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

Enter the New World
Σας παρουσιάζουμε τη Βόρεια Αμερική, την
ήπειρο που ανακαλύφθηκε λόγω της
επεκτατικής πολιτικής των ευρωπαϊκών
αυτοκρατοριών και αποτέλεσε το Νέο Κόσμο.
Στην ήπειρο αυτή, έχετε την ευκαιρία να
πραγματοποιήσετε κάποια από τα καλύτερα
road trips και να οδηγήσετε κάποιες από τις
ομορφότερες οδικές διαδρομές στον κόσμο,
ενώ θα σας συνεπάρει και η ιδιαίτερη χλιδή που
τη χαρακτηρίζει.
Λόγω του μεγέθους της ηπείρου, είναι αδύνατο
να προσδιορίσουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά
της, όμως το μόνο σίγουρο είναι, πως θα τη
λατρέψετε.
Ελάτε να ανακαλύψουμε το Νέο Κόσμο και να
θυμάστε:
Δεν υπάρχει ταξίδι που δεν μπορούμε να
σχεδιάσουμε.

ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ
ΜΕΡΙΛΑΝΤ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ
ΟΧΑΙΟ
ΜΙΣΙΓΚΑΝ
ΟΝΤΑΡΙΟ
ΚΕΜΠΕΚ
ΒΕΡΜΟΝΤ
ΝΙΟΥ ΧΑΜΣΑΪΡ
ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗ
NEA YORKH

____________________
Βρίσκεστε σε μια από τις πιο ιστορικές γεωγραφικές περιοχές της Βόρειας Αμερικής, η οποία, εκτός από ιστορικά
γεγονότα και πολέμους, έχει να επιδείξει και δύο πανέμορφες πρωτεύουσες, την Ουάσινγκτον Ντι Σι των ΗΠΑ και την
Οτάβα του Καναδά.
Οι οδικές διαδρομές μεταξύ των πόλεων, οι ιδιαίτερες στάσεις που μπορείτε να πραγματοποιήσετε, καθώς και οι
υπέροχες πόλεις που θα συναντήσετε, είναι μερικοί από τους λόγους που κάνουν την εν λόγω γεωγραφική περιοχή
μια από τις ομορφότερες στον κόσμο.
_____________

-

-

Μετακινήσεις με
αυτοκίνητο, λεωφορείο
ή τρένο.
Δροσερά κλίματα το
καλοκαίρι και χιόνια το
χειμώνα.
Ιστορικές πόλεις
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: 12-15 βράδια
Θα μπορούσε κανείς να ονομάσει τη συγκεκριμένη ταξιδιωτική πρόταση
«κλασικές ΗΠΑ» ή «κλασική Αμερική» και δεν θα είχε άδικο, αφού το
χαρακτηριστικό γνώρισμα που έχει αυτή η γεωγραφική περιοχή, είναι το
ιστορικό στοιχείο που έχει να κάνει με τα γεγονότα που οδήγησαν στην
ίδρυση των ΗΠΑ. Πολλά από τα στοιχεία του επταετούς πολέμου μεταξύ
Άγγλων και Γάλλων (στην αμερικανική ήπειρο), καθώς και του πολέμου της
αμερικανικής ανεξαρτησίας είναι διάσπαρτα στις περιοχές που θα
επισκεφθείτε, ενώ σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε μια
επέκταση ταξιδιού στις επαρχίες Οντάριο και Κεμπέκ του Καναδά.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 12-15 βράδια
Ο συγκεκριμένος συνδυασμός υπήρξε μέρος άλλων ταξιδιών μας και
πραγματικά αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα κομμάτια τους, αφού οι
μικρές και μεγάλες πόλεις που θα επισκεφθείτε χαρακτηρίζονται από τη
φύση, τη ξύλινη αρχιτεκτονική και χρώματα που παρασέρνουν.
Σας προτείνουμε ακόμα, να κάνετε μια επέκταση στην καναδική επαρχία
του Κεμπέκ, όπου θα ζήσετε ένα μικρό παραμύθι.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 - 17 βράδια
Το συγκεκριμένο road trip δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα αυτών που τους ενδιαφέρει η φύση, η ιστορία, καθώς και οι
μαγικές οδικές διαδρομές. Αν και θα μπορούσε να γίνει και πιο σύντομο,
πιστεύουμε πως ο αριθμός ημερών που σας προτείνουμε, θα σας δώσουν
και αρκετό χρόνο, τόσο για τα αξιοθέατα, όσο και για άλλες
δραστηριότητες, όπως τα ψώνια.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 12 - 15 βράδια
Ο Καναδάς, αν και αποτελεί ένα ανεξάρτητο κράτος, έχει μια ανεξήγητα
μεγάλη λατρεία για τις Βασίλισσες της Αγγλίας, Ελισάβετ και Βικτόρια. Από
φλιτζάνια, μέχρι μπλούζες και από ονόματα ξενοδοχείων μέχρι σταθμούς
πλοιαρίων και πλατείες, τα ονόματα των συγκεκριμένων Βασιλισσών είναι
παντού, ακόμα και εκεί που δεν το περιμένει κανείς, όπως στη γαλλόφωνη
επαρχία του Κεμπέκ. Οι δύο αυτές επαρχίες έχουν να επιδείξουν έναν
αξιοζήλευτο φυσικό πλούτο, πανέμορφες πόλεις και διαδρομές, ενώ εκεί θα
ανακαλύψει κανείς πολλά σημαντικά κομμάτια της καναδικής ιστορίας και
κουλτούρας.
Η δε αμερικανική πολιτεία του Βερμόντ, δένει τέλεια με το συγκεκριμένο
ταξίδι, τόσο γεωγραφικά, όσο και σε θέμα ομορφιάς και αξιοθεάτων.

