
 

 
 

 

ΜΕΞΙΚΟ 

ΜΕΞΙΚΟ ΙΣΤ – ΑΚΑΠΟΤΛΚΟ - ΠΟΤΕΜΠΛΑ 
Πόλη του Μεξικού- Παναγία Γουαδελούπης- Πυραμίδες Σεοτιχουακάν - Σάξκο-

Κουερναβάκα-Φολούλα-Πουέμπλα-Ακαπούλκο 

 

 

HERONIA Εμπειρίες 
 
Ένα ταξίδι με δύο κεντρικά πρόσωπα. 

Η πόλη του Μεξικού και το Ακαπούλκο. Θα σας πάμε και στα δύο. 

Ένα πρόγραμμα συνδυασμένο σοφά με γεμάτες επισκέψεις και ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία. 

Προσφέρει ποικιλία, κέφ, γνώσεις και γνωριμία με ενα κόσμο σχεδόν διαφορετικό. 

 

Ένα απολαυστικο δεκαήμερο εκεί οπού το χθές και το σήμερα ζούν ταιριαστά εδώ και χιλιάδες χρόνια. 

Προσκύνημα,  ή ταξιδιωτική αναζήτηση, ή περιέργεια, ή επιθυμία και η γνωριμία με τους αρχαιολογικούς 

θησαυρούς. 

 

Ολα θα τα ικανοποιήσει αυτό το ταξίδι γιατί οργανώνεται απο τους ανθρώπους του Heronia Star που 

παίζουν  τον κόσμο στα δάκτυλα τους, όπως τέχνη. Ιστορία, ψώνια, θρησκεία και ομορφιά. 

 

 

 

       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! 

 

 Πυραμίδες του Ήλιου και της ελήνης – Σεοτιχουακάν   
Θέση : 50χλμ νοτιοανατολικά της πόλης του Μεξικού 

Περίοδος ακμής: 1ος αιώνας πΦ - 7ος αιώνας μΦ   

Από τις πιο σημαντικέ ςπόλεις της κεντρικής Αμερικής  

 

 Ιστορικό Κέντρο - Πόλη του Μεξικού  
Περίοδος ακμής:  1521 μΦ 

 

 Ιστορικό Κέντρο της Πουέμπλα  
Θέση: 100χλμ νοτιοανατολικά της πόλης του Μεξικού  

Ιδρυση: 1532 μΦ 

Φρωματιστά φαγκεντιανά πλακίδια κοσμούν αμέτρητες εκκλησίε;ς και κοσμικά κτίρια  
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Γκουερναβάκα 

Μέξικο Σίτυ 

Πουέμπλα 

Τάξκο 
Ακαποφλκο 

 

10 μέρες 

 

Αναχωρήσεις 08/04, 29/04, 20/05, 17/06, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 

26/08, 09/09, 23/09, 21/10, 18/11/16 

Σιμές κατ’ άτομο 

Δίκλινο 1199 € 

Επιβάρυνση Μονόκλινου 360 € 

Οι τιμές εμπεριέχουν  έκπτωση έγκαιρης κράτησης 30 μέρες πριν την αναχώρηση.  

Ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων – Δηλώστε τώρα την συμμετοχή σας 

 

1η μέρα: Αθήνα-Πόλη του Μεξικού  
υνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη διοικητική πρωτεύουσα του εξωτικού Mεξικού, την ομώνυμη 

πόλη, κέντρο του εμπορίου, της οικονομίας και των τεχνών που συναρπάζει με την προσωπικότητά της.  

Άφιξη στο Μέξικο ίτυ, την πολυπληθή πρωτεύουσα του Μεξικού, εγκατάσταση στο ξενοδοχείο, και 

προετοιμαστείτε γιατί το Μεξικό που θα σας γνωρίσουμε σ΄αυτό το ταξίδι δεν είναι ένα, αλλά πολλά 

περισσότερα. 



