Γαμήλιo Ταξίδι

Το Γαμήλιο Ταξίδι σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας ζωής και αποτελεί την τέλεια αφορμή
για ένα μαγευτικό ταξίδι σε τόπους μακρινούς και εξωτικούς.
Το ταξίδι μπορεί να είναι ρομαντικό, χαλαρωτικό, περιπετειώδες ή γνωριμίας με νέους
πολιτισμούς. Μπαλί, Μαλδίβες, Πουκέ/Σαμούι, Σιγκαπούρη, Ντουμπάι, νησιά Γαλλικής
Πολυνησίας, νησιά Φίτζι, Σρι Λανκα, Ινδία, Λατινική Αμερική είναι μερικοί από τους
προορισμούς που θα σας χαρίσουν μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία.
Το γραφείο μας εστιάζει στα εξής σημαντικά σημεία πριν την οργάνωση του γαμήλιου
ταξιδιού σας:
Αφιερώνουμε χρόνο για να γνωριστούμε μαζί σας. Να μάθουμε την περίοδο που
επιθυμείτε να ταξιδέψετε, να ακούσουμε τις ανάγκες που έχετε αλλά το βασικότερο
να μας περιγράψετε πως έχετε ονειρευτεί το ταξίδι σας.
Εξετάζουμε διάφορες γεωγραφικές ζώνες και σας ενημερώνουμε για τις καιρικές &
πολιτιστικές ιδιαιτερότητες του κάθε προορισμού.
Συζητάμε μαζί σας τις δραστηριότητες που θέλετε να κάνετε στο ταξίδι σας. Άλλοι
θέλετε να κάνετε εναλλακτικές δραστηριότητες, άλλοι να χαλαρώσετε σε μια
παραλία με αμμουδιά ενώ άλλοι για να ανακαλύψετε νέους πολιτισμούς και τοπικές
κουλτούρες & έθιμα .