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ
ΤΕΝΕΣΙ
ΚΕΝΤΑΚΙ
ΜΙΖΟΥΡΙ
ΦΛΟΡΙΝΤΑ
ΑΛΑΜΠΑΜΑ
ΜΙΣΙΣΣΙΠΙ
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ
ΤΕΞΑΣ
____________________
Η συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη έχει ένα ταλαιπωρημένο παρελθόν, βαμμένο με το κόκκινο του πολέμου και το
λευκό της κυριαρχίας των λευκών εμπόρων σκλάβων. Σήμερα οι πολιτείες που απαρτίζουν τη γεωγραφική ζώνη, δεν
θυμίζουν σε τίποτα το παρελθόν, αποτελούν πολυπολιτισμικά κέντρα, ενώ με την ανάπτυξη της γεωργίας και
κτηνοτροφίας, οι περιοχές αυτές κρατούν τα ινία στη μαγειρική και στη παραγωγή ουίσκι (και όχι μόνο).
_____________

-

-

Μετακινήσεις με
αυτοκίνητο, λεωφορείο
ή τρένο.
Ζεστά κλίματα και
υγρασία
Ιστορικές πόλεις
Ήπια νυκτερινή ζωή σε
ορισμένες περιοχές, ή
πιο έξαλλη σε άλλες.
Φύση που
χαρακτηρίζεται από
ποτάμια και αειθαλή
δέντρα.
Εξίσου ιδανικό ταξίδι
για ζευγάρια, παρέες
και οικογένειες με μικρά
παιδιά.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 - 18 βράδια
Ο αμερικανικός Νότος αποτελεί σημείο αναφοράς για φυσιολάτρες,
καλοφαγάδες και υπό προϋποθέσεις για μηχανόβιους, οι οποίοι θα
ζήσουν πολύ ιδιαίτερες εμπειρίες σε πόλεις χαμένες κάπου στον χρόνο, με
τα δικά τους ήθη και έθιμα, καθώς και έντονο άρωμα καπνού, αφού εκεί η
τέχνη του barbecue είναι (κυριολεκτικά) θρησκεία. Είτε με το παραδοσιακό
dry rub, την άλμη ή ακόμη τη χρήση μουστάρδας, η κάθε περιοχή έχει τα
δικά της «εργαλεία» για τελειοποίηση της γεύσης. Επίσης, στα περισσότερα
μπαρ μπορείτε να ακούσετε συνδυασμούς ροκ / μπλουζ μουσικής και να
δοκιμάσετε κάποια από τα καλύτερα ουίσκι στον κόσμο, όπως το
φημισμένο Pappy Van Winkle.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 – 18 βράδια
Η «ηλιόλουστη» πολιτεία της Φλόριντα, δεν είναι σαν τις άλλες.. Έχει έναν
δικό της ξέγνοιαστο χαρακτήρα, άλλο ταμπεραμέντο, άλλες γεύσεις και
χρώματα και αυτό απορρέει από το μεγάλο αριθμό μεταναστών από τα
νησιά της Καραϊβικής και κυρίως την Κούβα.
Το συγκεκριμένο road trip είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, κάθε
μέρα θα ανακαλύπτετε κάτι καινούριο, ενώ η κρουαζιέρα στις Μπαχάμες
θα αποτελέσει ένα απίθανο κερασάκι στην τούρτα.
Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να συνδυάσετε το συγκεκριμένο ταξίδι με τη Νέα
Υόρκη.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 – 17 βράδια
Η Κουβανοί λένε χαριτολογώντας «ένας έμπειρος κολυμβητής μπορεί να
κολυμπήσει μέχρι τις ακτές της Φλόριντα». Αν και δεν πρόκειται να το
δοκιμάσουμε, σας ενημερώνουμε πως υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για να
συνδυάσει κανείς αυτές της δύο περιοχές, χωρίς απαραίτητα να κινδυνέψει
να πνιγεί.
Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα ταξίδια που μπορεί να πραγματοποιήσει
κανείς, αφού το στοιχείο της επανάστασης και η ανεμελιά της Κούβας
σμίγουν με την ιδιαίτερη ζωή της Φλόριντα και δημιουργούν εικόνες που
δεν θα ξεχαστούν εύκολα.
Μια πολύ καλή επιλογή, είναι να προσθέσετε στο ταξίδι σας και τη Νέα
Υόρκη.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 12 – 15 βράδια
Η Κούβα είναι μια ταλαιπωρημένη χώρα, αλλά ακόμα και οι πληγές ενός
παρελθόντος με δικτατορίες, επαναστάσεις και διεθνή εμπάργκο,
προσδίδουν γοητεία και μια άγρια ομορφιά, που πολύ δύσκολα θα
συναντήσετε αλλού.
Συγκριτικά με άλλα ταξίδια που περιλαμβάνουν την Κούβα, το συγκεκριμένο
είτε θα περιλαμβάνει μόνο την Κούβα, ή η Κούβα θα είναι το κεντρικό
σημείο αναφοράς. Παραλίες, φύση, δάση, καπνοφυτείες και πλανόδιες
μπάντες, είναι μόλις ορισμένα από τα πολλά πανέμορφα χαρακτηριστικά
που θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 12 – 15 βράδια
Πανέμορφο, γεμάτο χρώμα και ανεβασμένη διάθεση.. Το Πουέρτο Ρίκο, ή
«πλούσιο λιμάνι» όπως σημαίνει η ονομασία του στα Ελληνικά, αποτελεί
έναν τροπικό παράδεισο, με καταπληκτικούς ντόπιους και εξαιρετικές
τουριστικές υποδομές. Ανήκει στις ΗΠΑ σαν υπερπόντια κτήση, χωρίς να
συμμετέχει στην εξωτερική πολιτική και άμυνα της χώρας και εκεί θα πάρετε
μια γεύση από Λατινική Αμερική, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψετε πολύ
νοτιότερα. Τα τροπικά δάση και οι φανταστικές παραλίες, η γεμάτη ρυθμό
νυκτερινή ζωή και η κουζίνα του νησιού, είναι σε θέση να καταπλήξουν
ακόμη και τους πιο έμπειρους ταξιδιώτες, ενώ από εκεί αναχωρούν οι
καλύτερες κρουαζιέρες με προορισμό την Καραϊβική, κάτι που αξίζει να
«εκμεταλλευτείτε»!

