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 Αβάνα & Βαραδέρο 
Ένας εξαιρετικός συνδυασμός των δύο βασικότερων προορισμών της Κούβας - την ατμοσφαιρική Αβάνα με την 

νεοαποικιακή αρχιτεκτονική, τα ιστορικά μνημεία, την έντονη νυχτερινή ζωή, την μοναδική μουσική σκηνή, και το εξωτικό 

Βαραδέρο με τις τροπικές ακτές και τα υπέροχα παραθαλάσσια θέρετρα. 

 

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ 

 

                            Πάσχα στην Κούβα 
Αναχώρηση τη Μ. Τετάρτη, στις 15 Απριλίου 2020 

από 1.690 € ΤΕΛΙΚΗ τιμή με Ελληνόφωνο ξεναγό 

 

Λίγα λόγια για την Αβάνα 

Ιστορία και χρώματα συνθέτουν την εικόνα της μοναδικής αυτής πόλης που φέρει έντονη τη σφραγίδα του Ισπανικού 

εποικισμού και της Ινδιάνικης παράδοσης με την επιρροή της Αφρικής. Οι σκούρες επιφάνειες των Ισπανικών μνημείων 

δίνουν αντίφαση στα παστέλ χρώματα των κτισμάτων στην Παλιά Αβάνα και το Μαλεκόν, εναλλάσσοντας την 

αυτοκρατορική Ισπανική αρχιτεκτονική με το μοντερνισμό. Στην Παλιά Αβάνα, την καρδιά του ιστορικού κέντρου, 

βρίσκονται τα περισσότερα ιστορικά κτίρια και η μείξη των αρχιτεκτονικών μορφών - από την αποικιοκρατική στο μπαρόκ 

και το Αρτ Ντεκό. Η σύγχρονη ιστορία της Κούβας με τις εμβληματικές φυσιογνωμίες του Τσέ και του Φιντέλ σε 

συνδυασμό με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία των κατοίκων της, αποτελούν ένα ελκυστικό μείγμα ιστορίας, 

μουσικής και αίσθησης επιστροφής σε ένα παρελθόν έντονα γοητευτικό για την εποχή μας. 

 

Λίγα λόγια για τo Βαραδέρο 

Το πιο ανεπτυγμένο και γνωστό τουριστικό θέρετρο της Κούβας αφιερωμένο στις απολαύσεις της γαλαζοπράσινης 

θάλασσας, της λεπτής άσπρης άμμου και του ήλιου. Αυτή η λεπτή λωρίδα γης μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων στη βόρεια 

ακτή, αποτελεί μοναδικό τόπο διακοπών και ξεκούρασης. Το Βαραδέρο είναι το πρώτο στρατηγικά ανεπτυγμένο, 

τουριστικό θέρετρο της Κούβας και πυξίδα για την ανάπτυξη και των άλλων περιοχών μεταγενέστερα. Εξαιρετικά 

ξενοδοχεία για όλα τα γούστα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις καταπληκτικές παραλίες, θαλάσσια σπορ και νυχτερινή 

διασκέδαση. 
 

Θετικά σημεία του ταξιδιού 

� Ιδανικός συνδιασμός ξεκούρασης και δραστηριοτήτων σε δύο από τα σημαντικότερα σημεία της Κούβας 

� Ολοκληρωμένη περιήγηση στις απόκρυφες πλευρές της Αβάνας και της Δυτικής πλευράς της Κούβας 

� Επιλεγμένα καταλύματα -  από ενοικιαζόμενα διαμερίσματα έως ξενοδοχεία πολυτελείας 

� Υπέροχος κόσμος, διασκέδαση, ατμόσφαιρα 60ς, μοναδική φύση, υπέροχες παραλίες, για χαλάρωση και 

ξεκούραση. Όλα τα ξενοδοχεία στο Βαραδέρο προσφέρουν all inclusive διαμονή 

� Αναλυτική περιήγηση στην ατμοσφαιρική παλιά Αβάνα και βόλτα με αυτοκίνητο αντίκα  

� Δυνατότητα προαιρετικών εκδρομών  

� Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στην Αβάνα 
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ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

15 Απριλίου 2020 με την Turkish από Αθήνα & Θεσσαλονίκη, 10 ημέρες/ 7 διανυκτερεύσεις 
 

10 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις Αβάνα (4) – Βαραδέρο (3) 
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

SUPERIOR κατηγορία 

 

Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

*SPECIAL PRICE* 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

NACIONAL ΑΒΑΝΑ 5*  

GRAND MEMORIES ΒΑΡΑΔΕΡΟ 5* 
 

1.690 € 410 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 

10 ήμερο/ 7 διανυκτερεύσεις 

 
Αβάνα (4) – Βαραδέρο (3) 

ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 
DELUXE κατηγορία 5* 

 

Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

*SPECIAL PRICE* 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

MELIA COHIBA ΑΒΑΝΑ 5*  

PARADISUS ΒΑΡΑΔΕΡΟ 5* dlx 1.880 € 440 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 
 

Τιμές ισχύουν για αναχώρηση από την Θεσσαλονίκη 

Επιβάρυνση +50 € για αναχώρηση από την Αθήνα 

 

Special Price - Ειδική τιμή του ομαδικού προγράμματος ισχύει για κράτηση έως τις 15 Μαρτίου 2020 και για περιορισμένο 

αριθμό συμμετοχής. Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου ανεβαίνει +100 € ανά άτομο. 
 

