρα, Χιροσίμα κλπ)
μπορείς να αγοράσεις το Japan Rail
Pass, το οποίο σου δίνει πρόσβαση σε
πολλά τρένα μεταξύ των οποίων και
στα περισσότερα Shinkasen (bullet
trains – από τα πιο γρήγορα στον

κόσμο). 
 
 

 
      Προτεινόμενη εμπειρία: Τελετή προετοιμασίας τσαγιού (Tea
ceremony )

Τι ακριβώς είναι; 
Πρόκειται για μία δραστηριότητα της Ιαπωνικής κουλτούρας, κατά την
οποία γίνεται η προετοιμασία και παρουσίαση του πράσινου τσαγιού σε

σκόνη matcha. Επηρεασμένη από τον Ζεν Βουδισμό, η τελετή βοηθά στην
κάθαρση του μυαλού και στην ένωση του ατόμου με την φύση.

 
 
 

https://japanrailpass.net/en/
https://www.getyourguide.com/kyoto-l96826/kyoto-tea-ceremony-ju-an-at-jotokuji-temple-t186627/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


              Fushimi Inari – Ναός ο οποίος τιμά τον θεό Shinto, ο οποίος
είναι ο θεός του ρυζιού. Βρίσκεται μέσα στο ιερό δάσος Inari και τα Torii
Gates φτάνουν στα 233 μέτρα ύψος.

Περιοχή Gion - Θεωρείτε η καλύτερη περιοχή για διασκέδαση, με μικρά
χαριτωμένα μαγαζιά και teahouses. Επίσης, είναι γνωστή και ως η
περιοχή της Γκέισας, μιας και εκεί μπορεί να δεις πραγματικές Γκέισες.

Arashiyama Bamboo Grove – Γνωστό ως Bamboo Forest, πρόκειται για
ένα δάσος από μπαμπού που εκτείνεται σε ένα μεγάλο χώρο-πάρκο.

Αγορά Nishiki - Πρόκειται για μία κλειστή αγορά γεμάτη μαγαζιά με
φαγητά και είναι ευκαιρία να δοκιμάσεις ότι περίεργο και νόστιμο
βρίσκεις. 

Αξιοθέατα κυοτο (3 διανυκτερέυσεις)

NEXT  STOP            OSAKA

H Οσάκα είναι μία μεγάλη και ζωντανή πόλη! Ένα 2ο Τόκυο αλλά με τον
δικό της χαρακτήρα, διάλεκτο, ακόμη και κουζίνα. Έχει ένα vibe πιο

«αλήτικο».
 
 
 
 

 

                              Interesting Stay: Book & Bed Shinsaibashi
    
Πρόκειται για hostel – βιβλιοπωλείο. Έχει και διπλά κρεβάτια για ζευγάρια
ανάμεσα στα ράφια με τα βιβλία!
 
                                          Interesting Food 
Okonomiyaki – ένα είδος αλμυρού pancake με ότι μπορείς να φανταστείς!
      Takoyaki – «μπάλες χταποδιού», το πιο must street food της πόλης.

https://www.booking.com/hotel/jp/book-and-bed-tokyo-shinsaibashi.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2


Μ Α Ϊ Ο Σ  -  Κ Α Π Π Α Δ Ο Κ Ι Α
 ROMANT IC  

 
 
 

H Καππαδοκία είναι μία περιοχή με ιστορία, ξεχωριστά τοπία,
ανατολίτικες γεύσεις και ρομαντικές καταστάσεις. Επίσης, είναι ιδανικός

προορισμός για όσους αναζητούν ένα ταξίδι για δύο αλλά δεν έχουν πολύ
χρόνο και χρήμα στην διάθεσή τους! Η Τουρκία είναι δίπλα στην Ελλάδα

και η Καππαδοκία αρκετά εύκολη στην πρόσβαση. 
 

Στο δρομολόγιο μας θέτουμε βάση στο Goreme και από εκεί εξερευνούμε
γύρω περιοχές, γευόμαστε και βιώνουμε μία top ρομαντική

δραστηριότητα.
 
 

Estimated Budget: 600+ (per person) / no flights



Άφιξη στο αεροδρόμιο της Καισαρείας. Μεταφορά στο χωριό Goreme,
που είναι ιδανική βάση για να εξερευνήσεις την περιοχή! Περίπου 5

διανυκτερεύσεις είναι καλές για να πάρεις μία γεύση από τα γύρω χωριά,
τις υπόγειες πόλεις, τις κοιλάδες αλλά και να δοκιμάσεις μία πτήση με

αερόστατο με την ανατολή του ηλίου.
 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ

Προτάσεις Διαμονής

Luxury (120+): Carus Cappadocia, Sultan Cave Suites
Mid-Range (80+): Roc Of Cappadocia
Budget (40+): Karadut Cave Hotel

*Extra Tip διαμονής - Αξίζει να μείνεις σε κάποιο Cave room ή σουίτα
(υπόσκαφο δωμάτιο), ένα χαρακτηριστικό είδος δωματίων της

περιοχής. 
 
 

 

Must Ρομαντική Εμπειρία:
Βόλτα με αερόστατο την ανατολή

Μία εμπειρία που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον προορισμό και πραγματικά αξίζει
είναι να κάνεις μία βόλτα με αερόστατο πάνω από τις κοιλάδες της Καππαδοκίας. 

 
Ξεκινάνε το ξημέρωμα, αφού πάρεις το πρωινό σου στην εταιρεία και κρατάει περίπου
1 ώρα. Απολαμβάνεις την ανατολή του ηλίου ενώ χαζεύεις τα δεκάδες αερόστατα να

ανεβαίνουν στον ουρανό. Κλείνεις με εορταστική σαμπάνια!
 

Εταιρεία που προτείνουμε: 
Royal Balloons – από τις πιο αξιόπιστες που τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.

 

https://www.booking.com/hotel/tr/carus-cappadocia.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/tr/sultan-cave-suites.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/tr/comfort-inn-goreme.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/tr/karadut-cave.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.getyourguide.com/cappadocia-l1400/hot-air-balloon-tour-of-cappadocia-royal-queen-flight-t13752/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/cappadocia-l1400/hot-air-balloon-tour-of-cappadocia-royal-queen-flight-t13752/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Αξιοθέατα ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 
5 διανυκτερέυσεις

Υπόγειες Πόλεις Kaymakli και Derinkuyu: 
Στη Βυζαντινή εποχή ήταν ολόκληρες
υπόγειες πόλεις, στις οποίες οι κάτοικοι
έβρισκαν καταφύγιο από τους Άραβες
εισβολείς. Μπορείς να διακρίνεις μέχρι και
σήμερα τους χώρους που κάποτε ήταν
στάβλοι, δωμάτια, αποθήκες κλπ.
 

Ανάβαση στο κάστρο Uchisar: Πρόκειται για έναν τεράστιο βράχο που έχει
σκαλιστεί και έχουν δημιουργηθεί δωμάτια, μιας και κάποτε έμεναν άνθρωποι.

Fairy Chimneys: Άλλη γνωστή ονομασία για αυτή την περιοχή είναι Pasabag ή
Monks Valley. Ιδιαίτεροι βράχοι-πυλώνες σχηματίστηκαν έτσι με τα χρόνια.
Φέρει κάτι από Σαρακίνικο Μήλου και μικρά Μετέωρα.

Pigeon Valley: Το όνομα της κοιλάδας προκύπτει από το γεγονός ότι στους
σκαλιστούς βράχους της κοιλάδας έβρισκαν καταφύγιο πολλά περιστέρια καθώς
οι αγρότες χρησιμοποιούσαν τις αφοδεύσεις τους ως λίπασμα.

