
 

  

Ατομικό ταξίδι 



  

Η Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών με 
έκταση 13.878 τ.χλμ. και πληθυσμό 
380.000 περίπου κατοίκους αποτελεί 
νησιωτικό σύμπλεγμα με περίπου 
700 μεγάλα νησιά και άλλα 
μικρότερης έκτασης στον Ατλαντικό 
ωκεανό και την Καραϊβική 
Θάλασσα. Πρωτεύουσα είναι η 
Νασσάου  και βρίσκεται στο νησί 
Νιου Πρόβιντενς, στο κέντρο 
περίπου του όλου συμπλέγματος 

Το μεγαλύτερο σε έκταση νησί 
ονομάζεται Άντρος, και βρίσκεται 
190 χλμ. νοτιοανατολικά της 
χερσονήσου της Φλόριντα.  

Τα νησιά του όλου συμπλέγματος 
ουσιαστικά αποτελούν αναδύσεις 
υποθαλάσσιων ωκεάνιων υφάλων 
της ευρύτερης περιοχής, όπως 
φαίνεται και στη δορυφορική 
άποψη. Οι ύφαλοι αυτοί είναι 
γνωστοί με τις ονομασίες Γκρέιτ 
Μπαχάμα, Λιτλ Μπαχάμα και Κέι 
Σαλ. Το ψηλότερο σημείο των 
νησιών είναι μόλις 70 μ. από την 
επιφάνεια της θάλασσας και 
βρίσκεται στο νησί Λονγκ Άιλαντ. Το 
νησί Νιου Πρόβιντενς έχει μέγιστο 
υψόμετρο 30 μ. 

Το κλίμα του αρχιπελάγους 
χαρακτηρίζεται υποτροπικό και 
παρουσιάζει δύο εποχές, καλοκαίρι 
και χειμώνα. Το καλοκαίρι, που 
διαρκεί από το Μάιο μέχρι και το 
Νοέμβριο, κυριαρχούν θερμές και 
υγρές τροπικές αέριες μάζες που 
κινούνται βόρεια από την Καραϊβική. 
Οι θερμοκρασίες στα μέσα της 
εποχής κυμαίνονται από 21 °C ως 34 
°C με σχετική υγρασία από 60 ως και 
100%. Οι μήνες του χειμώνα, δηλαδή 
από το Δεκέμβριο ως τον Απρίλιο, το 
κλίμα επηρεάζεται από την κίνηση 
των ψυχρών πολικών αερίων μαζών 
από τη Βόρεια Αμερική. Οι 
θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 °C 
ως 24 °C. 



 

 

 

 

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 
5 ΝΥΧΤΕΣ 
ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΝΥΧΤΑ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

Breezes Hotel 
Nassau 

 

dlx garden 
 

08.04-31.07.18 
All inclusive 

 

 
1.564 € 

 
199 € 

01.08-31.10.18 
 

1.479 € 
 

182 € 

Melia Nassau 4* 
 

classic 
 

02.04-19.08.18 
Αll inclusive 

 

 
1.808 € 

 
248 € 

20.08-31.10.18 
 

1.756 € 
 

237 € 

British Colonial 
Hilton 4* city view 09.04-31.10.18 Room only 

 
1.244 € 

 
130 € 

Atlantis Beach 
Tower 4*S 

 

terrace 
island 

 

09.04-14.06.18 

Room only 
 

 
1.596 € 

 
201 € 

15.06-19.08.18 
 

1.406 € 
 

163 € 

20.08-31.10.18 
 

1.596 € 
 

201 € 

The One & Only 
Ocean Club-

Paradise island 5* 
 

garden 
view 

 

29.04-31.05.18 

Αll inclusive 

 
3.295 € 

 
541 € 

01.06-03.09.18 
& 01.10-
31.10.18 

 
2.940 € 

 
470 € 

04.09-30.09.18 
 

2.524 € 
 

386 € 

Περιλαμβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με 
την Delta 

• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο  
• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις με διατροφή όπως 

αναφέρεται 
• Ενημερωτικός φάκελος με έντυπο υλικό 
• Ασφάλεια ταξιδίου και ΦΠΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίου: €490 περίπου 
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 
• Esta εισόδου στην Αμερική 

 


