
  

 
 

Μαϊάμι – Πλάγια ντελ Κάρμεν 

 
 

Τα μοναδικά προνόμια και οι υπηρεσίες μας, με μια ματιά! 
 Ξενάγηση  πόλης στο 

Μαϊάμι 
 

 Ξενάγηση στο South Beach 
 
 

 Περιήγηση στην μαρίνα 
Coconut Grove 

 Δυνατότητα συμμετοχής σε 
προαιρετικές εκδρομές στο 
Μαϊάμι 

 

 Ξενάγηση πόλης στο Κανκούν 

 All inclusive στην Πλάγια ντελ 
Κάρμεν  
 

 Δυνατότητα συμμετοχής σε 
προαιρετικές εκδρομές 

 

 Ταξιδιωτικός οδηγός και 
χάρτες  
 

 Διαμονή σε  επιλεγμένα 
κεντρικότατα ξενοδοχεία 4*& 
5*  

 
 

 Δυνατότητα κράτησης σε κορυφαία 
Jazz Bar, εστιατόρια 

 
 

 Γραπτώς εγγυημένη αναχώρηση 
με διασφάλιση τελικής τιμής 
ανεξαρτήτως αριθμού συμμετοχής 

 
 
Αναχωρήσεις: Δείτε τιμοκατάλογο  
Διάρκεια: 10 ημέρες 
 
Μαϊάμι: Αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό τον οποίο τον γνωρίσαμε κυρίως μέσα από 
τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο προσιτός 
δίνοντάς μας την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να 
γνωρίσουμε την αγαπημένη πόλη των Αμερικανών την οποία επιλέγουν ευχάριστα ώστε 
να χαλαρώνουν και να ξεφεύγουν από την καθημερινότητα, να απολαύσουν τον ήλιο, τη 
θάλασσα και την κοσμική ζωή. Επιλογή διαμονής για πολλούς επώνυμους λόγω του 
κλίματος αλλά και τις πολλαπλές επιλογές που παρέχει στους επισκέπτες. Με παραλίες 
καταγάλανων νερών και κλίμα  Καραϊβικής διαθέσιμες για κολύμπι και χαλάρωση καθόλη 
την διάρκεια του χρόνου. Περιηγηθείτε στο νησί των Πλουσίων και επιλέξτε μια μίνι 
κρουαζιέρα να θαυμάσετε την πολυτέλεια των σπιτιών σε όμορφες γειτονιές όπου 
φιλοξενούν τους κροίσους των ΗΠΑ και όχι μόνο.  
 
Πλάγια ντελ Κάρμεν: ή διαφορετικά μια ατελείωτη παραλία η Ριβιέρα Μάγια με λευκή 
άμμο, κοκοφοίνικες και γαλάζια νερά. Η Πλάγια ντελ Κάρμεν είναι ένα μικρό διαμάντι 
κρυμμένο στο Μεξικό στην χερσόνησο Γιουκατάν που βρέχεται από τα νερά της 



  

Καραϊβικής. Στο χωριό αυτό εκτός από τα resort τα οποία σας προσφέρουν all inclusive 
και πολλές ανέσεις έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τον πολιτισμό των Μάγια αλλά και να 
δείτε από κοντά κάποια από τα θαύματα του κόσμου. Aποτελεί έναν προορισμό που 
συνδυάζει όχι μόνο ξεκούραση και χαλάρωση αλλά προσφέρει ακόμα την δυνατότητα για 
εξερεύνηση. Θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά την χαμένη πόλη των Μάγια το 
Τσίτσεν Ίτζα, το Κοζουμέλ, να κολυμπήσετε με θαλάσσιες χελώνες αλλά και να 
μαγευτείτε από τα ερείπια των Μάγια στην Τουλούμ. Αν ένα από τα όνειρα σας είναι να 
κάνετε ένα ταξίδι που θα σας δώσει την ευκαιρία να φτάσετε σε έναν επίγειο παράδεισο 
γεμίζοντας με ζωηρές εικόνες, τότε βρήκαμε τον προορισμό σας 
 
