TIME TO
TRAVEL...
ΑΤΟΜΙΚΑ & ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
σε ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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Ταξίδια στον κόσμο

"Μυθικά"
ταξίδια σε μέρη
μακρινά!
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Ταξίδια στον κόσμο

Επιστρέφουμε ανανεωμένοι και στο θέμα της
ταξιδιωτικής ασφάλισης, τώρα με νέες, επιπλέον
καλύψεις. Προσθέσαμε στα ομαδικά προγράμματά
μας, εντελώς δωρεάν από εμάς για εσάς, πρόσθετη
ασφάλεια με καλύψεις για covid-19.
Με κάλυψη που ξεκινά πριν το ταξίδι, συνεχίζεται σε
ολόκληρη τη διάρκειά του και ολοκληρώνεται με την
επιστροφή στο σπίτι.
Οπότε και... ξεκινούν τα όνειρα για τον επόμενο
προορισμό.
...Γιατί εμείς δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη.
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Ταξίδια στον κόσμο

ΤΑ

5 ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ!!!
Οι έμπειροι Ταξιδιωτικοί μας Σύμβουλοι σε ολόκληρο τον Νομό Αττικής - Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά - θα σας
βοηθήσουν να οργανώσετε τις διακοπές σας, το ταξίδι αναψυχής ή εξερεύνησης σε κάθε σημείο του πλανήτη, καθώς και όλα τα γαμήλια ταξίδια σε Ελλάδα
και εξωτερικό. Ελάτε να μας γνωρίσετε και αφήστε μας να φροντίσουμε όλες τις λεπτομέρειες που θα κάνουν το ταξίδι σας μια εμπειρία μοναδική!

ΚΗΦΙΣΙΑ
210 8010150
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 263

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
210 6008802
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 39
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
210 3290100
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
210 4179111
ΗΡΏΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟΥ 11

Και στο site μας

24 ώρες μαζί !!!

www.manessistravel.gr

ΓΛΥΦΑΔΑ
210 8945775
ΓΡΗΓΟΡΊΟΥ ΛΑΜΠΡΆΚΗ 28

ΓΛΥΦΆΔΑ

Αγαπητέ Ταξιδιώτη,
Η Manessis Travel παραμένει πιστή στη μεταξύ μας σχέση εμπιστοσύνης, που έχει καλλιεργηθεί με τη μακροχρόνια συνεργασία μας και με τον αδιαμφισβήτητο σεβασμό στη διαχείριση των προσωπικών
δεδομένων, τα οποία πλέον προστατεύονται και από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
Κατανοώντας όμως παράλληλα και την ανάγκη της συνεχούς ενημέρωσης των ταξιδιωτών με τα έντυπά μας και τις ταξιδιωτικές μας προσφορές, θα συνεχίσουμε, όσο εσύ μας το επιτρέπεις και
συγκατατίθεσαι, να σου τα αποστέλλουμε στη διεύθυνση που μας έχεις ορίσει. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείς να ενημερώνεσαι και να παραλαμβάνεις τα έντυπά μας, μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να
επικοινωνήσεις μαζί μας στο gdpr@manessistravel.gr ή στο τηλέφωνο: 210 3290100.
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8-11
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78

ΣΑΝΤΙΆΓΚΟ ΧΙΛΉΣ, Ταξίδι στην πόλη των Σαντιγιένος
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79
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80
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ΝΕΠΆΛ, "Η Μέκκα της περιπέτειας"

88

ΜΑΛΔΊΒΕΣ

54

ΙΝΔΙΑ - Χρυσό Τρίγωνο
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Η Κεντρική & Λατινική Αμερική είναι ευλογημένες: ανάμεσα σε δύο ωκεανούς, τροπική
ζούγκλα, εντυπωσιακά ηφαίστεια, λίμνες και ποτάμια, ερείπια των Μάγια και ινδιάνικοι
μύθοι, αυτόχθονες φυλές, παγόβουνα, μαγευτικά νησιά... Αυτή η γωνιά της γης συνεχίζει
να εμπνέει, να γοητεύει και να συναρπάζει τους ταξιδιώτες.

ΝΟΤΙΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΑΜΕΡΙΚΗ
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ΜΆΤΣΟΥ ΠΊΤΣΟΥ

ΠΕΡΟΎ: Ένας καλά κρυμμένος θησαυρός…
Μια χώρα με προγονικούς μύθους, θρύλους και ιστορία χιλιάδων ετών, απολαμβάνει 11 ζώνες οικοσυστημάτων με τον καλύτερο
δυνατό συνδυασμό κλίματος. Από τις ερήμους και τις οάσεις στις ακτές του Ειρηνικού, μέχρι τα πυκνά δάση του Αμαζονίου
κατά μήκος των τροπικών Άνδεων (της μακρύτερης οροσειράς του πλανήτη) και από τα βαθύτερα φαράγγια του κόσμου, μέχρι
την υψηλότερη πλεύσιμη λίμνη, το Περού, με έκταση μικρότερη του 1% του πλανήτη, καταφέρνει να φιλοξενεί το ένα έκτο
όλων των ειδών του φυτικού κόσμου. Σπάνιες μουσικές παρελάσεις, προαιώνια και ανόθευτα ήθη και έθιμα, μυστηριώδεις
σχηματισμοί, ενεργειακά κέντρα, τόποι ιεροί, μοναδικά μνημεία που άλλα επέζησαν ανέπαφα από τους Ισπανούς αποικιστές και
άλλα αποτέλεσαν θεμέλια δικών τους κτισμάτων, ένα πολιτισμικό κράμα αυτοχθόνων πολιτισμών και αποικιοκρατικών δομών,
μοναδικές γεύσεις και απίθανοι χρωματικοί συνδυασμοί, όλα σε αυτήν την χώρα εκπλήσσουν ευχάριστα τους επισκέπτες!
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ΝΌΤΙΟ ΠΕΡΟΎ

ΑΜΑΖΌΝΙΟΣ, ΑΡΕΚΊΠΑ

Λίμα, Πουέρτο Μαλντονάδο, Ζούγκλα Αμαζονίου, Κούσκο, Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας,
Πισάκ, Ογιανταϊτάμπο, Μάτσου Πίτσου, Ράκτσι, Ανταχουαγλίγιας, Σιλλουστάνι,
Πούνο, Λίμνη Τιτικάκα/Νησιά Ούρος, Παράκας, Νησιά Μπαγιέστας και δύο
διανυκτερεύσεις στην Αρεκίπα!!!
Δώρο: Πτήση πάνω από τα γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα αξίας 200€
1η μέρα: Αθήνα - Λίμα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα.
Άφιξη, συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο, μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο στην περιοχή
του αεροδρομίου. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Σημείωση: Επιλέγουμε να διανυκτερεύσουμε κοντά στο αεροδρόμιο λόγω της αυριανής μας πτήσης για το
Πουέρτο Μαλντονάδο/Αμαζόνιο, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ξυπνήσουμε πάρα πολύ νωρίς το πρωί και να
χάσουμε χρόνο στην κίνηση της πόλης.
2η μέρα: Λίμα - Πουέρτο Μαλντονάδο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το πολύ γραφικό Πουέρτο Μαλντονάδο, που βρίσκεται στη συμβολή
δύο παραποτάμων του Αμαζονίου, του Μάντρε ντε Ντίος και του Ταμποπάτα. Μετά την σύντομη περιήγηση
στην πόλη ακολουθεί πλεύση στον ποταμό Μάντρε ντε Ντίος μέχρι το lodge. Άφιξη, τακτοποίηση στα δωμάτια
και γεύμα. Στη συνέχεια, με τον εξειδικευμένο τοπικό ξεναγό της ζούγκλας, θα αναζητήσουμε κάιμαν στην
ομώνυμη μικρή λίμνη (Caimán Cocha) και θα απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα στον Αμαζόνιο μια πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία! Επιστροφή στο lodge. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο
Το πρωί θα εισχωρήσουμε στα βάθη του δάσους. Περπατώντας σε ειδικά μονοπάτια και περνώντας
από γέφυρες για να διασχίσουμε φαράγγια και ποτάμια, θα φθάσουμε στην μαγευτική λίμνη Σάντοβαλ
(Sandoval) με τα κρυστάλλινα νερά, που περιβάλλεται από έλη και γιγαντιαία δέντρα. Στη συνέχεια θα
ανέβουμε στην Πλατφόρμα Παρατήρησης, από την οποία θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα στη λίμνη,
βλέποντας παπαγάλους, μακάος, τουκάν, χελώνες, αλιγάτορες κλπ. Αν μάλιστα είμαστε τυχεροί, πιθανόν να
συναντήσουμε και τις υπό εξαφάνιση γιγάντιες βίδρες. Επιστροφή στο lodge για γεύμα και ανάπαυση. Το
απόγευμα θα επισκεφθούμε το Νησί των Πιθήκων στην καρδιά του Μάντρε ντε Ντίος. Το εξαιρετικό τοπίο του
νησιού με την πλούσια χλωρίδα "στεγάζει" πολλά είδη πιθήκων (πίθηκος-αράχνη, πίθηκος-σκίουρος, λευκός
καπουτσίνος, καφέ καπουτσίνος κ.ά.) και άλλων ζώων. Αφού απολαύσουμε ένα ακόμα υπέροχο ηλιοβασίλεμα
στη ζούγκλα, θα επιστρέψουμε στο lodge για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο - Κούσκο
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε με πλοιάρια στο λιμάνι και από εκεί στο αεροδρόμιο για την πτήση μας στο
γραφικό Κούσκο, την αρχαιότερη πρωτεύουσα της Αμερικής και θρησκευτικό κέντρο των Ίνκας (μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO). Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με φολκλορικό Show. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Κούσκο
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την πλατεία των Όπλων με τον επιβλητικό
Καθεδρικό ναό από κόκκινο γρανίτη, καθώς και τον σημαντικότερο ναό των Ίνκας στο Κούσκο, τον ναό του
Ήλιου (Κορικάντσα, Koricancha), πάνω στον οποίο οι Δομινικανοί έκτισαν τον ναό του Σάντο Ντομίνγκο. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κένκο (λαβύρινθο), το Ταμποματσάι, ένα μεγαλιθικό μνημείο με τις τρεις ιερές
πηγές των Ίνκας, το κόκκινο φρούριο Πούκα Πουκάρα, καθώς και το φημισμένο φρούριο και θρησκευτικό
χώρο του Σαξαϊουαμάν (Sacsayhuamán), διάσημο για την κοσμική του ενέργεια. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα
τοπικό εργαστήριο τέχνης των Ίνκας, όπου θα πάρουμε μια ιδέα των διαφόρων χρήσεων των Περουβιανών
φυσικών προϊόντων (φυτά, φρούτα, λαχανικά, μεταξύ άλλων) των θρεπτικών, θεραπευτικών και καλλυντικών
ιδιοτήτων τους. Το βράδυ δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Κούσκο - Ιερή Κοιλάδα - Πισάκ - Ογιανταϊτάμπο - Άγουας Καλιέντες
Πρωινή αναχώρηση για την Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας, περιοχή πλούσια σε νερό, καλλιέργειες και αλάτι.
Στάση στην πολύχρωμη ινδιάνικη αγορά του Πισάκ (Pisac), που έλκει χιλιάδες επισκέπτες και έμπορους
με πολύχρωμες παραδοσιακές φορεσιές. Συνεχίζουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα αρχαιολογική περιοχή
Ογιανταϊτάμπο (Ollantaytambo), όπου θα θαυμάσουμε τον ναό του Ήλιου στην υπέροχη ακρόπολή της.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ογιάντα (Ollanta) και θα επιβιβαστούμε στο
τραίνο Voyager, που μέσα από την υπέροχη θέα των Περουβιανών Άνδεων και κατά μήκος του ποταμού
Ουρουμπάμπα, θα μας οδηγήσει στο Άγουας Καλιέντες (την πόλη κάτω από το Μάτσου Πίτσου). Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
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ΖΟΎΓΚΛΑ ΑΜΑΖΟΝΊΟΥ

7η μέρα: Άγουας Καλιέντες - Μάτσου Πίτσου - Κούσκο
Σήμερα το πρωί θα περπατήσουμε μια μικρή απόσταση μέχρι τον σταθμό των
λεωφορείων και θα επιβιβαστούμε στο πουλμανάκι που θα μας οδηγήσει στην
"Χαμένη πόλη των Ίνκας", το μυστηριακό οχυρό του Mάτσου Πίτσου στις Περουβιανές
Άνδεις. Συνάντηση με τον τοπικό συνοδό και ξενάγηση στην ακρόπολη (περίπου 2,5
ώρες). Το διασημότερο αξιοθέατο της Νοτίου Αμερικής αποτέλεσε χώρο λατρείας,
αστρονομικό παρατηρητήριο και εξοχική κατοικία του μεγαλύτερου αυτοκράτορα των
Ίνκας, του Πατσακούτι. Κτισμένη στη ράχη ενός βουνού και πέραν της υπέροχης θέας,
η αρχαία ακρόπολη είναι γεμάτη πύργους, ιερά μνημεία, ναούς, σπίτια και ανάκτορα,
τα οποία προσέφεραν πολύτιμες πληροφορίες για τη θρησκευτική και πολιτιστική
ζωή των Ίνκας. Μετά το τέλος της ξενάγησης, θα επιστρέψουμε στο Άγουας Καλιέντες
και θα επιβιβαστούμε στο τραίνο Voyager μέχρι το Ογιανταϊτάμπο, απ΄ όπου οδικώς
θα φθάσουμε στο Κούσκο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Κούσκο - Ράκτσι - Ανταχουαγλίγιας - Πούνο
Μέσα από μια πολύωρη, όμορφη και εντυπωσιακή διαδρομή με φόντο τις χιονισμένες
Άνδεις και με επιλεγμένες στάσεις και επισκέψεις, όπως στον ναό του θεού Βιρακόχα
στο Ράκτσι (Racchi) και στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Ανταχουαγλίγιας
(Andahuaylillas), την επονομαζόμενη "Καπέλα Σιστίνα των Άνδεων", θα
κατευθυνθούμε σήμερα προς το Πούνο (Puno), που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης
Tιτικάκα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Πούνο, Νησιά Ούρος - Σιλλουστάνι - Αρεκίπα
Σήμερα το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία κρουαζιέρα στην πανέμορφη
λίμνη Tιτικάκα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 3.814 μέτρων. Το πλοιάριο θα μας φέρει
στα περίφημα "χειροποίητα" πλωτά νησιά Oύρος (κατασκευασμένα από καλάμια
Tοτόρα), που κατοικούνται από την ομώνυμη φυλή. Επιστρέφοντας, θα επιβιβαστούμε
στο πούλμαν και θα αναχωρήσουμε για το Σιλλουστάνι, την νεκρόπολη για τους
ηγέτες και την ανώτατη τάξη του προ-Ίνκας πολιτισμού των Κόγιας, που βρίσκεται
σε ένα οροπέδιο των Άνδεων, δίπλα στην όμορφη λίμνη Ουμάγιο (Umayo). Εκεί θα
δούμε τους τεράστιους ταφικούς πύργους, που ονομάζονται τσούλπας (chullpas) μερικοί εξ αυτών φτάνουν τα 12 μέτρα σε ύψος και έχουν διάμετρο 7,50 μέτρα - οι
οποίοι χρονολογούνται από το 600 έως το 800 μ.Χ. Συνεχίζουμε για το αποικιακό
διαμάντι της χώρας, την Αρεκίπα. Η "Λευκή πόλη", όπως επονομάζεται καθότι είναι
κτισμένη από λευκή ηφαιστειακή πέτρα, βρίσκεται σε υψόμετρο 2.360 μέτρων και
ατενίζει τα χιονοσκέπαστα γύρω ηφαίστεια. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Αρεκίπα
Η σημερινή πρωινή μας περιήγηση θα ξεκινήσει από τις περιοχές Carmen Alto και
Yanahuara, απ΄ όπου θα θαυμάσουμε από ψηλά την Αρεκίπα, καθώς και τα ηφαίστεια
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Μίστι, Τσατσάνι και Πίτσου Πίτσου. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την
κεντρική πλατεία (Πλάζα δε Άρμας), που περιβάλλεται από τα πιο αντιπροσωπευτικά
κτίρια της πόλης. Συνεχίζουμε με το συγκρότημα του Μοναστηριού της Σάντα
Καταλίνα (Santa Catalina), που ιδρύθηκε το 1580, με τα γραφικά σοκάκια και
τις πλατείες της - ένα ολόκληρο χωριό αποκλεισμένο από την υπόλοιπη πόλη με
μεγάλο τοίχος. Τέλος, θα επισκεφθούμε το μουσείο των Ιερών των Άνδεων (Museum
Santuarios Andinos), στο οποίο φυλάσσεται η πιο καλοδιατηρημένη γυναικεία μούμια
του κόσμου η "Χουανίτα", η "παρθένα των πάγων" - ένα κορίτσι 12-15 ετών, που
θυσιάστηκε από τους Ίνκας ως προσφορά στους θεούς τους περί το 1450. Δείπνο σε
τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Αρεκίπα - Λίμα - Παράκας,
Πτήση πάνω από τα αινιγματικά γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα,
Δώρο του Γραφείου μας
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για Λίμα. Άφιξη, επιβίβαση στο
πούλμαν και αναχώρηση για Παράκας - μια διαδρομή περίπου 4 ωρών προς τα νότια
της χώρας, κατά μήκος του Ειρηνικού ωκεανού, με εναλλασσόμενες εικόνες ερημικών
τοπίων, μικρών οάσεων και γραφικών χωριών. Στη συνέχεια σας περιμένει κάτι
πραγματικά μοναδικό: η πτήση πάνω από τα οροπέδιο της Νάσκα με τα μοναδικά
γεωγλυφικά σχήματα: από το μικρό αεροδρόμιο του Πίσκο θα επιβιβαστούμε σε
μικρά αεροπλάνα για μία πτήση διάρκειας δύο περίπου ωρών. Κάποιοι λένε ότι τα
σχήματα τα έφτιαξαν εξωγήινοι, άλλοι ότι τα δημιούργησαν οι ντόπιοι ιθαγενείς, το
μόνο σίγουρο είναι ότι το θέαμα από ψηλά είναι φανταστικό και δεν πρέπει να το
χάσετε… Προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πίσκο και συνεχίζουμε για το Παράκας.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση
12η μέρα: Παράκας - Νησιά Μπαγιέστας - Λίμα
Πρωινή κρουαζιέρα γύρω από τα νησιά Μπαγιέστας. Πρόκειται για έναν σημαντικό
υδροβιότοπο της χώρας - οι βραχονησίδες φιλοξενούν χιλιάδες πουλιά, όπως
πιγκουίνους, γλάρους, πελεκάνους κλπ., αλλά και φώκιες και θαλάσσιους λέοντες.
Θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να φωτογραφήσουμε και το περίφημο "Κηροπήγιο",
ένα γεωγλυφικό πάνω σε αμμόλοφο, παρόμοιο με τα αντίστοιχα της Νάσκα σε
σχήμα κηροπηγίου (ή τρίαινας). Μετά το τέλος της κρουαζιέρας θα αναχωρήσουμε
οδικώς για τη Λίμα. Την προκολομβιανή περίοδο η περιοχή που σήμερα βρίσκεται η
πόλη κατοικούνταν από ιθαγενείς φυλές, που τον 15ο αιώνα ενσωματώθηκαν στην
αυτοκρατορία των Ίνκας. Η Λίμα ιδρύθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1535 από τον
Ισπανό κατακτητή (κονκισταδόρ) Φρανσίσκο Πισάρο, ο οποίος επέλεξε την κοιλάδα
του ποταμού Ρίμακ για να ιδρύσει την πρωτεύουσά του με την ονομασία "Σιουδάδ
ντε λος Ρέγιες", δηλαδή "Πόλη των Βασιλέων. Το 1543 ορίσθηκε πρωτεύουσα της
Αντιβασιλείας του Περού και η πόλη άνθισε κατά την διάρκεια του επόμενου αιώνα,
όντας το κέντρο ενός εκτεταμένου εμπορικού δικτύου που την ένωνε με την υπόλοιπη
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Λίμα

ΝΆΣΚΑ

Μάτσου Πίτσου
Άγουας Καλιέντες
Ιερή Κοιλάδα

Νησιά
Μπαγιέστας

Ογιανταϊτάμπο
Ράκτσι
Πισάκ
Κούσκο

Παράκας

Πουέρτο
Μαλντονάδο

Ανταχουαγλίγιας

ΠΕΡΟΥ

Νάσκα
Σιλλουστάνι

Λίμνη
Τιτικάκα

Νησιά
Πούνο Ούρος

Αρεκίπα

ΑΡΕΚΊΠΑ

ΛΊΜΝΗ TΙΤΙΚΆΚΑ

Αμερική, την Ευρώπη και την Άπω Ανατολή. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
13η μέρα: Λίμα, Ξενάγηση - Αθήνα
Check out από το ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στην αποικιακή,
αλλά και στην σύγχρονη πόλη. Θα περάσουμε από τις αριστοκρατικές συνοικίες
Μιραφλόρες (Miraflores) και Αγίου Ισίδωρου (San Isidro) και θα φθάσουμε στην
Πλατεία των Όπλων (Plaza de Armas), όπου θα υπάρχει χρόνος για φωτογραφίες
με φόντο την εκπληκτική αποικιακή αρχιτεκτονική των γύρω κτιρίων. Στη συνέχεια
θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό μοναστήρι του Σάντο Ντομίνγκο. Έχοντας
εξερευνήσει το ιστορικό κέντρο της πόλης, θα κατευθυνθούμε προς το μουσείο
Λάρκο (Larco), στο οποίο στεγάζονται οι ασύγκριτες ιδιωτικές συλλογές θησαυρών
του αρχαίου Περού. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την
Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: •Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και η σειρά των επισκέψεων
πιθανόν να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 8 Αυγούστου, 20 Σεπτεμβρίου, 25 Οκτωβρίου, 16 Νοεμβρίου
14 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση Μονόκλινου

3190
+870

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου
σταθμού •Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*, εκτός από την πρώτη μέρα στη Λίμα, που είναι
ξενοδοχείο 4* στην περιοχή του αεροδρόμιου (2 Διαν/σεις στην Λίμα, 2 Διαν/σεις στο
Πουέρτο Μαλντονάδο, 3 Διαν/σεις στο Κούσκο, 1 Διαν/ση στο Άγουας Καλιέντες, 1
Διαν/ση στο Πούνο, 1 Διαν/ση στο Παράκας και 2 Διαν/σεις Αρεκίπα (όχι μία, όπως
σε άλλα προγράμματα) •Διαμονή σε lodge πολυτελείας στον Αμαζόνιο •Εσωτερικές
πτήσεις •Ημιδιατροφή καθημερινά •Πλήρης διατροφή στην ζούγκλα του Αμαζονίου
•Δώρο: Πτήση πάνω από τα αινιγματικά γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα αξίας 200
€•Μεταφορές, ξεναγήσεις, επισκέψεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Είσοδοι
στους επισκεπτόμενους χώρους •Ελληνόφωνος ξεναγός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων: 900 € •Πτήση πάνω από τα αινιγματικά
γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα: +200 € •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ ΜΑΣ
Puerto Maldonado: Inkaterra Hacienda Concepcion ή παρόμοιο,
Cusco: Palacio del Inka, a Luxury Collection 5*
Aguas Calientes: Inkaterra Machu Picchu Pueblo 5*
Puno: Ghl Hotel Lago Titicaca 5*
Arequipa: Costa del Sol Hotel Wyndham 5*
Paracas: Aranwa Paracas Resort & Spa 5*
Lima-Miraflores: Costa Del Sol Hotel Wyndham, Lima Airport 4*,
Casa Andina Premium Miraflores 5*

TRAVEL TIPS:
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*, εκτός από την 1η μέρα στη Λίμα, που είναι ξενοδοχείο 4*
• Δύο διανυκτερεύσεις σε lodge πολυτελείας στον Αμαζόνιο
• Δύο διανυκτερεύσεις στην πανέμορφη "Λευκή πόλη" Αρεκίπα, και όχι μία όπως σε
άλλα προγράμματα
• Ημιδιατροφή καθημερινά, πλήρης διατροφή στην ζούγκλα του Αμαζονίου
• Πολλαπλές εξορμήσεις στη ζούγκλα του Αμαζονίου
• Ξενάγηση στο θρησκευτικό κέντρο των Ίνκας, το Κούσκο
• Επίσκεψη στην πολύχρωμη ινδιάνικη αγορά του Πισάκ και στην αρχαιολογική περιοχή
Ογιανταϊτάμπο με την υπέροχη ακρόπολη
• Εκπληκτική διαδρομή με τραίνο μέσα από τις Περουβιανές Άνδεις και κατά μήκος της Ιερής
Κοιλάδας των Ίνκας και του ποταμού Ουρουμπάμπα
• Ξενάγηση στην "Χαμένη πόλη των Ίνκας", το Μάτσου Πίτσου
• Επίσκεψη στον ναό του θεού Βιρακόχα στο Ράκτσι και στην "Καπέλα Σιστίνα των Άνδεων"
στο Ανταχουαγλίγιας
• Κρουαζιέρα στην πανέμορφη λίμνη Tιτικάκα με επισκέψεις στα περίφημα πλωτά νησιά
Oύρος φτιαγμένα από καλάμι τοτόρα
• Επίσκεψη στο Σιλλουστάνι, την νεκρόπολη για τους ηγέτες και την ανώτατη τάξη του προΊνκας πολιτισμού των Κόγιας
• Ξενάγηση στην Αρεκίπα με επίσκεψη στο περίφημο Μοναστήρι Σάντα Καταλίνα και
στο μουσείο των Ιερών των Άνδεων, με την "Χουανίτα", την "παρθένα των πάγων", την πιο
καλοδιατηρημένη γυναικεία μούμια του κόσμου
• Διαδρομή κατά μήκος του Ειρηνικού ωκεανού με εναλλασσόμενες εικόνες ερημικών
τοπίων, μικρών οάσεων και γραφικών χωριών
• Κρουαζιέρα γύρω από τα νησιά Μπαγιέστας, έναν σημαντικό υδροβιότοπο της χώρας με
χιλιάδες πουλιά (πιγκουίνους, γλάρους, πελεκάνους κλπ.), αλλά και φώκιες και θαλάσσιους
λέοντες (εντός της τιμής και όχι προαιρετική εκδρομή, όπως σε άλλα προγράμματα)
• Πτήση πάνω από τα αινιγματικά γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα, Δώρο του Γραφείου μας
• Ξενάγηση στη Λίμα και επίσκεψη στο μουσείο Λάρκο
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός
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ΝΌΤΙΟ ΠΕΡΟΎ

ΑΜΑΖΌΝΙΟΣ, ΑΡΕΚΊΠΑ, ΜΕ ΒΟΛΙΒΊΑ (ΧΙΛΉ, ΝΗΣΊ ΠΆΣΧΑ)
Λίμα, Πουέρτο Μαλντονάδο, Ζούγκλα Αμαζονίου, Κούσκο, Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας,
Πισάκ, Ογιανταϊτάμπο, Μάτσου Πίτσου, Ράκτσι, Ανταχουαγλίγιας, Σιλλουστάνι, Πούνο,
Λίμνη Τιτικάκα/Νησιά Ούρος, Παράκας, Νησιά Μπαγιέστας και δύο διανυκτερεύσεις στην Αρεκίπα!!!
Δυνατότητα πτήσης πάνω από τα γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα
1η μέρα: Αθήνα - Λίμα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα. Την
προκολομβιανή περίοδο η περιοχή που σήμερα βρίσκεται η πόλη κατοικούνταν από ιθαγενείς φυλές, που τον 15ο
αιώνα ενσωματώθηκαν στην αυτοκρατορία των Ίνκας. Η Λίμα ιδρύθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1535 από τον Ισπανό
κατακτητή (κονκισταδόρ) Φρανσίσκο Πισάρο, ο οποίος επέλεξε την κοιλάδα του ποταμού Ρίμακ για να ιδρύσει
την πρωτεύουσά του με την ονομασία "Σιουδάδ ντε λος Ρέγιες", δηλαδή "Πόλη των Βασιλέων. Το 1543 ορίσθηκε
πρωτεύουσα της Αντιβασιλείας του Περού και η πόλη άνθισε κατά την διάρκεια του επόμενου αιώνα, όντας το
κέντρο ενός εκτεταμένου εμπορικού δικτύου που την ένωνε με την υπόλοιπη Αμερική, την Ευρώπη και την Άπω
Ανατολή. Άφιξη, συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λίμα, Ξενάγηση
Ξεκινάμε σήμερα την ξενάγησή μας στην αποικιακή, αλλά και στην σύγχρονη πόλη της Λίμα. Θα περάσουμε από τις
αριστοκρατικές συνοικίες Μιραφλόρες (Miraflores) και Αγίου Ισίδωρου (San Isidro) και θα φθάσουμε στην Πλατεία
των Όπλων (Plaza de Armas), όπου θα υπάρχει χρόνος για φωτογραφίες με φόντο την εκπληκτική αποικιακή
αρχιτεκτονική των γύρω κτιρίων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό μοναστήρι του Σάντο Ντομίνγκο.
Έχοντας εξερευνήσει το ιστορικό κέντρο της πόλης, θα κατευθυνθούμε προς το μουσείο Λάρκο (Larco), στο οποίο
στεγάζονται οι ασύγκριτες ιδιωτικές συλλογές θησαυρών του αρχαίου Περού. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λίμα - Πουέρτο Μαλντονάδο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το πολύ γραφικό Πουέρτο Μαλντονάδο, που βρίσκεται στη συμβολή δύο
παραποτάμων του Αμαζονίου, του Μάντρε ντε Ντίος και του Ταμποπάτα. Μετά την σύντομη περιήγηση στην πόλη
ακολουθεί πλεύση στον ποταμό Μάντρε ντε Ντίος μέχρι το lodge. Άφιξη, τακτοποίηση στα δωμάτια και γεύμα. Στη
συνέχεια, με τον εξειδικευμένο τοπικό ξεναγό της ζούγκλας, θα αναζητήσουμε κάιμαν στην ομώνυμη μικρή λίμνη
(Caimán Cocha) και θα απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα στον Αμαζόνιο - μια πραγματικά συγκλονιστική
εμπειρία! Επιστροφή στο lodge. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο
Το πρωί θα εισχωρήσουμε στα βάθη του δάσους. Περπατώντας σε ειδικά μονοπάτια και περνώντας από γέφυρες για
να διασχίσουμε φαράγγια και ποτάμια, θα φθάσουμε στην μαγευτική λίμνη Σάντοβαλ (Sandoval) με τα κρυστάλλινα
νερά, που περιβάλλεται από έλη και γιγαντιαία δέντρα. Στη συνέχεια θα ανέβουμε στην Πλατφόρμα Παρατήρησης,
από την οποία θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα στη λίμνη, βλέποντας παπαγάλους, μακάος, τουκάν, χελώνες,
αλιγάτορες κλπ. Αν μάλιστα είμαστε τυχεροί, πιθανόν να συναντήσουμε και τις υπό εξαφάνιση γιγάντιες βίδρες.
Επιστροφή στο lodge για γεύμα και ανάπαυση. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το Νησί των Πιθήκων στην καρδιά του
Μάντρε ντε Ντίος. Το εξαιρετικό τοπίο του νησιού με την πλούσια χλωρίδα "στεγάζει" πολλά είδη πιθήκων (πίθηκοςαράχνη, πίθηκος-σκίουρος, λευκός καπουτσίνος, καφέ καπουτσίνος κ.ά.) και άλλων ζώων. Αφού απολαύσουμε ένα
ακόμα υπέροχο ηλιοβασίλεμα στη ζούγκλα, θα επιστρέψουμε στο lodge για δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Πουέρτο Μαλντονάδο - Κούσκο
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε με πλοιάρια στο λιμάνι και από εκεί στο αεροδρόμιο για την πτήση μας στο γραφικό
Κούσκο, την αρχαιότερη πρωτεύουσα της Αμερικής και θρησκευτικό κέντρο των Ίνκας (μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO). Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο με φολκλορικό Show. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Κούσκο
Πρωινή ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την πλατεία των Όπλων με τον επιβλητικό
Καθεδρικό ναό από κόκκινο γρανίτη, καθώς και τον σημαντικότερο ναό των Ίνκας στο Κούσκο, τον ναό του Ήλιου
(Κορικάντσα, Koricancha), πάνω στον οποίο οι Δομινικανοί έκτισαν τον ναό του Σάντο Ντομίνγκο. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το Κένκο (λαβύρινθο), το Ταμποματσάι, ένα μεγαλιθικό μνημείο με τις τρεις ιερές πηγές των Ίνκας,
το κόκκινο φρούριο Πούκα Πουκάρα, καθώς και το φημισμένο φρούριο και θρησκευτικό χώρο του Σαξαϊουαμάν
(Sacsayhuamán), διάσημο για την κοσμική του ενέργεια. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα τοπικό εργαστήριο τέχνης των
Ίνκας, όπου θα πάρουμε μια ιδέα των διαφόρων χρήσεων των Περουβιανών φυσικών προϊόντων (φυτά, φρούτα,
λαχανικά, μεταξύ άλλων) των θρεπτικών, θεραπευτικών και καλλυντικών ιδιοτήτων τους. Το βράδυ δείπνο σε τοπικό
εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Κούσκο - Ιερή Κοιλάδα - Πισάκ - Ογιανταϊτάμπο - Άγουας Καλιέντες
Πρωινή αναχώρηση για την Ιερή Κοιλάδα των Ίνκας, περιοχή πλούσια σε νερό, καλλιέργειες και αλάτι. Στάση
στην πολύχρωμη ινδιάνικη αγορά του Πισάκ (Pisac), που έλκει χιλιάδες επισκέπτες και έμπορους με πολύχρωμες
παραδοσιακές φορεσιές. Συνεχίζουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα αρχαιολογική περιοχή Ογιανταϊτάμπο
(Ollantaytambo), όπου θα θαυμάσουμε τον ναό του Ήλιου στην υπέροχη ακρόπολή της. Στη συνέχεια θα μεταβούμε
στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ογιάντα (Ollanta) και θα επιβιβαστούμε στο τραίνο Voyager, που μέσα από την
υπέροχη θέα των Περουβιανών Άνδεων και κατά μήκος του ποταμού Ουρουμπάμπα, θα μας οδηγήσει στο Άγουας
Καλιέντες (την πόλη κάτω από το Μάτσου Πίτσου). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε τοπικό
εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
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ΖΟΎΓΚΛΑ ΑΜΑΖΟΝΊΟΥ

