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Σρι Λάνκα & Μαλδίβες 

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στα καλύτερα σημεία που έχει να αναδείξει η Σρι Λάνκα, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτιστικό θησαυρό της Βουδιστικής ενδοχώρας και των υπέροχων τοπίων 
της ενδοχώρας του τροπικού νησιού, αφήνοντας στο τέλος τη μοναδική εξωτική ομορφιά των 
εξωτικών Μαλδιβών! 

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΕΞΩΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΛΙΕΣ, ΦΥΣΗ, ΣΑΦΑΡΙ 

Θετικά σημεία του ταξιδιού  

• Τέλεια μελετημένο καθημερινό πρόγραμμα, προσφέροντας τέλεια μίξη μεταξύ πολιτισμού, 
φύσης και παραλίας. 

• Ο προσωπικός σας οδηγός/ ξεναγός κατά τη διάρκεια της περιήγησης στη Σρι Λάνκα, 
δίνοντάς σας την πολυτέλεια να ανακαλύψετε τα αξιοθέατα στο ρυθμό σας. 

• Φανταστικά μπουτίκ και eco ξενοδοχεία, ιδανικά για ένα τέλειο ταξίδι. 
• Πλήρη διατροφή στη Σρι Λάνκα και Ημιδιατροφή στις Μαλδίβες. 
• Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις εισόδους στα αξιοθέατα για να κερδίσετε τόσο 

πολύτιμο χρόνο όσο και να μη σας περιμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις. 
• Θα επισκεφθείτε τέσσερις αρχαιολογικούς θησαυρούς της πολιτισμικής κληρονομιάς της 

Unesco. 
• Ημέρες ξεκούρασης στις μαγευτικές Μαλδίβες για να απολαύσετε τα υπέροχα νερά, τα 

ανεπανάληπτα ηλιοβασιλέματα και τον εξαιρετικό υποθαλάσσιο πλούτο. 

Λίγα λόγια για τους προορισμούς 

Μαλδίβες 
Το κοραλλένιο αρχιπέλαγος με 26 ατόλες και 1.190 νησιά, βρίσκεται στα Ν.Δ. της Ινδίας. 
Εκπληκτικά νησιά απλώνονται ως σμαραγδένιο περιδέραιο σε μια αστραφτερή γαλάζια θάλασσα. 
Νησιά γαρνιρισμένα με φοίνικες, εκτυφλωτικές λευκές παραλίες, τυρκουάζ λιμνοθάλασσες, 
ολοκάθαρα και ζεστά νερά με κοραλλιογενείς υφάλους συνεχίζουν να εξιτάρουν τον κάθε επισκέπτη 
τους. Μέρος ευλογημένο, με το ηλιόλουστο τροπικό του κλίμα όλο το χρόνο, κατά μήκος του 
Ισημερινού στον Ινδικό Ωκεανό. Βρίσκεται στην κορυφή, ως ο πιο top προορισμός για καταδύσεις. 
Μόνον η φύση θα μπορούσε να ζωγραφίσει αυτά τα νησιά τόσο τέλεια. Στις Μαλδίβες ο επισκέπτης 
μπορεί να κάνει τις καλύτερες διακοπές στον κόσμο. Ειδυλλιακό μέρος για νεόνυμφους και τόπος 
για χαλάρωση. Πολυτελέστατα ξενοδοχειακά συγκροτήματα ανάμεσα στην τροπική βλάστηση, τη 
χρυσή άμμο και τα καταγάλανα θαλασσινά νερά, εξωτικές γεύσεις, άψογο service, συνθέτουν το 
σκηνικό των ονειρικών διακοπών σας. 

https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=honeymoon
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=luxury-wellness
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=romance
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=sea
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=adventure
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=culture
https://diontours.gr/explore/?tour-category%5B%5D=nature
https://www.red-elephant.gr/travel/maldives/


Σρι Λάνκα 
Κόσμος διαφορετικός, κόσμος μυστηριακός και μαγευτικός. Προορισμός για όσους θέλουν να 
νιώσουν κάτι το διαφορετικό, το μοναδικό. Η θρησκευτικότητα, η πνευματικότητα, οι ύμνοι και οι 
παραδόσεις χιλιάδων ετών ταξιδεύουν τον επισκέπτη σε άλλη διάσταση. Τα μεθυστικά μυρωδικά 
και έντονα μπαχαρικά σε τοπικές αγορές, οι μοναδικές χειροτεχνίες και υφάσματα υψηλής 
ποιότητας, η βουστική και η ινδουιστική τέχνη συνεπαίρνουν τον ταξιδιώτη. Οι απόκρημνοι ναοί, οι 
λεπτές σιλουέτες μοναχών και πιστών που ψέλνουν στο δειλινό, οι ψαράδες πάνω στα καλάμια, οι 
χρυσές αμμουδιές του ινδικού ωκεανού, τα υψίπεδα του νότου με συναρπαστικές διαδρομές και το 
καλύτερο τσάι του κόσμου, ο εξαιρετικός αρχαιολογικός πλούτος, τα υπέροχα αποικιακά 
κτίσματα… Ένα ολοκληρωμένο ταξιδιωτικό παζλ που θα σας μαγέψει. 

 

https://www.red-elephant.gr/travel/sri-lanka/
https://www.red-elephant.gr/travel/sri-lanka/
https://www.red-elephant.gr/travel/sri-lanka/
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