  
 

 
Πρόγραμμα Εκδρομής 

 
1η ημέρα: Αθήνα – Μαϊάμι  
Αναχώρηση με προορισμό την πόλη του Μαϊάμι. Μια πόλη όπου προσφέρει τα πάντα σε 
κάθε επισκέπτη. Αμέτρητες ώρες ηλιοθεραπείας, βόλτες δίπλα σε κτίρια αρ ντεκό, ψώνια, 
καλό φαγητό, 24ωρη διασκέδαση αλλά και γεύση από άγρια φύση. Αυτά είναι αρκετά όχι 
μόνο για να σε οδηγήσουν αλλά και για να σε κρατήσουν για πάντα στο πιο φωτεινό 
μέρος της Φλόριντα. Βέβαια, από την πρώτη βόλτα στο Μαϊάμι έχεις ένα μόνιμο déjà vu, 
ότι κάπως, κάπου, κάποτε αυτό το έχεις ξαναδεί. Μετά την άφιξη μας, θα μεταφερθούμε 
στο ξενοδοχείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης όπου για τη δική σας άνεση, το 
γραφείο μας έχει μεριμνήσει αχθοφόροι να μεταφέρουν τις αποσκευές στα δωμάτια σας. 
Χρόνος για τακτοποίηση. Ο ξεναγός θα μας δώσει πληροφορίες για μια πρώτη γνωριμία 
με την πόλη. 
 
2η ημέρα: Μαϊάμι – Ξενάγηση  

Ξενάγηση στο σημερινό κοσμοπολίτικο θέρετρο το Μαϊάμι, το οποίο αρχικά ήταν ένα 
μικρό ψαροχώρι στην άκρη μιας άγριας φύσης. Ώσπου το τρένο άρχισε να φέρνει 
τουρίστες το 1896, όπου η πόλη αυτήν απόκτησε μια τελείως διαφορετική μορφή, 
κοσμοπολίτικη και άκρως γοητευτική. Σήμερα στην ξενάγηση θα γνωρίσετε τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα των δύο συνοικιών: το Μαϊάμι Μπιτς με τις παραλίες και το 
Μαιάμι με τις γραφικές γειτονιές του. Αρχικά κατευθυνόμαστε στη Μικρή Αβάνα μια 
περιοχή κατοικημένη κυρίως από κουβανούς μετανάστες. Η πολύχρωμη, έθνικ συνοικία 
είναι το μοναδικό μέρος στις ΗΠΑ όπου φτιάχνονται πούρα και αποτελεί το πολιτιστικό – 
αλλά και έντονα πολιτικά ενεργό – τμήμα του Μαϊάμι. Η Περιοχή οποία είναι περισσότερο 
μια γειτονιά με αυθεντική ατμόσφαιρα, παρά ένα τουριστικό αξιοθέατο. Θα συνεχίσουμε 
στο Coral Gables όπου θα περάσουμε από το εμβληματικό ξενοδοχείο Biltmore, το οποίο 
εγκαινιάστηκε το 1926 και είναι το πιο εμβληματικό κτίριο του Μαϊάμι, με μεγαλοπρεπές 
μεσογειακό ύφος κι έναν πύργο 92 μ. στην κορυφή του, που πολλοί το αποκαλούν και 
«γαμήλια τούρτα». Στην ακμή του φιλοξενούσε μεγάλες διασημότητες όπως ο Μπινγκ 
Κρόσμπι κ.α., ενώ σήμερα, μετά την πρόσφατη ανακαίνισή του, πλήθος κόσμου το 
επισκέπτεται για να το θαυμάσει από κοντά.  Θα περάσουμε από την μαρίνα στο Coconut 



  