8η μέρα: Άγουας Καλιέντες - Μάτσου Πίτσου - Κούσκο
Σήμερα το πρωί θα περπατήσουμε μια μικρή απόσταση μέχρι τον σταθμό των λεωφορείων
και θα επιβιβαστούμε στο πουλμανάκι που θα μας οδηγήσει στην "Χαμένη πόλη των
Ίνκας", το μυστηριακό οχυρό του Mάτσου Πίτσου στις Περουβιανές Άνδεις. Συνάντηση
με τον τοπικό συνοδό και ξενάγηση στην ακρόπολη (περίπου 2,5 ώρες). Το διασημότερο
αξιοθέατο της Νοτίου Αμερικής αποτέλεσε χώρο λατρείας, αστρονομικό παρατηρητήριο και
εξοχική κατοικία του μεγαλύτερου αυτοκράτορα των Ίνκας, του Πατσακούτι. Κτισμένη στη
ράχη ενός βουνού και πέραν της υπέροχης θέας, η αρχαία ακρόπολη είναι γεμάτη πύργους,
ιερά μνημεία, ναούς, σπίτια και ανάκτορα, τα οποία προσέφεραν πολύτιμες πληροφορίες
για τη θρησκευτική και πολιτιστική ζωή των Ίνκας. Μετά το τέλος της ξενάγησης, θα
επιστρέψουμε στο Άγουας Καλιέντες και θα επιβιβαστούμε στο τραίνο Voyager μέχρι το
Ογιανταϊτάμπο, απ΄ όπου οδικώς θα φθάσουμε στο Κούσκο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Κούσκο - Ράκτσι - Ανταχουαγλίγιας - Πούνο
Μέσα από μια πολύωρη, όμορφη και εντυπωσιακή διαδρομή με φόντο τις χιονισμένες
Άνδεις και με επιλεγμένες στάσεις και επισκέψεις, όπως στον ναό του θεού Βιρακόχα στο
Ράκτσι (Racchi) και στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Ανταχουαγλίγιας (Andahuaylillas),
την επονομαζόμενη "Καπέλα Σιστίνα των Άνδεων", θα κατευθυνθούμε σήμερα προς το
Πούνο (Puno), που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Tιτικάκα. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Πούνο - Κόπα Καμπάνα - Νησί Ήλιου - Λα Παζ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Βολιβία, με πρώτη μας στάση στην Κόπα
Καμπάνα. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε την περίφημη εκκλησία της Παναγίας. Στη
συνέχεια, η κρουαζιέρα μας στη λίμνη Τιτικάκα θα μας φέρει στο Νησί του Ήλιου, το
λίκνο της αυτοκρατορίας των Ίνκας, αφού στο σημείο αυτό ο γενάρχης τους Μάνκο Καπάκ
αναδύθηκε από την Τιτικάκα με διαταγή του θεού-ήλιου να ιδρύσει την αυτοκρατορία
των Ίνκας. Έχει προβλεφθεί lunch box (γεύμα σε κουτί) κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Συνεχίζουμε για την Λα Παζ, που είναι κτισμένη σε μέσο υψόμετρο 3.500 μέτρων (3.2003.800 μέτρα). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Λα Παζ, Ξενάγηση, Κοιλάδα της Σελήνης
Η Λα Παζ και η γύρω περιοχή θα μας μεταφέρουν σε ένα μυστηριακό παρελθόν. Κάθε
γωνιά και κάθε δρόμος της πόλης κρύβει καλά κρυμμένους θησαυρούς. Κατά τη διάρκεια
της σημερινής ξενάγησής μας θα γνωρίσουμε την προ-ισπανική, την παραδοσιακή, την
αποικιακή και την μοντέρνα περιοχή της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την αγορά
των ινδιάνων και των μαγισσών-θεραπευτριών, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Φραγκίσκου,
καθώς και το Μουσείο Χρυσού. Θα συνεχίσουμε για το παράξενο γεωλογικό φαινόμενο της
Κοιλάδας της Σελήνης, ενώ από το ύψωμα Κίλι Κίλι θα έχουμε μία εκπληκτική θέα της πόλης
και της γύρω περιοχής. Τέλος, με το τελεφερίκ, θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την
υπέροχη θέα πάνω από την Λα Παζ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Λα Παζ - Τιαχουανάκο - Πούνο
Πρωινή αναχώρηση για τα ερείπια της αρχαίας πόλη Τιαχουανάκο, μία από τις
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σημαντικότερες πόλεις και πρωτεύουσες των Ίνκας, που άκμασε μεταξύ 400 και 900 μ.Χ.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 3.000 μέτρων και θεωρείται ο τόπος όπου ο δημιουργός των πάντων
θεός Βιρακότσα δημιούργησε τον θεό Ήλιο. Εκεί θα θαυμάσουμε την πυραμίδα Ακαπάνα,
την τοξωτή πύλη των Ίνκας, την "Πύλη του Ήλιου" με τρία μέτρα ύψος και τέσσερα πλάτος,
που κατασκευάστηκε πριν από 1.500 χρόνια από τους κατοίκους του Τιαχουανάκο. Μετά
το τέλος της ξενάγησης ακολουθεί γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη συνέχεια θα περάσουμε
τα σύνορα για μια ακόμα φορά και θα φθάσουμε στο Πούνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
13η μέρα: Πούνο, Νησιά Ούρος - Σιλλουστάνι - Αρεκίπα
Σήμερα το πρωί θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία κρουαζιέρα στην πανέμορφη
λίμνη Tιτικάκα, που βρίσκεται σε υψόμετρο 3.814 μέτρων. Το πλοιάριο θα μας φέρει στα
περίφημα "χειροποίητα" πλωτά νησιά Oύρος (κατασκευασμένα από καλάμια Tοτόρα), που
κατοικούνται από την ομώνυμη φυλή. Επιστρέφοντας, θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν και
θα αναχωρήσουμε για το Σιλλουστάνι, την νεκρόπολη για τους ηγέτες και την ανώτατη τάξη
του προ-Ίνκας πολιτισμού των Κόγιας, που βρίσκεται σε ένα οροπέδιο των Άνδεων, δίπλα
στην όμορφη λίμνη Ουμάγιο (Umayo). Εκεί θα δούμε τους τεράστιους ταφικούς πύργους,
που ονομάζονται τσούλπας (chullpas) - μερικοί εξ αυτών φτάνουν τα 12 μέτρα σε ύψος
και έχουν διάμετρο 7,50 μέτρα - οι οποίοι χρονολογούνται από το 600 έως το 800 μ.Χ.
Συνεχίζουμε για το αποικιακό διαμάντι της χώρας, την Αρεκίπα. Η "Λευκή πόλη", όπως
επονομάζεται καθότι είναι κτισμένη από λευκή ηφαιστειακή πέτρα, βρίσκεται σε υψόμετρο
2.360 μέτρων και ατενίζει τα χιονοσκέπαστα γύρω ηφαίστεια. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
14η μέρα: Αρεκίπα
Η σημερινή πρωινή μας περιήγηση θα ξεκινήσει από τις περιοχές Carmen Alto και
Yanahuara, απ΄ όπου θα θαυμάσουμε από ψηλά την Αρεκίπα, καθώς και τα ηφαίστεια
Μίστι, Τσατσάνι και Πίτσου Πίτσου. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την κεντρική
πλατεία (Πλάζα δε Άρμας), που περιβάλλεται από τα πιο αντιπροσωπευτικά κτίρια της
πόλης. Συνεχίζουμε με το συγκρότημα του Μοναστηριού της Σάντα Καταλίνα (Santa
Catalina), που ιδρύθηκε το 1580, με τα γραφικά σοκάκια και τις πλατείες της - ένα ολόκληρο
χωριό αποκλεισμένο από την υπόλοιπη πόλη με μεγάλο τοίχος. Τέλος, θα επισκεφθούμε
το μουσείο των Ιερών των Άνδεων (Museum Santuarios Andinos), στο οποίο φυλάσσεται η
πιο καλοδιατηρημένη γυναικεία μούμια του κόσμου η "Χουανίτα", η "παρθένα των πάγων"
- ένα κορίτσι 12-15 ετών, που θυσιάστηκε από τους Ίνκας ως προσφορά στους θεούς τους
περί το 1450. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
15η μέρα: Αρεκίπα - Λίμα - Παράκας,
Προαιρετική πτήση πάνω από τα αινιγματικά γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση για Λίμα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν
και αναχώρηση για Παράκας - μια διαδρομή περίπου 4 ωρών προς τα νότια της χώρας,
κατά μήκος του Ειρηνικού ωκεανού, με εναλλασσόμενες εικόνες ερημικών τοπίων, μικρών
οάσεων και γραφικών χωριών. Άφιξη στο Παράκας και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση. Πτήση πάνω από τα αινιγματικά γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα
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Λίμα

ΑΡΕΚΊΠΑ

Μάτσου Πίτσου
Άγουας Καλιέντες

Ράκτσι
Πισάκ

Ιερή Κοιλάδα
Μπαγιέστας

Κούσκο

Παράκας

Πουέρτο
Μαλντονάδο

Ογιανταϊτάμπο

ΠΕΡΟΥ

Ανταχουαγλίγιας

Λίμνη
Τιτικάκα

Νάσκα

Σιλλουστάνι
Πούνο

Ούρος

Κόπα
Καμπάνα

Τιαχουανάκο

Λα Παζ

Αρεκίπα

ΒΟΛΙΒΙΑ

Νησί του Πάσχα
1η μέρα
2η μέρα

Ανακένα

Ακίβι

ΧΙΛΗ

Νάου Νάου

Βίνια Ντελ Μαρ
Καζαμπλάνκα
Βαλπαραΐσο Κουρακάβι

Τε Πίτο ο Τε Χενούα
Ράνο Ραράκου

Τονγκαρίκι

Ταχάι

Σαντιάγκο

Πούνα Πάου

Ορόνγκο
Ράνο Κάου

(Προαιρετικά, κόστος 200€ κατ’ άτομο)
Για όσους επιθυμούν κάτι πραγματικά μοναδικό, υπάρχει η δυνατότητα της πτήσης
πάνω από τα οροπέδιο της Νάσκα με τα μοναδικά γεωγλυφικά σχήματα. Πριν
φθάσουμε στο Παράκας, θα σταματήσουμε στο μικρό αεροδρόμιο του Πίσκο, απ΄ όπου
θα επιβιβαστούμε σε μικρά αεροπλάνα για μία πτήση διάρκειας δύο περίπου ωρών.
Κάποιοι λένε ότι τα σχήματα τα έφτιαξαν εξωγήινοι, άλλοι ότι τα δημιούργησαν οι ντόπιοι
ιθαγενείς, το μόνο σίγουρο είναι ότι το θέαμα από ψηλά είναι φανταστικό και δεν πρέπει
να το χάσετε… Προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πίσκο και συνεχίζουμε για το Παράκας,
όπου θα διανυκτερεύσουμε.
16η μέρα: Παράκας - Νησιά Μπαγιέστας - Λίμα - Αθήνα
Πρωινή κρουαζιέρα γύρω από τα νησιά Μπαγιέστας. Πρόκειται για έναν σημαντικό
υδροβιότοπο της χώρας - οι βραχονησίδες φιλοξενούν χιλιάδες πουλιά, όπως πιγκουίνους,
γλάρους, πελεκάνους κλπ., αλλά και φώκιες και θαλάσσιους λέοντες. Θα έχουμε επίσης
την ευκαιρία να φωτογραφήσουμε και το περίφημο "Κηροπήγιο", ένα γεωγλυφικό πάνω
σε αμμόλοφο, παρόμοιο με τα αντίστοιχα της Νάσκα σε σχήμα κηροπηγίου (ή τρίαινας).
Μετά το τέλος της κρουαζιέρας θα αναχωρήσουμε οδικώς για το αεροδρόμιο της Λίμα.
Επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
17η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Επέκταση σε

ΧΙΛΉ

1η-15η μέρα: Όπως παραπάνω
16η μέρα: Παράκας - Νησιά Μπαγιέστας - Λίμα
Πρωινή κρουαζιέρα γύρω από τα νησιά Μπαγιέστας. Πρόκειται για έναν σημαντικό
υδροβιότοπο της χώρας - οι βραχονησίδες φιλοξενούν χιλιάδες πουλιά, όπως πιγκουίνους,
γλάρους, πελεκάνους κλπ., αλλά και φώκιες και θαλάσσιους λέοντες. Θα έχουμε επίσης
την ευκαιρία να φωτογραφήσουμε και το περίφημο "Κηροπήγιο", ένα γεωγλυφικό πάνω σε
αμμόλοφο, παρόμοιο με τα αντίστοιχα της Νάσκα σε σχήμα κηροπηγίου (ή τρίαινας). Μετά
το τέλος της κρουαζιέρας θα αναχωρήσουμε οδικώς για την Λίμα. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
17η μέρα: Λίμα - Σαντιάγκο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Χιλής, το Σαντιάγκο. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Χάνγκα Τεέ
Χάνγκα Πουκούρα
Βινάπου

από

/πρ

ος Σ

αντ

ιάγκ

ο

ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΜΑΣ:
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*
• Δύο διανυκτερεύσεις σε lodge πολυτελείας στον Αμαζόνιο
• Δύο διανυκτερεύσεις στην πανέμορφη "Λευκή πόλη" Αρεκίπα, και όχι μία όπως σε
άλλα προγράμματα
• Ημιδιατροφή καθημερινά, πλήρης διατροφή στην ζούγκλα του Αμαζονίου
• Ξενάγηση στη Λίμα και επίσκεψη στο μουσείο Λάρκο
• Πολλαπλές εξορμήσεις στη ζούγκλα του Αμαζονίου
• Ξενάγηση στο θρησκευτικό κέντρο των Ίνκας, το Κούσκο
• Επίσκεψη στην πολύχρωμη ινδιάνικη αγορά του Πισάκ και στην αρχαιολογική
περιοχή Ογιανταϊτάμπο με την υπέροχη ακρόπολη
• Εκπληκτική διαδρομή με τραίνο μέσα από τις Περουβιανές Άνδεις και κατά μήκος της
Ιερής Κοιλάδας των Ίνκας και του ποταμού Ουρουμπάμπα
• Ξενάγηση στην "Χαμένη πόλη των Ίνκας", το Μάτσου Πίτσου
• Επίσκεψη στον ναό του θεού Βιρακόχα στο Ράκτσι και στην "Καπέλα Σιστίνα των
Άνδεων" στο Ανταχουαγλίγιας
• Κρουαζιέρα στην πανέμορφη λίμνη Tιτικάκα με επισκέψεις στα περίφημα πλωτά νησιά
Oύρος φτιαγμένα από καλάμι τοτόρα
• Επίσκεψη στο Σιλλουστάνι, την νεκρόπολη για τους ηγέτες και την ανώτατη τάξη του
προ-Ίνκας πολιτισμού των Κόγιας
• Ξενάγηση στην Αρεκίπα με επίσκεψη στο περίφημο
Μοναστήρι Σάντα Καταλίνα και
ΧΙΛΗ
στο μουσείο των Ιερών των Άνδεων, με την "Χουανίτα", την "παρθένα των πάγων",
Ντελ Μαρ
την πιο καλοδιατηρημένη γυναικεία μούμια τουΒίνια
κόσμου
• Διαδρομή κατά μήκος του Ειρηνικού ωκεανού
με
εναλλασσόμενες εικόνες ερημικών
Βαλπαραΐσο
τοπίων, μικρών οάσεων και γραφικών χωριών
• Κρουαζιέρα γύρω από τα νησιά Μπαγιέστας, έναν σημαντικό υδροβιότοπο της
χώρας με χιλιάδες πουλιά (πιγκουίνους, γλάρους, πελεκάνους κλπ.), αλλά και φώκιες
και θαλάσσιους λέοντες
(εντός της τιμής και όχι προαιρετική εκδρομή, όπως σε άλλα προγράμματα)
• Δυνατότητα πτήσης πάνω από τα αινιγματικά γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα
• Επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγίας στην Κόπα Καμπάνα και Κρουαζιέρα στη
λίμνη Τιτικάκα μέχρι το Νησί του Ήλιου, το λίκνο της αυτοκρατορίας των Ίνκας
• Ξενάγηση στην Λα Παζ με επίσκεψη στο Μουσείο Χρυσού και στην αγορά των
μαγισσών
• Επίσκεψη στην Κοιλάδα της Σελήνης - ένα παράξενο γεωλογικό φαινόμενο
• Επίσκεψη στην αρχαία πόλη Τιαχουανάκο, μία από τις σημαντικότερες των Ίνκας
• Δυνατότητα Επέκτασης του προγράμματος στην Χιλή και στο Νησί του Πάσχα
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός
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ΝΗΣΊ ΤΟΥ ΠΆΣΧΑ

18η μέρα: Σαντιάγκο
Σήμερα θα γνωρίσουμε τα αξιοθέατα της ιστορικής και της μοντέρνας πόλης του Σαντιάγο.
Η ξενάγησή μας θα ξεκινήσει από την κεντρική λεωφόρο Ο' Χίγκινς (Alameda Bernardo
O'Higgins) και την επίσκεψή μας στο Προεδρικό Μέγαρο Λα Μονέδα (La Moneda), όπου θα
μάθουμε στοιχεία σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της Χιλής, καθώς και τα γεγονότα
που έλαβαν χώρα εκεί σε σχετικά πρόσφατες εποχές. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια
βόλτα στους πεζόδρομους Huérfanos και Ahumada, όπου συγκεντρώνεται η κύρια εμπορική
δραστηριότητα της πόλης. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη κεντρική πλατεία της πόλης,
την Πλατεία των Όπλων/Plaza de Armas, η οποία περιβάλλεται από τον Μητροπολιτικό
Καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο και άλλα σημαντικά κτίρια. Ακολουθεί η
επίσκεψή μας στον λόφο Σάντα Λουτσία (Santa Lucia), την περιοχή στην οποία οι Ισπανοί
ίδρυσαν την πόλη το 1541. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε τον ποταμό Μαπότσο (Mapocho)
για να φθάσουμε στην Μπελαβίστα (Bellavista), την πολιτιστική και καλλιτεχνική γειτονιά
του Σαντιάγο. Η Μπελαβίστα βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου του Αγίου Χριστόφορου
(San Cristóbal), του ψηλότερου της πόλης, στο μέσον του Μητροπολιτικού Πάρκου.
Θα ανεβούμε στον λόφο για να εξερευνήσουμε την γύρω περιοχή, απολαμβάνοντας την
υπέροχη πανοραμική θέα της πόλης. Τέλος, θα επισκεφθούμε την Προβιντέσια (Providencia)
με τα κορυφαία εστιατόρια, τα κομψά καταστήματα και τα μοντέρνα πολυώροφα κτίρια.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
19η μέρα: Σαντιάγκο, Κοιλάδες Καζαμπλάνκα και Κουρακάβι, Οινοποιείο,
Βίνια Ντελ Μαρ, Βαλπαραΐσο
Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
περάσουμε από τις σημαντικές γεωργικές κοιλάδες Καζαμπλάνκα και Κουρακάβι, που
είναι γνωστές για τα φρούτα και τα λαχανικά τους, καθώς και για την ευρεία ποικιλία των
εστιατορίων με τυπικά τρόφιμα της Χιλής, κυρίως όμως για τους αμπελώνες τους, όπου
καλλιεργούνται σταφύλια για την παραγωγή του περίφημου και παγκοσμίως γνωστού
λευκού κρασιού της Χιλής. Στάση και περιήγηση σε ένα από τα πολλά οινοποιεία, που
αποτελούν μέρος αυτής της ακμάζουσας διαδρομής του κρασιού. Συνεχίζουμε για την
Βίνια Ντελ Μαρ (Viña del Mar), μια πόλη-θέρετρο που ιδρύθηκε το 1874, διάσημη για τους
όμορφους κήπους της και το ρολόι των λουλουδιών. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην
"Κοιλάδα του Παραδείσου", το Βαλπαραΐσο (Valparaíso), το παλαιότερο και σημαντικότερο
λιμάνι της Χιλής. Μια πολύχρωμη πόλη κτισμένη αμφιθεατρικά στους γύρω λόφους,
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε στους ελικοειδείς της δρόμους και να
απολαύσουμε αυτό που κάποτε ήταν ο πιο σημαντικός θαλάσσιος προορισμός των ακτών
του Ειρηνικού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
20η μέρα: Σαντιάγκο - Πτήση για την Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στην Αθήνα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού
21η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
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Επέκταση σε

ΝΗΣΊ ΤΟΥ ΠΆΣΧΑ
20η μέρα: Σαντιάγκο - Νησί του Πάσχα/Ράπα Νούι
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Νησί του Πάσχα. Άφιξη στη Χάνγκα Ρόα
(Hanga Roa), την πρωτεύουσα του νησιού και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στον ελεύθερο
χρόνο σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον οικισμό και την κοντινή εκκλησία, δίπλα στην
οποία βρίσκεται η τοπική αγορά και το μουσείο, πλούσιο σε αντικείμενα από το Ράπα Νούι,
όπως ονομάζεται το νησί από τους ντόπιους. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
21η μέρα: Νησί του Πάσχα, Νότια ακτή, Μοάι
Σήμερα θα γνωρίσουμε την συναρπαστική ιστορία του Ράπα Νούι. Κατά τη διάρκεια της
διαδρομής μας προς το νότιο τμήμα του νησιού θα θαυμάσουμε την ακτή με τους μαύρους
ηφαιστειακούς βράχους και την εκπληκτική θέα στον απέραντο Ειρηνικό ωκεανό. Η πρώτη
στάση μας θα είναι σε ένα μέρος γνωστό ως Χάνγκα Τεέ (Hanga Te'e), όπου θα δούμε
πολλά σπασμένα Μοάι του Άχου Βάιχου (Ahu Vaihu). Από εκεί θα συνεχίσουμε για το Ράνο
Ραράκου (Rano Raraku). Αυτό το ηφαίστειο φιλοξενεί ένα αρχαίο λατομείο, που προμήθευε
την πέτρα από την οποία είχε κατασκευαστεί το 95% περίπου των γλυπτών του νησιού.
Εδώ θα απολαύσουμε το μεσημεριανό μας γεύμα (σε πακέτο) και θα εξερευνήσουμε την
γύρω περιοχή. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το επόμενο αξιοθέατο, το Άχου Τονγκαρίκι
(Ahu Tongariki) με τα 15 Mοάι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ανακαινισμένο Άχου στο νησί.
Κατευθυνόμενοι προς την ανατολική ακτή θα φθάσουμε στο Τε Πίτο ο Τε Χενούα (Te Pito
o Te Henua). Αυτή η τοποθεσία με το κοντινό Άχου Τε Πίτο Κούρα (Ahu Te Pito Kura)
θεωρείται ο "ομφαλός του κόσμου". Τελευταία μας στάση θα είναι στην παραλία της
Ανακένα (Anakena), γνωστή για την όμορφη λευκή άμμο και τα φοινικόδεντρα. Αυτό είναι το
μέρος στο οποίο θεωρείται ότι είχαν έρθει οι πρώτοι άποικοι του νησιού - ο Χότου Ματούα
(Hotu Matua) και η οικογένειά του. Αφού επισκεφθούμε το κοντινό ανακαινισμένο Άχου
Νάου Νάου (Ahu Nau Nau), θα έχουμε λίγο χρόνο για ξεκούραση και για μια δροσιστική
βουτιά στον Ειρηνικό ωκεανό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
22η μέρα: Νησί του Πάσχα, Πρωινή και απογευματινή περιήγηση στο νησί
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το ανενεργό ηφαίστειο Ράνο Κάου (Rano Kau).
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα ολόκληρου
του νησιού και θα σταματήσουμε σε ένα σημείο παρατήρησης, απ΄ όπου θα δούμε μια
λίμνη μέσα σε κρατήρα. Από εκεί θα κατευθυνθούμε στο τελετουργικό χωριό Ορόνγκο
(Orongo), όπου θα μάθουμε για τον πολιτισμό και την ιστορία της λατρείας του Birdman
(Άνθρωπος-πουλί). Θα δούμε επίσης αρκετά αινιγματικά πετρογλυφικά και θα εντοπίσουμε
τις τρεις νησίδες που βρίσκονται απέναντι από την ακτογραμμή - τα Μότου Ίτι, Μότου
Νούι και Μότο Κάο - που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην λατρεία του πτηνόμορφου θεού

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στη Νότια και Κεντρική Αμερική
ΚΟΥΣΚΟ

ΛΙΜΑ

ΒΑΛΠΑΡΑΐΣΟ

Τανγκάτα. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το Άχου Βινάπου (Ahu Vinapu), ένα από
τα σημαντικότερα του νησιού, με ενδιαφέρουσα τοιχοποιία, παρόμοια με εκείνην των
Ίνκας στο Περού. Τελευταία στάση της πρωινής μας εξόρμησης θα είναι σε μια σπηλιά
με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες. Το απόγευμα θα μεταβούμε στο Άχου Ακίβι (Ahu Akivi),
που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και διαθέτει επτά τεράστια Μοάι. Σύμφωνα με τον
θρύλο, αυτά τα αγάλματα αντιπροσωπεύουν τους επτά εξερευνητές που στάλθηκαν στο
Ράπα Νούι από τον αείμνηστο βασιλιά Χότου Ματούα. Από εκεί θα συνεχίσουμε για
το Χάνγκα Πουκούρα (Hanga Poukura). Πρόκειται για ένα εξαιρετικό Άχου με πολλά
αγάλματα Μοάι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σημαντικό λατομείο του Πούνα Πάου
(Puna Pau), που προμήθευε την μοναδική πηγή της κοκκινωπής πέτρας με την οποία οι
κάτοικοι του νησιού έφτιαναν τα Πουκάο (Pukaos), τα λίθινα "καπέλα" των αγαλμάτων.
Για την τελευταία επίσκεψη της ημέρας θα κατευθυνθούμε στον τελετουργικό χώρο του
Ταχάι με τρεις ναούς, ερείπια λεμβοστασίων και μια κεκλιμένη ράμπα για κανό. Είναι μια
μέρα γεμάτη ιστορία, πολιτισμό και συναρπαστικά αξιοθέατα! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
23η μέρα: Νησί του Πάσχα - Σαντιάγκο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για το Σαντιάγκο. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
24η μέρα: Σαντιάγκο - Πτήση για την Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στην Αθήνα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.
25η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: •Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και η σειρά των επισκέψεων
πιθανόν να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα
με το ενημερωτικό σας.

Τα Ξενοδοχεία μας
Puerto Maldonado: Inkaterra Hacienda Concepcion ή παρόμοιο
Cusco: Palacio del Inka, a Luxury Collection 5*
Aguas Calientes: Inkaterra Machu Picchu Pueblo 5*
Puno: Ghl Hotel Lago Titicaca 5*
Arequipa: Costa del Sol Hotel Wyndham 5*
Paracas: Aranwa Paracas Resort & Spa 5*
Lima-Miraflores: Casa Andina Premium Miraflores 5*
La Paz: Europa 5*
Santiago: Plaza San Francisco 5* ή παρόμοιο

Αναχ.: 8/8, 20/9, 25/10, 16/11 - 17, 21, 25 μέρες
Περού - Βολιβία 17 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

3590
3290
4500

Φόροι αεροδρομίων: € 900
Περού - Βολιβία - Χιλή 21 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

4370
4000
5370

Φόροι αεροδρομίων: € 950
Περού - Βολιβία - Χιλή με Νησί Πάσχα 25 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

6650
6100
7950

Φόροι αεροδρομίων: € 950
ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού
•3 Εσωτερικές πτήσεις στο Περού •Για την επέκταση στην Χιλή: Πτήση Λίμα-Σαντιάγκο
και πτήση επιστροφής •Σαντιάγκο-Αθήνα (αντί για Λίμα-Αθήνα) •Για την επέκταση στο
Νησί του Πάσχα: Πτήσεις από και προς Σαντιάγκο •Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* (από
2 Διαν/σεις σε Λίμα, Πουέρτο Μαλντονάδο, Πούνο, Λα Παζ και Αρεκίπα, 3 Διαν/σεις
στο Κούσκο, από 1 Διαν/ση στο Άγουας Καλιέντες και στο Παράκας) •Η Επέκταση
στην Χιλή έχει μια επιπλέον Διαν/ση στη Λίμα και 3 στο Σαντιάγκο •Η Επέκταση στο
Νησί του Πάσχα έχει μια επιπλέον Διαν/ση στο Σαντιάγκο και 3 Διαν/σεις στο Νησί
του Πάσχα •Διαμονή σε lodge πολυτελείας στον Αμαζόνιο •Ημιδιατροφή καθημερινά στο
Περού •Πλήρης διατροφή στην ζούγκλα του Αμαζονίου •Στο Σαντιάγκο μόνο πρωινό •Στο
Νησί του Πάσχα ημιδιατροφή •Μεταφορές, ξεναγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράμματος
•Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους •Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Πτήση πάνω από τα γεωγλυφικά σχήματα της Νάσκα: +200 €
•Τοπικοί φόροι περίπου 30 δολάρια (πληρωτέοι εκεί) •Ό,τι δεν αναγράφεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΑΒΆΝΑ

Το πιο πλούσιο 9ήμερο ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ!!!

ΚΟΎΒΑ

BEST OF CUBA - ΡΟΎΜΙ, ΠΟΎΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΉ ΠΑΡΑΛΊΑ
Αβάνα, Βινιάλες, Πινάρ ντελ Ρίο, Γκουαμά, Κόλπος των Χοίρων, Σιενφουέγος, Τρινιδάδ, Σάντα Κλάρα, Βαραδέρο
1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Κούβας, την Αβάνα, μέσω
ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη, συνάντηση με τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας στην Κούβα,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αβάνα, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ξενάγηση στην παλιά και την μοντέρνα πόλη της Αβάνας ξεκινά από την
Πλατεία της Επανάστασης με το μνημείο του Χοσέ Μαρτί και τις τεράστιες προσωπογραφίες
του Τσε Γκεβάρα και του Καμίλο Σιενφουέγος, γνωστή από τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και
τις ομιλίες του Φιντέλ Κάστρο. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το αριστοκρατικό προάστιο
Μιραμάρ, που πριν την επανάσταση ήταν τόπος κατοικίας πλούσιων επιχειρηματιών, με την
επιβλητική Πέμπτη λεωφόρο, αντίστοιχη με εκείνην της Νέας Υόρκης. Θα δούμε το ιστορικό
κτίριο του Πανεπιστημίου της Αβάνας, θα διασχίσουμε τη "σύγχρονη" συνοικία Βεδάδο και
την περίφημη παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν (Malecón) και θα καταλήξουμε στην πλατεία
του Καπιτωλίου - πιστό αντίγραφο του αντίστοιχου της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Μπαίνουμε
πλέον στην Habana Vieja/Παλιά Αβάνα, προστατευόμενη από την UNESCO ως πολιτιστική
κληρονομιά της ανθρωπότητας, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα ωραιότερα αποικιακά
κτίρια της Καραϊβικής. Θα επισκεφθούμε την 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 Asis), την Παλιά Πλατεία (Plaza
Vieja), την Πλατεία των Όπλων (Plaza de las Armas), την Πλατεία του Καθεδρικού (Plaza de la
Catedral) και τον "ναΐσκο" Templete. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Habana
Club, όπου θα μυηθούμε στην ιστορία της παραγωγής του ρούμι και θα έχουμε τη δυνατότητα
να το γευθούμε και θα καταλήξουμε στο φρούριο El Moro με τη μαγευτική του θέα, καθώς
βρίσκεται σε περίοπτη θέση στον λόφο πάνω από την είσοδο του λιμανιού. Γεύμα, επιστροφή
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε
την ατμοσφαιρική Αβάνα των ΄60ς κάνοντας μία βόλτα με αμερικάνικα αυτοκίνητα-αντίκες της
δεκαετίας του ΄50. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Αβάνα, Ημερήσια Εκδρομή Βινιάλες/Πινάρ ντελ Ρίο
Πρωινή αναχώρηση για τη δυτικότερη επαρχία της Κούβας, το Πινάρ δελ Ρίο (Pinar del
Rio), όπου καλλιεργούνται καπνά για τα καλύτερα πούρα στον κόσμο. Επίσκεψη σε
παρασκευαστήριο πούρων, όπου θα γνωρίσουμε τον τρόπο επεξεργασίας και τυποποίησης
των φημισμένων χειροποίητων πούρων της Κούβας από πραγματικούς τεχνίτες του είδους και
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συνεχίζουμε για την μαγευτική κοιλάδα Βινιάλες. Η βόλτα μας εδώ θα σας μείνει αξέχαστη:
πράσινοι βελούδινοι λοφίσκοι, γνωστοί με το όνομα μογκότες (mogotes) που δεν υπάρχουν
πουθενά αλλού στον κόσμο, ξεπηδούν από την κοιλάδα κατάφυτοι και σχεδόν απόκοσμοι…
πανύψηλα φοινικόδεντρα, καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές με ποτάμια συνθέτουν ένα τοπίο
πραγματικά υπέροχο. Επίσκεψη στην τεράστια Τοιχογραφία/Βραχογραφία της Προϊστορίας
και στη Σπηλιά του Ινδιάνου με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες, για να διασχίσουμε
με μικρή βάρκα το υπόγειο ποτάμι της. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο μέσα σε ένα μοναδικό
περιβάλλον με ζωντανή μουσική. Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα σταματήσουμε στο
παρατηρητήριο Λος Χασμίνες (Los Jazmines) με την εκπληκτική θέα σε ολόκληρη την κοιλάδα
Βινιάλες. Άφιξη στην Αβάνα και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας προτείνουμε να κάνετε
μια βόλτα στην Habana Vieja και να απολαύστε τα αγαπημένα ποτά του Έρνεστ Χέμινγουεϊ:
daiquirí (ντάκουιρι) στο Floridita και mojito (μοχίτο) στο Bodeguita del Medio.
4η μέρα: Αβάνα, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη στην Αβάνα για να απολαύσουμε την μοναδική αυτή πόλη με την γοητεία των
΄60ς, να περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, να φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές
της, να κάνουμε τα ψώνια μας και να δοκιμάσουμε υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους ζωντανής
μουσικής στα δεκάδες μπαράκια.
5η μέρα: Αβάνα - Γκουαμά - Κόλπος των Χοίρων - Σιενφουέγος
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Χερσόνησο Ζαπάτα, όπου θα επισκεφθούμε το Εθνικό
Πάρκο Γκουαμά (Guamá), το οποίο έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO ως σημαντική
βιόσφαιρα για το περιβάλλον. Πρόκειται για μια τεράστια λιμνοθάλασσα, που σχηματίζεται
από εκβολές ποταμών και ενώνεται με την θάλασσα στο σημείο του Κόλπου των Χοίρων.
Στην είσοδο του πάρκου βρίσκεται το Εκτροφείο Κροκοδείλων, το οποίο θα επισκεφθούμε.
Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε με ταχύπλοα σκάφη στα κανάλια του πάρκου για να δούμε την
αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος, τα γλυπτά που απεικονίζουν σκηνές της καθημερινότητάς
τους, καθώς και την αναπαράσταση Ινδιάνικου χωριού με τις καλύβες κατασκευασμένες σε
δεκάδες νησίδες που συνδέονται με την όχθη με ξύλινα μονοπάτια-γέφυρες. Συνεχίζουμε τη
διαδρομή μας μέσα από το μαγκρόβιο δάσος, μέχρι να αντικρύσουμε τις ακτές της Καραϊβικής
στον Κόλπο των Χοίρων (γνωστός από την ομώνυμη, αποτυχημένη απόβαση των Αμερικάνων
στο νησί το 1961) και καταλήγουμε στο Σιενφουέγος, το "Μαργαριτάρι του Νότου", όπως
αποκαλείται λόγω της ομορφιάς του ιστορικού του κέντρου-μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO. Η πόλη ιδρύθηκε το 1819 από Γάλλους αποίκους και αποτελεί ένα από τα
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ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΜΑΣ:
Βαραδέρο
Αβάνα
Βινιάλες
Πινάρ ντελ Ρίο

