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.

«Όποτε έχετε την ευκαιρία να οδηγήσετε κατά τη διάρκεια ενός
ταξιδιού, κάντε το. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την
ομορφιά και την ξεγνοιασιά ενός road trip..»
Μιχάλης Πατσαλίδης

So close, yet so diverse
Σας παρουσιάζουμε την Ευρώπη, τη γηραιά
ήπειρο των μεγάλων αυτοκρατοριών, των
τεχνών, και των εξερευνητών.
Μπορεί τα μεγάλα βασίλεια να βρίσκονταν
κατά καιρούς σε πόλεμο, όμως αυτά που
έχουν επιζήσει, είναι τα πολλά μνημεία, οι
γραφικές πόλεις, τα θέατρα, οι όπερες και οι
μεγαλοπρεπείς ναοί, στοιχεία που συνθέτουν
το σύγχρονο Ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Είτε είστε λάτρεις του βουνού ή της θάλασσας,
η Ευρώπη θα βρει τους τρόπους, όχι απλά να
σας καλύψει, αλλά να σας σαγηνέψει,
προσφέροντας σας μια αξέχαστη ταξιδιωτική
εμπειρία, φθηνότερη, αλλά εξίσου υπέροχη με
αυτές σε μακρινές ηπείρους της Δύσης ή της
Ανατολής.

ΠΟΛΩΝΙΑ (ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΜΟΝΑΚΟ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ

____________________
Βρίσκεστε σε μια από τις πιο ιστορικές περιοχές της Ευρώπης, όπου άκμασαν κάποιες από τις
πιο μεγάλες ιστορικές αυτοκρατορίες. Με τη διάλυση τους οι μεγάλες αυτές αυτοκρατορίες,
έδωσαν στη θέση τους σε γνωστές χώρες της σημερινής εποχής, τις οποίες θα σας
βοηθήσουμε να ανακαλύψετε..
__________

