
 

 

 

 

  

  
Αναχωρήσεις: Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος            8, 15 ημέρες 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/15 Ημέρες 

ΙΝΔΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ 

Κρουαζιερόπλοιο: Costa Victoria 
 

7/8 Ημέρες 

ΜΑΛΔΙΒΕΣ – ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ – ΙΝΔΙΑ  

Κρουαζιερόπλοιο: Costa NeoRiviera 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 

Το αρχιπέλαγος των Σεϋχελλών αποτελείται από ένα 

σύμπλεγμα 115 νησιών, που μοιάζουν να είναι 

σπαρμένα σα μαργαριτάρια μέσα σε 

γαλαζοπράσινα νερά. Η εξωτική βλάστηση, το 

καθάριο χρώμα των σμαραγδένιων νερών, οι 

λευκές σαν πούδρα αμμουδιές και οι μεγάλοι, λείοι 

γρανιτένιοι βράχοι, συνθέτουν ένα μαγευτικό 

θησαυρό, έναν μικρό ιδιωτικό παράδεισο, όπου η 

πολυτέλεια και η χλιδή μας κάνουν να νοιώθουμε 

σαν VIP. 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 

Όποιος επισκεφθεί αυτόν τον εξωτικό 

παράδεισο θα παραδοθεί άνευ όρων 

στην ανοιχτή αγκαλιά της λευκής άμμου, 

θα απολαύσει ένα αρωματικό cocktail με 

τριμμένο πάγο ή θα περιπλανηθεί με 

μάσκα και αναπνευστήρα στα κοράλλια 

των υφάλων για να θαυμάσει τη μοναδική 

ομορφιά του βυθού. 

 

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 

Η Μαδαγασκάρη είναι ένα μωσαϊκό από 

κουλτούρες, συνήθειες, ήθη και έθιμα, 

λόγω της πολιτιστικής ποικιλότητας, μια 

και εδώ αναμιγνύονται διαφορετικές 

φυλές από Μαλαίσιους, Ινδονήσιους, 

Άραβες και Αφρικανούς, με αποτέλεσμα 

τη φυσική της μοναδικότητα ναακολουθεί 

και η ανθρωπολογική μοναδικότητα των 

18 φυλών της. 

ΡΕΟΥΝΙΟ 

Υπερπόντιο έδαφος της Γαλλίας, το νησί της 

Ρεουνιόν είναι το πιο απομακρυσμένο έδαφος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και οι 

Πορτογάλοι έφτασαν πρώτοι, το νησί ανήκει 

από τον 17ο αι. στη Γαλλία, έχοντας μάλιστα 

πολλές φορές αλλάξει το όνομά του. Το νυν 

όνομα επιλέχθηκε για να τιμήσει την ένωση των 

επαναστατών με την Εθνική Φρουρά το 1792. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 

Είναι ένας κρυμμένος παράδεισος στην 

αγκαλιά του Ινδικού, που παραμένει ακόμα 

παρθένος. Το τέλειο εξωτικό ταξίδι. Ένα ταξίδι 

στη Σρι Λάνκα πρέπει να είναι μια από τις 

πρώτες επιλογές εξωτικού προορισμού, 

καθότι είναι μάλλον σπάνιο να βρει κανείς 

τόσα πολλά χαρακτηριστικά συγκεντρωμένα 

σε έναν και μόνο προορισμό. 

 

ΜΑΛΔΙΒΕΣ 

Μοιάζουν με σκόρπιες μελανές κηλίδες στον 

παγκόσμιο χάρτη, αλλά κρύβουν μέσα τους 

όλες τις ηδονές του εξωτικού παράδεισου. 

Υπάρχουν 1.190 λόγοι, όσα και τα νησάκια 

που τις αποτελούν, για να “ναυαγήσετε” 

οικειοθελώς στα διάφανα νερά τους, μακριά 

από ευθύνες και υποχρεώσεις… και ελάχιστοι 

ή μάλλον κανένας για να επιστρέψετε στην 

πραγματικότητα! 