ΚΟΥΒΑ

Ματάνσας

Κάγιο Μπλάνκο

Καρντένας
Σάντα Κλάρα

Γκουαμά
Κόλπος
των Χοιρών

Σιενφουέγος
Τρινιδάδ

σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Κατά τη διάρκεια της πανοραμικής μας ξενάγησης στην
πόλη θα σταματήσουμε στο θέατρο Τομάς Τερί και στο εντυπωσιακό Παλάθιο ντε Βάγιε,
αριστούργημα εκλεκτικισμού - συνδυασμός ρομανικής, γοτθικής, ενετικής και μαυριτανικής
τεχνοτροπίας - που έχει μετατραπεί σε εστιατόριο με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σιενφουέγος - Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - Καρντένας - Βαραδέρο
Πρωινή αναχώρηση για το γραφικό, αποικιακό Τρινιδάδ, την πόλη που ίδρυσαν οι Ισπανοί
στις αρχές του 16ου αιώνα και η UNESCO την έχει περιλάβει στον κατάλογο των πόλεων
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Θα περπατήσουμε στην Plaza Mayor, την κεντρική
πλατεία της πόλης θα επισκεφθούμε το ρομαντικό μουσείο, το σπίτι του παλιού ευγενούς
Μπρινιέ και τον ενοριακό ναό Σαντίσιμα Τρινιδάδ, ενώ, στο παραδοσιακό καφενείο-μπαρ
La Canchánchara, θα απολαύσουμε το τοπικό ποτό από ρούμι, μέλι και λεμόνι που έδιναν
οι αποικιοκράτες στους σκλάβους για να πάρουν δυνάμεις και να αντέξουν τη σκληρή
δουλειά στις φυτείες. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα
πολύχρωμα μαγαζιά ή για ψώνια στα υπαίθρια παζάρια. Συνεχίζουμε για τη Σάντα Κλάρα,
την πόλη που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επαναστάτη-σύμβολο, τον Τσε Γκεβάρα.
Θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο του Τσε και των συντρόφων του
που σκοτώθηκαν στη Βολιβία τον Οκτώβριο του 1967, καθώς και τα 4 βαγόνια από το
θωρακισμένο τραίνο του δικτάτορα Μπατίστα που εκτροχιάστηκε από τον Τσε και τους
Μπαρμπούδος του στις 29/9/1958. Αναχώρηση μέσω της αποικιακής πόλης Καρντένας για
το κοσμοπολίτικο θέρετρο και τη μαγευτική παραλία του Βαραδέρο. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Σημειώστε ότι όλα τα γεύματα και τα ποτά στο ξενοδοχείο του Βαραδέρο
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή!
7η μέρα: Βαραδέρο, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική κρουαζιέρα με Καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο)
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Κούβας. Μπορείτε
να επιδοθείτε σε διάφορες προαιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες, να κάνετε μια βόλτα στο
τοπικό παζάρι ή να επισκεφθείτε το Δελφινάριο. Εμείς προτείνουμε κρουαζιέρα με Καταμαράν
στο Κάγιο Μπλάνκο (Cayo Blanco, Λευκό Νησάκι), ένα καταπράσινο νησί με χρυσή άμμο
και εξωτική παραλία με γαλαζοπράσινα πεντακάθαρα νερά! Η εκδρομή ξεκινά το πρωί από
τη Μαρίνα του Βαραδέρο και περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά κοκτέιλ και αναψυκτικά στο
σκάφος, καθώς και φαγητό με θαλασσινά στο Κάγιο Μπλάνκο. Στάση σε έναν κοραλλιογενή
ύφαλο, όπου θα σας δοθεί χρόνος και εξοπλισμός (μάσκες, προσωπικοί αναπνευστήρες και
βατραχοπέδιλα) για να εξερευνήσετε τον ύφαλο και την πολύχρωμη υποβρύχια ζωή γύρω του.
Στο Κάγιο θα υπάρχει χρόνος για κολύμπι και ηλιοθεραπεία. Συμπεριλαμβάνεται μεσημεριανό
γεύμα με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.
8η μέρα: Βαραδέρο - Ματάνσας - Αεροδρόμιο Αβάνας - Πτήση για Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί για μια τελευταία βουτιά και γεύμα, ανάλογα με την ώρα της
αναχώρησης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Αβάνας μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής
στη βόρεια ακτογραμμή. Θα δούμε τις παλιές αντλίες άντλησης πετρελαίου, θα περάσουμε

• Ιδανικές πτήσεις με την ποιότητα της Air France και εξασφαλισμένες αναχωρήσεις!
• 4 Διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Havana 5* με πρωινό
• 1 Διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ξενοδοχείο Melia San Carlos 4* sup με
ημιδιατροφή
• 2 Διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Grand Memories Varadero 5*
all inclusive
• Επίσκεψη στο Μουσείο της Habana Club για να γνωρίσουμε την ιστορία και τον
τρόπο παραγωγής του ρούμι
• Βόλτα με αμερικάνικα αυτοκίνητα-αντίκες για να απολαύσουμε την ατμοσφαιρική
Αβάνα των ΄60ς
• Θέα της κοιλάδα Βινιάλες από το παρατηρητήριο Λος Χασμίνες (Los Jazmines)
• Βαρκάδα στο υπόγειο ποτάμι της Σπηλιάς του Ινδιάνου με τους σταλακτίτες και
τους σταλαγμίτες
• Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο πούρων για να γνωρίσουμε τον τρόπο
επεξεργασίας και τυποποίησης των φημισμένων χειροποίητων πούρων της Κούβας
• Βόλτα με ταχύπλοα στα κανάλια του Εθνικού Πάρκου Γκουαμά για να δούμε την
αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος
• Επίσκεψη στο Εκτροφείο Κροκοδείλων στο Εθνικό Πάρκο Γκουαμά
• Διαδρομή μέσα από το μαγκρόβιο δάσος μέχρι τις ακτές της Καραϊβικής και
τον περίφημο Κόλπο των Χοίρων, γνωστό από την ομώνυμη, αποτυχημένη
απόβαση των Αμερικάνων στο νησί το 1961
• Πολύ έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας και Κουβανός
επίσημος ξεναγός

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
αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την Αθήνα
9η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Οι πτήσεις μας
με Air France

AF 1033

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ

06:00΄ - 08:30΄

AF 950

ΠΑΡΙΣΙ - ΑΒΑΝΑ

10:40΄ - 14:35΄

AF 943

ΑΒΑΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ

17:05΄ - 08:15

AF 1832

ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ

12:15΄ - 16:35΄

Αναχ.: 26 Ιουλίου, 02, 09, 16 Αυγούστου - 9 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο

1095

3ο άτομο έως 12 ετών

995

Μονόκλινο

1495

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: + € 695

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού με Air
France •4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Havana 5* με πρωινό (standard
δωμάτιο) •1 διανυκτέρευση στο Σιενφουέγος στο ξενοδοχείο Melia San Carlos 4* sup. με
ημιδιατροφή (standard δωμάτιο) •2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Grand
Memories Varadero 5* all inclusive (Junior Suite) •Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα
•(2 γεύματα στην Αβάνα - ένα κατά την επίσκεψη της πόλης και ένα στην ολοήμερη εκδρομή,
ημιδιατροφή στο Σιενφουέγος και all inclusive στο Βαραδέρο) •Όλες οι μεταφορές, ξεναγήσεις και
εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Βόλτα στην
Αβάνα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα •Όλες οι είσοδοι, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
•Πολύ έμπειρος Έλληνας συνοδός του γραφείου μας και Κουβανός επίσημος ξεναγός •Έντυπο
υλικό •Ασφάλεια αστικής ευθύνης •Φ.Π.Α. •Βίζα Κούβας *
Δεν περιλαμβάνονται: •Όσα τα γεύματα δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα •Φόρος 30 USD
(Health tax) •Προσωπικά έξοδα, προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν αναγράφονται
στο πρόγραμμα ή αναγράφονται ως προαιρετικά, προτεινόμενα κλπ.
* Για την έκδοση Βίζας απαιτείται Φωτοτυπία Διαβατηρίου
με απαραίτητη 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία αναχώρησης
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ΜΕΞΙΚΌ

ΙΣΤΟΡΙΚΌΣ ΓΎΡΟΣ - ΚΑΝΚΟΎΝ
Πόλη του Μεξικού, Πυραμίδες Τεοτιχουακάν, Βασιλική της Γουαδελούπης,
Κουερναβάκα, Τάξκο, Πουέμπλα, Οαχάκα, Μόντε Αλμπάν, Μίτλα, Τεχουαντεπέκ,
Σουμιδέρο, Σαν Kριστόμπαλ Δε λας Kάσας, Ινδιάνικα χωριά Ζινακαντάν &
Σαν Χουάν Τσαμούλα, Εθνικός Δρυμός Άγουα Aζούλ, Παλένκε, Καμπέτσε,
Ουξμάλ, Καμπάχ, Τσιτσέν Ιτζά, Κανκούν
1η μέρα: Αθήνα - Πόλη του Μεξικού
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την Πόλη του Μεξικού. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Περιήγηση πόλης, Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο, Μουσείο Φρίντα Κάλο
Η Πόλη του Μεξικού δική σας! Το ενδιαφέρον μας σήμερα επικεντρώνεται στο παλιό ιστορικό κέντρο της
πρωτεύουσας, εκεί όπου κτυπά η καρδιά της πόλης, στην θρυλική πλατεία Τσόκαλο (Zocalo), που ήταν το
τελετουργικό κέντρο της πρωτεύουσας των Αζτέκων - της Τενοτστιτλάν - όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα
κτίρια εποχής που καθρεπτίζουν έντονα το παρελθόν της. Θα δούμε μεταξύ άλλων το Προεδρικό Μέγαρο
με τις περίφημες τοιχογραφίες του Nτιέγκο Pιβέρα (συντρόφου της Φρίντα Κάλο), τον εντυπωσιακό
Καθεδρικό ναό που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 1525, το ανάκτορο των Καλών Τεχνών, το Δημαρχείο, τις
λεωφόρους Χουάρεθ και Λα ρε Φορμόν κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το άκρως ενδιαφέρον Εθνικό
Ανθρωπολογικό Μουσείο το οποίο στεγάζει τα σημαντικότερα ευρήματα των προκολομβιανών πολιτισμών
της χώρας (Αζτέκοι, Μάγιας, Ζαποτέκοι, Ολμέκοι κλπ. - κλειστό κάθε Δευτέρα). Τέλος, θα επισκεφθούμε το
περίφημο μουσείο της Φρίντα Κάλο (Frida Kahlo), που ήταν το σπίτι στο οποίο ζούσε μαζί με τον σύζυγό
της Ντιέγκο Ριβέρα. Περιλαμβάνει πίνακες και των δύο ζωγράφων, φωτογραφίες και προσωπικά τους
αντικείμενα, όμως τόσο το ίδιο το σπίτι με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, όσο και ο κήπος του, αποτελούν
δύο ξεχωριστά αξιοθέατα από μόνα τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Πλατεία των Τριών Πολιτισμών - Βασιλική Γουαδελούπης - Τεοτιχουακάν Πόλη του Μεξικού
Πρώτη επίσκεψη της σημερινής ημέρας θα είναι στην Πλατεία των Τριών Πολιτισμών (Plaza de las Tres
Culturas"), όπου θα δούμε τρεις διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του Μεξικού εκπροσωπούμενες από
τρία διαφορετικά είδη κτισμάτων: έναν αρχαιολογικό χώρο, μια καθολική εκκλησία και το σύγχρονο κτίριο
του Υπουργείου Εξωτερικών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Βασιλική της Γουαδελούπης, στην οποία
βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας που εμφανίστηκε στην κάπα του Ινδιάνου Χουάν Ντιέγκο το 1531. Εδώ
θα επισκεφθούμε την παλιά (18ου αιώνα) και την σύγχρονη (περίπου 30 ετών) εκκλησία της Παναγίας προστάτιδας του Μεξικού. Στη συνέχεια θα φθάσουμε στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού, το
Τεοτιχουακάν, που βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από την Πόλη του Μεξικού. Το Tεοτιχουακάν, ο
"τόπος των θεών", που ήκμασε μεταξύ του 200 και του 650 μ.X., υπήρξε η αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα
των Tεοτιχουακάνος και τόπος προσκυνήματος των Aζτέκων. H Λεωφόρος των Νεκρών που διασχίζει
το κέντρο της πόλης έχει μήκος πέντε χιλιόμετρα και περιστοιχίζεται από θρησκευτικά και τελετουργικά
συγκροτήματα, με εντυπωσιακότερα την Πυραμίδα του Ήλιου και την Πυραμίδα της Σελήνης. Επιστροφή
στην Πόλη του Μεξικού και "κρατήστε" λίγη δύναμη για το βράδυ, γιατί η πόλη του Μεξικού δεν κοιμάται
ποτέ... λένε.
4η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Ολοήμερη εκδρομή Κουερναβάκα, Τάξκο
"Ασημένια Πόλη", έτσι ονομάζουν οι ντόπιοι το Τάξκο, το αποικιακό στολίδι που άφησαν πίσω τους
οι Ισπανοί για να το επισκεφθούμε εμείς σήμερα σε μια αλησμόνητη ολοήμερη εκδρομή. Αρχικά θα
σταματήσουμε στην Κουερναβάκα (Cuernavaca), για να δούμε υπέροχα κτίρια και εξαιρετικά παλάτια,
όπως αυτό του Κορτέζ. Φθάνουμε αργότερα στο Τάξκο, μια πόλη απλωμένη στις πλαγιές της Σιέρρα Μάδρε
και στη μέση ενός εντυπωσιακού τοπίου που θυμίζει Ανδαλουσία. Τα σπίτια, τα οποία προστατεύονται ως
εθνικά μνημεία, είναι κάτασπρα με κόκκινα κεραμίδια. Θα έχουμε μία αξέχαστη περιήγηση στην πόλη και
θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στην Πόλη του Μεξικού.
5η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Πουέμπλα, Περιήγηση πόλης - Οαχάκα
Πρωινή αναχώρηση για την Πουέμπλα, την τέταρτη σε μέγεθος πόλη της χώρας, με τα χαρακτηριστικά
της σπίτια καλυμμένα με πολύχρωμα πλακάκια της Talavera. Το ιστορικό της κέντρο, η Πλάζα ντε λα
Κονστιτουσιόν και τα πολυάριθμα αποικιακά κτίρια έχουν ανακηρυχθεί μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς
της UNESCO. Μετά την περιήγησή μας αναχωρούμε για την Οαχάκα, πρωτεύουσα της ομώνυμης πολιτείας
και γενέτειρα του δικτάτορα Πορφύριο Nτίαζ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στον ελεύθερό σας
χρόνο κάντε βόλτες στο ιστορικό κέντρο της πόλης, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της τοπικής ζωής και
περπατήστε στην Καλέ Μασεντόνιο Αλκαλά, όπου υψώνονται οι χρωματιστές προσόψεις των παλαιών
κατοικιών των Ισπανών πατρικίων.
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ΟΑΧΆΚΑ

6η μέρα: Οαχάκα - Μόντε Αλμπάν - Οαχάκα
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το Mόντε Aλμπάν, το οποίο κτίστηκε στην
κορυφή ενός λόφου και κυριάρχησε στην κοιλάδα της Oαχάκα. Είναι η πιο
σημαντική πρώιμη εγκατάσταση, η κυριότερη πόλη και τελετουργικό κέντρο του
κράτους των Zαποτέκων, με 16.000 κατοίκους ήδη το 200 π.X., με εντυπωσιακά
ευρήματα και πολύχρωμα μωσαϊκά, με μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, αστρονομικά
παρατηρητήρια, ναούς και στάδια. Επιστροφή στην Οαχάκα και χρόνος για
αγορές στο κέντρο της πόλης, όπου μπορείτε να βρείτε τοπικά χειροτεχνήματα και
όμορφα σουβενίρ.
7η μέρα: Οαχάκα - Μίτλα - Τεχουαντεπέκ
Το πρωί θα διασχίσουμε τη ραχοκοκαλιά της Σιέρα Μάδρε, περνώντας ανάμεσα
από πανέμορφες περιοχές που σπάνια συναντούν οι ξένοι επισκέπτες. Πρώτος
μας σταθμός ο αρχαιολογικός χώρος της προκολομβιανής πόλης Mίτλα, με τις
περίπλοκες γεωμετρικές διακοσμήσεις των κτιρίων της. Στη συνέχεια φθάνουμε
στην γραφική Τεχουαντεπέκ, όπου οι γυναίκες φορούν πολύχρωμες φορεσιές
και μαγειρεύουν τα… ιγκουάνα με τον πιο νόστιμο τρόπο! Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

στο Παλένκε, το "οχυρωμένο σπίτι", όπου οι τάφοι των μεγάλων αρχηγών
ανακαλύφθηκαν άθικτοι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Τεχουαντεπέκ - Σουμιδέρο - Σαν Κριστόμπαλ δε Λας Κάσας
Πρωινή αναχώρηση για το φαράγγι του Σουμιδέρο, το μεξικάνικο "Grand Canyon",
έναν υδροβιότοπο ανείπωτης μαγείας, από τα ωραιότερα θαύματα της φύσης στο
Μεξικό, το οποίο θα επισκεφθούμε και θα φωτογραφίσουμε κάνοντας μία βόλτα
με σκάφος στον ποταμό Γκριχάλβα, ξεκινώντας από το Τσιάπα Ντε Γκόρζο.
Συνεχίζουμε για το ορεινό Σαν Kριστόμπαλ δε Λας Kάσας, μέσα από μία πανέμορφη
διαδρομή, διασχίζοντας παρθένα Ινδιάνικα βουνά και γραφικά χωριουδάκια. Άφιξη
στην κτισμένη στα 2200 μέτρα περιοχή των Tσιάπας, την όμορφη και ρομαντική
κωμόπολη του Μεξικού με τα ήσυχα δρομάκια, τα σπίτια, τις τοπικές αγορές και τον
περίφημο Καθεδρικό ναό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

11η μέρα: Καμπέτσε - Ουξμάλ - Καμπάχ - Μέριντα
Συνεχίζουμε σήμερα οδικώς για να επισκεφθούμε τις αρχαιότητες του Ουξμάλ,
το οποίο βρίσκεται στο κέντρο ενός συμπλέγματος από κωμοπόλεις και που μαζί
με την γειτονική Καμπάχ ήκμασαν κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα. Το ανάκτορο
του κυβερνήτη, το σπίτι των περιστεριών, το τετράπλευρο των Καλογραιών, οι
πυραμίδες, το σπίτι της Χελώνας και ο ναός της μαντείας, είναι μερικά από τα
αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη Μέριντα, μια
πόλη με υπέροχα αποικιακά κτίρια, πλούσιες αγορές και έντονη νυχτερινή ζωή.
Άφιξη, περιήγηση στην πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

9η μέρα: Σαν Κριστόμπαλ δε Λας Κάσας - Ινδιάνικα χωριά Ζινακαντάν και Σαν
Χουάν Τσαμούλα - Εθνικός Δρυμός Άγουα Αζούλ - Παλένκε
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε τα κοντινά ινδιάνικα χωριά Ζινακαντάν και Σαν
Χουάν Τσαμούλα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το θαυμαστό Παλένκε, που
για εκατοντάδες χρόνια ήταν χαμένο μέσα στην πυκνή ζούγκλα που το περιβάλει.
Άλλοτε μυθικό βασίλειο, η μούσα του βασιλιά Πακάλ, που βασίλεψε από το
615 έως το 683 μ.Χ., αποτελεί την καρδιά του μεγάλου πολιτισμού των Mάγιας.
Θα το πλησιάσουμε μέσω της κοιλάδας Oκόσινγκο και των 500 εντυπωσιακών
καταρρακτών Άγουα Aζούλ ("Γαλάζια Νερά"), τους οποίους θα επισκεφθούμε
και θα φωτογραφίσουμε, καθώς κυλούν πάνω στους γυμνούς βράχους. Άφιξη
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10η μέρα: Παλένκε, Περιήγηση - Καμπέτσε
O Πακάλ, η "Ασπίδα του Ήλιου", ο ιδρυτής του Παλένκε, έκτισε ένα πολυτελέστατο
ανάκτορο και μια πυραμίδα-ναό: Στο εσωτερικό της πυραμίδας βρίσκεται ο
νεκρικός θάλαμος του βασιλιά, όπως ενταφιάστηκε το 683 με κυρίαρχο χρώμα
το έντονο κόκκινο και διάκοσμο από νεφρίτη. Το πρωί θα περπατήσουμε
στην αρχαιολογική ζώνη του Παλένκε και θα ξεναγηθούμε στο συγκρότημα
του Σταυρού: ένα αριστούργημα αρμονίας, όπου τα πάντα συνδυάζονται με
μεγαλοπρέπεια. Ναοί, ανάκτορα, πυραμίδες, πλατείες και γήπεδο της πελότας,
που κατασκευάστηκαν από το 600 έως το 800 μ.X. Περισσότερο όμως χρόνο θα
αφιερώσουμε στην πυραμίδα-ναό των επιγραφών με τη σαρκοφάγο του βασιλιά
Πακάλ. Αργότερα, στις χρυσαφένιες παραλίες της χερσονήσου Γιουκατάν, θα
συναντήσουμε την πόλη-κόσμημα Καμπέτσε, μία από τις ωραιότερες της χώρας.
Θα επισκεφθούμε το ζωντανό ιστορικό της κέντρο και θα καταλήξουμε στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

12η μέρα: Μέριντα - Τσιτσέν Ιτζά - Κανκούν
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε την αρχαιολογική ζώνη του Τσιτσέν Ιτζά με
τις τεράστιες πυραμίδες και τα αφιερωμένα στους θεούς θυσιαστήρια. Ήταν η
ιερότερη πόλη των Mάγιας και μετέπειτα πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο των
Tολτέκων, κτισμένο τον 5ο π.X. αιώνα. Το Τσιτσέν Ιτζά θεωρείται υπόδειγμα
αρχιτεκτονικής και εφαρμογής των επιστημονικών γνώσεων της εποχής. Γύρω
στο 900 μ.X. εγκαταλείφθηκε από τους Mάγιας, αλλά έναν αιώνα αργότερα
ανοικοδομήθηκε από τους Tολτέκους. Ο ναός Kουκουλκάν, το γήπεδο της μπάλας,
ο ναός των Πολεμιστών και ο ναός του Ιαγουάρου είναι μερικά από τα αξιοθέατα
που θα επισκεφθούμε στην περιοχή. Στα περίχωρα βρίσκεται ένα πηγάδι με
ζοφερή όψη, που κάποτε συνδεόταν με ανθρωποθυσίες. Από εδώ προέρχεται
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ΟΥΞΜΆΛ

Κανκούν

ΜΕΞΙΚΟ

Μέριντα
Ουξμάλ

Τεοτιχουακάν
Πόλη Μεξικού
Πουέμπλα
Κουερναβάκα

Καμπέτσε

Τσιτσέν Ιτζά
Καμπάχ

Τάξκο
αλ
Σανιστόμπ
Οαχάκα
Κρ
Παλένκε
Μόντε Αλμπάν
Τεχουαντεπέκ
έρο
Σουμιδ

Μπελίζ

Γουατεµάλα

ΠΌΛΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΎ

ΚΑΝΚΟΎΝ

το όνομα της πόλης, καθώς Τσιτσέν σημαίνει "στόμα πηγαδιού". Συνεχίζουμε
για το φημισμένο τουριστικό θέρετρο Κανκούν με την εξωτική ομορφιά και τις
χρυσαφένιες παραλίες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
13η μέρα: Κανκούν - Πτήση για την Αθήνα
Πρωινή περιήγηση στο Κανκούν, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την
Αθήνα μέσω ενδιάμεσων σταθμών.
14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΜΑΣ:
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, στην Κανκούν 4* Sup., στο Τεχουαντεπέκ 3*
(το καλύτερο διαθέσιμο)
•	Ημιδιατροφή καθημερινά, στην Κανκούν All Inclusive (εκτός ποτών)
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην Πόλη του Μεξικού
• Επίσκεψη στο Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο με τα σημαντικότερα ευρήματα των
προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας, καθώς και στο Μουσείο της Φρίντα Κάλο
• Επίσκεψη στην Βασιλική της Γουαδελούπης και στο Τεοτιχουακάν, τον "τόπο των θεών",
τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού

08.00΄ - 09.55΄

•	Ολοήμερη εκδρομή στην Κουερναβάκα και την "Ασημένια Πόλη", το Τάξκο

ΒΑ 631

ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ
(Ανάλογα με την ημερομηνία
αναχώρησης)

10.00΄ - 11.55΄

• Περιήγηση στην Πουέμπλα, το ιστορικό κέντρο της οποίας βρίσκεται υπό την αιγίδα της

ΒΑ 243

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ

15.20΄ - 20.45΄

13η μέρα

ΒΑ 2202

ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ - ΛΟΝΔΙΝΟ

17.40΄ - 09.15΄

14η μέρα

BA 632

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ

13.15΄ - 19.00΄

ΒΑ 623
1η μέρα
Πτήσεις

Αναχ.: 13, 27/7, 10, 24/8, 14/9, 12/10 - 14 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

2090
1850
2720

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: € 860

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό
•Ξενοδοχεία 4*, στην Κανκούν 4* Sup., στο Τεχουαντεπέκ 3* (το καλύτερο διαθέσιμο)
•Ημιδιατροφή καθημερινά, στην Κανκούν All Inclusive (εκτός ποτών) •Ασφαλή
μεταφορικά μέσα για τις μετακινήσεις από/προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού και
για όλες τις εσωτερικές μετακινήσεις του προγράμματος •Επισκέψεις, περιηγήσεις,
εκδρομές, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα •Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί •Έλληνας
αρχηγός-συνοδός •Ενημερωτικά έντυπα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά: € 860 •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

UNESCO
• Δύο διανυκτερεύσεις και επίσκεψη στην πανέμορφη πόλη Οαχάκα
• Επίσκεψη στο Mόντε Aλμπάν, την κυριότερη πόλη και τελετουργικό κέντρο των Zαποτέκων
• Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της προκολομβιανής πόλης Mίτλα
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην γραφική Τεχουαντεπέκ
• Βόλτα με σκάφος στο μεξικάνικο "Grand Canyon", το φαράγγι Σουμιδέρο
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην όμορφη κωμόπολη Σαν Kριστόμπαλ δε Λας Kάσας
• Επίσκεψη στα ινδιάνικα χωριά Ζινακαντάν και Σαν Χουάν Τσαμούλα
• Επίσκεψη στους εντυπωσιακούς καταρράκτες Άγουα Aζούλ/"Γαλάζια Νερά"
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στο θαυμαστό Παλένκε, την καρδιά του μεγάλου πολιτισμού
των Mάγιας και το μυθικό βασίλειο του βασιλιά Πακάλ
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην πόλη-κόσμημα Καμπέτσε
• Επίσκεψη στο Ουξμάλ και στο Καμπάχ, που ήκμασαν κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην πανέμορφη αποικιακή πόλη Μέριντα
• Επίσκεψη στο Τσιτσέν Ιτζά, την ιερότερη πόλη των Mάγιας και μετέπειτα πολιτιστικό και
θρησκευτικό κέντρο των Tολτέκων
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στο φημισμένο τουριστικό θέρετρο Κανκούν με την εξωτική
ομορφιά και τις χρυσαφένιες παραλίες.
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ΣΑΝ ΜΙΓΚΈΛ ΝΤΕ ΑΓΙΈΝΤΕ

ΑΠΟΙΚΙΑΚΌ

ΜΕΞΙΚΌ

Πόλη του Μεξικού, Πυραμίδες Τεοτιχουακάν, Βασιλική της Γουαδελούπης, Μουσείο Φρίντα Κάλο, Μορέλια, Πατσκουάρο,
Τζιντζουντζάν, Γκουαναχουάτο, Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε, Κερέταρο
1η μέρα: Αθήνα - Πόλη του Μεξικού
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για
την πρωτεύουσα του Μεξικού, την Πόλη του Μεξικού/το Μέξικο Σίτι.
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Μορέλια
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη αποικιακή πόλη
Μορέλια, το ιστορικό κέντρο της οποίας είναι από μόνο του
ένα πραγματικό "υπαίθριο μουσείο" και αποτελεί μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη και πανοραμική
επίσκεψη στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε
μεταξύ άλλων την Πλατεία των Όπλων, το Κυβερνητικό Μέγαρο,
τον Κήπο και το Ωδείο των Ρόδων, το Παλάτι Κλαβιχέρο, την
τοπική αγορά ζαχαρωτών και το παλιό Υδραγωγείο. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για μια
βόλτα στην υπέροχη αυτή πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μορέλια - Πατσκουάρο - Τζιντζουντζάν - Μορέλια
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την γειτονική πόλη
Πατσκουάρο (Pátzcuaro), όπου κατά τη διάρκεια της περιήγησής
μας θα δούμε την Βασιλική της Παναγίας της Υγείας, τον Ναό
και Κολλέγιο της Εταιρείας του Ιησού, το σπίτι με τα 11 πάτιος
(αίθρια) και άλλα ενδιαφέροντα σημεία της πόλης, της οποίας οι
γραφικές της πλατείες Vasco de Quiroga και Gertrudis Bocanegra
μας προσκαλούν να περπατήσουμε και να εξερευνήσουμε μια
μεγάλη ποικιλία χειροτεχνιών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
την Τζιντζουντζάν (Tzintzuntzan), που βρίσκεται δίπλα στην
λίμνη Πατσκουάρο. Υπήρξε η πιο σημαντική πόλη και αργότερα
πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας Πουρέπετσα (Purépecha).
Επιστροφή στη Μορέλια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μορέλια - Γκουαναχουάτο
Πρωινή αναχώρηση για το Γκουαναχουάτο, μια πόλη που από το
1988 αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Άφιξη και περιήγηση στην όμορφη αυτή πόλη, το κέντρο της
οποίας είναι ένας μοναδικός λαβύρινθος από πεζοδρομημένα
σοκάκια και μικρές σκιερές πλατείες, ενώ τα πολύχρωμα σπίτια
του που σκαρφαλώνουν μέχρι τους γύρω λόφους, αποτελούν ένα
εξαιρετικό παράδειγμα αποικιακής αρχιτεκτονικής. Θα περάσουμε
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από το Πανεπιστήμιο, θα δούμε το θέατρο Χουάρες που την
πρόσοψή του στολίζουν μούσες της ελληνικής μυθολογίας, θα
μάθουμε την τραγική ιστορία αγάπης ανάμεσα σε μια πλούσια
κοπέλα και έναν φτωχό ανθρακωρύχο στο διάσημο στενάκι
"Callejon de Beso", θα δούμε το σπίτι-μουσείο του ζωγράφου
Ντιέγκο Ριβιέρα, συζύγου της Φρίντα Κάλο κ.ά. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Γκουαναχουάτο - Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε,
μια μικρή ήσυχη πόλη, ένα πραγματικό αποικιακό διαμάντι και
τόπος κατοικίας καλλιτεχνών και διανοούμενων, που από το 2008
αποτελεί επίσης μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
δούμε την μπαρόκ εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ που είναι
το ορόσημο της πόλης, τη μονή της Σύλληψης, την εκκλησία
του Αγίου Φραγκίσκου κ.ά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα κάνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη
πόλη, που διαθέτει μεγάλη ποικιλία από καφέ και εστιατόρια.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε - Κερέταρο
Πρωινή αναχώρηση για την γραφική πόλη Κερέταρο (Sandiago
de Queretaro), που είναι γεμάτη με γοητευτικές και εκπληκτικά
καλοδιατηρημένες μπαρόκ εκκλησίες, ναούς και αρχοντικά με
όμορφα μπαλκόνια και περίτεχνες προσόψεις. Το 1531 η πόλη
καταλήφθηκε από τους Ισπανούς. Έγινε σημείο διέλευσης για
όσους ταξίδευαν μεταξύ της πρωτεύουσας και των επαρχιών
της ενδοχώρας και η εξέχουσα θέση της αναγνωρίστηκε με την
ονομασία "Τρίτη Πόλη της Νέας Ισπανίας". Αργότερα έπαιξε
ηγετικό ρόλο τόσο στον αγώνα της Ανεξαρτησίας, όσο και στην
Επανάσταση. Εδώ γράφτηκε και υπογράφηκε το Σύνταγμα του
Μεξικού. Το πιο εξέχον ορόσημο της πόλης είναι ένα υδραγωγείο
μήκους 74 χιλιομέτρων, το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές
του 1700 για να τροφοδοτήσει την πόλη με νερό. Η αρχαία δομή
διασχίζει το κέντρο μιας από τις κύριες οδούς της πόλης, με
διασταυρώσεις δεμένες στις ψηλές καμάρες. Θα δούμε επίσης το
ιστορικό κέντρο της πόλης, το πρώην μοναστήρι του Σταυρού,