-

-

Μετακινήσεις με
αυτοκίνητο ή τρένο.
Δροσερά κλίματα το
καλοκαίρι και χιόνια το
χειμώνα.
Ιστορικές πόλεις με
μουσεία, παλάτια και
ναούς.
Ήπια νυκτερινή ζωή.
Φύση που
χαρακτηρίζεται από
πυκνά δάση, λίμνες και
καταρράκτες.
Εξίσου ιδανικό ταξίδι
για ζευγάρια, παρέες
και οικογένειες με μικρά
παιδιά.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10-12 βράδια
Η κλασική Αυστρία με τα παραμυθένια παλάτια και τις ρομαντικές βόλτες
στα στενά ιστορικών πόλεων, εναλλάσσεται με τα δάση, τις λίμνες και τους
καταρράκτες της επαρχίας των Άλπεων, ενώ με κάποιες διαδρομές προς
το γερμανικό κρατίδιο της Βαυαρίας και στη Σλοβενία, θα
πραγματοποιήσετε ένα αξέχαστο ταξίδι.
Σας προτείνουμε οι διαδρομές σας μεταξύ των περιοχών που θα
διανυκτερεύσετε να γίνουν με αυτοκίνητο και είμαστε σε θέση να σας
προετοιμάσουμε στον υπέρτατο βαθμό, ούτως ώστε να ζήσετε αυτό που
ονειρεύεστε.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 7-10 βράδια
Δύο χώρες που συνορεύουν μεταξύ τους και μοιράζονται την ίδια γλώσσα,
αρκετά ήθη, έθιμα και ο συνδυασμός τους είναι η συνταγή για μια πολύ
ιδιαίτερη ταξιδιωτική εμπειρία.
Οι γραφικές πόλεις που θα επισκεφθείτε, θα σας «ξεναγήσουν» στη μεγάλη
ιστορία των δύο χωρών, ενώ τα πολλά δάση, τα βουνά και τα χωριά, θα
δημιουργήσουν για σας ένα πανέμορφο παραμύθι.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10-12 βράδια
Πρόκειται για μια ταξιδιωτική πρόταση, η οποία μοιάζει αρκετά με την
προηγούμενη. Η βασικές διαφορές, είναι η ένταξη της Σλοβενίας στη
διαδρομή σας, καθώς και η πρόσθεση ακόμη λίγων ημερών, οι οποίες θα
σας επιτρέψουν να επεκτείνετε τη διαδρομή σας, ή να αφιερώσετε λίγο
περισσότερο χρόνο σε συγκεκριμένες πόλεις ή χωριά, προσφέροντας σας
ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 7-10 βράδια (+3 βράδια η επέκταση)
Αυστρία δεν είναι μόνο η Βιέννη, όπως Σλοβενία δεν είναι μόνο η
πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα στη νέα μας
τουριστική πρόταση. Το συγκεκριμένο πλάνο εστιάζει στην Κάτω Αυστρία
και την αλπική Σλοβενία, σε περιοχές λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό,
όμως απερίγραπτα όμορφες. Οι ρομαντικές βόλτες σε πόλεις κτισμένες
πάνω σε λίμνες, χωριουδάκια κρυμμένα μέσα στα δάση, καθώς και
πανύψηλα βουνά σαν πελώριοι γίγαντες, είναι μόνο μερικά από τα
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πλάνου, το οποίο απορρέει από τη δική
μας τέχνη των ταξιδιών. Μια πιθανή επέκταση του ταξιδιού στην Κροατία,
θα δώσει μια άλλη νότα στην όλη εμπειρία και θα σας φέρει σε επαφή με
μια πάρα πολύ ιδιαίτερη χώρα.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10-12 βράδια
Υπέροχη Ελβετία, η χώρα που συνορεύει με κάποιες από τις ομορφότερες
χώρες της Ευρώπης και, αν και μικρότερη από την Αυστρία, είναι μια χώρα
όπου κυριαρχούν τέσσερις σημαντικές γλώσσες, τα Γερμανικά, τα Γαλλικά,
τα Ιταλικά και τα Ρετορομανικά. Οι πολλές πανέμορφες πόλεις
εναλλάσσονται μεταξύ τους, ενώ δεν λείπουν τα υπέροχα χωριουδάκια και
τα πανύψηλα πετρώδη βουνά, που αποτελούν σήμα κατατεθέν της χώρας.
Όλα αυτά, μαζί με τα υπέροχα πασίγνωστα τυριά και τις σοκολάτες, δεν
είναι βγαλμένα από παραμύθι, όπως λένε πολλοί, αλλά είναι από μόνα
τους ένα υπέροχο παραμύθι.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 βράδια (+5 βράδια η επέκταση)
Η Ελβετία είναι μια ονειρεμένη χώρα και πολύ λίγες χώρες την φτάνουν σε
ομορφιά. Παρ’ όλα αυτά, όπως είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο
θεματικό μας, η Ελβετία συνορεύει με αρκετές χώρες και αξίζει να
εκμεταλλευτείτε αυτό το γεγονός, μεγαλώνοντας λίγο το ταξίδι σας για να
επισκεφθείτε τις Γαλλικές Άλπεις και την περιοχή των Ιταλικών λιμνών στο
βόρειο κομμάτι της χώρας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 7-9 βράδια
Λατρεύουμε τους συνδυασμούς χωρών, διότι εκτός από περισσότερες
σημαίες στο προφίλ του instagram, μας δίνουν την ευχαρίστηση μιας πιο
πολύπλευρης ταξιδιωτικής εμπειρίας, χωρίς να επιβαρύνουν το εκάστοτε
ταξίδι.
Ο συνδυασμός Γαλλίας – Βελγίου είναι ένας από τους αγαπημένους μας,
αφού δίνει την ευκαιρία στον ταξιδιώτη να επισκεφθεί μεταξύ άλλων το
Παρίσι, την περιοχή της Καμπανίας – Αρδεννών, όπου βρίσκονται κάποια
από τα ομορφότερα χωριουδάκια στη Γαλλία, ενώ ο ρομαντισμός μιας
περιδιάβασης στο Βέλγιο και οι πολλές βόλτες στα υπέροχα κανάλια του,
ανανεώνουν συνεχώς τον ενθουσιασμό.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 7 βράδια (+5 βράδια η επέκταση)
