
World Cities Honeymoons

Εμπνευστείτε 
  και Ονειρευτείτε



Με πάθος και αφοσίωση ετοιμάσαμε την μπροσούρα με τις 
πιο ρομαντικές πόλεις του κόσμου. Κάθε μια προσφέρεται 
για αξέχαστο γαμήλιο ταξίδι γεμάτο μοναδικές εικόνες και 

συναρπαστικές εμπειρίες. 
Θα έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε στα καλύτερα μουσεία του 
κόσμου, τις πολύβουες τοπικές αγορές, να δοκιμάσετε ξεχωριστές 
γεύσεις και να έρθετε σε επαφή με διαφορετικές παραδόσεις και 
θρησκείες… και το ταξίδι δεν χρειάζεται να τελειώσει εδώ, καθώς 
όλες οι πόλεις μπορεί να συνδυαστούν με προορισμούς φύσης ή 
κάποιο εξωτικό νησί. 
Εσείς απλά εμπνευστείτε και ονειρευτείτε!

world citiesHoneymoons
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NEW YORK CITY
Η πόλη με τα χίλια πρόσωπα που έδωσε το όνομά της στο όνειρο και την υπερβολή. Γνωρίστε μαζί μας τη Νέα Υόρκη, την πιο 
φωτογραφημένη πόλη του κόσμου, τη θρυλική μεγαλούπολη των ΗΠΑ. Εξερευνήστε τις γειτονιές του Μανχάταν. Ζήστε στον ρυθμό 
της πιο συναρπαστικής πόλης του πλανήτη. Έχεις συνεχώς την αίσθηση ότι ζεις σε μία από τις ταινίες που έχεις δει στο σινεμά. Θέατρα, 
αγορές, μουσεία, κλαμπ, θεάματα πάσης φύσεως, καφέ, εστιατόρια, τα πάντα συνωμοτούν για να αποπλανήσουν ακόμη και τον πιο συντηρητικό 
επισκέπτη της. Σου δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στο κέντρο του κόσμου και ότι εσύ λειτουργείς μέσα σ’ αυτό, ότι είσαι μέρος του. Φυσικά εδώ συγκε-
ντρώνονται άνθρωποι με ανησυχίες από όλο τον πλανήτη αναζητώντας την επιτυχία και την αναγνώριση, αλλά το «Μεγάλο Μήλο» δίνεται μόνο στον νικητή.

TOP Honeymoon
city hotels

• The Mark

• The Greenwich

• Langham Place Fifth Avenue

• Mandarin Oriental Central Park

• The Soho Grand

• The Surrey

• The Benjamin

• The Quin

• The Plaza

• The Westin Grand

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να ξεναγηθώ στο Την πολυσύχναστη Times Square • Ανάβαση στο Empire State Building & Top of the Rock

• Παράσταση μιούζικαλ στο Broadway • Επίσκεψη στα μουσεία (The Met, Φυσικής Ιστορίας, ΜοΜa, Guggenheim, 9/11, Madame Tussauds)
• Κρουαζιέρα στον ποταμό Hudson • Πτήση με ελικόπτερο πάνω από το Μανχάταν • Βόλτα με ποδήλατα και πικνίκ στο Central Park

• Αγορές στην 6η λεωφόρο ή στα outlet • Αγώνα μπάσκετ NBA με τους New York Knicks • Να περπατήσετε την γέφυρα του Brooklyn

Τιμή κυμαίνεται από 1.000 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 07 ημέρες
Συνδυάζεται με: Δυτικές ΗΠΑ, Ανατολική ακτή και Μαϊάμι, Χαβάη, Μπαχάμες, Αγ. Δομίνικο και άλλα νησιά της ΚαραϊβικήςWorld CitiesHoneymoons New York City



LAS VEGAS
Όσες φορές και να το έχετε δει στην τηλεόραση, τίποτε δε συγκρίνεται με την πρώτη όψη του Λας Βέγκας. Το εξωπραγμα-
τικό skyline της πόλης, τα διάσημα αντίγραφα του αγάλματος της Ελευθερίας, του Πύργου του Άιφελ και της πυραμίδας. Μία 
πραγματική οπτική πανδαισία γεμάτη φως και νέον πινακίδες. Αλλά ανάμεσα στην υπερβολή υπάρχει κάτι το διαφορετικό, κάτι 
μοναδικό για τον καθένα, είτε θέλετε να διασκεδάσετε μέχρι τελικής πτώσης, είτε να χαλαρώσετε στις εξαιρετικές υπηρεσίες των 
ξενοδοχείων. Το Λας Βέγκας είναι σχεδιασμένο για να σας ψυχαγωγήσει, να σας ικανοποιήσει, να σας χορτάσει, και προπάντων να σας 
αποσπάσει από την καθημερινότητα.

