
 

 
 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΟΙ  ΣΟΤ ΙΝΔΙΚΟΤ 

Μαδαγασκάρη – Μασκαρένιες Νήσοι – Μαυρίκιος – 

Ρεϋνιόν  
Ανταναναρίβη / Σαναναρίβη - Αντασιμπέ (Περινέτ) - Αντσιράμπε - Μπετάφο - Αμποσίτρα 

–Ζαφιμανίρι - Υιαναραντσόα - Αμπαλαβάο - Ρανοχίρα - Εθνικό Πάρκο Ισαλο - Σολιάρα 

(Συλεάρ) – Μαυρίκιος – Ρεϋνιόν-Οροπέδιο ιλάος 

 

HERONIA Εμπειρίες 
 

Όσοι τυχεροί προσέλθετε στους Παρaδείσους του Ινδικού! 

Γιατί αυτό το ταξίδι που έχει σχεδιάσει το Heronia Star στα τρία εξωτικά νησιά του Ινδικού Ωκεανού, δεν είναι 

μια συνηθισμένη φυγή απο την καθημερινότητα.  

Είναι μια ανακάλυψη άλλων θρησκειών, άλλων εθίμων, άλλων λαών. 

 

Πρόκειται για ενα εξαιρετικό συνδυασμό που σπάνια παρουσιάζεται στο ταξιδιωτικό κοινό. 

 Ένα ταξίδι που στο παρελθόν, δεν έχει προταθεί επίμονα και σας καλεί σήμερα να ζήσετε εικόνες που μόνο 

στα ντοκιμαντέρ βλέπετε. 

 

Είναι μια διείσδυση στην αγκαλιά του Ινδικού, σε εξωτικά μέρη, μια σπάνια γνωριμία ,με την φύση, μια 

κατήχηση σε εξωτικές συνήθειες. 

Είναι τέλος οι μοναδικές αγορές, οι παραδεισένιες ομορφιές, η σπάνια χλωρίδα και πανίδα, οι αρχαίοι 

πολιτισμοί, οι περίπατοι στις παραλίες , η καλή παρέα στο μπαρ...μια βεράντα που βλέπει τον Ωκεανό. 

 

Η Μαδαγασκάρη, το νησί των Λεμούριων, ο Μαυρίκιος, το αγαπημένο νησί χιλιάδων τουριστών με τις 

ζαχαρένιες αμμουδιές, τις κρυστάλλινες λαγκούνες, και το εκπληκτικό Ρευνιόν με το αμόλυντο τοπίο, τα 

δραματικά ηφαιστειακά τοπία και την οργιαστική βλάστηση της ζούγκλας συνδέονται τέλεια σ΄ένα 

καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα απο το Heronia Star που θα σας συναρπάσει και θα σας αφήσει ανεξίτηλες 

αναμνήσεις. 

 

Σόσο μακρινά άλλοτε ο Νότιος Ινδικός, μερικές ώρες με το αεροπλάνο σήμερα, σας περιμένει να τον 

ανακαλύψετε, συνταξιδεύοντας με τους καλύτερους συνεκδρομείς και φίλους του καλού ταξιδιού. 

 

 
 

 

Μνημεία της UNESCO 
 

Αυτά είναι τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO που προσεγγίζουμε στην διάρκεια του 

ταξιδιού και σας ανοίγουμε δρόμους, για  να ανακαλύψετε και εσείς με τα δικά σας μάτια την 

ομορφιά και τον πλούτο του κόσμου μας! 

 
 Βασιλικός λόφος Ambohimanga 

Θέση: Ανταναναρίβο 

Ιδρυση: περίπου στο 1700 

Είναι ο τόπος που γεννήθηκε το Βασίλειο της Μαδαγασκάρης. Εδώ ιδρύθηκε η μοναρχία των 

Μερινα. 

 

 

 



 

 
 

Παράδειςοι του Ινδικου 
                              

                                

   

 

 
                                                          
                         
           

                 
                                                                                     

 
  

                                       
                                
           
           
           
                                  

 
 
 

Ανταςιμπζ 

 

Ανταναναρίβη 

Αμπαλαβάο 

Φιαναραντςόα 

ΜΑΔΑΓΑΚΑΡΗ 

Αντςιράμπε 

 Αμποςίτρα 

Ρανοχίρα 

 Σολιάρα 

MAYΡΙΚΙΟ 

Πόρτ Λοφϊ 

ΡΕΫΝΙΟΝ 

εν Ντενίσ 

 
 

 

17 ημέρες 

 
 

Αναχωρήσεις 25/04, 23/05, 27/06, 11/07, 25/07, 08/08, 

15/08, 05/09, 26/09, 17/10/16 

Σιμές κατ’ άτομο 
Δίκλινο 2925 € 

Επιβάρυνση Μονόκλινου 1000 € 

Οι τιμές εμπεριέχουν  έκπτωση έγκαιρης κράτησης 30 μέρες πριν την 

αναχώρηση.  Ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων – Δηλώστε τώρα 

την συμμετοχή σας 

 

 

1η μέρα: Αθήνα–πτήση 
υνάντηση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για ένα ταξίδι-στάση στη ζωή σας, στη μαγευτική 

Μαδαγασκάρη ,με ενδιάμεσο σταθμό. Ολονύκτια πτήση. 