Περιλαμβάνονται 

� Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση 

� Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων, Βίζα Κούβας και ταξιδιωτική ασφάλεια (640 €) 

� Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή  έκαστος 

� Διαμονή, όπως αναφέρεται παραπάνω με πρωινό καθημερινά στην Αβάνα και Αll inclusive στο Βαραδέρο 

� Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο και τα ξενοδοχεία στην Αβάνα και στο Βαραδέρο 

� Επίσκεψη του ιστορικού κέντρου της Αβάνας με είσόδους στο μουσείου του ρουμιού και στην μακέτα της Αβάνας 

με Έλληνα τοπικό συνοδό. 

� Πανοραμική βόλτα της Αβάνας με Αμερικάνικο αυτοκίνητο αντίκα  

� 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες Ελλήνων τοπικών αντιπροσώπων 

� Ενημερωτικά έντυπα, Τοπικοί φόροι, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 

Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα, Έξοδα προσωπικής φύσεως 

 

Πτήσεις με την Turkish Airlines στις 15/4: 
 

Αναχώρηση από Αθήνα 

 

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 

Αριθμός 

πτήσης 

Δρομολόγιο Ώρες 

πτήσεων 

Αριθμός 

πτήσης 

Δρομολόγιο Ώρες 

πτήσεων 

TK 1844 Αθήνα-Κωνσταντινούπολη 22.25–23.55 TK 1894 Θεσσαλονίκη-Κωνσταντινούπολη 21.30–22.45 

TK 183 Κωνσταντινούπολη-Αβάνα 01.45–08.05 TK 183 Κωνσταντινούπολη-Αβάνα 01.45–08.05 

TK 183 Αβάνα-Κωνσταντινούπολη 09.35–09.05 TK 183 Αβάνα-Κωνσταντινούπολη 09.35–09.05 

TK 1849 Κωνσταντινούπολη-Αθήνα 13.10–14.45 TK 1893 Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη 19.10–20.35 
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Καθημερινό Πρόγραμμα 
 

 

1η μέρα, 15 Απριλίου: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη– Πτήση για Αβάνα 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Αβάνα μέσω Κωνσταντινούπολης. Διανυκτέρευση στο αεροπλάνο.  

 

2η μέρα, 16 Απριλίου: Αβάνα - Βαραδέρο 

Άφιξη το πρωί στην Αβάνα και αναχώρηση για το Βαραδέρο, μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής στη Βόρεια 

ακτογραμμή. Θα δούμε τις παλιές αντλίες άντλησης πετρελαίου, θα περάσουμε από την πόλη Ματάνσας, που θεωρείται η 

πόλη της διανόησης και θα κάνουμε μία στάση στην γέφυρα του Μπακουρανάο για να απολαύσουμε τη μοναδική θέα της 

περιοχής. Άφιξη στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για να χαλαρώσουμε στη μαγευτική ακτή με πρόγραμμα All 

Inclusive (όλα τα γεύματα και τα τοπικά ποτά στο ξενοδοχείο σας συμπεριλαμβάνονται στην τιμή). 

 

3η & 4η μέρα, 17 & 18 Απριλίου: Βαραδέρο (ελεύθερες μέρες) 

All Inclusive διατροφή. Μέρες ελεύθερες για κολύμπι και ξεκούραση. Προαιρετικά, μπορείτε να επιλέξετε την μονοήμερη 

κρουαζιέρα με Καταμαράν στο νησάκι Κάγιο Μπλάνκο. Η εκδρομή ξεκινά το πρωί από τη Μαρίνα του Βαραδέρο και 

περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ και αναψυκτικά στο σκάφος, και φαγητό με θαλασσινά στο Κ. Μπλάνκο. Θα 

έχετε επίσης την ευκαιρία να θαυμάσετε τον κοραλλιογενή βυθό σε συγκεκριμένο σημείο της διαδρομής με εξοπλισμό 

(μάσκα, αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλα) που παρέχεται δωρεάν και την μοναδική εμπειρία να κολυμπήσετε με 

εκπαιδευμένα δελφίνια, παρουσία εκπαιδευτών σε ειδικά διαμορφωμένο δελφινάριο στην ανοικτή θάλασσα. Με την 

άφιξη στο Κάγιο Μπλάνκο, θα έχετε ελεύθερο χρόνο στην παραλία και γεύμα με θαλασσινά στην παραθαλάσσια ταβέρνα 

του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα. 