Grove, θα δουμε ενα αρχοντικό του 19ου αιώνα, τη Villa Vizcaya. Κατόπιν θα 
κατευθυνθούμε στο κέντρο μέσω της περιοχής Brickel, όπου βρισκονται τα μουσεία 
Τέχνης και Επιστημών, το εντυπωσιακό γήπεδο ΝΒΑ των Miami Heat. Θα δούμε τον 
Πύργο της Ελευθερίας, το Πολιτιστικό κέντρο του Μεγάρου Μουσικής και την Λυρική 
σκηνή. Στο Μαϊάμι Μπιτς θα δούμε τα πολυτελή ξενοδοχεία που εκτείνονται κατά μήκος 
της παραλιακής καθώς  και τη σειρά από σπίτια εκατομμυριούχων. Στη νότια πλευρά του 
νησιού η αρχιτεκτονική Art Deco είναι εμφανής στις προσόψεις των κτιρίων με τις 
εκατοντάδες τουριστών να περιφέρονται στους δρόμους του και να απολαμβάνουν τις 
παραλίες του. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη Bayside Marina 
όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα δείπνο στα εστιατόρια πάνω στην προβλήτα και το 
βράδυ να διασκεδάσετε πίνοντας ένα δροσερό κοκτέιλ. Η περιοχή είναι τουριστική με 
πολυάριθμα καταστήματα όπου έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε όμορφα αναμνηστικά. 
Για το βράδυ σας προτείνουμε μια κρουαζιέρα με δείπνο στα κανάλια της πόλης ή 
διασκέδαση στην περιοχή Art Deco στην Ocean drive. 
 
3η ημέρα: Μαϊάμι (προαιρετικές εκδρομές)  
Γι αυτή τη μέρα προτείνουμε μία από τις 2 προαιρετικές μας εκδρομές που πραγματικά θα 
προσφέρουν μία διαφορετική εμπειρία στο ταξίδι σας. 
 

EVERGLADES AIRBOAT TOUR ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ BISCAYNE BAY 

Με την επιλογή αυτής της 
δραστηριότητας θα έχετε 2 αξέχαστες 
εμπειρίες, την επίσκεψη στο εθνικό πάρκο 
Everglades και την κρουαζιέρα στο 
Biscayne Bay! Αξίζει η βόλτα με ένα 
airboat (επίπεδη βάρκα με έναν τεράστιο 
έλικα, σαν ανεμιστήρα, στο πίσω μέρος 
της). Διασχίστε το μοναδικό οικοσύστημα 
του Evergladew γεμάτο με εικόνες 
εξωτικής και άγριας ομορφιάς, οπου θα 

συναντήσετε αλιγάτορες που βρισκονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Επισης  θα έχετε 
την ευκαιρια για μια πεζοπορία μέσα στην ζούγκλα. Στο τελος υπάρχουν εγκαταστάσεις 
με εστιατόρια και καταστήματα για ένα χαλαρό διάλλειμα. Στη συνέχεια θα ολοκληρώσετε 
την ημέρα σας με την κρουαζιέρα στα τροπικά νερά του κόλπου Biscayne. Kατά την 
διάρκεια της κρουαζιέρας, συναντάτε το νησί Fishers, τo Miami Beach, βλέπετε 
ουρανοξύστες και σπίτια διασήμων όπως του Shaquille O neal, της Μαντόνα, του 
Βερσατσε και άλλων πολλών. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ KEY WEST ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ                                                                      
Μία εκδρομή που θα σας μείνει 
αξέχαστη! Από το Μαϊάμι μεταφέρεστε 
στο διάσημο νησί γνωστό για τον 
ηλιόλουστο καιρό, τις αμμώδεις 
παραλίες, και τα ιστορικά αξιοθέατα. 
Κατά την άφιξή σας, θα έχετε χρόνο να 
εξερευνήσετε το Key West μόνοι σας, να 
επισκεφτείτε το σπίτι του Hemingway, να 
κάνετε καγιάκ ή να παρακολουθήσετε τα 
δελφίνια κάνοντας κρουαζιέρα. Ένα 
καραβάκι με γυάλινο πυθμένα θα σας 

πάει βόλτα πάνω από έναν πολύχρωμο κοραλλιογενή ύφαλο, τον τρίτο μεγαλύτερο σε 
όλο τον κόσμο ο οποίος φιλοξενεί την μεγαλύτερη ποικιλία υποθαλάσσιας ζωής. 



