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ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΤΕ
ΜΠΑΛΙ 
Γαμήλιο ταξίδι σ’ ένα από τα ΤΟΠ 5 Νησιά του Κόσμου
Το μαργαριτάρι που αρμενίζει στον Ινδικό ή ακόμη και Νησί των Θεών. Τροπι-
κό και μαγικό Νησί για το ιδανικό Γαμήλιο Ταξίδι. Τροπική βλάστηση, χαμογε-
λαστοί άνθρωποι, ενεργά ηφαίστεια, ναοί, μαγευτικές παραλίες, ξακουστά spa, 
πολυτελείς υπηρεσίες, αξεπέραστα ξενοδοχεία resorts, συνθέτουν την απόλυ-
τη συνταγή επιτυχίας του ταξιδιού σας. Το Μπαλί εδώ και χρόνια θεωρείται ο 
BEST SELLER προορισμός των γαμήλιων ταξιδίων. Συνδυάστε το ιδανικά με 
τη Σιγκαπούρη, τη Μπανγκόκ ή ακόμη και με το γειτονικό Λομπόκ και την Ιάβα.
 
ΜΑΛΔΙΒΕΣ 
Νησί και ξενοδοχείο ...Ξεγνοισιά στη Μαγεία του Ινδικού Ωκεανού
Ήλιος, άμμος, θάλασσα και απόλυτη ηρεμία και ξεγνοιασιά. Μεγάλες λιμνοθά-
λασσες με διαφορετικά βάθη, απεριόριστες αποχρώσεις του μπλε και του τιρ-
κουάζ, εκθαμβωτικοί υποβρύχιοι κοραλλένιοι κήποι αποτελούν τον ιδανικό προ-
ορισμό τροπικών διακοπών. Ενα σκηνικό με ηλιοβασιλέματα που χάνονται στη 
θάλασσα και εικόνες βγαλμένες από όνειρα. Κάθε Ταξίδι στις Μαλδίβες είναι 
μια μοναδική εμπειρία..... Συνδυάστε το ανεπιφύλακτα με το Ντουμπάι και τη 
γειτονική Σρι Λάνκα.
 
ΠΟΥΚΕΤ Το δημοφιλέστερο Νησί της Ταϋλάνδης
Ο πιο δημοφιλής προορισμός-νησί της Ταϋλάνδης παγκοσμίως γνωστό για τις 
παραλίες του, την έντονη νυχτερινή ζωή στην παραλία Πατόνγκ, τις τουριστικές 
του υπηρεσίες, το πάμφθηνο μασάζ, τα παζάρια του και την γλυκόξινη κουζίνα 
του. Τα Πολυτελή θέρετρα και οι ημερήσιες κρουαζιέρες και εκδρομές σε γειτο-
νικά νησιά θα σας μαγεύσουν. Συνδυάστε το με τη Μπανγκόκ, το Κο Σαμούι, τη 
Σιγκαπούρη και επίσης με το Ντουμπάι.
 
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
Το παρελθόν & ο 21ος αιώνας σε εκρηκτική μίξη
Η «πόλη των λιονταριών» ή « Νησί των ορχιδέων» έχει τρομερή οικονομική και 
εμπορική δύναμη, είναι ο «ασιατικός ναός» των απανταχού shopaholic (μπο-
ρείς ν’ αγοράσεις στη Μικρή Ινδία το καλύτερο υφασμάτινο σάρι στον κόσμο, 
να φτιάξεις μέσα σε λίγες ώρες ένα καταπληκτικό κοστούμι, να βρεις τα καλύ-
τερα ηλεκτρονικά του κόσμου, να κάνεις δικά σου ρολόγια και κοσμήματα σε 
σκανδαλώδεις ευκαιρίες), έχει εμβληματικά restaurants, ανύπαρκτο κυκλοφο-
ριακό πρόβλημα, εξωτικούς κήπους και ίσως το μοναδικό στον κόσμο ζωολογι-
κό κήπο, στον οποίο τα ζώα κυκλοφορούν ελεύθερα!
 