 

 
 

 

2η μέρα: Πόλη του Μεξικού – Ακαπούλκο-Ακτές του Ειρηνικού 
ήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε οδικώς για το Ακαπούλκο, διάσημο παραθαλάσσιο κέντρο διακοπών 

της χώρας. 

Άφιξη και χρόνος στη διάθεσή σας. 

 

3η - 4η μέρα: Ακαπούλκο  
Δύο μέρες γεμάτες πειρασμούς, προσφέρει η διαμονή σας στο Ακαπούλκο. 

ας προτείνουμε κολύμπι στις εξωτικές παραλίες, βόλτες στις πλατιές λεωφόρους, τα πάρκα και τα 

πολύχρωμα καταστήματά του. 

Κλείστε στο φωτογραφικό φακό σας όλες τις ομορφιές του και καταλήξτε, αν θέλετε, στη βόρεια άκρη του 

κόλπου, όπου κατά παράδοση οι δύτες του Ακαπούλκου επιχειρούν καταδύσεις από 38 μέτρα ύψος. Αυτό 

μη το χάσετε! 

Σο βράδυ μπορείτε να το διαθέσετε για να ζήσετε στους ρυθμούς της έντονης βραδινής ζωής του 

Ακαπούλκο. 

 

5η μέρα: Ακαπούλκο - Σάξκο 
Σο πρωί θα αναχωρήσουμε οδικώς για το Σάξκο, το οποίο βρίσκεται απλωμένο στις πλαγιές της ιέρρα 

Μάδρε και στη μέση ενός εντυπωσιακού τοπίου που θυμίζει Ανδαλουσία.  

Άφιξη και αμέσως μεταξύ άλλων θα σας γνωρίσουμε  τον Ναό της Μαύρης Παναγίας, τα μέγαρα των 

πλουσίων, τα αποικιακά κτίρια, τις εκκλησίες και τις γραφικότατες αγορές του. 

Φρόνος στην διάθεση σας. 

 

6η μέρα : Σάξκο – Κουερναβάκα – Πόλη του Μεξικού – Περιήγηση πόλης 
Αναχώρηση  για την Πόλη του Μεξικού. τη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε  

την Κουερναβάκα για να περιηγηθούμε στο παλάτι του Κορτέζ και τους θαυμάσιους κήπους Μπόρντα.  

Άφιξη και ακολουθεί  περιήγηση στην πόλη για να σας γνωρίσουμε, μεταξύ άλλων, το παλιό ιστορικό 

κέντρο, την πλατεία «Zόκαλο», όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα κτίρια εποχής που καθρεπτίζουν έντονα το 

παρελθόν της, το Προεδρικό Μέγαρο με τις περίφημες τοιχογραφίες του NτιέγκοPιβέρα, τον Καθεδρικό ναό 

και τα απομεινάρια του ναού Tεοκάλι των Αζτέκων. 

 

7η μέρα: Πόλη του Mεξικού-Βασιλική της Γουαδελούπης-Πυραμίδες της Tεοτιχουακάν 
H σημερινή μας μυθική εκδρομή συνδυάζει μια επίσκεψη στην Παναγία της Γουαδελούπης, με τις δύο 

εκκλησίες της και στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού, τις πυραμίδες της Σεοτιχουακάν, 

γνωστές ως πυραμίδες του Ηλίου και της ελήνης, που βρίσκονται σε απόσταση 50 χλμ από την Πόλη του 

Mεξικού.  

H Tεοτιχουακάν «τόπος των θεών» που ήκμασε μεταξύ του 200 και του 650 μ.X., υπήρξε η αρχαία 

θρησκευτική πρωτεύουσα των Tεοτιουακάνος και τόπος προσκυνήματος για τους Αζτέκους.  

Θεωρείται η μεγαλύτερη πόλη της Μέσης Αμερικής ίσως και του Προκολομβιανού κόσμου, με πληθυσμό 

που έφτανε πιθανόν τους 250.000 κατοίκους.  