την πλατεία "De la Corregidora" και το θέατρο της Δημοκρατίας.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο
για βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Κερέταρο - Πόλη του Μεξικού, Μουσείο Φρίντα Κάλο,
Χοτσιμίλκο
Σήμερα το πρωί θα επιστρέψουμε οδικώς στην Πόλη του Μεξικού.
Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το περίφημο μουσείο της Φρίντα
Κάλο (Frida Kahlo), που ήταν το σπίτι στο οποίο ζούσε μαζί με
τον σύζυγό της Ντιέγκο Ριβέρα. Περιλαμβάνει πίνακες και των
δύο ζωγράφων, φωτογραφίες και προσωπικά τους αντικείμενα,
όμως τόσο το ίδιο το σπίτι με το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα, όσο
και ο κήπος του, αποτελούν δύο ξεχωριστά αξιοθέατα από μόνα
τους. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Χοτσιμίλκο (Xochimilco),
όπου θα κάνουμε βόλτα με παραδοσιακή βάρκα (trajineras) και
θα δούμε το εκτεταμένο δίκτυο των καναλιών, των λιμνών και των
τεχνητών κήπων που ονομάζονται Chinampa. Η επονομαζόμενη
"Βενετία της Πόλης του Μεξικού" αποτελεί μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO. Με τις υπέροχες αυτές εικόνες
θα ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ημέρα. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Πλατεία των Τριών Πολιτισμών
Βασιλική Γουαδελούπης - Τεοτιχουακάν - Πόλη του Μεξικού
Πρώτη επίσκεψη της σημερινής ημέρας θα είναι στην Πλατεία
των Τριών Πολιτισμών (Plaza de las Tres Culturas"), όπου θα
δούμε τρεις διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του Μεξικού
εκπροσωπούμενες από τρία διαφορετικά είδη κτισμάτων: έναν
αρχαιολογικό χώρο, μια καθολική εκκλησία και το σύγχρονο
κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών. Συνεχίζουμε για την περίφημη
Βασιλική της Γουαδελούπης, στην οποία βρίσκεται η εικόνα
της Παναγίας που εμφανίστηκε στην κάπα του Ινδιάνου Χουάν
Ντιέγκο το 1531. Εδώ θα επισκεφθούμε την παλιά (18ου αιώνα)
και την σύγχρονη (περίπου 30 ετών) εκκλησία της Παναγίας
- προστάτιδας του Μεξικού. Στη συνέχεια θα φθάσουμε στον
μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού, το Τεοτιχουακάν,
που βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από την Πόλη του
Μεξικού. Το Tεοτιχουακάν, ο "τόπος των θεών", που ήκμασε
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ΜΕΞΙΚΟ
Γκουαναχουάτο

Σαν Μιγκέλ
ντε Αγιέντε
Κερέταρο

Τζιντζουντζάν Μορέλια
Πατσκουάρο

ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΤΗΣ ΓΟΥΑΔΕΛΟΎΠΗΣ

Μουσείο
Φρίντα Κάλο

Τεοτιχουακάν
Πόλη Μεξικού

ΜΟΥΣΕΊΟ ΦΡΊΝΤΑ ΚΆΛΟ

Γο

μεταξύ του 200 και του 650 μ.X., υπήρξε η αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα των Tεοτιχουακάνος
και τόπος προσκυνήματος των Aζτέκων. H Λεωφόρος των Νεκρών που διασχίζει το κέντρο
της πόλης έχει μήκος πέντε χιλιόμετρα και περιστοιχίζεται από θρησκευτικά και τελετουργικά
συγκροτήματα, με εντυπωσιακότερα την Πυραμίδα του Ήλιου και την Πυραμίδα της Σελήνης.
Επιστροφή στην Πόλη του Μεξικού και "κρατήστε" λίγη δύναμη για το βράδυ, γιατί η πόλη του
Μεξικού δεν κοιμάται ποτέ... λένε.
9η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Περιήγηση πόλης, Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο - Πτήση για Αθήνα
Η Πόλη του Μεξικού δική σας! Το ενδιαφέρον μας σήμερα επικεντρώνεται στο παλιό ιστορικό
κέντρο της πρωτεύουσας, εκεί όπου κτυπά η καρδιά της πόλης, στην θρυλική πλατεία Τσόκαλο
(Zocalo), που ήταν το τελετουργικό κέντρο της πρωτεύουσας των Αζτέκων - της Τενοτστιτλάν όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα κτίρια εποχής που καθρεπτίζουν έντονα το παρελθόν της. Θα
δούμε μεταξύ άλλων το Προεδρικό Μέγαρο με τις περίφημες τοιχογραφίες του Nτιέγκο Pιβέρα, τον
εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό που θεμελίωσε ο Κορτέζ το 1525, το ανάκτορο των Καλών Τεχνών, το
Δημαρχείο, τις λεωφόρους Χουάρεθ και Λα ρε Φορμόν κ.ά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το άκρως
ενδιαφέρον Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζει τα σημαντικότερα ευρήματα των
προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας (Αζτέκοι, Μάγιας, Ζαποτέκοι, Ολμέκοι κλπ.). Το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
1η μέρα KL 1572
Πτήσεις

1η μέρα

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

KL 685 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ

05.45΄ - 08.15΄
14.30΄ - 18.59΄

13η μέρα AF 175

ΠΟΛΗ ΜΕΞΙΚΟΥ - ΠΑΡΙΣΙ

23.00΄ - 16.50΄

14η μέρα AF 1032

ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ

20.45΄ - 00.55΄

Αναχωρήσεις.: 9/7, 27/8, 10, 24/9 - 13/8, 7/10 - 10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Επιβάρυνση μονόκλινου

9/7, 27/8, 10, 24/9
949
769
+ 350

13/8, 7/10
969
789
+ 350

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, εμπλουτισμένη
ταξιδιωτική ασφάλεια: € 780
ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό •Ξενοδοχεία 4*
•Ημιδιατροφή καθημερινά •Ασφαλή μεταφορικά μέσα για τις μετακινήσεις από/προς τα αεροδρόμια του
εξωτερικού και για όλες τις εσωτερικές μετακινήσεις του προγράμματος •Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές,
όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα •Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους •Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί
•Έλληνας αρχηγός-συνοδός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά,
εμπλουτισμένη ταξιδιωτική ασφάλεια: € 780 •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΜΑΣ:
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
•	Ημιδιατροφή καθημερινά
• Δύο διανυκτερεύσεις και επίσκεψη στην πανέμορφη αποικιακή πόλη Μορέλια
• Επίσκεψη στις γραφικές πόλεις Πατσκουάρο και Τζιντζουντζάν
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην γενέτειρα του ζωγράφου Ντιέγκο Ριβιέρα,
συζύγου της Φρίντα Κάλο, το υπέροχο Γκουαναχουάτο
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στο αποικιακό διαμάντι Σαν Μιγκέλ ντε Αγιέντε,
τόπο κατοικίας καλλιτεχνών και διανοούμενων
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην γραφική και ιστορική πόλη Κερέταρο
• Τρεις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην Πόλη του Μεξικού
• Επίσκεψη στο Μουσείο της Φρίντα Κάλο
• Επίσκεψη στο Χοτσιμίλκο, την "Βενετία της Πόλης του Μεξικού"
• Επίσκεψη στο Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο με τα σημαντικότερα ευρήματα
των προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας
• Επίσκεψη στην Βασιλική της Γουαδελούπης και στο Τεοτιχουακάν, τον "τόπο των
θεών", τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός
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ΤΟΥΛΟΎΜ

ΜΕΞΙΚΌ

ΧΕΡΣΌΝΗΣΟΣ ΓΙΟΥΚΑΤΆΝ, RIVIERA MAYAS
Πόλη του Μεξικού, Πυραμίδες Τεοτιχουακάν, Βασιλική της Γουαδελούπης, Κουερναβάκα, Τάξκο, Μέριδα, Τσιτσέν Ιτζά,
Βαγιαδολίδ, Τουλούμ, Πλάγια Ντελ Κάρμεν, Κανκούν
Πικάντικη σαν σάλσα, μεθυστική σαν τεκίλα, σουρεαλιστική σαν τον καμβά της Φρίντα Κάλο, αυτή η τεράστια χώρα, το Μεξικό, γεμίζει τις αισθήσεις,
ενεργοποιεί τη διάνοια και τρέφει την ψυχή. Τα τοπία είναι επικά - από τις βόρειες ερήμους και τις χιονισμένες κορυφές της κεντρικής Σιέρα,
στα υψίπεδα της ζούγκλας και τις νότιες παραλίες του Γιουκατάν. Προκολομβιανοί πολιτισμοί με τις τεράστιες πυραμίδες του Tεοτιχουακάν, τους
εκπληκτικούς ναούς του Τσιτσέν Ιτζά και τις αμέτρητες άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες. Η ισπανική κληρονομιά είναι επίσης καλά συντηρημένη, με
εκπληκτικές πόλεις που κτίστηκαν γύρω από σκιερές πλατείες και ασβεστωμένες εκκλησίες.
Για εκείνους που θέλουν να ζήσουν τον κοσμοπολίτικο αέρα, να επιδοθούν σε ατελείωτο σνόρκελινγκ ή απλά να χαλαρώσουν σε αμμώδεις παραλίες,
το Γιουκατάν και η Μεξικάνικη Ριβιέρα της Καραϊβικής προσφέρεται με ξενοδοχεία υψηλής κλάσης, τυρκουάζ νερά που κρύβουν τον εκθαμβωτικό
υποβρύχιο κόσμο των κοραλλιογενών υφάλων, λευκές αμμουδιές και πυκνή ζούγκλα. Το Κανκούν, η Ριβιέρα Μάγια και η Πλάγια Ντελ Κάρμεν,
παραμένουν ο απόλυτος ταξιδιωτικός προορισμός!
1η μέρα: Αθήνα - Πόλη του Μεξικού
1η μέρα: Αθήνα - Πόλη του Μεξικού/Μέξικο Σίτι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό
για την πρωτεύουσα του Μεξικού, την Πόλη του Μεξικού/
το Μέξικο Σίτι. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Περιήγηση πόλης, Εθνικό
Ανθρωπολογικό Μουσείο, Μουσείο Φρίντα Κάλο
Η Πόλη του Μεξικού δική σας! Το ενδιαφέρον μας
σήμερα επικεντρώνεται στο παλιό ιστορικό κέντρο της
πρωτεύουσας, εκεί όπου κτυπά η καρδιά της πόλης, στην
θρυλική πλατεία Τσόκαλο (Zocalo), που ήταν το τελετουργικό
κέντρο της πρωτεύουσας των Αζτέκων - της Τενοτστιτλάν
- όπου θα ανακαλύψουμε υπέροχα κτίρια εποχής που
καθρεπτίζουν έντονα το παρελθόν της. Θα δούμε μεταξύ
άλλων το Προεδρικό Μέγαρο με τις περίφημες τοιχογραφίες
26

του Nτιέγκο Pιβέρα (συντρόφου της Φρίντα Κάλο), τον
εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό που θεμελίωσε ο Κορτέζ το
1525, το ανάκτορο των Καλών Τεχνών, το Δημαρχείο, τις
λεωφόρους Χουάρεθ και Λα ρε Φορμόν κ.ά. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το άκρως ενδιαφέρον Εθνικό Ανθρωπολογικό
Μουσείο το οποίο στεγάζει τα σημαντικότερα ευρήματα των
προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας (Αζτέκοι, Μάγιας,
Ζαποτέκοι, Ολμέκοι κλπ. - κλειστό κάθε Δευτέρα). Τέλος,
θα επισκεφθούμε το περίφημο μουσείο της Φρίντα Κάλο
(Frida Kahlo), που ήταν το σπίτι στο οποίο ζούσε μαζί με
τον σύζυγό της Ντιέγκο Ριβέρα. Περιλαμβάνει πίνακες και
των δύο ζωγράφων, φωτογραφίες και προσωπικά τους
αντικείμενα, όμως τόσο το ίδιο το σπίτι με το χαρακτηριστικό
μπλε χρώμα, όσο και ο κήπος του, αποτελούν δύο ξεχωριστά
αξιοθέατα από μόνα τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Πλατεία των Τριών Πολιτισμών
Βασιλική Γουαδελούπης - Τεοτιχουακάν - Πόλη του Μεξικού
Πρώτη επίσκεψη της σημερινής ημέρας θα είναι στην
Πλατεία των Τριών Πολιτισμών (Plaza de las Tres
Culturas"), όπου θα δούμε τρεις διαφορετικές περιόδους
της ιστορίας του Μεξικού εκπροσωπούμενες από τρία
διαφορετικά είδη κτισμάτων: έναν αρχαιολογικό χώρο, μια
καθολική εκκλησία και το σύγχρονο κτίριο του Υπουργείου
Εξωτερικών. Συνεχίζουμε για την περίφημη Βασιλική της
Γουαδελούπης, στην οποία βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας
που εμφανίστηκε στην κάπα του Ινδιάνου Χουάν Ντιέγκο το
1531. Εδώ θα επισκεφθούμε την παλιά (18ου αιώνα) και
την σύγχρονη (περίπου 30 ετών) εκκλησία της Παναγίας
- προστάτιδας του Μεξικού. Στη συνέχεια θα φθάσουμε
στον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού, το
Τεοτιχουακάν, που βρίσκεται σε απόσταση 50 χιλιομέτρων
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ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΜΑΣ:

ΜΕΞΙΚΟ
Τεοτιχουακάν
Κουερναβάκα

Κανκούν
Πλ. ντε Κάρμεν
Μέριντα
Βαγιαδολίδ
Τσιτσέν
Ιτζά Τουλούμ

Πόλη Μεξικού

Τάξκο

Μπελίζ
Γουατεµάλα

ΣΕΝΌΤΑ IK KIL

από την Πόλη του Μεξικού. Το Tεοτιχουακάν, ο "τόπος των θεών", που ήκμασε μεταξύ του
200 και του 650 μ.X., υπήρξε η αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα των Tεοτιχουακάνος και
τόπος προσκυνήματος των Aζτέκων. H Λεωφόρος των Νεκρών που διασχίζει το κέντρο της
πόλης έχει μήκος πέντε χιλιόμετρα και περιστοιχίζεται από θρησκευτικά και τελετουργικά
συγκροτήματα, με εντυπωσιακότερα την Πυραμίδα του Ήλιου και την Πυραμίδα της
Σελήνης. Επιστροφή στην Πόλη του Μεξικού και "κρατήστε" λίγη δύναμη για το βράδυ, γιατί
η πόλη του Μεξικού δεν κοιμάται ποτέ... λένε.
4η μέρα: Πόλη του Μεξικού, Ολοήμερη εκδρομή Κουερναβάκα, Τάξκο
"Ασημένια Πόλη", έτσι ονομάζουν οι ντόπιοι το Τάξκο, το αποικιακό στολίδι που άφησαν
πίσω τους οι Ισπανοί για να το επισκεφθούμε εμείς σήμερα σε μια αλησμόνητη ολοήμερη
εκδρομή. Αρχικά θα σταματήσουμε στην Κουερναβάκα (Cuernavaca), για να δούμε
υπέροχα κτίρια και εξαιρετικά παλάτια, όπως αυτό του Κορτέζ. Φθάνουμε αργότερα στο
Τάξκο, μια πόλη απλωμένη στις πλαγιές της Σιέρρα Μάδρε και στη μέση ενός εντυπωσιακού
τοπίου που θυμίζει Ανδαλουσία. Τα σπίτια, τα οποία προστατεύονται ως εθνικά μνημεία,
είναι κάτασπρα με κόκκινα κεραμίδια. Θα έχουμε μία αξέχαστη περιήγηση στην πόλη και
θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στην Πόλη του Μεξικού.
5η μέρα: Πόλη του Μεξικού - Μέριντα, Περιήγηση πόλης
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη Μέριντα, μια πόλη με υπέροχα
αποικιακά κτίρια, πλούσιες αγορές και έντονη νυχτερινή ζωή. Άφιξη και περιήγηση στην
"Λευκή πόλη", κατά τη διάρκεια της οποίας θα διασχίσουμε τη λεωφόρο Μοντέχο όπου
βρίσκονται μερικά από τα πιο όμορφα αποικιακά κτίρια της πόλης, θα δούμε το Μνημείο
της πατρίδας, τον Καθεδρικό ναό, την κεντρική πλατεία και άλλα αξιοθέατα. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μέριντα - Τσιτσέν Ιτζά - Κολύμπι στη Σενότα Ik Kil - Βαγιαδολίδ - Τουλούμ
ήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε την αρχαιολογική ζώνη του Τσιτσέν Ιτζά με τις τεράστιες
πυραμίδες και τα αφιερωμένα στους θεούς θυσιαστήρια. Ήταν η ιερότερη πόλη των
Mάγιας και μετέπειτα πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο των Tολτέκων, κτισμένο τον
5ο π.X. αιώνα. Το Τσιτσέν Ιτζά θεωρείται υπόδειγμα αρχιτεκτονικής και εφαρμογής των
επιστημονικών γνώσεων της εποχής. Γύρω στο 900 μ.X. εγκαταλείφθηκε από τους Mάγιας,
αλλά έναν αιώνα αργότερα ανοικοδομήθηκε από τους Tολτέκους. Ο ναός Kουκουλκάν, το
γήπεδο της μπάλας, ο ναός των Πολεμιστών και ο ναός του Ιαγουάρου είναι μερικά από
τα αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε στην περιοχή. Στα περίχωρα βρίσκεται ένα πηγάδι με
ζοφερή όψη, που κάποτε συνδεόταν με ανθρωποθυσίες. Από εδώ προέρχεται το όνομα της
πόλης, καθώς Τσιτσέν σημαίνει "στόμα πηγαδιού". Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να
κολυμπήσουμε στην περίφημη σενότα/πηγάδι Ik Kil, που έχει διάμετρο 60 μέτρα και βάθος
48 μέτρα. Η επιφάνεια του νερού βρίσκεται περίπου 26 μέτρα κάτω από το έδαφος και μία
σκαλιστή σκάλα οδηγεί στην πλατφόρμα της κολύμβησης. Συνεχίζουμε για την κουκλίστικη
πόλη Βαγιαδολίδ με το πανέμορφο ιστορικό της κέντρο. Μετά την επίσκεψή μας στην
πόλη θα αναχωρήσουμε για την Τουλούμ, ένα από τα κορυφαία τουριστικά θέρετρα της
Καραϊβικής. Η αρχαία αυτή πόλη-θέρετρο βρίσκεται στην Χερσόνησο Γιουκατάν και
συνδυάζει τον πολιτισμό, την ιστορία και μια από τις καλύτερες παραλίες σε ολόκληρο το
Μεξικό στην πασίγνωστη Μεξικανική Ριβιέρα ή Riviera Mayas με τις ειδυλλιακές αμμουδιές
και τα ζεστά νερά.

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* στην Πόλη του Μεξικού και στη Μέριντα και σε 		
ξενοδοχεία 5* στην Κανκούν και στο Τουλούμ
•	Ημιδιατροφή καθημερινά στην Πόλη του Μεξικού και στη Μέριντα, All Inclusive
στην Κανκούν και στο Τουλούμ
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην Πόλη του Μεξικού
• Επίσκεψη στο Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο με τα σημαντικότερα ευρήματα των
προκολομβιανών πολιτισμών της χώρας
• Επίσκεψη στο Μουσείο της Φρίντα Κάλο
• Επίσκεψη στην Βασιλική της Γουαδελούπης και στο Τεοτιχουακάν, τον "τόπο των
θεών", τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο του Μεξικού
•	Ολοήμερη εκδρομή στην Κουερναβάκα και την "Ασημένια Πόλη", το Τάξκο
• Διανυκτέρευση και επίσκεψη στην πανέμορφη αποικιακή πόλη Μέριντα
• Επίσκεψη στο Τσιτσέν Ιτζά, την ιερότερη πόλη των Mάγιας και μετέπειτα 		
πολιτιστικό και θρησκευτικό κέντρο των Tολτέκων
• Κολύμπι στην περίφημη Σενότα Ik Kil
• Επίσκεψη στην κουκλίστικη πόλη Βαγιαδολίδ
• Επίσκεψη στην αρχαία πόλη-θέρετρο Tουλούμ που συνδυάζει τον πολιτισμό, την
ιστορία και μια από τις καλύτερες παραλίες του Μεξικού στην Μεξικανική Ριβιέρα ή
Riviera Mayas
• Επίσκεψη στην πανέμορφη Πλάγια Ντελ Κάρμεν
• Διανυκτέρευση στο φημισμένο τουριστικό θέρετρο Κανκούν με την εξωτική ομορφιά
και τις χρυσαφένιες παραλίες
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός
7η μέρα: Τουλούμ
Πρωινή επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Τουλούμ, της μοναδικής πόλης των Μάγιας
που είναι κτισμένη στην ακτή. Το όνομά της σημαίνει "περίβολος" ή "τείχος". Ήταν μια από
τις τελευταίες πόλεις των Μάγιας - άκμασε από το 1200 μ.Χ. μέχρι την άφιξη των Ισπανών και τα αρχαιολογικά της μνημεία είναι πολύ καλά διατηρημένα. Αποτελεί μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο για χαλάρωση και κολύμπι στις κατάλευκες αμμουδερές παραλίες με τους
φοίνικες και τα κρυστάλλινα νερά. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Τουλούμ - Πλάγια Ντελ Κάρμεν - Κανκούν
Σήμερα το πρωί αναχωρούμε οδικώς και κινούμαστε παραλιακά. Από το ξενοδοχείο στην
Τουλούμ μέχρι το αντίστοιχο της Κανκούν μεσολαβούν περίπου 100 χιλιόμετρα ακτής. Θα
κάνουμε μια στάση στην Πλάγια Ντελ Κάρμεν, ένα επίσης αναπτυγμένο τουριστικό θέρετρο με
πολλά ξενοδοχεία, μπαρ εστιατόρια, καταστήματα, μπουτίκ κλπ. και θα συνεχίσουμε με τελικό
μας προορισμό την ναυαρχίδα της Μεξικανικής τουριστικής βιομηχανίας, την Κανκούν. Με την
εξωτική της ομορφιά και τις χρυσαφένιες παραλίες, αποτελεί το Νο 1 τουριστικό θέρετρο της
χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Κανκούν - Μέξικο Σίτι - Πτήση για την Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Κανκούν και επιβίβαση στην πτήση για Μέξικο Σίτι. Άφιξη
στο αεροδρόμιο του Μέξικο Σίτι και ανταπόκριση με την βραδινή πτήση για Αθήνα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού
10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχωρήσεις.: 13, 27/8, 10, 24/9 & 7/10 - 10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Επιβάρυνση μονόκλινου

13, 27/8 & 10, 24/9
1590
1390
2040

7/10
1650
1450
2100

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, εμπλουτισμένη
ταξιδιωτική ασφάλεια: € 830
ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό•Διαμονή στο
ξενοδοχείο GALERIA PLAZA 4* στην Πόλη του Μεξικού, στο ξενοδοχείο NH PASEO MONTEJO 4*
στη Μέριντα, στο ξενοδοχείο CATALONIA ROYAL TULUM 5* στο Τουλούμ και στο ξενοδοχείο GRAND
PARK ROYAL 5* στην Κανκούν (ή παρόμοια) •Ημιδιατροφή καθημερινά στην Πόλη του Μεξικού και στη
Μέριντα •All Inclusive στο Τουλούμ και στην Κανκούν (εκτός ποτών) •Ασφαλή μεταφορικά μέσα για
τις μετακινήσεις από/προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού και για όλες τις εσωτερικές μετακινήσεις του
προγράμματος •Επισκέψεις, περιηγήσεις, εκδρομές, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικοί
έμπειροι ξεναγοί •Έλληνας αρχηγός-συνοδός•Ενημερωτικά έντυπα•Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: €
830 •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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Αν έστω και μία φορά στη ζωή σας βρεθείτε ένα ηλιοβασίλεμα στην
Αφρική, είναι μια εμπειρία που μένει ανεξίτηλα χαραγμένη στη
μνήμη. Πουθενά αλλού στον πλανήτη μας τα χρώματα του ουρανού
και της γης δεν είναι τόσο έντονα.
Αυτό το μοναδικό μωσαϊκό φυσικών τοπίων, πολιτισμών και
άγριας ζωής, μένει πάντα στην καρδιά όσων την επισκέφτηκαν.
Ένας πραγματικά διαφορετικός κόσμος, που περιμένει να τον
εξερευνήσετε για να σας αποκαλύψει τα μυστικά του!

ΑΦΡΙΚΗ
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ΝΌΤΙΑ ΑΦΡΙΚΉ

ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΤΩΝ ΚΉΠΩΝ | ΣΑΦΆΡΙ ΜΕ 4X4 ΣΤΟ ΠΆΡΚΟ ΚΡΟΎΓΚΕΡ

Κέιπ Τάουν, Διαδρομή των Κήπων (Χερμάνους, Σβέλενταμ, Μόσελ Μπέι, Νάισνα,
Πάρκο Τσιτσικάμα, Πορτ Ελίζαμπεθ), Γιοχάνεσμπουργκ, Πρετόρια,
Δύο Σαφάρι στο Πάρκο Κρούγκερ

Επέκταση: Καταρράκτες Βικτώρια στη Ζιμπάμπουε
και Πάρκο Τσόμπε στη Μποτσουάνα
Η Νότια Αφρική κατοικείται από ένα μείγμα ανθρώπων αφρικανικής, ασιατικής
και ευρωπαϊκής καταγωγής και ως εκ τούτου υπάρχει στην χώρα μεγάλη ποικιλία
πολιτισμικών στοιχείων και γλωσσών.
Εξίσου διαφορετική είναι και η ποικιλία των τοπίων της, συμπεριλαμβανομένων
των θεαματικών οροσειρών, των τραχιών ακτών, των όμορφων παραλιών, των
δασών, των ερήμων, καθώς και των περιοχών άγριας φύσης, όπως το περίφημο
Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, όπου θα αναζητήσουμε εκπροσώπους της αφρικανικής
πανίδας στο φυσικό τους περιβάλλον.
Ταυτόχρονα, η Νότια Αφρική διαθέτει εξελιγμένη τουριστική υποδομή, εξαιρετικά
οδικά και αεροπορικά δίκτυα και καταλύματα, που προσφέρουν υπηρεσίες
υψηλού επιπέδου.
1η μέρα: Αθήνα - Κέιπ Τάουν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Κέιπ Τάουν (Cape Town), την Πόλη του
Ακρωτηρίου, μια κοσμοπολίτικη πόλη που σφύζει από ζωή και που θα σας εκπλήξει με την ιστορία της και τα ποικίλα
αξιοθέατά της. Η "Μητέρα Πόλη", όπως αποκαλείται από τους Νοτιοαφρικανούς, είναι η παλαιότερη αποικία των
Ευρωπαίων στο νότιο τμήμα της Αφρικανικής ηπείρου.
2η μέρα: Κέιπ Τάουν
Στο σημείο όπου σμίγει ο Ατλαντικός με τον Ινδικό ωκεανό, βρίσκεται μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, το
Κέιπ Τάουν. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Περπατήσετε στην κοσμική προκυμαία Victoria and Albert Waterfront, μία περιοχή με εμπορικά καταστήματα, εκλεκτά
εστιατόρια, καφέ και μπαράκια με ζωντανή αφρικανική και τζαζ μουσική, κάτι αντίστοιχο με το Fisherman's Wharf στο
Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ξενάγηση, Τραπεζοειδές Όρος
Ξεκινάμε σήμερα τη γνωριμία της πόλης, ανεβαίνοντας αρχικά στο Όρος Τέιμπλ (Table Mountain) με την επίπεδη
κορυφή, που δεσπόζει στην πόλη. Η μεταφορά μας θα γίνει με το υπερσύγχρονο τελεφερίκ (καιρού επιτρέποντος) και
έτσι θα θαυμάσουμε την επιβλητική θέα του αστικού ιστού της πόλης από το ύψος των 1.088 μέτρων. Στη συνέχεια
θα κατηφορίσουμε προς κέντρο της πόλης, θα επισκεφθούμε το κάστρο της Καλής Ελπίδος, το οποίο κατασκευάστηκε
από τους Ολλανδούς αποικιοκράτες τον 17ο αιώνα, θα δούμε τους Κήπους της Εταιρείας (Company’s Gardens),
τους πιο παλιούς κήπους στη Νότια Αφρική, το Κοινοβούλιο και άλλα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, καθώς και την
πολύχρωμη γραφική συνοικία των Μαλαισίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ολοήμερη εκδρομή στο Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας, Νησάκι Σιλ (φώκιες), Παραλία Μπούλνερ
(Πιγκουίνοι), Οινογευσία
Πρωινή αναχώρηση για την χερσόνησο Κέιπ και με πρώτη στάση στον κόλπο Χάουτ (Haut Bay), απ΄ όπου
θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για να δούμε από κοντά τις φώκιες στο νησάκι Σιλ (Seal Island). Στη συνέχεια,
ακολουθώντας την ορεινή διαδρομή με την μοναδική θέα στον ωκεανό, θα φθάσουμε στο περίφημο Ακρωτήριο της
Καλής Ελπίδας. Με το τελεφερίκ θα αντικρίσουμε το σημείο ένωσης των δύο ωκεανών (Ατλαντικού και Ινδικού),
αλλά και τον διασημότερο φάρο του κόσμου. Στη συνέχεια, στην παραλία Μπουλντερ, θα δούμε και θα μάθουμε για
τον τρόπο ζωής των πιγκουίνων. Κατά την επιστροφή μας θα κάνουμε μια στάση σε ένα από τα εκατοντάδες οινοποιεία
της περιοχής όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε τοπικές ποικιλίες κρασιών, για τις οποίες φημίζεται η Νότια
Αφρική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Κέιπ Τάουν - Διαδρομή των Κήπων - Χερμάνους - Σβέλενταμ - Μόσελ Μπέι
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την περίφημη Διαδρομή των Κήπων. Θεωρείται μια από τις ομορφότερες οδικές
διαδρομές του κόσμου, καταπράσινη, με εναλλαγές τοπίων και βλάστησης. Πρώτη μας στάση θα είναι στο παραλιακό
θέρετρο Χερμάνους, το οποίο είναι γνωστό για τις φάλαινες που έρχονται εδώ από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο για να
ζευγαρώσουν και να γεννήσουν. Επόμενος σταθμός μας το γραφικό Σβέλενταμ, ένα από τα παλαιότερα ευρωπαϊκά
κέντρα διοίκησης, που χρονολογείται από το 1747. Η μικρή αυτή πόλη έχει έντονο Ολλανδικό χρώμα (το δηλώνει
άλλωστε και το όνομά της) που αποτυπώνεται στα αποικιακής αρχιτεκτονικής κτίριά του. Συνεχίζουμε για το Μόσελ
Μπέι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μόσελ Μπέι, Ναυτικό Μουσείο Ντιάζ - Διαδρομή των Κήπων - Νάισνα, Κρουαζιέρα στη λιμνοθάλασσα
Πρωινή επίσκεψη στο τοπικό Ναυτικό μουσείο, αφιερωμένο στον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Βαρθολομαίο Ντιάζ, που
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το 1488 έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος που ανακάλυψε το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας,
πραγματοποιώντας τον περίπλου της Αφρικής. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια μικρή βόλτα
στην πόλη για να δούμε το πρώτο ταχυδρομείο της Νότιας Αφρικής και θα αναχωρήσουμε
για τη Νάισνα (Knysna), μια μικρή παραθαλάσσια πόλη σε μια πανέμορφη προστατευόμενη
λιμνοθάλασσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα απολαύσουμε μια
μίνι κρουαζιέρα στη λιμνοθάλασσα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Νάισνα - Διαδρομή των Κήπων - Εθνικός Δρυμός Τσιτσικάμα - Πορτ Ελίζαμπεθ
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για τον εκπληκτικής ομορφιάς Εθνικό Δρυμό Τσιτσικάμα.
Αυτό το περίεργο όνομα προέρχεται από τη γλώσσα Khoi και σημαίνει "τόπος με πολύ νερό"
ή "καθαρό νερό", πιθανή αναφορά στον ομώνυμο ποταμό".. Μέσα στο δάσος υπάρχουν
γιγαντιαία δέντρα - το μεγαλύτερο είναι άνω των 800 ετών και το ύψος του ξεπερνά τα
35 μέτρα. Γεμάτοι από υπέροχες εικόνες φθάνουμε στο Πορτ Ελίζαμπεθ, το τέλος (ή την
αφετηρία) της Διαδρομής των Κήπων. Άφιξη και σύντομη πανοραμική ξενάγηση στην πόλη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Πορτ Ελίζαμπεθ - Γιοχάνεσμπουργκ, Ξενάγηση, Μουσείο Απαρτχάιντ, Σοβέτο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Γιοχάνεσμπουργκ, την σύγχρονη μεγαλούπολη
της Νοτίου Αφρικής. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
επισκεφθούμε μεταξύ άλλων και το μουσείο του Απαρτχάιντ. Το μουσείο αυτό άνοιξε τις
πύλες του το 2001 και αποτελεί ένα από σημαντικότερα "μνημεία" του Γιοχάνεσμπουργκ,
καθώς επικεντρώνεται στην ιστορία που σημάδεψε την χώρα κατά τον 20ο αιώνα. Το
Απαρτχάιντ, η πολιτική δηλαδή των λευκών που καθόριζε και επέβαλλε τον διαχωρισμό
των ανθρώπινων ομάδων βάσει φυλετικών κριτηρίων (απαρτχάιντ σημαίνει διαχωρισμός
στη γλώσσα των Μπόερς, τα αφρικάανς), στιγμάτισε την χώρα για πολλές δεκαετίες από το
1948 έως το 1994, όταν έγιναν οι δημοκρατικές εκλογές με συμμετοχή όλων των εθνοτήτων
και ο Νέλσον Μαντέλα εξελέγη πρόεδρος της χώρας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο
Σοβέτο, που βρίσκεται στα προάστια της πόλης, το οποίο κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ
αποτελούσε γκέτο του έγχρωμου πληθυσμού της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ, Πρετόρια, Πάρκο Κρούγκερ, Απογευματινό Σαφάρι
Πρωινή αναχώρηση για το πάρκο Κρούγκερ. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας θα
κάνουμε μια στάση στην Πρετόρια, την εκτελεστική πρωτεύουσα της χώρας, που απεικονίζει
την ιστορία της Νότιας Αφρικής. Θα δούμε την κεντρική πλατεία της πόλης, η οποία
περιβάλλεται από πολλά ιστορικά και αρχιτεκτονικά σημαντικά κτίρια, όπως το Παλάτι της
Δικαιοσύνης και το Παλαιό Καπιτώλιο. Εξίσου εντυπωσιακά είναι το Δημαρχείο, η Όπερα
και τα κτίρια της Ένωσης, η επίσημη έδρα της κυβέρνησης της Νοτίου Αφρικής. Συνεχίζουμε
για το πάρκο Κρούγκερ. Άφιξη και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της γύρω περιοχής (ανάλογα
την αναχώρηση, η διαμονή μπορεί να γίνει σε ξενοδοχείο στο Χέιζιβιου). Το πάρκο ιδρύθηκε
το 1898 από τον Paul Kruger για την προστασία της μοναδικής πανίδας και χλωρίδας της
περιοχής. Περιλαμβάνει έκταση περίπου 2 εκατομμυρίων εκταρίων και μοιράζεται σύνορα
με τη Μοζαμβίκη και τη Ζιμπάμπουε. Η ιδανική εποχή για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι
είναι κατά τους χειμερινούς μήνες της Νότιας Αφρικής (Μάιος έως Σεπτέμβριος), καθώς
το κλίμα είναι μέτριο και το τοπίο ξηρό και ζοφερό. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
γεννιούνται τα περισσότερα νεαρά ζώα. Το Εθνικό Πάρκο Kruger είναι ευρέως γνωστό για
την εκπληκτική ποικιλία του στην Άγρια Ζωή. Εκτός από τα "Big Five", τα "Μεγάλα Πέντε",
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δηλαδή τα πέντε είδη άγριας ζωής - λιοντάρια, ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, βουβάλια και
ρινόκερους - οι επισκέπτες μπορούν επίσης να συναντήσουν καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες,
αντιλόπες και πολλά είδη πτηνών. Εδώ θα απολαύσουμε το απογευματινό μας σαφάρι
με οχήματα 4x4 παρατηρώντας τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Πάρκο Κρούγκερ, Πρωινό Σαφάρι - Πτήση για Γιοχάνεσμπουργκ και Αθήνα
Σήμερα το πρωί μας περιμένει ένα ακόμα σαφάρι στο πάρκο με οχήματα 4x4. Θα πλησιάσουμε
αρκετά ζώα, κάποια από αυτά ίσως μόλις έχουν ξυπνήσει ύστερα από το νυχτερινό τους
κυνήγι. Γεμάτοι απίστευτες εικόνες θα μεταβούμε αργότερα στο τοπικό αεροδρόμιο και θα
επιβιβαστούμε στην πτήση για το Γιοχάνεσμπουργκ. Άφιξη και ανταπόκριση με την πτήση
επιστροφής στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, ξεναγήσεις, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν
με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα
με το ενημερωτικό σας.

