
  
 

 

Με την Ο.Σ.Φ.Ε σας ταξιδεύουμε στο 

ΜΕΞΙΚΟ, ΤΗΝ  ΓΗ  ΤΩΝ  ΜΑΓΙΑΣ…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίστε τον κόσμο  μαζί μας……… 
 

Μέξικο Σίτυ - Τεοτιχουακαν - Γκουερναβάκα - Τούξτλα Γκουτιερεζ - επαρχία 
Τσιάπας - Φαράγγι Σιμιδέρο - Σαν Κριστομπάλ Δε Λας Κάσας - Ινδιάνικα χωριά 

Καταρράκτες Aqua Azul - Παλένκε - Καμπέτσε - Μέριδα - Ουξμάλ - Καμπάχ 
Σελέστουμ - Τσίτσεν Ιντζα - Ικ Κίλ - Κανκούν - Τουλούμ - Πάρκο Xcaret 
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Mexico Lindo y querido…Mεξικό, όμορφο και αγαπημένο … 



  
 

 

       
      Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
 

 
Αρχαίες πόλεις, γεμάτες μυστήριο, μέσα σε πυκνά δάση, Χαμένοι πολιτισμοί, 
ινδιάνικα χωριά και πολύχρωμο φολκλόρ.  Όλα αυτά και πολλά ακόμα, 
συνθέτουν την εικόνα του τόπου που άνθισε ο πολιτισμός των Μάγια.  
Ένας αινιγματικός πολιτισμός, που άφησε πίσω του ένα τέλειο ημερολόγιο, 
ανώτατες αστρονομικές γνώσεις, ένα πολύπλοκο σύστημα γραφής και 
μεγαλειώδη αρχιτεκτονήματα, όπως παλάτια, ναούς και πυραμίδες. Το 
ταξίδι στον κόσμο των Μάγια, δεν είναι μόνον ένας αρχαιολογικός γύρος, 
που μας ταξιδεύει στις χαμένες πολιτείες της ζούγκλας.  
Είναι και ένα ταξίδι στη φύση με βόλτες στα τροπικά δάση, παρατήρηση 
παραδείσιων πουλιών και κολύμπι σε παραδεισένια σπήλαια. Στο ταξίδι 
αυτό, θα επισκεφθούμε Ινδιάνικα παζάρια με απίστευτο χρώμα, θα μείνουμε 
σε αποικιακές πόλεις, θα ζήσουμε μια  μαγεία ….. 
Το ταξίδι μας   αυτό αποτελεί έναν πλήρη ιστορικό-αρχαιολογικό γύρο του 
Μεξικού και όχι μόνο Ξεχωρίζει για τη διεξοδική επίσκεψη των 
αρχαιολογικών χώρων των Μάγιας και των Ινδιάνων της περιοχής 
Τσιάπας με τις τελετές που αποτελούν συνδυασμό χριστιανικών και 
παγανιστικών θρησκειών . Σημαντικά στοιχεία του αποικιακού Μεξικού,  

φυσικές ομορφιές της χώρας, φαράγγια και υδροβιότοπους. 
Περιλαμβάνει επίσης   εκδρομή στο ΧΟΤΣΙΜΙΛΚΟ, τα κανάλια του οποίου 
διατρέχουν με ζωηρόχρωμες γόνδολες . Μεξικάνοι τροβαδούροι  τραγουδούν 
παραδοσιακά τραγούδια, καθώς και επίσκεψη στο σπίτι-Μουσείο  της 
ΦΡΙΝΤΑ KΑΛΟ, και στο Μουσείο SOUOMAYAτο ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ, τον Πύργο LATINOAMERICANA. 
Το ταξίδι συνοδεύει ο πάντα έμπειρος Έλληνας αρχηγός μας,  που γνωρίζει 
πολύ καλά την ιστορία και τον πολιτισμό του Μεξικού. Μαζί του θα δείτε το 
πραγματικό Μεξικό, την κουλτούρα των ανθρώπων του και την 
καθημερινότητά τους. Θα σας μιλήσει για τους Μάγιας, τους Ατζέκους, τους 
Oλμέκους και θα σας διηγηθεί μύθους και δοξασίες.  
Ελάτε λοιπόν μαζί μας να σας γνωρίσουμε τις κρυφές ομορφιές αυτής της 
τόσο γοητευτικής πλευράς του πλανήτη όπως άλλωστε ανελλιπώς κάνουμε 
σε όλα τα ταξίδια που με αγάπη και υπευθυνότητα , έχουμε μέχρι τώρα 
οργανώσει για σας. 
 

 



  
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1
η
 ημέρα 10/5, ΠΕ

  
:ΑΘΗΝΑ – ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΥ. 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί  στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση με 

ενδιάμεσο σταθμό , για το ΜΕΞΙΚΟ.  

Αφιξη στο Μέξικο Σίτυ, την μεγαλειώδη πρωτεύουσα της χώρας και ένα από τα 

πλέον εκτεταμένα αστικά κέντρα του κόσμου, που συγκεντρώνει περίπου 25 

εκατομμύρια κατοίκους. Χτισμένο στο ομώνυμο οροπέδιο, στα 2.250 μέτρα 

υψόμετρο, εκεί όπου κάποτε άνθισε η ιστορική πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας των 

Αζτέκων, κρίνεται ως μία συναρπαστική πόλη με εντυπωσιακές πλατείες, περίτεχνα 

αποικιακά οικοδομήματα, παραδοσιακές αγορές, πολύ ενδιαφέροντα θεματικά 

μουσεία και έντονη νυχτερινή ζωή.  

Μετά την άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης. 

Τακτοποίηση. Δείπνο, Διαν/ση. 
 