 



 

 
 

2η μέρα: Αθήνα–Ανταναρίβη-Σαναρίβη 

Άφιξη στη Σαναναριβη, Σάνα όπως την αποκαλούν χαϊδευτικά οι ντόπιοι την μοναδική πόλη του νησιού 

που έχει πάνω από ένα εκατομύριο κατοίκους.  

Μεταφορά στο ξενοδοχείο.  

 

3η μέρα: Ανταναναρίβη–ΠάρκοPeritas-Αντασιμπέ (Περινέτ)(145χλμ) 

Η άγρια φύση της Μαδαγασκάρης, είναι χάρμα οφθαλμών.  Περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμα πανίδας και 

χλωρίδας που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Φαρακτηριστικό είναι ότι από τα 300 

καταγεγραμμένα είδη ερπετών, το 95% των αμφίβιων και των πεταλούδων καθώς και η συντριπτική 

πλειονότητα των θηλαστικών με εξεχόντες τους λεμούριους, είναι ενδημικά.  

Για να γνωρίσουμε αυτή την παραδεισένια φύση του νησιού, θα έρθουμε σήμερα οδικώς μέσω της 

Mandraka στο Εθνικό πάρκο Αντασιμπέ, που θεωρείται το σπίτι του «Ιντρι», ενός γιγάντιου λεμούριου. 

την διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το πάρκο Peryeras με πλήθος από χαμαιλέοντες , πεταλούδες, 

βατράχους και μικροσκοπικούς λεμούριους.  

Διαμονή σε απλό λοτζ, με στοιχειώδεις ευκολίες ή σε απλά ξενοδοχεία. 

 

4η μέρα: Αντασιμπέ (Περινέτ) 

Σο πρωί θα περιηγηθούμε το εξαιρετικό πάρκο (Δάσος της Βροχής) όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 

τους μεγάλους Λεμούριους «Ιντρι» οι οποίοι είναι οι πιο μεγάλοι προπίθηκοι που υπερβαίνουν σε ύψος το 

ένα μέτρο, καθώς και πολλά σπάνια ενδημικά πουλιά μεταξύ των οποίων το ErsteIbis, Tylas.  

Σο απόγευμα θα έχουμε χρόνο για να επισκεφθούμε προαιρετικά το νησί των Λεμουρίων. 

 

5η μέρα: Αντασιμπέ (Περινέτ)–Αντσιράμπε (315χλμ) 

Αναχώρηση για την Αντσιράμπε που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.500 μέτρων, πόλη γνωστή για τις θερμές 

πηγές της.  

Θα καταλήξουμε στην πόλη αφού προηγουμένως θα έχουμε διασχίσει το κεντρικό οροπέδιο του νησιού, 

θα έχουμε θαυμάσει τις αναβαθμίδες που έχουν σκαφτεί στις πλαγιές των λόφων για την καλλιεργιά του 

ρυζιού και βέβαια θα έχουμε φωτογραφίσει την ηφαιστειακή λίμνη Αντραϊκιμπα.  

Άφιξη και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. 

 

6η μέρα: Αντσιράμπε–Αμποσίτρα–Ζαφιμανίρι-Υιαναραντσόα (230χλμ) 

Σο πρωϊ συνεχίζουμε για μία γνωριμία με τις φυλές που έχουν κάνει καθημερινότητα τους τα έργα τέχνης 

χωρίς να το γνωρίζουν, καθώς ζωγραφίζουν ολόκληρα τοπία με τα σπίτια τους και τις καλλιέργειες τους.  

Θα αρχίσουμε από τη γραφικότατη πόλη Αμποσίτρα, η οποία είναι διάσημη για τους ξυλόγλυπτες της 

φυλής Ζαφιμανίρι, που κατοικούν στο τροπικό δάσος ανατολικά της Αμποσίτρα και το όνομα της στα 

Μαλαγκάσι σημαίνει «οι απόγονοι εκείνων που επιθυμούν».  

τη συνέχεια μετά από μία όμορφη διαδρομή, θα έρθουμε στη Υιναρατσόα ονομαστή γεωργική περιοχή 

κέντρο της αμπελουργίας στη Μαδαγασκάρη. 

 

7η μέρα: Υιαναρατσόα–Αμπαλαβάο–Ρανοχίρα(290χλμ) 

Αφήνουμε σήμερα το Υιαναρατσόα το οποίο περιφερειακά πνίγεται σε φυτείες τσαγιού ορυζώνες και 

αμπέλια και ερχόμαστε λίγο πιο νότια στο Αμπαλαβάο με εντυπωσιακά σπίτια τυπικό δείγμα αρχιτεκτονικής 

Μπεντσιλέο.  

Θα δούμε τη μεγάλη αγορά Ζεμπού (των βοοειδών) της Μαδαγασκάρης και θα επισκεφθούμε στη 

συνέχεια ένα μικρό εργοστάσιο κατασκευής χειροποίητου χαρτιού το Antaimoro που διακοσμούν με φύλλα 

και πέταλα λουλουδιών.  

Αργότερα συνεχίζουμε για την μικρή πόλη Ρανοχίρα που βρίσκεται στις παρυφές του Εθνικού Πάρκου 

Ίσαλο αφού προηγουμένως θα έχουμε εξερεύνηση το «AnjaPark» όπου ζουν Λεμούριοι με δακτυλιωτή 

ουρά.  