Επέκταση στους Καταρράκτες Βικτώρια
Απογευματινή κρουαζιέρα στον ποταμό Ζαμβέζη
Ολοήμερη εκδρομή και σαφάρι στο πάρκο Τσόμπε της Μποτσουάνα
1η-9η μέρα: Όπως το ανωτέρω πρόγραμμα
10η μέρα: Πάρκο Κρούγκερ, Πρωινό Σαφάρι - Πτήση για Γιοχάνεσμπουργκ
Σήμερα το πρωί μας περιμένει ένα ακόμα σαφάρι στο πάρκο με οχήματα 4x4. Θα
πλησιάσουμε αρκετά ζώα, κάποια από αυτά ίσως μόλις έχουν ξυπνήσει ύστερα από το
νυχτερινό τους κυνήγι. Γεμάτοι απίστευτες εικόνες θα μεταβούμε αργότερα στο τοπικό
αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση για το Γιοχάνεσμπουργκ. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο του αεροδρομίου. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ - Καταρράκτες Βικτώρια (Ζιμπάμπουε), Κρουαζιέρα στον
ποταμό Ζαμβέζη
Check out από το ξενοδοχείο και πτήση για τους μεγαλύτερους καταρράκτες του κόσμου.
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία δίωρη
Κρουαζιέρα στον ποταμό Ζαμβέζη και να δείτε ελέφαντες και ιπποπόταμους να κάνουν
μπάνιο στα χρώματα του δειλινού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια, Ολοήμερη εκδρομή στον ποταμό και το Εθνικό Πάρκο
Τσόμπε/Μποτσουάνα
Σήμερα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία Κρουαζιέρα στον ποταμό Τσόμπε της
Μποτσουάνας και να θαυμάσετε την άγρια ζωή της περιοχής. Στάση για φαγητό και νωρίς
το απόγευμα θα ακολουθήσει σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Τσόμπε, που συγκεντρώνει πολλά
άγρια ζώα και κυρίως τον μεγαλύτερο πληθυσμό ελεφάντων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική
ΚΑΤΑΡΡΆΚΤΕΣ ΒΙΚΤΏΡΙΑ

Επέκταση στους Καταρράκτες Βικτώρια

Πάρκο Κρούγκερ
προς / από
Ζιμπάμπουε
Μποτσουάνα

Καταρράκτες
Βικτώρια

Πρετόρια

Πάρκο
Τσόμπε

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

Γιοχάνεσμπουργκ

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆Η

ΛΕΣΟΤΟ

ΝΟΤΙΟΣ
ΑΦΡΙΚΗ
Κέιπ Τάουν

Σβέλενταμ

Χερμάνους
Ακρωτήριο
Καλής Ελπίδας

Νάισνα
Μόσελ
Μπέι

Πορτ
Ελίζαμπεθ
Εθν. Δρυμός
Τσιτσικάμα

13η μέρα: Καταρράκτες Βικτώρια - Πτήση για Αθήνα
Αναχ.: 15, 29/7, 5, 12/8, 2, 16/9 - 11 μέρες
Περιήγηση στο "υδάτινο μονοπάτι των αγγέλων", εκεί που 550.000 κυβικά νερού πέφτουν
Τιμές
κατ’
άτομο
κάθε λεπτό με πίεση σε φαράγγια με τροπική βλάστηση και κάνουν όλους να "προσκυνούν"
2250
ένα μοναδικό φαινόμενο. Ο συνδυασμός του έντονου θορύβου από την πτώση του νερού, Δίκλινο
το σύννεφο του ατμού μετά την πτώση, η πολυχρωμία από τα ουράνια τόξα, το επιβλητικό Επιβάρυνση Μονόκλινου
+500
υψόμετρο του φαραγγιού και η ηρεμία των ζώων και των πουλιών, δίνουν άλλη διάσταση Φόροι αεροδρομίων: + € 730
σε ένα κάδρο, που μένει στη μνήμη όλων των επισκεπτών! Μεταφορά στο αεροδρόμιο
ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
και πτήση για Γιοχάνεσμπουργκ. Άφιξη και ανταπόκριση με την πτήση επιστροφής στην
Αναχ.: 7, 21/10 - 11 μέρες
Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Τιμές κατ’ άτομο

TRAVEL TIPS:
• Τρεις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην Πόλη του Ακρωτηρίου, το πανέμορφο Κέιπ
Τάουν, την παλαιότερη αποικία των Ευρωπαίων στο νότιο τμήμα της Αφρικανικής ηπείρου
• Ολοήμερη εκδρομή στο Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας
• Πλοιάριο για να δούμε από κοντά τις φώκιες στο νησάκι Σιλ
• Επίσκεψη στην παραλία Μπούλνερ με τους πιγκουίνους
• Επίσκεψη σε ένα από τα εκατοντάδες οινοποιεία για να δοκιμάσουμε φημισμένες
τοπικές ποικιλίες κρασιών
• Περιλαμβάνεται η περίφημη Διαδρομή των Κήπων, μια από τις ομορφότερες οδικές
διαδρομές του κόσμου με εναλλαγές τοπίων και βλάστησης
• Επίσκεψη στο παραλιακό θέρετρο Χερμάνους και στο γραφικό Σβέλενταμ με το έντονο
	Ολλανδικό χρώμα
• Περιήγηση στο Μόσελ Μπέι και επίσκεψη στο Ναυτικό μουσείο, αφιερωμένο στον
Πορτογάλο θαλασσοπόρο Βαρθολομαίο Ντιάζ
• Επίσκεψη στην μικρή παραθαλάσσια πόλη Νάισνα και Κρουαζιέρα στην λιμνοθάλασσα
• Επίσκεψη στον εκπληκτικής ομορφιάς Εθνικό Δρυμό Τσιτσικάμα
• Περιήγηση στο Πορτ Ελίζαμπεθ, το τέλος (ή την αφετηρία) της Διαδρομής των Κήπων
• Ξενάγηση στην σύγχρονη μεγαλούπολη της Νοτίου Αφρικής, το Γιοχάνεσμπουργκ
• Επίσκεψη στο μουσείο του Απαρτχάιντ, ένα από σημαντικότερα "μνημεία" του
Γιοχάνεσμπουργκ, καθώς επικεντρώνεται στην ιστορία που σημάδεψε την χώρα κατά
τον 20ο αιώνα
• Περιήγηση στο Σοβέτο, το οποίο κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ αποτελούσε γκέτο του
έγχρωμου πληθυσμού της πόλης.
• Περιήγηση στην Πρετόρια, την εκτελεστική πρωτεύουσα της χώρας
• Πρωινό και απογευματινό σαφάρι με οχήματα 4x4 στο πάρκο Κρούγκερ
• Δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος για επίσκεψη στους Καταρράκτες Βικτώρια
της Ζιμπάμπουε και στο Πάρκο Τσόμπε της Μποτσουάνας, με Κρουαζιέρες στον
ποταμό Ζαμβέζη και στον ποταμό Τσόμπε

Δίκλινο
Επιβάρυνση Μονόκλινου
Φόροι αεροδρομίων: + € 730

2350
+500

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού
•Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* και 4*sup •Ημιδιατροφή •2 Σαφάρι με ανοιχτά οχήματα 4x4 (1 πρωινό
και 1 απογευματινό) •Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές, είσοδοι, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα •Έμπειρος έλληνας αρχηγός-συνοδός •Τοπικοί ξεναγοί •Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα:
€ 730 •Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.

•
Τιμή Επέκτασης
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση Μονόκλινου

900
+250

Σημείωση: Η ανωτέρω τιμή αφορά γκρουπ 10 ατόμων και άνω με Έλληνα αρχηγό. Σε
περίπτωση μικρότερης συμμετοχής ή ακόμα και ατομικού πακέτου χωρίς συνοδεία αρχηγού
θα υπάρξει επιβάρυνση
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Γιοχάνεσμπουργκ-Καταρράκτες
Βικτώρια-Γιοχάνεσμπουργκ •Απογευματινή Κρουαζιέρα στον ποταμό Ζαμβέζη •1 διανυκτέρευση
σε ξενοδοχείο 4* στο αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ •2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*
στους Καταρράκτες (πλευρά Ζιμπάμπουε) •Ολοήμερη εκδρομή με σαφάρι και γεύμα στο πάρκο
Τσόμπε της Μποτσουάνας •Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές, είσοδοι, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα •Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός για γκρουπ άνω των 10 ατόμων •Τοπικοί
ξεναγοί •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Επιπλέον φόροι αεροδρομίων 150 € •Διπλή βίζα Ζιμπάμπουε Πληρώνεται τοπικά με κόστος περίπου 50 € •Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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Το πιο πλούσιο 9ήμερο ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ!!!

ΤΑΝΖΑΝΊΑΣ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΈΣ ΠΑΡΑΛΊΕΣ ΤΗΣ ΖΑΝΖΙΒΆΡΗΣ
ΠΆΡΚΑ ΤΗΣ

Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι, ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια άγριων ζώων στον κόσμο! Κρατήρας Νγκορονγκόρο,
η μεγαλύτερη ηφαιστειακή καλντέρα της Γης! Φαράγγι Ολντουβάι, "το λίκνο της ανθρωπότητας" Εθνικό Πάρκο
της Λίμνης Μανιάρα, με τα περίφημα Tree climbing lions! Στις τροπικές παραλίες, στα ψαροχώρια και στις
καταπράσινες φυτείες με φοινικόδεντρα της Ζανζιβάρης!!!

Περισσότερο από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον προορισμό,
η Τανζανία είναι η "Χώρα των Σαφάρι"!
Οι ιπποπόταμοι χαράζουν λασπώδεις οδούς, οι ελέφαντες περιπλανούνται κατά μήκος εποχιακών δρόμων μετανάστευσης, οι χιμπατζήδες αιωρούνται στις κορυφές των
δέντρων. Κάντε σαφάρι και παρακολουθείστε τα εντυπωσιακά λιοντάρια, τους κροκόδειλους, τις καμηλοπαρδάλεις, τις ζέβρες, τις αντιλόπες, τα υδρόβια πουλιά. Σε ολόκληρη
την χώρα υπάρχουν ασύγκριτες ευκαιρίες για να θαυμάσετε αυτόν τον φυσικό πλούτο! Στις ακτές της Τανζανίας, το αρχιπέλαγος της Ζανζιβάρης αποτέλεσε το μήλον της
έριδος για πολλές εθνότητες και είναι έτοιμο να σας χαλαρώσει με την τροπική του βλάστηση, να σας ταξιδέψει σε εξωτικούς κόσμους με γαλαζοπράσινα νερά και πλούσιους
υφάλους, να σας διηγηθεί ιστορίες στην Πέτρινη Πόλη του και να σας μυήσει στα μυστικά των μπαχαρικών και των ιδιαίτερων γεύσεών του. Ό,τι καλύτερο είναι ο συνδυασμός
διακοπών σε εξωτικές παραλίες στο όμορφο αρχιπέλαγος της Ζανζιβάρης με ένα οργανωμένο ταξίδι-σαφάρι στην ηπειρωτική Τανζανία!
1η μέρα: Αθήνα - Τανζανία
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Τανζανία
μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Η δημιουργία του κράτους αυτού
προέκυψε από την συγχώνευση της ηπειρωτικής χώρας που
ονομαζόταν Τανγκανίκα (η οποία έγινε ανεξάρτητη το 1961) και
της Ζανζιβάρης (που έγινε ανεξάρτητη το 1963), όταν το 1964 οι
δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία για την ένωσή τους.
2η μέρα: Καλώς ήρθατε στην Τανζανία!
Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Μανιάρα
Καλώς ήρθατε στην Τανζανία, την χώρα των μεγάλων
αντιθέσεων. Εάν κλείσετε τα μάτια σας και δημιουργήσετε
την πεμπτουσία της ρομαντικής εικόνας της Αφρικής, αυτό
που πιθανότατα φαντάζεστε θα είναι η Τανζανία. Η χώρα
διαθέτει μερικά από τα πιο εντυπωσιακά εθνικά πάρκα και
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περιοχές για σαφάρι στην Αφρική. Εδώ βρίσκεται το Εθνικό
Πάρκο Σερενγκέτι, που θεωρείται ο πρώτος και ο καλύτερος
τόπος της ηπείρου για να παρακολουθήσει κανείς την άγρια
πανίδα να περιπλανιέται σε απέραντες ανοιχτές πεδιάδες.
Εδώ είναι συγκεντρωμένος ο μεγαλύτερος πληθυσμός
αφρικανικών θηλαστικών της γης, εδώ βρίσκεται το σκηνικό
της πιο συναρπαστικής μετανάστευσης άγριων ζώων κατά
μήκος μιας φαινομενικά ατελείωτης σαβάνας. Κοντά του και
ο περίφημος κρατήρας Νγκορονγκόρο, ένα μοναδικό φυσικό
καταφύγιο για μερικά από τα πιο μεγάλα θηλαστικά της
Αφρικής, καθώς επίσης και η περίφημη Λίμνη Μανιάρα. Στην
χώρα αυτή αντικρίζει κανείς τους παγετώνες του Κιλιμάντζαρο,
βλέπει χωριά διαφόρων εθνοτικών φυλών, όπως των Μασάι,
και απολαμβάνει τις εξωτικές παραλίες με τους πανύψηλους

κοκοφοίνικες και τα κρυστάλλινα νερά στο "Νησί των
μπαχαρικών" της Ζανζιβάρης. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε
για το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Μανιάρα. Δείπνο και
διανυκτέρευση σε Lodge.
3η μέρα: Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Μανιάρα
Φαράγγι Ολντουβάι - Κρατήρας Νγκορονγκόρο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε το σαφάρι μας στο Εθνικό
Πάρκο της Λίμνης Μανιάρα, αναζητώντας ελέφαντες, αντιλόπες,
ιπποπόταμους, μπαμπουίνους, πίθηκους, ζέβρες, πουλιά
διαφόρων ειδών και αν είμαστε τυχεροί, τα ξακουστά λιοντάρια
που σκαρφαλώνουν στα δέντρα (Tree climbing lions), κάθονται
στα κλαδιά τους και αγναντεύουν την απέραντη σαβάνα!
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Φαράγγι Ολντουβάι,
που θεωρείται "η κοιτίδα της ανθρωπότητας", καθότι εδώ οι
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Ζανζιβάρη

αρχαιολόγοι ανακάλυψαν οστά και απολιθώματα μερικών από τα αρχαιότερα ανθρωποειδή
που όρθωσαν το ανάστημά τους και χρησιμοποίησαν τα χέρια τους ως εργαλεία (Ηomo erectus
και Homo habilis), πρόγονοι του σύγχρονου "σοφού ανθρώπου" (Homo sapiens), εξ ου και
ολόκληρη η ήπειρος ονομάστηκε Mama Africa!
Μετά την επίσκεψή μας θα συνεχίσουμε για τον κρατήρα Νγκορονγκόρο, την μεγαλύτερη
ηφαιστειακή καλντέρα της Γης, μια φυσική αρένα αρκετά αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο
και συνεπώς το ιδανικό καταφύγιο της άγριας ζωής. Βρίσκεται στην βόρεια Τανζανία, λίγο πριν
από την είσοδο του Εθνικού Πάρκου Σερενγκέτι και μέχρι την πύλη της εισόδου του φθάνει μια
ικανοποιητική, για τα δεδομένα της χώρας, άσφαλτος. Δείπνο και διανυκτέρευση σε Lodge.
4η μέρα: Νγκορονγκόρο - Εθνικό πάρκο Σερενγκέτι
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την εξερεύνησή μας στον κρατήρα Νγκορονγκόρο, τα
περίπου 600 μέτρα του ύψους του οποίου, τον καθιστούν μια "Κιβωτό του Νώε" - ένα καταφύγιο
χιλιάδων εκπροσώπων της άγριας πανίδας, μεταξύ των οποίων και ο υπό εξαφάνιση μαύρος
ρινόκερος, αλλά και εκατομμυρίων πουλιών, όπως τα εντυπωσιακά ροζ φλαμίνγκος.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο Σερενγκέτι, το οποίο αποτελεί μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το Σερενγκέτι είναι ένα από τα μεγαλύτερα καταφύγια
θηραμάτων στον κόσμο και θεωρείται ο καλύτερος προορισμός για σαφάρι στην Αφρική. Οι
τεράστιες πεδιάδες του καλύπτουν 1,5 εκατομμύριο εκτάρια σαβάνας. Η ετήσια μετανάστευση
τεράστιων κοπαδιών φυτοφάγων ζώων (γκνου, αντιλόπες, γαζέλες, ζέβρες), που ακολουθούνται
από τους θηρευτές τους, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά δρώμενα στον κόσμο. Γεύμα
στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ένα απογευματινό σαφάρι αναζήτησης άγριας ζωής. Δείπνο
και διανυκτέρευση σε Lodge.
5η μέρα: Σερενγκέτι… Αναζητώντας το big five
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για άλλο ένα σαφάρι. Ετοιμάστε τις φωτογραφικές
σας μηχανές για να απαθανατίσετε άγρια ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Λιοντάρια,
ρινόκεροι, λεοπαρδάλεις, ελέφαντες και βουβάλια, μαζί με ζέβρες, γκνου, καμηλοπαρδάλεις,
ιπποπόταμους, αντιλόπες κλπ. προσφέρουν ανεπανάληπτες εμπειρίες και αναμνήσεις ζωής!
Μετά το γεύμα ακολουθεί ένα ακόμα απογευματινό σαφάρι στην άγρια φύση. Δείπνο και
διανυκτέρευση σε Lodge.
6η μέρα: Σερενγκέτι - Ζανζιβάρη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το τροπικό νησί των μπαχαρικών, την Ζανζιβάρη.
Με εσωτερική πτήση προσγειωνόμαστε στο εξωτικό νησί και μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Χαρείτε τις τροπικές παραλίες και τις καταπράσινες φυτείες από γαρύφαλλα
και φοινικόδενδρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα για να χαρείτε τις κατάλευκες αμμώδεις παραλίες του
νησιού και τον καυτό ήλιο του Ινδικού. Η Ζανζιβάρη διαθέτει πληθώρα δαντελωτών ακτών με
κατάλευκη άμμο, πανύψηλους κοκκοφοίνικες και κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά!
8η μέρα: Ζανζιβάρη, Επίσκεψη στην Στόουν Τάουν και στο Δάσος Ζοζάνι
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια εκδρομή-εξερεύνηση στο ιστορικό κέντρο της
πρωτεύουσας της Ζανζιβάρης, την πανέμορφη Stonetown (Πέτρινη Πόλη), που αποτελεί ένα

ανοικτό μουσείο αρχιτεκτονικής και βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO. Η πόλη στην οποία
ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει, αποτελεί την χαρά κάθε φωτογράφου! Θα περπατήσουμε
στα γραφικά σοκάκια με τις εκπληκτικά σκαλισμένες ξύλινες πόρτες και τα περίτεχνα μπαλκόνια
των σπιτιών της, θα δούμε τον Καθεδρικό ναό και το μνημείο αγοράς των σκλάβων. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι η Ζανζιβάρη αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εμπορίας σκλάβων στην
Ανατολική Αφρική. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής μας θα επισκεφθούμε επίσης το δάσος
Ζοζάνι, το μοναδικό δάσος στο νησί με χαρακτηριστικά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως
ο κόκκινος πίθηκος "Κολόμπους". Δείπνο στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Ζανζιβάρη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ζανζιβάρης και επιβίβαση στην πτήση
επιστροφής στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
10η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, ξεναγήσεις, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 15 Ιουλίου, 12 Αυγούστου - 10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση Μονόκλινου

2740
+ 450

Αναχ.: 2, 23 Σεπτεμβρίου, 7, 21 Οκτωβρίου, 4 Νοεμβρίου - 10 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση Μονόκλινου

2699
+ 450

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: + € 840

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού •4
διανυκτερεύσεις σε lodges πολυτελείας στην Λίμνη Μανιάρα, στο Νγκορονγκόρο και στο Σερενγκέτι
•3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* στην Ζανζιβάρη •Πλήρης διατροφή στην Τανζανία •Ημιδιατροφή
στην Ζανζιβάρη •Μεταφορές, περιηγήσεις, είσοδοι όπου απαιτούνται βάσει προγράμματος
•Έμπειρος έλληνας αρχηγός - συνοδός •Τοπικοί ξεναγοί •Ασφάλεια ταξιδιού •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, ιατροφαρμακευτική ασφάλεια:
€ 840 •Βίζα Τανζανίας περίπου 50 USD (πληρώνεται τοπικά) •Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Για το ταξίδι στην Τανζανία συνιστάται εμβόλιο Κίτρινου Πυρετού.
Αν έχετε εμβολιαστεί στο παρελθόν (ανεξαρτήτως του πότε, ακόμα και αν έχει περάσει η
δεκαετία), ο εμβολιασμός σας καλύπτει, σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Για την εγγραφή σας παρακαλούμε να μας στείλετε ηλεκτρονικά το διαβατήριό σας
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Το μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τους Καταρράκτες Μέρτσισον
στην Ουγκάντα και το Πάρκο Ηφαιστείων στην Ρουάντα!
Ένα ταξίδι στα βήματα των μεγάλωνεξερευνητών της Αφρικής!!!
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ΟΥΓΚΆΝΤΑ
ΡΟΥΆΝΤΑ

Σαφάρι στο "ΜΑΡΓΑΡΙΤΆΡΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΉΣ"
και στην "ΧΏΡΑ ΤΩΝ ΧΙΛΊΩΝ ΛΌΦΩΝ"
Εκεί όπου η σαβάνα συναντά το τροπικό δάσος αναζητούμε ορεσίβιους γορίλες
και χιμπατζήδες, αλλά και λιοντάρια, ελέφαντες, βουβάλια, καμηλοπαρδάλεις,
ιπποπόταμους, ρινόκερους, λεοπαρδάλεις, αντιλόπες και δεκάδες άλλα άγρια ζώα στο
φυσικό τους περιβάλλον. Το μοναδικό ταξίδι που περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά
και παγκοσμίως γνωστά Εθνικά Πάρκα της Ουγκάντας και της Ρουάντας, αλλά
και τις σημαντικότερες πόλεις τους: Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών Μέρτσισον, Εθνικό
Πάρκο Κιμπάλε, Εθνικό Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ, Εθνικό Πάρκο Μπουίντι, Εθνικό
Πάρκο Ηφαιστείων, λίμνη Κίβου, Καμπάλα, Έντεμπε, Κιγκάλι.

Ουγκάντα
Οι μεγάλες σαβάνες και τα τεράστια τροπικά δάση, οι χιονισμένες και σχεδόν μονίμως
σκεπασμένες από ομίχλη και σύννεφα βουνοκορφές της οροσειράς Ρουβενζόρι - τα περίφημα
"Βουνά του Φεγγαριού" - η μεγαλύτερη λίμνη της Αφρικής και δεύτερη στον κόσμο, πηγή ενός
εκ των δύο παραποτάμων του Νείλου, η Βικτώρια, οι εντυπωσιακοί καταρράκτες του Νείλου,
το δυτικό τμήμα της Μεγάλης Ρηξιγενούς Κοιλάδας, η παρθένα φύση, η τεράστια ποικιλία της
πανίδας που συναντά κανείς στα πολυάριθμα Εθνικά Πάρκα - ελέφαντες, λιοντάρια, βουβάλια,
λεοπαρδάλεις, καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, ρινόκεροι, ύαινες, ιπποπόταμοι, κροκόδειλοι,
χιμπατζήδες, γορίλες, πίθηκοι κλπ. - αλλά και η φήμη ως "η πιο φιλική χώρα της Αφρικής"
με παράδοση στην φιλοξενία, καθιστούν το ταξίδι στην Ουγκάντα εμπειρία ζωής! Η Ουγκάντα
είναι μια τροπική χώρα και μεγάλο μέρος της βρίσκεται στο κεντρικό αφρικανικό οροπέδιο
μεταξύ 900-1.500 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που προσδίδει
στην χώρα ένα ωραίο τροπικό κλίμα, με θερμοκρασίες μεταξύ 21 και 27 βαθμών Κελσίου κατά
τη διάρκεια της ημέρας και μεταξύ 12 και 18 βαθμών Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Υπήρξε αποικία των Άγγλων και απέκτησε την ανεξαρτησία της στις 9 Οκτωβρίου του 1962. Η
έκταση της χώρας είναι 241.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πληθυσμός της 42 εκατομμύρια.
Επίσημη γλώσσα είναι τα Αγγλικά και νόμισμα το σελίνι Ουγκάντας (USh). Οι περισσότεροι
τουρίστες φθάνουν στο σύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο του Έντεμπε, που βρίσκεται στις όχθες
της λίμνης Βικτώρια. Μόλις 40 χιλιόμετρα μακριά απλώνεται σε επτά λόφους η πρωτεύουσα
Καμπάλα. Μια σύγχρονη και πολυσύχναστη κοσμοπολίτικη πόλη, η οποία αντανακλά τη
συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα που χαρακτηρίζει την
Ουγκάντα τα τελευταία 20 χρόνια.
Ρουάντα
Γνωστή ως "η Χώρα των Χιλίων Λόφων", το εκπληκτικό τοπίο της Ρουάντας και οι ζεστοί,
φιλικοί άνθρωποι προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε μια από τις πιο αξιόλογες χώρες του
κόσμου. Μια χώρα ευλογημένη με εξαιρετική βιοποικιλότητα, απίστευτη άγρια ζωή και
επιβλητικά ηφαίστεια. O προορισμός έχει γίνει γνωστός για τους υπέροχους ορεσίβιους
γορίλες, αλλά προσφέρει πολλά περισσότερα για να δει και να βιώσει κανείς. Οι χιμπατζήδες,
οι χρυσοί πίθηκοι και τα άλλα πρωτεύοντα ζουν μαζί με εκατοντάδες εξωτικά πολύχρωμα
πουλιά, ορχιδέες και πεταλούδες. Κάθε σημείο της χώρας είναι πανέμορφο και ο επισκέπτης
έχει τη δυνατότητα να τα εξερευνήσει εύκολα, χάρη στο εξαιρετικό οδικό δίκτυο που συνδέει
τους βασικούς τομείς. Και κάτι τελευταίο, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό: η ασφάλεια! Στην έκθεση
του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού το 2017, η
Ρουάντα κατέλαβε την 9η θέση!
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1η μέρα: Αθήνα - Έντεμπε (Ουγκάντα)
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Έντεμπε (Entebbe), μια πόλη της Κεντρικής
Ουγκάντας, της "Γη των Γκάντα". Η χώρα βρίσκεται στην καρδιά της αφρικανικής ηπείρου,
στη ζώνη των πηγών του Νείλου και το νότιο τμήμα της διασχίζεται από τον Ισημερινό.
Το Έντεμπε είναι κτισμένο στην βόρεια ακτή της Λίμνης Βικτώρια, της μεγαλύτερης λίμνης
της Αφρικής. Η πόλη έγινε το διοικητικό και εμπορικό κέντρο των Βρετανών το 1893 και
υπήρξε η έδρα της αποικιακής κυβέρνησης μέχρι την ανεξαρτησία της χώρας το 1962.
Εδώ βρίσκεται σήμερα το γραφείο και η κατοικία του προέδρου της χώρας.
2η μέρα: Έντεμπε - Καμπάλα - Έντεμπε
Άφιξη στην Ουγκάντα, συνάντηση με τον αρχηγό, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Αφού ξεκουραστούμε, θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της χώρας,
την Καμπάλα, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από το Έντεμπε. Άφιξη, περιήγηση στην
πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Έντεμπε - Καταφύγιο Ζίβα (Λευκός Ρινόκερος)
Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών Μέρτσισον
Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Καταφύγιο Ζίβα (Ziwa Sanctuary),
το μοναδικό μέρος στην Ουγκάντα όπου μπορεί κανείς να δει τον λευκό ρινόκερο.
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το Εθνικό Πάρκο των Καταρρακτών Μέρτσισον
(Murchison Falls), ένα από τα πιο όμορφα Εθνικά Πάρκα της χώρας με μεγάλη ποικιλία
χλωρίδας και πανίδας. Εδώ βρίσκεται το πιο στενό σημείο της ροής του Νείλου στην
πορεία του από τη Λίμνη Βικτώρια μέχρι τη Μεσόγειο Θάλασσα - ένα στενό φαράγγι, μετά
από το οποίο ο ποταμός δημιουργεί μια θεαματική υδατόπτωση άνω των 40 μέτρων: τους
εντυπωσιακούς καταρράκτες Μέρτσισον. Φθάνοντας θα επισκεφθούμε την κορυφή των
καταρρακτών. Μεταφορά και τακτοποίηση στο lodge. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών Μέρτσισον, Βαρκάδα στον Νείλο
Πρωινό ξύπνημα για αναζήτηση άγριων ζώων στο πανέμορφο αυτό Εθνικό Πάρκο,
όπου πιθανότατα θα δούμε ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια, ιπποπόταμους,
κροκόδειλους, αντιλόπες, βουβάλια και ίσως λεοπαρδάλεις.Το απόγευμα θα κάνουμε μια
εκπληκτική βαρκάδα μέχρι τη βάση των καταρρακτών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
έχετε τη δυνατότητα να δείτε και να φωτογραφήσετε εκπληκτικά είδη πουλιών. Επιστροφή
στο lodge. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Εθνικό Πάρκο Καταρρακτών Μέρτσισον - Ρήγμα Ανατολικής Αφρικής
Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε
Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε (Kibale National Park). Η διαδρομή μας
γίνεται μέσω του δυτικού βραχίονα της κοιλάδας του Ρήγματος της Ανατολικής Αφρικής και
θα μας δώσει την ευκαιρία για μια εκπληκτική θέα στα περίφημα "Βουνά του Φεγγαριού"!
Το Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε είναι ένα από τα πιο σημαντικά και πιο εντυπωσιακά πάρκα
της Αφρικής. Εδώ ζουν 13 είδη πρωτευόντων, όπως χιμπατζήδες, μπαμπουίνοι, πίθηκοι
διαφόρων χρωμάτων κλπ. Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Διανυκτέρευση.
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6η μέρα: Εθνικό Πάρκο Κιμπάλε, Σαφάρι Χιμπατζήδων
Εθνικό Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ
Με το σημερινό μας σαφάρι θα αναζητήσουμε άγρια ζώα, όπως λεοπαρδάλεις,
κροκόδειλους, ιπποπόταμους, πιθήκους και κυρίως χιμπατζήδες στο φυσικό τους
περιβάλλον. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο της Βασίλισσας
Ελισάβετ (Queen Elizabeth National Park), ένα από τα ομορφότερα πάρκα της χώρας.
Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Εθνικό Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ, Σαφάρι, Βαρκάδα στο κανάλι Καζίνγκα
Πρωινό ξύπνημα για μία ακόμη αναζήτηση άγριας ζωής στο Εθνικό Πάρκο της Βασίλισσας
Ελισάβετ. Αναζητούμε ελέφαντες, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, αντιλόπες, κροκόδειλους,
νεροβούβαλους, εξωτικά πουλιά κλπ., ενώ με την απογευματινή μας βαρκάδα στο
περίφημο κανάλι Καζίνγκα (Kazinga Channel) θα δούμε την μεγαλύτερη συγκέντρωση
ιπποποτάμων στον κόσμο. Επιστροφή στο lodge. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Εθνικό Πάρκο Βασίλισσας Ελισάβετ - Ισάσα, Λιοντάρια που σκαρφαλώνουν σε
δένδρα - Εθνικό Πάρκο Μπουίντι
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για νότιο τμήμα του Εθνικού Πάρκου της Βασίλισσας
Ελισάβετ, που ονομάζεται Ισάσα (Ishasha), όπου φθάνοντας θα αναζητήσουμε τα μοναδικά
στον κόσμο λιοντάρια που σκαρφαλώνουν σε δένδρα (tree-climbing lions). Συνεχίζουμε
για το Εθνικό Πάρκο Μπουίντι (Bwindi Impenetrable Forest), μια "αδιαπέραστη" ζούγκλα
με πολλά είδη πιθήκων και ένα από τα δύο μέρη του κόσμου όπου μπορεί να δει κανείς
ορεσίβιους γορίλες! Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Εθνικό Πάρκο Μπουίντι, Ορεσίβιοι Γορίλες, Χωριό Πυγμαίων
Πρωινή αναχώρηση για αναζήτηση του ορεσίβιου γορίλλα. Θα έχουμε στη διάθεσή μας
μία ώρα με αυτά τα υπέροχα πλάσματα και θα παρατηρήσουμε τις συνήθειές τους, τον
τρόπο που κινούνται, που επικοινωνούν, που τρέφονται και που συμπεριφέρονται. Μία
συγκλονιστική εμπειρία που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας!!! Οι εμπειρίες
της σημερινής μέρας όμως συνεχίζονται, καθώς το απόγευμα θα επισκεφθούμε ένα χωριό
Πυγμαίων για να γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής και τα έθιμα αυτών των ανθρώπων του
δάσους!
10η μέρα: Εθνικό Πάρκο Μπουίντι - Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων (Ρουάντα)
Η σημερινή μας διαδρομή θα μας οδηγήσει στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων (Volcanoes
National Park), που βρίσκεται στη βορειοδυτική Ρουάντα. Καλύπτει 160 τετραγωνικά
χιλιόμετρα τροπικού δάσους και περιλαμβάνει πέντε από τα οκτώ ηφαίστεια στα βουνά
Βιρούγκα (Virunga). Εδώ ήταν η βάση της ανθρωπολόγου-ζωολόγου Ντάιαν Φόσει (Dian
Fossey), η ζωή και το έργο της οποίας έγινε ταινία με τίτλο "Γορίλες στην Ομίχλη" (Gorillas
in the Mist). Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων - Λίμνη Κίβου
Με το σημερινό μας σαφάρι θα αναζητήσουμε τους περίφημους χρυσούς πιθήκους του
πάρκου. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Κίβου (Kivu), που βρίσκεται στα
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σύνορα της Ρουάντας με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι η έκτη μεγαλύτερη
λίμνη της Αφρικής και το μαγευτικό τοπίο με τα γύρω υπέροχα βουνά και τα βαθιά
σμαραγδένια νερά της, θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: Λίμνη Κίβου - Κιγκάλι - Αθήνα
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Ρουάντας, το Κιγκάλι, μια όμορφη
αφρικανική πόλη που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.600 μέτρων. Το Κιγκάλι ιδρύθηκε κατά τη
διάρκεια της γερμανικής αποικιακής περιόδου (1890-1917) και αναπτύχθηκε ταχύτατα.
Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη με επίσκεψη στο μουσείο Γενοκτονίας, αφιερωμένο
στον εμφύλιο πόλεμο της χώρας μεταξύ των ιθαγενών Τούτσι και Χούτου κατά το 1994.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.
13η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Οι πτήσεις 1η μέρα
μας για
όλες τις
αναχωρήσεις 2η μέρα