2
η
 ημέρα 11/5, ΠΑ: ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΥ (ολοήμερη ξενάγηση) 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΔΑΣΟΣ CHAPOLTPECT  – ZOKAΛO  
 

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας.  

Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη 

στην πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση 

της πόλης του Μεξικού και η 

πλατεία Ζόκαλο, με τα 

εντυπωσιακά, Ευρωπαϊκού ύφους, 

κυβερνητικά κτίρια αποτελεί το 

σημείο εκκίνησης. Πρόκειται για 

την σημαντικότερη πλατεία της 

πρωτεύουσας και μία από της 

μεγαλύτερες του κόσμου με έκταση 

57.600 τ.μ. Η επίσημη ονομασία 

είναι "Plaza de la Constitución" (Πλατεία Συντάγματος) και αφορά το σύνταγμα του 

Κάντιθ της Ισπανίας του 1812.  Τότε εκπονήθηκαν τα σχέδια για την κατασκευή του 

μνημείου της Ανεξαρτησίας της χώρας, αλλά τελικά τοποθετήθηκε μόνο ένας 

πλίνθος, ο οποίος στα Ισπανικά ονομάζεται Ζόκαλο. Από τότε η πλατεία άρχισε να 

μετονομάζεται σε "Zócalo" και παρόλο που ο πλίνθος απομακρύνθηκε λίγα χρόνια 

αργότερα, το όνομα παρέμεινε μέχρι σήμερα. 

Μεταξύ πολλών άλλων, στην άκρως ενδιαφέρουσα Μεξικάνικη πρωτεύουσα, θα 

δούμε: τον εντυπωσιακό χρυσοποίκιλτο Καθεδρικό Ναό, και το Παλάσιο Νασιονάλ, 

μέσα στο οποίο θα θαυμάσουμε τις καταπληκτικές τοιχογραφίες με σκηνές από τη 

Μεξικανική ιστορία του Ντιέγκο Ριβέρα, ενός καλλιτέχνη πολύ αγαπητού στο 

Μεξικό, συντρόφου της Φρίντα Κάλο. Θα δούμε την τεράστια σημαία της χώρας 

που κυματίζει στο κέντρο της πλατείας και τα ερείπια της ΤΕΝΟΧΤΙΤΛΑΝ, της 

παλιάς πρωτεύουσας των Αζτέκων. Θα δούμε επίσης το "Paseo de la Reforma", την 



  
 

εντυπωσιακή λεωφόρο με το χρυσό άγαλμα του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας και τις 

προτομές των πλέον διάσημων προσωπικοτήτων της χώρας, και την θορυβώδη 

πλατεία των μουσικών «Μαριάτσι". Επίσκεψη στο θαυμάσιο μουσείο των Καλών 

Τεχνών που στεγάζεται σε ένα εκπληκτικο κτήριο. Επίσκεψη στην συνέχεια στον  

πανύψηλο πύργο "Torre Latinoamericana" και την ζωντανή περιοχή της "Zona 

Rosa", με τα πιο φημισμένα bar, clubs και μοντέρνα καταστήματα .  

Επόμενη επίσκεψή μας το τεράστιο πάρκο ΤΣΑΠΟΥΛΤΕΠΕΚ, με λίμνες και 

εξωτικά φυτά. Ολοκληρώνουμε με την επίσκεψη μας στο μοναδικό Μουσείο της 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, στο οποίο εκτίθενται οι ανεκτίμητοι θησαυροί όλων των προ-

κολομβιανών πολιτισμών της χώρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, 

Διαν/ση. 

 
 

3
η
 ημέρα 12/5 ΣΑ : ΜEΞIKO ΣΙΤΥ - ΤΕΟΤΙΧΟΥΑΚΑΝ – ΜΟΥΣΕΙΟ FRIDA 

ΚΑΗLΟ–ΜΟΥΣΕΙΟ ANAHUACALLI - « ΠΛΩΤΟΙ ΚΗΠΟΙ »  του XΟCHIMILCO 

  

  Μετά το πρόγευμα,  αναχωρούμε για τα περίχωρα του Μέξικο Σίτυ,  με  πρώτη 

στάση  στον μυστηριώδη αρχαιολογικό χώρο του ΤΕΟΤΙΧΟΥΑΚΑΝ. Βρίσκεται 45 

χλμ. έξω από την πρωτεύουσα, και έως την δεκαετία του 1920, ελάχιστα πράγματα 

ήταν γνωστά για την περιοχή. Είναι η μεγαλύτερη αρχαία πόλη του Μεξικού.  

Η ανάπτυξή της  ξεκίνησε το 150 μ.Χ και ακμή της διήρκεσε από το 250-600 μ.Χ. 

Οι Ατζέκοι , ένας άγνωστος πολιτισμός της  Κεντρικής Αμερικής,  πίστευαν πως οι 

κλιμακωτές  πυραμίδες ήταν τάφοι και για τον λόγο αυτό ονόμασαν τον κεντρικό 

δρόμο της εγκαταλελειμμένης πόλης Οδό των Νεκρών. Οι αρχαιολόγοι όμως 

ανακάλυψαν ότι επρόκειτο για τελετουργικά βάθρα που η κορυφή τους κατέληγε σε 

ναό. Σήμερα, η αρχαιολογική μελέτη κατάφερε να αναπαραστήσει με απόλυτη 

πιστότητα την χιλιόχρονη ιστορία της αρχαίας μητρόπολης και έτσι μπορούμε να 

θαυμάσουμε τις επιβλητικές Πυραμίδες του Ήλιου(τρίτης σε μέγεθος σε όλο τον 

κόσμο), και της Σελήνης.  