Εγκατάσταση σε λοτζ. 

 

8η μέρα: Ρανοχίρα–Εθνικού Πάρκου Ίσαλο (15χλμ) 

ήμερα σε μία ολοήμερη εκδρομή, θα επισκεφθούμε τον εθνικό δρυμό Ντελ Ίσαλο ο οποίος περικλείει όλο 

το ομώνυμο ψαμμολιθικό όρος στο οποίο, λόγω της διάβρωσής του από το νερό και από τον άνεμο στα 

βράχια του έχουν δημιουργηθεί πολύ περίεργα σχήματα.  

Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα  γνωριμία με το πάρκο που είναι γνωστό για τα σπηλαια, τα φαράγγια και τα 

βράχια του, και το απόγευμα θα επιτρέψουμε στην Ρανοχίρα. 

 



 

 
 

9η μέρα: Ρανοχίρα–Σολιάρα (Συλεάρ)(240χλμ) 

την πόλη Σολιάρα στην οποία θα έρθουμε στην συνέχεια του ταξιδιού μας κυριαρχούν οι βίλες, οι μεγάλοι 

κήποι, οι σκιερές πλατείες και οι πλατιοί δρόμοι.  

τη διάρκεια της διαδρομής θα έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε τα μεγαλύτερα Baoba του νησιού 

και να επισκεφθούμε τα μυστηριώδη ταφικά μνημεία των Mahafaly. 

 

10η μέρα: Σολιάρα–Ανταναναρίβη  

Μετά το πρωϊνό μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Ανταναναρίβη.  

Άφιξη και χρόνος ελεύθερος 

 

11η μέρα: Ανταναναρίβη–Περιήγηση Πόλης-Μαυρίκιος 
Περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης.   

Θα δούμε την αγορά, την λεωφόρο Ανεξαρτησίας, το Πανεπιστήμιο, το Μνημείο του Πρωθυπουργού και 

άλλα ενδιαφέροντα.  

Αργότερα θαμεταφερθούμε στο αεροδρόμιο από όπου θα αποχαιρετήσουμε το μεγαλύτερο νησί της 

Αφρικής.   

Πτήση για τον εξωτικό Μαυρίκιο.  

Άφιξη στο Πορτ Λουϊ, μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.   

 

12η μέρα: Μαυρίκιος 

Μία ολοήμερη περιήγηση στο αχλαδόσχημο νησί, που ανακάλυψαν οι Πορτογάλοι αλλά αποίκησαν οι 

Ολλανδοί, θα μας αποκαλύψει τις ήσυχες αμμουδιές του που μαγνητίζουν, την πλούσια βλάστησή του, το 

ηλιόλουστο κλίμα του και τον εξωτικό χαρακτήρα του.   

Θα περάσουμε από το κεντρικό οροπέδιο και την περιοχή του Μαύρου Ποταμού και θα επιστρεψουμε 

ενθουσιασμένοι στο ξενοδοχείο μας. 

 

13η μέρα: Μαυρίκιος 

Μέρα ελεύθερη για να ανακαλύψετε και τις υπόλοιπες ομορφιές του νησιού, που ο Μαρκ Σουαίν 

παρομοίωσε με «το μοντέλο», στο οποίο σχεδιάσθηκε ο Παράδεισος  και ο  Σζότζεφ Κόνραντ χαρακτήρισε 

«ολόγλυκο πετράδι του Ινδικού».   

Κολυμπήστε σε μία παραλία, κάντε μία εκδρομή μέχρι τον γαλάζιο κόλπο ή μην κάνετε τίποτα.  Ακόμα και η 

απραξία εδώ έχει άλλη διάσταση. 

 

14η μέρα: Μαυρίκιος-Ρεϋνιόν 

Πτήση για το αιντ Ντενίς, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ρεϋνιόν, ανατολικά της Μαδαγασκάρης, της οποίας 

το μεγαλύτερο μέρος είναι έντονα ορεινό με υψηλές ηφαιστιογειογενείς κορυφές και άγρια φαράγγια.  

Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 

 

15η μέρα: Ρεϋνιόν-Ηφαίστειο Ντε Λα Υουρνέζ 
Σο πρωί θα αναχωρήσουμε, μέσω ηφαιστειογενών κοιλάδων, που περιβάλλονται από βουνά για το ενεργό 

ηφαίστειο Ντε Λα Υορνέζ.   

Υτάνοντας στη «Μύτη του Βουβαλιού», θα έχουμε μία εκπληκτική θέα και θα επιστρέψουμε μέσω του 

σεληνιακού τοπίου της πεδιάδας «PainofSands» και του μαγευτικού χωριού των ΚρεολίL’ EntreDeLuxστο εν 

Ντενίς. 

 

16η μέρα: Ρεϋνιόν-Οροπέδιο ελαζιέ- πτήση επιστροφής 

Ενδιαφέρουσα είναι η σημερινή μας εκδρομή που θα μας γνωρίσει τις δημοφιλέστερες ακτές του νησιού, 

περνώντας ανάμεσα από τροπικά δάση, φυτείες ζαχαροκάλαμου, πανέμορφα χωριά και γραφικά 

ποτάμια. 

