
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ 



ΜΑΛΔΙΒΕΣ 
Τα "πολύτιμα πετράδια" του Ινδικού ωκεανού 

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! 
Από τους πρωτόπλαστους μέχρι τον Ροβινσώνα Κρούσω και από τον Gaugin μέχρι τον John 
Milton, ο άνθρωπος πάντα ονειρευόταν τον χαμένο παράδεισο, που συνήθως είχε τη μορφή 
ενός παρθένου νησιού καταμεσής του ωκεανού, με τη ζωή να κυλά στους νωχελικούς ρυθμούς 
του κύματος που χαϊδεύει την ακτή και ο χρόνος να μοιάζει σταματημένος. Δεν γνώριζε 
ωστόσο ότι αυτό που ονειρευόταν ήταν οι Μαλδίβες! 
Καθώς το αεροπλάνο κατεβαίνει, ανοίγεται μπροστά σας ένα σουρεαλιστικό περιβάλλον: 
αμέτρητα μικροσκοπικά νησιά ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο σαν σμαραγδένιες χάντρες, 
"λεκιάζοντας" το βαθύ μπλε του ωκεανού.  
Το αρχιπέλαγος των Μαλδίβων βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, 735 km δυτικά της Κεϋλάνης. 
Είναι μια αλυσίδα 1.190 κοραλλιογενών τροπικών νησιών, εκ των οποίων μόνο τα 220 
κατοικούνται. Αναδύθηκαν με τη σταδιακή ανύψωση του πυθμένα της θάλασσας και 
απλώνονται σαν γιρλάντα 800 km κάτω από το νοτιοδυτικό άκρο της Ινδίας, ανάμεσα στον 
Ισημερινό και σε Βόρειο  Γεωγραφικό Πλάτος 7ο .  
Πρόκειται για ατόλες διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, προστατευμένες περιμετρικά από 
τιρκουάζ λιμνοθάλασσες - οι ντόπιοι τις ονομάζουν villu - πασπαλισμένες με άμμο 
εκτυφλωτικής λευκότητας και σκεπασμένες με δάση από κοκοφοίνικες.  
Οι μαγευτικές παραλίες με τις ατελείωτες ζαχαρένιες αμμουδιές και τα γαλαζοπράσινα 
διάφανα νερά, ο ασύλληπτης ομορφιάς υποβρύχιος πλούτος με τα πολλά και διαφορετικά είδη 
τροπικών ψαριών και τα πολύχρωμα κοράλλια, οι κοκκοφοίνικες και η τροπική βλάστηση, τα 
ζουμερά φρούτα και τα ζωηρά χρώματα, συνθέτουν ένα ονειρεμένο σκηνικό για διακοπές 
ξεγνοιασιάς και γαλήνης. 
 

 

 
 
  



  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΤΥΠΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

ΠΑΚΕΤΟ 5 ΝΥΧΤΕΣ 

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Reethi Beach 

Resort 4* 

Baa Atoll, 

 

 

Reethi Villa 

01.06-14.07  

 

 

Πρωινό 

/ 

Domestic 

flight & 

speedboat  

848 €  

Επιβάρυνση για μεταφορά 

με se plane 100 € το άτομο 

 
  Super προσφορά  για    
κρατήσεις μέχρι  31.07 

15.07-31.08  920 € 

01.09-30.09 875 € 

01.10-31.10 940 € 

 

Water villa  

01.06-14.07 999 € 

15.07-31.08  1.140 € 

01.09-30.09 1.060 € 

01.10-31.10 1.180 € 

 

Paradise 

Island   4* 

North male 

Atoll 

Superior 

beach 

bungalow 

01.06-31.07  

Πλήρη  

διατροφή 

/ 

Speedboat 

 

995 €  

Super προσφορά  για 

κρατήσεις μέχρι  30.09 
01.08-31.08 1.140 € 

01.09-31.10 1.030 € 

Beach pool 

villa 

01.06-31.07 1.460 € 

01.08-31.08 1.640 € 

01.09-31.10 1.500 € 

Water villa  01.08-31.10 πρωινό 1.570 € 

 

Sun Island   4* 

South Ari Atoll 

Superior  

beach bung  

01.06-31.07  

 

Πλήρη  

διατροφή 

/ 

Air Transfers & 

speedboat 

1.030 €  

 

Super προσφορά  για 

κρατήσεις μέχρι  30.09 

01.08-31.08 1.095 € 

01.09-31.10 1.060 € 

Beach poll 

villa 

01.06-31.07 1.360 ε 

01.08-31.08 1.430 € 

01.09-31.10 1.395 € 

Water 

bungalow 

01.06-31.07 1.240 € 

01.08-31.10 1.335 € 

Royal Island 

5* 

Baa Atoll 

 