Tην λεωφόρο των Νεκρών και τα κτερίσματα από οψιδιανό, που έφερε στο φως η 

αρχαιολογική σκαπάνη. Επιστροφή στο Μέξικο Σίτυ. Επίσκεψη στο διάσημο 



  
 

Μουσείο της ΦΡΙΝΤΑ KAΛΟ, η οποία υπήρξε η σημαντικότερη 

Λατινοαμερικανίδα ζωγράφος του 20
ου

 αιώνα. Επαναστάτρια, ταλαντούχα, 

αυθεντική , η ζωγράφος Φρίντα Κάλο έζησε σε ένα σπίτι που έσφυζε από τα 

χρώματα της Λαϊκής παράδοσης της πατρίδας της και το δικό της πάθος για ζωή. 

Αφού θαυμάσουμε τα μοναδικά έργα της, θα συνεχίσουμε με άλλη μια επίσκεψη 

στο Μουσείο ANAHUACALLI. 

 Eνα επιβλητικό κτίριο από σκούρο ηφαιστιογενές πέτρωμα. Σχεδιάστηκε από τον 

Diego Rivera  για να στεγάσει την προσωπική του συλλογή από προ-κολομβιανά 

έργα. 

 Το ΧΟΤΣΙΜΙΛΚΟ είναι μια περιοχή με κανάλια όπου στην αρχή της υπάρχουν  

στολισμένες βάρκες που θυμίζουν γόνδολες και καταλήγουν σε ένα χωριό με το ίδιο 

όνομα. Κάθε μία έχει γυναικείο όνομα και διασχίζει το ποτάμι . 

 Η ατμόσφαιρα είναι τέλεια αφού παίζουν μεξικάνικη μουσική ενώ στις όχθες της 

λίμνης είναι κήποι με πολλά λουλούδια. Το  ΧΟΤΣΙΜΙΛΚΟ, γνωστό για τα κανάλια 

του, τα οποία δημιουργήθηκαν από ένα εκτενές σύστημα λιμνών και καναλιών που 

συνέδεε την περιοχή με την κοιλάδα του Μεξικού. Η υποχώρηση των υδάτων 

δημιούργησε τα κανάλια αυτά, μαζί με τεχνητά νησιά, τα "chinampas". Το θέαμα θα 

μας εντυπωσιάσει, αφού οι αλέγροι Μεξικάνοι, ντυμένοι με πολύχρωμες φορεσιές 

και τα γνωστά σε όλους σομπρέρο, οδηγούν τις ζωηρόχρωμες γόνδολές τους, τις 

"trajineras",  στολισμένες με λογιών πράγματα, πουλώντας τα αγαθά τους και 

τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, 

διαν/ση. 
 

4
η
 ημέρα 13/5 ΚΥ:ΓΚΟΥΕΡΝΑΒΑΚΑ – PALACIO DE CORTES -  ΜΟΥΣΕΙΟ 

SUOMAYA – ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗΣ         

Πρόγευμα  και αναχώρηση για την  ΓΚΟΥΑΡΝΑΒΑΚΑ. Είναι  ή "πόλη της αιώνιας 

άνοιξης", στην οποία διατηρούνται κτίρια-αρχιτεκτονικοί θησαυροί, κι αυτό γιατί 

λόγω του ιδανικού κλίματός της, όλοι κατακτητές του Μεξικού διάλεγαν τη 

Γκουαρναβάκα για κατοικία τους. Θα επισκεφθούμε το παλάτι του κατακτητή 

Ερνάν Κορτέζ, μεσαιωνικού ρυθμού κτισμένο το 1522 στη θέση μιας μεγάλης 

πυραμίδας. Ήταν άλλωστε συνήθεια των Ισπανών κατακτητών να γκρεμίζουν τον 

τοπικό πολιτισμό και με τις πέτρες να κτίζουν στα ίδια σημεία παλάτια και 

εκκλησίες.  

Η εκκλησία της περιοχής αυτής είναι εντυπωσιακά στολισμένη με διάφορες 

παραστάσεις. Επιστροφή στο Μέξικο Σίτυ, και συνεχίζουμε με επίσκεψη  στο 

εντυπωσιακό ΜΟΥΣΕΙΟ SUOMAYA, δωρεά από ένα βαθύπλουτο Μεξικανό. 

Βρίσκεται σε μια περιοχή  που ονομάζεται Nuevo Polanco. Ο πρωτοποριακός 

σχεδιασμός του κτιρίου αποτελείται από μια αργυροειδή ασύμμετρη δομή της 

οποίας οι μορφοποιημένες μορφές υπενθυμίζουν τα γλυπτά έργα του Ροντέν. Έχει 

ύψος 46 μέτρα και έχει επένδυση σε περισσότερες από 16.000 εξαγωνικές πλάκες 

αλουμινίου. 



  
 

Θα καταλήξουμε  στην παγκοσμίως διάσημη εκκλησία, την Βασιλική της 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗΣ, το σημαντικότερο προσκύνημα του 

Καθολικού κόσμου της Αμερικανικής ηπείρου. Οι τέσσερις εμφανίσεις της "Virgen 

Morena” (Μελαχρινή Παρθένα) στον Ινδιάνο Χουάν Ντιέγκο, αποτελούν την αιτία 

κατασκευής της εν λόγω μεγαλόπρεπης βασιλικής, όπου φυλάσσεται το "tilma" 

(μανδύας από ίνες "ayate", ένα χοντρό ύφασμα κατασκευασμένο από φύλλα κάκτου) 

και η θαυματουργή εικόνα της Μαύρης Παναγίας. 

 Εγκαινιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1976, ενώ τρία χρόνια αργότερα, ο 

Αγιοποιημένος πλέον Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β' χαιρέτησε από ειδική εξέδρα τις 

εκατοντάδες χιλιάδες Μεξικανών, που συνέρρευσαν στο Tepeyac για να 

παρακολουθήσουν το κήρυγμα του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. 

Αργότερα,  μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την παγκοσμίου φήμης πλατεία 

Γκαριμπάλντι, όπου καταφεύγουν οι διάσημοι τροβαδούροι Μαριάτσι, οι οποίοι με 

μικρή αμοιβή μπορούν να σας τραγουδήσουν τραγούδια που βγαίνουν από την ψυχή 

τους. Διαν/ση. 
 

5
η
 ημέρα , 14/5 ΔΕ : ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΥ – ΤΟΥΞΤΛΑ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΖ – ΦΑΡΑΓΓΙ 

SIMIDERO Ξενάγηση με πλοιάριο-  ΣΑΝ ΚΡΙΣΤΟΜΠΑΛ ΔΕ ΛΑΣ ΚΑΣΑΣ. 
 

Πρόγευμα νωρίς το πρωί 

, και αναχώρηση για το 

αεροδρόμιο. Πτήση για  
την πρωτεύουσα της 

πολιτείας Τσιάπας, την 

Τούξλα Γκουτιέρες.  

Η Τσιάπας είναι για τα 

Μεξικό, ότι η Γουιάνα 

για τη Γαλλία: ίδια 

σημαία, άλλος πλανήτης. 

Τα τελευταία χρόνια έχει 

γίνει το σύμβολο 

αντίστασης, που 

προσωποποιείται από 

τους Ζαπατίστας και το μασκοφόρο ηγέτη τους, τον υποδιοικητή Μάρκος. 

Συνεχίζουμε σήμερα για μια κρουαζιέρα στο φαράγγι του ΣΙΜΙΔΕΡΟ, μια εμπειρία 

μοναδική στο θαυμάσιο υδροβιότοπο που αποτελεί την καρδιά ενός πανέμορφου 

Εθνικού πάρκου, στις απότομες πλαγιές του οποίου έπεσαν το 16ο αιώνα 

εκατοντάδες Ινδιάνοι, αφού αντιστάθηκαν για τελευταία φορά στους Ισπανούς. 

Φαίνεται ότι η αντίσταση αποτελεί παράδοση στη πολιτεία Τσιάπας. 

 Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας μας στο φαράγγι θα δούμε ασυνήθιστα  φυτά και  

ζώα μέσα σε ένα τοπίο μοναδικό. Τελικός μας προορισμός για σήμερα είναι η πόλη 

Σαν Κριστομπάλ Δε Λας Κασας .  

Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διαν/ση.  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Canyon_sumidero_desde_arriba.jpg


  
 

6
η  

ημέρα,  15/5 ΤΡ: ΣΑΝ ΚΡΙΣΤΟΜΠΑΛ ΔΕ ΛΑΣ ΚΑΣΑΣ – ΙΔΙΑΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 
 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την  
περιοχή των Ζαπατίστας και στους 

ανθρώπους της, τους Ινδιάνους που 

δεν συμβιβάζονται με πολιτικές και 

νόμους, έχουν το δικό τους τρόπο 

ζωής και τις δικές τους αξίες. Θα 

δούμε εκεί τους πραγματικούς 

απογόνους των Μάγιας που έχουν ένα 

κοινό χαρακτηριστικό: την περηφάνια. 

Όταν οι άνθρωποι του πολιτισμού 

εισέβαλαν στα μέρη τους και έφτιαξαν 

δωρεάν ιατρικές μονάδες, με πολύ 

δισταγμό οι Ινδιάνοι πήγαιναν προς 

αυτές, και ποτέ χωρίς να προσφέρουν κάτι, παρόλο που οι υπηρεσίες ήταν δωρεάν. 

Οι Ινδιάνοι της περιοχής λένε ότι είναι πολύ πλούσιοι, γιατί ξέρουν να καλλιεργούν 

τη γη και να παίρνουν ότι μπορεί αυτή να τους δώσει. Με τον τρόπο αυτό μας 

εξηγούν ότι δεν έχουν ανάγκη από κανέναν και από τίποτα. Τα πάντα γι΄ αυτούς 

προέρχονται μέσα από τη γη, καθώς όλα αρχίζουν και τελειώνουν σ’ αυτήν.  

Στα χωριά της περιοχής ο Χριστιανισμός αναμιγνύεται αξεδιάλυτα με τις 

θρησκευτικές δοξασίες των ντόπιων 

και οι τελετές που γίνονται μέσα στις 

εκκλησίες αφήνουν έκπληκτους τους 

επισκέπτες.Κατά τη ξενάγησή μας θα 

επισκεφθούμε τα Ινδιάνικα χωριά 

ΖΙΝΑΚΑΝΤΑΝ και ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ 

ΤΣΑΜΟΥΛΑ και τις πολύχρωμες και  

πανέμορφες αγορές τους.  

Επιστροφή στο Σαν Κριστομπάλ Δε 

Λας Κάσας. Δείπνο ,  Δια/ση. 
 

 

7
η
 ημέρα , 16/5 ΤΕ: ΣΑΝ ΚΡΙΣΤΟΜΠΑΛ –ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ AQUA AZUL  - 

ΠΑΛΕΝΚΕ 

             Πρόγευμα και οδική αναχώρηση μέσα από τις άγριες ζούγκλες της περιοχής Σέλβα 

Λακανδόνα και Οκονσίκο για τους πανέμορφους καταρράκτες ΑΖΟΥΛ, όπου θα 

έχουμε μια δροσερή στάση. 