TOP Honeymoon
city hotels

• Encore at Wynn

• Mandarin Oriental Las Vegas

• The Venetian

• Bellagio

• Treasure Island

• Four Seasons

• Vdara

• The Mirage

• Tropicana

• Paris Hotel

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να περπατήσετε το The strip • Να χαρείτε κάποια μουσική συναυλία • Παράσταση του Cirque du Soleil

• Επίσκεψη στο Wax Museum • Βόλτα με γόνδολα στο ξενοδοχείο The Venetian
• Πτήση με ελικόπτερο ή αερόστατο πάνω από το Strip • Εκδρομή στο Grand Canyon και επίσκεψη στην κοιλάδα του Θανάτου

Τιμή κυμαίνεται από 1.250 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 08 ημέρες
Συνδυάζεται με: Δυτικές ΗΠΑ, Ανατολική ακτή και Μαϊάμι, Χαβάη, Μπαχάμες, Αγ. Δομίνικο και άλλα νησιά της ΚαραϊβικήςWorld CitiesHoneymoons Las Vegas



BUENOS AIRES
Παθιαστείτε με το ποδόσφαιρο και το τανγκό στο ηλιόλουστο Μπουένος Άιρες! Χρειάζονται πολλές λέξεις για να περιγράψει 
κανείς το μέρος αυτό, το γεμάτο ζωντάνια και ιδιομορφίες. Ο τόπος με τους χαρούμενους ανθρώπους που χορεύουν με πάθος ταν-
γκό και δεν παύουν στιγμή να υμνούν τη ζωή. Το Μπουένος Άϊρες είναι η πρωτεύουσα της Αργεντινής και μια απ’ τις πιο ενδιαφέρουσες 
πόλεις της Λατινικής Αμερικής. Πρόκειται για ένα μοντέρνο αστικό κέντρο, που εντυπωσιάζει με την κοσμοπολίτικη ζωή των πλούσιων γειτονιών 
Belgrano, Recoleta και Palermo, ενώ θα γοητευτείτε από το San Telmo, τον τόπο που γέννησε το τανγκό. Τα παραδοσιακά κτίρια και οι πλακόστρωτοι δρό-
μοι τραβούν την προσοχή των τουριστών, ενώ δεν περνούν απαρατήρητοι και οι κομψοί και με τρόπους κάτοικοι. Σε μια πόλη γεμάτη αξιοθέατα, χώρους ψυχαγωγίας, 
καταστήματα, εστιατόρια και άλλα πολλά, ο επισκέπτης δεν βαριέται ποτέ. Αντιθέτως, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει και να ζήσει!

TOP Honeymoon
city hotels

• Algodon Mansion
• Faena Hotel Buenos Aires

• Legado Mitico
• Palacio Duhau

• Mio Buenos Aires
• Mine Hotel
• Nuss Hotel

• Sofitel Buenos Aires
• Alvear Palace

• Home

Buenos Aires

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να δω αγώνα ποδοσφαίρου της Boca Junior • Να χορέψω τανγκό στις milongas

• Να περπατήσω το Palermo Vieja με τα εξαιρετικά μπουτίκ καταστήματα  • Να ξενυχτίσω στο Niceto Club με τους καλύτερους DJs
• Να επισκεφθώ το μουσείο της Εβίτα Περόν • Να χαθώ στο λαβύρινθο της νεκρόπολις de la Recoleta • Να γευτώ τις μοναδικές γεύσεις της τοπικής γαστρονομίας

Τιμή κυμαίνεται από 950 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 08 ημέρες
Συνδυάζεται με: Ρίο ντε Τζανέιρο, Καταρράκτες Ιγκουασού, Παταγονία και την υπόλοιπη Λατινική Αμερική  

“So many words conjure up my memories of Argentina including Iguassu Falls, watching various salsa performances either in a grand theatre or a small dance floor in a street side café. 
Heading into the countryside a true Argentinean experience is to stay on an Estancia, or by heading south you can enjoy the spectacular glaciers, lakes and fiords of Patagonia.”  From of our Latin America ExpertsWorld CitiesHoneymoons



ΑΒΑΝΑ
Αβάνα, μια πόλη μαγική! Μια πόλη που θα σας παρασύρει στους ρυθμούς της για να ζήσετε έντονες στιγμές. Περπατήστε, 
χορέψτε, τραγουδήστε, φωτογραφίστε, απολαύστε ρούμι και πούρα, χαμογελάστε, ερωτευτείτε, ζήστε το παρόν και το παρελ-
θόν με όλη σας καρδιά και την ψυχή σαν να μην υπάρχει αύριο... A lo Cubano!