  

4η ημέρα: Μαιάμι – Πλάγια  ντελ Κάρμεν  
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο και πτήση για την Πλάγια ντελ Κάρμεν. 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Απόγευμα ελεύθερο για να 
απολαύσετε τι άλλο, εκτός από την υπέροχη λευκή ακτή που εκτείνετε κατά μήκος των 
ξενοδοχείων. Το βράδυ διασκέδαση στα κοσμοπολίτικα μαγαζιά που σας προσφέρει το 
resort.  
 
5η ημέρα: Πλάγια ντελ Κάρμεν - Κανκούν 

 Σε απόσταση 40 λεπτών 
περίπου από την Πλάγια ντελ 
Κάρμεν, υπάρχει το γνωστό σε 
όλους Κανκούν. Η πόλη του 
Κανκούν  βρίσκεται 
βορειανατολικά της Πολιτείας 
Κουιντάνα Ρου στο Νότιο 
Μεξικό, στη χερσόνησο 
Γιοκατάν ανάμεσα στη 
λιμνοθάλασσα Nichupte και την 
Καραϊβική και πρόκειται για μια 
στενή λωρίδα γης όπου κάποτε 
κυρίαρχοι ήταν οι Μάγια. Πέρα 

από τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, διαθέτει εμπορικά κέντρα, πολλές διάσημες μπουτίκ, 
κοσμηματοπωλεία και εστιατόρια. Πέρα όμως από όλα αυτά, το Κανκούν διαθέτει ακόμα 
γαλαζοπράσινα νερά, τροπικά ψάρια και φυσικά χρυσή άμμο. Τα εστιατόρια της περιοχής 
σερβίρουν τοπικά φαγητά, δίνοντας την ευκαιρία στους τουρίστες να πάρουν μια 
πραγματική γεύση από τον τόπο που επισκέπτονται, ενώ εκεί βρίσκονται και διάφορα 
εμπορικά μαγαζιά για να κάνετε τα ψώνια σας, κινηματογράφοι, θέατρα κ.λπ.  
 
6η ημέρα: Πλάγια ντελ Κάρμεν  
Ελεύθερη ημέρα. Την σημερινή ημέρα μπορείτε να την αξιοποιήσετε στο ξενοδοχείο, 

χαλαρώνοντας στην παραλία, 
κολυμπώντας στα καταγάλανα νερά 
της Καραϊβικής ή απολαμβάνοντας το 
γεύμα σας σε κάποιο από τα 
εστιατόρια του ξενοδοχείου σας. Μην 
παραλείψετε να γευτείτε  το 
πικάντικο μεξικάνικο φαγητό. 
Ξεχάστε τις χλιαρές γεύσεις και τα 
άνοστα πιάτα και ετοιμαστείτε για 
έντονες γεύσεις με πολλές πιπεριές, 
καλαμπόκι και μαύρα φασόλια. Οι 
επιλογές του φαγητού όσον αφορά 
τις γαστρονομικές απολαύσεις είναι 
πάρα πολλές.  

Διαφορετικά, μπορείτε να επισκεφτείτε το απέναντι νησί. Δεν θα υπήρχε τίποτα καλύτερο 
λοιπόν από το να επιβιβαστείτε στο καραβάκι και να ταξιδέψετε μέχρι το Κοζουμέλ. Το 
Κοζουμέλ αποτελεί το μεγαλύτερο νησί του Μεξικού και είναι το ιδανικό μέρος για 
καταδύσεις. Για όσους πάλι θέλουν να ζήσουν την εμπειρία και να κολυμπήσουν με 
τεράστιες θαλάσσιες χελώνες, οι οποίες βρίσκονται ελεύθερες στο φυσικό τους 
περιβάλλον δεν έχουν παρά να κάνουν μια βόλτα εώς το Ακουμάλ. Η εξόρμηση αυτήν 
αποτελεί μια εμπειρία ζωής, σε ένα πραγματικό υπέροχο περιβάλλον στην Ριβιέρα Μάγια, 
όπου σίγουρα θα σας εκπλήξει θετικά.   
 