ΜΠΑΝΓΚΟΚ 
Η πόλη του Χαμόγελου και του ατελείωτου Shopping!
Τα χαρακτηριστικά- δείγματα σιαμέζικης αρχιτεκτονικής -ανάκτορά της, ο ναός 
του σμαραγδένιου Βούδα μαζί με το παλάτι, η παγόδα Βατ Αρούν, ο ναός του 
ξαπλωμένου Βούδα ερεθίζουν το βλέμμα του δυτικού ταξιδιώτη. Και η Μπαν-
γκόκ φυσικά δεν σταματά εκεί.
Oι ουρανοξύστες, οι υπαίθριες λαϊκές αγορές, τα gourmet restaurants και οι 
κουζίνες των δρόμων, η αρχαία παράδοση, οι πλωτές αγορές, τα πλοιάρια και οι 
σχεδίες των κατοίκων, η νυχτερινή ζωή, το καταναλωτικό όργιο των shopaholic 
εκδρομέων, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους, ο «ιστός» από διώρυγες και παρα-
πόταμους, η «Γέφυρα του ποταμού Κβάι» λίγα χιλιόμετρα μακριά της (ένα αξι-
οθέατο που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση) προσθέτουν στη δημιουργία του 
σύνθετου πλέγματος αυτής της μοναδικής πόλης.



ΑΥΡΙΟ ταξιδέψτε σε μέρη εξωτικά και μακρινά....

ΚΟ ΣΑΜΟΥΙ 
Για ψαγμένους ταξιδιώτες
Καθαρόαιμη επιλογή για low profile διακοπές. Αυτό το μικρό κα-
ταπράσινο νησί στον κόλπο της Ταϋλάνδης, είναι η ανεπιτήδευ-
τη όψη της Ταϋλανδέζικης φιλοσοφίας. Διατηρώντας τον εξω-
τικό και αυθεντικό της χαρακτήρα, «χαλαρώνει» τους τόνους σε 
διασκέδαση και στήνει ένα εναλλακτικό σκηνικό που έλκει τους 
ακόμη πιο απαιτητικούς ταξιδευτές. Συνδυάστε το με το Πούκετ, 
τη Μπανγκόκ, τη Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι.
 
TAHITI - BORA BORA - 
ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 
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.
 
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 
Ταξιδιωτική Αποπλάνηση
Θα έρθεις αντιμέτωπος με πλούσια τροπική βλάστηση, χρυσαφέ-
νιες παραλίες κυριολεκτικά ως εκεί που φτάνει το μάτι σου, βο-
τανικούς κήπους, θαλάσσια πάρκα και γρανιτένιους λόφους, ενώ 
παρακάμπτοντας τα φυσικά αξιοθέατα, θα περάσεις στο δεύτερο 
επίπεδο -αυτό των παροχών- για ν’ ανακαλύψεις ότι θα σ’ έκανε 
απαιτητικό ταξιδευτή: κουζίνες επιπέδου που καλύπτουν μια ευ-
ρεία γκάμα, ωραίες και οικονομικές αγορές και φυσικά συγκλο-
νιστικά resorts με δεκάδες luxurious παροχές, που γίνονται κυρι-
ολεκτικά «κρησφύγετα» για το μυαλό και το σώμα.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 
Δεν είναι Άγιος αλλά σίγουρα είναι Τροπικός Παράδεισος
Παρότι οι παραλίες αποτελούν το σημαντικότερο θέλγητρο, το νησί προσφέ-
ρει και άλλα αξιοθέατα για τους ταξιδιώτες, όπως την πρωτεύουσα του νησιού, 
το Port Luis, την πόλη- λιμάνι Mahebourg. Διαθέτει υπέροχη φύση με το εθνικό 
πάρκο του Black River Gorge, κρατήρες ανενεργών ηφαιστείων, σαγηνευτικές λι-
μνοθάλασσες και βοτανικούς κήπους. 
Επισκέπτες μπορούν να διασκεδάσουν στον ελεύθερο χρόνο, δοκιμάζοντας διά-
φορα θαλάσσια σπορ, όπως το wind-surfing, τις καταδύσεις, την υποθαλάσσια 
παρατήρηση, τις κρουαζιέρες με καταμαράν και ταυτόχρονα να χαλαρώσουν στα 
σπα. Προσφέρονται καλές αγορές στα πολυκαταστήματα και έντονη νυχτερινή 
ζωή. Η γαστρονομία αποτελείται από γευστικό κράμα της κρεόλ, ευρωπαϊκής, κι-
νέζικης και διεθνής κουζίνας, με ειδικότητα στις θαλασσινές λιχουδιές.
 
ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ 
Η εναλλακτική .....Για ταξιδεμένους!
Το πιο φημισμένο νησί της Τανζανίας. Ήρεμη τουριστική ανάπτυξη και σε συνεχό-
μενη τροχιά ανόδου. Πολυτελή θέρετρα, δυνατές υπηρεσίες, κρεολέζικη κουζίνα, 
εξαιρετικές παραλίες, ημερήσιες αποδράσεις σε φυτείες μπαχαρικών, κοραλλιο-
γενείς παραλίες, αποικιακά κτίρια, κρουαζιέρες σε κοντινά νησιά, καταδύσεις για 
τους τολμηρούς και πλήρη αναζωογόνηση...... Ανακαλύψτε την!
 
ΝΤΟΥΜΠΑΪ 
ΧΙΛΙΕΣ & ΜΙΑ ΝΥΧΤΕΣ
Πριν χρόνια ήταν απλά μια πόλη στην έρημο. Σήμερα το Ντουμπάι, είναι μια εξω-
φρενική πόλη υπερβολής! Μια σύγχρονη μεγαλούπολη που αντικατοπτρίζει στο 
εκατό τοις εκατό, το δυτικό όνειρο και τη δυτική φιλοσοφία. Θεόρατοι ουρανο-
ξύστες, υπερπολυτελή ξενοδοχεία, με ηγέτη το εμβληματικό 7 αστέρων “Burj al 
Arab”, αχανή εμπορικά κέντρα όλα σε παράταξη, εξαιρετικό φαγητό σε καταπλη-
κτικά restaurants. Στο Ντουμπάι θα αποθεώσεις τη ματαιοδοξία σου, θα σοκαρι-
στείς από τις σκανδαλώδεις ευκαιρίες, ενώ το σίγουρο είναι ότι θα αφήσεις και 
το τελευταίο σου ευρώ, σε αυτό το magnum καταναλωτικό λούνα παρκ της Ασί-
ας… και καλά θα κάνεις!
Το Dubai αποτελεί το πιο σύγχρονο εμπορικό κέντρο των Εμιράτων με τις πιο άρ-
τια οργανωμένες τουριστικές υπηρεσίες. Ένα τόπο όπου η Ανατολή και η Δύση 
έδωσαν τα χέρια!

www.exotictours.gr



Κι ακόμη 
100 προορισμοί 
Γαμηλίων ταξιδίων 
προς Μαλαισία, Ινδία, 
Σρι Λάνκα, Ν. Αφρική. 

Ταξίδια για 
ψαγμένους ταξιδευτές 
προς Βιρμανία, 
Βιετνάμ, Βασίλειο 
Μπουτάν, Περσία, 
Μαρόκο, Αλάσκα, 
Κίνα, Ιαπωνία, ΗΠΑ, 
και αμέτρητους 
ακόμη προορισμούς.

*

ΒΙΕΤΝΑΜ 
Κατατάσσεται στους 5 πιο ελκυστικούς προορισμούς της Ασίας
Μια απ’ τις πλέον πιο ασφαλείς περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, με υπέροχα τοπία, ασβεστολιθι-
κούς κατάφυτους βράχους, ζούγκλες με άγρια βλάστηση, ζεστά πεντακάθαρα νερά και δεκάδες παρα-
λίες. Στην εικόνα του Βιετνάμ κρύβονται εικόνες με εντυπωσιακές παγόδες, τεράστιους ορυζώνες, αι-
ωνόβια δέντρα και δεκάδες υπαίθριες αγορές. Η καθημερινότητα των κατοίκων κυλά στους ήρεμους 
ρυθμούς, καλλιεργούν ρύζι, ψαρεύουν στις εξωτικές ακτές, κάνουν χειροτεχνίες. Μια χώρα ξαναγεν-
νιέται, ένας «παράδεισος» επανεφεύρει τον εαυτό του, μια λωρίδα γης διεκδικεί ισότιμα την -ταξιδιω-
τική -θέση της στον πλανήτη. Συνδυάστε το Βιετνάμ με Καμπότζη, Μπανγκόκ, Σιγκαπούρη ή Ντουμπάι.