TOP Honeymoon
city hotels

• Hotel Saratoga

• Iberostar Parque Central

• Palacio Marques San Felipe y Santiago de Bejucal

• Melia Cohiba

• Hotel Terral

• Hotel Beltran de Santa Cruz

• Casas Particulares με πανοραμική θέα της πόλης

• Private Apartments

• Villas 

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να λικνιστώ στους ρυθμούς της salsa και του reggaeton • Να περπατήσω στη Μαλεκόν • Να περιπλανηθώ στα σοκάκια της παλιάς πόλης 

• Να κάνω βόλτα με αυτοκίνητο αντίκα στο ηλιοβασίλεμα • Να βγάλω μια πανοραμική φωτογραφία της Αβάνας από το Κάστρο Morro
• Να παρακολουθήσω την τελετή του κανονιοβολισμού στο Κάστρο Cabaña • Να γευτώ παγωμένα Daiquiri, Mojito ή Cuba Libre

• Να δω πως παρασκευάζονται τα παγκοσμίως διάσημα πούρα • Να απολαύσω ένα γεύμα με αστακό σε τοπικό paladar & παγωτό στο Coppelia
• Να επισκεφτώ τα πολυάριθμα μουσεία της πόλης • Να περπατήσω στο πλακόστρωτο Paseo del Prado • Να αποτυπώσω την καθημερινότητα

• Να παρακολουθήσω ένα τροπικό σόου στο Cabaret Parisien ή στο Tropicana, μια συναυλία ζωντανής μουσικής salsa ή latin jazz, μια παράσταση μπαλέτου ή μια ταινία στο σινεμά 

Τιμή κυμαίνεται από 1.500 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 09 ημέρες
Συνδυάζεται με: Κανκούν, νησιά Καραϊβικής και Κεντρική Λατινική ΑμερικήWorld CitiesHoneymoons Αβάνα



CAPE TOWN
Το Κέιπ Τάουν είναι η ομορφότερη, η πιο ρομαντική και τουριστική πόλη της Νότιας Αφρικής. Η φυσική της θέση είναι εκπληκτι-
κή, κάτι το οποίο γνώριζαν καλά οι ντόπιοι κάτοικοι Khoikhoi (προ αποικιακή εποχή) όταν αναφερόντουσαν στο Table Mountain, το 
πιο διάσημο οροθέσιο της πόλης, ως Hoerikwaggo – το βουνό στην θάλασσα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό γεγονός είναι ότι η πόλη βρίσκεται 
δίπλα σε εθνικό πάρκο το οποίο επεκτείνεται στο μεγαλύτερο κομμάτι της χερσονήσου. Έτσι το πρωί μπορείτε να χαρείτε τους μπαμπουίνους και 
τις ζέβρες στο Cape Point, το μεσημέρι να φάτε θαλασσινά σε μπιστρό με θέα τον Ατλαντικό ωκεανό, το απόγευμα να τα τσούξετε στο δρόμο του κρασιού 
και τη νύχτα να διασκεδάσετε μέχρι το άλλο πρωί σε κλαμπ της Long Street. Και όλα αυτά σε μία κλασική ημέρα στο Cape Town …

TOP Honeymoon
city hotels

• Cape View Clifton
• One & Only Cape Town

• Twelve Apostles Hotel
• Ellerman Villa One

• Belmond Mount Nelson Hotel
• 26 Sunset Avenue Llandudno

• The Marly
• Cape Cadogan

• The Cape Grace
• Pod

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να ανεβώ στο Table Mountain με το τελεφερίκ • Να κάνω κατάδυση σε κλουβί με τον μεγάλο Λευκό καρχαρία

• Να χαλαρώσω σε παραλία με παρέα τους Αφρικανικούς πιγκουίνους • Να μάθω τη σύγχρονη ιστορία της χώρας με επίσκεψη στο νησί Robben & District six museum
• Να περπατήσω το μίλι των μουσείων • Να ξενυχτίσω στη Long Street • Να κάνω σαφάρι στο εθνικό πάρκο

• Να δοκιμάσω το διάσημο κρασί της Νότιας Αφρικής • Να γευτώ τις μοναδικές γεύσεις της τοπικής γαστρονομία
 

Τιμή κυμαίνεται από 950 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 08 ημέρες
Συνδυάζεται με σαφάρι στο Kruger Park, Καταρράκτες Βικτώρια, Ναμίμπια, Μοζαμβίκη και εξωτικά νησιά του ΙνδικούWorld CitiesHoneymoons Cape Town



SYDNEY
Χαμογελάστε, είστε στο Σύδνεϋ! Η μεγαλύτερη και παλαιότερη πόλη της Αυστραλίας, θεωρείται από τις ομορφότερες του 
κόσμου. Η Όπερα και η γέφυρα του λιμανιού (Harbour Bridge) αποτελούν τα δύο σύμβολα της πόλης. Το υπέροχο λιμάνι του, οι 
καταπληκτικές παραλίες και το ηλιόλουστο, μεσογειακό κλίμα συνδέονται τέλεια με τα παγκοσμίου φήμης μουσεία και γκαλερί τέχνης, την 
24ωρη νυχτερινή ζωή, το χαλαρό lifestyle και την πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά.
Μία πόλη που θα σας συναρπάσει…