Zelve & Göreme Open Air Museums: Πρόκειται για δύο διαφορετικά μουσεία –
πόλεις, τα οποία όμως έχουν το ίδιο concept. Είναι πόλεις χτισμένες μέσα στους
βράχους. Κάποτε ήταν κατοικήσιμες, σήμερα λειτουργούν ως μουσεία.

Κεραμική στο Avanos: Να επισκεφθείς ένα εργαστήρι κεραμικής. Η περιοχή έχει
παράδοση μιας και λόγω του κόκκινου ποταμού (το μακρύτερο ποτάμι της
Τουρκίας) και οι τεχνίτες έχουν πρόσβαση σε κόκκινο πηλό, ιδανικός για την
κεραμική.



Extra info: Αν δεν θέλεις να νοικιάσεις αμάξι και προτιμάς τα οργανωμένα
tour, όλα τα παραπάνω συνοψίζονται ουσιαστικά σε δύο tour. Tο green και
το red tour!

 

συνδυασμοσ με κωνσταντινουπολη

Προτάσεις Gastronomy 

Για Romantic dinner – Topdeck Cave Restaurant, Pumpkin Goreme Restaurant
Steak House - Oscar Steak House

Για Αυθεντικό Pottery Kebab – Dibek 
Για artistic & χαλαρές καταστάσεις -  Omurca Art Cave Cafe

 
 
 

 Ένα ταξίδι στην Καππαδοκία συνδυάζεται έυκολα με την
Κωνσταντινούπολη, μιας και ούτως ή άλλως για να πας από την Ελλάδα

θα χρειαστεί να περάσεις από την Πόλη. Προτείνουμε 2-3 μέρες. 
 

MUST DO, SEE & EAT in 2 days
 

- Επίσκεψη στην Αγιά Σοφιά (πλέον τζαμί)
- Επίσκεψη στο Μπλέ Τζαμί 
- Κρουαζιέρα στον Βόσπορο

- Να φας γλυκό Κιουνεφέ (Kunefe Katmer Keyfeder)
- Να φας içli köfte (Sabirtasi)

- Να επισκεφτείς τον Πύργο και την Γέφυρα του Γαλατά
 
 
 
 

 

https://www.getyourguide.com/cappadocia-l1400/goreme-full-day-small-group-cappadocia-green-tour-t135543/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/cappadocia-l1400/goreme-small-group-full-day-cappadocia-red-tour-t131628/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ  -  Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α
 ROMANT IC  -  TASTY-  ROADTR IP  

 
 
 

Η Ιταλία είναι γεμάτη μέρη για ρομαντικά και γαστρονομικά ταξίδια!
Ιδανικός προορισμός για όσους δεν διαθέτουν πολύ χρόνο ή δεν τους αρέσει

να περνάνε πολύ χρόνο στο αεροπλάνο. Επίσης, εύκολη εισαγωγή στα
ταξίδια στο εξωτερικό για τους πρωτάρηδες. Κυρίως όμως άκρως
γοητευτική, που συνδυάζει θάλασσα, γεύσεις και όμορφα τοπία.

 
Στο δικό μας προτεινόμενο δρομολόγιο αφήσαμε απ’ έξω τα πιο δημοφιλή
Amalfi Coast και Τοσκάνη και κινούμαστε Νότια, στην Σικελία. Αν αγαπάς
Roadtrip, είναι στα must. Παραλίες, ηφαίστεια, κορυφαίες γεύσεις από το

street food μέχρι το εστιατόριο και εύκολη στο navigation. 
 
 
 
 

Estimated Budget for 1 week: 800+ (per person) / no flights



Άφιξη στο αεροδρόμιο του Παλέρμο (υπάρχουν άλλα δύο αεροδρόμια,
της Catania & Trapani). Οι πρώτες εντυπώσεις από την πόλη είναι

μπουγάδες με μουσαμάδες στα μπαλκόνια, λακκούβες στους δρόμους και
μυρωδιές βασιλικού και σκόρδου. Αν και δεν πρόκειται για την πιο

καλοδιατηρημένη πόλη, έχει μια γοητευτική αλητεία που σε κάνει να θες
να γνωριστείτε. (2-3 διανυκτερεύσεις)

 
 
 
 
 
 

Luxury Plus (300+): Grand Hotel Et Des Palmes
Luxury (100+): Bellaroto Suite & SPA
Mid-Range (70+): B&B Gallidoro

Προτεινόμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8 ΗΜΕΡΩΝ
 

Προτάσεις Διαμονής

Must Γαστρονομική εμπειρία: Street Food Tour

Το Παλέρμο ενδείκνυται για να δοκιμάσεις νόστιμο street food και να
περιπλανηθείς στις αγορές με τα καλούδια. Μπορείς να κάνεις ένα

οργανωμένο tour που συνδυάζει street food και περπάτημα στην πόλη.
 
 
 
 
 
 
 

Alternative εμπειρία:
 Εξερεύνησε το Παλέρμο με ένα vintage Fiat 500

 

https://www.getyourguide.com/palermo-l387/palermo-street-food-and-historical-walking-tour-t56006/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/palermo-l387/palermo-vintage-fiat-500-sightseeing-tour-t205423/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Teatro Massimo: Ένα εντυπωσιακό και must see κτίριο στο Παλέρμο είναι
το Teatro Massimo. Με νεοκλασική αρχιτεκτονική εντυπωσιάζει τόσο με το
εξωτερικό του όσο και με το εσωτερικό του χώρο.

Βοτανικοί Κήποι του Παλέρμο: L’Orto botanico di Palermo, όπως λέγονται
στα ιταλικά δεν είναι μόνο βοτανικοί κήποι αλλά και εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Κατακόμβες των Καπουτσίνων μοναχών: οι κατακόμβες αποκαλύπτουν
πολλά για τα ήθη και έθιμα της κοινωνίας του Παλέρμο τον 17ο και 19ο
αιώνα. Η ιστορία τους ξεκινά από το 1783, όπου βρέθηκαν ανέπαφοι 45
σοροί καπουτσίνων μοναχών σε τάφο δίπλα στο μοναστήρι. Πολλοί
μουμιοποιήθηκαν από τότε μέχρι και το 1880 που έκλεισε το κοιμητήριο.

Καθεδρικός του Παλέρμο: Η αρχιτεκτονική του και μόνο απεικονίζει τους
πολιτισμούς που πέρασαν από τη Σικελία, όπως του Άραβες και τους
Νορμανδούς. Αν θέλεις να απολαύσεις ωραία θέα της πόλης ανέβα στην
οροφή!

Αξιοθέατα ΠΑΛΕΡΜΟ 
 

Αυθεντικές γεύσεις για να δοκιμάσεις

- Pane ca meusa, sandwich με σπλήνα
- Pasta alla Norma, μακαρονάδα με τηγανιτή μελιτζάνα, τυρί ρικότα και

βασιλικό
- Arancini, τηγανιτές μπάλες ρυζιού

 
 
 
 

 

Γλυκά: Cannoli, Brioche Con Gelato, Cassata
 
 
 
 



NEXT  STOP            CEFALU

Περπατώντας στην μικρή παραθαλάσσια γραφική πόλη της Cefalu θα
ανακαλύψεις αρχαία μνημεία και ναούς, Σικελούς να παίζουν κιθάρα μέσα

στα μαγαζιά τους και νεοκλασικά σπίτια με τις παραδοσιακές μπουγάδες στα
μπαλκόνια. Και το κερασάκι στην τούρτα, όλα τα στενά δρομάκια

καταλήγουν στη θάλασσα!
 

Απόσταση από Παλέρμο - λιγότερο από μία ώρα.
 