Θα έρθουμε στη συνέχεια στο οροπέδιο ιλάος για να δούμε την ομώνυμη Πολίχνη και την γύρω περιοχή 

με δάση, ιαματικές πηγές και ανθοκήπια. 

Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσους σταθμούς.  Ολονύκτια 

πτήση. 

 

17η μέρα: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα.  

 



 

 
 

 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με ενδιάμεσο σταθμό  

 Υιλοξενία σε ξενοδοχεία 3*ή Lodge και 4* στη Μαδαγασκάρη και 4* στον Μαυρίκιο και στη Ρεϋνιόν 

 Πρωινό κάθε μέρα 

 Ημιδιατροφή στη Ρεϋνιόν και στον Μαυρίκιο 

 Hμιδιατροφή κάθε μέρα εκτός της πρώτης μέρας στη Μαδαγασκάρη 

 Ασφαλή μεταφορικά μέσα για τις μετακινήσεις από/προς τα αεροδρόμια και για όλες τις εσωτερικές 

μετακινήσεις του προγράμματος 

 Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως περιγράφονται  

 Σοπικοί έμπειροι ξεναγοί  

 Αρχηγός/συνοδός από τηνΕλλάδα  

 Ασφάλειααστικής και επαγγελματικής ευθύνης 

 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 

 Υόροι αεροδρομίων, Υιλοδωρήματα/αχθοφορικά, Ατομική Σαξιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη 850 € 

 

 

 

 

 

 

Σα «γεμάτα» προγράμματα του Heronia Star αξιοποιούν την κάθε στιγμή στο ταξίδι σας προβλέποντας 

κρυφους ανεκτίμητους θησαυρούς. 

Και αυτό γιατί πιστεύουμε στο δικαίωμα σας να βλέπετε τα αξιοθέατα του κόσμου εν αφθονία. 

Αυτές είναι οι ανακαλύψεις Heronia Star. 

Αυτές που δίνουν νέες διαστάσεις στο ταξίδι σας στην Μαδαγασκάρη, στον Μαυρίκιο και στην Ρευνιόν 
 

Γι’αυτό μόνο στα προγράμματα μας θα βρείτε επιπλέον: 
 Σο πιο πλήρες και οικονομικό ταξίδι στην αγορά 

 Προσεγμένα ξενοδοχεία και καθαρούς καταυλισμούς στην Μαδαγασκάρη 

 Σον Σύμβο του Πρωθυπουργού Ραινιχορο 

 Σο μνημείο των πεσόντων 

 Σο παλάτι της Βασίλισσας «Ροβα» 

 Σο μουσείο της Μολγασικής Ακαδημίας 

 Σις θερμές πηγές της Αντσιραμπε 

 Σην ηφαιστειακή λίμνη Αντραικίμπα 

 Σο πάρκο Αντασάμπε 

 Σους ξυλογλύπτες της φύσης Ζαφιμενιρι 

 Σην μεγαλύτερη αγορά Βοειδών Ζεμπου 

 Σο εθνικό πάρκο Ισαλο με το ψαμμολιθικό όρος 

 Σους Λαιμούριους με την δαχτυλωτή ουρά 

 Σο ταφικό μνημείο των Mahafaly 

 Σο οροπέδιο ελαζιέ 

 Σην «μύτη» του Βούβαλου 

 Σο ηφαίστειο Ντε Λα Υορνεζ 

 Σο Πορτ Λουι 

 Σους Βασιλικούς κήπους 

 Έμπειρος Αρχηγός απο την αρχή μέχρι το τέλος του ταξιδιού. 

 Ειδικά προνόμια και εκπτώσεις σε όσους εγγράφονται και εξοφλούν 30 ημέρες πριν την 

αναχώρηση. 

 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις  

 

 

 

ημεία Τπεροχής HERONIA STAR: 
 



 

 
 

ημείωση: 
 Σο ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων. ε περίπτωση που η συμμετοχή είναι 

μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον) το ταξίδι δεν ακυρώνεται και εκτελείται με επιβάρυνση. 

 

Σαξιδιωτικά Έγγραφα: 
 Έγυρο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ από την είσοδό σας στην περιοχή 

 

Τγειονομικές Προφυλάξεις: 
 Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή.  

 Tο νερό δεν είναι πόσιμο. 

 

 

 

 

 

 

 Pουχισμός 
Πρέπει να είναι  ελαφρύς και ανάλογος προς τις κλιματολογικές συνθήκες όπως αναφέρονται στον 

δημοσιευμένο πίνακα. Προβλέπονται ρούχα σπορ, καπέλο,πουλόβερ, άνετα παπούτσια. Mια 

φωτογραφική μηχανή είναι απαραίτητη. Εφοδιαστείτε με βιντεοκάμερα ή με φωτογραφική μηχανή με 

τηλεφακό για να φωτογραφίσετε όχι μόνο τα ζώα αλλά και εικόνες απο την καθημερινότητα.  

 

 Υαγητό/Γεύσεις 
Εδώ μπορείτε να γευθείτε τις αυθεντικές γεύσεις της Γαλλικής κουζίνας το ίδιο εύκολα που γεύεσθε την 

εξωτική. 