TOP Honeymoon
city hotels & retreats

• Park Hyatt Sydney
• Wolgan Valley Resort and Spa

• Shangri-La Sydney
• Blue Hotel

• Quay Grand Sydney
• Four Seasons Sydney

• Paperbark Camp
• The Langham
• Tower Lodge

• Bells at Killcare

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να περπατήσω το παραλιακό δρόμο από Bondi έως Coogee • Να απολαύσω εκθέματα στο μουσείο σύγχρονης τέχνης

• Να ανεβώ στην Harbour Bridge • Να πιω κοκτέιλ στο Blue Bar στο 36 με πανοραμική θέα του λιμανιού
• Να κάνω μάθημα σερφ • Να χαλαρώσω στην παραλία Bondi • Να κάνω πεζοπορία στα Blue Mountain • Να δω έναν αγώνα ράγκμπι

Τιμή κυμαίνεται από 1.400 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 08 ημέρες
Συνδυάζεται με: Μελβούρνη, υπόλοιπη Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Τασμανία, Νησιά Ειρηνικού  

“For a memorable view of Sydney Opera House with the harbour bridge as a backdrop, head to the botanic gardens and Mrs Macquarie’s chair.”  From of our Australasia ExpertsWorld CitiesHoneymoons Sydney



DUBAI
Καλωσορίσατε στην πόλη των αντιθέσεων. Μια πόλη όπου η παράδοση συναντά την ανάπτυξη, μια πόλη όπου η ανατολή συναντά τη δύση, γοητευτικά 
και μυστηριακά, προσδίδοντας ένα χαρακτήρα μοναδικό, αλλά συνάμα και μια πολυεθνική προσωπικότητα. Με την άφιξή σας, θα νιώσετε τη ζεστασιά 
του αραβικού πολιτισμού σε συνδυασμό με τις πιο μοντέρνες και εξελιγμένες υπηρεσίες που θα μπορούσατε να φανταστείτε. Το Dubai αποτελεί το πιο 
σύγχρονο εμπορικό κέντρο των Εμιράτων με μοναδικό συνδυασμό πολιτισμικών επιρροών, το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο καθώς επίσης και τις πιο άρτια 
οργανωμένες τουριστικές υπηρεσίες. Σημαντικό πόλο έλξης αποτελούν η εξαιρετική και πλούσια αγορά, καθώς και οι όμορφες και οργανωμένες παραλίες του 
Dubai που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από την εξωτική ομορφιά της Ασίας και της Καραϊβικής. Τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, οι επιβλητικές κατασκευές, τα τερά-
στια εμπορικά κέντρα, τα τεχνητά νησιά σε σχήμα φοίνικα θα σας μεταφέρουν σε μια φουτουριστική εποχή.

TOP Honeymoon
city & beach and dessert hotels

• One & Only Royal Mirage
• Al Qasr at Madinat Jumeirah

• Atlantis The Palm
• Anantara the Palm

• The Address Downtown
• Armani Hotel Dubai

• Park Hyatt Dubai
• The Palace, The Old Town

• Al Maha Desert Resort and Spa
• Dessert Palm

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να ανεβώ στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου Burj Khalifa • Να πιω τσάι ή καφέ στο Burj Al Arab

• Να κάνω αγορές στο Dubai Mall ή τα παραδοσιακά σουκ • Να κολυμπήσω με δελφίνια στο Atlantis the Palm • Να κάνω σαφάρι 4x4 στην έρημο
• Να κάνω ένα χαλαρωτικό μασάζ στα εξαιρετικά σπα • Να ζήσω την έντονη νυχτερινή ζωή • Να κάνω σκι στο χιονοδρομικό κέντρο στο Mall of Emirates

• Να δοκιμάσω λιβανέζικη κουζίνα με χορό της κοιλιάς στο Al Awtar
 

Τιμή κυμαίνεται από 600 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 05 ημέρες
Συνδυάζεται με: Άμπου Ντάμπι, Μαλδίβες, Σεϋχέλλες, Μαυρίκιο, Ινδία, Σρι Λάνκα, Ν.Α Ασία, Άπω Ανατολή, ΑυστραλίαWorld CitiesHoneymoons Dubai



