Ταξιδια φτιαγμενα στα μετρα σας!
Leisure tour and Tailor Made Journeys! – Private guided tours

Το Chronos travel είναι ανεξαρτητος διοργανωτης ποιοτικων ταξιδιων, καλυπτομενος από ολες τις
νομικες και ασφαλιστικες εγγυησεις προς το ταξιδιωτη. Οργανωτης ιδιωτικων ταξιδιων αλλα και
κατοπιν ζητησης, ταξιδια φτιαγμενα συμφωνα με τα δικα σας μετρα (tailor made), διοργανωνει
εκδρομες στα πιο συναρπαστικα μερη του κοσμου.
Μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις μας, (πανω από 20 χρονια εμπειριας στη Κυπρο και στο εξωτερικο)
σχεδιάζουμε διαδρομές που μπορούν να προσαρμοστούν μέχρι να ταιριάζουν απόλυτα με τις προσδοκίες και τις
απαιτήσεις σας. Ενώ ο στόχος μας είναι να σας δείξουμε τις καλύτερες περιοχές μιας χώρας. θα θελαμε να σας
μεταφέρουμε την εμπειρία σε λιγότερο γνωστά, αλλά εξίσου ενδιαφέροντα μέρη.
Προσαρμόζοντας τις διακοπές σας για να ταιριάζουν στα δικα σας ενδιαφέροντά, το χρόνο και τον προϋπολογισμό
ένα ιδιωτικό ταξίδι (Private Guided tour) επιτρέπει ευελιξία και ανεξαρτησία ταξιδεύοντας με το δικό σας ρυθμό.
Δεν είναι υποχρεωτικο να κανετε ομαδικα ταξιδια με μεγαλο αριθμο ατομων ή να ακολουθησετε το πρόγραμμα.
Ολες οι τοπικές διευθετησεις γίνονται χρησιμοποιωντας ιδιωτικους οδηγούς η και ξεναγους όπου είναι δυνατόν.
Για οσους προτιμούν να ταξιδεύουν με γρουπς μπορει να διευθετηθει συνοδος.
Με την πάροδο των χρονων, το Chronos travel επεδίωξε και αναπτύξε σχέσεις με τους πιο εξειδικευμενους
τοπικους αντιπροσωπους που εχουν λεπτομερη γνωση της χωρας τους. Οι τοπικοί οδηγοί-ξεναγοι γνωρίζουν
πραγματικά το θέμα τους, εξηγώντας τον τοπικό τρόπο ζωής, τα ήθη και τα εθιμα με τρόπο που τα ταξιδιωτικα
βιβλία δεν εξηγουν.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ταξίδι που σας ταιριάζει. Όπως επιθυμείτε να ταξιδέψετε για διάφορους
λόγους, είτε για να εξερευνήσετε την κουλτούρα και την ιστορία της χωρας, να ανακαλύψετε θεαματικα τοπία, να
δείτε την άγρια φύση ή απλά να χαλαρώσετε.
Για πολλούς πελάτες του Chronos travel είναι ένας
συνδυασμός από τα πιο πανω, ενώ άλλοι έχουν πιο
εξειδικευμένα ενδιαφέροντα όπως η αρχαιολογία, καταδύσεις,
σκι, φωτογραφία ή σιδηροδρομικά ταξίδια. Μπορούμε να
σχεδιάσουμε το ιδανικό σας δρομολογιο αξιοποιωντας τις
γνωσεις μας.
Η ικανότητα της ομάδας μας, να δινει προσοχη στον ταξιδιώτη
έχει οδηγήσει αρκετους πελάτες να επιστρέψουν ξανά και να
ξανακλείσουν άλλες εκδρομές (journeys) αφου ειχαν
δοκιμασει ποιοτικη έμπειρια υπηρεσιών με προσοχή στις
λεπτομέρειες, ευελιξία και αξιοπιστία.
Μόλις έχετε μια ιδέα για το είδος του ταξιδιού που θέλετε να κανετε, ή αν θέλετε κάποιες γενικές κατευθύνσεις, μη
διστάσετε να μας καλέσετε οποιαδήποτε στιγμή για να συζητήσουμε τα ταξιδιωτικά σας σχέδια.
Στην ιστοσελιδα μας www.chronostravel.com μπορειτε να δειτε καποια από τα προγραμματα μας η τηλεφωνηστε
μας στο 22464040.
Το Chronos travel είναι αδειοδοτημενο από τον ΚΟΤ και τον ACTA με εξασφαλισεις προς τον ταξιδιωτη.