 
 
 
 

 

Παραλίες: Δύο παραλίες με την παλιά πόλη να τις
χωρίζει. Στη μικρή παραλία θα βρεις μικρά

χρωματιστά καραβάκια στην άμμο, με τα σπίτια της
παλιάς πόλης στην πλάτη σου και τη μεσόγειο

μπροστά σου.
 

Επίσκεψη στην Piazza Giovani και την εκκλησία του
Αγίου Στεφάνου.

 
Επίσκεψη στον Καθεδρικό «Duomo di Cefalu».

 
Δείπνο στο «Galleria». 

 
 
 
 
 
 

Αξιοθέατα CEFALU (1 ημέρα)
 

Μπορείς να πραγματοποιήσεις ημερήσια εκδρομή στην Cefalu, αλλά αν
θέλεις να απολάυσεις το μέρος και το μπάνιο σου μπορείς να

διανυκτερεύσεις κιόλας. 
 

Πρόταση Διαμονής: Cefalu in Blu

https://www.booking.com/hotel/it/cefalu-in-blu.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2


Αξιοθέατα taormina in one breath
 

- Teatro Greco
- Piazza IX Aprile and San Giuseppe

- Villa Comunale
- Βουτιά στην Isola Bella

- Γραφικό χωριό Castelmola

 

NEXT  STOP            TAORMINA

H Taormina, η γοητευτική κωμόπολη της βόρειας Σικελίας θα σου
χαρίσει αξέχαστη θέα τόσο λόγω της κοντινής απόστασης από το

Ηφαίστειο της Αίτνας, όσο και η εγγύτητα στην θάλασσα. Θα μπορούσε
κάποιος να την χαρακτηρίσει ως η κοσμοπολίτισσα της Σικελίας, μιας και

μαζεύονται οι jet-setters. 
 

*Info Διαμονής: Μιας και η Taormina είναι η πιο κοσμοπολίτισσα της
Σικελίας, είναι και η πιο ακριβή. Κάτι που θα το αντιληφθείς και στην

διαμονή, αν αποφασίσεις να μείνεις. 
 
 

 
Προτάσεις Διαμονής:

Luxury (180+): Panoramic Hotel
Mid-Range (100+): Al Duomo Rooms & Flats
Budget (70+): B&B Joan's Heritage 

 
Adventurous Εμπειρία: Trekking στο ηφαίστειο Αίτνα

 

https://www.booking.com/hotel/it/panoramic.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/it/al-duomo-luxury-suites.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/it/b-b-joan-s-heritage.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/it/b-b-joan-s-heritage.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.getyourguide.com/taormina-l1518/from-taormina-half-day-mount-etna-morning-excursion-t70839/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


F INAL  STOP            CATAN IA

Κάστρο Ursino: το κάστρο χτίστηκε τον 13ο αιώνα και βρίσκεται σε
καταπληκτική κατάσταση και οι τέσσερις από τους αρχικούς του πύργους
και τοίχους. Στο εσωτερικό του φιλοξενεί το Museo Civico.

Piazza Del Duomo: η κεντρική πλατεία της Κατάνια, η οποία βρίσκεται στο
κέντρο της πόλης.

Porta Garibaldi: Πύλη - αψίδα κατασκευάστηκε το 1768 για τον εορτασμό
του γάμου του Βασιλιά Ferdinand I και της πριγκίπισσας Maria Carolina
d'Asburgo-Lorena.

Teatro Romano: Ρωμαϊκό θέατρο σε εξαιρετική κατάσταση και τοποθεσία
στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Παραλία San Giovnani Li Cuti: παραλία με μαύρη ηφαιστειακή άμμο και
ηφαιστειακά πετρώματα.

Η 2η μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας μπορεί να αποτελέσει την τελευταία, ή
την πρώτη στάση του roadtrip ανάλογα που θα βρεις πτήση. Η αρχαία
Κατάνη ιδρύθηκε το 729 π.Χ. από Έλληνες αποίκους στο νησί.  Σήμερα

ολόκληρο το ιστορικό κέντρο τελεί υπό την προστασία της UNSECO, ενώ η
πόλη έχει μάθει να ζει με «ηφαίστειο». 

 
 Must Activity: Επίσκεψη στο «θεριό», δηλαδή την Αίτνα!

Αξιοθέατα catania
 



Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  -  Ι Σ Λ Α Ν Δ Ι Α

 ADVENTURE  -  ROADTR IP  

Η χώρα της φωτιάς και του πάγου, όπως λένε την Ισλανδία είναι από τις πιο
ενδιαφέρουσες χώρες όσον αφορά στα φυσικά τοπία. Η χώρα είναι ιδανική για
όσους αναζητούν την περιπέτεια, αγαπάνε την φύση και τα εξωπραγματικά
τοπία. Αν λοιπόν αναζητάς εναλλακτικό honeymoon, που δεν έχει εξωτικές

παραλίες και κοκτέιλ αλλά trekking, καταρράκτες και θερμές πηγές here you
are!

 
Στο παρακάτω προτεινόμενο δρομολόγιο ακολουθείς το διάσημο Ring Road
(ουσιαστικά κάνεις τον γύρο της Ισλανδίας). Ωστόσο, μπορεί να προσαρμοστεί

αν δεν διαθέτεις τόσες μέρες. 
 
 

Estimated Budget: 2000+ (per person) / no flights for Ring Road



Προτεινόμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ
 

Άφιξη στο Reykjavik την βορειότερη πρωτεύουσα του κόσμου! Αξίζει να
περάσεις 3-4 ημέρες και να εξερευνήσεις την ενδιαφέρουσα πόλη, να
οργανωθείς και να ετοιμαστείς για μία once in lifetime περιπέτεια. 

 
 
 

 F i r st  Stop  Rey kja v i k
 

 
Προτάσεις Διαμονής:

Luxury (300+): Reykjavik Konsulat Hotel, Curio Collection By Hilton 
Mid-Range (150+): Center Hotels Plaza
Budget (100+): Hótel Múli

 Αξιοθέατα Reykjavik 

Εκκλησία του Hallgrímur: είναι ορατή σχεδόν από παντού στην πόλη και
ίσως είναι το πιο ιδιαίτερο κτίριο της Ισλανδίας.

Sun Voyager: μεγάλο ατσάλινο γλυπτό του Jón Gunnar Árnason.

Περιπλάνηση στο Laugavegur: Ίσως ο πιο όμορφος δρόμος της πόλης, με
μαγαζιά, σουβενίρ, μπαράκια και εστιατόρια.

Perlan: Κτίριο σε σχήμα θόλου – μαργαριτάρι που μεταξύ άλλων
φιλοξενεί εκθέσεις Φυσικής Ιστορίας, καφέ, μαγαζιά.

Harpa Reykjavik Concert Hall: Μέγαρο Μουσικής ιδιαίτερα εντυπωσιακό,
φτιαγμένο από γυαλί. 

https://www.booking.com/hotel/is/consulate-reykjavik-curio-collection-by-hilton.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/is/consulate-reykjavik-curio-collection-by-hilton.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/is/plaza.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/is/hotel-muli.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2


W W

Εμπειριες με βάση το Reykjavik 
 

Κρουαζιέρα για Παρατήρηση Φαλαινών
 

Αρκετές κρουαζιέρες διάρκειας 3 ωρών ξεκινάνε από το
λιμάνι

 για παρατήρηση διάφορων ειδών φαλαινών. (οι καλύτεροι
μήνες είναι Ιούνιος-Αύγουστος)

Day Tour Golden Circle
 

Μία διαδρομή που καλύπτει περίπου 300
χιλιόμετρα και περιλαμβάνει κάποια

βασικά φυσικά αξιοθέατα, όπως Geysir
Geothermal Area, Gullfoss Waterfall

και το Þingvellir National Park.
 