Σο βασικό φαγητό είναι το ρύζι (vary) με συνοδεία (laoka), ενώ στα νοτιοδυτικά της Μαδαγασκάρης 

αντικαθίσταται το ρύζι με ξερό καλαμπόκι. Η κουζίνα της Γαλλίας, της Κίνας και της Ινδίας έχουν 

επηρεάσει και την κουζίνα της περιοχής. 

Σα πολύ καυτερά φαγητά δεν είναι ευρύτερα δημοφιλή στα νησιά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 

της Αφρικής, ωστόσο σερβίρονται σάλτσες, μάνγκο σε τουρσί, λεμόνι και άλλα φρούτα, που 

λέγονται achards.  

Μην τρώτε νοπές σαλάτες και ακαθάριστα φρούτα, πίνετε μόνο εμφιαλωμένα ποτά η ποτά χωρίς 

παγάκια στο ποτήρι εκτός των ξενοδοχείων και να έχετε μαζί σας ενα στοκ απο υγρά χαρτομάντηλα 

 

 Aγορές και αναμνηστικά 
Είναι απίστευτο το τι μπορεί να βρεί κάποιος σε έργα τέχνης και χειροτεχνίας στα Νησιά του Ινδικού. 

Εδω θα αγοράσετε ξυλόγλυπτα απο έβενο (προσοχή στα βαμμένα μαύρα ξυλόγλυπτα που 

παριστάνουν τον έβενο), σουβενίρ απο όστρακα, κεντητά, αρόνγκ, ζωγραφικούς πίνακες. 

 

 Kινητή Tηλεφωνία 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας, αλλά σοφό είναι να συμβουλευθείτε την εταιρεία 

κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένοι. ημειώστε ότι οι κλήσεις απο την περιοχή είναι 

σχετικά ακριβές  

 

 Tαξί/Iδιωτικές μετακινήσεις 
Σις υπηρεσίες ταξί θα τις βρείτε παντού αλλά δεν ενδείκνονται για την ποιότητα τους. Tο “ανάποδο” 

Aγγλικό σύστημα οδήγησης εφαρμόζεται στον Μαυρίκιο. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους 

δρόμους. 

 

 

 Hλεκτρικό ρεύμα 
220/240 βόλτ.  

ας συνιστούμε όμως να προμηθευτείτε εναν μετασχηματιστή και έναν προσαρμογέα με δύο κάθετα 

ελάσματα (adaptor) . 

 

 Ποτά-Tσιγάρα 
Γενικά επιτρέπεται να εισάγετε μέχρι  200 τσιγάρα και 1 μπουκάλι ποτό   

Μάθετε πριν ταξιδέψετε 
 



 

 
 

 Πιστωτικές κάρτες - Φρήμα 
Tα Eυρώ γίνονται  αποδεκτά απο τις Tράπεζες. O υνοδός σας θα σας ενημερώνει αναλυτικά κατά 

την άφιξή σας. Tα τοπικά νομίσματα δεν έχουν καμμία ισχύ στην χώρα μας. Γι’αυτό σας προτείνουμε 

να τα ανταλάσσετε με Ευρώ ή να... τα ξοδέψετε. 

Oι πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές απο τα μεγάλα τουριστικά καταστήματα και ξενοδοχεία. Μήν 

μεταφέρετε πολλά μετρητά μαζί σας, μοιράστε τα σε διαφορετικές τσέπες. 

  

 Σουριστικές ματιές 
Οι παραλίες είναι αμμώδεις τροπικού χρώματος, οι αμμουδιές ζαχαρένιες και χρειάζεται μεγάλη 

προφύλαξη απο τις ακτίνες του Ηλιου. τον Μαυρίκιο το σέρβις είναι θρυλικό και τα ηφαίστεια στην 

Ρευνιόν δραματικά.  

 

Οι πόλεις είναι εντυπωσιακές και εξυπηρετούν σχεδόν οτι χρειάζεται ενας σύγχρονος ταξιδιώτης.  

Η κυκλοφορία στους δρόμους είναι ασφαλής και η νυχτερινή ζωή σχετικά περιορισμένη. 

Φρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν κινείστε σε πολυσύχναστες περιοχές στα φρουτοπάζαρα και σε 

χώρους περιήγησης. 

 

Σο οδικό δίκτυο γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση ιδιαίτερα στην Μαδαγασκάρη και οι τοπικές 

αρχές είναι πολύ εξοικειωμένες στις συναλλαγές με τους ξένους επισκέπτες. 

 

Οι διαδικασίες εισόδου στα σύνορα αν και δεν ειναι προβληματικές είναι αργές. Φρειάζεται 

προφύλαξη γενικά απο τα κουνούπια.  

 

 Παραδόσεις 
τον μαύρο κόσμο,  οι παραδόσεις διατηρούνται ακόμα με πάθος  και παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη 

ζωή των σημερινών ανθρώπων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαφορά Ώρας Νόμισμα 

 Φειμώνας Καλοκαίρι  

Μαδαγασκάρη +1 Ίδια ώρα Malagasi Ariari (MGA) 

Ρευνιόν +2 +1 Ευρώ 

Μαυρίκιος +2 +1 Ρουπία Μαυρίκιου (RUP) 



 

 
 

 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Καλώς ορίσατε στα Σαξίδια της Heronia Star 
 

 

 

Σαξίδια για όσους πιστεύουν στην ομορφιά των ονείρων τους 
Κάντε την ομορφιά του κόσμου «κτήμα» σας. 

