Όλα ξεκίνησαν με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι,
σε μια εποχή που οι χάρτες, τα ταξιδιωτικά βιβλία και η
φαντασία, ήταν τα μοναδικά εργαλεία που είχαμε στη
διάθεση μας.
Η πρώτη μεγάλη αγάπη μας ήταν η φωτογραφική
τέχνη, η οποία αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για τη
μετέπειτα ενασχόληση μας με την τέχνη των ταξιδιών,
αφού ταξιδεύαμε για να ανακαλύψουμε νέα
φωτογραφικά θέματα.
Αυτό μας βοήθησε να δημιουργήσουμε νέους τρόπους
για να ταξιδέψει κανείς, χωρίς να ακολουθούμε
πεπαλαιωμένες μεθόδους και με το συναίσθημα της
απόλυτης ελευθερίας να χαρακτηρίζει την κάθε μας
ταξιδιωτική πρόταση. Αυτή η ελευθερία, συνθέτει, μαζί
με την άρτια οργάνωση και τις γνώσεις μας, αυτό που
ονομάσαμε Οργανωμένο Ελεύθερο Τουρισμό, το δικό
μας είδος ταξιδιών, το οποίο εξελίσσεται συνεχώς από
το 1999.
Αντί να περιορίζουμε τη φαντασία των πελατών μας,
προσπαθούμε να προσφέρουμε τα κατάλληλα
εργαλεία, υπηρεσίες και γνώσεις, ούτως ώστε να ζήσει
κανείς
μια
ταξιδιωτική
εμπειρία,
μαθαίνοντας
παράλληλα την τέχνη των ταξιδιών.

«Η Ασία αποτελεί κάτι ξεχωριστό, τόσο σε ομορφιά, όσο και σε
κουλτούρα. Πέρα από τα διάφορα αξιοθέατα, ελάτε σε επαφή με τους
ντόπιους, μάθετε για τη ζωή τους, δοκιμάστε την κουζίνα τους. Ένα ταξίδι
είναι κενό, χωρίς την επαφή με τους ντόπιους..»
Αντρέας Πατσαλίδης

Culture at its most magnificent
Η μυστηριώδης Ασία υπήρξε από πολύ παλιά
γενέτειρα πολλών από τους σημαντικότερους
πολιτισμούς στον κόσμο και μέσα από τις
σελίδες των ταξιδιωτικών μας προτάσεων, θα
προσπαθήσουμε να σας φέρουμε σε επαφή
με τις σημαντικότερες πτυχές τους.
Αυτό που μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση,
κατά τις πρώτες επισκέψεις μας στην Άπω
Ανατολή, ήταν το πόσο σημαντικές είναι οι
παραδόσεις και οι θρησκείες, ενώ το πλούσιο
μωσαϊκό της συμπληρώνεται με μοντέρνες
πόλεις, γεμάτες ζωντάνια αλλά και μεγάλη
παράδοση, παρθένες παραλίες και νησιά,
καθώς και λογής-λογής φυσικά υπερθεάματα.
Στο ένθετο της Ασίας, θα δείτε και αρκετές
προτάσεις για ταξίδια στην Ωκεανία και στη
Γαλλική Πολυνησία, οι οποίες προσφέρουν
ένα εναλλακτικό είδος ταξιδιών, το οποίο είναι
πέρα για πέρα ονειρεμένο.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 13-15 βράδια
Το νησί Μπαλί στην Ινδονησία, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα best-sellers
της εταιρείας μας και όχι άδικα, αφού πρόκειται για έναν τροπικό επίγειο
παράδεισο, ο οποίος μπορεί να καλύψει ενδιαφέροντα όλων των ειδών.
Στο κέντρο του νησιού προς το βορρά, τα πυκνά τροπικά δάση, οι
ζούγκλες και οι φυτείες ρυζιού, συνθέτουν με τους πολλούς ναούς και τα
εντυπωσιακά ξενοδοχεία, ένα τοπίο μοναδικό στον κόσμο, ενώ στο
νοτιότερο κομμάτι, οι κοσμοπολίτικες παραλιακές περιοχές θα σας
παρέχουν την απαραίτητη χλιδή, που ψάχνει κανείς σε τέτοιους
προορισμούς.