Αργότερα θα καταλήξουμε σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του ταξιδιού 

μας, στο ΠΑΛΕΝΚΕ, που αποτελεί το πιο τέλειο παράδειγμα του πολιτισμού των 

Μάγιας και μια από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις της Αρχαίας Αυτοκρατορίας (5ος 

αι. π.Χ. - 6ος αι. μ.Χ.).  
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Η Αρχαία Αυτοκρατορία άνθισε στο Νότο: στις πολιτείες Ταμπάσκο και Τσιάπας 

του Μεξικού, στη περιοχή Πετέν της Γουατεμάλας και στη Δυτική μεθόριο της 

Ονδούρας (Παλένκε, Τικάλ, Κοπάν). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Δείπνο,  Διαν/ση.     

           

  8
η
 ημέρα , 17/5 ΠΕ: ΠΑΛΕΝΚΕ - ΚΑΜΠΕΤΣΕ 

 

Σήμερα μετά το 

πρόγευμα, θα γνωρίσουμε 

την περιοχή του 

ΠΑΛΕΝΚΕ.  

Το "Οχυρωμένο Σπίτι", 

όπως σημαίνει η λέξη  

Παλένκε, από την 

Ισπανική παράφραση της 

λέξης Οτολούμ. Όταν ο 

Ερνάν Κορτέζ,  πέρασε 

40 χλμ. έξω από την πόλη, δεν την είχε αντιληφθεί.. Από Μάγιας έμαθε την ύπαρξή 

του ο ιερέας Ορντονιέθ Αγκιλάρ, ο οποίος διοργάνωσε την πρώτη εξερεύνηση και  
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το παρουσίασε στο βιβλίο του ως "Χαμένη Ατλαντίδα". Οι Μάγιας εγκαταστάθηκαν 

στην περιοχή το 100 μ.Χ. και κατά τη βασιλεία του θρυλικού Πακάλ η πόλη 

απλωνόταν σε 20 χλμ. Τότε χτίστηκαν τα περισσότερα κτίσματα με κύριο 

χαρακτηριστικό τους τις οδοντωτές στέγες και τα περίτεχνα ανάγλυφα. Ο διάδοχος 

του, Τσαν Μπαλούμ, έχτισε τα κτίρια της Πλατείας των Ναών του Ηλίου, και 

τοποθέτησε μεγάλες πέτρινες αφηγηματικές επιγραφές. Μετά τον θάνατό του η 

πόλη έπεσε σε μαρασμό και εγκαταλείφθηκε γύρω στα 1000 μ.Χ. Το 1952 ο 

αρχαιολόγος Αλμπέρτο Λούιλλιερ εντόπισε σε μια πυραμίδα τον νεκρικό θάλαμο 

του βασιλιά Πάκαλ που πέθανε το 684 μ.Χ. Η απογευματινή μας ξενάγηση θα μας 

αποκαλύψει έναν προηγμένο πολιτισμό, που κάτω από τη δυναμική και συνάμα 

σοφή διοίκηση του θρυλικού ηγέτη, τον 7ο αιώνα μ.Χ., έφθασε στην κορύφωση και 

άφησε ανεπανάληπτα μνημεία, όπως το Βασιλικό Παλάτι, τον Ναό του Κόντη και 

φυσικά το Ιερό των Επιγραφών, με το πρωτοποριακό σχήμα πυραμίδας. Άφιξη  στο 

παραλιακό, αποικιακό ΚΑΜΠΕΤΣΕ. Τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε ένα 

πολύ καλό παραδοσιακό  εστιατόριο. Διαν/ση. 

 
                                          

9
η
 ημέρα, 18/5 ΠΑ : ΚΑΜΠΕΤΣΕ – ΟΥΞΜΑΛ – ΚΑΜΠΑΧ – 

ΜΕΡΙΔΑ 
Μετά το πρόγευμα,  αναχωρούμε για επίσκεψη 

στο ΟΥΞΜΑΛ και το ΚΑΜΠΑΧ, δύο από 

τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους 

της κλασσικής περιόδου του πολιτισμού των 

Μάγιας, νοτίως της Μέριδα. Το Ουξμάλ με το 

περίφημο "Παλάτι του Κυβερνήτη", το 

απαύγασμα της αρχιτεκτονικής αρτιότητας του 

στυλ "Πούκα" και κατά πολλούς το πιο 

περίτεχνο από όλα τα συγκροτήματα του 

"Mundo Maya", όπως αποκαλείται 

συγκεντρωτικά ολόκληρος ο πολιτισμός των 

Μάγιας. Και φυσικά το Καμπάχ με το 

περίφημο "Παλάτι με τις Μάσκες", μια 

εντυπωσιακή ιδιότυπη κατασκευή του 9ου 

αιώνα.  

Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.  Συνεχίζουμε με 

τελικό προορισμό την αρχοντική Μέριδα, 

πρωτεύουσα της χερσονήσου του Γιουκατάν 

που ονομάστηκε "Λευκή Πόλη" και αυτό 

οφείλεται στις μεγάλες ποσότητες 

ασβεστόλιθου που βρέθηκαν στην περιοχή. 

Ιδρύθηκε το 1542, στη θέση της μικρής πόλης των Μάγια "Θο" και χαρακτηρίζεται 

από έντονες Γαλλικές, Αγγλικές και σε μικρότερο βαθμό Ολλανδικές επιρροές. 
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'Ήταν πάντα σπουδαία και γεμάτη ιστορία. Κάθε της γωνιά ξυπνά μνήμες από 

τολμηρούς Κονκισταδόρες, δυναμικούς διοικητές και περήφανους αρχηγούς 

ιθαγενών.  Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, Διαν/ση.   
              