Παρά την πτώση της, περίπου του 750, οι Αζτέκοι την θεώρησαν αργότερα ως το ιερό λίκνο του κόσμου. H 

Λεωφόρος των Νεκρών η οποία διασχίζει το κέντρο της πόλης, έχει μήκος πέντε χιλιόμετρα και 

περιστοιχίζεται από θρησκευτικά και τελετουργικά συγκροτήματα, με εντυπωσιακότερα την Πυραμίδα του 

Ήλιου, την μεγαλύτερη κατασκευή στην Προκολομβιανή Αμερική και την Πυραμίδα της ελήνης.  

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμερικάνικα οικοδομήματα που χτίσθηκαν πριν από την Ισπανική κατάκτηση, 

στην διάρκεια του 1ου αιώνα π.X.  

Σο επιβλητικό τοπίο και τα ακόμη επιβλητικότερα κτίσματα, χαρακτηρίζουν την Σεοτιχουακάν σαν τον πιο 

εντυπωσιακό ιστορικό τόπο της Αμερικής.  

Οι κάτοικοι της Tεοτιχουακάν, όπως και οι Zαποτέκοι, ήταν βίαιοι πολεμιστές και θυσίαζαν τους 

αιχμαλώτους τους για να καθαγιάσουν τους ναούς τους. 

Αργά το απόγευμα επιστροφή στην πόλη του Μεξικού ....Σώρα ξέρετε πως θα περάσετε τις βραδινές σας 

ώρες. 

 



 

 
 

8η μέρα: Πόλη του Μεξικού – Φολούλα-Πουέμπλα  
ήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για μια ολοήμερη εκδρομή στην Πουέμπλα που βρίσκεται 100 χλμ. 

Νοτιοανατολικα της Πόλης του Μεξικου, σε μια εύφορη κοιλάδα περιτριγυρισμένη από τα τεσσερα 

ψηλότερα ηφαίστεια της χώρας. 

Καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε την Φολούλα που σύμφωνα με τον θρύλο έχει 365 εκκλησίες-μία για κάθε 

μέρα. ήμερα διαθέτει 37 εκκλησίες και δεκάδες παρεκκλήσια γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού. 

Η Φολούλα ήταν ενας απο τους πιο σημαντικους τοπους λατρείας των Αζτέκων. Σο 1519 οι Ισπανοί 

Κονκισταδόρες νίκησαν τους Αζτέκους και κατέστρεψαν την πόλη.  

ημάδι της παλίας δόξας των Προκολομβιανών κατοίκων παραμένει η κεντρική πυραμίδα. Σο 1531 οι 

Ισπανοί ανήγειραν μια εκκλησια στην κορυφή της πυραμίδας για να δείξουν οτι ηταν οι νεοι κυριάρχοι του 

τόπου. 

Αμέσως μετά το Ισπανικό στέμα διέταξε να ιδρυθεί η Πουέμπλα λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, η οποία τελικά 

αναδείχθηκε σε ανθηρο εμπορικό κέντρο. 

‘Αφιξη στην Πουέμπλα η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιδιαιτερότητα στα σπίτια τα οποία είναι καλυμένα με 

πολύχρωμα πλακάκια της Talavera, και με μεγάλη συγκέντρωση εκκλησιών που της χάρισαν το 

Προσωνύμιο «Η Ρώμη του Μεξικού».  

Αυτά τα χρωματιστά πλακίδια χαρακτηρίζουν ακόμα και σήμερα το ιστορικό κέντρο της. 

Η πόλη αναπτύχθηκε από την ίδρυση της το 1532 σύμφωνα με την κλασσική αποικιοκρατική αρχιτεκτονική. 

Σο ιστορικό κέντρο, η πλαζα ντε λα κονστιτουσιόν και τα πολυάριθμα αποικιοκρατικά κτίρια έχουν 

ανακηρυχθεί μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. 