Όλοι οι πιθανοί προορισμοί σχεδιάζονται πάντα με γνώμονα την ταξιδιωτική σας εμπειρία
και το οικονομικό επιθυμητό πακέτο. Το γραφείο μας έχει επιλέξει προσεκτικά
ξενοδοχειακές μονάδες και συνεργάτες έτσι ώστε να εξασφαλίσει για εσάς υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου
Επειδή οι ανάγκες του καθένα ποικίλουν είναι σημαντικό να γνωρίζετε κάποια βασικά
πράγματα για τον προορισμό που θα επισκεφθείτε έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας.
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικούς απο τους δημοφιλείς προορισμούς ταξιδιών.
Μπαλί: Το μόνο ινδουιστικό νησάκι μεταξύ όλων των άλλων περίπου 17,000
Μουσουλμανικών της Ινδονησίας. Το τοπίο εναλλάσσετε με κοκοφοίνικες , φυτείες από
μπαμπού, τσάι ή βανίλια, μαγευτικές παραλίες με χρυσαφένια άμμο, ενεργά ηφαίστεια που
χάνονται στα σύννεφα, ινδουιστικά μνημεία και ολοζώντανες θρησκευτικές τελετές.Η
πνευματικότητα είναι τόσο διάχυτη στο νησί, τόσο εμφανής, που επηρεάζει όσο τίποτα
άλλο την καθημερινή ζωή και τη συμπεριφορά των Μπαλινέζων. Χρώματα, λάμψη, καλή
διάθεση και απίστευτα φιλοσοφημένοι και χαμογελαστοί άνθρωποι σε προσκαλούν τους
επισκέπτες να παρακολουθήσουν τις τελετές τους και να λάβουν μέρος σε αυτές.Φυσικά
στο παραπάνω σκηνικό δεν λείπουν οι πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες και τα ξακουστά
spa.Συνδυάζετε ιδανικά με τη Σιγκαπούρη, τη Μπανγκόκ ή ακόμα και με το γειτονικό
Λομπόκ και την Ιάβα.
Μαλδίβες: Τρυκουαζ νερά,κοραλλένια άμμος και τροπική βλάστιση σε σκηνικό απόλυτης
ηρεμίας.Ηλιοβασιλέματα που χάνονται στην θαλλασα και εικόνες βγαλμένες από όνειρα.
Το ιδανικό μέρος αν χρειάζεστε ηρεμία και χαλάρωση.Συνδιάζετε ιδανικά με Ντουμπάι και
Σρι Λανκα.
Σιγκαπούρη: Η πόλη των λιονταριών είναι η ακριβής μετάφραση του ονόματος της στα
Μαλαισιανά. Ιδανικός προορισμός αν σας αρέσει το shopping: υφάσματα, ηλεκτρονικά,
ρολόγια και κοσμήματα σε μοναδικές προσφορές. Θα δείτε επίση πολυτελής ξενοδοχεία,
εστιατόρια & roof garden.Στην Σιγκαπούρη θα απολάυσετε και τον ζωολογικό κήπο στον
οποίο τα ζώα κυκλογορούν ελεύθερα.
Πουκέτ:Το δημοφιλέστερο Νησί της Ταϋλάνδης, παγκοσμίως γνωστό για τις παραλίες του,
την έντονη νυχτερινή ζωή στην παραλία Πατόνγκ.Στο Πουκέτ θα βρείτε πολυτελής
τουριστικές του υπηρεσίες, οικονομικό μασάζ, πολύχρωμα παζάρια του και γλυκόξινη
κουζίνα.Υπάρχει δυνατότητα για ημερήσιες κρουαζιέρες,επίσης το πακέτο συνδυάζεται
ιδανικά με το Κο Σαμούι,τη Σιγκαπούρη ,το Ντουμπάι καθώς επίσης και τη Mπανγκόκ.
Μπανγκόκ:Η πόλη του Χαμόγελου και του ατελείωτου Shopping!Ο ναός του
σμαραγδένιου Βούδα μαζί με το παλάτι, η παγόδα Βατ Αρούν, ο ναός του ξαπλωμένου
Βούδα και τα ανάκτορά της,σίγουρα θα σας τραβήξουν το βλέμμα καθώς αποτελούν
δείγματα ενός άλλου πολιτισμού διαφορετικού από τον Δυτικό. Φυσικά δεν θα δείτε μόνο
αυτά καθώς οι υπαίθριες και οι πλωτές αγορές, οι κουζίνες των δρόμων, η νυχτερινή ζωή
και τα gourmet εστιατόρια περιμένουν για να σας ξελογιάσουν.Η πόλη δεν στερείτε και
από φυσική ομορφιά ο «ιστός» από διώρυγες και παραπόταμους, η «Γέφυρα του ποταμού
Κβάι» λίγα χιλιόμετρα μακριά της προσθέτουν στη δημιουργία του σύνθετου πλέγματος
αυτής της μοναδικής πόλης.
Σεϋχέλλες:Οι Σεϋχέλλες, όνομα συνυφασμένο με εξωτικές περιπέτειες και κρυμμένους
παραδείσους, είναι ένα σύμπλεγμα 115 νησιών βορειοανατολικά της