το Heronia Star σχεδιάσαμε και φέτος για σας νέα Σαξίδια, που θα «ταράξουν», όχι μόνο τους 

πολυταξιδεμένους, αλλά και αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν τον υλικό και πνευματικό Πολιτισμό. 

Με διαδρομές και προτάσεις γι’ αυτούς που γνωρίζουν τι ζητάνε, με άριστη κατανομή αξιοθέατων και 

πλούσιο περιεχόμενο. 

Με σωστές τιμές και ειλικρίνεια στον ταξιδιώτη, γοητεύουν τόσο με την οργάνωσή τους, όσο και την 

ποιότητά τους, που είναι μοναδική. 

Ελάτε μαζί μαςγια ένα αλησμόνητο ταξίδι, επιλέγοντας, μέσα από μία μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων. 

Αμέσως θα διαπιστώσετε την διαφορετικότηταστην οργάνωσή μας. 

 

τη Heronia Star αλλάζουμε τον τρόπο που ταξιδεύετε! 
 

 Κλασικά Σαξίδια 
Ομαδικά Σαξίδια Καλής συντροφιάς 

 

 

ΜΕΣΗ     
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Ιανουάριος 22 27 26 

Φεβρουάριος 22 28 25 

Μάρτιος 21 28 25 

Απρίλιος 20 28 24 

 Μάιος 18 28 23 

Ιούνιος 16 27 21 

Ιούλιος 15 26 20 

Αύγουστος 16 26 21 

Σεπτέμβριος 18 27 21 

Οκτώβριος 20 27 20 

Νοέμβριος 21 27 23 

Δεκέμβριος 21 27 25 



 

 
 

Με το σύνθημα αυτό χρόνια τώρα καθιερώσαμε την αντίληψη των ομαδικών Σαξιδιών με αεροπλάνο στη 

χώρα μας. 

Οι πιστοί φίλοι του άρτια οργανωμένου Σαξιδιού, ταξιδεύουν μαζί μας, περιμένοντας να απολαύσουν την 

ανθρωποκεντρική μας φιλοσοφία σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε Σαξίδι. 

Σαξιδιώτες όλων των κατηγοριών που σέβονται την προσωπικότητα και την ανεξαρτησία του συνταξιδιώτη 

τους, παράλληλα με τα ήθη και έθιμα των περιοχών που επισκέπτονται, αποκτούν νέους φίλους, μέσα σε 

θερμή και οικεία ατμόσφαιρα. 

Εκπαιδευμένοι και πρόθυμοι συνοδοί με πάθος γι’ αυτό που κάνουν, λάτρεις του καλού ταξιδιού, 

φροντίζουν για την τελευταία λεπτομέρεια. 

 

 Unesco Tours 
Ομαδικά Σαξίδια ειδικών προορισμών, Ιστορικού, Πολιτιστικού και Γεωγραφικού 

ενδιαφέροντος. 

Είναι Σαξίδια που οδηγούν σ’ ένα πανόραμα αριστουργημάτων της ανθρώπινης 

δημιουργίας και υμνούν την προσπάθεια του ανθρώπου που αποτελεί την βάση της Γης. 

Πρόκειται για Παγκόσμια Μνημεία, μέχρι τις άκρες του κόσμου, που σε συνεπαίρνουν με τα μεγέθη τους, 

την αισθητική τους αξία και την αρχιτεκτονική τους πρωτοτυπία, είτε για την Ιστορική, είτε για την συμβολική 

τους σημασία. 

Σαξιδεύοντας σε μικρές ομάδες θα ζήσετε έντονα τις επισκέψεις σας και η βοήθεια εξειδικευμένων συνοδών, 

μαζί με μία εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών, θα σας μυήσουν ακόμα περισσότερο στην γοητεία 

του Σαξιδιού. 

 

 Best Five 
Σα Σαξίδια αυτά απευθύνονται σε ένα άλλο «διαφορετικό» κοινό, που το ελκύουν τα άγνωστα σημεία, που 

βρίσκονται στα διάφορα σημεία του Πλανήτη. 

Για όσους το Σαξίδι είναι συνώνυμο της ανακάλυψης, μέσα στην απόλυτη φροντίδα και την πλήρη ηρεμία 

του πνεύματος, τότε τα προγράμματα BEST είναι τα καλύτερα. 

Οι περιηγήσεις BEST, προσφέρουν και στους πιο απαιτητικούς φίλους του Σαξιδιού, την απόλυτη γνώση 

των συνεργατών μας και μία εξαίρετη ποιότητα υπηρεσιών που σας επιτρέπουν να εκτιμήσετε 

τον πλούτο των διαδρομών στις καλύτερες συνθήκες. 

 Epic Journeys 
 

Ένα είδος Σαξιδιού, που εδώ και χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους, τα EPIC, είναι μία σειρά 

προγραμμάτων προσεκτικά σχεδιασμένα σε απομακρυσμένους προορισμούς του Πλανήτη, με μελετημένα 

βήματα ξεναγήσεων και περιηγήσεων για να προσφέρουν την γνώση και να διατηρούν ένα ισορροπημένο 

ρυθμό στο Σαξίδι. 

