
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΧΑΜΕΣ: 
 

Οι Μπαχάμες είναι ένα αρχιπέλαγος που αποτελείται από περίπου 700 κοραλλιογενή νησιά 

από τα οποία περίπου 30 είναι κατοικήσιμα και βρίσκονται κατά μήκος της Φλόριντα στον 

τροπικό του Καρκίνου. 

 

Τη στιγμή που θα νιώσετε στα δάχτυλα σας την άμμο και αντικρίσετε τις παραλίες που 

δροσίζονται από τη θαλασσινή αύρα, τη σμαραγδένια κρυστάλλινα νερά ιδανικά για 

θαλάσσια σπορ και καταδύσεις μιας και εδώ είναι ο 2ος μεγαλύτερος κοραλλιογενής ύφαλος 

του κόσμου, τότε θα καταλάβετε ότι φτάσατε στις Μπαχάμες! 

 

Ταξιδέψτε στις Μπαχάμες και απολαύστε την κάθε στιγμή σε αυτό το ειδυλλιακό περιβάλλον! 
  
 

 

 
 
  



 

  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 7 

ΜΕΡΕΣ /5 

ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

NASSAU AND PARADISE ISAND 

Breezes Resort & spa  

3* 
classic 01.07-23..12.21  All inclusive 845 €  

Bayview Suites 

Paradise Island 3* 

  

One bedroom suite  01.07-19.12.21 Room only 780 €  

Comfort Suites 

Paradise Island  3* 

 

Standard kind 01.07-19.12.21 πρωινό 905 €  

The Beach at 

Atlantis Paradise 

island  4* 

terrace 

01.07-08..08.21  

Room only 

980 € 

 09.08-13.10.21 799 € 

14.10-21.12.21 845 € 

The Royal at Atlantis 

Paradise island  4* 
terrace 

01.07-08..08.21  

Room only 

1.220 € 

 09.08-13.10.21 900 € 

14.10-21.12.21 925 € 

The  Cove at Atlantis 

Paradise island  5* 

 

Deluxe ocean suite 

01.07-08..08.21  

Room only 

1.790 € 

 09.08-13.10.21 1.325 € 

14.10-21.12.21 1.410 € 

British Colonial 

Hilton 4 * 

 

Queen city view 

01-31.07.21  & 

 01.11 -22.12.21 
Room only  

1.080 € 
 

01.08-31.10.21 990 € 

Sandals Royal 

Bahamian Resort  5* 

Balmoral tower 

Premium room 

01.07-31.07.21 
All inclusive 

2.730 € 
 

01.08-22.12.21 2..365 € 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 7 

ΜΕΡΕΣ /5 

ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

THE EXUMAS 

Augusta Bay  3* Queen water view 01.07-14..12.21  πρωινό 1.135 €  

Grand Isle Resort 4*

  

Arawak 1-bdrm 

Garden View villa  

01.07-02.08.21 
Room only 

1.875 € 
 

03.08-22.12.21 1.659 € 

Club Peace & Plenty 

4* 
Garden view 01.07-21.12.21 Room only 1.310 €  

Sandals Emerald 

Bay 5* 

Beach house village 

Beach House Luxury 

Club Level Room 

01.07-31..07.21  
All inclusive 

980 € 
 

01.08-26.12.21 845 € 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΠΑΚΕΤΟ 7 

ΜΕΡΕΣ /5 

ΝΥΧΤΕΣ 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

GRAND BAHAMA 

Viva Wyndham 

Fortuna Beach 3* 
Queen water view 

01.07-31.08.21  
All inclusive 

1.060 € 
 

01.09-27.12.21 995 € 

Pelican Bay  3*  Waterside room 01.07-20.12.21 πρωινό 1.050 €  

Grand Lucayan 

Resort 4*  
Island view 

01.07-15.11.21 
Room only 

1.115 € 
 

16.11-31.12.21 1.340 € 



Περιλαμβάνονται 

❖ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την British  

❖ Mεταφορές από και προς το αεροδρόμιο  

❖ Πέντε (5) διανυκτερεύσεις με διατροφή όπως αναφέρεται. 

❖ Ενημερωτικός φάκελος με έντυπο υλικό.  

❖ Ασφάλεια ταξιδιού αστικής ευθύνης 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίου: €450 περίπου. 

• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

• Esta εισόδου στην Αμερική 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            

Swim with the Pigs in Exuma  

Αναχώρηση από το Georgetown 160 €  Αναχώρηση από Νασσάου 350 € 

Kολυμπήστε με τους χοίρους ενώ τους ταΐζετε και παίρνετε τις καλύτερες φωτογραφίες Θα σταματήσουμε επίσης, φυσικά, σε 

μια όμορφη, απομονωμένη, λευκή αμμώδη παραλία με γαλαζοπράσινα νερά για να κολυμπήσουμε και να κολύμβηση με 

αναπνευστήρα. 