Μαδαγασκάρης.Κοραλλιογενείς λιμνοθάλασσες, χρυσές παραλίες, πολύ πράσινο, τροπικό
κλίμα, σπάνια πουλιά και φρούτα συνθέτουν ένα σκηνικό εξωτικής ομορφιάς και γαλήνης.
Ο ήλιος, χρυσό κόσμημα πάνω από δαντελένιες ακρογιαλιές και μυστικούς όρμους. Το
μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος είναι το Mahe. Εκτός απο τα φυσικά αξιοθέατα σε
αύτο το προορισμό μπορείς να απολαύσεος κουζίνες επιπέδου που καλύπτουν μια ευρεία
γκάμα, ωραίες και οικονομικές αγορές και φυσικά συγκλονιστικά resorts με δεκάδες
luxurious παροχές, που γίνονται κυριολεκτικά «κρησφύγετα» για το μυαλό και το σώμα.
Κο Σαμούι: Για ψαγμένους ταξιδιώτες Καθαρόαιμη επιλογή για low proﬁle διακοπές. Αυτό
το μικρό καταπράσινο νησί στον κόλπο της Ταϋλάνδης, είναι η ανεπιτήδευτη όψη της
Ταϋλανδέζικης φιλοσοφίας. Διατηρώντας τον εξωτικό και αυθεντικό της χαρακτήρα,
«χαλαρώνει» τους τόνους σε διασκέδαση και στήνει ένα εναλλακτικό σκηνικό που έλκει
τους ακόμη πιο απαιτητικούς ταξιδευτές.Φημίζεται για τους φιλόξενους κατοίκους του και
για τις εκπληκτικές τροπικές παραλίες με φοινικόδεντρα να φτάνουν έως την
θάλασσα.Συνδιάζεται ιδανικά με το Πούκετ, τη Μπανγκόκ, τη Σιγκαπούρη και το
Ντουμπάι.
Ταϊτή-Bora-Bora Γαλλική Πολυνησία:Ταξίδι Ζωής Φυσική βλάστηση, παραμυθένια
ομορφιά που αποτελείται από 118 νησιά. Καταγάλανα νερά με χρυσαφένιες αμμουδιές και
συ- γκλονιστικά ξενοδοχεία. Ηφαιστειογενείς κορυφές σκεπάζουν τα μοναδικά αυτά νησιά
προσφέροντας μια γοητεία μοναδική. Τα- ξίδι μακρινό, αλλά μοναδικό. Σας προτείνουμε να
το συνδυάσετε με Αυστραλία ή ακόμη και Ν. Ζηλανδία. Εναλλακτικά με τις Δυτι- κές
πολιτείες ΗΠΑ Λος Άντζελες ή και Σαν Φρανσίσκο.
ΗΠΑ Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Ορλάντο, Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο, Λας Βέγκας Τι
να πρωτοδιαλέξεις Ταξιδέψτε στη χώρα των ονείρων σας, ανακαλύψτε τις ωραιότερες
πολιτείες της Αμερικής. Το λα- μπερό Λας Βέγκας, το εξωτικό Μαϊάμι, το Λος Άντζελες, με
το Hollywood και τους διάσημους stars. To Σαν Φρανσίσκο με την Golden Gate Bridge,
αλλά και τη Νέα Υόρκη με το κοσμοπολίτικο Μαν- χάταν και το Broadway, το διασημότερο
θέατρο του κόσμου. Αυτή τη μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία στις ωραιότερες πόλεις της
Αμερικής μπορείτε να τη συνδυάσετε με μια κρουαζιέρα στην εξωτική Καραϊβική, για να
απολαύσετε τα καταγάλανα νερά και τις χρυσαφένιες αμμουδιές της.
Φυσικά οι προορισμοί και οι επιλογές πολλές,όποια και να είναι η επιθυμία ή το ¨ονειρό σας
εμείς το κάνουμε πραγματικότητα σε προσιτές τιμές και με ύπεροχες παροχές.Όλα τα
προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι προσεκτικά επιλεγμένα έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις
ανάγκες σας και να σας δημιουργήσουν μια ανεπανάληπτη ταξιδιωτική εμπειρία.

Επιλέξτε το δικό σας ταξίδι εδώ

Διεύθυνση:
Όθωνος Αμαλίας 12A,
Πάτρα, Αχαΐα, 26223
Tηλ.: +30 2610 622500

Fax: +30 2610 623574
E-mail: info@fastravel.gr

Δείτε το στο site: https://www.fastravel.gr/honeymoon