TK1850

ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

15.35΄ - 17.10΄

TK 569 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΕΝΤΕΜΠΕ 18.40΄ - 02.55΄(+1)
TK 612

ΚΙΓΚΑΛΙ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

01.00΄ - 10.20΄

TK1849

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ

13.10΄ - 14.45΄

Αναχ.: 8/8, 5/9, 23/10, 23/12 - 13 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση μονόκλινου

3780
+ 540

Φόροι αεροδρομίων: 790 €
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση μέσω ενδιάμεσου σταθμού
•Ξενοδοχεία και lodges •Πλήρης διατροφή εκτός από το Έντεμπε και την Ρουάντα, που έχουν
ημιδιατροφή •Μεταφορές ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Ειδική άδεια στα
πάρκα που επισκεπτόμαστε •Σαφάρι με οχήματα 4x4 με ανοιγόμενη οροφή για καλύτερη
θέαση •Βαρκάδα στον Νείλο •Βαρκάδα στο κανάλι Καζίνγκα •Επίσκεψη σε χωριό Πυγμαίων
•Ξενάγηση στο μουσείο Γενοκτονίας •Ασφάλεια ταξιδιού •Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός.
Δεν περιλαμβάνονται: •Βίζα: H βίζα κοστίζει 50 USD και πληρώνεται κατά την είσοδό σας
στην χώρα •Προσωπικά έξοδα ή δραστηριότητες, που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα.
Για να προχωρήσετε σε κράτηση απαιτούνται: •Φωτοτυπία Ελληνικού διαβατηρίου με εξάμηνη ισχύ
•Υποχρεωτικό εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού* •Προκαταβολή 1,000 € •Αποδοχή των Όρων Σύμβασης
Πληροφορίες βίζας και εμβολίου Κίτρινου Πυρετού: Η κυβέρνηση της Ουγκάντα έχει ανακοινώσει
από τον Ιούλιο του 2016 την εισαγωγή της ηλεκτρονικής βίζας, για την έκδοση της οποίας θα
χρειαστούμε σκαναρισμένη φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου
διαβατηρίου, καθώς και πιστοποιητικό εμβολίου κατά του κίτρινου πυρετού*

ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΜΑΣ:
• Σαφάρι στις σαβάνες του Εθνικού Πάρκου των Καταρρακτών Μέρτσισον
• Πλεύση μέχρι τη βάση των Καταρρακτών Μέρτσισον, εκεί όπου ο Νείλος
δημιουργεί μια θεαματική πτώση άνω των 40 μέτρων!
• Επίσκεψη στο Καταφύγιο Ζίβα με τον σπάνιο στο είδος του λευκό ρινόκερο
• Διαδρομή μέσω της Κοιλάδας του Ρήγματος της Ανατολικής Αφρικής
με εκπληκτική θέα στα περίφημα "Βουνά του Φεγγαριού"!
• Σαφάρι χιμπατζήδων και 12 άλλων ειδών πιθήκων στο Εθνικό Πάρκο
Κιμπάλε
• Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο της Βασίλισσας Ελισάβετ
• Βαρκάδα στο Κανάλι Καζίνγκα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση
ιπποπόταμων και εξωτικών πουλιών
• Αναζήτηση λιονταριών που σκαρφαλώνουν σε δένδρα
(tree-climbing lions) στο νότιο τμήμα του πάρκου της Βασίλισσας Ελισάβετ,
που ονομάζεται Ισάσα
• Συνάντηση με τους ορεσίβιους γορίλλες στο Εθνικό Πάρκο Μπουίντι, μια
εμπειρία που δεν θα ξεχάσετε ποτέ!
• Επίσκεψη σε χωριό Πυγμαίων για να γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής των
ανθρώπων του δάσους
• Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων (Volcanoes National Park) και στα
βήματα της Ντάιαν Φόσεϊ, που αφιέρωσε τη ζωή της στην μελέτη και 		
υπεράσπιση του υπό εξαφάνιση ορεσίβιου γορίλα
• Χαλάρωση στην πανέμορφη λίμνη Κίβου με το μαγευτικό σκηνικό των γύρω
βουνών και τα βαθιά σμαραγδένια νερά της

*Αν έχετε εμβολιαστεί στο παρελθόν (ανεξαρτήτως του πότε) και εφόσον υπάρχει το πιστοποιητικό,
δεν απαιτείται επαναληπτικός εμβολιασμός Κίτρινου Πυρετού. Η ισχύς του εμβολίου του
ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ είναι πλέον ΕΦ΄ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ
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Μια σύντομη ιστορία
Παρόλο που το Κάιρο είναι μια σχετικά σύγχρονη πρωτεύουσα (τουλάχιστον με τα αιγυπτιακά δεδομένα), η ιστορία της
πόλης συνδέεται με την ιστορία της Μέμφιδας, της αρχαίας πρωτεύουσας του παλαιού βασιλείου της Αιγύπτου, που
βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νότια από το κέντρο της πόλης. Το Κάιρο ιδρύθηκε το 969 μ.Χ. για να χρησιμεύσει ως
νέα πρωτεύουσα της δυναστείας των Φατιμιδών. Κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα, η δυναστεία των Φατιμιδών έπεσε
στον Σαλαντίν, τον πρώτο σουλτάνο της Αιγύπτου. Κατά τους επόμενους αιώνες, η κυριαρχία του Καΐρου πέρασε στους
Μαμελούκους, στους Οθωμανούς, στους Γάλλους και στους Βρετανούς. Το 1952 οι κάτοικοι του Καΐρου εξεγέρθηκαν
εναντίον των Βρετανών και απέκτησαν την ανεξαρτησία τους. Το 2011 το Κάιρο υπήρξε το επίκεντρο διαμαρτυρίας κατά
του προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους.

40

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική

ΑΊΓΥΠΤΟΣ

ΚΆΙΡΟ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ
& ΠΥΡΑΜΊΔΕΣ, ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑ

ΑΊΓΥΠΤΟΣ, η μυστηριώδης
Η Αίγυπτος έχει αιχμαλωτίσει πολλούς, ενώ σε άλλους άφησε μια ακόρεστη δίψα για να γνωρίσουν αυτήν τη μυστηριώδη
γη, που κατοικήθηκε κάποτε από τους Φαραώ και τον Καίσαρα και αποτέλεσε βάση για πολλές βιβλικές ιστορίες. Μια
επίσκεψη σε αυτή την υπέροχη χώρα είναι απαραίτητη για τους ιστορικούς και όχι μόνον, καθώς αποτελεί έναν από τους
πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Αφρικής. Η πρώτη εικόνα της Αιγύπτου που μας έρχεται στο νου είναι οι
πυραμίδες, ο τεράστιος όγκος των οποίων είναι πράγματι αξιοσημείωτος. Τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της χώρας είναι η
Σφίγγα και οι Πυραμίδες της Γκίζας - ιδιαίτερα η Πυραμίδα του Χέοπα, το μόνο από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου
που εξακολουθούν να υπάρχουν. Εξίσου δημοφιλής είναι ο ποταμός Νείλος - ο μακρύτερος ποταμός του κόσμου. Η
ομορφιά κατά μήκος του Νείλου είναι εκπληκτική και λίγες μέρες ταξιδιού σε αυτό το ποτάμι είναι ένας δημοφιλής τρόπος
για να γνωρίσει κανείς αυτήν την χώρα. Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την Αίγυπτο κάθε χρόνο και πολλοί από αυτούς
κατευθύνονται προς την Κοιλάδα των Βασιλέων, όπου Φαραώ και Βασίλισσες της Αιγύπτου είχαν ταφεί από τον 11ο
αιώνα π.Χ. Τα αντικείμενα που βρέθηκαν εδώ αποτελούν μαρτυρία της ιστορίας ολόκληρης της χώρας. Το Αιγυπτιακό
Μουσείο Αρχαιοτήτων είναι ο χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν τη μεγαλύτερη συλλογή αιγυπτιακών
τεχνουργημάτων στον κόσμο - περισσότερα από 120.000 ευρήματα, ανάμεσα στα οποία 9 μούμιες που εκτίθενται στο
The Royal Mummy Room, καθώς και η συμπαγής χρυσή μάσκα του Τουταγχαμών. Η αιγυπτιακή πρωτεύουσα, το Κάιρο,
γνωστό και ως "η πόλη των χιλιάδων μιναρέδων", είναι ένας τόπος αντιθέσεων, γεμάτος αρχαία ορόσημα, περίτεχνα
τζαμιά και λαμπερούς σύγχρονους ουρανοξύστες. Η μητροπολιτική περιοχή του Καΐρου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην
Αφρική, όπου ζουν περισσότερα από 20 εκατομμύρια άνθρωποι - μια λαοθάλασσα που συμβάλλει στο χάος της πόλης
και ταυτόχρονα στον …καρδιακό παλμό της. Πολλοί επισκέπτες βρίσκουν συναρπαστική την φρενίτιδα του Καΐρου, αλλά
όσοι έχουν αίσθηση του χιούμορ και υπομονή, τους περιμένει ένας θησαυρός εμπειριών που δεν μπορούν να βρουν
οπουδήποτε αλλού.
ΠΥΡΑΜΊΔΕΣ, ιστορική αναφορά
Οι Πυραμίδες της Γκίζας βρίσκονται σε ένα οροπέδιο στην δυτική όχθη του ποταμού Νείλου, στα περίχωρα του σύγχρονου
Καΐρου. Η αρχαιότερη και μεγαλύτερη από τις τρεις πυραμίδες, γνωστή και ως "Μεγάλη Πυραμίδα", είναι το μόνο από
τα περίφημα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου που σώζεται μέχρι σήμερα. Κατασκευάστηκε για τον φαραώ Χέοπα
ή Χούφου, τον δεύτερο από τους οκτώ βασιλιάδες της τέταρτης αιγυπτιακής δυναστείας. Αν και ο Χέωψ βασίλευσε για 23
χρόνια (2589-2566 π.Χ.), σχετικά λίγα είναι γνωστά για εκείνον, πέραν από το μεγαλείο της πυραμίδας του. Οι πλευρές της
βάσης της πυραμίδας έχουν μήκος 230 μέτρα και το αρχικό της ύψος ήταν 147 μέτρα, καθιστώντας την, την μεγαλύτερη
πυραμίδα στον κόσμο και το ψηλότερο κτίριο του κόσμου για περισσότερα από 3.800 χρόνια. Αρχικά η Μεγάλη Πυραμίδα
ήταν καλυμμένη με πέτρες, οι οποίες δημιουργούσαν μία λεία και επίπεδη επιφάνεια. Το όλο συγκρότημα περιλαμβάνει
δύο ναούς νεκρικής λατρείας προς τιμήν του Χέοπα (έναν δίπλα στην πυραμίδα και έναν άλλον κοντά στον Νείλο), τρεις
μικρότερες πυραμίδες για τις συζύγους του, καθώς και μία μικρότερη πυραμίδα- "δορυφόρο", έναν στεγασμένο διάδρομο
που ένωνε τους δύο ναούς και μικρότερους τάφους μασταμπάδες, οι οποίοι ανήκουν σε συγγενείς ή αξιωματούχους και
βρίσκονται γύρω από την πυραμίδα. Η μεσαία πυραμίδα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από τις πυραμίδες της Γκίζας και
ο τάφος του φαραώ Χεφρήνου ή Κχαφρέ (2558-2532 π.Χ.), γιου του Χέοπα και τρίτου φαραώ της τέταρτης αιγυπτιακής
δυναστείας. Η πυραμίδα έχει μήκος βάσης 215,50 μέτρα και ύψος 136,40 μέτρα (το αρχικό της ύψος ήταν 143,50 μέτρα).
Μια μοναδική κατασκευή που βρίσκεται μέσα στο συγκρότημα της πυραμίδας του Χεφρήνου είναι η Μεγάλη Σφίγγα,
ένα άγαλμα-φύλακας σε καθήμενη στάση, σκαλισμένο σε ασβεστόλιθο, με κεφάλι ανθρώπου και σώμα λιονταριού.
Ήταν το μεγαλύτερο άγαλμα στον αρχαίο κόσμο με μήκος 73,5 μέτρα, πλάτος 6 μέτρα και ύψος 20,22 μέτρα. Η Σφίγγα
συνδέεται με την πυραμίδα του Χεφρήνου με μια ανυψωμένη Οδό, ενώ το γύρω συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης τον
ναό της Σφίγγας και έναν ναό μέσα στην Κοιλάδα. Κατά το Νέο Βασίλειο (18η δυναστεία, περίπου το 1500 π.Χ.) την
Σφίγγα την αποκαλούσαν Χορ-μ-ακέτ (Hor-em-akhet, στα ελληνικά, Χάρμακις) και λατρευόταν πιθανότατα ως μια τοπική
μορφή του θεού Ώρου (Horus). Η νοτιότερη πυραμίδα της Γκίζας κατασκευάστηκε για τον φαραώ Μυκερίνο ή Μενκαουρέ
(Menkaure), γιο και διάδοχο του Χεφρήνου (2532-2503 π.Χ.). Είναι η μικρότερη από τις τρεις πυραμίδες, με αρχικό ύψος
65,50 μέτρα (τώρα έχει ύψος 61 μέτρα και βάση 108,50 μέτρα) και υπήρξε πρόδρομος των μικρότερων πυραμίδων, που
θα κατασκευαζόταν κατά την πέμπτη και έκτη δυναστεία.
Ποιός κατασκεύασε τις Πυραμίδες;
Η δημοφιλέστερη θεωρία για την κατασκευή των πυραμίδων αναφέρει ότι στηρίχθηκε στην εργασία σκλάβων και
αιχμαλώτων, οι σκελετοί όμως που βρέθηκαν στην περιοχή δείχνουν ότι οι εργάτες ήταν μάλλον αιγύπτιοι γεωργοί,
που δούλευαν στο κτίσιμο των πυραμίδων κατά το χρονικό διάστημα που ο ποταμός Νείλος πλημμύριζε. Περίπου 2,3
εκατομμύρια τεμάχια λίθων (με κατά μέσο όρο περίπου 2,5 τόνων ο καθένας) έπρεπε να κοπούν, να μεταφερθούν και να
συναρμολογηθούν. Ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός Ηρόδοτος έγραψε ότι χρειάστηκαν 20 χρόνια για να κατασκευαστεί η
Μεγάλη Πυραμίδα και ότι απαιτούσε την εργασία 100.000 ανδρών, όμως μετέπειτα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι το
εργατικό δυναμικό μπορεί στην πραγματικότητα να ήταν περίπου 20.000.
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TRAVEL TIPS:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις με EGYPT AIR
• Διαμονή στο ξενοδοχείο Intercontinental
Cairo Semiramis 5* στο Κάιρο
• Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο
του Καΐρου
• Επίσκεψη στις πυραμίδες της Γκίζας
•	Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια
• Επίσκεψη στην καινούργια Βιβλιοθήκη
της Αλεξάνδρειας
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός από την
Αθήνα και όχι τοπικός ελληνόφωνος

ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑΣ
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1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση για Κάιρο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κάιρο, Ξενάγηση, Μουσείο Καΐρου, Πυραμίδες, Αγορά Χαν Ελ Χαλίλ
Η σημερινή ολοήμερη ξενάγησή μας στην πόλη θα ξεκινήσει από το αρχαιολογικό μουσείο του Καΐρου, όπου
στεγάζονται αριστουργήματα χιλιάδων χρόνων και αμύθητης αξίας από όλες τις περιόδους της Αιγυπτιακής
ιστορίας. Μεταξύ τους και τα μοναδικά ευρήματα του τάφου του Τουτ Ανκ Αμόν (Τουταγχαμών). Συνεχίζουμε
με τις επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, καθώς και με τη
Σφίγγα, που παριστάνει τον Φαραώ Χεφρίνο με σώμα λιονταριού. Σύντομη στάση στα εργαστήρια παπύρου
και αρωμάτων και συνεχίζουμε για το πολύβουο παζάρι του Χαν Ελ Χαλίλ, πνιγμένο στα χρώματα και στα
μαγαζάκια με τα είδη λαϊκής τέχνης. Χρόνος ελεύθερος για να παζαρέψτε στις αμέτρητες αγορές. Γεύμα σε
τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.

ΚΆΙΡΟ

3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο
Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που ίδρυσε το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος. Κατά τη διάρκεια
της περιήγησής μας θα δούμε την Ελληνιστική παροικία, το Ελληνικό Πατριαρχείο, το σπίτι όπου έζησε τα
τελευταία χρόνια της ζωής του ο Έλληνας ποιητής Καβάφης και τους μοναδικούς κήπους της Μοντάζα,
που περιβάλουν τα θερινά ανάκτορα του τελευταίου Αιγύπτιου βασιλιά Φαρούκ, καθώς και το φρούριο του
Μαμελούκου σουλτάνου Καϊτμπέι (Qaitbay), που κατασκευάστηκε το 1477 στα ερείπια του αρχαίου φάρου της
Αλεξάνδρειας. Ολοκληρώνουμε την περιήγησή μας στην πόλη με επίσκεψη στην καινούρια Βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας - ένα εκπληκτικό σύγχρονο αρχιτεκτονικό επίτευγμα. Γεύμα σε εστιατόριο της Αλεξάνδρειας.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Κάιρο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κάιρο, Ελεύθερη μέρα
Μια ολόκληρη μέρα ελεύθερη για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης και χρόνο για τις υπέροχες αγορές της.
Μπορείτε να περιπλανηθείτε στο Κοπτικό Κάιρο, το γραφικότερο τμήμα του παλαιού Καΐρου, με τις Κοπτικές
εκκλησίες, την συναγωγή και άλλα ιστορικά μνημεία, καθώς και στο "Ισλαμικό Κάιρο" με τα εκατοντάδες
τεμένη, τάφους, μεντρεσέδες, καραβανσεράι και οχυρώσεις. Και βέβαια, να τριγυρίσετε στις θρυλικές αγορές
της πόλης για να ψωνίσετε (μετά από το σχετικό παζάρι, φυσικά!) κοσμήματα, δερμάτινα είδη, μπαχάρια και
διάφορα σουβενίρ, αλλά και να απολαύσετε τσάι, ναργιλέ ή αραβικό καφέ σε κάποιο από τα χιλιάδες γραφικά
καφενεία της. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Κάιρο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής για την Αθήνα.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς
να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Ενδεικτικές
Πτήσεις

1η μέρα

MS 748

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΪΡΟ 13:15‘ - 14:05‘

5η μέρα

MS 747

ΚΑΪΡΟ - ΑΘΗΝΑ 09:20‘ - 12:15‘

Αναχ.: 18/6, 2, 30/7, 6, 13, 27/8, 10, 24/9 - 5 μέρες
ΑΓΟΡΆ ΧΑΝ ΕΛ ΧΑΛΊΛ

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

540
460
710

Αναχ.: 8, 22, 27/10 - 5 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

560
480
730

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: + € 200

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με EGYPT AIR •Διαμονή στο ξενοδοχείο
Intercontinental Cairo Semiramis 5* στο Κάιρο •[4 Διαν/σεις] •2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια •Μεταφορές
από/προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία •Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος •Είσοδοι σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους •Επαγγελματίες αρχηγοί-συνοδοί* •Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων •Ταξιδιωτικά
έντυπα, χάρτες •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
Δεν περιλαμβάνονται: •Βίζα Αιγύπτου: +€ 25 εκδίδεται και πληρώνεται κατά την άφιξή σας στο
αεροδρόμιο του Καΐρου •Ποτά και αναψυκτικά στην διάρκεια των γευμάτων •Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
* Το 5ήμερο αυτό πρόγραμμα έχει κοινές υπηρεσίες με το 8ήμερο πρόγραμμά μας "Αίγυπτος, Κρουαζιέρα" και ο αρχηγόςσυνοδός της εκδρομής θα ακολουθήσει το 8ήμερο πρόγραμμα από την 4η μέρα και μετά. Η μετάβαση στο αεροδρόμιο την
5η μέρα θα γίνει με συνοδεία του τοπικού μας αντιπροσώπου
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Μια σύντομη ιστορία
Παρόλο που το Κάιρο είναι μια σχετικά σύγχρονη πρωτεύουσα (τουλάχιστον με τα αιγυπτιακά δεδομένα), η ιστορία της
πόλης συνδέεται με την ιστορία της Μέμφιδας, της αρχαίας πρωτεύουσας του παλαιού βασιλείου της Αιγύπτου, που
βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νότια από το κέντρο της πόλης. Το Κάιρο ιδρύθηκε το 969 μ.Χ. για να χρησιμεύσει ως
νέα πρωτεύουσα της δυναστείας των Φατιμιδών. Κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνα, η δυναστεία των Φατιμιδών έπεσε
στον Σαλαντίν, τον πρώτο σουλτάνο της Αιγύπτου. Κατά τους επόμενους αιώνες, η κυριαρχία του Καΐρου πέρασε στους
Μαμελούκους, στους Οθωμανούς, στους Γάλλους και στους Βρετανούς. Το 1952 οι κάτοικοι του Καΐρου εξεγέρθηκαν
εναντίον των Βρετανών και απέκτησαν την ανεξαρτησία τους. Το 2011 το Κάιρο υπήρξε το επίκεντρο διαμαρτυρίας κατά
του προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους.
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ΑΊΓΥΠΤΟΣ

…ΤΑ ΜΥΣΤΉΡΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΑΏ
Κάιρο, Αρχαιολογικό Μουσείο & Πυραμίδες, Αλεξάνδρεια, Λούξορ,
Κρουαζιέρα στον Νείλο (4 Διανυκτερεύσεις) (Αμπού Σιμπέλ)

Αίγυπτος, η μυστηριώδης
Η Αίγυπτος έχει αιχμαλωτίσει πολλούς, ενώ σε άλλους άφησε μια ακόρεστη δίψα για να γνωρίσουν αυτήν τη μυστηριώδη
γη, που κατοικήθηκε κάποτε από τους Φαραώ και τον Καίσαρα και αποτέλεσε βάση για πολλές βιβλικές ιστορίες. Μια
επίσκεψη σε αυτή την υπέροχη χώρα είναι απαραίτητη για τους ιστορικούς και όχι μόνον, καθώς αποτελεί έναν από τους
πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Αφρικής. Η πρώτη εικόνα της Αιγύπτου που μας έρχεται στο νου είναι οι
πυραμίδες, ο τεράστιος όγκος των οποίων είναι πράγματι αξιοσημείωτος. Τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της χώρας είναι η
Σφίγγα και οι Πυραμίδες της Γκίζας - ιδιαίτερα η Πυραμίδα του Χέοπα, το μόνο από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου
που εξακολουθούν να υπάρχουν. Εξίσου δημοφιλής είναι ο ποταμός Νείλος - ο μακρύτερος ποταμός του κόσμου. Η
ομορφιά κατά μήκος του Νείλου είναι εκπληκτική και λίγες μέρες ταξιδιού σε αυτό το ποτάμι είναι ένας δημοφιλής τρόπος
για να γνωρίσει κανείς αυτήν την χώρα. Χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την Αίγυπτο κάθε χρόνο και πολλοί από αυτούς
κατευθύνονται προς την Κοιλάδα των Βασιλέων, όπου Φαραώ και Βασίλισσες της Αιγύπτου είχαν ταφεί από τον 11ο
αιώνα π.Χ. Τα αντικείμενα που βρέθηκαν εδώ αποτελούν μαρτυρία της ιστορίας ολόκληρης της χώρας. Το Αιγυπτιακό
Μουσείο Αρχαιοτήτων είναι ο χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν τη μεγαλύτερη συλλογή αιγυπτιακών
τεχνουργημάτων στον κόσμο - περισσότερα από 120.000 ευρήματα, ανάμεσα στα οποία 9 μούμιες που εκτίθενται στο
The Royal Mummy Room, καθώς και η συμπαγής χρυσή μάσκα του Τουταγχαμών. Η αιγυπτιακή πρωτεύουσα, το Κάιρο,
γνωστό και ως "η πόλη των χιλιάδων μιναρέδων", είναι ένας τόπος αντιθέσεων, γεμάτος αρχαία ορόσημα, περίτεχνα
τζαμιά και λαμπερούς σύγχρονους ουρανοξύστες. Η μητροπολιτική περιοχή του Καΐρου είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην
Αφρική, όπου ζουν περισσότερα από 20 εκατομμύρια άνθρωποι - μια λαοθάλασσα που συμβάλλει στο χάος της πόλης
και ταυτόχρονα στον …καρδιακό παλμό της. Πολλοί επισκέπτες βρίσκουν συναρπαστική την φρενίτιδα του Καΐρου, αλλά
όσοι έχουν αίσθηση του χιούμορ και υπομονή, τους περιμένει ένας θησαυρός εμπειριών που δεν μπορούν να βρουν
οπουδήποτε αλλού.
Πυραμίδες, ιστορική αναφορά
Οι Πυραμίδες της Γκίζας βρίσκονται σε ένα οροπέδιο στην δυτική όχθη του ποταμού Νείλου, στα περίχωρα του σύγχρονου
Καΐρου. Η αρχαιότερη και μεγαλύτερη από τις τρεις πυραμίδες, γνωστή και ως "Μεγάλη Πυραμίδα", είναι το μόνο από
τα περίφημα Επτά Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου που σώζεται μέχρι σήμερα. Κατασκευάστηκε για τον φαραώ Χέοπα
ή Χούφου, τον δεύτερο από τους οκτώ βασιλιάδες της τέταρτης αιγυπτιακής δυναστείας. Αν και ο Χέωψ βασίλευσε για 23
χρόνια (2589-2566 π.Χ.), σχετικά λίγα είναι γνωστά για εκείνον, πέραν από το μεγαλείο της πυραμίδας του. Οι πλευρές της
βάσης της πυραμίδας έχουν μήκος 230 μέτρα και το αρχικό της ύψος ήταν 147 μέτρα, καθιστώντας την, την μεγαλύτερη
πυραμίδα στον κόσμο και το ψηλότερο κτίριο του κόσμου για περισσότερα από 3.800 χρόνια. Αρχικά η Μεγάλη Πυραμίδα
ήταν καλυμμένη με πέτρες, οι οποίες δημιουργούσαν μία λεία και επίπεδη επιφάνεια. Το όλο συγκρότημα περιλαμβάνει
δύο ναούς νεκρικής λατρείας προς τιμήν του Χέοπα (έναν δίπλα στην πυραμίδα και έναν άλλον κοντά στον Νείλο), τρεις
μικρότερες πυραμίδες για τις συζύγους του, καθώς και μία μικρότερη πυραμίδα- "δορυφόρο", έναν στεγασμένο διάδρομο
που ένωνε τους δύο ναούς και μικρότερους τάφους μασταμπάδες, οι οποίοι ανήκουν σε συγγενείς ή αξιωματούχους και
βρίσκονται γύρω από την πυραμίδα. Η μεσαία πυραμίδα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη από τις πυραμίδες της Γκίζας και
ο τάφος του φαραώ Χεφρήνου ή Κχαφρέ (2558-2532 π.Χ.), γιου του Χέοπα και τρίτου φαραώ της τέταρτης αιγυπτιακής
δυναστείας. Η πυραμίδα έχει μήκος βάσης 215,50 μέτρα και ύψος 136,40 μέτρα (το αρχικό της ύψος ήταν 143,50 μέτρα).
Μια μοναδική κατασκευή που βρίσκεται μέσα στο συγκρότημα της πυραμίδας του Χεφρήνου είναι η Μεγάλη Σφίγγα,
ένα άγαλμα-φύλακας σε καθήμενη στάση, σκαλισμένο σε ασβεστόλιθο, με κεφάλι ανθρώπου και σώμα λιονταριού.
Ήταν το μεγαλύτερο άγαλμα στον αρχαίο κόσμο με μήκος 73,5 μέτρα, πλάτος 6 μέτρα και ύψος 20,22 μέτρα. Η Σφίγγα
συνδέεται με την πυραμίδα του Χεφρήνου με μια ανυψωμένη Οδό, ενώ το γύρω συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης τον
ναό της Σφίγγας και έναν ναό μέσα στην Κοιλάδα. Κατά το Νέο Βασίλειο (18η δυναστεία, περίπου το 1500 π.Χ.) την
Σφίγγα την αποκαλούσαν Χορ-μ-ακέτ (Hor-em-akhet, στα ελληνικά, Χάρμακις) και λατρευόταν πιθανότατα ως μια τοπική
μορφή του θεού Ώρου (Horus). Η νοτιότερη πυραμίδα της Γκίζας κατασκευάστηκε για τον φαραώ Μυκερίνο ή Μενκαουρέ
(Menkaure), γιο και διάδοχο του Χεφρήνου (2532-2503 π.Χ.). Είναι η μικρότερη από τις τρεις πυραμίδες, με αρχικό ύψος
65,50 μέτρα (τώρα έχει ύψος 61 μέτρα και βάση 108,50 μέτρα) και υπήρξε πρόδρομος των μικρότερων πυραμίδων, που
θα κατασκευαζόταν κατά την πέμπτη και έκτη δυναστεία.
Ποιός κατασκεύασε τις Πυραμίδες;
Η δημοφιλέστερη θεωρία για την κατασκευή των πυραμίδων αναφέρει ότι στηρίχθηκε στην εργασία σκλάβων και
αιχμαλώτων, οι σκελετοί όμως που βρέθηκαν στην περιοχή δείχνουν ότι οι εργάτες ήταν μάλλον αιγύπτιοι γεωργοί,
που δούλευαν στο κτίσιμο των πυραμίδων κατά το χρονικό διάστημα που ο ποταμός Νείλος πλημμύριζε. Περίπου 2,3
εκατομμύρια τεμάχια λίθων (με κατά μέσο όρο περίπου 2,5 τόνων ο καθένας) έπρεπε να κοπούν, να μεταφερθούν και να
συναρμολογηθούν. Ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός Ηρόδοτος έγραψε ότι χρειάστηκαν 20 χρόνια για να κατασκευαστεί η
Μεγάλη Πυραμίδα και ότι απαιτούσε την εργασία 100.000 ανδρών, όμως μετέπειτα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι το
εργατικό δυναμικό μπορεί στην πραγματικότητα να ήταν περίπου 20.000.
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ΠΥΡΑΜΊΔΕΣ ΓΚΊΖΑΣ