 

Επίσκεψη στο Blue Lagoon 
 

Γεωθερμικό Σπα που μοιάζει με γαλάζια λίμνη.
Υ.Γ Να αγοράσεις νωρίτερα το εισιτήριο σου.

Street Food πρόταση:
 Bæjarins Beztu Pylsur για «βρώμικο» 

 
Εναλλακτική εμπερία: 

Μετά την διαμονή σου στο Reykjavik μπορείς αντί να
νοικιάσεις αμάξι και να διαμένεις σε ξενοδοχεία κατά μήκος του

Ring Road, να νοικιάσεις ένα campervan! 
Προτεινόμενη εταιρεία Happy campers. 

 

https://www.getyourguide.com/reykjavik-l30/reykjavik-scenic-whale-watching-tour-t248622/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/reykjavik-l30/grand-golden-circle-tour-t67012/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.bluelagoon.com/
https://www.google.com/maps/place/B%C3%A6jarins+Beztu+Pylsur/@64.1482785,-21.937986,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xeea12cdcfc633a79?sa=X&ved=2ahUKEwjrn5ijpbH2AhWYQ_EDHeppDdYQ_BJ6BAglEAU
https://happycampers.is/
https://happycampers.is/


NEXT  STOP            SOUTH  COAST

Μετά την πρωτεύουσα φεύγουμε για να ανακαλύψουμε την Νότια πλευρά της
Ισλανδίας!

Υ.Γ Η ταξινόμηση έχει γίνει με βάση την απόσταση κάθε αξιοθέατου από το
Ρέικιαβικ

 
 
 
 

Αξιοθέατα SOUTH COAST
 Καταρράκτης Seljalandsfoss: καταρράκτης 60 μέτρων σε ένα απόκοσμο

τοπίο, που μπορείς να περπατήσεις από πίσω του!

Καταρράκτης Skógafoss: Έχει ύψος 60 μέτρα, αλλά αυτό που θα σου
κλέψει την προσοχή είναι ο όγκος του νερού που πέφτει. Επίσης, πρέπει
οπωσδήποτε να ανέβεις τον λόφο για να δεις από που ξεκινάει ο
καταρράκτης.

Χωριό Vík: Με περίπου 320 μόνιμους κατοίκους είναι ιδανικό για
διανυκτέρευση μιας και έχει ξενοδοχεία, Hostel, και εστιατόρια και super
market. Αξίζει να επισκεφθείς την εκκλησία Vík í Mýrdal.

Παραλία Reynisfjara: Μεγάλοι μαύροι βράχοι πάνω σε μία τεράστια
μαύρη παραλία που ατενίζει τον ατλαντικό ωκεανό! Η παραλία είναι μαύρη
λόγω του ηφαιστιογενούς τοπίου της περιοχής.

Παγετώνας Jökulsárlón & Diamond Beach: ο Jökulsárlón είναι ένας από
τους πιο διάσημους παγετώνες. Τα κομμάτια του παγετώνα «επιπλέουν»
μέχρι να βρουν τον δρόμο τους προς την θάλασσά. Όταν βρουν τον
δρόμο τους προς την θάλασσα, πολλά από αυτά «ξεβράζονται» στην
Diamond Beach.



                    Vik to Hofn: 
Fjaðrárgljúfur, Lava Fields, Vatnajökull National Park, Glacial
Lagoon, Langoustines.
                              East Coast: 
Vestrahorn, Sveinsstekksfoss, Folaldafoss, Petra’s Stone Collection,
Egilsstaðir, Seydisfjördur, Djúpivogur.

                                       North Iceland: 
Rjukandi waterfall, Dettifoss, Hverir, Lake Myvatn Nature Baths.

                                              North Iceland part 2: 
Lake Myvatn, Dimmuborgir, Skútustaðagígar, Hverfjall Crater,
Goðafoss.

                                                                 West Iceland: 
Akureyri, Hvitserkur, Icelandic Seal Center, Vatnsnes peninsula,
Kolugljúfur Canyon, Borgarnes.

Αν έχεις στην διάθεση σου 5-6 ημέρες το ταξίδι σου μπορεί να σταματήσει
εδώ. 

 
Αν διαθέτεις παραπάνω μέρες μπορείς να ακολουθήσεις το προτεινόμενο
δρομολόγιο παρακάτω και να ολοκληρώσεις το Ring Road της Ισλανδίας.

 
 HIGHLIGHTS ring road
 



Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  -  Μ Π Α Λ Ι
( Ι Ν Δ Ο Ν Η Σ Ι Α )

 ROMANT IC  -  NATURE
 

Τα σαγηνευτικά τοπία, οι χαμογελαστοί ντόπιοι, τα πρώτης τάξεως
εστιατόρια και ξενοδοχεία σε πολύ καλές τιμές κάνουν το Μπαλί της

Ινδονησίας έναν hot honeymoon destination και όχι μόνο.Το Μπαλί είναι
ιδανικό για κάθε είδους τουρισμού. Θα σε μαγέψουν τα πράσινα χωράφια

ρυζιού, τα φοινικόδεντρα, οι παραλίες και οι άνθρωποι. 
Στο δικό μας προτεινόμενο δρομολόγιο ακολουθούμε τα highlights του

νησιού σε 10 ημέρες.
 
 

Estimated Budget: 1500+ (per person) / no flights
 
 



Άφιξη στο αεροδρόμιο Denpasar.
 

1η στάση Canggu - Seminyak (2-3 μέρες)
 
 
 

Από τις πιο δημοφιλείς περιοχές για τους τουρίστες αλλά και για τους expats.
Boho vibe, hip μέρος με ξενοδοχεία μπροστά στην θάλασσα και κάθε λογής

εστιατόρια και καφετέριες. Το Canggu από το Seminyak είναι μισή ώρα
απόσταση, οπότε μπορείς να μείνεις στο ένα μέρος και να επισκεφθείς το άλλο.

Είναι ιδανικά μέρη για χαλάρωση!
 
 2η στάση Ubud (3-4 μερεσ)

                                                       
 
 
 

Το αγαπημένο μας μέρος στο Μπαλί είναι το Ubud. Πιο local vibe αλλά με
αρκετές επιλογές διαμονής. Εδώ κυριαρχούν οι ορυζώνες και τα υπέροχα
ηλιοβασιλέματα πάνω στο πράσινο. Κοντά στο Ubud υπάρχουν αρκετά

αξιοθέατα, κυρίως καταρράκτες και ναοί τους οποίους μπορείς να
απολαύσεις στο πλαίσιο ενός οργανωμένου tour – ιδανικά κάποιο private
tour μιας και οι τιμές είναι αρκετά καλές και μπορείτε να έχετε ευελιξία.

 
 
 

 
Hot Αξιοθέατα στο Ubud και στα περίχωρα 

 
- Tegalalang Rice Terraces

- Καταρράκτες Tegenungan, Tibumana , Leke Leke 
(υπάρχουν πολλοί καταρράκτες που μπορείς να επισκεφθείς)

- Hike Mount Batur 
(όχι τόσο κοντά στο Ubud, αλλά με διαθέσιμα tours που ξεκινάνε από εκεί).