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.
Εμείς σας εξασφαλίζουμε άνεση, ποιότητα και σιγουριά όπως και τις καλύτερες επιλογές!

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
Μεσόγειος, Λατινική Αμερική, Καραϊβική ή Αλάσκα
Η κρουαζιέρα είναι μια διαρκής απόλαυση εν πλω. Ένας μοναδικός συνδυασμός παροχών υψηλού 
επιπέδου σε ξενοδοχειακή υποδομή και διασκέδαση, γαστρονομικές εμπειρίες, γεύσεις πολιτισμών 
που έρχονται να συμπληρωθούν από την πολυτέλεια της εναλλαγής εικόνων και τοπίων σε κάθε δια-
φορετικό προορισμό. Μια συναρπαστική ταξιδιωτική εμπειρία. Με άξονα την εμπειρία και την τεχνο-
γνωσία μας θα σας προσφέρουμε την μεγαλύτερη ποικιλία και συλλογή κρουαζιερών υψηλής ποιό-
τητας και είμαστε σίγουροι ότι θα ικανοποιήσουμε και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη. Η εταιρεία μας 
συνεργάζεται με τις πιο γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες παγκοσμίως, όπως η Royal Caribbean, 
Celebrity cruises, Azamara Club cruises, Paul Gauguin, Seabourn Cruises και πολλές ακόμη. Είμα-
στε βέβαιοι ότι θα σας καθοδηγήσουμε να επιλέξετε την κρουαζιέρα των ονείρων σας.



H                            σας καλωσορίζει
στο Ονειρεμένο Γαμήλιο Ταξίδι
Η μεγάλη στιγμή της ζωής σας πλησιάζει. 
Έχετε οργανώσει το γάμο σας μέχρι την τε-
λευταία λεπτομέρεια και ετοιμάζεστε για 
ένα νέο ξεκίνημα. Και τι καλύτερο από ένα 
ταξίδι σε μέρη εξωτικά, ονειρεμένα.
Το Γαμήλιο Ταξίδι είναι η «τέλεια δικαιολο-
γία» για τις πιο μαγευτικές διακοπές σας!

Εμείς το κάνουμε πραγματικότητα σε τι-
μές ιδανικές για εσάς. Η εμπειρία μας στους 
ανάλογους προορισμούς, καθώς και οι απο-
κλειστικές συνεργασίες με διακεκριμένα ξε-
νοδοχειακά συγκροτήματα, συνιστούν σε 
ποιοτικές υπηρεσίες με συγκριτικά χαμηλό 
κόστος.
 
Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε τον προ-
ορισμό (ή τους προορισμούς) των ονείρων 
σας!
 
Γαμήλια ταξίδια σε Μπαλί, Πούκετ/ Σαμούι, 
Σιγκαπούρη, Ντουμπάι, Μαυρίκιο, Μαλδίβες, 
Σεϋχέλλες ή σε κάποιο από τα νησιά της Κα-
ραϊβικής, της Γαλλικής Πολυνησίας και των 
Φίτζι.
Πολιτισμικά προγράμματα σε Σρι Λάνκα, Βιετ-
νάμ, Ινδία, Περσία, Λατινική Αμερική και Η.Π.Α. 
Και για τους πιο περιπετειώδεις, σαφάρι στην 
Αφρική, Θιβέτ, Βασίλειο του Μπουτάν.
 
Και εμείς θα σας βοηθήσουμε να βρείτε 
αυτό που σας ταιριάζει!
 