 

5η μέρα, 19 Απριλίου: Βαραδέρο –Αβάνα 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μία τελευταία βουτιά πριν αναχωρήσουμε οδικώς δυτικά για την Αβάνα. Άφιξη στην 

πρωτεύουσα και τακτοποίηση στα δωμάτια.   

 

6η μέρα, 20 Απριλίου: Αβάνα – Επίσκεψη πόλης  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια αναχωρούμε για την ξενάγησή μας στην πιο όμορφη πόλη της Καραϊβικής. Θα 

ξεκινήσουμε από την Πλατεία της Επανάστασης με τις τεράστιες προσωπογραφίες του Che Guevara και του Camilo 

Cienfuegos. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Πανεπιστήμιο της Αβάνας, θα διασχίσουμε τη “σύγχρονη” συνοικία του 

Βεδάδο με την κεντρική πλατεία Copelia και την περίφημη παραλιακή λεωφόρο Malecón, θα καταλήξουμε στο Καπιτώλιο, 

πιστό αντίγραφο αυτού στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η περιήγηση μας αλλάζει ρυθμό και μπαίνουμε στην 

Habana Vieja ή Παλιά Αβάνα, πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας και προστατευόμενη από την UNESCO από το 

1982, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα ωραιότερα αποικιακά κτήρια στην Καραϊβική. Θα ξεναγηθούμε στο μουσείο του 

ρουμιού όπου μας προσφέρεται ποτό, θα επισκεφτούμε τη μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Καραϊβικής, τον 

Άγιο Νικόλαο και στη συνέχεια περπατώντας θα δούμε την Πλατεία του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης (Plaza de San 

Francisco de Asís) την Παλιά Πλατεία (Plaza Vieja) και την Πλατεία των Όπλων (Plaza de Armas). Είσοδος στην 

εντυπωσιακή Μικρογραφία της Παλιάς Αβάνας (Maqueta de La Habana Vieja) και τέλος θα συνεχίσουμε προς την 

Καθεδρική Πλατεία (Plaza de la Catedral), τον «ναΐσκο» Templete και το Castillo de La Fuerza Real. Θα τελειώσουμε τη 

βόλτα μας με επίσκεψη στο πειρατικό φρούριο El Moro, σε θέση περιωπής στην είσοδο του λιμανιού και με μαγευτική 

θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερο υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς απλώς θα «κλέψουμε» λίγο από τον χρόνο σας, 

προσφέροντάς σας μία ανεπανάληπτη βόλτα με αυτοκίνητα-αντίκες στο καταπράσινο, εξωτικό δάσος της Αβάνας. 

 

7η μέρα, 21 Απριλίου: Αβάνα (ελεύθερη μέρα) 

Πρωινό. Μέρα ελεύθερη στην Αβάνα για απολαύσουμε την μοναδική αυτή πόλη με την γοητεία των 60ς, να 

περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, να δοκιμάσουμε τα υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους ζωντανής μουσικής στα 

δεκάδες μπαράκια, να φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές της και να κάνουμε ψώνια.  

 

8η μέρα, 22 Απριλίου: Αβάνα (Προτεινόμενη εκδρομή στο Βινιάλες) 

Πρωινό. Σήμερα σας προτείνουμε να κάνετε την ολοήμερη εκδρομή στην μαγευτική κοιλάδα Βινιάλες (Viñales) στη 

δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το Πινάρ ντελ Ρίο (Pinar del Río), όπου καλλιεργούνται τα καπνά για τα καλύτερα πούρα 

στον κόσμο. Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο πούρων για να δούμε από κοντά την επεξεργασία τους. Η βόλτα μας στην 

κοιλάδα του Βινιάλες θα σας μείνει αξέχαστη: πράσινοι βελούδινοι λοφίσκοι, γνωστοί με το όνομα mogotes (μογκότες), 

που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο, ξεπηδούν από την κοιλάδα κατάφυτοι και σχεδόν απόκοσμοι… πανύψηλα 
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φοινικόδεντρα, καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές με ποτάμια συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο. Επίσκεψη στην τεράστια 

Τοιχογραφία της Προϊστορίας (Mural de la Prehistoria) και στη Σπηλιά Του Ινδιάνου (Cueva del Indio), για να διασχίσουμε 

με μικρή βάρκα το υπόγειο ποτάμι της. Μεσημεριανό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο σ`ένα μοναδικό περιβάλλον με ζωντανή 

μουσική. Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα κάνουμε μια στάση στο παρατηρητήριο Λος Χασμίνες (Los Jazmines) με τη 

μαγευτική θέα σε ολόκληρη την κοιλάδα του Βινιάλες. Άφιξη στην Αβάνα και ελεύθερο υπόλοιπο της ημέρας. Το βράδυ 

σας προτείνουμε να πάτε μια βόλτα στην Habana Vieja και να απολαύσετε τα αγαπημένα ποτά του Έρνεστ Χέμινγουεϊ: 

daiquirí (νταϊκιρί) στο Floridita και mojito (μοχίτο) στη Bodeguita del Medio . 