10
η
 ημέρα 

,
 19/5 ΣΑ: ΜΕΡΙΔΑ (ξενάγηση) – CELESTUM ( ΦΛΑΜΙΓΚΟ) – 

ΜΕΡΙΔΑ 

Πρόγευμα και 

ξενάγηση στην 

Μέριδα, η οποία 

θα μας καταπλήξει 

με τα αποικιακά 

της κτίρια. Είναι 

μια ζωντανή και 

πολύ ελκυστική 

πόλη,  το αποικιακό κόσμημα της 

πολιτείας,  Πανέμορφα κτήρια της 

αριστοκρατίας των αποίκων, αγορές με 

είδη λαϊκής τέχνης που ξελογιάζουν με 

την ιδιαιτερότητά τους και τη φαντασία 

τους, μας παρασύρουν και μας καλούν να 

αποκτήσουμε την πραμάτεια τους. Δεν θα 

παραλείψουμε να αγοράσουμε αιώρες, 

για τις οποίες είναι φημισμένη η Μέριδα, 

αλλά και πήλινα και ξυλόγλυπτα 

αντικείμενα στις πλούσιες αγορές της. 

Αναχωρούμε για το ΣΕΛΕΣΤΟΥΜ, όπου θα έχουμε την ευχάριστη εμπειρία να  

παρακολουθήσουμε σε ένα πλούσιο υδροβιότοπο , διάφορα πουλιά και φλαμίνγκο.  

Επιστροφή στην Μέριδα. Δείπνο στο ξενοδοχείο. 

Το βράδυ μπορούμε να  απολαύσουμε μια υπέροχη βόλτα  μόνοι μας, πάνω σε μια 

άμαξα, που θα μας κάνει τον γύρο της πόλης. Δεν θα παραλείψουμε να αγοράσουμε 

αιώρες, για τις οποίες είναι φημισμένη η Μέριδα, αλλά και πήλινα και ξυλόγλυπτα 

αντικείμενα στις πλούσιες αγορές της. 

 

11
η
 ημέρα , 20/5 ΚΥ: ΜΕΡΙΔΑ -ΤΣΙΤΣΕΝ ΙΤΣΑ - CENOTE IK KIL 

ΚΑΝΚΟΥΝ 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για την υπέρτατη εμπειρία του ταξιδιού μας. Το απόλυτο 

σημείο αναφοράς της Προκολομβιανής εποχής, στην Βόρεια πλευρά της 

Αμερικανικής Ηπείρου, που δεν είναι άλλο από το επιβλητικό δημιούργημα των 

Μάγιας, ΤΣΙΤΣΕΝ ΙΤΣΑ, και που στην τοπική διάλεκτο μεταφράζεται ως "στο 

στόμιο του φρεατίου του Ιτσά". 
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 Η Τσίτσεν Ίτσα ήταν ένα πολύ 

σημαντικό περιφερειακό διοικητικό 

κέντρο στα βόρεια πεδινά της 

επικράτειας των Μάγιας από την Ύστερη 

Κλασσική έως τα αρχικά στάδια της 

Πρώιμης Μετακλασικής περιόδου. Οι 

περιγραφές ωχριούν μπροστά στο 

μεγαλείο που ξεδιπλώνεται μπροστά μας 

από μνημεία-ορόσημα, όπως η διάσημη 

Πυραμίδα Ελ Καστίγιο, το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο σε ολόκληρη την 

Αμερική γήπεδο του "Παιχνιδιού της Μπάλας", ο Ναός των Πολεμιστών, το 

Σύμπλεγμα των Χιλίων Κολώνων με το άγαλμα του αιμοβόρου θεού των Τολτέκων, 

Τσακ-Μπαλούμ, και βέβαια το Ελ Καρακόλ, το αστρονομικό παρατηρητήριο των 

Μάγιας, περίτρανη απόδειξη ενός πολιτισμού, που δικαίως κερδίζει με τον 

πρωτοποριακό χαρακτήρα του τον απόλυτο σεβασμό του σύγχρονου επισκέπτη.  

Και η έκπληξη της μέρας είναι η 

συναρπαστική εμπειρία , το μπάνιο στο Ik 

Kil  cenote. Είναι αναμφισβήτητα ένα από 

τα πιο όμορφα cenotes του Μεξικού. Το 

νερό είναι 40 μέτρα βάθος ενώ η 

διάμετρος του είναι 60 μέτρα. Σε 

σύγκριση με άλλες cenotes που βρέθηκαν 

στο Μεξικό, το Ik Kil διαθέτει πολλές 

εγκαταστάσεις για επισκέπτες . Τα νερά 

του Ik Kil θεωρήθηκαν ιερά από τους 

Μάγια που έδωσαν εδώ ανθρώπινο θυσιάζοντας στον θεό τους βροχής. Οστά και 

κοσμήματα βρέθηκαν στα βαθιά νερά του κέντρου αυτού από τους αρχαιολόγους 

και τους σπηλαιολόγους. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 

Συνεχίζοντας την διαδρομή μας, καταλήγουμε στο παγκοσμίου φήμης 

παραθεριστικό θέρετρο του ΚΑΝΚΟΥΝ, ιδανικά απλωμένο στις ακτές της 

Καραϊβικής, στη βορειοανατολική ακτή της χερσονήσου Γιουκατάν, στη πολιτεία 

Κιντάνα Ρο. Εδώ και αρκετές δεκαετίες το Κανκούν πήρε τα σκήπτρα από το 

Ακαπούλκο, ως το πλέον διάσημο θέρετρο του Μεξικού. Τακτοποίηση στο 
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ξενοδοχείο μας. Δείπνο με all inclusive. Βράδυ ελεύθερο για μια βόλτα στην 

κοσμοπολίτικη τουριστική ζώνη της πόλης, που είναι κτισμένη πάνω σε ένα νησί, 

κομμάτι του δεύτερου μεγαλύτερου κοραλλιογενή υφάλου του κόσμου.  