1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση για
Κάιρο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κάιρο, Ξενάγηση, Μουσείο Καΐρου, Πυραμίδες,
Αγορά Χαν Ελ Χαλίλ
Η σημερινή ολοήμερη ξενάγησή μας στην πόλη θα ξεκινήσει
από το αρχαιολογικό μουσείο του Καΐρου, όπου στεγάζονται
αριστουργήματα χιλιάδων χρόνων και αμύθητης αξίας από
όλες τις περιόδους της Αιγυπτιακής ιστορίας. Μεταξύ τους
και τα μοναδικά ευρήματα του τάφου του Τουτ Ανκ Αμόν
(Τουταγχαμών). Συνεχίζουμε με τις επιβλητικές Πυραμίδες της
Γκίζας, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, καθώς
και με τη Σφίγγα, που παριστάνει τον Φαραώ Χεφρίνο με
σώμα λιονταριού. Σύντομη στάση στα εργαστήρια παπύρου
και αρωμάτων και συνεχίζουμε για το πολύβουο παζάρι του
Χαν Ελ Χαλίλ, πνιγμένο στα χρώματα και στα μαγαζάκια με
τα είδη λαϊκής τέχνης. Χρόνος ελεύθερος για να παζαρέψτε
στις αμέτρητες αγορές. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο
Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που ίδρυσε
το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος. Κατά τη διάρκεια της
περιήγησής μας θα δούμε την Ελληνιστική παροικία, το
Ελληνικό Πατριαρχείο, το σπίτι όπου έζησε τα τελευταία
χρόνια της ζωής του ο Έλληνας ποιητής Καβάφης και τους
μοναδικούς κήπους της Μοντάζα, που περιβάλουν τα θερινά
ανάκτορα του τελευταίου Αιγύπτιου βασιλιά Φαρούκ, καθώς
και το φρούριο του Μαμελούκου σουλτάνου Καϊτμπέι (Qaitbay),
που κατασκευάστηκε το 1477 στα ερείπια του αρχαίου
Φάρου της Αλεξάνδρειας. Ολοκληρώνουμε την περιήγησή
μας στην πόλη με επίσκεψη στην καινούρια Βιβλιοθήκη
της Αλεξάνδρειας - ένα εκπληκτικό σύγχρονο αρχιτεκτονικό
επίτευγμα. Γεύμα σε εστιατόριο της Αλεξάνδρειας. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο Κάιρο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κάιρο - Λούξορ (Πτήση), Ξενάγηση στους Ναούς
του Καρνάκ και του Λούξορ, Επιβίβαση στο Κρουαζιερόπλοιο
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Λούξορ, τις
Θήβες της Πτολεμαϊκής περιόδου. Άφιξη και επίσκεψη στον
μεγαλειώδη ναό του Καρνάκ, τον υπόστυλο χώρο με τις 134
κολώνες, το ιερό και την ιερή καθαρτήρια λίμνη. Αποτελεί
τον πιο σημαντικό και πολυτελή ναό στις αρχαίες Θήβες,
αφιερωμένο στη λατρεία του θεού Άμωνα, στην Άνω Αίγυπτο.
Μετά το τέλος της ξενάγησης μεταφορά και τακτοποίηση στο
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Κρουαζιερόπλοιο που θα μας φιλοξενήσει για τις επόμενες
μέρες. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τον ναό του Λούξορ,
ο οποίος κάποτε ενωνόταν με τον ναό του Καρνάκ και ήταν
αφιερωμένος στην αναζωογόνηση της βασιλείας. Γεύμα,
δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Λούξορ, Δυτική Όχθη, Ξενάγηση στην Κοιλάδα
των Βασιλέων, Ντέιρ Αλ Μπαχαρί/Ναός της Χατσεπσούτ,
Απόπλους, Κρουαζιέρα
Πρωινή ξενάγηση στην δυτική όχθη του Νείλου με την
Κοιλάδα των Βασιλέων - τη νεκρόπολη των αρχαίων Θηβών,
όπου υπάρχουν περισσότεροι από 60 τάφοι, μεταξύ των
οποίων και εκείνος του Τουτ Ανκ Αμόν (Τουταγχαμών). Ο
θεός Ήλιος πέθανε στον δυτικό ορίζοντα για να ξαναγεννηθεί/
αναζωογονηθεί, στον ανατολικό ορίζοντα. Για τον λόγο αυτό
τα αρχαία αιγυπτιακά νεκροταφεία βρίσκονταν γενικά στη
δυτική όχθη του Νείλου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον
επιτάφιο ναό της Χατσεπσούτ - της μοναδικής στην ιστορία
γυναίκας Φαραώ, στο Ντέιρ αλ Μπαχάρι. Αποτελούμενη
από τρεις τεχνητές βεράντες που σταδιακά ανεβαίνουν προς
την πλαγιά, είναι πραγματικά ένα αξιοθέατο. Η τοποθεσία
του Ντέιρ αλ Μπαχάρι ήταν ιερή για την Άθωρ, τη θεά που
θηλάζει και εκτρέφει κάθε βασιλιά, συμπεριλαμβανομένου
του μυθολογικού προγόνου τους, του θεού Χόρους, στο
αρχέγονο παρελθόν της Αιγύπτου. Μετά την επίσκεψή μας
επιστροφή στο κρουαζιερόπλοιο και απόπλους. Η πλεύση
μας παράλληλα με τις καταπράσινες όχθες του Νείλου θα μας
οδηγήσει στο Εντφού. Γεύμα, δείπνο και διασκέδαση στο
πλοίο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Κρουαζιέρα, Επίσκεψη στους ναούς του Εντφού και
του Κομόμπο
Πρωινή ξενάγηση στον πιο καλοδιατηρημένο ναό της
Αιγύπτου, τον ναό του θεού Χόρους ή Ώρου στο Εντφού. Ο
ναός κατασκευάστηκε κατά την περίοδο του Πτολεμαϊκού
Βασιλείου μεταξύ 237 και 57 π.Χ. Οι επιγραφές στους τοίχους
του παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη γλώσσα, τους
μύθους και τη θρησκεία κατά την ελληνιστική περίοδο στην
Αίγυπτο. Υπάρχουν επίσης σημαντικές επιγραφές του Ιερού
Δράματος σχετικά με την παλαιά σύγκρουση μεταξύ των θεών
Χόρους και Σεθ. Συνεχίζουμε την υδάτινη διαδρομή μας με
προορισμό το Κομόμπο. Άφιξη και ξενάγηση στον μοναδικό
ναό του, που κατασκευάστηκε κατά την Ελληνορωμαϊκή
περίοδο. Στην πραγματικότητα αποτελεί σύμπλεγμα δύο
ναών, αφιερωμένων σε δύο θεούς: τον θεό-κροκόδειλο Σόμπεκ
και τον θεό-γεράκι Χαροέρις/Ώρο. Η υδάτινη διαδρομή μας

συνεχίζεται με προορισμό την Άνω Αίγυπτο και το Ασουάν.
Γεύμα, δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ασουάν, Ξενάγηση, Φράγμα Ασουάν (Προαιρετική
εκδρομή στο Αμπού Σιμπέλ)
Ξενάγηση στο Ασουάν κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε
το Μεγάλο Φράγμα, ένα γιγαντιαίο έργο της σύγχρονης
εποχής, καθώς και τον ναό της νήσου Φίλαι. Ο ναός της Ίσιδας
ήταν ένας από τους τελευταίους αρχαίους αιγυπτιακούς
ναούς που παρέμεινε ενεργός, καθώς συνέχισε να λειτουργεί
μέχρι τη βασιλεία του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού
Α΄(527-565 μ.Χ.), ο οποίος διέταξε τον αποκλεισμό όλων των
ειδωλολατρικών ναών. Εδώ ένας ιερέας της Ίσιδος με την
ονομασία Esmet-Akhom χαράζει την τελευταία ιερογλυφική
επιγραφή, που χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ.
(394 μ.Χ.). Επιστροφή στο Κρουαζιερόπλοιο. Το απόγευμα
βόλτα με παραδοσιακή φελούκα - τα χαρακτηριστικά
τοπικά ιστιοφόρα του Νείλου - με φόντο το Ασουάν για
να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα. Γεύμα, δείπνο και
διασκέδαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση.
Προαιρετική Εκδρομή στο Αμπού Σιμπέλ
Αν δεν σας ενοχλεί η πολύ πρωινή έγερση, σας προτείνουμε
να λάβετε μέρος σε μία προαιρετική οδική εκδρομή με
προορισμό έναν από τους δημοφιλέστερους αρχαιολογικούς
τόπους της Αιγύπτου, το Αμπού Σιμπέλ, 280 χιλιόμετρα
νοτιοδυτικά του Ασσουάν και 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα
με το Σουδάν.
Το Αμπού Σιμπέλ αποτελείται από δυο μεγαλοπρεπείς ναούς,
μέρος ενός συγκροτήματος επτά ναών που κατασκεύασε ο
Ραμσής Β΄ (1244-1224 π.Χ.) σε ανάμνηση της νίκης του επί
του στρατού των Χετταίων στη μάχη του Καντές. Βρίσκονται
στην δυτική όχθη της λίμνης Νάσερ, όπου μεταφέρθηκαν από
την UNESCO, όταν η κυβέρνηση της Αιγύπτου αποφάσισε
την κατασκευή ενός τεράστιου φράγματος και τη δημιουργία
αυτής της λίμνης. Ο Ραμσής Β΄ αφιέρωσε τον Μεγάλο Ναό
στον εαυτό του και στους θεούς Φθα, Ρα-Χοράκτι και ΆμμωναΡα. Στην είσοδο του ναού υπάρχουν τέσσερα αγάλματα,
20 μέτρων το καθένα, που αναπαριστούν τον Ραμσή Β΄,
καθισμένο με τα βασιλικά διαδήματα και το διπλό στέμμα της
Άνω και Κάτω Αιγύπτου. Ο Μεγάλος Ναός κατασκευάστηκε
με απόλυτη αστρονομική ακρίβεια ως προς τον υπολογισμό
των κινήσεων του ήλιου: κάθε πρωί φωτίζεται από τις ακτίνες
του ήλιου, ενώ δύο φορές τον χρόνο - 22 Φεβρουαρίου, ημέρα
των γενεθλίων του Ραμσή Β΄ και 22 Οκτωβρίου, ημέρα της
ανόδου του στον θρόνο - μια δέσμη φωτός του ανατέλλοντος
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της Γκίζας

Κάιρο

Νείλ
ο
ς

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Νε

ίλο

ς
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ποταμού Νείλου

Ασουάν

ηλίου διεισδύει μέχρι το άδυτο του τυλιγμένου στο σκοτάδι ναού και φωτίζει τα πρόσωπα των
αγαλμάτων. Στη βόρεια πλευρά του βράχου υπάρχει ένας μικρότερος ναός, ο οποίος ήταν
αφιερωμένος στη θεά της αγάπης Αθώρ και στη γυναίκα του Ραμσή, Νεφερτάρι. Επιστροφή
στο Ασουάν και ξενάγηση με το υπόλοιπο γκρουπ.
8η μέρα: Ασουάν - Κάιρο
Αποβίβαση από το πλοίο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην
Αθήνα μέσω Καΐρου.
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα
με το ενημερωτικό σας.

Ενδεικτικές
Πτήσεις

1η μέρα

MS 748

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΪΡΟ

13.15΄- 14.05΄

4η μέρα

MS 64

ΚΑΪΡΟ - ΛΟΥΞΟΡ

08.15΄- 09.15΄

8η μέρα

MS 81

ΑΣΟΥΑΝ - ΛΟΥΞΟΡ

05.10΄- 06.30΄

8η μέρα

MS 747

ΚΑΪΡΟ - ΑΘΗΝΑ

09.20΄- 12.15΄

Αναχ.: 18/6, 2, 30/7, 6, 13, 27/8, 10, 24/9 - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

879
729
1120

Αναχ.: 8, 22, 27/10 - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

899
729
1150

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: + € 270

Κόστος Προαιρετικής Εκδρομής στο Αμπού Σιμπέλ: € 100

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με EGYPT AIR •Διαμονή στο ξενοδοχείο
Intercontinental Cairo Semiramis 5* στο Κάιρο (3 Διαν/σεις) και σε Κρουαζιερόπλοιο 5* (4 Διαν/
σεις) •2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια και πλήρη διατροφή στην Κρουαζιέρα •Μεταφορές από/
προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία •Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος •Είσοδοι σε μουσεία
και αρχαιολογικούς χώρους •Επαγγελματίες αρχηγοί-συνοδοί •Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων
•Ταξιδιωτικά έντυπα, χάρτες •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Βίζα Αιγύπτου: +€ 25 εκδίδεται και πληρώνεται κατά την άφιξή σας στο
αεροδρόμιο του Καΐρου •Ποτά και αναψυκτικά στην διάρκεια των γευμάτων •Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

TRAVEL TIPS:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις με EGYPT AIR
• 2 Εσωτερικές πτήσεις Κάιρο-Λούξορ και Ασουάν-Κάιρο
• Διαμονή στο ξενοδοχείο Intercontinental Cairo Semiramis 5* στο Κάιρο
• Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου
• Επίσκεψη στις πυραμίδες της Γκίζας
•	Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια και επίσκεψη στην καινούργια Βιβλιοθήκη
• Ξενάγηση στους Ναούς του Καρνάκ και του Λούξορ
• Ξενάγηση στην Κοιλάδα των Βασιλέων, Ντέιρ Αλ Μπαχαρί/Ναός της Χατσεπσούτ
• Επίσκεψη στους ναούς του Εντφού και του Κομόμπο
• Ξενάγηση στο Ασουάν και απογευματινή βόλτα με παραδοσιακή φελούκα
• 4 διανυκτερεύσεις σε κρουαζιερόπλοιο πολυτελείας 5* με πλήρη διατροφή
• Δυνατότητα επίσκεψης στο περίφημο Αμπού Σιμπέλ
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός από την Αθήνα και όχι τοπικός ελληνόφωνος
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Πανέμορφοι κοραλλιογενείς ύφαλοι, απέραντες αμμουδιές, αμέτρητοι ορυζώνες,
κατάφυτα βουνά, ασβεστολιθικοί σχηματισμοί, αχανείς ζούγκλες, κολοσσιαία έργα,
τεράστιες πλατείες, μαυσωλεία παντοδύναμων ηγετών, φουτουριστικά έργα και
ουρανοξύστες δημιουργούν ένα πολύπλευρο μωσαικό εθίμων και πολιτισμών .
Πρόκειται για την πιο πολυπολιτισμική ήπειρο, όπου ο εξωτισμός, ο μυστικισμός
και η παράδοση της Ανατολής περιπλέκονται με τις δυτικές επιρροές και
δημιουργούν ένα μοναδικό αμάλγαμα.

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΑΣΙΑ

49

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Ασία & στη Μέση Ανατολή
ΧΌΙ ΑΝ

ΒΙΕΤΝΆΜ

Ανόι, Ταμ Κοκ, Μι Σον, Χόι Αν, Σαϊγκόν, Δέλτα Μεκόνγκ

Good morning Vietnam… Καλημέρα Βιετνάμ!!!

Το Βιετνάμ το επισκέπτεσαι όχι μόνο για να βιώσεις τις δυο πόλεις-θρύλους, το Ανόι και το Χο Τσι Μιν (Σαϊγκόν), αλλά και το Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ, κάνοντας βαρκάδα
σε καταπράσινα κανάλια με σκηνές της καθημερινής ζωής των ντόπιων να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια σου, καθώς και στο πανέμορφο Ταμ Κοκ με τα εντυπωσιακά
ασβεστολιθικά βράχια. Και πάνω από όλα, για να απολαύσεις την υπέροχη διήμερη κρουαζιέρα-εμπειρία ζωής στα σμαραγδένια νερά του περίφημου Kόλπου Χαλόνγκ, με τα
καταπράσινα βράχια και τα εντυπωσιακά σπήλαια, όχι για λίγες μόνον ώρες, αλλά όλες τις ώρες της ημέρας, του δειλινού και της νύχτας!!!
1η μέρα: Αθήνα - Ανόι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Ανόι.
2η μέρα: Ανόι
Άφιξη στο Ανόι. Καλώς ήρθατε στην γοητευτική πόλη με τα
παραδοσιακά κτίσματα και την Γαλλική αρχιτεκτονική, ένα
μοναδικό συνονθύλευμα Ανατολής και Δύσης. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος, μέχρι να μεταβούμε
σε επιλεγμένο εστιατόριο για το δείπνο καλωσορίσματος.
3η μέρα: Ανόι, Ξενάγηση, Παράσταση με Μαριονέτες στο
Νερό, Βόλτα με ποδηλατάμαξες
Η σημερινή ξενάγησή μας στην πόλη θα ξεκινήσει από την
πλατεία Μπα Ντιν (Ba Dinh), στην οποία πραγματοποιούνται
οι επίσημες τελετές της χώρας. Επίσκεψη στο επιβλητικό
Μαυσωλείο του Χο Τσι Μιν (εάν είναι ανοιχτό), τον τελευταίο
χώρο ανάπαυσης του εθνικού ήρωα και προέδρου της
χώρας (1890-1969). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την
Μονόστηλη Παγόδα με την μοναδική της αρχιτεκτονική,
που κατασκευάστηκε το 1049 από τον βασιλιά Ly Thai
Tong. Ακολουθεί επίσκεψη στο σπίτι του Χο Τσι Μιν, στο
οποίο επέλεξε να ζήσει από το 1958 έως το 1969. Είναι ένα
λιτό ξύλινο οίκημα σε πασσάλους, παρόμοιο με εκείνα των
εθνικών μειονοτήτων του Βιετνάμ, που περιβάλλεται από μια
λιμνούλα με ψάρια και υπέροχους κήπους με λουλούδια και
οπωροφόρα δέντρα. Συνεχίζουμε με τον εντυπωσιακό Ναό
της Λογοτεχνίας, που αποτέλεσε το πρώτο Πανεπιστήμιο
του Βιετνάμ. Κατασκευάστηκε τον 11ο αιώνα και είναι
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αφιερωμένος στον Κομφούκιο. Χρόνος για το μεσημεριανό
μας γεύμα και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο
Ιστορίας, όπου η χρονολογική σειρά των εκθεμάτων θα
μας δώσει την δυνατότητα να γνωρίσουμε την ιστορία
του Βιετνάμ από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι την
ημέρα κατά την οποία ο πρόεδρος Χο Τσι Μιν διάβασε την
διακήρυξη της ανεξαρτησίας που σήμανε την δημιουργία
του σημερινού κράτους. Ακολουθεί βόλτα με ποδηλατάμαξες
(cyclo) στα γραφικά σοκάκια της πόλης, τους περίφημους
"36 Δρόμους", κάθε ένας εκ των οποίων πήρε το όνομά
του από τα εμπορεύματα που παραδοσιακά πωλούνται
εκεί (υφάσματα, χειροτεχνίες, φάρμακα, καλάθια κλπ.). Θα
περάσουμε επίσης από τον ναό Νγκοκ Σον (Ngoc Son)
που βρίσκεται σε νησάκι της πανέμορφης λίμνης Χόαν
Κίεμ (Hoan Kiem) και προσεγγίζεται μέσω μιας κόκκινης
ξύλινης γέφυρας. Στο τέλος της ημέρας θα απολαύσουμε μια
συναρπαστική παράσταση με μαριονέτες στο νερό (Water
Puppetry), μια παραδοσιακή μορφή τέχνης του Βόρειου
Βιετνάμ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ανόι, Νιν Μπιν, Ταμ Κοκ (βόλτα με βάρκες),
Χόα Λου
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Νιν Μπιν
(Ninh Binh) μέσα από μια μαγευτική διαδρομή. Η
περιοχή χαρακτηρίζεται από πανέμορφα τοπία, τα οποία
περιλαμβάνουν τα σπήλαια του Ταμ Κοκ (Tam Coc) και την
αρχαία πρωτεύουσα Χόα Λου (Hoa Lu), που βρίσκεται στην
άκρη του Δέλτα του Κόκκινου ποταμού, με τους παλιούς

ναούς αφιερωμένους στους βασιλείς Dinh και Le του 10ου
αιώνα. Η επίσκεψη στο Νιν Μπιν ξεκινά με βαρκάδα στο Ταμ
Κοκ, όπου τα εντυπωσιακά ασβεστολιθικά βράχια λίγο έξω
από τους καταπράσινους ορυζώνες θυμίζουν το Γκουιλίν
στην Κίνα και τον κόλπο Χαλόνγκ στο Βιετνάμ - εξ ου και το
προσωνύμιο "Ηπειρωτικός κόλπος του Χαλόνγκ" ("Halongbay-on-land"). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον ναό Thai
Vi και την παγόδα Bich Dong. Επιστροφή στο Ανόι αργά το
απόγευμα. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ανόι - Κρουαζιέρα στον Kόλπο Χαλόνγκ
(Διανυκτέρευση εντός του πλοίου)
Πρωινή αναχώρηση για το θεαματικότερο φυσικό μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς, τον περίφημο κόλπο του
Χαλόνγκ, που θα μας προσφέρει συναρπαστικές εικόνες
και ανεξίτηλες αναμνήσεις. Φθάνοντας θα ξεκινήσουμε την
διήμερη κρουαζιέρα μας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
ανακαλύψουμε την υπέροχη ομορφιά του κόλπου με τους
παράξενου σχήματος καταπράσινους ασβεστολιθικούς
βράχους να ξεπηδούν μέσα από την σμαραγδένια θάλασσα.
Ακολουθεί γεύμα στο πλοίο και στη συνέχεια μπορούμε να
επισκεφθούμε τα εντυπωσιακά σπήλαια, να σταματήσουμε
για κολύμπι ή καγιάκ και να προσεγγίσουμε τα νησάκια για
να απολαύσουμε από κοντά την ομορφιά τους. Επιστροφή
στο πλοίο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Χαλόνγκ, Κρουαζιέρα - Ανόι - Ντα Νανγκ - Χόι Αν
Προσπαθήστε να ξυπνήσετε νωρίς το πρωί για να θαυμάσετε
την ανατολή του ήλιου με φόντο τα νησάκια του κόλπου. Η
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ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΜΑΣ:
•
•
•
•

Ανόι
Νιν Μπιν
Χόα Λου
Ταμ Κοκ

Κόλπος
Χα Λονγκ

ΛΑΟΣ

Ντα Νανγκ
Νάνγκ
Χόι Αν
Μι Σον

ΒΙΕΤΝΑΜ

ΚΑΜΠΟΤΖΗ
Κου Τσι

Χο Τσι Μιν
Μι Το

Δέλτα
Μεκόνγκ

κρουαζιέρα μας θα συνεχιστεί σήμερα σε θαυμάσιες περιοχές, όπου σχεδόν κάθε νησί και
κάθε βράχος έχει το δικό του όνομα ανάλογα με το σχήμα του, όπως Butterfly rock, Sail
Island, Fisherman's head rock, Turtle islet κλπ. Απολαμβάνουμε γεύμα (τύπου μπραντς)
καθώς το πλοίο επιστρέφει στην προβλήτα. Αποβίβαση και μεταφορά στο αεροδρόμιο
για την πτήση προς Ντα Νανγκ. Άφιξη, συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό και μετάβαση
στην αρχαία πόλη Χόι Αν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο σε επιλεγμένο τοπικό
εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Χόι Αν - Μι Σον - Χόι Αν
Πρωινή αναχώρηση για το Μι Σον, όπου θα ανακαλύψουμε τον κρυμμένο θησαυρό του
πολιτισμού των Τσαμς, που αναπτύχθηκε στην περιοχή του σημερινού Κεντρικού Βιετνάμ
από τον 4ο έως τον 14ο αιώνα. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα μερικώς κατεστραμμένων
ινδουιστικών ναών, το οποίο βρίσκεται σε μια καταπράσινη κοιλάδα που περιβάλλεται από
βουνά. Ο αρχαιολογικός χώρος του Μι Σον έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως ένα
από τα πέντε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς του Βιετνάμ. Μην χάσετε την
ευκαιρία να παρακολουθήσετε την παράσταση χορού των Αψάρας κατά τη διάρκεια της
παραμονής σας στον χώρο. Επιστροφή στο Χόι Αν για γεύμα. Στα παραδοσιακά ξύλινα
διώροφα σπίτια της γραφικής αυτής πόλης είχαν την έδρα τους Κινέζοι, Ιάπωνες και
Πορτογάλοι έμποροι από τον 17ο μέχρι τον 19ο αιώνα. Το απόγευμα θα κάνουμε έναν
περίπατο στην περίφημη ιαπωνική γέφυρα με την κεραμοσκεπή, θα δούμε τις παλιές
κατοικίες, καθώς και την αγορά που βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Του Μπον (Thu Bon),
έναν μαγικό παλιό κόσμο ανατολίτικης αίσθησης και πηγή έμπνευσης. Στην πόλη αυτή
μπορείτε επίσης να ψωνίσετε φανάρια, μετάξι ή και να σας ετοιμάσουν ρούχα στα μέτρα
σας μέσα σε μία μέρα. Χρόνος ελεύθερος για να θαυμάσετε την πόλη που φωτίζεται από
χιλιάδες πολύχρωμα φαναράκια, καθώς και την νυχτερινή αγορά δίπλα στον ποταμό.
Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Χόι Αν - Ντανάνγκ - Χο Τσι Μιν/Σαϊγκόν
Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ντανάνγκ και πτήση για την πόλη Χο Τσι Μιν, παλαιότερα
γνωστή ως Σαϊγκόν. Είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του Βιετνάμ και η δεύτερη
σημαντικότερη της χώρας, μετά το Ανόι. Άφιξη, μετάβαση σε επιλεγμένο εστιατόριο για
το γεύμα μας και στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο. Απογευματινή ξενάγηση της
πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το Μέγαρο της Επανένωσης ή Μέγαρο
της Ανεξαρτησίας. Το μεγάλο αυτό κτίριο είναι σήμερα μουσείο και αίθουσα επίσημων
δεξιώσεων. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο γαλλικός Καθεδρικός Ναός της Παναγίας
των Παρισίων, κτισμένος μεταξύ 1877 και 1883 και το Κεντρικό Ταχυδρομείο του Άιφελ,
ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα περπατήσουμε στην οδό Nguyen
Hue, περνώντας από την Γαλλική Όπερα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την αγορά Μπεν
Ταν (Ben Thanh) με τα μικρομάγαζα, ορόσημο της πόλης. Δείπνο κατά τη διάρκεια της
κρουαζιέρας μας στον ποταμό Σαϊγκόν, απολαμβάνοντας παραδοσιακή λαϊκή μουσική
πάνω στο σκάφος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Χο Τσι Μιν/Σαϊγκόν, Δέλτα Μεκόνγκ
Πρωινή αναχώρηση για το Μι Το (My Tho). Φθάνοντας, θα επιβιβαστούμε σε σκάφος

Ξενάγηση στο Ανόι
Παράσταση με Μαριονέτες στο Νερό
Βόλτα με ποδηλατάμαξες (cyclo) στους περίφημους "36 Δρόμους" του Ανόι
Βαρκάδα στο πανέμορφο Ταμ Κοκ με τα εντυπωσιακά ασβεστολιθικά βράχια και τους
καταπράσινους ορυζώνες
• Επίσκεψη στην αρχαία πρωτεύουσα Χόα Λου
• Διήμερη Κρουαζιέρα στον εκπληκτικής ομορφιάς Kόλπο Χαλόνγκ με τους καταπράσινους
βράχους διαφόρων σχημάτων και μορφών να ξεπηδούν μέσα από την σμαραγδένια
θάλασσα και όχι κουραστική ημερήσια εκδρομή από Ανόι για μείωση κόστους
• Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Μι Σον, ένα από τα πέντε μνημεία του Βιετνάμ
που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO
• Δύο διανυκτερεύσεις στην απαράμιλλης ομορφιάς πόλη Χόι Αν
• Ξενάγηση στην πόλη Χο Τσι Μιν/Σαϊγκόν
• Κρουαζιέρα με δείπνο στον ποταμό Σαϊγκόν
• Βαρκάδα στο Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ
• 3 διανυκτερεύσεις στο Ανόι σε ξενοδοχεία 4* S
• 1 διανυκτέρευση σε κρουαζιερόπλοιο στον κόλπο Χαλόνγκ
• 2 διανυκτερεύσεις στο Χόι Αν σε ξενοδοχείο 4* S
• 2 διανυκτερεύσεις στην Σαϊγκόν σε ξενοδοχείο 4* S
•	Ημιδιατροφή καθημερινά
• Πλήρης διατροφή στην κρουαζιέρα

που θα μας ταξιδέψει στον πανέμορφο ποταμό Μεκόνγκ, βλέποντας τον τρόπο ζωής και τις
συνήθειες των ντόπιων που ζουν στις όχθες του. Θα επισκεφθούμε ένα νησί της περιοχής και θα
απολαύσουμε φρέσκα τροπικά φρούτα στην καρδιά του καταπράσινου κήπου, υπό τους ήχους
παραδοσιακής νοτιοβιετναμέζικης λαϊκής μουσικής. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε σε άλλες
μικρές βάρκες και μέσα από μικρά κανάλια που σκιάζονται από κοκοφοίνικες θα επισκεφθούμε
τα τοπικά εργοστάσια επεξεργασίας καρύδας κλπ. Εκεί μπορείτε να δοκιμάσετε τσάι μελιού
και να δείτε τους ντόπιους εν ώρα εργασίας ή να κάνετε βόλτα στον κήπο. Γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο δίπλα στο ποτάμι. Το απόγευμα θα δούμε την περίφημη παγόδα α Βιν Τρανγκ (Vinh
Trang), στην οποία συνδυάζονται κινέζικα, καμποτζιανά και γαλλικά αρχιτεκτονικά στοιχεία.
Επιστροφή στη Σαϊγκόν αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Χο Τσι Μιν/Σαϊγκόν* - Πτήση για την Αθήνα (Π)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
* Σημείωση: Σε περίπτωση που η πτήση επιστροφής είναι απογευματινή, σας προτείνουμε
να λάβετε μέρος μια προαιρετική εκδρομή στο Κου Τσι, όπου θα επισκεφθούμε τα περίφημα
δαιδαλώδη υπόγεια τούνελ - ένα δίκτυο άνω των 200 χιλιομέτρων, τα οποία κατά τη διάρκεια
του πολέμου του Βιετνάμ αποτελούσαν κρησφύγετο, αλλά και ορμητήριο των Βιετκόνγκ ενάντια
στους Αμερικανούς. Μέσα σε αυτές τις υπόγειες σήραγγες υπήρχαν χώροι διαβίωσης, κουζίνες,
αποθήκες, εργοστάσια όπλων, νοσοκομεία κλπ.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Αναχ.: 14/8, *2/9 - 11 μέρες
SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ **

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο

1090

Αναχ.: 17/11
899

Επιβάρυνση μονόκλινου
Φόροι αεροδρομίων: + € 940

+ 420

+ 420

*Το πρόγραμμα εκτελείται με την αντίθετη φορά
**Για την ειδική τιμή στις 17/11 απαιτείται κράτηση έως 31/07 και κατόπιν διαθεσιμότητας
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού •3
διανυκτερεύσεις στο Ανόι σε ξενοδοχεία 4* S •1 διανυκτέρευση σε κρουαζιερόπλοιο στον κόλπο
Χαλόνγκ •2 διανυκτερεύσεις στο Χόι Αν σε ξενοδοχείο 4* S •2 διανυκτερεύσεις στην Σαϊγκόν σε
ξενοδοχείο 4* S •Ημιδιατροφή καθημερινά •Πλήρης διατροφή στην κρουαζιέρα
•Brunch στο κρουαζιερόπλοιο στον Κόλπο του Χαλόνγκ •Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους
•Μεταφορές, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Εκδρομή σε Ταμ Κοκ
και Χόα Λου •Εκδρομή και βαρκάδα στο Δέλτα του Μεκόνγκ •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων: 940 € •Βίζα πληρωτέα στο αεροδρόμιο του Ανόι
(κόστος 25 USD). Για την έκδοση της βίζας θα πρέπει να έχετε μαζί σας 2 έγχρωμες φωτογραφίες
τύπου διαβατηρίου.
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ΝΕΠΆΛ

"Η ΜΈΚΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΑΣ"
Εκεί όπου ένα μαγικό βασίλειο τοποθετείται στην σπονδυλική στήλη της διασημότερης οροσειράς της γης...
Εκεί όπου τα καλύτερα μονοπάτια πεζοπορίας του πλανήτη συναντούν την "σκέπη του κόσμου" στα Ιμαλάια...
Εκεί όπου η ζωή των μοναχών συμπληρώνεται από αρχαίες παραδόσεις, χρυσαφένιους ναούς και γοητευτικά χωριά...
Εκεί όπου τα καλύτερα πάρκα για σαφάρι της Ασίας ατενίζουν την ομορφότερη ανατολή της γης….
Εκεί ακριβώς θα βρείτε το Νεπάλ. Έναν από τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου!
Κατμαντού: Η Κατμαντού είναι η πρωτεύουσα του Νεπάλ και η μεγαλύτερη πόλη του.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 1330 μέτρων στην ομώνυμη κοιλάδα, η οποία περιλαμβάνει
δύο ακόμα σημαντικές πόλεις: την Πατάν και την Μπακταπούρ. Μοναχοί και έμποροι
διέδωσαν στην κοιλάδα της Κατμαντού εδώ και εκατοντάδες χρόνια τη θρησκεία τους,
τον βουδισμό, τον ινδουισμό και τη διδασκαλία των θιβετιανών λάμα, που σήμερα
συνυπάρχουν αρμονικά και τα θρησκευτικά κτίρια κάθε μιας εξ αυτών αποτελούν τόπο
λατρείας για όλους. Η Κατμαντού είναι μια ιστορική, αξιοθαύμαστη πόλη με καταπληκτική
αρχιτεκτονική. Εδώ, οι θρύλοι αφθονούν, οι αρχαίες παραδόσεις φυλάσσονται με ζήλο
και ταυτόχρονα αγκαλιάζουν τη σύγχρονη τεχνολογία. Το μεγαλείο του παρελθόντος
μαγεύει τον επισκέπτη, ο οποίος μπορεί να θαυμάζει ένα υπέροχα σκαλισμένο ξύλινο
παράθυρο, ένα χάλκινο γλυπτό του 18ου αιώνα ή μια πνευματικά αναζωογονητική
στούπα. Η πλατεία Ντάρμπαρ (Durbar), μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO, βρίσκεται στην καρδιά της πόλης με το παλιό παλάτι και αρκετούς ναούς
με παραστάσεις θεοτήτων και υπέροχες διακοσμήσεις σε ξύλο, πέτρα και μέταλλο. Η
κατοικία της "ζωντανής θεάς" Κουμάρι και η περίφημη οδός Φρικ (Freak street), πόλος
έλξης των χίπις κατά τη δεκαετία του ΄70, βρίσκονται πολύ κοντά. Σήμερα οι τουρίστες
1η μέρα: Αθήνα - Κατμαντού
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την πρωτεύουσα του Νεπάλ, την Κατμαντού,
την μεγαλύτερη και την πιο ανεπτυγμένη πόλη της χώρας.
2η μέρα: Κατμαντού, Πατάν
Άφιξη στην Κατμαντού, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την Πατάν ή
Λαλιτπούρ, που βρίσκεται στη νότια πλευρά του ποταμού
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προτιμούν το Τάμελ (Thamel), το οποίο έχει εξελιχθεί σε μια ακμάζουσα τουριστική
περιοχή, που προσφέρει τα πάντα: από πολυτελή έως οικονομικά ξενοδοχεία, μπαρ,
εστιατόρια με διεθνή κουζίνα κάθε είδους (ιταλική, κινέζικη, ιαπωνική, ταϊλανδέζικη,
ινδική, μεξικάνικη κλπ.), νυχτερινά κέντρα με ζωντανή μουσική, ταξιδιωτικά γραφεία,
ανταλλακτήρια συναλλάγματος, αίθουσες μασάζ, μαθήματα γιόγκα και διαλογισμού και
πολλά άλλα.
Εθνικό πάρκο Τσιτουάν: Στη νότια περιοχή του Νεπάλ, οι ζούγκλες του Εθνικού
Πάρκου Τσιτουάν (Chitwan) σας περιμένουν με εμπειρίες άγριας ζωής όπως καμία
άλλη. Λάβετε μέρος σε ένα σαφάρι άγριας πανίδας με συνοδεία έμπειρου οδηγού και
αναζητήστε την μεγαλοπρεπή βασιλική τίγρη της Βεγγάλης, τον ασιατικό ρινόκερο με
κέρατο, τους μεγάλους ασιατικούς ελέφαντες και πολλά άλλα από τα περίπου 40 είδη
άγριων ζώων του πάρκου (κροκόδειλοι, μαϊμούδες, αντιλόπες, λεοπαρδάλεις κλπ.) και
τα περίπου 450 διαφορετικά είδη πουλιών.