- Campuhan Ridge Walk
- Ubud Art Market

- Να κάνεις κάποιο cooking class!
 

https://www.getyourguide.com/bali-l347/ubud-rice-terrace-temple-volcano-sightseeing-tour-t56690/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/mount-batur-l84533/bali-mount-batur-sunrise-trek-with-guide-t411965/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


3η στάση Jimbaran/Ulu watu/Nusa Dua
 

                                                       
 
 
 

Στις περιοχές αυτές, ιδίως στην Nusa Dua θα βρεις τα πιο luxury και
exclusive ξενοδοχεία, καθώς και εντυπωσιακές παραλίες. Ενδείκνυται για
καλοπέραση, ρομάντζο και χαλάρωση. Το Jimbaran είναι διάσημο για τα

BBQ θαλασσινών στην παραλία με θέα, τι άλλο, το ηλιοβασίλεμα. 
 
 
 

Things to do

Επίσκεψη στον ναό Pura Luhur Ulu Watu
Παραλίες: Jimbaran, Labuan Sait, Green Bowl, Tegalwangi Beach

 
 
 
 

 
Απόλυτα ρομαντικές εμπειρίες στο Μπαλί

 
 

Ρομαντικό δείπνο στην ζούγκλα ή με κεριά στην παραλία Jimbaran
Spa για δύο

Ιππασία στο ηλιοβασίλεμα 
 
 
 
 
 

 
 

-Gili Islands 
Gili Trawangan, Gili Meno και Gili Air είναι τα τρία νησιά που αποτελούν
τα Gili Islands. Υπέροχη θάλασσα, κοκκοφοίνικες και ωραία resort είναι

ένας μικρός παράδεισος για μία μικρή εξόρμηση από το Μπαλί.
 

-Μία στάση 3-4 ημέρες στην φουτουριστική Σιγκαπούρη είναι η καλύτερη
προσθήκη που μπορείς να κάνεις.

 

Τι αλλο μπορεις να προσθέσεις στο ταξιδι σου; 
 
 

                                                       
 
 
 

https://www.getyourguide.com/bali-l347/ubud-romantic-dinner-on-a-forest-tree-deck-t231777/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/bali-l347/ubud-2-hour-riverside-spa-treatment-t237957/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/kanto-lampo-waterfall-l116645/ubud-private-horseback-riding-on-the-beach-waterfall-trip-t412671/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  -  Μ Α Ρ Ο Κ Ο

Για απόλυτα ρομαντικές 1000+1 νύχτες, το Μαρόκο είναι ένας ιδανικός
προορισμός για δύο. Συνδυάζει περιπέτεια, ρομάντζο και υπάρχουν επιλογές

για όλα τα budget.  Επίσης, είναι μία καλή επιλογή για όσους δεν έχουν
ταξιδέψει εκτός Ευρώπης αλλά θέλουν να ξεκινήσουν από κάπου, αλλά και για

όσους δεν έχουν πολύ χρόνο στην διάθεσή τους. 
 

Στο δικό μας προτεινόμενο δρομολόγιο ακολουθούμε ένα all time classic
δρομολόγιο, μία εισαγωγή στο Μαρόκο από το Μαρρακές μέχρι την έρημο

Σαχάρα.
 
 

Estimated Budget: 700+ (per person) / no flights
 

 ROMANT IC



Luxury Plus (300+):  La Mamounia
Luxury (120+): Riad Kniza, Dar Akal
Mid-Range (70+): Riad R.K, Riad Soundouss
Budget (40+): Riad Laly, Riad Saad

 

Προτεινόμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ
(Marrakech, Sahara)

 
 Άφιξη στο Μαρρακές. Check-in και χαλάρωση με τσάι μέντα σε Riad στην

παλιά πόλη του Μαρρακές. (*παραδοσιακές κατοικίες με εσωτερικό κήπο, ή
αυλή). Η διαμονή σε Riad αξίζει καθώς η χαρακτηριστική αισθητική τους σε

«μεταφέρει» απευθείας στο Μαροκινό vibe. 3- 4 διανυκτερεύσεις.
  

Προτάσεις Διαμονής:

 
Προσωπικά αγαπημένο: Dar Akal

 
Προτάσεις για ρομαντικό δείπνο:

Terrasse des épices 
Le Jardin 

Nomad (κυρίως για την ωραία ταράτσα του)
 
 

https://mamounia.com/en/
https://www.booking.com/hotel/ma/riad-kniza.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ma/dar-akal.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ma/riad-rk-by-sejour-maroc.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ma/riad-soundouss.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ma/riad-laly.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ma/ryad-saad.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/ma/dar-akal.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.terrassedesepices.com/
https://www.terrassedesepices.com/
https://nomadmarrakech.com/


Αξιοθέατα Marrakech 
 Djemaa El Fna - Η διάσημη πλατεία της Medina* (παλιά πόλη του

Μαρρακές) μόλις πλησιάζει το σούρουπο μεταμορφώνεται σε ένα
ζωντανό συνονθύλευμα από μικροπωλητές, γητευτές φιδιών, εστιάτορες
που σε καλούν να κάτσεις στους πάγκους που είναι γεμάτοι κρέατα,
χυμούς και μουσική. Κόστος: δωρεάν

Souks – Και αν χαθείς στο Μαρρακές, αγκάλιασε την εμπειρία. Τα
souks, τα στενά δρομάκια, σαν λαβύρινθος, που σφύζουν από ζωή και
μαγαζιά είναι ο παράδεισος του local shopping. Από κάθε λογής
μπαχάρια, μέχρι τσάντες, φωτιστικά και argan oil. Κόστος: δωρεάν

Madrasa Ben Youssef – Κάποτε ήταν Ισλαμικό Κολλέγιο, σήμερα αξίζει
να το επισκεφθείς για να θαυμάσεις την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του.
Κόστος: 40 MAD ~ 3.5 EUR

Jardin Majorelle-Yves Saint Laurent Mansion – Ένα από τα hot
photo shooting spot για τους επισκέπτες. Οι κήποι Majorelle είναι μία
όαση με κάκτους, σιντριβάνια, φοίνικες και άλλα ιδιαίτερα φυτά που
κατασκεύασε ο ζωγράφος Majorelle και αργότερα αγοράστηκε και
συντηρήθηκε από τον Yves Saint Laurent. Κόστος: 70 MAD ~ 7 EUR

Bahia Palace - Συνδυασμός ισλαμικού και μαροκινού στυλ σε ένα άδειο
παλάτι. Αν και εσωτερικά είναι άδειο και δεν υπάρχει διακόσμηση, στο
εξωτερικό διατηρούνται τα όμορφα χρώματα και οι λεπτομέρειες.
Κόστος: 70 MAD ~ 7 EUR

Koutoubia mosque – Σήμα κατατεθέν της πόλης και το μεγαλύτερο
τζαμί, οι μέρες και οι νύχτες σου θα συνοδεύονται από τα τραγούδια του
ιμάμη. Δεν μπορείς να μπεις στο εσωτερικό. Κόστος: δωρεάν



NEXT  STOP            SAHARA DESERT

Το ταξίδι συνεχίζεται προς την έρημο Σαχάρα. Για να καταφέρεις να
φτάσεις εκεί θα χρειαστεί αρκετές ώρες οδήγησης. Προτεινόμενη

διάρκεια εκδρομής στην Σαχάρα δύο νύχτες, τρεις ημέρες
 

Μust Ρομαντική Εμπειρία:
 
 Διαμονή σε σκηνή στην έρημο Σαχάρα,

στους αμμόλοφους Erg Chebbi ! Μία
απόλυτα ρομαντική εμπειρία που από

μόνη της αξίζει το ταξίδι ως εκεί.
Φαντάσου τα χιλιάδες αστέρια στον

ουρανό, ανάμεσα στους αμμόλοφους, τις
δάδες που φωτίζουν το camp

δημιουργώντας μία μυστηριακή
ατμόσφαιρα και όλα αυτά συνοδεία

παραδοσιακού μαροκινού φαγητού. 
 