Τα μοντέρνα εμπορικά κέντρα και τα ανέμελα χορευτικά μπαρ, κατά μήκος της 

ακτής, θα αποτελέσουν ιδανική συντροφιά, στον ελεύθερο χρόνο …. 
 

   12
η
 ημέρα, 21/5 ΔΕ:  ΚΑΝΚΟΥΝ – ΤΟΥΛΟΥΜ – ΠΑΡΚΟ XCARET. 

Πρόγευμα απολαμβάνοντας τα 

γαλαζοπράσινα νερά της 

Καραϊβικής θάλασσας, και την  

ζαχαρένια άμμο των μαγευτικών 

παραλιών του Κανκούν.  

Αμέσως μετά , αναχώρηση για 

μία επίσκεψη στον παραθαλάσσιο 

αρχαιολογικό χώρο του Τουλούμ, 

σε μικρή απόσταση  από το 

κέντρο του Κανκούν. Η γνωριμία με το μέρος  αυτό, θα βοηθήσει στην βαθύτερη 

γνωριμία με το ιστορικό παρελθόν της περιοχής. Το Τουλούμ ήταν μια από τις 

τελευταίες πόλεις η οποία κατοικήθηκε και χτίστηκε από τους Μάγια και βρέθηκε 

στο απόγειό της μεταξύ του 13ου και του 15ου αιώνα και κατάφερε να επιβιώσει για 

περίπου 70 χρόνια χωρίς την ισπανική κατοχή.  

Είναι μια από τις καλύτερα διατηρημένες περιοχές των ‘’Μάγια’’ που διασώζεται 

σήμερα. Στο παρελθόν ήταν γνωστή με το όνομα Zama, που σημαίνει πόλη της 

Αυγής, καθώς βλέπει την ανατολή του ήλιου. Ολοκληρώνουμε  το  πρόγραμμα  μας, 

με μια πολύ ευχάριστη επίσκεψη και εμπειρία. 

Είναι το ΧCARET PARK . Αυτό το μεγάλο "οικολογικό-αρχαιολογικό" πάρκο είναι 

συνδυασμός ζωολογικού κήπου, κέντρου δραστηριοτήτων και παραλιακού 

θέρετρου. Χτίστηκε γύρω από τα ερείπια του Πολέ, ενός σημαντικού παραλιακού 

οικισμού των μετακλασικών Μάγια. Για πολλούς επισκέπτες, η μεγαλύτερη 

ατραξιόν του είναι η ευκαιρία που τους δίνεται, να κατέβουν με βάρκα στα νερά των 

δύο φυσικά φωτιζόμενων υπόγειων ποταμών, που διασχίζουν το πάρκο. Στα ζώα του 
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πάρκου περιλαμβάνονται νυχτερίδες, πεταλούδες και χελώνες, καθώς και πούμα και 

ιαγουάροι που ζουν στα δυο Νησιά των Αιλουροειδών. Υπάρχει επίσης μια 

αναπαράσταση ενός χωριού των Μάγια και, τη νύχτα, μια επίδειξη με ήχο και φως, 

φολκλορικούς χορούς με στολές και μουσική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, 

διαν/ση. 
                                             

13
η
 ημέρα 

 
 22/5 ΤΡ: ΚΑΝΚΟΥΝ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΥ - ΑΘΗΝΑ 

 

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος μέχρι την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο του 

Κανκούν. 

Πτήση για Μέξικο Σίτυ, ανταπόκριση από το Διεθνές αεροδρόμιο Benito Juarez,   

και  πτήση για την Αθήνα. 
           

 14
η
 ημέρα ,

 
 23/5 ΤΕ: ΑΦΙΞΗ  ΑΘΗΝΑ 1:00  ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ 24/5. 

 

  Τέλος της εκδρομής.  

 

 

 

Τιμή συμμετοχής κατ΄άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : € 2.770  

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων      :    € 890  

Διαφορά για χρήση μονόκλινου                            :    € 750  

  

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:  
 

 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα –  Μέξικο Σίτυ – Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. 

 Αεροπορικά εισιτήρια Μέξικο Σίτυ – Tuxtla   και Κανκούν - Μέξικο Σίτυ  

 Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* sup. Και 5*, για 12 διανυκτερεύσεις , σε στάνταρτ 

δωμάτια. 

 Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ καθημερινά (10 προγεύματα)  

 Δείπνο καθημερινά στα ξενοδοχεία η σε επιλεγμένα εστιατόρια (11 δείπνα). 

 Στο Κανκούν all inclusive. 

 Τρία (3) έξτρα γεύματα κατά την διάρκεια των εκδρομών 

 (συνολικά 14 γεύματα/δείπνα). 

 Πλοιάρια για τις ξεναγήσεις  στο Xochimilco, Simidero canyon, Σελέστουμ. 

 Μεταφορές από/προς αεροδρόμια στο Μεξικό.  

 Ξεναγήσεις σε όλη την διάρκεια του ταξιδιού με τοπικούς επαγγελματίες ξεναγούς. 

 Είσοδοι σε μουσεία, εθνικά πάρκα και επισκεπτόμενους χώρους , ως πρόγραμμα. 

 Εισιτήριο εισόδου στο Πάρκο XCARET.  

 Έμπειρος αρχηγός του γραφείου μας.  

 Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης  για συμμετέχοντες έως 75  ετών.  

 Αχθοφορικά για μία βαλίτσα κατ’ άτομο στα ξενοδοχεία.  