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 13 – 17 βράδια
Το Μεξικό είναι χωρισμένο σε διαφορετικούς κόσμους, πολύ διαφορετικούς
μεταξύ τους. Υπάρχει για παράδειγμα η Τσιουάουα, στα σύνορα με τις
ΗΠΑ, όπου ο κίνδυνος είναι περισσότερο από ορατός, ενώ υπάρχει και η
Κιντάνα Ρο, ένας τουριστικός παράδεισος, που θα σας οδηγήσει στα
ομορφότερα μνημεία του πολιτισμού των Μάγια και οι κατάξανθες
παραλίες μοιάζουν να είναι απάτητες. Η Κιντάνα Ρο αποτελεί ένα από τα
best sellers της εταιρείας μας, διότι εκτός από πανέμορφη, μπορεί να
αποτελέσει μέρος πολλών συνδυασμών, όπως ενός ταξιδιού στις ΗΠΑ και
την Κούβα.

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
ΝΕΒΑΔΑ
ΑΡΙΖΟΝΑ
ΝΕΟ ΜΕΞΙΚΟ

____________________

Οι νοτιοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ αποτελούν τη γεωγραφική ζώνη που σήμανε την αρχή της
επιθετικής οικονομίας της χώρας, οι πολιτείες αυτές, με πρώτη και σημαντικότερη την
Καλιφόρνια πρωτοπορούν σε πολλούς τομείς, όπως η τεχνολογία και ο τουρισμός, ενώ στα
βουνά και τις ερήμους τους συναντά κανείς απομεινάρια της άγριας Δύσης. Στις πολιτείες
αυτές μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει ίσως τα ομορφότερα road trips στον κόσμο, αφού
τα καταπληκτικά τοπία διαδέχονται το ένα το άλλο και οδηγούν σε κοσμοπολίτικες πόλεις,
όπου θα αισθανθείτε σαν σταρ του σινεμά.
_____________