 



  

7η ημέρα: Πλάγια ντελ Κάρμεν 
Ελεύθερη ημέρα. Την σημερινή ημέρα μπορείτε να την αξιοποιήσετε είτε χαλαρώνοντας 
και απολαμβάνοντας τις παροχές του ξενοδοχείου είτε εξερευνώντας τις γύρω περιοχές. Ο 
συγκεκριμένος προορισμός προσφέρεται για πλήθος εκδρομών. Ανάμεσα τους αποτελεί 
σίγουρα μια πρόταση η επίσκεψη στην χαμένη πόλη των Μάγιας Τσιτσεν Ίτσα, στην 
χερσόνησο Γιουκατάν. Εκεί βρισκόταν το πολιτικό, πολιτιστικό και στρατιωτικό κέντρου 
αυτού του πολιτισμού. Μια όμορφη περιπλάνηση μέσα από μύθους και ιστορίες 
βασισμένες στον πολιτισμό τους. Διαφορετικά, μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 
μεγαλύτερα φυσικά πάρκα του κόσμου το Εξκάρετ (X-caret). Ένα μαγευτικό μέρος στην 
Ριβιέρα Μάγια με αρχαιολογικά μνημεία και ένα υπέροχο οικολογικό πάρκο που θα σας 

συναρπάσει. Για όσους από εσάς ο 
πολιτισμός των Μάγιας σας ενθουσίασε, 
είναι απαραίτητη μια εκδρομή στο 
Τουλούμ. Χτισμένο στις ακτές της 
Καραιβικής, νότια του Κανκούν, το 
Τουλούμ είναι από τα πιο ξακουστά 
μνημεία του πολιτισμού των Μάγια. Η 
αρχαία πόλη βρίσκεται στην Χερσόνησο 
Γιουκατάν και συνδυάζει τον πολιτισμό, την 
ιστορία και μια από τις καλύτερες παραλίες 
σε όλο το Μεξικό με υπέροχα νερά 

Καραϊβικής. Μια χρυσή αμμουδιά με φοίνικες και κρυστάλλινα νερά αποτελεί μια από τις 
καλύτερα διατηρημένες παράκτιες πόλεις των Μάγια, η οποία βρίσκεται και αυτήν στην 
λίστα με τα Mνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι η σημερινή ημέρα είναι δική σας να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. 
 
8η ημέρα: Πλάγια ντελ Κάρμεν  
Ελεύθερη ημέρα. Σήμερα μπορείτε να χαλαρώσετε στην παραλία που απλώνεται ακριβώς 
μπροστά από το ξενοδοχείο σας και να απολαύσετε όλες τις παροχές που σας 
προσφέρονται απλόχερα. Διαφορετικά, αν θέλετε να γεμίσετε με περισσότερες εικόνες 
από τον πολιτισμό των Μάγιας, σας προτείνουμε μια εκδρομή στο Τουλούμ. Χτισμένο στις 
ακτές της Καραιβικής, νότια του Κανκούν, το Τουλούμ είναι από τα πιο ξακουστά μνημεία 
του πολιτισμού των Μάγια. Η αρχαία πόλη βρίσκεται στην Χερσόνησο Γιουκατάν και 
συνδυάζει τον πολιτισμό, την ιστορία και μια από τις καλύτερες παραλίες σε όλο το Μεξικό 
με υπέροχα νερά Καραϊβικής. Μια χρυσή αμμουδιά με φοίνικες και κρυστάλλινα νερά 
αποτελεί μια από τις καλύτερα διατηρημένες παράκτιες πόλεις των Μάγια, η οποία 
βρίσκεται και αυτήν στην λίστα με τα Mνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO.  
 
9η -10η  ημέρα : Πλάγια ντελ Κάρμεν - Αθήνα 
Γεμάτοι εικόνες και καινούργιες εμπειρίες, ήρθε η ώρα της επιστροφής. Η μεταφορά σας 
θα πραγματοποιηθεί από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο του Κανκούν, όπου με ενδιάμεσο 
σταθμό θα επιστρέψουμε στο αεροδρόμιο. Ένα ταξίδι που θα μιλάτε γι’ αυτό πολύ καιρό!  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Περιλαμβάνονται:  
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
• 8 διανυκτερεύσεις σε κεντρικότατα ξενοδοχεία 4* 
• Ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
• Δυνατότητα συμμετοχής σε προαιρετικές εκδρομές στο Μαϊάμι 
• Ξενάγηση στο Μαϊάμι & South Beach  
• Περιήγηση στην μαρίνα Coconut Grove 
• Ξενάγηση πόλης Κανκούν (αγγλόφωνη) 
• Διατροφή All inclusive στην Πλάγια ντελ Κάρμεν  
• Δυνατότητα συμμετοχής σε προαιρετικές εκδρομές στην Πλάγια ντελ Κάρμεν  
• Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής  
• Δυνατότητα προαγοράς εισιτηρίων σε εκπτωτικές τιμές για μουσεία. 
• Έλληνας έμπειρος ξεναγός  
• Φ.Π.Α , Ταξιδιωτικά έντυπα, χάρτης 
• Ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης – Η.Π.Α. 
• Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ 
•  Ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια AIG, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, προστασίας 
προκαταβολών & αποζημίωσης διακοπής ταξιδίου. 

 
** Ο ταξιδιωτικός οδηγός έχει συνταχθεί από εμάς ειδικά για τους ταξιδιώτες μας, με 
βάση τις εμπειρίες 30 ετών ταξιδιών στις ΗΠΑ και περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες και 
μυστικά τα οποία θα βοηθήσουν να αξιοποιηθεί στο έπακρο ο ελεύθερος χρόνος. 

 
 *Επίσης μη διστάσετε να ρωτήσετε 
τον πάντα ενημερωμένο ξεναγό σας 
που ζει στις ΗΠΑ για τα καλυτέρα 
στέκια για φαγητό, ποτό, Jazz clubs, 
κ.α. 
 
 

 
Δεν Περιλαμβάνονται: 
• Πρωινά (δυνατότητα επιλογής) 
• Υποχρεωτικά φιλοδωρήματα-αχθοφορικά θα καταβληθούν στον αρχηγό της εκδρομής 

(δείτε τιμοκατάλογο) 
• Η χρέωση των αποσκευών για την εσωτερική πτήση στην Αμερική (30$ ανά αποσκευή) 
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 
 
Σημειώσεις: 
• Απαραίτητη για την είσοδο στις Η.Π.Α είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής 
από Βίζα) την οποία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το γραφείο μας. Σε περίπτωση που έχετε 
επισκεφτεί κάποια εκ των χωρών Βόρεια Κορέα, Συρία, Σουδάν, Ιράκ, Ιράν, Λιβύη, 
Υεμένη ή Σομαλία από 01/03/2011, θα πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία για 
αίτηση VISA, τη συμπλήρωση της οποίας μπορούμε να αναλάβουμε εφόσον επιθυμείτε.  
• Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει χωρίς να παραλείψει τις δραστηριότητες 
σε ημερομηνία ή ώρα, για την καλύτερη διεκπεραίωση του προγράμματος. 
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τιμές που συμφωνούνται κατά την κράτηση είναι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ, χωρίς 
καμία αύξηση ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων. 
• Οι προαιρετικές εκδρομές απαιτούν ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων για την 
πραγματοποίηση τους 
 
 
 
 
 



  

Ταξιδεύοντας μαζί μας εξασφαλίζετε τις καλύτερες δραστηριότητες στις 
χαμηλότερες τιμές! 