Σας προτείνουμε να συνδυάσετε το ταξίδι σας με τη Σιγκαπούρη, τη μικρή
πόλη-κράτος με τους δεκάδες ουρανοξύστες και τα διασκεδαστικά
αξιοθέατα που θα σας εντυπωσιάσουν.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 16 - 18 βράδια
Μας εντυπωσιάζουν ταξίδια, τα οποία δίνουν στον ταξιδιώτη την ευκαιρία
να ανακαλύψει διαφορετικούς μικρόκοσμους, μακριά από την πεπατημένη
οδό. Ένα από αυτά τα ταξίδια είναι και η συγκεκριμένη ταξιδιωτική μας
πρόταση, η οποία συνδυάζει το Χονγκ Κονγκ με το Μπαλί, ενώ μπορείτε να
κάνετε και μια επέκταση στη Σιγκαπούρη.
Το Χονγκ Κονγκ είναι μια περιοχή με χιλιάδες προσωπεία, ένα κράμα
πολιτισμών και εικόνων που αλλάζει συνεχώς. Οι βόλτες στις διάφορες
συνοικίες του, εναλλάσσονται με βαρκάδες σε ψαροχώρια και ζώνες
διασκέδασης, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον σας να ανανεώνεται συνεχώς.
Στο Μπαλί οι εικόνες αλλάζουν και δίνουν τη θέση τους στις ζούγκλες και τα
τροπικά δάση, σε έναν από τους πιο ολοκληρωμένους ταξιδιωτικούς
προορισμούς στον κόσμο.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 -18 βράδια
Το καταπληκτικό Μπαλί μπορεί να σταθεί και μόνο του ως ταξιδιωτικός
προορισμός, αυτό είναι σίγουρο. Όταν, όμως, διαθέτει κανείς
περισσότερες ημέρες και μεγαλύτερο προϋπολογισμό, μπορεί να
συνδυαστεί με τα παραλιακά θέρετρα της εξωτικής Ταϊλάνδης, καθώς και
με τη Σιγκαπούρη, όπως στην πιο πάνω ταξιδιωτική πρόταση.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 18 - 23 βράδια
Τί χρειάζεται τελικά κάποιος για να ασχοληθεί με τον εξειδικευμένο τουρισμό;
Μεγάλη λαχτάρα για τα ταξίδια και την εξερεύνηση και φυσικά πολλές
γεωγραφικές γνώσεις. Μετά, όλα γίνονται.. Οι προαναφερθέντες
προορισμοί στον τίτλο της ταξιδιωτικής μας πρότασης, συνθέτουν έναν
πανέμορφο, πολύχρωμο καμβά από εικόνες, γεύσεις και αξέχαστες
εμπειρίες, που θα θυμάστε πάντα με μεγάλη νοσταλγία.
Με τα φυσικά και τουριστικά χαρακτηριστικά που διαθέτει, το συγκεκριμένο
ταξίδι μπορεί να χαρακτηριστεί ως super trip και αποτελεί μια από τις
καλύτερες και πληρέστερες ταξιδιωτικές προτάσεις μας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 - 17 βράδια
Η γαλλική αποικία της Ινδοκίνας υπήρξε η γεωγραφική περιοχή που
σήμερα γνωρίζουμε ως Καμπότζη, Βιετνάμ και Λάος. Από τότε μέχρι
σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική σκηνή και
πολιτισμό των χωρών αυτών. Αυτό που έμεινε αναλλοίωτο είναι η
αξεπέραστη ομορφιά τους, η οποία δημιουργεί τις καλύτερες
προϋποθέσεις για εξαιρετικά ταξίδια.
Η συγκεκριμένη ταξιδιωτική πρόταση είναι ιδιαίτερα πλήρης, αφού
συνδυάζει τον πολιτισμό, τα φυσικά τοπία και το τροπικό στοιχείο της
θάλασσας, που πολλοί αναζητούν.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 - 20 βράδια
Η Ταϊλάνδη έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία, υπέροχα φυσικά χαρακτηριστικά
και μια αξεπέραστη ομορφιά. Δεν είναι τυχαία η ανάπτυξη των τουριστικών
υποδομών της τα τελευταία 40 χρόνια, όπως καθόλου τυχαία δεν είναι και η
αυξανόμενη άφιξη τουριστών ολόχρονα. Αν αφιερώσει κάποιος περίπου
δύο εβδομάδες στην Ταϊλάνδη, μπορεί να πει ότι την έχει εξερευνήσει σχεδόν
όλη (τουλάχιστο όσα κομμάτια αξίζουν).