ABU DHABI
Μπορεί να έγινε περισσότερο διάσημο, μετά τη «συμμετοχή» της στο Sex and the City 2, αλλά το Άμπου Ντάμπι κερδίζει σήμερα συνεχώς τις εντυ-
πώσεις με τους εξωπραγματικούς φουτουριστικούς ουρανοξύστες, τις επενδύσεις του σε μελλοντική πράσινη ενέργεια και φυσικά το νησί Saadiyat 
- το νησί της ευτυχίας, όπου θα λειτουργήσουν τα μουσεία του νέου Λούβρου, το Guggenheim, το Εθνικό Zayed και το υπέροχο κέντρο τεχνών. Το Άμπου 
Ντάμπι αποτελεί την πολιτιστική καρδιά, την πρωτεύουσα και το κέντρο της κυβέρνησης των Εμιράτων. Η απίστευτη αντίθεση της φουτουριστικής αρχιτεκτο-
νικής με την Αραβική παράδοση, η «Πράσινη πόλη του κόλπου» είναι μία μοντέρνα μητρόπολη πάνω σε νησί γεμάτο πάρκα, πράσινες λεωφόρους και εντυπωσι-
ακούς κήπους. Περιοχή απέραντης ερήμου, λευκών παραλιών, ζεστής θάλασσας και ετήσιας ηλιοφάνειας, η πόλη αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν 
πολυτελή γεύση Αραβικής κουζίνας, κουλτούρας, αγορών και παραδόσεων, και όλα αυτά κοντά στην αίγλη του Ντουμπάι.

TOP Honeymoon
city & beach & dessert hotels

• The Emirates Palace

• St Regis Saadiyat Island

• Park Hyatt Abu Dhabi

• Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara

• Al Yamm Villas by Anantara

• The Yas Hotel

• Jumeirah at Etihad Towers Hotel

• Shangri-La Hotel Abu Dhabi

• Fairmont Bab Al Bahr

• Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να επισκεφθώ το 7* ξενοδοχείο Emirates Palace • Να ξεναγηθώ στο ομορφότερο τζαμί Sheikh Zayed • Να κάνω σαφάρι 4x4 στην έρημο

• Να επισκεφθώ το Ferrari World στο νησί Yas • Να απολαύσω την όαση Liwa σε ημερήσια εκδρομή
• Να χαλαρώσω στις όμορφες παραλίες του νησιού • Να ψωνίσω στο Marina Mall • Να επισκεφθώ το νησί Saadiyat

 
Τιμή κυμαίνεται από 650 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 05 ημέρες

Συνδυάζεται με: Ντουμπάι, Μαλδίβες, Σεϋχέλλες, Μαυρίκιο, Ινδία, Σρι Λάνκα, Ν.Α Ασία, Άπω Ανατολή, ΑυστραλίαWorld CitiesHoneymoons Abu Dhabi



SHANGHAI
Θορυβώδης πολυπολιτισμική μητρόπολη στο στόμα του ποταμού Γιανγκτσέ, η Σανγκάη είναι μία συναρπαστική μείξη του μοντέρνου στυλ και 
της αποικιακής κληρονομιάς. Η πόλη των 20 εκατομμυρίων κατοίκων, η Σαγκάη έχει αναδειχθεί μεταπολεμικά σε μία από τις πιο δυναμικές πό-
λης της Κίνας, το σημαντικότερο λιμάνι και παράδεισο αγορών, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει εξαιρετικά εστιατόρια και πολυτελή ξενοδοχεία. Για όλους 
τους παραπάνω λόγους έχει δικαίως κερδίσει το προσωνύμιο «το Παρίσι της Ανατολής».

TOP Honeymoon
city hotels

• Peninsula Shanghai

• The Puli Hotel and Spa

• Mandarin Oriental Pudong, Shanghai

• JW Marriott

• Pudong Shangri-La

• The Four Seasons

• The Grand Hyatt

• The Intercontinental, Pudong

• The Portman Ritz-Carlton

• The Ritz-Carlton Pudong

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να εξερευνήσω το Bund με το εντυπωσιακό skyline • Να ψωνίσω στον εμπορικό δρόμο Nanjing

• Να δω την πλατεία του Λαού, ιδίως με τα βραδινά φώτα • Να χαλαρώσω στους υπέροχους κήπους Yu Yuan & την περιοχή Bazaar
• Να παρακολουθήσω τη δίωρη παράσταση ακροβατικών • Να κάνω κρουαζιέρα στον ποταμό Huangpu

• Να επισκεφθώ τη αρχαία πόλη Zhujiajiao με τα ρομαντικά κανάλια

Τιμή κυμαίνεται από 830 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 07 ημέρες
Συνδυάζεται με: Άμπου Ντάμπι, Μαλδίβες, Σεϋχέλλες, Μαυρίκιο, Ινδία, Σρι Λάνκα, Ν.Α Ασία, Άπω Ανατολή, Αυστραλία  

“When in Shanghai, in the evening take a trip to the Fairmont Peace hotel so see the original Jazz band that play each night - some are in their 90’s.”  From our Far East ExpertsWorld CitiesHoneymoons Shanghai