 

Beach villa 

01.06-31.07 Πλήρη  

διατροφή 

/ 

Air Transfers & 

speedboat 

1.050 €  

Super προσφορά  για 

κρατήσεις μέχρι  30.06 01.08-31.08 1.165 € 

01.09-31.10 1.120 € 

 

Constance 

Halaveli  5* 

Alifu Alifu Atoll 

Beach villa 01.06-31.07  

΄πρωινό 

/ 

Sea plane 

2.210 € Πιάτο σοκολάτας και 

αφρώδες κρασί Ένα δώρο 

στο δωμάτιο + 50 % 

έκπτωση ανά άτομο σε μια 

επιλογή θεραπειών στο 

σπα 

Πίστωση 100 δολάρια ΗΠΑ 

ανά βίλα για τα 

καταστήματα f&b 

01.08-30.09 2.330 € 

01.10-31.10 2.760 € 

Water villa  01.06-31.07 2.098 €  

01.08-30.09 2.210 € 

01.10-31.10 2.615 € 

Constance 

Μοοfushi  5* 

South Atoll, 

Alifu Atoll 

Beach villa 01.06-31.07  

All inclusive 

/ 

Sea plane 

2.380 € φρούτα και ένα μπουκάλι 

αφρώδες κρασί κατά τη 

διάρκεια της διαμονής: 50 

% έκπτωση ανά άτομο σε 

μια επιλογή θεραπείας στο 

σπα μία φορά κατά τη 

διάρκεια της διαμονής. 

01.08-30.09 2.235 € 

01.10-31.10 2.875 € 

Water villa 01.06-31.07 2.250 € 

01.08-30.09 2.130 € 

01.10-31.10 3.055 € 



 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 5 

ΝΥΧΤΕΣ ΤΟ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ  

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΜΕΧΡΙ 31.07 

για 

ΠΑΚΕΤΟ 5 

ΝΥΧΤΕΣ ΤΟ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚURAMATHI 

4* 

North Ari Atoll 

Beach villa  01.06-19.07  

Πλήρη 

διατροφή 

/ 

 speedboat 

 

1.099 € 1.185 € 01.06 31.10 

για κρατήσεις μέχρι 31.07 

Δωρεάν αναβάθμιση από 

πλήρη διατροφή σε basic all 

inclusive για διαμονή σε Water 

Villa  

 

Επιβάρυνση για μεταφορά με 

sea plane +250 € το άτομο 

20.07-31.10 1.205 € 1310 € 

Beach 

bungalow 

01.06-19.07 1.170 € 1.285 € 

20.07-31.10 1.265 € 1.398 € 

Water villa 01.06-19.07 1.575 € 1.680 € 

20.07-31.10 1.670 €      1.780 € 

Water villa 

with pool 

01.06-19.07 1.665 € 1.780 € 

20.07-31.10 1.780 € 1.905 € 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 5 

ΝΥΧΤΕΣ ΤΟ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ  

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΜΕΧΡΙ 30.06 

 για 

ΠΑΚΕΤΟ 5 

ΝΥΧΤΕΣ ΤΟ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Kurumba 5* 

North Malé 

Atoll 

Superior 

room 
01.06-31.10  

πρωινό 

/ 

 speedboat 

 

965 € 1.280 € Honeymoon Benefit 

Μπουκάλι κρασί του σπιτιού, 

Πίστωση 30 δολαρίων ανά 

άτομο για υπηρεσίες Veli Spa 
Beachfront 

Dlx Bungalow 
01.06-31.10 1.260 € 1.825 € 

Garden pool 

villa 
01.06-31.10 1.375 € 2.030 € 

 

Velassaru 5*  

South Male 

atoll 

Dlx bungalow 01.06-31.10  

πρωινό 

/ 

 speedboat 

 

1.115 € 1.440 € Honeymoon Benefit 

*Ένα μπουκάλι σαμπάνια 

Taittinger (375ml) 

*Πίστωση 25 δολαρίων για το 

σπα και πακέτο δώρου 

L'Occitane  

*Tapas στο Chill Bar: μια επιλογή 

από 3 πιάτα Tapas μαζί με 2 

ποτήρια αφρώδους κρασιού 

Beach villa 01.06-31.10 1.535 € 2.135 € 

Water 

bungalow 

w/pool 

01.06-31.10 1.925 € 2.785 € 

Dhigali 5*  

Raa Atoll 

 