Σαξιδεύετε σε μικρά γκρούπ, έτσι ώστε να απολαμβάνετε τις επισκέψεις σε παρείστικη ατμόσφαιρα, να έχετε 

την μεγαλύτερη άνεση και να απολαμβάνετε αμέριστη προσωπική φροντίδα. 

Μένετε τις απαραίτητες μέρες στον κάθε προορισμό προκειμένου να έχετε τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυσης 

και να μπορείτε να εκτιμήσετε ολοκληρωτικά τα πιο σημαντικά αξιοθέατα. 

Σα EPIC είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τα συνηθισμένα Σαξίδια. 
 

 
 

Ομαδικά Σαξίδια σε ολόκληρο τον κόσμο που οργανώνονται αποκλειστικά από το NationalGeographic, το 

πρώτο σήμα ποιότητας στον Πλανήτη και διατίθενται σε συνεργασία με το HeroniaStar, στους φίλους του 

καλού Σαξιδιού από την Ελλάδα. 

Διαλέξτε ένα από τα Σαξίδια υψηλής ποιότητας του NationalGeographic και ταξιδέψτε με ιδιωτικό τζετ ή με 

ιδιωτικά κρουαζιερόπλοια και πλοία επιστημονικού ενδιαφέροντος, για να εξερευνήσετε αρχαίους 

πολιτισμούς και άλλα ενδιαφέροντα αξιοθέατα σε απομακρυσμένες περιοχές της Γης. 



 

 
 

Ελάτε να σας γνωρίσουμε τους εξερευνητές, τους φυσιοδίφες, τους ζωολόγους, τους οικολόγους και τους 

κορυφαίους εμπειρογνώμονες του NationalGeographic, που συνοδεύουν τα Σαξίδια και τα καθιστούν, με 

τις γνώσεις τους, περισσότερο ελκυστικά και τελείως διαφορετικά. 

Ελάτε να μάθουμε τεχνικές για την λήψη εντυπωσιακών φωτογραφιών από ένα από τους μεγαλύτερους 

φωτογράφους άγριας ζωής στον κόσμο. 

Γίνετε ανιχνευτές ορυκτών και νομάδες της ερήμου και των πάγων. 

Ανακαλύψτε σπάνια θαλάσσια κέντρα βιοποικιλότητας. 

Γνωρίστε τα πιο «πλούσια» ηφαίστεια στον κόσμο. 

Αντιμετωπίστε θαυμαστά γεωλογικά φαινόμενα. 

Παρακολουθήστε μία ιδιωτική συναυλία σε κάποιο αρχοντικό της ιβηρίας. 

Ξεκινήστε μία περιπέτεια άγριας ζωής και αντιμετωπίστε μία απίστευτη σειρά από θρυλικά πλάσματα του 

κόσμου. 

Σα Σαξίδια του NationalGeographic τώρα είναι κοντά σας. 

 

 Travel Design for 2 
 

Οι φίλοι μας θέλουνε πάντοτε να ταξιδεύουν από θέση ισχύος. 

Γι’ αυτό και στα ατομικά Σαξίδια περιλαμβάνουμε και προσφέρουμε ότι δεν μπορούν όλοι οι άλλοι. 

Ελάτε στα γραφεία της εταιρίας μας να συζητήσουμε. 

Έχουμε αναπτύξει ένα δοκιμασμένο σύστημα ταξιδιωτικής σκέψης και τελικού αποτελέσματος, για να 

ευχαριστηθείτε ένα πετυχημένο και ασφαλές ταξίδι σε «ατομική συσκευασία» που θα είναι για σας μία 

γλυκιά και παντοτινή ανάμνηση. 
 

ας ευχαριστούμε που επί 38 πραγματικά χρόνια,  μας υποστηρίζετε και μας ακολουθείτε. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν ένα ταξίδι πετυχημένο 

 
Αερομεταφορείς 

Έχουμε μία μεγάλη και υπεύθυνη ποικιλία κριτηρίων για την επιλογή των 

αερομεταφορέων που επιλέγουμε για να συνεργαστούμε στα ταξίδια μας : 

Η ασφάλεια, η αξιοπιστία, ο χρόνος αναχώρησης και    επιστροφής, οι υπηρεσίες 

που προσφέρουν και οι καλύτεροι ναύλοι.  

 

 

 

Ξενοδοχεία 
Διαρκώς στοχεύουμε στην ποιοτική διασφάλιση και στην  συνεχή αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών των ξενοδοχείων που συνεργαζόμαστε για να 

διασφαλίσουμε την πλήρη ικανοποίηση σας.Δεν διακινδυνεύουμε ποτέ την ποιότητα 

και δίνουμε μεγάλη  έμφαση στην τοποθεσία, στην επιθυμητή καθαριότητα καιστην 

1977 -2016  

Δημιουργήσαμε την μεγαλύτερη  

οικογένεια ταξιδιών  

και διατηρούμε το μύθο της Heronia Star,  

ότι είναι ο πρώτος και καλύτερος οργανωτής ταξιδιών στην Ελλάδα. 



 

 
 

ωραία εμφάνιση τους. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που και πως κοιμάται κανείς 

τη νύχτα ενός ταξιδιού. 