TOKYO
Το Τόκυο φέρει επάξια  τον τίτλο της πιο κοσμοπολίτικης μεγαλούπολης και τουριστικής Μέκκας της Άπω Ανατολής. Αναπτύχθηκε ραγδαία από μικρό 
ψαροχώρι σε οικονομική καρδιά της Ασίας και σήμερα αποτελεί ζωηρό κράμα γυαλιού και νέον αρχιτεκτονικής, παραδοσιακών ναών Shinto και υπέρο-
χων κήπων; μία θεαματική φουτουριστική οπτική που σέβεται ταυτόχρονα την πολιτιστική κληρονομιά και τα έθιμα του παρελθόντος. Η πατρίδα του σούμο 
και του τζούντο, του σούσι και του σακέ, των σαμουράι και των γκεισών, της Honda και Τoyota... Ένα είναι σίγουρο, το Τόκυο θα σας συναρπάσει!

TOP Honeymoon
city hotels & ryokan

• Mandarin Oriental Tokyo

• Peninsula Tokyo

• Park Hyatt Tokyo

• Palace Hotel

• Four Seasons at Chinzan-so

• Hotel Ryumeikan Tokyo

• Conrad Tokyo

• Andaz Tokyo

• Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi

• Hotel Claska

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Shibuya - το εμπορικό κέντρο που δεν κοιμάται ποτέ • Να δοκιμάσω σούσι στην αγορά Tsukiji & παραδοσιακό σακέ

• Να περπατήσω το Εθνικό πάρκο Shinjuku Gyoen • Να δω αγώνες σούμο • Να ανεβώ στον πύργο του Τόκυο για πανοραμική θέα
• Να επισκεφθώ το ναό Meiji • Να χρησιμοποιήσω το απίστευτο σύστημα μετρό • Να δω παράσταση Καμπούκι στο Εθνικό Θέατρο

• Kamakura – ημερήσια εκδρομή να δω εξαιρετικούς ναούς και τον Μεγάλο Βούδα • Nikko – ημερήσια εκδρομή στους ναούς των Σαμουράι 
• Να χαλαρώσω στα παραδοσιακά onsen – θερμές πηγές

Τιμή κυμαίνεται από 1.100 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 08 ημέρες • Συνδυάζεται με: Κιότο, Οσάκα, ηφαίστειο Φούτζι, Χιροσίμα
“When you hear the word ‘Japan’, what do you think of? Does your mind fill with images of ancient temples or futuristic cities? Japan is incredibly rich in history and culture and

the food you will experience is a real treat. But for many visitors, the real highlight of their visit to this wonderful country is the gracious hospitality of the Japanese themselves.”  
From our Far East SpecialistsWorld CitiesHoneymoons Tokyo



SINGAPORE
Από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του κόσμου με καλπάζουσα οικιστική ανάπτυξη, η Σιγκαπούρη έχει να παρουσιάσει μία αξιοθαύμαστη δυναμική 
οικονομία. Τα τελευταία χρόνια, το πρώην τροπικό ψαροχώρι έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ασίας αποτελώντας σήμερα έναν 
τεχνολογικό παράδεισο, μία πόλη λαμπερή και κοσμοπολίτικη. Την εικόνα της μεγαλούπολης συνθέτουν σύγχρονα εμπορικά κέντρα, μοντέρνοι γυάλινοι 
πύργοι, πολυτελή ξενοδοχεία, εντυπωσιακές πολυκατοικίες με τοίχους από γρανίτη, αλλά και οι επιβλητικοί ναοί, τα πανέμορφα αποικιακά αναπαλαιωμένα 
μέγαρα κι ένας άρτιος πολεοδομικός σχεδιασμός. Η Σιγκαπούρη αποτελεί την πολιτισμική πύλη ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Η σύγχρονη ασιατική 
Βαβέλ, όπως μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τη Σιγκαπούρη, εναλλάσσει πολλές διαφορετικές εικόνες και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη της.

TOP Honeymoon
city hotels

• The Fullerton Singapore

• Raffles Hotel Singapore

• Shangri-La Singapore

• Marina Bay Sands

• W Singapore, Sentosa Cove

• The Quincy

• Mandarin Oriental

• Fairmont Singapore

• The Fullerton Bay

• Ritz Carlton Millenia

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να κάνω το υπέροχο νυχτερινό σαφάρι στο ζωολογικό πάρκο • Να χαλαρώσω στο μαγευτικό βοτανικό κήπο με πανέμορφες ορχιδέες

• Να περπατήσω τη γέφυρα double helix στη μαρίνα • Να επισκεφθώ το θεματικό πάρκο της Universal Studio & το ενυδρείο στο νησί Sentosa
• Να απολαύσω ποτό στο Lantern – cosmopolitan bar, με εντυπωσιακή θέα στο skyline της πόλης 