Αν διαθέτετε περισσότερες μέρες, μπορείτε να συνδυάσετε την Ταϊλάνδη με
τη Σιγκαπούρη και να ζήσετε κάτι εντελώς διαφορετικό στο τέλος του
ταξιδιού σας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 - 20 βράδια
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Ταϊλάνδης, το οποίο λατρεύουμε, είναι η
γεωγραφική της θέση, η οποία σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε
καταπληκτικούς συνδυασμούς. Ένας από αυτούς είναι και η συγκεκριμένη
ταξιδιωτική μας πρόταση, η οποία συνδυάζει την υπέροχη Ταϊλάνδη με την
εξωτική Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη. Κάθε κομμάτι του ταξιδιού αποτελεί
κάτι ξεχωριστό και οι καθημερινές εκπλήξεις και ανακαλύψεις σας θα
ανανεώνουν τον ενθουσιασμό σας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 16 - 18 βράδια
Η γεωγραφική θέση της Μαλαισίας σε δύο διαφορετικές περιοχές, τη
Μαλαισιανή χερσόνησο (όπου συνορεύει με την Ταϊλάνδη και τη
Σιγκαπούρη) και το νησί Βόρνεο (όπου συνορεύει με την Ινδονησία και το
Μπρουνέι), δημιουργεί από μόνη της όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις
για ένα ταξίδι, στο οποίο δεσπόζουν τα φυσικά υπερθεάματα. Πρόκειται για
μια καταπληκτική χώρα, με ευγενικούς και φιλόξενους κάτοικους και πάρα
πολλά αξιοθέατα που θα σας ενθουσιάσουν.
Συνδυάζοντας τη Μαλαισία με τη Σιγκαπούρη, θα σας δοθεί η ευκαιρία να
ζήσετε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους, οι οποίοι θα προσθέσουν
κάτι πολύ ιδιαίτερο στο ταξίδι σας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 βράδια
Nihon στα Ιαπωνικά σημαίνει Ιαπωνία, ενώ η ακριβής μετάφραση λέξη
προς λέξη είναι «προέλευση του ήλιου», εξού και το προσωνύμιο της
Ιαπωνίας «Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου». Η ονομασία που έχουμε δώσει
στη συγκεκριμένη ταξιδιωτική πρόταση μόνο τυχαία δεν είναι, αφού θέλαμε
να τονίσουμε ότι πρόκειται για ένα ταξίδι για αρχάριους που θέλουν να
ανακαλύψουν τα βασικά κομμάτια της Ιαπωνίας, στο κεντρικό νησί
Honshū. Το σύμβολο + είναι για να σας προϊδεάσει για εκπλήξεις και αρκετά
θέματα που δεν αποτελούν κομμάτι της Κλασικής Ιαπωνίας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 βράδια
Dento στα Ιαπωνικά θα πει «παράδοση» και αυτή είναι η λέξη – κλειδί για τη
νέα μας ταξιδιωτική πρόταση, η οποία έχει ως στόχο να σας φέρει σε
επαφή με την Ιαπωνική παράδοση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα
ζήσετε και το μοντέρνο στοιχείο. Οι Ιάπωνες, έτσι κι αλλιώς θεωρούν ότι ο
σεβασμός στην παράδοση πρέπει να έρχεται μέσω μιας προσπάθειας
εκσυγχρονισμού.