-

-

Μετακινήσεις με
αυτοκίνητο, λεωφορείο
ή τρένο.
Ζεστά κλίματα
Κοσμοπολίτικες πόλεις
Ήπια νυκτερινή ζωή σε
ορισμένες περιοχές, ή
πιο έξαλλη σε άλλες.
Φύση που
χαρακτηρίζεται από
θάλασσες, βουνά,
δάση, πετρώματα και
ερήμους
Εξίσου ιδανικό ταξίδι
για ζευγάρια, παρέες
και οικογένειες με μικρά
παιδιά.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 12 – 16 βράδια
Όπως σας έχουμε προϊδεάσει στο εισαγωγικό κείμενο, η Καλιφόρνια θα
αποτελέσει το μεγαλύτερο σημείο αναφοράς στη νέα μας θεματολογία.
Αυτό είναι λογικό, μιας και η συγκεκριμένη πολιτεία αποτελεί την
ομορφότερη πολιτεία των ΗΠΑ, διαθέτει εξαιρετικά πλούσια εναλλαγή
τοπίου, με τα βουνά και τα δάση να διαδέχονται τις υπέροχες παραλιακές
πόλεις και το ενδιαφέρον σας θα ανανεώνεται συνεχώς.
Η συγκεκριμένη ταξιδιωτική πρόταση μπορεί να συνδυαστεί με τις πολιτείες
Νεβάδα και Νέα Υόρκη, οι οποίες θα δώσουν μια διαφορετική νότα στο
ταξίδι σας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 – 23 βράδια
Η Καλιφόρνια σε όλο της το μεγαλείο στο (ίσως) καλύτερο road trip στον
κόσμο, όπου το ένα εντυπωσιακό φυσικό υπερθέαμα διαδέχεται το άλλο
και θα ζήσετε στιγμές, που ανάλογες τους βλέπει κανείς μόνο στις ταινίες
του Χόλυγουντ. Η νοσταλγία μας την ώρα που γράφαμε αυτό το κείμενο
δεν περιγράφεται, αφού είναι σαν να περιγράφουμε ένα κομμάτι της ψυχής
μας. Οι παραλίες ξαφνικά οδηγούν σε βουνά και αυτά με τη σειρά τους σε
λίμνες χαμένες ανάμεσα στα δάση και μεγαλοπρεπή ξενοδοχεία, που το
βράδυ ανάβουν μικρές εστίες φωτιάς, σαν υπαίθρια τζάκια, προσδίδοντας
ακόμη περισσότερο ρομαντισμό στην εμπειρία σας.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 12 – 15 βράδια
Αν και θεωρούμε πως αξίζει να αφιερώσει κανείς αρκετές μέρες για ένα
ταξίδι στις ΗΠΑ, υπάρχουν κάποιες ταξιδιωτικές προτάσεις για τις οποίες
δεν χρειάζεται κανείς πολλές μέρες. Εδώ μπαίνει στο παιγνίδι το
Californication+, με επιρροή ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια.
Η συγκεκριμένη ταξιδιωτική πρόταση θα σας ξεναγήσει στις ακτές της
νοτιοανατολικής Καλιφόρνια, με τις κοσμοπολίτικες πόλεις να σας
προσκαλούν να ζήσετε ένα κομμάτι από τη ζωή των σταρ. Η μαγική
συνέχεια θα σας βρει στις πολιτείες Νεβάδα και Αριζόνα, όπου η χλιδή
εναλλάσσεται με την άγρια φύση που παραπέμπει στις ταινίες western.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 – 20 βράδια
Αν υπάρχει ένα μακρινό μέρος του πλανήτη μας, το οποίο όλοι,
ανεξαρτήτως εθνικότητας, χρώματος, κουλτούρας, θρησκείας και
ενδιαφερόντων, ονειρευόμαστε να επισκεφθούμε, αυτή είναι η Χαβάη.
Τα νησιά που την απαρτίζουν αποτελούν επίγειους παραδείσους, με
εξαιρετικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, υπέροχους χαμογελαστούς
ντόπιους και φύση που κόβει την ανάσα. Α, και surfing, για το οποίο
αποτελεί «Μέκκα» και κάθε χρόνο γεμίζει με επίδοξους θρύλους του
συγκεκριμένου σπορ. Η Χαβάη μπορεί να συνδυαστεί τέλεια με το μικρό (ή
μεγάλο, αναλόγως των διαθέσιμων ημερών) πανόραμα Καλιφόρνιας και
το ταξίδι σας θα μπορούσε να επεκταθεί στη Νεβάδα ή στη Νέα Υόρκη.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 15 – 20 βράδια
Τα λατρεύει κανείς, ή τα μισεί.. Ένα είναι σίγουρο.. Όλοι έχουν δει, έστω
αποσπασματικά, μια ταινία spaghetti western. Το συγκεκριμένο
κινηματογραφικό είδος εμφανίστηκε στο παγκόσμιο στερέωμα στα μέσα
της δεκαετίας του 60 και έκτοτε έχει φανατικούς θαυμαστές. Το spaghetti
στην ονομασία προέρχεται από το γεγονός ότι οι ταινίες ήταν ιταλικές
παραγωγές και οι σκηνοθέτες (δείτε Sergio Leone) ήταν επίσης Ιταλοί. Αν
και οι σκηνές γυρίζονταν σε στούντιο και σε εξωτερικές τοποθεσίες στην
Ευρώπη, οι κοιλάδες της Αριζόνα και οι έρημοι της Νεβάδα αποτελούν ένα
απίστευτο φυσικό σκηνικό για ταινίες western και εκεί ζωντανεύουν οι
θρύλοι των καουμπόηδων.
Το επόμενο σκέλος του ταξιδιού μπορεί να γίνει στις ακτές της
νοτιοανατολικής Καλιφόρνια, ώστε να ζήσετε κάτι εντελώς διαφορετικό,
ενώ το ταξίδι σας μπορεί να επεκταθεί στη Νέα Υόρκη.