Υπάρχουν κάποια ταξίδια, τα οποία εκτός από όμορφα, δίνουν τροφή και
στην άλλη μεγάλη μας αγάπη, την ιστορία. Σε αυτό το θεματικό μπορεί
κανείς να ανακαλύψει την «πόλη του φωτός» σε όλη της μεγαλοπρέπεια,
μαζί με μια ιδιαίτερη περιδιάβαση μεταξύ της Νορμανδίας και της Βρετάνης.
Η ιστορική σημασία των δύο αυτών ευρύτερων περιοχών είναι πραγματικά
απίστευτη, με τη Νορμανδία να έχει δημιουργηθεί τον 9ο αιώνα από
Δανούς Vikings (Norþman. Ελλ. Οι βόρειοι άνθρωποι), ενώ στη συνέχεια
της ιστορίας της ήταν αυτός ο λαός που κατέκτησε την σαξονική Αγγλία,
με στρατηγό το Γουλιέλμο τον Κατακτητή. Πολύ αργότερα, κατά την D-Day
οι Αμερικανοί έφτασαν στις ακτές της Νορμανδίας, μια πράξη που έφερε
μια πολύ σημαντική νίκη στο συμμαχικό στρατό.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 βράδια (+5 βράδια η επέκταση)
Ότι και να πει κανείς για το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πλάνο είναι λίγο, αφού
συνδυάζει κάποιες από τις αγαπημένες μας περιοχές στη Γαλλία, ανάμεσα
σε θάλασσα και βουνό, ενώ η επέκταση στη γειτονική Ελβετία και Ιταλία, θα
σας δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε υπέροχα δρομολόγια.
Η Γαλλική Ριβιέρα αποτελεί για πολλούς την πιο hot επαρχία της Ευρώπης,
με τις διαδρομές προς τις Γαλλικές Άλπεις να σας ξεναγούν σε μια
διαφορετική μεν, καταπληκτική θεματολογία δε. Με την επέκταση σε Ελβετία
και Ιταλία, το ταξίδι σας θα κερδίσει μια άγρια ομορφιά από τη φύση,
καθώς και ένα έντονο ρομαντικό στοιχείο.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 7 βράδια (+5 βράδια η επέκταση)
Πρόκειται για ένα ταξίδι – όνειρο, το οποίο θα σας ξεναγήσει σε δύο από τις
ομορφότερες περιοχές της Ευρώπης, τη αμπελοοινική περιοχή της
Αλσατίας και στο Μαύρο Δάσος, όπου οι επισκέψεις σε γραφικά χωριά θα
εναλλάσσονται με ιστορικές πόλεις, όπου έζησαν τρανοί αυτοκράτορες. Σε
περίοπτη θέση θα είναι πάντοτε το καταπληκτικό κρασί που παράγεται εκεί,
καθώς και οι πολλές ιστορικές παραδόσεις.
Το ταξίδι αυτό μπορεί να επεκταθεί στα γερμανικά κρατίδια Φραγκονία και
Βαυαρία, καθώς και με το βόρειο μέρος της Ελβετίας, όλα μαζί φημισμένα
για τις καταπληκτικές οδικές διαδρομές.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 12-15 βράδια
Το καταπληκτικό ταξίδι MINI EUROPE είναι μια από τις καλύτερες και πιο
άρτιες ταξιδιωτικές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κανείς στην Ευρώπη. Το
μυστικό βρίσκεται στην ένωση διαφόρων χωρών σε πόλεις κλειδιά, ούτως
ώστε να ανακαλύψετε όλα όσα έχουν να προσφέρουν, ενώ οι συχνές
στάσεις κατά τις οδικές διαδρομές, θα ανανεώνουν συνεχώς το
ενδιαφέρον σας και θα κάνουν τα δρομολόγια πολύ πιο απλά.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 βράδια
Πρόκειται για ένα υπέροχο αλλά και πρακτικό ταξίδι, το οποίο θα σας
επιτρέψει να επισκεφθείτε τέσσερις χώρες, έχοντας να πραγματοποιήσετε
πανεύκολα δρομολόγια. Το πιο σημαντικό από όλα, όμως, είναι κατά την
άποψη μας ο ρομαντισμός που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο ταξίδι. Αν
μας ρωτήσει κανείς ποια θεωρούμε την πιο ρομαντική χώρα της Ευρώπης,
το μυαλό μας δεν πάει ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ιταλία (οι οποίες είναι
όντως ρομαντικές χώρες). Το Βέλγιο έχει ένα δικό του ρομαντισμό,
ξεχωριστό από όλες τις απόψεις και τον απολαμβάνει κανείς στα ατελείωτα
στενά δρομάκια, τα κανάλια και τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική.
Και μην ξεχνάτε τις μεγάλες ποσότητες καταπληκτικής μοναστηριακής
μπύρας. Το Βέλγιο έχει μια τεράστια παράδοση στη ζυθοποιία, η οποία
συναντάται στα δεκάδες αβαεία και μοναστήρια.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 βράδια
Αυθεντική βελγική μπίρα, λουκάνικα και άλλες τοπικές λιχουδιές και
ρομάντζο. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά αποτελούν τις βασικές, αλλά μόλις
μερικές από τις εμπειρίες που θα ζήσετε στο συγκεκριμένο ταξίδι.
Η συγκεκριμένη πρόταση ενδείκνυται κυρίως για ταξίδια της παρέας, αλλά
και για ζευγάρια, τα οποία ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν τα πολλά και
διαφορετικά είδη βελγικής μπίρας, με ιστορία που ξεκινά από το μεσαίωνα
και τα πολλά μοναστήρια της χώρας. Επειδή, όμως, το τερπνό πρέπει να
συνδυάζεται μετά του ωφελίμου, η βελγική μπίρα χρειάζεται το μεζεδάκι της
για να την απολαύσει κάποιος σωστά και να αποφύγει το βαρύ κεφάλι της
επόμενης μέρας. Οπότε, απολαύστε υπεύθυνα τη μπίρα με τα
παραδοσιακά φαγητά του Βελγίου και... Proost!