 

Nassau Island Sightseeing Tour 65 €  

Δείτε τη γοητεία και την ομορφιά της Ιστορικής Πόλης του Νασσάου και του παλιού οχυρού που χτίστηκε για να την 

προστατεύσει από τους εισβολείς. Δείτε το Μέγαρο του Κυβερνήτη, τις Κατοικημένες Περιοχές, τον Πύργο Νερού, τα Δικαστήρια, 

το Κοινοβούλιο των Μπαχαμών και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Μαζί με μια βόλτα στο ιστορικό lounge πούρων Graycliff και 

το εργοστάσιο σοκολάτας. 

Η περιήγησή σας ξεκινά με μια βόλτα στην ιστορική πόλη του Νασσάου. Σταματήστε στη Σκάλα της Βασίλισσας, ένα από τα πιο 

επισκέψιμα αξιοθέατα στο Νασσάου. Ανεβείτε 65 σκαλιστά σκαλιστά σκαλοπάτια από κάτω προς τα πάνω, όπου θα φτάσετε 

στο Λόφο του Μπένετ και στο σπίτι του Fort Fincastle, του φρουρίου που έχει θέα στην πόλη του Νασσάου. Χρόνος ελεύθερος 

για αγορά σουβενίρ.. Έτοιμοι  για ένα γλυκό κέρασμα; Δοκιμάστε ένα δωρεάν δείγμα σοκολάτας στο Εργοστάσιο Σοκολάτας 

Graycliff που κατασκευάζει μερικές από τις καλύτερες σοκολάτες στην πόλη. 

 

Sandy Toes Full Day Excursion to Rose Island  125 € 

Κρουαζιέρα στο παρθένο νησί Rose από το Νασσάου. Σε αυτή την εκδρομή μισής ημέρας, χαλαρώστε στην απομακρυσμένη 

παραλία, συμμετάσχετε σε ομαδικές δραστηριότητες ή κάντε κολύμβηση με αναπνευστήρα στα ήρεμα, γαλαζοπράσινα νερά. 

Απολαύστε ένα κοκτέιλ καλωσορίσματος στο σκάφος, στη συνέχεια πηγαίνετε για καγιάκ, παίξτε μπιτς βόλεϊ ή εξερευνήστε το 

νησί με τα πόδια πριν απολαύσετε ένα νόστιμο γεύμα σε μπουφέ. 

 

Freeport Shore Excursion: Kayak Turtle Park 90 € 

Αποδράστε από το πολυσύχναστο Freeport με αυτή την εκδρομή στο πάρκο με τις χελώνες σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία 

στο ανατολικό άκρο του νησιού Grand Bahama. Ιδανική για τους λάτρεις της φύσης και τους λάτρεις της περιπέτειας, αυτή η 

περιήγηση σας δίνει την ευκαιρία να εντοπίσετε αστέρια της θάλασσας, να παρακολουθήσετε χελώνες στο φυσικό τους 

περιβάλλον και να απολαύσετε το παρθένο περιβάλλον. Περιλαμβάνεται μεταφορά μετ' επιστροφής από το λιμάνι 

κρουαζιερόπλοιων Freeport. 

 

Island jeep tour of Nassau 100 € 

Εξερευνήστε το Νασσάου με τζιπ σε αυτή την 2ωρη περιήγηση που σας παρουσιάζει τα κορυφαία πολιτιστικά και ιστορικά 

αξιοθέατα της πόλης. Απολαύστε το ταξίδι με υπαίθριο όχημα για καλύτερη θέα καθώς προχωράτε. Επιλέξτε πρωινή ή 

απογευματινή ώρα αναχώρησης κατά την κράτηση. Περιλαμβάνονται παραλαβή και παράδοση και μεσημεριανό γεύμα από 

το ξενοδοχείο. 
 

Blue Lagoon , Stingrays ,Swimming with the dolphins, relax at the beach 245 € 

Αποδράστε  σε ένα ιδιαίτερο ιδιωτικό νησί όπου σας περιμένουν σαλάχια και δελφίνια. Γνωρίστε ένα σαλάχι στο φυσικό του 

περιβάλλον, αφήστε ένα δελφίνι να σας δώσει ένα φιλί ή να κολυμπήσετε μαζί του, η επιλογή είναι δική σας.  

 

Pink Sands Escape - North Eleuthera Day Away  Αναχώρηση από Νασσάου 165 €   

Ολοήμερη περιήγηση στα Ελεύθερα και το Νησί του Λιμανιού. Σταματήστε για μια βουτιά στο Sapphire Blue Hole στα Βόρεια 

Ελεύθερα και στη συνέχεια συνεχίστε στο Νησί του Λιμανιού για μεσημεριανό γεύμα στο γιοτ κλαμπ Valentines Marina. Μετά το 

μεσημεριανό γεύμα, ελεύθερος χρόνος για κολύμπι  στην παραλία Pink Sands  

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

Τιμή κατ’ άτομο για ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων 

 



 
 

ΜΠΑΧΑΜΕΣ 