 
 

 
 

1. Μονοήμερες εκδρομές  
Το Μαϊάμι ενδείκνυται για μονοήμερες εξορμήσεις σε κοντινούς προορισμούς, όπως το 
Key West, το νοτιότερο σημείο των ΗΠΑ, που είναι διάσημο για τα θαλάσσια σπορ, τη 
ζωντανή νυχτερινή ζωή, τις παραλίες και τα παστέλ του χρώματα, ή το Biscayne Bay, το 
λιμάνι του Μαϊάμι, που φιλοξενεί μερικές από τις πιο ιστορικές και γραφικές γειτονιές. 
Μπορείτε, επίσης, να κλείσετε εισιτήρια για μία ημέρα στο οικοσύστημα Everglades, όπου 
με ένα αερόπλοιο περνάτε μέσα από τις βαλτώδεις περιοχές και βλέπετε πολλά είδη ζώων 
της Φλόριντα, όπως κροκόδειλους, εκατοντάδες είδη πουλιών, ελάφια κ.ά. Στην Πλάγια 
ντελ Κάρμεν, το στοιχείο της φύσης θα σας συναρπάσει και θα σας μονοπωλήσει το 
ενδιαφέρον. Στις ελεύθερές σας μέρες, αξίζει να επισκεφθείτε την πανέμορφη περιοχή με 
το ποτάμι Rapidos de Bacalar, να ταξιδέψετε με καταμαράν προς το Isla Mujeres και 
να ζήσετε μια περιπέτεια στις σπηλιές του Rio Secreto που θα σας μείνει αξέχαστη! 
 

2. Πάρκα 
Το πάρκο XCARET είναι ένα από τα πάρκα του Κανκούν, όπου μπορείτε να βρείτε 
υπόγεια ποτάμια της Καραϊβικής και του Μεξικού, να δείτε την κουλτούρα των Μάγια και 
την εμβληματική εικόνα της φυσικής ιστορίας του τόπου. Στο εντυπωσιακό υδάτινο πάρκο 
Jungala, θα συνδυάσετε το θαυμασμό της φύσης με την αδρεναλίνη, ενώ μπορείτε να 
φάτε σε εστιατόρια υψηλού επιπέδου και να περάσετε χρόνο με το έτερόν σας ήμισυ στις 
ιδιωτικές cabanas. 
 
 

3. Δραστηριότητες 
Για τους φιλόζωους αλλά και τα παιδιά, η επίσκεψη στο Μαϊάμι προϋποθέτει την επίσκεψη 
στον Ζωολογικό Κήπο, μία έκταση 3.400 στρεμμάτων με περισσότερα από 3.000 ζώα και 
πάνω από 1.200 φυτά και δέντρα φυτεμένα κατά τρόπο που να μιμείται τους φυσικούς 
οικοτόπους των ζώων, αλλά και το Ενυδρείο, ένα μέρος που θα θαυμάσετε ένα εξαιρετικό 
show με δελφίνια, φάλαινες δολοφόνους που πετούν στον αέρα και θαλάσσια λιοντάρια. 
Είναι επίσης ένα σπίτι για τα απειλούμενα προς εξαφάνιση είδη ζώων όπως θαλάσσιες 
χελώνες και φώκιες. 

 

4. Δυνατότητα κράτησης σε κορυφαία εστιατόρια !    
Το γραφείο μας πραγματοποιεί για εσάς κρατήσεις στα κορυφαία εστιατόρια της πόλης με 
τις καλύτερες προτάσεις βάσει των κριτικών των ταξιδιωτών μας. Εάν έχετε κάποια 
ιδιαίτερη προτίμηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να δούμε 
εάν υπάρχει η δυνατότητα κράτησης. 
 

Για περισσότερες προτάσεις που ταιριάζουν σε κάθε προτίμηση, επισκεφθείτε το 
www.trip4u.gr και συνδυάστε το ταξίδι σας με δραστηριότητες που θα απογειώσουν την 

ταξιδιωτική σας εμπειρία! 
 
 

*Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας!!!* 

http://www.trip4u.gr/
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