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 - 10 βράδια
Γραφική, πολύχρωμη, γεμάτη αντανακλάσεις και διαφορετικούς κόσμους..
Η Ολλανδία είναι μια από τις ομορφότερες χώρες στον κόσμο και όσοι
έχουν την περιέργεια και όρεξη να την εξερευνήσουν πέρα από το
Άμστερνταμ, θα έρθουν σε επαφή με έναν υπέροχο μικρόκοσμο με στενά
δρομάκια, κανάλια, το βαθύ πράσινο της φύσης και τη χαρακτηριστική
αρχιτεκτονική της χώρας.
Και μην ξεχνάτε το ιδιαίτερο τυρί.. Επίσκεψη στην Ολλανδία χωρίς να
δοκιμάσετε τα υπέροχα τυριά της, είναι απλό χάσιμο χρόνου.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 - 10 βράδια
«Χορεύοντας» ανάμεσα στα σύνορα των χωρών της Ευρώπης, συναντάει
κανείς λαούς με πολλά κοινά χαρακτηριστικά, πέραν των εμφανών
διαφορών τους, δεμένους λόγω της κουλτούρας, παιδείας, καθώς και της
κοινής ιστορίας. Αυτό συναντάει κανείς στο συγκεκριμένο ταξίδι, του
οποίου το κεντρικό κομμάτι αποτελεί το Βερολίνο και το κρατίδιο της
Σαξονίας, δύο περιοχές με πολύ ιδιαίτερη ιστορία και φυσική και μη
ομορφιά. Κατευθυνόμενοι νοτιότερα, μια επίσκεψη στην Τσεχία λειτουργεί
σαν φυσική επέκταση του ταξιδιού, σε κάποιες από τις πιο αυτοκρατορικές
περιοχές της Ευρώπης.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 7 - 10 βράδια
Η Πολωνία αποτελεί ένα από τα ομορφότερα μυστικά της Ευρώπης,
πράγμα παράδοξο, αφού είναι εκεί και προσκαλεί τους πάντες για να την
επισκεφθούν, όμως λίγοι είναι αυτοί που της δίνουν μια ευκαιρία. Αυτοί,
όμως, που την επιλέγουν για το ταξίδι τους, ζουν κάτι μοναδικά όμορφο,
καθώς και πάρα πολύ οικονομικό. Είτε ταξιδεύετε με την παρέα σας, με τον
άνθρωπο σας, ή ακόμη οικογενειακά, η Νότια Πολωνία αποτελεί μια από
τις ομορφότερες περιοχές της Ευρώπης και με την πλούσια θεματολογία
της, θα αποτελέσει έναν ονειρεμένο προορισμό.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 - 12 βράδια
Η συγκεκριμένη ταξιδιωτική πρόταση είναι από μόνη της ένα όνειρο και θα
σας δώσει την ευκαιρία να αντιληφθείτε το πόσο διαφορετικά μεταξύ τους
είναι τα κομμάτια που την απαρτίζουν. Σκεφτείτε μόνο, ότι το ταξίδι αυτό θα
ξεκινήσει από τη Νότια Πολωνία και θα σας βγάλει βόρεια μέχρι τις ακτές
της Βαλτικής και δυτικά μέχρι την Ουκρανία.
Όλη η μεγαλοπρέπεια της χώρας απλώνεται μπροστά σε κάθε σας βήμα
και απορρέει από τη μεγάλη και ιδιαίτερη της ιστορία, καθώς και από τις
διαφορετικές φυλές που συνθέτουν αυτό που ονομάζεται πολωνικό έθνος.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 7 - 9 βράδια
«Σαν κρύσταλλο Βοημίας..»
Δανειζόμαστε αυτή την υπέροχη περιγραφή της Αυτοκρατορικής Τσεχίας
από ένα παλιό βιβλίο-οδηγό, όχι μόνο λόγω του ποιητικού του χαρακτήρα,
αλλά και κυρίως για το ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ιστορία
της Τσεχίας είναι μια ιστορία αυτοκρατοριών και όλες αυτές οι
αυτοκρατορίες άφησαν ένα ανεξίτηλο στίγμα στη χώρα που ονομάζεται
σήμερα Τσεχία, με παλάτια, κάστρα και απίστευτα όμορφες πόλεις,
βγαλμένες από τα ομορφότερα σας όνειρα.
Η δε περιδιάβαση σας στην Αυστρία, θα δώσει έναν άλλο αέρα στο ταξίδι,
ανανεώνοντας το ενδιαφέρον σας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 - 10 βράδια
Θα μπορούσε κανείς να ονομάσει αυτό το ταξίδι «Χρυσό τρίγωνο της
Ευρώπης», αφού πρόκειται για μια ταξιδιωτική εμπειρία με έντονο στο
ιστορικό στοιχείο. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού θα έρθετε σε επαφή
με ορισμένες από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης, όπου άκμασαν οι
τέχνες και κάποιες από τις πιο σημαντικές αυτοκρατορίες της ιστορίας της
«γηραιάς ηπείρου», ενώ παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία να δείτε και
κάποια πανέμορφα φυσικά θεάματα. Σημαντικό στοιχείο του ταξιδιού σας
θα είναι και ο ρομαντισμός που χαρακτηρίζει τις τρεις υπέροχες αυτές
χώρες, με τα μικρά καφέ και παραδοσιακά εστιατόρια να σας προσκαλούν
σε ένα πανέμορφο γευστικό ταξίδι στο χρόνο.

ΙΤΑΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΜΑΛΤΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

____________________
Νότια Ευρώπη.. Διαφορετικό ταμπεραμέντο, πιο ζεστές θερμοκρασίες και δρομολόγια με
ιστορικό υπόβαθρο, καθώς και έντονο ρομαντικό στοιχείο. Η θάλασσα παίζει το δικό της
ρόλο στη θεματική ενότητα της Νότιας και Νοτιοδυτικής Ευρώπης, όμως δεν είναι το μοναδικό
στοιχείο που θα σας συναρπάσει.
__________

-

-

-

Μετακινήσεις με
αυτοκίνητο ή τρένο.
Ζεστά κλίματα το
καλοκαίρι και κρύες
θερμοκρασίες το
χειμώνα.
Ιστορικές πόλεις με
ιδιαίτερο lifestyle.
Καλή νυκτερινή ζωή.
Φύση που
χαρακτηρίζεται από
αμπελώνες, πεδιάδες,
βουνά και λίμνες.
Εξίσου ιδανικό ταξίδι
για ζευγάρια, παρέες
και οικογένειες με μικρά
παιδιά.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 - 10 βράδια (επέκταση 2-3 βράδια)
Ο συνδυασμός Ιταλίας – Γαλλίας, είναι σαν το συνδυασμό ενός καλού
κρασιού με ένα καταπληκτικό τυρί και φρούτα. Κάπως έτσι έχουμε πλάσει
την εικόνα αυτού του ταξιδιού στο μυαλό μας και θα σας δώσει την
ευκαιρία να ζήσετε το απόλυτο ρομάντζο σε κάποιες από τις καλύτερες
ιταλικές πόλεις και στη Γαλλική Ριβιέρα, που αποτελεί τον πιο hot
καλοκαιρινό προορισμό της Ευρώπης. Ιδιαίτεροι περιορισμοί δεν
υπάρχουν σε αυτό το ταξίδι και σας δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσετε από
την κεντρική Ιταλία και να καταλήξετε βόρεια, ή το αντίστροφο.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 βράδια
Οι πανέμορφες πόλεις του ιταλικού Βορρά σμίγουν θαυμάσια με τις
κοσμοπολίτικες περιοχές της Γαλλικής Ριβιέρας και συνθέτουν ένα
μοντέρνο παραμύθι που θα ξετυλίγεται καθημερινά μπροστά σας. Οι
ρομαντικές ιστορίες του παρελθόντος, το υπέροχο κρασί και η κουζίνα των
δύο πολύ ιδιαίτερων ευρωπαϊκών περιοχών που σας προτείνουμε θα σας
ξεναγήσουν σε ένα υπέροχο ταξίδι εξερεύνησης, που θα σας αφήσει τις
πιο γλυκές αναμνήσεις.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 – 12 βράδια (επέκταση +2 βράδια)
Χωρίς να υποτιμούμε τις υπόλοιπες περιοχές της Ιταλίας, η Βόρεια Ιταλία
είναι η ευρύτερη περιοχή που αγαπήσαμε περισσότερο από κάθε άλλη
στην Ιταλία και με κάθε ευκαιρία επιστρέφουμε εκεί, είτε για επαγγελματικά
ταξίδια, ή για ταξίδια αναψυχής. Η υπέροχη αρχιτεκτονική της, οι ατέλειωτοι
κάμποι, οι αμπελώνες και τα πετρόκτιστα μεσαιωνικά χωριά της, κάνουν τη
Βόρεια Ιταλία να ξεχωρίζει και την κάνουν να είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου.
Οδεύοντας, δε, βορειότερα προς τα σύνορα με την Αυστρία, θα έρθει
κανείς αντιμέτωπος με τις επιβλητικές Ιταλικές Άλπεις, σε ένα τοπίο από τις
ιστορίες που ακούγαμε παιδιά.
Με μια επέκταση στη Σλοβενία, σε πόλεις στα παράλια της Αδριατικής, το
ταξίδι σας θα αποκτήσει μια πολύ ξεχωριστή αίγλη.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 7 - 8 βράδια (επέκταση +4 βράδια)
Πρόκειται για ένα ταξίδι με έντονο το στοιχείο της καλοκαιρινής ξεγνοιασιάς,
σε περιοχές αρχοντικές, που παλαιότερα ήταν άπιαστο όνειρο για τους μη
γαλαζοαίματους. Παράλληλα, οι διαδρομές σας θα είναι πλημμυρισμένες
με πανέμορφες πόλεις, αρχαιολογικούς χώρους και υπέροχους λόφους με
θέα την υπέροχη θάλασσα.
Αν επιλέξετε να επεκτείνετε το ταξίδι σας προς τη Νότια Ιταλία και τη Σικελία,
θα ανακαλύψετε την άγρια ομορφιά που κρύβουν, θα ανακαλύψετε
ανθρώπους με πάρα πολλά κοινά μαζί μας, ενώ τα φαγητά και γλυκά που
θα δοκιμάζετε καθημερινά, θα αποτελέσουν ένα ονειρεμένο ταξίδι για τους
ουρανίσκους σας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 - 12 βράδια
Η Κροατία είναι γνωστή στους ποδοσφαιρόφιλους σαν
«ποδοσφαιρομάνα», ενώ για αυτούς που παρακολουθούν πολιτικά
ρεπορτάζ και ντοκιμαντέρ, είναι γνωστή για τους γιουγκοσλαβικούς
πολέμους. Οι λίγοι που είχαν την ευκαιρία να την ανακαλύψουν σε
ταξιδιωτικό υπόβαθρο, έχουν να λένε για μια καταπληκτική χώρα, φιλόξενη
και φτηνή, με φυσικά θεάματα που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από
άλλες χώρες, καθώς και θερινά θέρετρα που προσφέρουν μια βαλκανικού
τύπου «dolce vita».
Οι πιθανές επισκέψεις σας στη Σλοβενία και στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη θα
ανακαλύψετε νέες εικόνες που θα εμπλουτίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το
ταξίδι σας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 - 12 βράδια
Το ραδιόφωνο παίζει Γκόραν Μπρέγκοβιτς ή μουσικές από άλλες
πλανόδιες ορχήστρες και το αμάξι είναι έτοιμο να σας οδηγήσει σε μια
καταπληκτική ταξιδιωτική εμπειρία στην καρδιά των Βαλκανίων. Ανακαλύψτε
τις καλύτερες περιοχές που έχουν να επιδείξουν οι υπέροχες Σερβία,
Κροατία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη, σε ένα δρομολόγιο στην αιματοβαμμένη
ιστορία των τριών αυτών χωρών, αλλά και στην αιώνια ελπίδα που
κυριαρχεί, η οποία απορρέει από την παράδοση τους.
Εκτός από την υπέροχη παραδοσιακή μουσική, θα σας εντυπωσιάσει η
ιδιαίτερη κουζίνα τους και οι πολύ φιλόξενοι ντόπιοι.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 – 10 βράδια
Ετοιμαστείτε για ένα καταπληκτικό ταξίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου η
κάθε σας μέρα θα έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά, αναλόγως
φυσικού τοπίου και πλούσιες εναλλαγές βουνών και δασών, γραφικών
πόλεων και ιστορικών μνημείων. Πολλοί προτιμούν το παραλιακό τοπίο για
τις διακοπές τους, ενώ άλλοι το βουνό.. Σε αυτό το ταξίδι θα ζήσετε και τα
δύο, πραγματοποιώντας έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο συνδυασμό.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 5 – 7 βράδια
Ακολουθήστε μας σε ένα ταξίδι στο νησί των ιπποτών. Η Μάλτα είναι μια
πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων. Το έδαφος είναι ασβεστολιθικό και
δεν ευνοεί την ύπαρξη πηγών. Εντούτοις υπάρχει «αρκετό» πράσινο και
δύσκολα πιστεύει κανείς ότι υποφέρει από έντονη λειψυδρία. Το βραχώδες
τοπίο που περικυκλώνει το νησί, εναλλάσσεται με τις γεμάτες ζωντάνια
μικρές συνοικίες, όπου πάντοτε συμβαίνει κάτι, καθ’ όλη τη διάρκεια της
μέρας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 – 10 βράδια
Υπέροχη Ισπανία.. Μια Ευρωπαϊκή χώρα με πολύ διαφορετικές πολιτισμικές
επιρροές από τις υπόλοιπες. Από τα βασίλεια των περασμένων αιώνων,
στις επιδρομές από τους λαούς της βόρειας Αφρικής, μέχρι και τον πιο
πρόσφατο εμφύλιο πόλεμο, η Ισπανία έχει εξελιχθεί σε μια καταπληκτική
χώρα με πολύ ποιοτικό τουρισμό και εναλλαγή τοπίων. Γενικότερα η
Ισπανία δεν έχει ένα και μόνο χαρακτηριστικό γνώρισμα, ενώ και οι πόλεις
της διαδέχονται η μια την άλλη, ενθουσιάζοντας όσους τις επισκέπτονται.
Όλα όσα αναφέραμε, μας οδηγούν στο εξής συμπέρασμα: Ισπανία δεν
είναι μόνο η Μαδρίτη..