Τα παλάτια, οι ναοί, τα χωριά και οι ιστορικές συνοικίες, σε συνάρτηση με
τις γεύσεις της Ιαπωνικής γαστρονομίας, θα δημιουργήσουν για εσάς μια
υπέροχη εμπειρία, η οποία δεν θα σβήσει ποτέ.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 18 – 23 βράδια
Hakken σημαίνει «ανακάλυψη» και στόχος αυτής της ταξιδιωτικής
πρότασης, είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να
ανακαλύψετε όσα περισσότερα μπορείτε στη «Χώρα του Ανατέλλοντος
Ηλίου», συνδυάζοντας δύο ή περισσότερα νησιά της. Δεν υπάρχουν
περιορισμοί στους προορισμούς και είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε
μια ταξιδιωτική εμπειρία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 17 – 20 βράδια
Ξεκινώντας αξίζει να αναφέρουμε, πως ο μοναδικός λόγος για να
πραγματοποιήσει κανείς ένα ταξίδι στην Ιαπωνία μικρότερο από 15 βράδια,
είναι για να συνδυάσει τη «Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου» με τη Νότια
Κορέα. Πρόκειται για δύο υπέροχες χώρες, οι οποίες μοιάζουν πολύ και
μοιράζονται πολλά, όμως έχουν η κάθε μια τη δική τους ξεχωριστή
κουλτούρα και ομορφιά. Πέρα από τη «συγγενική» κουλτούρα τους, οι δύο
υπέροχες αυτές χώρες αποτελούν πρωτοπόρους της τεχνολογίας, κάτι
που θα προσθέσει μια ξεχωριστή νότα στο ταξίδι σας.
Σας συμβουλεύουμε να περάσετε το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού σας
στην Ιαπωνία (όχι λιγότερα από 10 -11 βράδια) και τις υπόλοιπες μέρες στη
Νότια Κορέα.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 βράδια
Αν και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να ταξιδέψει κανείς στη Νότια Κορέα,
υπάρχουν δύο πολύ σημαντικοί λόγοι, για τους οποίους ο κόσμος την
παραβλέπει. Ο πρώτος λόγος είναι η ύπαρξη της Ιαπωνίας και της Κίνας, οι
οποίες όπως είναι φυσιολογικό, επισκιάζουν τη Νότια Κορέα. Ο δεύτερος
λόγος είναι η ύπαρξη της Βόρειας Κορέας, η οποία κατέχει σημαντικό κομμάτι
της χερσονήσου, κάτι που περιορίζει τις επιλογές για επισκέψεις.
Παρ’ όλα αυτά, ομορφιά της Νότιας Κορέας, σε συνάρτηση με τα πολλά
ενδιαφέροντα αξιοθέατα, την κουλτούρα, τη φύση και τις καταπληκτικές
τουριστικές υποδομές που διαθέτει, σας προσκαλούν να ζήσετε μια πάρα πολύ
ιδιαίτερη ταξιδιωτική εμπειρία, με πολλά κρυμμένα μυστικά.
Και να θυμάστε.. Νότια Κορέα δεν είναι μόνο η Σεούλ!

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 16 - 18 βράδια
«Δεν αφηγήθηκα ούτε τα μισά απ’ όσα είδα..»
Το πιο πάνω απόφθεγμα ανήκει στον μεγάλο Ιταλό εξερευνητή, Μάρκο
Πόλο, ο οποίος πραγματοποίησε μεγάλα ταξίδια στους δρόμους του
μεταξιού, κατά τα οποία εξερεύνησε και την Κίνα. Έχοντας διαβάσει αρκετά
από τα κείμενα του εξερευνητή, στα οποία γίνονται εκτενείς αναφορές στην
Κίνα, το πιο πάνω απόφθεγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.
Η Κίνα είναι από μόνη της ένα μεγάλο μυστήριο, ένας ζωντανός θρύλος
που ακροβατεί μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού. Ένα είναι
σίγουρο.. Ένα ταξίδι στην Κίνα δεν πρόκειται, με όλα όσα περιλαμβάνει, δεν
πρόκειται να αφήσει κανένα ασυγκίνητο. Οι εικόνες μιλούν από μόνες
τους..

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 18 - 20 βράδια
Terra Australis Incognita (Ελλ. Η άγνωστη χώρα στο Νότο)
Ο όρος αυτός υπήρχε ήδη κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους και το περίεργο είναι το
εξής: αν και αναφερόταν στην περιοχή που σήμερα γνωρίζουμε ως Ωκεανία –
δηλαδή Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και κάποια μικρότερα νησιά, με μια γενικότατη
ονομασία και χωρίς να γνωρίζει κανείς την ύπαρξη της, αφού η περιοχή δεν είχε
χαρτογραφηθεί.
Σήμερα, μετά από δύο και πλέον χιλιάδες χρόνια, η Αυστραλία είναι μεν ένας από
τους πιο μακρινούς προορισμούς για να επισκεφθεί κανείς, όμως σε καμιά
περίπτωση δεν είναι άγνωστη. Εκεί θα συναντήσετε έναν ακόμα «Νέο Κόσμο», αλλά
και ορισμένους διασωθέντες ιθαγενείς πολιτισμούς, εντυπωσιακά φυσικά τοπία,
κάποιες από τις ομορφότερες ακτογραμμές στον κόσμο.