Περισσότερο εντυπωσιακά από τα πολυάριθμα αποκιοκρατικά αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε είναι ο 

Καθεδρικός Ναός του 16ου και 17ουαιώνα ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στο Μεξικό. Πολύτιμος 

θησαυρός της Iglesia de Santo Domingo, το παρεκκλήσιο Capilla del Rosario, η οικια του επισκοπικού 

διοικητή που χτισθηκε το 1580, το παλιο Αρχιεπισκοπικο Ανακτορο που εχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη και το 

Πανεπιστήμιο το παλαιότερο της Φώρας.  

Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

9η μέρα: Πόλη του Μεξικού 
Φρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα επιστροφής στην Αθήνα.  

Ολονύκτια πτήση. 

 

10η μέρα: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα  
 

Περιλαμβάνεται :  

 Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με ενδιάμεσο σταθμό 

 Υιλοξενία σε ξενοδοχεία 4* 

 Πρωινό κάθε μέρα 

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

εσωτερικές μετακινήσεις του προγράμματος 

 Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως περιγράφονται 

 Σοπικός ελληνόφωνος αρχηγός / ξεναγός 

 Σαξιδιωτική θήκη με ενημερωτικά έντυπα 

 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης 

Δεν Περιλαμβάνεται :  

 Υόροι αεροδρομίων, Υιλοδωρήματα/αχθοφορικά, Ατομική ταξιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη 750 € 

 Σοπικοί φόροι 35 € περίπου 



 

 
 

 
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 στο Μεξικό. 

 

Γι’αυτό μόνο στα προγράμματα μας θα βρείτε επιπλέον: 

 
 Πυραμίδες του Ηλιου και της ελήνης στο Σεοτιχουακάν 

 Ιστορικό Κέντρο της Πόλης του Μεξικού 

 Επίσκεψη του μεγαλύτερου Μητροπολιτικού Ναού της Λατινικής Αμερικής 

 Σην Φολούλα, σημαντικό κέντρο της λατρείας των Αζτέκων 

 Ιστορικό Κέντρο της Πουέμπλα 

 Σάξκο – αποικιακή πόλη 

 Παλάτι του Κορτέζ και τους κήπους Μπόρντα στην Κουερναβάκα 

 Ακαπούλκο – το εξωτικο θέρετρο του Ειρηνικού Ωκεανού 

 Έμπειρος Αρχηγός απο την αρχή μέχρι το τέλος του ταξιδιού. 

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

αναχώρηση. 

 

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 110 € το 

άτομο 

 

Σαξιδιωτικά Έγγραφα :  

 Έγκυρο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ από την είσοδο σας στην χώρα 

 

Τγειονομικές Προφυλάξεις : 

 Δεν απαιτούνται  εμβόλια ή άλλου είδους  προληπτική αγωγή.  

 Tο νερό δεν είναι πόσιμο και συνιστούμε το εμφιαλωμένο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ημεία Τπεροχής HERONIA STAR: 
 



 

 
 

 Pουχισμός 
Oλόκληρη η περιοχή βρίσκεται μέσα στη τροπική ζώνη. Oπότε με ελάχιστες εξαιρέσεις όπου η 

θερμοκρασία επηρεάζεται απο το υψηλό υψόμετρο (2400 μ.) όπως η Πόλη του Mεξικού,  απαιτείται 

καλοκαιρινό ντύσιμο και  ανάλογο προς τις κλιματολογικές συνθήκες όπως αναφέρονται στον 

δημοσιευμένο πίνακα.  υνιστούμε να έχετε μαζί σας για το παραλιακό θέρετρο του Ακαπούλκο, 

μαγιό, σορτς, βερμούδες και γυαλιά ηλίου. 

 

 Υαγητό/Γεύσεις 
Θα απολαύσετε τάκος, μπουρίτος, γεμιστές πιπεριές με τυρί, εμπανάδας με κρέας ή τυρί και 

διάφορες παραλλαγές απο ψάρια και κρέας με πικάντικες σάλτσες.  τους δρόμους μικρά μαγαζιά 

πουλούν ψημένο καλαμπόκι, τσίλι και χιλιάδες άγνωστες σε εμάς λιχουδιές. Nα είσθε όμως πολύ 

προσεκτικοί όταν θέλετε να ξεγελάσετε την πείνα σας. Προτιμάτε τα μικρά, καθαρά εστιατόρια και 

αποφεύγετε τους υπαίθριους πάγκους και τους μικροπωλητές. H τεκίλα  αλλά και η μαργαρίτα - 

ποτό με λεμόνι και ζάχαρη, μπορούν να σας στείλουν πολύ νωρίς για ύπνο.  