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 7 βράδια (επέκταση + 5-6 βράδια)
Η Καταλονία είναι ένα ξεχασμένο διαμάντι της Ιβηρικής Χερσονήσου και της
Ισπανίας. «Μα πώς γίνεται να το λέτε αυτό; Εκεί βρίσκεται και η
Βαρκελώνη», θα αναρωτηθείτε.. Εκεί είναι η ουσία αυτού που λέμε. Πολλοί
γνωρίζουν τη Βαρκελώνη, είτε λόγω του ποδοσφαίρου, είτε διαβάζοντας
τουριστικούς οδηγούς. Όλη η ουσία κρύβεται στην υπόλοιπη Καταλονία,
όπου θα συναντήσει κανείς υπέροχες μικρές πόλεις, κτισμένες πάνω στη
θάλασσα, χωριά όπου ακμάζουν οι τέχνες, καθώς και λογής-λογής
σπιτικές συνταγές, που προσδίδουν κάτι «βασιλικό» στο κάθε γεύμα σας.
Αυτό το ταξιδιωτικό πλάνο, που περιέχει και τη Βαρκελώνη, έχει σαν στόχο
να σας διδάξει και να σας ξεναγήσει σε όλα όσα προσπερνούν πολλοί, μη
γνωρίζοντας την ύπαρξη τους. Η δε επέκταση στην Ανδόρα και τη Γαλλία,
αποδεικνύουν ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 – 12 βράδια
Το ραδιόφωνο παίζει flamenco.. ίσως και fado, ενώ η μυρωδιά της ζεστής
σοκολάτας και του πορτογαλικού καφέ γεμίζουν την ατμόσφαιρα.. Φύγαμε
για ένα υπέροχο ταξίδι, επηρεασμένο από τις ιστορίες της Ιβηρικής
Χερσονήσου και το ρομαντισμό που αποπνέουν.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας θα έρθετε σε επαφή με τις ωραιότερες
ισπανικές και πορτογαλικές πόλεις, με υπέροχη φύση, μύθους, ιστορίες και
γεύσεις που θα σας συνεπάρουν, ενώ οι ρομαντικές βόλτες και
περιηγήσεις σας, θα ανανεώνουν συνεχώς το ενδιαφέρον σας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 – 10 βράδια (επέκταση +3 – 4 βράδια)
Η Πορτογαλία είναι σαν να ενώθηκαν πολλοί μικροί κόσμοι, σε ένα
πανέμορφο κράμα. Από τη μια είναι τα πυκνά δάση και τα βουνά και από
την άλλη οι πανέμορφες και απόκρημνες παραλίες. Είναι, όμως και οι
πανέμορφες πόλεις και χωριά, που θα δημιουργήσουν για σας μια
ιδιαίτερη περιπλάνηση, που όμοια της συναντά κανείς ακόμα πιο δυτικά,
στη Βραζιλία. Το άρωμα του καφέ, καθώς και η γλυκιά ευωδία των pasteis
(παραδοσιακές τάρτες) και της sangria, θα αποτελέσουν σημαντικό
κομμάτι της καθημερινότητας σας, όπως και πολλοί άλλοι μεζέδες της
τοπικής κουζίνας, ενώ οι νυκτερινές σας βόλτες θα χαρακτηρίζονται από
πανέμορφη μουσική.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 -12 βράδια
Η συγκεκριμένη ταξιδιωτική πρόταση έχει σαν βάση τις μια σύντομη
περιπλάνηση στην Πορτογαλία και μια μεγαλύτερη σε έκταση περιήγηση
στις Αζόρες Νήσους, οι οποίες λόγω των πλούσιων φυσικών θεαμάτων
τους χαρακτηρίζονται ως «Χαβάη του Ατλάντικού». Τα νησιά αυτά
αποτελούν ακόμα ένα μικρόκοσμο από αυτούς που συνθέτουν την
Πορτογαλία και οι εικόνες, εκτός από υπέροχες, δεν έχουν καμία σχέση με
ότι άλλο θα συναντήσετε στην ηπειρωτική Πορτογαλία.

ΑΓΓΛΙΑ
ΣΚΩΤΙΑ
ΟΥΑΛΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

____________________
Μεγάλη Βρετανία, αυτοκρατορίες, θρύλοι, ομίχλη και βροχή.. και πάντοτε πανέμορφη. Σε αυτή
τη θεματική ενότητα θα σας παρουσιάσουμε ταξιδιωτικές προτάσεις που θα σας βοηθήσουν
να ανακαλύψετε το καταπληκτικό αυτό μεγάλο νησί, καθώς και την Ιρλανδία.
Η πολύ ιδιαίτερη ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας, με κατακτήσεις από τους Ρωμαίους και
ακολούθως από τους Σάξονες, τους Βίκινγκς και τους Νορμανδούς, καθώς και με τη
δημιουργία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας που απλωνόταν τόσο βαθιά στην Ανατολή και τη
Δύση, που σε αυτή την αυτοκρατορία «ο ήλιος δεν έδυε ποτέ..».
__________

-

-

Μετακινήσεις με
αυτοκίνητο ή τρένο.
Ζεστά κλίματα το
καλοκαίρι και κρύες
θερμοκρασίες το
χειμώνα.
Ιστορικές πόλεις με
ιδιαίτερο lifestyle.
Καλή νυκτερινή ζωή.
Φύση που
χαρακτηρίζεται από
πεδιάδες και λόφους.
Εξίσου ιδανικό ταξίδι
για ζευγάρια, παρέες
και οικογένειες με μικρά
παιδιά.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 -12 βράδια
Η Αγγλία είναι μια παρεξηγημένη χώρα. Όλοι γνωρίζουν το Λονδίνο και το
Μάντσεστερ (για διαφορετικούς, βέβαια, λόγους), όμως αγνοούν ότι η
αγγλική επαρχία κρύβει διαμάντια. Σε αυτό το ταξίδι ξετυλίγονται μπροστά
σας οι υπέροχοι μύθοι του «μεγάλου νησιού», καθώς και οι καλύτερες
οδικές διαδρομές του, οι οποίες θα σας οδηγήσουν σε λιγότερο γνωστές
πόλεις μεν, πανέμορφες και πολύ ξεχωριστές δε.
Και μην ξεχνάτε.. Όταν ακούτε την ονομασία «Αγγλία», μην σκέφτεστε τη
Βασίλισσα, το βραστό και τη βροχή. Σκεφτείτε τους Beatles και Rolling
Stones, την ακαταμάχητη μπίρα και το θρυλικό fish ‘n’ chips!

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 -10 βράδια
Το συγκεκριμένο road trip, αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες
ταξιδιωτικές εμπειρίες που μπορεί να πραγματοποιήσει κανείς στη Μεγάλη
Βρετανία, αφού συνδυάζει πανέμορφες πόλεις και χωριά με υπέροχα
φυσικά τοπία, πεζοπορίες, ιστορικά, πολιτιστικά, καθώς και διασκεδαστικά
αξιοθέατα, που ταιριάζουν σε όλους τους συμμετέχοντες του ταξιδιού,
ανεξαρτήτως ηλικίας.
Για τους φίλους του ουίσκι, το ταξίδι αυτό αποτελεί μια πολύ ιδιαίτερη
εμπειρία, αφού στη Σκωτία παράγονται κάποια από τα καλύτερα ουίσκι
στον κόσμο και μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με την ιστορία του
συγκεκριμένου εμβληματικού ποτού, καθώς και με τις διάφορες μεθόδους
παραγωγής.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 - 12 βράδια
Ένα ιδιαίτερο road trip για τους λάτρεις της φύσης, της φωτογραφίας, του
βουνού και των πιο δύσβατων δρόμων. Κατά τη διάρκεια αυτού του
ταξιδιού θα έρθετε σε επαφή όχι μόνο με περιοχές που δεν φανταζόσασταν
πως υπήρχαν στην πραγματικότητα, αλλά και με τον ξεχασμένο εξερευνητή
μέσα σας. Τα πετρώδη βουνά, τα ερείπια κάστρων και αβαείων συνθέτουν
εικόνες με άγρια και απόκοσμη ομορφιά, την οποία θα ανακαλύψετε
οδηγώντας ή πραγματοποιώντας εξαιρετικές πεζοπορίες στη φύση και
από το πουθενά θα εμφανίζονται μπροστά σας τα μικρά χαρακτηριστικά
πανδοχεία και οι ταβέρνες, οι οποίες με όχημα το φαγητό και τα
παραδοσιακά ποτά θα σας ξεναγήσουν στους θρύλους της Μεγάλης
Βρετανίας.

s

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 -10 βράδια
Cut a stout, black thorn to banish ghosts and goblins
A brand-new pair of brogues to rattle over the bogs
And frighten all the dogs on the rocky road to Dublin
A-one, two, three, four, five
Hunt the hare and turn her down the rocky road
And all the ways to Dublin, whack, follol de-dah

Το πιο πάνω απόσπασμα του θρυλικού τραγουδιού των DUBLINERS “The rocky
road to Dublin” αποτελεί μια μικρή εισαγωγή στην ιρλανδική παράδοση, τους
μύθους, τη χαρακτηριστική ομιλία των ντόπιων, καθώς και την «τρέλα» και το
ταπεραμέντο που τους χαρακτηρίζει.
Η Ιρλανδία είναι μια ταλαιπωρημένη χώρα και με συνεχή διαμάχη με την Αγγλία
και τη Βόρεια Ιρλανδία (κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου). Είναι όμως και μια
πανέμορφη χώρα, στην οποία ζουν ακόμη οι μύθοι και η παράδοση των
Κελτών, το ουίσκι και η μπίρα ρέουν άφθονα και η νυκτερινή ζωή στις διάφορες
pubs και μουσικές σκηνές, θα σας βοηθήσουν να έρθετε σε επαφή με όλα όσα
κάνουν την Ιρλανδία να ξεχωρίζει σαν ένας καταπληκτικός τουριστικός
προορισμός.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ

____________________
Το συγκεκριμένο θεματικό θα αποτελέσει μια ιδιαίτερη περιήγηση στις Σκανδιναβικές Χώρες, τη
Δανία και την Ισλανδία, τις χώρες που γέννησαν κάποιους από τους μεγαλύτερους
πολεμιστές, θαλασσοπόρους και εξερευνητές της ανθρωπότητας, ενώ δημιούργησαν και μια
ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, που εμπνέει ακόμη και σήμερα.
Χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ρωσία και η Ουκρανία, ακόμη και περιοχές όπως η Σικελία
δεν θα ήταν ποτέ αυτές που γνωρίζουμε σήμερα, εάν δεν ερχόντουσαν σε επαφή με τους
συγκεκριμένους ανθρώπους.
Σημαντικό και εξίσου σημαντικό με τα αξιοθέατα, είναι το στοιχείο της φύσης, αφού οι χώρες
αυτές έχουν να επιδείξουν συγκλονιστικά φυσικά υπερθεάματα.
__________

-

-

-

Μετακινήσεις με
αυτοκίνητο ή τρένο.
Δροσερά κλίματα το
καλοκαίρι και βαριά
χιονόπτωση το
χειμώνα.
Ιστορικές πόλεις με
ιδιαίτερο lifestyle.
Φύση που
χαρακτηρίζεται από
βουνά, φιόρδ,
πεδιάδες και λόφους.
Εξίσου ιδανικό ταξίδι
για ζευγάρια, παρέες
και οικογένειες με μικρά
παιδιά.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 10 - 12 βράδια
Είχαμε την τύχη στη ζωή μας να ταξιδέψουμε πολύ, πάρα πολύ και όχι λόγω
επαγγέλματος (θα εκπλαγείτε με το πόσοι συνάδελφοι μας δεν ταξιδεύουν). Έχουμε
δει τόσες χώρες, σε αρκετές ηπείρους, χώρες με ζέστη, κρύο, βροχή και άνεμο.
Αυτή, όμως, η χώρα, η οποία μας έκανε απίστευτη εντύπωση, ήταν η Νορβηγία και
εκεί έχουμε πραγματοποιήσει το πιο αξέχαστο (και αλλοπρόσαλλο) road trip της
ζωής μας.
Τα φυσικά υπερθεάματα που θα συναντήσετε, η εναλλαγή των τοπίων, τα βουνά,
οι λίμνες, τα χρώματα των μικρών παραθαλάσσιων χωριών και πόλεων και άλλα
χαρακτηριστικά της χώρας, κάνουν τη Νορβηγία έναν από τους καλύτερους
τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο και σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι
μοναδικό!