Όσα κι αν γνωρίζει κάποιος, πάντως, ένα είναι σίγουρο. Ένα ταξίδι στην Αυστραλία
χρειάζεται πολλές γνώσεις και πολύ καλό προγραμματισμό. Ελάτε κοντά μας
έγκαιρα και ζήστε κάτι αξέχαστο!

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 18 - 20 βράδια
Αρχίζουμε το κείμενο μας με μια καθαρά προσωπική μας άποψη, η οποία
προέρχεται από τις γνώσεις που αποκτήσαμε ταξιδεύοντας στην Αυστραλία και τη
Νέα Ζηλανδία. Είναι τουλάχιστον «εγκληματικό» να ταξιδέψει κανείς ατέλειωτες

ώρες για να φτάσει στην Αυστραλία και να μην επισκεφθεί τη Νέα
Ζηλανδία. Οι δύο αυτές χώρες, των οποίων τα κοινά χαρακτηριστικά εντοπίζονται
μόνο σε ορισμένες κοσμοπολίτικες πόλεις, αποτελούν έναν καταπληκτικό
συνδυασμό δύο πολύ διαφορετικών κόσμων, θα έλεγε κανείς πως η Αυστραλία
συμβολίζει τη φωτιά και η δε Νέα Ζηλανδία τον πάγο.

Ξεκινώντας από την Αυστραλία θα εντυπωσιαστείτε από την οργάνωση που τη
χαρακτηρίζει, τη χλιδή, τις πανέμορφες παραλιακές πόλεις και τα ιδιαίτερα φυσικά
τοπία τόσο στο εσωτερικό της, όσο και σε παράκτιες περιοχές. Εκεί θα περάσετε και
τις περισσότερες μέρες σας, μέχρι τη μετάβαση στον καταπληκτικό κόσμο του
νότιου νησιού της Νέας Ζηλανδίας, όπου τα τοπία αλλάζουν και δίνουν τη θέση
τους σε κάτι μυθικό, που μοιάζει σαν να έχει βγει από τα βιβλία του Άρχοντα των
Δακτυλιδιών.
Το νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας θα σας δώσει την ευκαιρία να θαυμάσετε κάποια
από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά υπερθεάματα, να λάβετε μέρος σε καταπληκτικές
δραστηριότητες και να ανακαλύψετε έναν κόσμο που θα σας μείνει αξέχαστος!

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 18 - 20 βράδια
Πρόκειται για ένα από τα πιο εντυπωσιακά ταξίδια που μπορεί να πραγματοποιήσει
κανείς, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εμπειρίες και όσα συναντά κανείς δεν
πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ!
Τα δύο νησιά της Νέας Ζηλανδίας έχουν κάποια κοινά, αλλά περισσότερα
διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο συνδυασμός τους αποτελεί μια ευκαιρία που δεν
πρέπει να χάσει κανείς. Η διαδρομή στο βόρειο νησί περιλαμβάνει οδήγημα σε
βουνώδεις οδικές διαδρομές, μέσα από ηφαιστειογενείς κοιλάδες, δίπλα από λίμνες
και ανάμεσα σε δάση, ενώ εκεί θα ανακαλύψετε και τους πολιτισμούς που
κυριαρχούσαν στα νησιά πολύ πριν την άφιξη των Ευρωπαίων.
Κατεβαίνοντας στο νότιο νησί, θα δείτε να ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια σας οι
ιστορίες του θρυλικού συγγραφέα Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, ο οποίος έδωσε στον κόσμο τον
Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Πάρα πολλές από τις κορυφαίες σκηνές της τριλογίας
είχαν γυριστεί στις αχανείς δύσβατες εκτάσεις του νοτίου νησιού και ίσως να είστε
σε θέση να αναγνωρίσετε αρκετά μέρη που έχετε δει στις ταινίες. Οι κρουαζιέρες
στα φιορδ, οι πολλές φυσικές δραστηριότητες και οι μεγάλες εντυπωσιακές δασικές
εκτάσεις, θα δημιουργήσουν εικόνες που θα σας εντυπωσιάσουν.