Beach 

bungalow 
01.06-31.10 Premium all 

inclusive 

/ 

 Domestic 

flight & 

speedboat or 

sea plane 

1.995 € 2.365 € Honeymoon Benefit 

1 μισό μπουκάλι Moet 

1 πακέτο από το ειδικό μας 

μείγμα καφέ 

1 εξατομικευμένο πακέτο δώρου 

σπα 

1 κουτί σπιτικές σοκολάτες 

πραλίνας 

Dlx beach 

bungalow 
01.06-31.10 2.150 € 2.540 € 

Water villa 01.06-31.10 2.460 € 2.895 € 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

 

ΤΥΠΟΣ 

ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 5 

ΝΥΧΤΕΣ ΤΟ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ  

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΜΕΧΡΙ 31.07 

 για 

ΠΑΚΕΤΟ 5 

ΝΥΧΤΕΣ ΤΟ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

 

Baros 5*  

North Malé 

Atoll 

 

Deluxe Villa  

01.06-24.07  

 

πρωινό 

/ 

 speedboat 

1.490 € 1.730 € Honeymoon Benefit 

- Ένα μπουκάλι αφρώδες 

κρασί και σοκολάτες  

- Μία φωτογραφία του 

μήνα του μέλιτος σε 

κορνίζα Baros 

- Ένα δείπνο με κεριά για το 

ζευγάρι (το μενού 

καθορίζεται από το 

θέρετρο) 

- Ρομαντική διακόσμηση 

του κρεβατιού και ειδική 

υπηρεσία κατάκλισης μία 

φορά κατά τη διάρκεια της 

διαμονής 

- Κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα 

στο Φάρο 

- Ρομαντική κρουαζιέρα 

στο ηλιοβασίλεμαΕκδρομή 

με αναπνευστήρα στον 

παγκόσμιας κλάσης 

ύφαλο του Μπάρου 

25.07-31.08 1.785 € 2.095 € 

01.09-31.10 1.695 € 1.990 € 

Baros Villa  01.06-24.07 1.900 € 2.245 € 
25.07-31.08 2.195 € 2.610 € 
01.09-31.10 2.110 € 2.500 € 

 

 

Water Villa 

01.06-24.07 2.325 € 2.930 € 
25.07-31.08 2.620 € 3.135 € 

01.09-31.10 2.530 € 3.030 € 



ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
 

Το κάθε ξενοδοχείο στις Μαλδίβες είναι ένα νησάκι, που στις 
περισσότερες περιπτώσεις διανύεται με τα πόδια. Όλες οι 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου αναπτύσσονται πάνω σε αυτό το 
νησάκι - ορισμένα μάλιστα διαθέτουν δωμάτια με πασσάλους 
πάνω στη θάλασσα (Overwater Bungalows).  
Ακόμα και το αεροδρόμιο είναι ένα νησάκι - μόνο που σε αυτή τη 
περίπτωση διάλεξαν το πιο μακρύ. 
Η πρωτεύουσα της χώρας, το Μάλε, είναι και αυτή ένα νησί που 
βρίσκεται πολύ κοντά στο αεροδρόμιο.  
 
Ορισμένα  νησάκια-ξενοδοχεία βρίσκονται κοντά στο Μάλε, 
οπότε η μεταφορά των επισκεπτών σε αυτά γίνεται με ταχύπλοο 
και άλλα πιο μακριά, στα οποία δίνεται η επιλογή ταχύπλοου ή 
υδροπλάνου. Υπάρχουν και νησιά ακόμα πιο απομακρυσμένα, 
οπότε η μεταφορά από το αεροδρόμιο γίνεται μόνο με 
υδροπλάνο.  
Αν σας δίνεται η επιλογή του υδροπλάνου και μπορείτε να 
αντιμετωπίσετε το κόστος, σας προτείνουμε να το επιλέξετε, μια 
και η προσγείωση πάνω στη θάλασσα, αλλά και το να δείτε τα 
νησάκια από ψηλά, σαν μπλε κουκίδες χυμένες στον ωκεανό, 
αποτελούν εξαιρετικές εμπειρίες. (Έτσι κι αλλιώς, το να επιλέξετε 
από το ξενοδοχείο σας μια ημερήσια εκδρομή με υδροπλάνο στα 
νησάκια κοστίζει πολύ περισσότερο). 
 