 Φ.Π.Α 



  
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  
 

 Κυβερνητικός φόρος εξόδου USD 50 υποχρεωτικά. (επί τόπου) 

 Δωμάτια με θέα τον ωκεανό στο Κανκούν , έξτρα χρέωση , USD 100 κατ΄ατομο 

(για 2 διανυκτερεύσεις) 

 Προσωπικά έξοδα - τηλέφωνα  

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα για ξεναγούς και οδηγούς υποχρεωτικά €40 

(επί τόπου) 

 Οτιδήποτε αναφέρεται ως προτεινόμενο η προαιρετικό  
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  

Στην κυρία Ελπίδα Αριστείδου τηλ. 210-90 16 069 & 6972823334, έως ότου υπάρχουν 

θέσεις οι οποίες είναι περιορισμένες. 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ:  
 

1η  Προκαταβολή με την δήλωση σας, €750 κατ’ άτομο έως 29/10.  

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, η συμμετοχή είναι έγκυρη μόνο με την κατάθεση της 

προκαταβολής,  και όχι με προφορική δήλωση.  Η προκαταβολή γίνεται με κατάθεση 

στους λογαριασμούς του γραφείου, η με πιστωτική κάρτα (εφ’ άπαξ χρέωση).  
 

2η  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: έως 15/2/2018  € 1.000  

ΕΞΟΦΛΗΣΗ : το υπόλοιπο, έως τις 10/04/18 , με κατάθεση μετρητών ή με πιστωτική 

κάρτα μέχρι και 10 άτοκες δόσεις. Οι άτοκες δόσεις δεν ισχύουν με την AMERICΑN 

EXPRESS. H DINERS, έχει μέχρι 2 δόσεις. 

 Κατάθεση στους λογαριασμούς του ταξιδιωτικού οργανισμού ΜΑΝΕSSIS TRAVEL:  

ΑLPHA BANK με αριθμό : 120 00 200201 1854 - EΘΝΙΚΗ με αριθμό : 104/471469-51  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αριθμό : 508 20 76504 622  

 

****Μετά την κατάθεσή σας, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η τηλεφωνική ενημέρωση της κυρίας 

Ελπίδας Αριστείδου, για να καταχωρηθεί το ποσό κατάθεσης και να επικυρωθεί η 

κράτηση σας .  

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΓΡΑΜΜΕΝΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΑΣ, ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

 

1. Το διαβατήριο σας πρέπει να έχει ισχύ 6 μήνες από την είσοδο στο Μεξικό. 
 

 2. Οι ανωτέρω τιμές έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές των ανωτέρω 

υπηρεσιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κοστολόγησης των συγκεκριμένων 

εκδρομών ( 10/10/2017) και υπόκεινται σε αλλαγή, σε περίπτωση συναλλαγματικής 

διαφοράς, τοπικών φόρων, αύξησης φόρων αεροδρομίων, αύξησης ναύλου, επιβάρυνσης 

καυσίμων, ασφάλειας, αύξησης εισόδων επισκεπτόμενων χώρων και για τα οποία ουδεμία 

ευθύνη φέρουμε. Οι παραπάνω λόγοι δεν αποτελούν αιτία για ακύρωση της εκδρομής 

χωρίς τις σχετικές επιβαρύνσεις.  



  
 

3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προσθήκη τρίτου πτυσσόμενου κρεβατιού. Προς 

αποφυγήν προβλημάτων σας συνιστούμε να μην επιλέγονται από τρείς ενήλικες.  
 

4. Το γραφείο δεν αναλαμβάνει, ούτε έχει υποχρέωση να βρίσκει το δεύτερο άτομο στα 

δίκλινα δωμάτια , σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει δική του παρέα. Αν το 2ο άτομο στο 

δίκλινο κυρώσει την συμμετοχή του, τότε ο πελάτης που θα ταξιδεύσει, πληρώνει 

αναγκαστικά την διαφορά του μονόκλινου δωματίου.  
 

5. Για την μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση , η επίσκεψη που περιλαμβάνεται στο 

ανωτέρω πρόγραμμα, δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων, διότι το γραφείο προκαταβάλει 

την αξία όλων των υπηρεσιών, και δεσμεύεται με συμβόλαια. 

   6. Για το ταξίδι, είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την 

εταιρεία GENERALI HELLAS, που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, 

ιατροφαρμακευτικές  / νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση 

αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών 

συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις , για άτομα τα οποία δεν έχουν 

υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι από τα πιο πάνω, η 

ασφαλιστική εταιρεία αποζημιώνει ΜΟΝΟ με την προσκόμιση πρωτότυπων αποδείξεων.  

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ.  

 Έως 45 μέρες πριν από την αναχώρηση, παρακρατείται το σύνολο των 

προκαταβολών  

 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη 

εμφάνιση) το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού  

Οι ακυρώσεις εκ μέρους του ταξιδιώτη γίνονται ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ προς το γραφείο. 

Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται από το γραφείο με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, εφ’ 

όσον οι δεσμεύσεις προς την αεροπορική εταιρία και προς τα ξενοδοχεία το επιτρέπουν. 

Σε περίπτωση που κάποιος κωλύεται να ταξιδεύσει (και έχει ήδη δώσει προκαταβολή), η 

θέση του μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο άτομο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εκδοθεί 

τα εισιτήρια ταξιδίου και η αεροπορική εταιρεία δεχθεί την αλλαγή ονόματος. 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.Η 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ, ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ 

 

Σε συνεργασία με τον  Ταξιδιωτικό Οργανισμό 

      

 



  
 

 

Σας ενημερώνουμε πως προγραμματίζουμε το ταξίδι   

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ 
12 – 17/9/18 

 

Σύντομα θα έχετε τελικό πρόγραμμα και τιμές. 
 

 

 

 

 