 

Extra Tip: Προτείνουμε να επιλέξεις Luxury Camp μιας και η πλειοψηφία των
προσφερόμενων luxury options είναι αρκετά value for money και

αναβαθμίζεται εξαιρετικά η όλη εμπειρία. 

Αναμενόμενο Κόστος: Συνήθως το κόστος για αυτή την εκδρομή στην έρημο
Σαχάρα από το Marrakech (το luxury option), η οποία έχει διάρκεια 2

νύχτες/ 3 ημέρες κυμαίνεται στα 180 – 300 ευρώ το άτομο. 
 Αν διαθέτεις πάνω από μία εβδομάδα στο Μαρόκο: Αξίζει να βρεθείς στην

παραθαλάσσια πόλη του δυτικού Μαρόκου, την Essaouira, την artistic Fes και 
την «μπλε» πόλη Chefchaouen.

 



Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  -  Ν Ε Α  Υ Ο Ρ Κ Η

Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, το «Μεγάλο Μήλο» αποτελεί ταξιδιωτικό
όνειρο για πολλούς. Αν αγαπάς τις πόλεις, το ιδανικό honeymoon είναι εδώ,
στην απόλυτη πόλη. Ο Οκτώβρης είναι ιδανικός για να βιώσεις την γοητεία

των φθινοπωρινών χρωμάτων που αγκαλιάζουν την Νέα Υόρκη και να
περιπλανηθείς χωρίς αφόρητη ζέστη, ή πολύ κρύο. 

 
Αν και οι επιλογές είναι άπειρες στην πραγματικότητα στο δικό μας

προτεινόμενο δρομολόγιο (μία γεμάτη εβδομάδα) ανακαλύπτουμε τα πιο
hot spot της Νέας Υόρκης, δραστηριότητες που αξίζει να ζήσεις και βεβαίως

φαγητό που αξίζει να δοκιμάσεις. 
 
 

Estimated Budget: 1800+ (per person) / no flights
 



Προτεινόμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ
 

Άφιξη στην Νέα Υόρκη. Διαμονή στο Μανχάταν ή στο Μπρούκλιν. 
Οι επιλογές διαμονής είναι κυριολεκτικά άπειρες. 

 
 

Προτάσεις Διαμονής Manhattan:

Novotel Times Square
Warwick New York

Arlo NoMad

 

 
Προτάσεις Διαμονής Brooklyn:

Pod Brooklyn
Sheraton Brooklyn New York

Hotel Indigo
 

 

Αξιοθέατα New York για 7 ημέρες
 
 The MET: Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης είναι ένα από τα

σημαντικότερα στον κόσμο. Μεταξύ άλλων φιλοξενεί έργα του Μονέ και
του Ρενουάρ. (prebook ticket)

MoMA: Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης είναι μουσείο
μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης. Μεταξύ άλλων φιλοξενεί έργα του
Πόλοκ, του Πικάσσο, του Ματίς καθώς και άλλων σπουδαίων σύγχρονων
καλλιτεχνών. (Prebook ticket)

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας: Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία
φυσικής ιστορίας του κόσμου. Επίσης, είναι ένα από τα αγαπημένα μας
μουσεία! Βρίσκεται απέναντι από το Σέντραλ Παρκ.

Άγαλμα Ελευθερίας και Ellis Island: Το 90 μέτρων άγαλμα, είναι ένα
δώρο από τη Γαλλία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται στην
είσοδο του λιμανιού της Νέας Υόρκης.

https://www.booking.com/hotel/us/the-warwick-new-york.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/us/arlo-nomad.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.getyourguide.com/new-york-city-l59/early-access-statue-of-liberty-ellis-island-pedestal-t51626/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Central Park: Το πιο διάσημο δημόσιο πάρκo. Με έκταση 3,41
τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι το ιδανικό μέρος για βόλτες και πικ-νικ.

Empire State Building: Πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους
ουρανοξύστες στον κόσμο και ένα από τα ορόσημα της Νέα Υόρκης.
Αγόρασε το εισιτήριο σου από πριν για να αποφύγεις τις ουρές και
απόλαυσε την θέα από ψηλά! 

9/11 Memorial: Το Εθνικό Μνημείο & Μουσείο τιμά τα θύματα των
επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στους Δίδυμους Πύργους,
όπου σκοτώθηκαν 2.977 άνθρωποι.

Brooklyn Bridge: Η Γέφυρα του Μπρούκλιν ολοκληρώθηκε το 1883
και συνδέει τους δήμους της Νέας Υόρκης, Μανχάταν και Μπρούκλιν
περνώντας πάνω από τον ποταμό Ηστ Ρίβερ. Είναι ένα από τα iconic
σημεία της πόλης και αξίζει να την διασχίσεις. 

 
Activities & Experiences: 
Να δεις ένα παιχνίδι NBA

Να δεις μία παράσταση στο Broadway
Να πετάξεις με ελικόπτερο πάνω από την πόλη

 
*Αν διαθέτεις πιο πολλές μέρες μπορείς να εντάξεις μία

εκδρομή στους Niagara Falls!
 

Must try όταν βρεθείς στην Νέα Υόρκη:
 

Πουτίγκα Μπανάνα στο Magnolia Bakery
Για Franks (hot dogs) στο Gray's Papaya

Για Bagels με σολομό και τυρί κρέμα στο Russ & Daughters
 

https://www.getyourguide.com/empire-state-building-l2608/skip-the-line-empire-state-building-observatory-tickets-t6195/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://nbatickets.nba.com/home/
https://www.broadway.com/
https://www.getyourguide.com/new-york-city-l59/new-york-city-15-minute-helicopter-tour-t19901/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/new-york-city-l59/from-new-york-city-1-day-niagara-falls-tour-t151799/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  -  Μ Α Λ Δ Ι Β Ε Σ
EXOT IC  -  ROMANT IC

Οι Μαλδίβες είναι ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς για
honeymooners. Δεν θα μπορούσαμε να τις παραλείψουμε! Είναι ιδανικός

προορισμός για όσους αναζητούν πολυτέλεια, χαλάρωση και εξωτικό τοπίο. Η
καλύτερη περίοδος θεωρείται από τον Νοέμβρη μέχρι τον Απρίλη με peak

season Δεκέμβρη με Μάρτη. 
 

Η ιδιαιτερότητα με τις Μαλδίβες σε σύγκριση με άλλους προορισμούς είναι ότι
πιθανότατα θα περνάς τον χρόνο σου σε ένα από τα πολλά luxury resorts.
Οπότε στις προτάσεις μας επικεντρωνόμαστε στο πώς να επιλέξεις ξενοδοχείο

που να σου ταιριάζει αλλά και τι activities να επιλέξεις ανάλογα τα γούστα σου.
(Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού 7 ημέρες)

 
Estimated Budget: 1200-2500+ (per person) / no flights
(το budget αλλάζει πολύ ανάλογα την επιλογή διαμονής)

 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 
                                      Με υδροπλάνο ή ταχύπλοο

Αρχικά για να φτάσεις στις Μαλδίβες θα πάρεις κάποια International πτήση που
θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Μαλέ, που είναι το κεντρικό νησί. Από το
Μαλέ για να φτάσεις στο resort - νησί, θα χρειαστείς υδροπλάνο ή ταχύπλοο.
Συνήθως αυτό που καθορίζει το τι θα χρειαστείς είναι η απόσταση από το
αεροδρόμιο. Κάποια resort προσφέρουν και τις δυο επιλογές. 

KEEP IN MIND:  

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ - Αν το resort σου είναι κοντά στο Μαλέ (15-20 λεπτά) με σκάφος το
κόστος θα είναι περίπου 130 δολάρια. Αν χρειαστείς υδροπλάνο (30-45 λεπτά
πτήση) το κόστος ανεβαίνει στα 500 ευρώ το άτομο.