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ
ΟΡΕΓΚΟΝ
ΑΙΝΤΑΧΟ
ΜΟΝΤΑΝΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΑΛΜΠΕΡΤΑ

____________________

Οι βορειοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ είναι λιγότερο κοσμοπολίτικες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
υστερούν σε ομορφιά. Το αντίθετο μάλιστα. Η άγρια ομορφιά που τις χαρακτηρίζει, καθώς και
το φυσικό περιβάλλον, κάνουν τις πολιτείες αυτές να ξεχωρίζουν έναντι άλλων, καθώς είναι σε
θέση να προσφέρουν εμπειρίες που μόνο εκεί μπορεί να ζήσει κάποιος. Με το νοτιοδυτικό
Καναδά ακριβώς από πάνω, καθώς και την Αλάσκα, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό, που
ναι μεν δεν είναι για όλους, όμως εντυπωσιάζει με την ομορφιά του.
_____________

-

-

Μετακινήσεις με
αυτοκίνητο, λεωφορείο
ή τρένο.
Δροσερά προς κρύα
κλίματα
Όμορφες πόλεις
Ήπια νυκτερινή ζωή
Φύση που
χαρακτηρίζεται από
θάλασσες, βουνά,
δάση, παγετώνες και
πετρώματα
Ιδανικό ταξίδι για
ζευγάρια που θέλουν
να ζήσουν την
περιπέτεια

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 16 – 21 βράδια
Όταν επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά τους προορισμούς της νέας μας
ταξιδιωτικής πρότασης, πέρα από το δέος που αισθανθήκαμε, νιώσαμε μια
περίεργη οικειότητα, ίσως λόγω του δροσερού προς κρύου κλίματος και
του πρασίνου της φύσης. Πρόκειται για μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία,
η οποία θα σας παρέχει μια ιδιαίτερη ξενάγηση στα καλύτερα κομμάτια των
περιοχών που αναφέραμε στον τίτλο, ενώ μια πολύ καλή ιδέα θα ήταν να
κάνετε μια επέκταση στην Αλάσκα, όπου κουμάντο κάνει η φύση και ο
άνθρωπος απλά υπακούει και προσαρμόζεται.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 16 – 21 βράδια
Η Αλάσκα είναι ένας κόσμος αλλιώτικος, άγριος, αλλά και πανέμορφος..
Λίγοι είναι αυτοί που επέλεξαν να «χτίσουν» τη ζωή τους εκεί και ακόμα πιο
λίγοι αυτοί που τα κατάφεραν. Η ζωή εκεί είναι από τη μια πολύ πιο απλή,
αλλά συνάμα και πολύπλοκη, αφού πρέπει κάποιος να ακολουθήσει
κάποια βήματα, χωρίς τα οποία δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Στα του
τουρισμού, οι γραφικές οδικές διαδρομές, τα φυσικά υπερθεάματα και τα
πυκνά δάση, κρύβουν συνεχώς εκπλήξεις για όσους έχουν ταξιδιάρα ψυχή.
Έχετε δει ποτέ αρκούδα να περιμένει υπομονετικά για το σολομό να
κολυμπήσει κόντρα στο ρεύμα και να τον αρπάζει με συνοπτικές
διαδικασίες; Στην Αλάσκα αυτό αποτελεί σύνηθες και επιβλητικό θέαμα.
Μια πολύ καλή επιλογή είναι να επεκτείνετε το ταξίδι σας στα καναδικά
Βραχώδη Όρη, των οποίων η ομορφιά δεν ξεχνιέται με τίποτα.

Προτεινόμενη διάρκεια ταξιδιού: 20 - 25 βράδια
Πολλοί είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν τον Καναδά σαν μια λίγο
διαφορετική βερσιόν των ΗΠΑ και εν μέρει έχουν δίκαιο.. Εκεί που κατανοεί
κάποιος τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο τεράστιων χωρών είναι όταν
αφιερώσει στον Καναδά αρκετές μέρες για εξερεύνηση. Η συγκεκριμένη
ταξιδιωτική πρόταση κάνει ακριβώς αυτό, δίνοντας σας την ευκαιρία να
ανακαλύψετε τα καλύτερα κομμάτια της χώρας, από τις δυτικές μέχρι και τις
ανατολικές επαρχίες και να πραγματοποιήσετε ένα αξιοζήλευτο ταξίδι, το
οποίο ελάχιστοι έχουν την ευκαιρία (και τους πόρους) να
πραγματοποιήσουν.