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 - 10 βράδια
Καλωσορίσατε στη χώρα της εταιρείας ΙΚΕΑ.. Πλάκα κάνουμε! Καλή η ΙΚΕΑ, μας
βοήθησε να δώσουμε και τον «ευφάνταστο» τίτλο στο κείμενο μας, αλλά η Σουηδία
έχει πολύ περισσότερα να προσφέρει. Πρόκειται για μια αρχοντική, αυτοκρατορική
θα έλεγε κάποιος, χώρα, με υπέροχη φύση, πανέμορφες πόλεις και μεγάλη ιστορία.
Εκτός από την ομορφιά της, η Σουηδία έχει να προσφέρει πάρα πολλές
δραστηριότητες, τόσο στις πόλεις, όσο και στη φύση, δίνοντας σας την ευκαιρία να
γεμίσετε τις μέρες σας με τον καλύτερο τρόπο, ενώ τα τελευταία χρόνια η κουζίνα
της χώρας έχει αναβαθμιστεί και σας συστήνουμε να δοκιμάσετε όσες
περισσότερες παραδοσιακές συνταγές μπορείτε.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 - 10 βράδια
Η Δανία είναι μια από τις ομορφότερες και ιστορικότερες χώρες της Ευρώπης,
αφού είναι από τις χώρες όπου έδρασαν οι ξακουστοί Βίκινγκς, οι τρομεροί
πολεμιστές που άφησαν το στίγμα τους στις πιο σημαντικές χώρες της Ευρώπης,
ενώ συνέβαλαν τα μέγιστα στη δημιουργία χωρών που γνωρίζουμε σήμερα όπως
η Ρωσία, η Ουκρανία κτλ.
Η Δανία είναι πανέμορφη, πολύχρωμη και διαθέτει φύση που σκλαβώνει και οι φίλοι
της φωτογραφικής τέχνης θα έχουν σίγουρα πολλά θέματα για να
απαθανατίσουν, ενώ η χώρα αποτελεί παράδεισο και για όσους ψάχνουν για
δραστηριότητες στη φύση. Επίσης, η Δανία αποτελεί μια από τις πιο χαρούμενες
χώρες στον κόσμο και αυτό από μόνο του αποτελεί πρόκληση – πρόσκληση για να
την επισκεφθεί κανείς.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 - 10 βράδια
Αρχίζουμε να γράφουμε το κείμενο μας με κάτι που πρέπει να είναι ξεκάθαρο
εξαρχής: Τα νησιά Φερόε δεν είναι για όλους! Όχι, δεν αποκλείουμε κανέναν, ούτε
θέλουμε να αλλάξουμε τα σχέδια που ίσως κάνετε για αυτή τη μικρή γεωγραφική
περιοχή. Από την άλλη, όμως, δεν θέλουμε να «πάρουμε κανέναν στο λαιμό μας».
Συνεχίζοντας, τα νησιά Φερόε είναι ένας φωτογραφικός παράδεισος, αφού
πρόκειται για ένα μέρος όπου κουμάντο κάνει η φύση και οι άνθρωποι απλώς
υπακούν στις προσταγές της. Σε μια κουβέντα που είχαμε με έναν συνεργάτη μας
στη Δανία, ο οποίος δραστηριοποιείται με τον τουρισμό στα νησιά, μας είπε το
αξεπέραστο «ακόμα και να μην το κουνήσει κανείς καθόλου από τη θέση του, μια
μέρα στα νησιά Φερόε είναι σαν δύο εβδομάδες σε οποιοδήποτε άλλο προορισμό».
Μάλλον υπερβολικό, όμως έχει σίγουρα μια μεγάλη δόση αλήθειας, αφού τα
φυσικά υπερθεάματα, τα βουνά, οι βράχοι, η άγρια θάλασσα και τα διάφορα είδη
άγριας ζωής, παίζουν, για τα μάτια σας και μόνο, την παράσταση της ζωής τους.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 8 - 10 βράδια
Για όσους δεν γνωρίζουν από Σκανδιναβική Μυθολογία, η Βαλχάλα ήταν μια μυθική
αίθουσα στην τοποθεσία Άσγκαρντ, όπου βασίλευε ο Θεός Όντιν. Σε εκείνη την
αίθουσα θα κατέληγαν όσοι πολεμιστές έβρισκαν δοξασμένο θάνατο σε μάχη. Ο
παραλληλισμός με την Ισλανδία έγινε λόγω του ότι στη συγκεκριμένη χώρα πάνε
μόνο όσοι είναι έτοιμοι να την ανακαλύψουν και να αντέξουν το δύσβατο τοπίο, οι
σκληραγωγημένοι, δηλαδή, ταξιδιώτες.
Όσο δύσβατη είναι η Ισλανδία, τόσο πανέμορφη είναι παράλληλα και με τόσο
εντυπωσιακά φυσικά θεάματα, δεν είναι δύσκολο να κατανοήσει την αγέρωχη πίστη
των Σκανδιναβών στο Πάνθεο τους . Οι δύσκολες οδικές διαδρομές δίνουν και
παίρνουν, η ανάβαση με τα πόδια σε βράχους, οι λάσπες, οι πέτρινοι δρόμοι,
οδηγούν σε πανύψηλους καταρράκτες, καθώς και στις πασίγνωστες θερμές πηγές,
απ’ όπου θα βγείτε σαν καινούριοι άνθρωποι. Πρόκειται για ένα ταξίδι γεμάτο
εμπειρίες, για γερά πνευμόνια και μια κάπως διεστραμμένη λαχτάρα για
ανακάλυψη.