Κατά την επιλογή του ξενοδοχείου δεν πρέπει να επηρεαστείτε 
από το πόσο κοντά ή μακριά από το Μάλε βρίσκεται το νησάκι 
σας Το μόνο αρνητικό, στην περίπτωση που το νησί σας είναι 
απομακρυσμένο, είναι το γεγονός ότι μπορεί να είναι αδύνατη η 
επίσκεψη του Μάλε με ημερήσια εκδρομή. Παρόλο που το Μάλε 
δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σαν πόλη, στις περιπτώσεις που το 
νησάκι σας βρίσκεται μακριά, ρωτήστε στο ξενοδοχείο σας αν 
μπορείτε να το επισκεφθείτε κατά τη μεταφορά σας από το 
νησάκι στο αεροδρόμιο την τελευταία ημέρα, κάτι που τις 
περισσότερες φορές είναι εφικτό, αναλόγως βέβαια από την ώρα 
αναχώρησης της πτήσης σας. 

  

Περιλαμβάνονται 

❖ Αεροπορικά εισιτήρια με την Qatar Airways   

❖ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο  

❖ Πέντε (5) διανυκτερεύσεις με διατροφή όπως αναφέρεται. 

❖ Ενημερωτικός φάκελος με έντυπο υλικό.  

❖ Ασφάλεια ταξιδιού  και ΦΠΑ. 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίου: €340  

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

 

Σημειώσεις:  

Επιβάρυνση ναύλου για πτήσεις με Emirates  180  €, με Turkish  + 100 €  

 



Κάθε ξενοδοχείο προτείνει τις δικιές του ημερήσιες εκδρομές 
που θα κάνουν την παραμονή σας απολαυστική. Μην ξεχνάτε 
ότι θα βρίσκεστε καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαμονής σας σε 
ένα μικρό κομμάτι γης και έτσι η επιλογή κάποιων εκδρομών 
ίσως κριθεί αναγκαία για να νοιώσετε τη μαγεία του 
νησιωτικού αυτού κράτους των μικροσκοπικών 
καταπράσινων νησίδων. Σύνδεση ακτοπλοϊκή μεταξύ των 
νησιών δεν υπάρχει και έτσι ο μόνος τρόπος μετακίνησης 
είναι οι διάφορες εκδρομές που οργανώνονται. 
Οι περισσότερες εκδρομές γίνονται μαζί με άλλους τουρίστες 
- οι ιδιωτικές εξορμήσεις είναι δύσκολο να οργανωθούν και 
φυσικά έχουν ιδιαίτερα μεγάλο κόστος.  
Σε ειδικό πίνακα στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου σας ή στο 
αντίστοιχο Tour Desk (γραφείο εξορμήσεων) είναι συνήθως 
αναρτημένες ο διάφορες εκδρομές που οργανώνονται και 
εκεί θα δηλώνετε συμμετοχή. 
1. Μια ενδιαφέρουσα εξόρμηση είναι το ψάρεμα (deap sea 
fishing) το ηλιοβασίλεμα ή την αυγή στα ήρεμα ζεστά του 
Ινδικού, όπου με πετονιά και με μεγάλα δολώματα θα πιάσετε 
ψάρια που δεν έχετε ξαναδεί σε μέγεθος και χρώματα. 
Μπορείτε μάλιστα να ζητήσετε, με μικρή χρέωση, να σας τα 
μαγειρέψουν όταν γυρίσετε στο ξενοδοχείο σας. 
2. Αναλόγως το ξενοδοχείο, μια ενδιαφέρουσα εκδρομή είναι 
το island hoping (επίσκεψη κάποιων νησιών) είτε με 
ταχύπλοο είτε με υδροπλάνο. Κάποιες φορές μάλιστα 
περιλαμβάνεται και επίσκεψη σε νησάκι που κατοικούν 
ντόπιοι (natives), δεν είναι δηλαδή νησάκι-ξενοδοχείο.   
3. Εκδρομή στην πρωτεύουσα Μάλε (εξαρτάται από το πόσο 
μακριά ή κοντά από την πρωτεύουσα βρίσκεται το νησί σας  
4. Τα περισσότερα από τα νησάκια διαθέτουν μεγάλη 
ποικιλία θαλάσσιων σπορ. Ως γνωστόν, ο βυθός των 
Μαλδίβων είναι εξαιρετικά πλούσιος σε πολύχρωμα κοράλλια 
και ψάρια. Όλα τα ξενοδοχεία διαθέτουν εξειδικευμένα 
τμήματα καταδύσεων τα οποία θα σας μυήσουν στη μαγεία 
των βυθών. Για τους λιγότερο τολμηρούς νοικιάζεται 
εξοπλισμός snorkeling (παρατήρηση βυθού με μάσκα) και 
οργανώνονται ιδιαίτερες εκδρομές για αυτό. 
Οι εξορμήσεις στις Μαλδίβες θα σας κάνουν να νοιώσετε 
μικροί μπροστά στην απεραντοσύνη του ωκεανού και 
ταυτόχρονα κυρίαρχοι του κόσμου, απαλλαγμένοι από κάθε 
υλική εξάρτηση. 

ΑΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΛΛΙΑ 
Ατόλη:H ονομασία αυτή προέρχεται από τη λέξη 
"Atholu", που στη διάλεκτο των Μαλδίβων σημαίνει, 
"νησί σε σχήμα δαχτυλιδιού". Πρόκειται για μια 
μορφή κοραλλιόλιθων σε κυκλικό σχήμα, που 
περιτριγυρίζουν μια λίμνη, το μέγεθος της οποίας 
ποικίλει από μερικά έως μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα. 
Τέτοιου τύπου σχηματισμοί ανέρχονται εξαιτίας 
ηφαιστείων που βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα. Η 
ανάδυση αυτή συνοδεύεται από τον ταυτόχρονο 
σχηματισμό των κοραλλιογενών υφάλων που 
ξεπερνούν τη στάθμη της θάλασσας, σχηματίζοντας 
έτσι ένα προστατευτικό τείχος ανάμεσα στις νησίδες 
και τη μανία του ωκεανού. Ακολουθεί μια έξαρση 
πολλαπλασιασμού των κοραλλιών που βυθίζονται 
λίγο λίγο στη θάλασσα για να μπορέσουν να 
αναπτυχθούν. Αναζητώντας τροφή, προωθούνται 
προς το εξωτερικό του κύκλου, του οποίου το κέντρο 
σιγά-σιγά ερημώνει για να σχηματίσει έτσι μία μικρή 
λίμνη. Με τη συνεχή επίδραση των κυμάτων, της 
παλίρροιας, των τροπικών καταιγίδων και των 
θαλάσσιων ρευμάτων, η λίμνη συγκεντρώνει 
σταδιακά θρύμματα από κοράλλια και κοχύλια και 
δημιουργεί σωρούς από άμμο, όπου βρίσκουν 
πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν οι 
κοκοφοίνικες και καταφύγιο τα θαλασσοπούλια, 
σπάνια έντομα, ζώα και πουλιά - προνομιούχοι 
κάτοικοι αυτού του παράδεισου σε μινιατούρα. Το 
αρχιπέλαγος των Μαλδίβων φιγουράρει έτσι, 
ανάμεσα στα θαύματα της πλάσης με "ηθικούς 
αυτουργούς" τους μικροοργανισμούς που ακούν στο 
όνομα πολύποδες των κοραλλιών. 
Οι ύφαλοι από κοραλλιόλιθους των Μαλδίβων 
παρουσιάζουν ανοίγματα προς τον ωκεανό, που 
ενώνουν το εσωτερικό της λίμνης με τον Ινδικό 
Ωκεανό και έτσι το οικοσύστημα της λίμνης βρίσκεται 
σε πλήρη αρμονία και επικοινωνία με αυτό του 
ωκεανού, παράλληλα όμως δεν επιτρέπει σε 
καρχαρίες να εισέλθουν μέσα στη λιμνοθάλασσα. 
Το υποθαλάσσιο περιβάλλον των Μαλδίβων 
αποτελείται από ένα οικοσύστημα πέρα από κάθε 
φαντασία. Κάθε οργανισμός που ζει εκεί έχει το ρόλο 
του, με εξαίρεση τον άνθρωπο. Στις Μαλδίβες είναι 
απαραίτητος ο σεβασμός προς περιβάλλον. 

 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΝΤΑΣ ΜΕΡΙΚΟΥΣ 

ΑΠΛΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 

Η κύρια και βασική συμβουλή είναι να συμπεριφέρεστε σαν 
επισκέπτες και να θυμάστε μερικούς απλούς κανόνες: 
 

- Μην καταπατάτε τα σύνορα κοραλλιών 
- Μην αγγίζετε τα κοράλλια 
- Μην ταΐζετε τα ψάρια 

 
Το κοράλλι είναι ένας ζωντανός οργανισμός με ασβεστώδη 
βάση, η οποία διαμορφώνεται κατά αυτό το τρόπο χάρη στους 
μικροοργανισμούς και με το πέρασμα χιλιάδων χρόνων. Όταν 
αγγίζετε ένα κοράλλι καταστρέφονται οι μικροοργανισμοί 
επομένως και η ίδια  η ζωή. 
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