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην Αθή-
να και τη Θεσσαλονίκη έχει επισκεφθεί αρ-

κετά από τα μέρη που θα σας προτείνουμε 
και βρίσκεται στη διάθεσή σας με αμέτρητες 
προτάσεις σε περισσότερους από 100 προ-
ορισμούς ανά τον κόσμο.
Η εγγύηση ανταγωνιστικής τιμής σε συνδυ-
ασμό με πολυτελείς υπηρεσίες, παράλληλα 
με την προσωπική μας εμπειρία, αποτελούν 
αξία ανεκτίμητη για τη σωστή διοργάνωση 
του μοναδικού αυτού ταξιδιού.
Η απόλαυση ξεκινά από την πρώτη στιγμή, 
με σαμπάνια και τούρτα στην πτήση (σε συ-
γκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες). Εγγυ-
ημένη αναβάθμιση δωματίου (κατόπιν δια-
θεσιμότητας), προσφορές δωρεάν περιποίη-
σης/ spa, ακόμη και δωρεάν διανυκτερεύ-
σεις (σε επιλεγμένα ξενοδοχεία).
 
Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα μας www.exotictours.gr, προκειμέ-
νου να περιηγηθείτε σε αμέτρητους προο-
ρισμούς και να επωφεληθείτε από ειδικές 
προσφορές.
Με αποσκευές την καλύτερή σας διάθεση, 
αφεθείτε στα χέρια των ειδικών για το Ταξί-
δι της Ζωής σας!
 
Η εταιρεία μας δίνει τη δυνατότητα 
για ΛΙΣΤΑ ΓΑΜΟΥ.
 

Οργανώστε έγκαιρα το ταξίδι σας 
και επωφεληθείτε από το 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων. 
Συμβουλευτείτε τον ειδικό 

τιμοκατάλογο Γαμήλιων Ταξιδίων.

www.exotictours.gr



Οι Υπηρεσίες της

Στην Ασία μιλάμε Ελληνικά

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ με τα 
καλύτερα ξενοδοχεία – θέρετρα 
στον κόσμο

Σας ταξιδεύουμε με ασφάλεια από όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας. Έχουμε ειδικές αναχωρήσεις από 
Θεσσαλονίκη & Αθήνα αλλά κι από οποιοδήποτε άλλο αεροδρόμιο της Ελλάδος σε πολύ ειδικές τιμές, 
και σίγουρα χαμηλότερες από αυτές που μπορείτε να βρείτε στο Internet.
Διαθέτουμε αποκλειστικά συμβόλαια με τις καλύτερες αεροπoρικές εταιρείες του κόσμου και ειδικές τι-
μές με Turkish Airlines, Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, Etihad.
Εφόσον ο προορισμός σας δεν εξυπηρετείται άμεσα από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σας εξα-
σφαλίζουμε το αεροπορικό εισιτήριο με την Aegean Airlines σε προνομιακή τιμή. Το ίδιο ισχύει και για 
τα υπόλοιπα αεροδρόμια από Καβάλα, Αλεξανδρούπολη κλπ.

Η εταιρεία μας έχει εξασφαλίσει Έλληνες Αντιπροσώπους για να σας υποδεχθούν στις κυριότερες πε-
ριοχές στην Ασία. Μιλάμε Ελληνικά από την πρώτη ώρα της άφιξής σας στη Μπανγκόκ, το Πούκετ, το 
Μπαλί, τη Σρι Λάνκα & το Ντουμπάι.

Η Exotic Τours αντιλαμβανόμενη, τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις στο παγκόσμιο hotelling, αξι-
ολόγησε όλα τα προσφερόμενα ξενοδοχεία και resorts των αγορών των οποίων εξυπηρετεί και με 
credit την στυλιστική της υπεροχή στην επιλογή των upper class hotels and villas, υπέγραψε αποκλει-
στικά συμβόλαια συνεργασίας με τα κορυφαία resorts σ’ ολόκληρο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας best 
prices αναφορικά με τα «κυβικά» των παροχών και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.
Boutique hotels, villas και design ξενοδοχεία, ένας καμβάς των πλέον σύγχρονων τάσεων σε αρχιτε-
κτονική και διακόσμηση, μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Exotic tours, πριν αποτελέσουν το «δεύτερο 
καμβά», απ’ τον οποίο ο πελάτης θα επιλέξει μόνος το ξενοδοχείο του ταξιδιού του.
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Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποι Ελλάδας

Αποκλειστικά συμβόλαια και ειδικές τιμές για τα ξενοδοχεία:


