
 
  

 

 
 

Δηάρθεηα: 10 εκέξεο 

Αλατωρήζεης: Σπκβνπιεπηείηε ηηκνθαηάινγν 

 
 

 ΜΑΪΑΜΙ - ΜΠΑΧΑΜΕ (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ)  
 
Μαϊάκη: Μηα πόιε γεκάηε αληηζέζεηο πνπ ζθύδεη από δωληάληα, αλάκεζα ζηα έιε ηωλ 

Everglades θαη ηνλ Αηιαληηθό ωθεαλό. Πνιινί επώλπκνη κέλνπλ κόληκα ιόγω ηνπ θιίκαηνο 
αιιά θαη ηνπ θνζκνπνιίηηθνπ ραξαθηήξα ηνπ.  
 

Μπαχάμες, Νασσάου: «Η βαζηά νκνξθηά ηεο ξερήο ζάιαζζαο» 
Δηαρξνληθόο θαη πάληνηε αγαπεκέλνο πξννξηζκόο ηόζν γηα ηνπο Ακεξηθαλνύο όζν θαη ηνπο 

Επξωπαίνπο, νη Μπαράκεο πξνζθέξνπλ ην νλεηξεκέλν εμωηηθό ζηνηρείν κε ην ηνπηθό 
ραξαθηήξα ηωλ λεζηώλ. Η θαξδηά ηνπ λεζηωηηθνύ θξάηνπο ρηππάεη ζηελ πξωηεύνπζα 

Ναζάνπ ζην λεζί Νηνπ Πξόβηληελο. Εθεί θαηνηθνύλ ζρεδόλ νη κηζνί από ηηο 300.000 ηνπ 
ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηωλ λεζηώλ. Χαξαθηεξηζηηθό ηεο πεξηνρήο είλαη ηα απνηθηαθήο 
αξρηηεθηνληθήο θηίξηα ηωλ αξρώλ ηνπ 19νπ αηώλα θαη νη ηξνπηθνί θήπνη πιεκκπξηζκέλν από 

εμωηηθά αξώκαηα θαη νξγηώδε βιάζηεζε. Έλαο πεξίπαηνο ζην καγεπηηθό απηό πεξηβάιινλ 
θαη ε απόιαπζε ελόο ηνπηθνύ θνθηέηι θξέζθωλ ρπκώλ κε εθιεθηό, επίζεο ηνπηθό, καύξν 

ξνύκη. 
 

Πρόγρακκα Εθδροκής 

 
 

1ε εκέρα: Αζήλα – Μαϊάκη  
Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην, ηειεπηαίεο νδεγίεο γηα πηήζε κε πξννξηζκό ην Ματάκη. Εθεί 
καο πεξηκέλεη ε ζξπιηθό ζέξεηξν ησλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ην εληνλν life style εδώ θαη 

δεθαεηίεο θαη αγαπεκέλνο πξννξηζκόο ησλ δηάζεκσλ, Ο μελαγόο ζα ζαο δσζεη ηηο πξσηεο 
πιεξνθνξίεο γηα λα ηε λπρηεξηλε δσε ζηε πόιε θαη ηηο πξώηεο πιεξνθνξίεο γηα λα 

εγθιηκαηηζηείηε ζηελ αγαπεκέλε πόιε ησλ Ακεξηθαλώλ θαη λα κπείηε ζηνπο ξπζκνύο ηεο.    
 
2ε εκέρα: Μαϊάκη – Ξελάγεζε πόιες  

Τν πξσί αλαρώξεζε γηα ηελ μελαγεζε καο ζην Ματάκη. Κακία άιιε ακεξηθαληθή κεηξόπνιε 
δε κνηάδεη κε ην Ματάκη, ην νπνίν αξρηθά ήηαλ ςαξνρώξη ζηελ άθξε κηαο άγξηαο θύζεο 

κέρξη πνπ ην ηξαίλν άξρηζε λα θέξλεη ηνπξίζηεο. Θα γλσξίζεηε ηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα 
ησλ δύν πόιεσλ: ην Ματάκη Μπηηο κε ηηο γξαθηθέο ζπλνηθίεο ηνπ θαη ηελ πόιε ηνπ Ματάκη. 

Τν απόγεπκα ζαο πξνηείλνπκε κηα επίζθεςε ζηα θαηαζηήκαηα Mayfair ή ζηελ παλέκνξθε 
πξνβιήηα ηνπ Bayside. Γηα ην βξάδπ δηαζθέδαζε ζηελ πεξηνρή Art Deco. 



 
  

 

3ε -4ε εκέρα: Μαϊάκη - ειεύζερε εκέρα  
Τα θπξηόηεξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο είλαη νη παξαιίεο ζηε γύξσ πεξηνρή, κε δηζηάζεηε λα 
θαλεηε κηα βνπηηά ζηνλ Αηιαληηθν! Αλ ζέιεηε κηα όκνξθε θαη θαζαξή παξαιία ζε κηα από 

ηηο πην in πεξηνρέο ηεο πόιεο γηα δηαζθέδαζε εκέξα θαη λύρηα, είλαη ζην South Beach. Η 
παξαιία απιώλεηαη ζε έθηαζε κεξηθώλ ρηιηνκέηξσλ θαη θαιύπηεηαη ζην ζύλνιό ηεο από 

άκκν, πξνζθέξεη μαπιώζηξεο θαη νκπξέιεο ηηο νπνίεο κπνξείηε λα ελνηθηάζεηε θαζώο θαη 
ληνπο γηα κεηά ην κπάλην. Σην θέληξν ηεο πόιεο κπνξείηε λα δείηε ηνλ Freedom Tower ζην 
Biscayne Boulevard, πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ όκνξθν αξρηηεθηνληθά θηίξην ην νπνίν ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄60 ρξεζίκεπε σο ν ρώξνο ππνδνρήο γηα ηνπο Κνπβαλνύο πξόζθπγεο. Κνληά 
ζην θέληξν βξίζθεηαη κηα πεξηνρή πνπ είλαη γλσζηή σο Μηθξή Αβάλα (Little Havana), νπνπ 

όπσο καξηπξεί εμάιινπ ην όλνκά ηεο. εθεί δεη ζήκεξα κηα κεγάιε θνηλόηεηα Κνπβαλώλ 
πξνζθύγσλ. Μπνξείηε λα θάλεηε κηα βόιηα ηελ εκέξα, μερσξίδεη ην El Credito Cigar 
Factory όπνπ κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε ηα πνύξα ζαο. Έλα αθόκα ελδηαθέξνλ ζεκείν 

είλαη ε Venetian Pool, έλα παιηό αξρνληηθό κε κηα ηεξάζηηα πηζίλα ή θαιύηεξα ζύζηεκα από 
πηζίλεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη ζπκίδνπλ ηα θαλάιηα ηεο Βελεηίαο, ε εηθόλα ήηαλ 

εληππσζηαθή. Τν Ματάκη πξνζθέξεη έληνλε δηαζθέδαζε πνπ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζπκίδεη 
Ειιάδα! Πνιύο θόζκνο λα θπθινθνξεί ζηνπο δξόκνπο, κπαξ, εζηηαηόξηα θαη θιακπ θαηά 
κήθνο ηεο παξαιηαθήο νδνύ ζηε South Beach, θόζκνο πνπ κέλεη έμσ κέρξη ηα μεκεξώκαηα. 

Σεκείν ζπλάληεζεο όισλ είλαη ε South Beach, ζηνλ παξαιηαθό δξόκν ν νπνίνο πεξλάεη 
κπξνζηά από ηελ νκώλπκε παξαιία, από ηε κεξηά ηεο πόιεο είλαη γεκάηνο κε θηηξηα Deco 

style, ηα νπνία ζήκεξα θηινμελνύλ ζην ηζόγεηό ηνπο πιήζνο θαηαζηεκάησλ. Σηελ πεξηνρή 
απηή επηθξαηεί ηηο βξαδηλέο ώξεο είλαη γεκαην από θόζκν πνπ πάεη θαη έξρεηαη. Επηιέμηε λα 
θαζίζεηε έμσ ζε θάπνην ηξαπεδάθη ελώ αξγόηεξα αλ πξνηηκάηε λα δεηηε θαη λα δηαζθεδαζεηε 

ζην εζσηεξηθό θάπνηνπ από ηα κπαξ-θιακπ ηεο πεξηνρήο, αλ πξνηηκάηε θάηη πην ήζπρν, έλα 
από ηα θαιά εζηηαηόξηα ηεο πεξηνρήο ζα θιείζνπλ όκνξθα ηελ βξαδηά ησλ δηαθνπώλ ζαο!   

 
5ε εκέρα:  Μαϊάκη – θροσαδηέρα ζηης Μπατάκες   
Ειεύζεξν πξσηλό θαη ην κεζεκέξη αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη ηνπ Ματάκη. Άθημε θαη 

κεηαθνξά ζην ιηκάλη γηα ηελ επηβίβαζε ζην πινίν γηα ηελ θξνπαδηέξα ζηηο Μπαράκεο. Τν 
βξάδπ ελ πισ ζα δνθηκάζηε ηα πινύζηα θαγεηά ηνπ πνιπηεινύο πινίνπ θαη ζα 

δηαζθεδάζεηε κε ηα πνηθίια πξνγξάκκαηα πνπ θξαηνύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ επηβαηώλ.  
 
6ε εκέρα: Ναζζάοσ, Μπατάκες - θροσαδηέρα 

Ειεύζεξνο ρξόλνο ζηελ πξσηεύνπζα ησλ λεζηώλ είηε γηα λα απνιαύζεηε ηε ζάιαζζα είηε 
γηα λα εμεξεπλήζεηε ην θνζκνπνιίηηθν λεζί. Ο πεξίπαηνο ζην θέληξν ηεο πόιεο κνηάδεη κε 

ηαμίδη ζηελ πνιπηάξαρε, αλ θαη κηθξή, ηζηνξία ηνπ ηόπνπ. Μάξθεη Σηξηη, Τδνξηδ Σηξηη, Μπέη 
Σηξηη θαη άιια νλόκαηα, πνπ όκσο ηα πεξηζζόηεξα ζπκίδνπλ ηε ζηελή ζρέζε κε ηελ πάιαη 

πνηέ Μεγάιε Βξεηαλία. Σηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πόιεο θπξηαξρεί έλαο απνηθηαθόο ξπζκόο 
πνπ ζπκίδεη λόηηα πνιηηεία ησλ ΗΠΑ, δηαλζηζκέλνο, όκσο, κε πνιιά ρξώκαηα, είηε παζηέι 
είηε πνιύ έληνλα, κία ε παλδαηζία ησλ ρξσκάησλ πνπ ηελ ζπλαληάκε παληνύ, ζηηο 

επαύιεηο, ζηηο απιέο θαηνηθίεο, ζηα ζρνιεία, αθόκα θαη ζηηο εθθιεζίεο. 
 

7ε εκέρα: Κοθοθέη, Μπατάκες - θροσαδηέρα 
Τν λεζί CoocoCay, πεξηηξηγπξηζκέλν κε ήξεκα θαη δηάθαλα λεξά θεκίδεηαη γηα ηηο ιεπθέο 
ακκνπδηέο θαη ην θαηαπιεθηηθό πεξηβάιινλ. Έλαο κνλαδηθόο παξάδεηζνο γηα λα απνιαύζεηε 

ηα κνλνπάηηα ζηε θύζε θαη πνιιά αμηνζαύκαζηα κέξε, απιά λα ραιαξώζεηε θαη λα 
απνιαύζεηε έλα ηξνπηθό πνηό. Επηζηξνθή ζην πινίν γηα θαγεηό θαη λα ζπλερίζεηε ελ πισ. 

 
8ε εκέρα: Ελ πιω θροσαδηέρα 
Ηκέξα μεθνύξαζεο θαη ραιάξσζεο ζην θξνπαδηεξόπινην πνιπηειείαο κε πνιιέο επηινγέο 

δξαζηεξηνηήησλ. Μπνξείηε λα ηνλώζεηε ηελ αδξελαιίλε ζαο κε κία πξνζνκνίσζε surfing ή 
bungee jumping ή λα ραιαξώζεηε θάλνληαο ειηνζεξαπεία ζε έλα από ηα θαηαζηξώκαηα 

ηνπ πινίνπ δηπια ζηελ πηζηλα. Μελ παξαιείςεηε λα απνιαύζεηε δξνζηζηηθά θνθηέηι ζην 
εμσηηθό Bamboo Bar αιια θαη λα δνθηκάζεηε απζεληηθή ηηαιηθή θνπδίλα ζην εζηηαηόξην ηνπ 
δηάζεκνπ ζεθ Jamie Oliver. Αθόκε, αθεζείηε ζηνπο ξπζκνύο ηεο salsa ζε κία από ηηο 



 
  

 

πνιιέο disco, θαη θιείζηε ηε βξαδηά παξαθνινπζώληαο εληππσζηαθέο παξαζηάζεηο θαη show 
ζηνλ πάγν. Σίγνπξα ζα έρεηε πνιιέο επηινγέο γηα δηαζθέδαζε, ζεάκαηα, θαδίλν, shopping, 
θαιό θαγεηό, ραιάξσζε,,,θαη όια απηά ελ πισ!!! 

 
9ε – 10ε εκέρα: Μαϊάκη – Αζήλα  

Τν πξσί απνβίβαζε θαη αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε ελδηάκεζν ζηαζκό γηα 
ηελ Αζήλα. Άθημε ζην αεξνδξόκην κε ηε ραξά ησλ όκνξθσλ αλακλήζεσλ θαη εκπεηξηώλ 
από ην ζπλαξπαζηηθό ηαμίδη κε ηηο πνιιέο ελαιιαγέο! 

 
 

Περηιακβάλοληαη:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο 

 4 δηαλπθηεξεύζεηο  ζε μελνδνρείν 4* ζην Ματάκη (ρσξίο πξσηλό) 

 5ήκεξε θξνπαδηέξα ζε δίθιηλε εμσηεξηθή θακπίλα κε πιήξε δηαηξνθή 

 1 μελάγεζε πόιεο ζην Ματάκη κε ειιελόθσλν μελαγό 

 Υπεξεζίεο Έιιελα αληηπξνζώπνπ ζην Ματάκη 

 Μεηαθνξέο από θαη πξνο αεξνδξόκηα θαη ιηκάλη εληόο ΗΠΑ  

 Φ.Π.Α , Ταμηδησηηθά έληππα 

 Μηλη ηαμηδησηηθόο νδεγόο Η.Π.Α. 

 

Δελ Περηιακβάλοληαη: 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, έμνδα ΕΣΤΑ, εηδηθή ηαμηδησηηθή αζθάιεηα (δείηε ηηκνθαηάινγν) 

 Υπνρξεσηηθά θηινδσξήκαηα-αρζνθνξηθά  ζα θαηαβιεζνύλ ζηνλ αξρεγό ηεο εθδξνκήο  

(δείηε ηηκνθαηάινγν) 

 Ό,ηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν 

 Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο, πνηά, ζηελ θξνπαδηέξα  
 

εκεηώζεης: 

 Απαξαίηεηε γηα ηελ είζνδν ζηηο Η.Π.Α είλαη ε έγθξηζε ESTA (Πξόγξακκα απαιιαγήο από 

βίδα). Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηηο αίηεζεο δεηήζηε ην από καο κε ηελ εγγξαθή ζαο 

 Τν γξαθείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαζέζεη ρσξίο λα παξαιείςεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο 

ζε εκεξνκελία ή ώξα, γηα ηελ θαιύηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 
 

ΚΑΝΣΕ ΚΡΑΣΗΗ ΕΓΚΑΙΡΩ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΣΩΗ!!! 