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ - Για όσους έχουν κλειστοφοβία και δυσκολεύονται πολύ με τα
αεροπλάνα καλό είναι να γνωρίζουν ότι τα υδροπλάνα είναι πολύ μικρά σε
μέγεθος.

                                     All Inclusive ή Only Breakfast

Η πλειοψηφία των resort στις Μαλδίβες έχουν πολλά εστιατόρια με διάφορες
κουζίνες. To φαγητό μέσα στα resort είναι αρκετά ακριβό, μιας και η πλειοψηφία των
προϊόντων είναι εισαγόμενα. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν μπορείς να αφήσεις την
ατόλη και να πας στο Μαλέ για να βρεις κάτι πιο οικονομικό. Άρα έχεις
συγκεκριμένες επιλογές. Τα all-inclusive ή full board πακέτα συμφέρουν κατά πολύ
από τα breakfast only, όσον αφορά στο τελικό κόστος. Μπορείς να επικοινωνήσεις
κατευθείαν με το ξενοδοχείο μέσω e-mail για να δεις τι ακριβώς περιλαμβάνεται στο
πακέτο και αν καλύπτει τα εστιατόρια που σου αρέσουν.



Overwater Villa ή Bungalow 
 

Η Overwater Villa, όπως λέει το όνομα είναι αυτές οι βίλες που είναι
χτισμένες πάνω στο νερό! Σίγουρα έχεις δει φωτογραφίες και βίντεο που

ανοίγεις την πόρτα και βρίσκεσαι στην θάλασσα, ή σε μία πισίνα ουσιαστικά
στο νερό. Το Bungalow είναι συνήθως villa που βρίσκεται στην ατόλη

πάνω, είτε δίπλα στην θάλασσα, είτε πιο μέσα. Η βασική διαφορά και εδώ
είναι το κόστος μιας και μία overwater villa κοστίζει πολύ παραπάνω. Οπότε

εξαρτάται πώς έχεις φαντασιωθεί την κατάσταση και τι budget διαθέτεις. 
 
 
 

ACTIVITIES
 

Κάτι ακόμη που πρέπει να λάβεις υπ’όψιν σου είναι τι activities θέλεις να
συμπεριλάβεις σε αυτό το ταξίδι. Μπορεί να μην θέλεις να κάνεις τίποτα! Σχεδόν

όλα τα resort προσφέρουν τα κλασσικά activities, όπως snorkelling, sunsets
cruises για να δεις δελφίνια, kayaks κλπ. 

 
Υπάρχουν όμως και πιο εξειδικευμένα activities που πρέπει να πας σε

συγκεκριμένα μέρη και σε συγκεκριμένη εποχή για να τα ζήσεις. Ένα από αυτά
είναι κάνεις diving/snorkeling με manta rays (τα γιγάντια σαλάχια). 

 
Πιθανότητες να δεις manta rays: Ari Atoll, Addu Atoll, Baa Atoll, North Male
Atoll (έχει σημασία και η εποχή που θα πας για να αυξήσεις τις πιθανότητές σου)

 
 
 

 
Προτάσεις διαμονής ιδανικές για να δεις Manta Rays

 
Luxury Plus (500+): Dusit Thani Maldives
Mid-Range (120+): Kiha Beach Hotel
Budget (90+): White Sand Dhigurah

https://www.booking.com/hotel/mv/dusit-thani-maldives.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/mv/kiha-beach.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2%201-1%20of%201
https://www.booking.com/hotel/mv/white-sand-dhigurah.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2


Προτάσεις καταλυμάτων ανάλογα το budget και 
τα κριτήρια σου. 

 
 
 

                                

Όπως αναφέραμε ήδη το πώς θα διαμορφωθεί το ταξίδι σου στις
Μαλδίβες εξαρτάται κατά πολύ από το ξενοδοχείο που θα επιλέξεις.
Παρακάτω θα βρεις κάποιες επιλογές στις οποίες έχουμε καταλήξει

μετά από ενδελεχή έρευνα με βάση διαφορετικά κριτήρια.
 

Καταλύματα κοντά στο Male 
(μεταφορά με ταχύπλοο)

 

 
Καταλύματα extra dreamy 

 

 
Καταλύματα budget - value for money 

 
 

Kurumba Maldives
Bandos Maldives

Sheraton Maldives Full Moon
Resort & Spa

 

                                
Soneva Jani με τις Instagram famous overwater villas με

τσουλήθρα.
Six Senses Laamu 

One&Only Reethi Rah
 

                                
Plumeria Maldives

Royal Island Premium All-Inclusive Resort at Baa Atoll 
Dhiguveli Maldives

 
 

                                
Εναλλακτικός προορισμός για Νοέμβρη με tropical vibes: Seychelles

 

https://www.booking.com/hotel/mv/kurumba-maldives.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/mv/bandos-island-resort-spa.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/mv/sheraton-maldives-full-moon-resort-amp-spa.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/mv/soneva-jani.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/mv/six-senses-laamu.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/mv/six-senses-laamu.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/mv/one-and-only-reethi-rah.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/mv/plumeria-boutique-guest-house.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/mv/royal-island-resort-spa.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/mv/dhiguveli-maldives.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2


Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  -  Φ Ι Ν Λ Α Ν Δ Ι Κ Η
Λ Α Π Ω Ν Ι Α

WINTER  WONDERLAND  -  ROMANT IC

Η Λαπωνία, η πατρίδα του Αϊ Βασίλη και του Ρούντολφ είναι ένας από τους once in
a lifetime προορισμούς. Για εμάς τους Έλληνες που δεν είμαστε συνηθισμένοι σε

τέτοιοι είδους τοπία ένα ταξίδι στον Αρκτικό κύκλο είναι μαγικό, ιδίως τον
χειμώνα. Αν λοιπόν αναζητάς κάτι dreamy αλλά όχι τροπικό, αν θέλεις να δεις το

βόρειο σέλας (έχεις πολλές πιθανότητες!) τότε η Φινλανδική Λαπωνία είναι μία
ωραία επιλογή. Επίσης, είναι ένα ταξίδι που θα ενθουσιάσει και την υπόλοιπη

οικογένεια αν το πραγματοποιήσεις με παιδιά. 
 

Στο προτεινόμενο δρομολόγιο μας κινούμαστε σε κάποια δημοφιλή μέρη, όπως το
Ελσίνκι και το Ροβανιέμι, αλλά και σε πιο «off the beaten» για όσους θέλουν

απομόνωση. Σε κάθε περίπτωση η Φιλανδική Λαπωνία προσφέρει πολλές
δραστηριότητες και ιδιαίτερα ξενοδοχεία, ιδίως τον χειμώνα. (προτεινόμενη

διάρκεια ταξιδιού 7 ημέρες)
 

Estimated Budget: 1700+ (per person) / no flights
 



Προτεινόμενο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ
(HELSINKI – ROVANIEMI – IVALO)

 
 Άφιξη στο Ελσίνκι, την πρωτεύουσα της Φινλανδίας. Η σκανδιναβική

πρωτεύουσα είναι συνήθως ο προορισμός από όπου θα πάρεις την επόμενη
πτήση σου για πιο βόρεια, προς Λαπωνία. Αξίζει να κάνεις στάση για να μπεις
στο σκανδιναβικό spirit, να δεις κάποιες από τις πιο ιδιαίτερες εκκλησίες του

κόσμου, αλλά να μείνεις και σε ένα ξενοδοχείο πρώην φυλακή!
 