• Να διασκεδάσω μέχρι αργά στο St James Power Station • Να επιδοθώ σε αγορές στα πολυκαταστήματα της Orchard road 
• Να απολαύσω μία αξέχαστη θεραπεία αναζωογόνησης στα Raffles Amrita Spa

Τιμή κυμαίνεται από 1.100 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 08 ημέρες • Συνδυάζεται με: Μπαλί, Ταϋλάνδη, Μαλδίβες, Μαλαισία, Κίνα, Αυστραλία
“A great respite or stopover destination en-route to Australia, or as part of your extended multi centre holiday through the Far East. Renowned for its countless shopping malls 

Singapore is a clean city and also home to beach resorts, including Sentosa Island, and the lesser known Bintan Island.”  
From our Far East ExpertsWorld CitiesHoneymoons Singapore



BANGKOK 
Η καρδιά της Ταϊλάνδης χτυπά δυνατά στην πρωτεύουσά της την Μπανγκόκ, μια δυναμική μητρόπολη που συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγ-
χρονο, ένα κέντρο γεμάτο επιβλητικούς ουρανοξύστες αλλά και εντυπωσιακά κλασικά κτίρια. Το «στολίδι της Ανατολής» ή «Βενετία της Ανατολής», 
όπως αποκαλείται, έχει να σας μαγέψει με τα ανεπανάληπτα αξιοθέατα, όπως ο ναός του Σμαραγδένιου Βούδα, το εντυπωσιακό Μεγάλο Ανάκτορο ή 
το Βασιλικό Μέγαρο Βίνανμεκ, το ναό της Αυγής. Αλλά η σημερινή Μπανγκόκ είναι επίσης ιδανικός προορισμός για ψώνια, εστίαση, νυχτερινή ζωή και 
σπα. Προσφέρει πάμπολες δραστηριότητες εντός και εκτός της πόλης και θα σας καταπλήξει με τη ζωντάνια και φιλικότητα των κατοίκων της.

TOP Honeymoon
city hotels & ryokan

• Peninsula Bangkok

• Metropolitan by COMO, Bangkok

• Mandarin Oriental Bangkok

• Banyan Tree Bangkok

• Four Seasons Bangkok

• Sukhothai

• The Siam

• Renaissance Bangkok

• The Okura Prestige

• Siam Kempinski

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να ξεναγηθώ στο βασιλικό παλάτι, το ναό του Σμαραγδένιο Βούδα & ναό της Αυγής • Να κάνω κρουαζιέρα στον ποταμό Τσάο Πράγια και τα κανάλια του

• Να περιηγηθώ στον αρχαιολογικό χώρο της Ayutthaya • Να δω αγώνες Muay Thai • Να απολαύσω κοκτέιλ σε sky view bar με πανοραμική θέα
• Να αφεθώ στο παραδοσιακό Ταϊλανδέζικο μασάζ • Να ψωνίσω στις εξαιρετικές υπαίθριες αγορές ή πολυκαταστήματα της πόλης

• Να δω παράσταση στο Siam Niramit • Να κάνω bar hopping στο Khao San • Να κάνω εκδρομή στην πλωτή αγορά Damnoen Saduak

Τιμή κυμαίνεται από 700 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 07 ημέρες
Συνδυάζεται με: Πούκετ, Σαμούι, Κράμπι, Β. Ταϋλάνδη, Μπαλί, Καμπότζη, Βιετνάμ, Μαλαισία, ΣιγκαπούρηWorld CitiesHoneymoons Bangkok 



HONG KONG 
Το «Νησί των αρωμάτων» είναι η ερμηνεία της ονομασίας Χονγκ Κονγκ στη Καντονέζικη γλώσσα. Μια εντυπωσιακή μητρόπολη της Άπω Ανατολής, μία πόλη 
εκρηκτική, όπου καθημερινά εξελίσσονται εκ διαμέτρου αντίθετες εικόνες. Πόλη της ζώης όπου μπορείτε να δείτε το μισό πολιτισμό του κόσμου σε δύο ώρες! 
Είναι διαφορετική, δυναμική, γεμάτη ενέργεια και ζωντάνια με έντονες συγκινήσεις. Η πόλη είναι ιδανική για να περπατήσετε στο πολύβουο κέντρο της πόλης και 
να πάρετε μία γεύση των ατελείωτων ευκαιριών για συμφέρουσες αγορές στη διάσημη Nathan Road. Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα διε-
θνούς κουζίνας. Εκτός από το έξοχο Κινέζικο φαγητό, υπάρχουν εξαιρετικά Βιετναμέζικα, Μαλαισιανά, Ταϊλανδέζικα, Γιαπωνέζικα και διεθνή εστιατόρια. Τα νυχτερινά 
κέντρα και κλαμπ, οι πολυάριθμες πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα θεματικά πάρκα, τα έργα και οι καλλιτεχνικές εκθέσεις δημιουργούν έναν ιδανικό προορισμό που θα σας 
συνεπάρει!