 

 Aγορές και αναμνηστικά 
Oι Oυίπιλες - οι κεντημένες μπλούζες των ινδιάνων Μάγια - ίσως να μην κάνουν για την 

γκαρνταρόμπα σας, αλλά σίγουρα θα βρούν μια θέση στο σπίτι σας. 

Κοσμήματα απο νεφρίτη και ασημένια περιδέραια θα βρείτε στις πόλεις του ασημιού.  ημειώσατε 

ότι δικαιούστε επιστροφή φόρων από τις αγορές σας, τον οποίο μπορείτε να εισπράξετε την ημέρα 

της αναχώρησης από ειδικές υπηρεσίες στο αεροδρόμιο. Γι’ αυτό πρέπει να κρατήσετε τις 

αποδείξεις πληρωμής και να ζητήσετε να σας δώσουν να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση. 

 

 Kινητή Tηλεφωνία 
ε όλες σχεδόν τις περιοχές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας αλλά σοφό είναι να 

συμβουλευτείτε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένοι. 

 

 Hλεκτρικό ρεύμα 
         110 – 120 Bολτ. Oρισμένα ξενοδοχεία στο Mεξικό διαθέτουν και 220 Bόλτ. Προμηθευτείτε έναν  

προσαρμογέα με δύο κάθετα ελάσματα (adaptor) .  

 

 Ποτά-Tσιγάρα 
Eπιτρέπεται η εισαγωγή 3 λίτρων  ποτού και 400 τσιγάρα  

 

 Σαξί / Ιδιωτικές μετακινήσεις 
την περιοχή θα βρείτε  ταξί  αλλά συνήθως δεν είναι και σε τόσο καλή κατάσταση. Προτιμήστε τα 

ταξί με το ταξίμετρο και ιδιαίτερα αυτά που κλιματίζονται. Aν χρησιμοποιήσετε  ταξί χωρίς ταξίμετρο, 

διαπραγματευθείτε το κόμιστρο πριν επιβιβασθείτε.  

 

 Πιστωτικές κάρτες - Φρήμα 
Θα χρειαστεί να έχετε μαζί σας δολλάρια Αμερικής. Εχετε πιθανότητες όμως να αλλάξετε και ευρώ. 

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 πολλά 

καταστήματα των περιοχών που περιλαμβάνονται στα ταξίδια μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθετε πριν ταξιδέψετε 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Διαφορά Ώρας  Νόμισμα 

Μεξικό  
- 8 

Πέσο Μεξικού 

(MXN) 

ΜΕΗ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ 
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Ιανουάριος 13 

Υεβρουάριος 14 

Μάρτιος 16 

Απρίλιος 18 

 Μάιος 18 

Ιούνιος 18 

Ιούλιος 17 

Αυγουστος 18 

επτέμβριος 18 

Οκτώβριος 17 

Νοέμβριος 15 

Δεκέμβριος 13 



 

 
 

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 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 -2016  

Δημιουργήσαμε την μεγαλύτερη  

οικογένεια ταξιδιών  

και διατηρούμε το μύθο της HeroniaStar,  

ότι είναι ο πρώτος και καλύτερος οργανωτής ταξιδιών στην Ελλάδα. 



 

 
 

 

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 

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. 

 

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

καλύτερο όνομα στο οργανωμένο ταξίδι. 
 



 

 
 

 

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.   

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  BonusClub 
100 έως 300 €επιπλέον Έκπτωσηστο ζευγάρι για όλους του ταξιδιώτες  που είναι μέλη του HERONIA 

BonusClub 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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