 

 
Προτεινόμενη Ιδιαίτερη Διαμονή, ξενοδοχείο πρώην φυλακή: 

Hotel Katajanokka
 
 

Αξιοθέατα helsinki
 

-Περίεργες εκκλησίες: Temppeliaukion Church, γνωστή και ως Rock
Church, Kampii Chapel, γνωστή και ως the «Chapel of Silence» &

classic εκκλησίες, όπως Helsinki Cathedral και τον Uspenski Cathedral
-Βόλτα στο Sibelius Park

-επίσκεψη στο Old market hall
-SkyWeel του Ελσίνκι

-Περιπλάνηση στην Market Square
-Χαλάρωση στην υπερμοντέρνα σάουνα Löyly 

 
EXTRA TIP: Αν ο χρόνος σου στο Ελσίνκι είναι περιορισμένος αλλά
θέλεις να αδράξεις την ευκαιρία να δεις όσα περισσότερα μπορείς

προτείνουμε αυτό το Helsinki Half-Day City Tour.
 
 
 

Αν αγαπάς την αρχιτεκτονική το Helsinki είναι για εσένα, όπως και αυτό το tour: 
Architecture Walking Tour with Expert

 
 

https://www.booking.com/hotel/fi/katajanokka.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
http://skywheel.fi/en
https://www.loylyhelsinki.fi/en/
https://www.loylyhelsinki.fi/en/
https://www.getyourguide.com/helsinki-l13/helsinki-city-half-day-tour-t39791/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/helsinki-l13/helsinki-architecture-walking-tour-with-expert-t395347/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


NEXT STOP             ROVANIEMI
 
 Το Ροβανιέμι είναι ουσιαστικά η «πρωτεύουσα» της Λαπωνίας και είναι ένας

παγκοσμίως γνωστός προορισμός μιας και εκεί βρίσκεται το χωριό του Άι Βασίλη!
Είναι ένα ιδανικός προορισμός τόσο για ζευγάρια αλλά και για οικογένειες με

μικρά παιδιά μιας και η μαγεία των Χριστουγέννων είναι διάχυτη.
 
 
 

 
Προτάσεις διαμονής                                 

Unique - Nova Skyland Hotel
Glass Igloo - Apukka Resort

In the city - HAAWE Boutique Apart Hotel
 
 
 
 

Στο Ροβανιέμι δεν πας για τα αξιοθέατα αλλά για τις δραστηριότητες και τις
εμπειρίες!

 
Προτεινόμενες δραστηριότητες

 
Να δοκιμάσεις τις πιθανότητες σου με το Βόρειο Σέλας σε μία περιπέτεια

αναζήτησης. 
*Northern Lights Wilderness Tour with Camera

 
Extra Tip: Το Bόρειο Σέλας είναι ορατό μόνο τους χειμερινούς μήνες, όπως τον Δεκέμβρη που

προτείνουμε! 
Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί την θέαση του. 

 
Να δεις ταράνδους και husky.

*Husky Park and Reindeer Farm
 

Να επισκεφθείς το Santa Claus Village, ιδίως αν έχεις παιδιά.
*Reindeer, Huskies & Santa Claus Village

 

TO DO ROVANIEMI
 
 

https://www.booking.com/hotel/fi/nova-skyland.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fi/apukka-resort.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fi/haawe-boutique-aparthotel.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.getyourguide.com/rovaniemi-l2653/rovaniemi-northern-lights-wilderness-tour-t195362/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/rovaniemi-l2653/rovaniemi-husky-and-reindeer-ride-with-santa-village-visit-t312113/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle
https://www.getyourguide.com/rovaniemi-l2653/rovaniemi-reindeer-huskies-and-santa-claus-experience-t301148/?partner_id=UAFIL4N&utm_medium=online_publisher&placement=content-middle


Αν θέλεις να βρεθείς κάπου λιγότερο
τουριστικά από το Rovaniemi, μπορείς να
προσγειωθείς στο Ivalo, που βρίσκεται πιο

κοντά στον Αρκτικό Κύκλο. Μπορείς
βεβαίως να συνδυάσεις και τα δύο!

 
Από εκεί προτείνουμε να νοικιάσεις αμάξι
και να περιηγηθείς στην Λαπωνία, είτε

μένοντας σε ξύλινα Airbnb, είτε σε κάποια
από τα μοναδικά καταλύματα.

 
 
 

NEXT STOP           IVALO
 
 

Μοναδικό κατάλυμα: Northern Lights Village Saariselkä 
Να μείνεις σε ένα από τα glass Igloo, όπου μπορεί να έχεις την ευκαιρία να

δεις το Βόρειο Σέλας από το κρεβάτι σου.
 

 
Αγαπημένη δραστηριότητα:

 να βρεθείς κοντά στα σύνορα με την
Ρωσία, αναζητώντας το Βόρειο Σέλας.

  
Extra Tip:

 Αν το budget σου είναι περιορισμένο,
μπορείς να περάσεις ένα βράδυ μόνο σ' ένα

μοναδικό ξενοδοχείο, τύπου glass Igloo και
τα υπόλοιπα να νοικιάσεις κάποιο ξύλινο

σπίτι από το Airbnb.
 

https://www.booking.com/hotel/fi/northern-lights-village.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fi/northern-lights-village.en.html?aid=1189427&no_rooms=1&group_adults=2


off the beaten path προτασεις
  

Γουατεμάλα – ιδανικοί μήνες ταξιδιού από τον Νοέμβρη ως τον Απρίλη
 

Δρομολόγιο 10 ημερών: Antigua και λίμνη Atitlan 
 

Must do 
-Να πιείς αυθεντικό καφέ και κακάο στην Antigua

-Να διανυκτερεύσεις στο ενεργό ηφαίστειο Acatenango 
-Να βγάλεις φωτογραφίες στην Santa Catalina Arch

-Να κολυμπήσεις στην λίμνη Ατιτλάν
-Να μείνεις δύο μέρες στο Casa Del Mundo 

-Να ψωνίσεις παραδοσιακά υφαντά. 
 

           
Για τροπικές καταστάσεις

 
                  Belize – ιδανικοί μήνες Ιανουάριος με Μάιος 

                             Ωστόσο, αν πας κατά τον Ιούνιο ξεκινάει η σεζόν του
αστακού.

                      Must visit νησιά Caye Caulker & Ambergris Caulker.
 

Zanzibar – ιδανικοί μήνες Ιούλιος με Σεπτέμβρης
Must visit παραλία Paje και Stone Town. Αξίζει να περιπλανηθείς στις

παρθένες παραλίες του νησιού. (Extra tip: Στην Ζανζιβάρη θα συναντήσεις το
φαινόμενο της άμπωτης, οπότε δεν είναι όλες οι ώρες κατάλληλες για μπάνιο

στην θάλασσα.)
 
 



- THE END - 
  

Ελπίζουμε να απόλαυσες την ανάγνωση και κυρίως να βρήκες
χρήσιμες πληροφορίες για να στήσεις το επόμενο ταξίδι σου!

 
Ο κόσμος είναι μεγάλο μέρος και οι ευκαιρίες για να

δημιουργήσεις εμπειρίες άπειρες. 
 

Και μην ξεχνάς...όπου πηγαίνεις, να πηγαίνεις με ανοιχτά μάτια
και ακόμη πιο ανοιχτή καρδιά!

 

Καμία από τις προτάσεις και υπηρεσίες που αναφέρουμε σε αυτό το e-book δεν είναι
διαφημιστική τοποθέτηση. Υπάρχει τοποθέτηση affiliate links. 
 Όλες οι απόψεις και προτάσεις που αναφέρονται είναι προσωπικές.

 
Πνευματικά δικαιώματα © 2022 Βασιλική Παπακωνσταντή.

 