TOP Honeymoon
city hotels 

• Island Shangri-La

• Mandarin Oriental, Hong Kong

• Peninsula Hong Kong

• The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong

• Four Seasons Hong Kong

• The Upper House

• Langham

• Kowloon Shangri-La

• J Plus Boutique

• Ritz Carlton Hong Kong

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να κάνω βραδινή κρουαζιέρα στο διάσημο λιμάνι της Βικτώρια με το εκπληκτικό σόου “Symphony of Lights”

• Να ανέβω στο Μεγάλο Βούδα στο νησί Lantau 
• Να ανακαλύψω την αγορά από την Jade Market, Stanley Market μέχρι την Temple Street που ζωντανεύει μετά τις 8 το βράδυ

• Να επισκεφθώ το γειτονικό Μακάο, το Las Vegas της Ανατολής με τα καζίνα του • Να απολαύσω τα θεματικά πάρκα της Disneyland και Ocean Park • Να περπατήσω την Tsim Sha Tsui
• Να γευτώ παραδοσιακό πιάτο Dim Sum και τσάι στο Peninsula • Να ανεβώ με τελεφερίκ στην κορυφή του Hong Kong

Τιμή κυμαίνεται από 1.200 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 08 ημέρες
Συνδυάζεται με: Μακάο, Πεκίνο, Σαγκάη, ΣιανWorld CitiesHoneymoons Hong Kong



MARRAKESH 
Αναδεικνύοντας τα χρώματα και την γοητεία της Αραβίας, η παλιά πόλη του Μαρακές υπήρξε το σημείο συνάντησης για τις ορεσίβιες φυλές και τις νομα-
δικές φυλές της ερήμου για αιώνες. Ακόμη και σήμερα, οι τοπικές αγορές – σουκ, ένας πραγματικός λαβύρινθος από στενάκια, καθρεφτίζουν το πνεύμα της 
συναρπαστικής αυτής χώρας με επίκεντρο τη μαγευτική πλατεία Djemaá el-Fna. Το Μαρακές, απέναντι από τις χιονισμένες κορυφές του Άτλαντα, σίγουρα είναι 
ένας ξεχωριστός προορισμός. Καθώς ο ήλιος χαμηλώνει τις απογευματινές ώρες, πλήθη κόσμου συρρέουν στην τεράστια κεντρική πλατεία σε ένα ατελείωτο 
πήγαινε-έλα. Ανάμεσά τους μουσικοί, γητευτές φιδιών, ακροβάτες, μαϊμούδες, σαλτιμπάγκοι, άνθρωποι που διηγούνται ιστορίες, χορεύτριες της κοιλιάς, υπαίθρια 
μαγειριά, τουρίστες, πορτοφολάδες, ζητιάνοι, μεσοαστικές οικογένειες και ότι άλλο μπορεί να βάλει ο νους σας. Ολόκληρη η ζωή σε μια πλατεία. Αυτά και πολλά άλλα 
είναι αρκετά να ζήσετε λίγο τις 1001 Αραβικές νύχτες.

TOP Honeymoon
city hotels 

• Dar Zemora

• Riad Farnatchi

• Amanjena

• La Sultana

• El Fenn

• Palais Namaskar

• Villa des Orangers

• Four Seasons Marrakech

• Ksar Char Bagh

• Villa Makassar

Τι δεν πρέπει να χάσω
• Να χαθώ στη λαοθάλασσα και τον καπνό των φαγητών στη Djemaá el-Fna

• Να δω από κοντά το μιναρέ του τζαμιού Κουτούμπια, του συμβόλου της πόλης • Να ξοδέψω τα dirham στα σουκ • Να περιηγηθώ στα μουσεία της πόλης
• Να επισκεφτώ το παλάτι του Σουλτάνου • Να διασκεδάσω με το χορό της κοιλιάς υπό τους ήχους Αραβικής μουσικής

•  Να χαλαρώσω στα παραδοσιακά χαμάμ • Να απολαύσω την υπέροχη τοπική κουζίνα

Τιμή κυμαίνεται από 800 € και άνω κατ’ άτομο για πακέτο από 07 ημέρες
Συνδυάζεται με το πρόγραμμα του Αυτοκρατορικού ΜαρόκοWorld CitiesHoneymoons Marrakesh



World CitiesHoneymoons

DionTours & Red Elephant
Γρ. Λαμπράκη 150, Θεσσαλονίκη 54351 Τ 2310 907015 
E info@red-elephant.gr www.red-elephant.gr
E info@diontours.com www.diontours.com