ΜΟΥΜΠΑΪ (ΙΝΔΙΑ) 

 

Πιο γνωστή με το όνομα «Βομβάη» (επίσημο 

μέχρι το 1995), το Μουμπάι είναι μια τεράστια 

μεγαλούπολη, πρωτοπόρος στην οικονομία 

της Ινδίας, στον πολιτισμό, ακόμα και στον 

… κινηματογράφο, καθώς εδώ λειτουργεί η 

έδρα της περίφημης κινηματογραφικής 

βιομηχανίας της Ινδίας, του Μπόλιγουντ. 



14/15ήμερη Κρουαζιέρα στον Ινδικό Ωκεανό 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

14/15 ημέρες     Κρουαζιερόπλοιο: COSTA VICTORIA 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Δεκέμβριος: 8, 22  

2019 

Ιανουάριος: 5, 19 / Φεβρουάριος: 2, 16 / Μάρτιος: 2  

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΧΩΡΑ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

1η  ΠΟΡΤ ΛΟΥΙΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ  - 21:00 

2η Εν πλω 

3η Εν πλω 

4η ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 08:00 - 

5η ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ - - 

6η ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ - 13:00 

7η Εν πλω 

8η ΝΟΣΙ ΜΠΕ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 08:00 19:00 

9η ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΟΥΑΡΕΖ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 08:00 18:00 

10η Εν πλω 

11η ΤΑΜΑΤΑΒΕ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 07:00 14:00 

12η ΣΕΝ ΝΤΕΝΙ ΡΕΟΥΝΙΟ 13:00 - 

13η ΣΕΝ ΝΤΕΝΙ ΡΕΟΥΝΙΟ - 19:00 

14η ΠΟΡΤ ΛΟΥΙΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 08:00 - 

15η ΠΟΡΤ ΛΟΥΙΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ - - 

     

 Από €889 το άτομο σε εσωτερική καμπίνα 

 Από €979 το άτομο σε εξωτερικό καμπίνα 

 Από €1.649 το άτομο σε εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι 

 



7/8ήμερη Κρουαζιέρα Μαλδίβες-Σρι Λάνκα-Ινδία 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

7/8 ημέρες     Κρουαζιερόπλοιο: COSTA NEORIVIERA 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Δεκέμβριος: 1, 15, 29  

2019 

Ιανουάριος: 12, 26 / Φεβρουάριος: 9, 23 / Μάρτιος: 9  

ΗΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΧΩΡΑ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

1η  ΜΑΛΕ ΜΑΛΔΙΒΕΣ - - 

2η ΜΑΛΕ ΜΑΛΔΙΒΕΣ - 20:00 

3η Εν πλω 

4η ΚΟΛΟΜΠΟ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ - - 

5η Εν πλω 

6η ΜΟΡΜΟΥΓΚΑΟ ΙΝΔΙΑ 08:00 - 

7η ΜΟΥΜΠΑΪ  ΙΝΔΙΑ 08:00 - 

8η ΜΟΥΜΠΑΪ ΙΝΔΙΑ - - 

Η κρουαζιέρα πραγματοποιείται και αντίστροφα στις ημερομηνίες: 

2018: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 8, 22 

2019: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 5, 19 – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2, 16 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2, 16 

     

 Από €299 το άτομο σε εσωτερική καμπίνα 

 Από €349 το άτομο σε εξωτερικό καμπίνα 

 Από €919 το άτομο σε εξωτερική καμπίνα με μπαλκόνι 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 

 Διανυκτερεύσεις σε καμπίνα. 

 Πλήρης διατροφή στο πλοίο. 

 Ψυχαγωγικό πρόγραμμα στο πλοίο. 

 Ασφάλεια ταξιδίου. 

 Ταξιδιωτικό κιτ. 

 Portfolio Versus για τα έγγραφά σας.  

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια. 

 Λιμενικά τέλη. 

 Φιλοδωρήματα. 

 Ποτά και εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης. 

 