 

Γεύματα 
 Όσοι ταξιδεύουν γνωρίζουν τι σημασία έχει το καλό φαγητό και εμείς που 

φροντίζουμε όλες τις γεύσεις του ταξιδιού στο φαγητό, δίνουμε την πιο πλούσια. 

Είμαστε παντού παρόντες. Υροντίζουμε για «Σοπικές πεσιαλιτέ», δείπνα με 

παραδοσιακά συγκροτήματα, ελεγχόμενες φρέσκες σαλάτες, Βιολογικά προϊόντα 

από τοπικές φάρμες. 

Μια μοναδική φροντίδα που κάνει τα ταξίδια μας περισσότερο γευστικά. 

 

Ξεναγήσεις 
Σο ταξίδι κρύβει τόσες διαστάσεις  τόσα ενδιαφέροντα που δεν επιτρέπεται να τα 

αφήνουμε αναξιοποίητα.Η τέχνη, η θρησκεία, η γνώση της Ιστορίας, των εθίμων 

και της κουλτούρας,  περνούν προσεκτικά στα προγράμματα των ξεναγήσεων 

μας για να δημιουργήσουμε ένα άρτιο ταξίδι.   Όλες οι ξεναγήσεις γίνονται από 

τοπικούς διπλωματούχους ξεναγούς που αγαπούν τον τόπο τους και 

μεταφράζονται στα Ελληνικά. 

 

υντονιστές Σαξιδιού 
ΗHeronia εμπιστεύεται τα ταξίδια του σε αποδεδειγμένα ικανούς συνοδούς -

αρχηγούς ώριμους, έμπειρους, με ήθος, αξιοπιστία και ακεραιότητα. 

Σους επιλέγουμε προσεκτικά, τους εκπαιδεύουμε συστηματικά, τους εξοπλίζουμε με 

τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για το έργο τους. 

Οι συντονιστές τηςHERONIA υπερέχουν σε όλα. 

Είναι περιζήτητοι γιατί έχουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα που χρειάζεται 

η δουλειά τους μέσα σε ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει. 

Οι άνθρωποί μας 
Από εδώ αρχίζουν όλα. 

Είναι αυτοί που κάνουν την διαφορά. Είναι οι άνθρωποι μας, οι άνθρωποι σας. 

Είναι η χαρισματική ομάδα η οποία δημιουργεί αξία στο ταξίδι και εκτελεί με τέτοιο 

τρόπο που δεν μπορεί ο ανταγωνισμός να ακολουθήσει.  Οι άνθρωποι της Hero-

nia μοναδικοί στον χώρο του ταξιδιού προσφέρουν μοναδικές υπηρεσίες και 

χρησιμοποιούν τα καλύτερα υλικά για να απολαμβάνετε ονειρεμένα ταξίδια. 

 

 

 

 

 

 

Όταν είσαι Heronia Star μπορείς και  

προσφέρεις περισσότερα 

 
 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ Heronia Star 
 

τη Heronia Star δημιουργήσαμε ένα μοναδικό πρόγραμμα επιβράβευσης για την συνεργασία σας και την 

ενεργή συμμετοχή στα ταξίδια μας. 

 

 Έγκαιρη κράτηση 
100 έως 500 €έκπτωση στο ζευγάρι αν δηλώσετε έγκαιρα τη συμμετοχή σας στο ταξίδι 30 μέρες 

πριν από την αναχώρηση.   

Όλα αυτά τα σημεία υπεροχής έχουν κάνει σήμερα τη Heronia Star το πρώτο και 

καλύτερο όνομα στο οργανωμένο ταξίδι. 
 



 

 
 

Οι τιμές εμπεριέχουν την έκπτωση της έγκαιρης κράτησης. 

 

 Αφορά Σαξιδιώτες από την Περιφέρεια : 
50% έκπτωση στις εσωτερικές πτήσεις από / προς το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».  Η προσφορά 

ισχύει για συμμετοχή σ το επόμενο εξωτικό ταξίδι. 

30% έκπτωση για διαμονή μιας νύχτας σε ξενοδοχείο των Αθηνών.   

Η προσφορά ισχύει για τις εσωτερικές πτήσεις που δεν ανταποκρίνονται άμεσα με την πτήση 

αναχώρησης του επιλεγμένου ταξιδιού στο εξωτερικό. 

 

 HERONIA  Honeymooners 
Αναβάθμιση δωματίου (όπου δυνατόν), ένα μπουκάλι τοπικό κρασί και ένα γαμήλιο κέϊκ / τούρτα, 

στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.   

Ζητείται έγκαιρη κράτηση και η ληξιαρχική πράξη γάμου. 

 

 HERONIA  Singles 
10 % έκπτωση στη τιμή της επιβάρυνσης του μονόκλινου δωματίου. 

 

 HERONIA  Bonus Club 
100 έως 300 € επιπλέον Έκπτωση στο ζευγάρι για όλους του ταξιδιώτες  που είναι μέλη του HERO-

NIA Bonus Club και μοναδικά προνόμια σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με προϊόντα για την υγεία 

σας, τις αποδράσεις σας, αλλά και την ψυχαγωγία σας.Αν ακόμα δεν είσθε μέλος, εγγραφείτε 

τώρα. 

 

 

ημείωση : Οι Προσφορές δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε σύνολο περισσότερα από δύο ή τρία 

προνόμια HERONIA. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τις υπηρεσίες μας. 
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