 

9η μέρα, 23 Απριλίου: Αβάνα Αναχώρηση 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε ήδη με μια αίσθηση νοσταλγίας για το αεροδρόμιο της Αβάνας , απ’ όπου θα 

πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας μέσω Κωνσταντινούπολης. 

 

10η μέρα, 24 Απριλίου: Άφιξη στην Ελλάδα 

Άφιξη στην Ελλάδα και τέλος ταξιδιού γεμάτοι εικόνες και αξέχαστες αναμνήσεις. 

 

Σημείωση: Για την καλύτερη διεκπεραίωση της εκδρομής, η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, χωρίς 

ωστόσο να παραληφτεί οτιδήποτε.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ και ΤΕΛΙΚΕΣ 

- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 

- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους παρακάτω όρους  

- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 

- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά. ΠΡΟΣΟΧΗ!  Όπως είναι διεθνώς καθιερωμένο και 

εφαρμόζεται στα μεγάλα ξενοδοχεία, κατά την τακτοποίηση διατυπώσεων στην άφιξη, ζητείται η πιστωτική κάρτα ή κατάθεση 

μετρητών για κάλυψη τυχόν έξτρα καταναλώσεων κ.ά. προσωπικών δαπανών (PAY TV, Mini Bar, τηλέφωνα από το δωμάτιο κλπ.). 

Βεβαίως, κατά την αναχώρηση επιστρέφονται οι τυχόν καταβολές μετρητών ή ακυρώνεται το απόκομμα της πιστωτικής κάρτας. 
- Παραλαβή δωματίων: 15.00 & Παράδοση δωματίων: 11.00 

- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από την 

πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου 

- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη 

- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 

- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 

- Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου 

- Για το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου  

- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, 

αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 
 

Special Price 

Ειδική τιμή προγράμματος ισχύει για κράτηση & προκαταβολή έως τις 15 Μαρτίου 2020 και για περιορισμένο αριθμό συμμετοχής. 

Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου ανεβαίνει +100 € ανά άτομο. Ενημερωθείτε αντίστοιχα. 
 

Κρατήσεις & Πληρωμές  

Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 35% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες των ταξιδιωτών και 

την υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 25 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
 

Πολιτική ακυρωτικών 

Σας ενημερώνουμε για την πολιτική ακυρωτικών των προμηθευτών του πακέτου (αερ. εταιρεία, ξενοδοχεία, τοπικές υπηρεσίες) 

Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση – 150 € ανά άτομο 

Σε περίπτωση ακύρωσης 15-29 ημέρες πριν την αναχώρηση – 50% της συνολικής τιμής 

Σε περίπτωση ακύρωσης 0-15 ημέρες πριν την αναχώρηση – 100% της συνολικής τιμής 
 

Ταξιδιωτικά έγγραφα 

Για το ταξίδι σας στην Κούβα χρειάζεστε τουριστική βίζα και ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια τα οποία προμηθεύεστε από το γραφείο 

μας. Θα πρέπει ωστόσο το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα.  Όσοι ταξιδιώτες είναι 

αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι Ελληνικού διαβατηρίου, οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας για να 

πληροφορηθούν για τις διαδικασίες έκδοσης βίζας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος, που 

παρουσιαστεί με τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα την ημέρα της αναχώρησής σας από δική σας ευθύνη. 

Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε 



Gerofotis Travel 2310269232 www.gerofotistravel.gr 

 

Κάθε περίοδος είναι καλή για να επισκεφθείτε την Κούβα. Η Κούβα, καθώς βρίσκεται κοντά στον Ισημερινό, χαρακτηρίζεται από 

σχετικά παρόμοιο ετήσιο κλίμα. Η χώρα έχει δύο καιρικές περιόδους – τη υγρή (μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου) και την ξηρή (μεταξύ 

Νοεμβρίου και Απριλίου) και δεν παρατηρούνται ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα. Κατά την υγρή 

περίοδο παρατηρείται αυξημένη υγρασία που δίνει την αίσθηση υψηλότερης θερμοκρασίας η οποία σπανίως υπερβαίνει τους 33 

βαθμούς Κελσίου. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πιθανές σύντομες βροχές ή καταιγίδες κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες, που 

διαρκούν λίγο και ο ξάστερος ουρανός επανέρχεται.  
 

 

 

 