Μπαγκμάτι. Είναι η παλαιότερη από τις τρεις πόλεις της
κοιλάδας και μία από τις παλαιότερες γνωστές βουδιστικές
πόλεις του κόσμου, λίκνο της τέχνης και της αρχιτεκτονικής
της περιοχής. Η πλατεία της πόλης είναι ένα σύμπλεγμα
υπέροχων ναών και πέτρινων αγαλμάτων και αποτελεί
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO. Σε κάθε βήμα συναντά κανείς ένα έργο τέχνης,

που μαρτυρά την δεξιοτεχνία των ανώνυμων καλλιτεχνών
της Πατάν. Το αρχαίο παλάτι των βασιλέων και τα πέτρινα
λουτρά που σχετίζονται με διάφορους θρύλους και ιστορίες
προσελκύουν τους επισκέπτες. Ο πέτρινος ναός του θεού
Κρίσνα και το βασιλικό λουτρό με τα περίπλοκα πέτρινα και
χάλκινα γλυπτά του είναι άλλα δύο αριστουργήματα στην
ίδια περιοχή.
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ΚΑΤΜΑΝΤΟΎ

ΝΕΠΑΛ
Ποκάρα
Κατμαντού
Πάρκο
Τσιτουάν

ΠΟΚΆΡΑ

3η μέρα: Κατμαντού, Ξενάγηση πόλης, Σουαγιαμπουνάθ, Πασαπουτινάθ
Πρωινή ξενάγηση στην Κατμαντού, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε την
πλατεία Ντάρμπαρ με το παλιό παλάτι, που έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και άλλα αξιοθέατα της πόλης. Στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τον λόφο Σουαγιαμπουνάθ (Swayambhunath) με τον
ομώνυμο ναό - το σημείο απ΄ όπου ξεκίνησε η ιστορία, το μεγαλείο και η δόξα της κοιλάδας
της Κατμαντού. Πρόκειται για μια από τις πιο φημισμένες στούπες του κόσμου με ιστορία
περίπου 2000 ετών. Γνωστός επίσης και ως "Ναός των Πιθήκων", προσφέρει εξαιρετική θέα
στην κοιλάδα της Κατμαντού και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO. Συνεχίζουμε για τον υπέροχης αρχιτεκτονικής ναό Πασουπατινάθ, που
βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Μπαγκμάτι και αποτελεί επίσης μνημείο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Είναι ο πιο σημαντικός Ινδουιστικός ναός της
χώρας, αφιερωμένος στον θεό Σίβα και τόπος αποτέφρωσης των νεκρών. Πλήθος πιστών
συγκεντρώνεται εδώ καθημερινά και πολλοί περισσότεροι κατά το ετήσιο προσκύνημα του
Maha Shivratri, της νύχτας του Σίβα, τον μήνα Φεβρουάριο. Η είσοδος στον περίβολο του
ναού επιτρέπεται μόνο στους ινδουιστές, οι υπόλοιποι μπορούν να δουν καθαρά τον ναό
και τις τελετουργίες από την ανατολική όχθη του Μπαγκμάτι. Μετά την επίσκεψή μας θα
αναχωρήσουμε για την Μπακταπούρ ή Μπαντγκαόν, την "πόλη των αφιερωμένων", μία
από τις τρεις αρχαίες πρωτεύουσες του Νεπάλ, γνωστή για τη βιομηχανία κεραμικής και
υφαντικής. Η κεντρική πλατεία της πόλης, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
της UNESCO, περιλαμβάνει αναρίθμητους ναούς και άλλα αξιοθέατα, όπως η πύλη του
λιονταριού, η χρυσή πύλη, το άγαλμα του βασιλιά Bhupatindra Malla, το παλάτι των 55
παραθύρων κλπ. Τέλος θα επισκεφθούμε την Ναγκαρκότ, έναν δημοφιλή τουριστικό
προορισμό του Νεπάλ που βρίσκεται 32 χιλιόμετρα ανατολικά της Κατμαντού. Βρίσκεται
σε υψόμετρο 2.175 μέτρων και από εκεί η θέα των μεγάλων κορυφών των ανατολικών
Ιμαλαΐων είναι απλά συναρπαστική!
4η μέρα: Κατμαντού - Ποκάρα (200 χιλιόμετρα / 6-7 ώρες)
Πρωινή αναχώρηση για την Ποκάρα, τον καθρέφτη των Ιμαλάιων, μία από τις πιο γραφικές
τοποθεσίες του Νεπάλ. Η πόλη περιβάλλεται από τις χιονοσκεπείς κορυφές του ορεινού
όγκου της Αναπούρνα και υπέροχες λίμνες. Απογευματινή βόλτα με βάρκα στα ήρεμα νερά
της λίμνης Φέουα, απολαμβάνοντας το ειδυλλιακό περιβάλλον με την πυκνή βλάστηση
και επίσκεψη στον ναό Μπαράχι (Barahi), που βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της λίμνης.
5η μέρα: Ποκάρα, Ανατολή του ήλιου στον λόφο Σαρανγκότ
Η ανατολή στη στέγη του κόσμου κόβει πραγματικά την ανάσα. Τα χρώματα και η ηρεμία
της φύσης δημιουργούν έναν ξεχωριστό πίνακα. Φθάνοντας στον λόφο Σαρανγκότ
(Sarangkot), θα θαυμάσουμε και θα φωτογραφήσουμε την ανατολή του ήλιου και τις
εκπληκτικές αποχρώσεις που χαρίζει στις γύρω βουνοκορφές των Ιμαλαΐων. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο για πρωινό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε σημαντικά αξιοθέατα της
περιοχής, όπως τον καταρράκτη Devi's, τη σπηλιά Gupteshwor Mahadev, καθώς και το
πολύχρωμο παραδοσιακό παζάρι με καταστήματα κάθε είδους (υφάσματα, καλλυντικά,
κοσμήματα κλπ.), όπου βρίσκεται και ο ναός Bindhyabasini Mandir με τον λευκό τρούλο,
αφιερωμένος στη θεά Μπαγκβάτι, που ειδικά κάθε Τρίτη και Σάββατο παίρνει μια γιορτινή
όψη, καθώς συρρέουν εκεί οι πιστοί.

ΠΆΡΚΟ ΤΣΙΤΟΥΆΝ

ΕΛΣΊΝΚΙ

6η μέρα: Ποκάρα - Μπαντιπούρ - Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν
Πρωινή αναχώρηση για το Τσιτουάν με ενδιάμεση στάση στο Μπαντιπούρ, έναν οικισμό στην
κορυφή του λόφου, που έχει διατηρήσει στο ακέραιο την αρχιτεκτονική και τις παραδόσεις του.
Μετά την επίσκεψή μας συνεχίζουμε για το Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν, μια από τις μεγαλύτερες
δασικές περιοχές του Νεπάλ με τεράστια ποικιλία άγριων ζώων. Θεωρείται το καλύτερα
διαχειριζόμενο εθνικό πάρκο της Ασίας και έχει ενταχθεί στην κατάλογο της παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
7η μέρα: Εθνικό Πάρκο Τσιτουάν, Σαφάρι
Η σημερινή μέρα είναι πλήρης δραστηριοτήτων, όπως σαφάρι στη ράχη ελέφαντα για
αναζήτηση μερικών από τα περίπου 40 είδη άγριων ζώων (κροκόδειλοι, ελέφαντες,
λεοπαρδάλεις, μαϊμούδες κλπ.), μεταξύ των οποίων ο ασιατικός ρινόκερος (με το κέρατο) και
η βασιλική τίγρη της Βεγγάλης, παρακολούθηση πουλιών κλπ., καθώς και επίσκεψη σε χωριό
των Τάρου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τους ιθαγενείς της περιοχής και
να γνωρίσουμε τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής τους, ο οποίος παραμένει αναλλοίωτος
εδώ και αιώνες.
8η μέρα: Τσιτουάν - Κατμαντού
Πρωινή αναχώρηση για Κατμαντού. Φθάνοντας θα επισκεφθούμε τη στούπα Μποντνάθ
(Bodnath), τη μεγαλύτερη του Νεπάλ και μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, ένα ακόμα
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
9η μέρα: Κατμαντού - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη
αυθημερόν.
Σημειώσεις: •Τα Ελληνικά διαβατήρια θα πρέπει να έχουν εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία
εισόδου στην χώρα •Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και η σειρά των επισκέψεων πιθανόν
να αλλάξει ακόμα και επιτόπου αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη έκβασή του, χωρίς όμως
να παραληφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Ξενοδοχεία

Κατμαντού: CROWN PLAZA SOALTEE
Ποκάρα: SHANGRI LA VILLAGE - Τσιτουάν: TIGERLAND SAFARI

Αναχ.: 30 Σεπτεμβρίου, 8 Οκτωβρίου - 9 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση μονόκλινου

880
+ 320

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου
σταθμού •Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 5* (3 Διαν/σεις Κατμαντού, 2 Διαν/σεις Ποκάρα,
2 Διαν/σεις Τσιτουάν) •Ημιδιατροφή καθημερινά και πλήρης διατροφή εντός του
πάρκου (Πρόγευμα και 9 γεύματα συνολικά) •Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως
αναγράφονται στο πρόγραμμα •Τοπικοί έμπειροι ξεναγοί •Έμπειρος συνοδός από
Ελλάδα •Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: 650 €
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ΤΑΖ ΜΑΧΆΛ

ΙΝΔΙΑ - ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ
Δελχί, Αξαρντάμ, Ματούρα, Άγκρα, Φατεχπούρ Σικρί, Αμπανέρι, Τζαϊπούρ, Φρούριο Αμπέρ
Ταζ Μαχάλ: Το εμβληματικό Ταζ Μαχάλ (Taj Mahal) δεν είναι μόνον ένα αρχιτεκτονικό
αριστούργημα, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα
Νέα Επτά Θαύματα του κόσμου - είναι επίσης η διαρκής κληρονομιά μιας βασιλικής
ιστορίας αγάπης. Κατασκευάστηκε τον 15ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν
μετά τον θάνατο της αγαπημένης του συζύγου Μουμτάζ Μαχάλ, ως ο τελευταίος
χώρος ανάπαυσής της και σύμβολο της αιώνιας αγάπης του για αυτήν. Συνδυάζοντας
ισλαμικά, περσικά και οθωμανικά στοιχεία, είναι μια εκπληκτική δομή κομψών τρούλων
και ολόλευκου μαρμάρου, η οποία αλλάζει χρώμα ανάλογα με το φως - ροζ κατά
την ανατολή, λευκό μαργαριτάρι το απόγευμα και ασημί-χρυσό κατά την πανσέληνο.
Τεράστιες ποσότητες από ζαφείρια, διαμάντια, τιρκουάζ, λάπις λάζουλι, νεφρίτη και
πολλά άλλα είδη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων συγκεντρώθηκαν από ολόκληρη
την Ασία προκειμένου να διακοσμηθεί "ο τάφος που σαν αυτόν δεν είχε ξαναδεί
ανθρώπινο μάτι".
Το Παλάτι της Τζαϊπούρ: Το Παλάτι της Τζαϊπούρ (City Palace), της πρωτεύουσας του
Ρατζαστάν, κατασκευάστηκε από τον μαχαραγιά-ιδρυτή της πόλης Τζάι Σινγκ (Jai Singh
II) κατά το διάστημα 1729-1732. Η εξαιρετική αρχιτεκτονική του παλατιού αυτού και ο
εκπληκτικός διάκοσμός του, το καθιστούν ένα από τα πιο ξεχωριστά οχυρά και παλάτια
της πολιτείας. Ένα μεγάλο τμήμα του έχει μετατραπεί σε μουσείο, ενώ ένα άλλο τμήμα
του κατοικείται μέχρι σήμερα από τους απογόνους του τότε ηγεμόνα.
Βασιλικό Αστεροσκοπείο: Το 1734, το έτος ολοκλήρωσής του, το Παρατηρητήριο του
Τζάι Σινγκ ήταν το τελευταίο "φυλάκιο" της μεσαιωνικής επιστήμης. Αν και τα δεκαοκτώ

σταθερά όργανα παρατήρησης μοιάζουν περισσότερο με κατασκευές παιδικής χαράς
παρά με επιστημονικά αστρονομικά όργανα, χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση
της θέσης του ήλιου, των αστεριών και των πλανητών. Το Βασιλικό Αστεροσκοπείο
κατασκευάστηκε από τον πρώτο μαχαραγιά της Τζαϊπούρ, τον Τζάι Σινγκ, που ίδρυσε
την πόλη το 1727. Ο Τζάι Σινγκ, εκπληρώνοντας ένα δια βίου προσωπικό ενδιαφέρον για
τα μαθηματικά και την αστρονομία, δημιούργησε αντίστοιχα παρατηρητήρια στο Δελχί,
στην Τζαϊπούρ, στο Ουτζέιν, στη Ματούρα και στο Βαρανάσι. Το παρατηρητήριο της
Τζαϊπούρ είναι το μεγαλύτερο και το καλύτερα διατηρημένο όλων.
Μαυσωλείο του Χουμαγιούν: Το συγκρότημα του μαυσωλείου του Χουμαγιούν
(Humayun), του δεύτερου αυτοκράτορα δυναστείας των Μογγόλων της Ινδίας,
παραγγέλθηκε από την χήρα σύζυγό του και χρειάστηκε επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί
(1565-1571). Ο αυτοκράτορας Χουμαγιούν κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε
ταξιδέψει σε πολλές περιοχές, όπως η Περσία και η Κεντρική Ασία, και αρκετές από τις
αρχιτεκτονικές ιδέες που έφερε μαζί του από τα ταξίδια του αυτά ενσωματώθηκαν στο
κτήριο, σύμφωνα με τις οδηγίες της συζύγου του.
Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του μνημείου είναι ένα μη κανονικό οκτάγωνο με τέσσερις
μεγάλες και τέσσερις μικρές πλευρές. Στο μαυσωλείο αυτό έχουν ταφεί και άλλα μέλη
της οικογένειας του Χουμαγιούν - σήμερα υπάρχουν εκεί 150 τάφοι. Με τους διπλούς
του θόλους, το διακοσμητικό ένθετο μάρμαρο και τον τεράστιο κήπο του, αυτό το κτίριο
του 16ου αιώνα έφερε αρχιτεκτονικές καινοτομίες στην ινδομογγολική αρχιτεκτονική, η
οποία κορυφώθηκε στο Ταζ Μαχάλ σχεδόν 100 χρόνια αργότερα.

1η μέρα: Αθήνα - Δελχί
Πτήση από Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο
Δελχί.
2η μέρα: Δελχί - Αξαρντάμ - Ματούρα - Άγκρα
Άφιξη στο αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι, συνάντηση με τον αντιπρόσωπο της Manessis Travel
και αναχώρηση για την Άγκρα. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το Αξαρντάμ, την
επίγεια κατοικία του θεού, έναν Ινδουιστικό τόπο λατρείας εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής,
καθώς και την γενέτειρα του θεού Κρίσνα, τη Ματούρα, όπου θα επισκεφθούμε τον
ομώνυμο ναό. Άφιξη στην Άγκρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Άγκρα
Κατά τη διάρκεια της πρωινής μας ξενάγησης θα επισκεφθούμε το πιο διάσημο μνημείο
όχι μόνον της πόλης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, το περίφημο Ταζ Μαχάλ, καθώς
και το Κόκκινο Φρούριο της Άγκρα, γεμάτο από παιχνιδιάρες μαϊμούδες. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το Mohebet-e-Taj, μία
παράσταση με θέμα τον αιώνιο έρωτα και την κατασκευή του μοναδικού μνημείου του
Ταζ Μαχάλ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Άγκρα - Φατεχπούρ Σικρί - Αμπανέρι - Τζαϊπούρ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την "Ροζ Πόλη", την Tζαϊπούρ. Κατά τη διάρκεια της
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ΑΜΠΈΡ

ΙΝ∆ΙΑ

Αξαρντάμ

Δελχί

Ματούρα
Φρούριο Αμπέρ
Τζαϊπούρ

ΤΖΑΪΠΟΎΡ

Αμπανέρι

Φατεχπούρ
Σικρί

Άγκρα

Γεύμα στο εκπληκτικό
ΕΛΣΊΝΚΙ
Heritage Hotel Samode
Haveli στην Τζαϊπούρ,
μια περίτεχνη όαση
με εξαιρετική αρχιτεκτονική
και υπέροχα σιντριβάνια!!!
Ειδική προσφορά
μόνο από την
Μanessis!!

διαδρομής μας θα επισκεφθούμε αρχικά την Φατεχπούρ Σικρί ("Πόλη της Νίκης"), μια πόλη
Αναχ.: 29/4, 20/6, 1, 14/7, 5, 19/8, 9, 24/9 - 8 μέρες
που εγκαταλείφθηκε 14 χρόνια μετά την ίδρυσή της το 1569 από τον αυτοκράτορα Άκμπαρ.
Τιμές
κατ’
άτομο
Ακολουθεί στάση στο μικρό χωριό Αμπανέρι, όπου θα δούμε τον ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
599
ταμιευτήρα νερού (baori) με τα βαθμιαία μειούμενα σκαλοπάτια του. Συνεχίζουμε για την Δίκλινο
Tζαϊπούρ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Επιβάρυνση μονόκλινου
+ 280
5η μέρα: Τζαϊπούρ, Ανάβαση στο φρούριο της Αμπέρ με ελέφαντες, Ξενάγηση πόλης, Φόροι αεροδρομίων: 722 €
βόλτα με ποδηλατάμαξες (τελετή Αάρτι)
ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Η σημερινή μέρα θα ξεκινήσει με επίσκεψη στο φρούριο της Αμπέρ, που μέχρι το 1728
H
Εξόφληση
μπορεί
να
γίνει
και σε 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών
αποτελούσε το διοικητήριο της επαρχίας. Βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο και η προσέγγισή
του γίνεται στην πλάτη ελεφάντων! Η ξενάγησή μας θα συνεχιστεί στην ίδια την Τζαϊπούρ, Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού •6
όπου θα επισκεφθούμε το ανάκτορο της πόλης, το αστεροσκοπείο Jandar Mandar και θα Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5* •Ημιδιατροφή - πρωινό και δείπνο στα ξενοδοχεία + ένα Γεύμα
θαυμάσουμε την πρόσοψη του Χαβά Μαχάλ - ένα ασυνήθιστης αρχιτεκτονικής παλάτι με στο ξενοδοχείο Samode Haveli, προσφορά του Γραφείου μας!!! •Μεταφορές με πολυτελή
πολυάριθμα παραθυράκια, που κτίστηκε το 1799 προκειμένου οι γυναίκες της βασιλικής κλιματιζόμενα οχήματα •Επισκέψεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Είσοδοι
οικογένειας να μπορούν να παρακολουθούν την καθημερινή ζωή, χωρίς να γίνονται στους επισκεπτόμενους χώρους •Επίσκεψη στο Αξαρντάμ και την Ματούρα •Επίσκεψη στο
αντιληπτές. Η μέρα θα κλείσει με μία γραφική βόλτα με ποδηλατάμαξες στην τοπική αγορά. χωριό Αμπανέρι με τον περίφημο ταμιευτήρα νερού (baori) •Ανάβαση στο φρούριο της Αμπέρ
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάσημη τελετή (Τζαϊπούρ) με ελέφαντες •Βόλτα με ποδηλατάμαξες στην Τζαϊπούρ •Επίσκεψη στην Φατεχπούρ
Αάρτι στον ναό Birla. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Σικρί •Τοπικός ξεναγός συνεργάτης της Manessis •Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
6η μέρα: Τζαϊπούρ - Δελχί
•Ασφάλεια ταξιδιού.
Πρωινή αναχώρηση για το Δελχί. Φθάνοντας θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μία μικρή Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων: 722 € •Βίζα Ινδίας: 25 €* •Οτιδήποτε δεν
βόλτα στο κέντρο της πόλης περιμετρικά του Προεδρικού Μεγάρου και πιθανόν να υπάρχει αναγράφεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.
χρόνος για επίσκεψη στην παραδοσιακή αγορά Τζαν Πατ. Προαιρετικά, παρακολουθήστε
την υπέρλαμπρη παράσταση "Kingdom of Dreams" στο ομώνυμο θέατρο και χαλαρώστε
* Πληροφορίες για την ηλεκτρονική βίζα
στα παρακείμενα καταστήματα με διάκοσμο από όλες τις περιοχές της Ινδίας. Δείπνο.
Για την βίζα θα χρειαστούμε απαραίτητα: •Ελληνικό διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ
Διανυκτέρευση.
σε email •Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου έγχρωμη σε email •Στοιχεία ταυτότητας,
7η μέρα: Δελχί
τηλέφωνο επικοινωνίας, ονόματα γονέων.
Ένας συνδυασμός επισκέψεων ανάμεσα στο Νέο και το Παλαιό Δελχί η σημερινή μας
περιήγηση, για να γνωρίσουμε τις καλοσχεδιασμένες λεωφόρους του Νέου, αλλά και τη
ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΜΑΣ:
γοητεία των περασμένων χρόνων του Παλαιού, με τα παλάτια, τα τζαμιά και τα παζάρια,
που έρχονται σαν μια σειρά εικόνων από ιστορίες μαχαραγιάδων. Περνώντας έξω από
• Επίσκεψη στο Αξαρντάμ, την επίγεια κατοικία του θεού
το Κόκκινο Φρούριο, θα δούμε το Μεγάλο Τζαμί (Τζαμά Μαστζίντ), θα επισκεφθούμε
• Επίσκεψη στην Ματούρα, την γενέτειρα του θεού Κρίσνα
το απέριττο μνημείο αποτέφρωσης του Γκάντι (Ρατζ Γκατ), το ιστορικό παζάρι Chandni
• Επίσκεψη στην Φατεχπούρ Σικρί, την "Πόλη της Νίκης"
Chowk, το εντυπωσιακό μαυσωλείο του Μογγόλου αυτοκράτορα Χουμαγιούν, τον ναό
• Επίσκεψη στο μικρό χωριό Αμπανέρι με τον ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
Λάξμι Ναραγιάν, καθώς και το παλαιότερο ισλαμικό μνημείο της Ινδίας, τον μιναρέ
ταμιευτήρα νερού (baori)
Κουτούμπ (Qutub Minar). Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
• Ξενάγηση στην Άγκρα
8η μέρα: Δελχί - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό.
• Ξενάγηση στην Τζαϊπούρ
Άφιξη αυθημερόν.
• Ανάβαση στο φρούριο της Αμπέρ με ελέφαντες
• Βόλτα με ποδηλατάμαξες στην Τζαϊπούρ
Σημαντικές Σημειώσεις:
• Ξενάγηση στο Παλαιό και στο Νέο Δελχί
•Τα Ελληνικά διαβατήρια θα πρέπει να έχουν εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία εισόδου
• 6 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5*
στην χώρα •Κρατήσεις επιβεβαιώνονται μόνο με ηλεκτρονική αποστολή του διαβατηρίου
• Ημιδιατροφή - πρωινό και δείπνο στα ξενοδοχεία
και κατάθεση προκαταβολής •Η ροή του προγράμματος είναι ενδεικτική και η σειρά των
επισκέψεων πιθανόν να αλλάξει ακόμα και επιτόπου, χωρίς όμως να παραληφθεί κάτι από
• Ένα Γεύμα στο ξενοδοχείο Samode Haveli, προσφορά του Γραφείου μας!
τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
ΕΛΣΊΝΚΙ
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ΜΠΑΛΊ

ΤΟ ΕΞΩΤΙΚΌ "ΝΗΣΊ ΤΩΝ ΘΕΏΝ"
Το Μπαλί είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά ολόκληρου του Ινδονησιακού αρχιπελάγους. Μια επίσκεψη εδώ ενεργοποιεί τις αισθήσεις - το μεθυστικό
άρωμα του θυμιάματος και του γαρίφαλου αναδύεται στον τροπικό αέρα.
Το μικροσκοπικό αυτό νησί είναι πλούσιο σε φυσική ομορφιά, με δεκάδες αξιοθέατα και δυνατότητες δραστηριοτήτων για κάθε είδους ταξιδιώτη.
Οι surfers έρχονται για τα θρυλικά κύματα, οι πεζοπόροι μπορούν να περάσουν από ηφαιστειακές κορυφές και από ομιχλώδεις καταρράκτες και
οι ποδηλάτες μπορούν να ποδηλατούν μέσα σε καταπράσινα τοπία με ορυζώνες και παραδοσιακά χωριά.
Η πλούσια σκηνή τέχνης του νησιού είναι μια ακόμη ταξιδιωτική εμπειρία, ενώ αν επιδιώκετε την χαλάρωση, η πνευματικότητα προσθέτει
ακόμα ένα στρώμα στην μυστηριακή του γοητεία.
Η παρακολούθηση των ιερών τελετών στους θαυμαστούς ναούς είναι από τις κορυφαίες στιγμές που θα βιώσετε κατά την παραμονή σας στο Μπαλί!
1η μέρα: Αθήνα - Μπαλί
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το τροπικό νησί
της Ινδονησίας, το Μπαλί. Η οργιώδης βλάστηση, οι
καταπράσινοι κλιμακωτοί ορυζώνες, τα ηφαίστεια,
τα παραδοσιακά χωριουδάκια, τα εκπληκτικά
χειροτεχνήματα (ξυλόγλυπτα, κεραμικά, μπατίκ,
κοσμήματα, μάσκες κλπ.), οι θαυμαστοί Ινδουιστικοί
ναοί, οι πολυπληθείς εκδηλώσεις λατρείας, οι υπέροχες
παραλίες και πάνω απ΄ όλα οι ίδιοι οι Μπαλινέζοι με τα
αφοπλιστικά τους χαμόγελα, αποτελούν τα συστατικά
μιας μοναδικής ταξιδιωτικής εμπειρίας.
2η μέρα: Ούμπουντ
Άφιξη στο Μπαλί και μεταφορά στο Ούμπουντ. Εδώ
βρίσκεται συμπυκνωμένος όλος ο πολιτισμός του Μπαλί.
Η πόλη είναι κτισμένη ανάμεσα σε ορυζώνες, δάση και
χαράδρες. Με ένα όμορφο μικρό εμπορικό κέντρο, η
περιοχή προσφέρεται για ατελείωτες βόλτες, ηρεμία
και ταύτιση με την φύση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
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3η μέρα: Ούμπουντ, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα χαλάρωσης στο πανέμορφο Ούμπουντ ή επιλογή
κάποιων δραστηριοτήτων στην γύρω περιοχή.
4η μέρα: Ούμπουντ, Δάσος με μαϊμούδες, Ηφαίστειο
Κινταμάνι, Ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ - Νούσα Ντούα
Η σημερινή μέρα περιλαμβάνει επίσκεψη στο δάσος με τις
μαϊμούδες, στο ηφαίστειο Κινταμάνι και στους ορυζώνες
Τεγκαλαλάνγκ (Tegalalang). Το δάσος με τις μαϊμούδες
(Ubud Monkey Forest) βρίσκεται μέσα στο χωριό
Παντανγκτεγκάλ (Padangtegal), οι κάτοικοι του οποίου
το θεωρούν ως ένα σημαντικό πνευματικό, οικονομικό
και εκπαιδευτικό κέντρο. Υπάρχουν πολλά σημεία
ενδιαφέροντος για να εξερευνήσουν οι επισκέπτες. Μέσα
12,5 εκτάρια δάσους μπορεί κανείς να δει μερικούς
από τους περίπου 700 πιθήκους, καθώς και 186 είδη
δέντρων. Το ηφαίστειο Κινταμάνι με τη λίμνη Μπατούρ
στην καλντέρα του βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα
του νησιού. Αφού απολαύσουμε μια πανοραμική θέα
στο ηφαίστειο με την μαγευτική λίμνη, θα συνεχίσουμε
για τους περίφημους ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ, όπου θα

θαυμάσουμε το υπέροχο τοπίο των λαξευμένων βουνών
και θα δούμε τους ντόπιους να φροντίζουν τα χωράφια
τους. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο κατά τη διάρκεια της
εκδρομής. Μεταφορά στη Νούσα Ντούα στο νότιο Μπαλί
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Νούσα Ντούα, Εκδρομή στην Κούτα και στον
ναό Τάνα Λοτ
Πρωινό ελεύθερο για να χαλαρώσετε και να απολαύστε
τη θάλασσα. Το μεσημέρι θα επισκεφθούμε την
τουριστική πρωτεύουσα του νησιού, την Κούτα, με τα
άφθονα μπαράκια, τις τοπικές ταβέρνες (βαρούνγκ), τις
πολυάριθμες αγορές σε είδη ρουχισμού και όχι μόνο,
καθώς και την μεγάλη παραλία - πόλο έλξης για τους
απανταχού σέρφερς. Το απόγευμα θα θαυμάσουμε το
καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα στον εντυπωσιακό ναό Τάνα
Λοτ, ο οποίος είναι κτισμένος στην κορυφή ενός βράχου
στον Ινδικό. Το τοπίο με τον ωκεανό να "χτυπάει" τον
βράχο, τον ήλιο να παίρνει τη θέση του στο βάθος του
ορίζοντα και τις αποχρώσεις του κόκκινου να γεμίζουν
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ΟΎΜΠΟΥΝΤ

Κινταμάνι
Μπαλί
Τεγκαλαλάνγκ

ΜΠΑΛΙ

Ούμπουντ
Παντανγκτεγκάλ

Κούτα
Νούσα Ντούα

ΤΆΝΑ ΛΟΤ

το σύμπαν, είναι ότι καλύτερο για τις φωτογραφίες σας! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

ASIAN PALM CIVET

6η-8η μέρα: Νούσα Ντούα, Ελεύθερες μέρες
Ημέρες αφιερωμένες στην ξεκούραση και σε διάφορες θαλάσσιες δραστηριότητες.
Η λευκή ακρογιαλιά και η ήρεμη θάλασσα σας προκαλούν για κολύμπι, ενώ ο
κοραλλιογενής ύφαλος είναι ιδανικός για τους λάτρεις των καταδύσεων. Οικονομικές
αγορές, διασκέδαση για κάθε γούστο και γαστρονομικές απολαύσεις, συμπληρώνουν
με τον καλύτερο τρόπο τη διαμονή σας!
9η μέρα: Μπαλί - Πτήση για την Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου
σταθμού.
10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: •Η εκδρομή αυτή είναι οργανωμένη (όχι ομαδική), με κοινές υπηρεσίες
εδάφους, χωρίς συνοδό από Αθήνα •Στο αεροδρόμιο του Μπαλί θα σας περιμένει
συνεργάτης του γραφείου μας για τις μεταφορές και την ξενάγησή σας, αλλά και για να
σας συμβουλέψει και να επιλύσει κάθε σας απορία •Το Γραφείο μας έχει προ-επιλέξει
θέσεις εντός του αεροσκάφους για τα group •Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο
ξενοδοχείο είναι τα οικονομικότερα. Μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση με επιβάρυνση
(εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα) ακόμα και κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο,
πληρώνοντας τη διαφορά •Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία 5*, 4* ή αντίστοιχα
Ούμπουντ: Pita Maha 4*
Νούσα Ντούα: Inaya Putri Bali Hotel 5*

Αναχ.: 30/6, 14/8, 19/8, 9/9, 23/10, 14/11 - 10 ημέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση Μονόκλινου

Φόροι αεροδρομίων: + € 380

ΞΈΡΑΤΕ ΌΤΙ…
…ο ακριβότερος καφές στον κόσμο καλλιεργείται σε περιοχές του Μπαλί και
άλλων νησιών της Ινδονησίας (Σουμάτρα, Ιάβα Σουλαβέζι); Ένα φλιτζάνι του καφέ
Kopi Luwak κοστίζει έως και 50 δολάρια. Τη συνταγή για τον συγκεκριμένο καφέ
ανακάλυψαν σκλάβοι και η ιστορία του πηγαίνει 200 χρόνια πίσω, όταν η Ινδονησία
ήταν Ολλανδική αποικία. Η διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνει την κατάποση του
καρπού από ένα είδος άγριας γάτας - της Asian Palm Civet. Οι παραγωγοί συλλέγουν
τα κόπρανα της γάτας που περιέχουν τα κουκούτσια του καρπού, τα οποία, αφού
καθαριστούν και καβουρδιστούν, διατίθενται στο εμπόριο.
Τα γαστρικά υγρά από το στομάχι της γάτας επιδρούν στους κόκκους του καφέ

1240
+ 690

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού •2
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Ούμπουντ •5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* στην
Νούσα Ντούα •Πρωινό καθημερινά •Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο •Εκδρομή
στο δάσος με τις μαϊμούδες, στο ηφαίστειο Kινταμάνι και στους ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ
•Εκδρομή στην Κούτα και στον ναό Τάνα Λοτ.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων: 380 € •Ό,τι δεν αναγράφεται στα
περιλαμβανόμενα.

προσδίδοντάς τους πλούσιο άρωμα και εξαιρετική γεύση. Δεδομένου ότι ο Kopi
Luwak προέρχεται από κόκκους καφέ που συλλέγονται από τα περιττώματα των
ζώων, η γεύση του μπορεί να διαφέρει από τόπο σε τόπο. Ωστόσο, έχουν προκύψει
πολλές αναφορές σχετικά με την κακοποίηση της γάτας Civet για την ικανοποίηση
των απαιτήσεων της παραγωγής του Kopi Luwak. Έτσι λοιπόν, πριν προβείτε στην
αγορά του συγκεκριμένου καφέ, καλό θα είναι να ενημερωθείτε για την προέλευσή
του και για την μη βλαπτική για το ζώο μέθοδο παραγωγής του.
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ΜΟΥΣΕΊΟ ΚΑΐΡΟΥ
ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΜΑΣ:

• Πτήση από την Μπανγκόκ στο περίφημο "Ρόδο του Βορρά", το Τσιάνγκ Μάι και οδική επιστροφή
από το "Χρυσό Τρίγωνο" στην Μπανγκόκ
• Περιήγηση στην παλιά πόλη του Τσιάνγκ Μάι, που θεωρείται ένα "ζωντανό" μουσείο
• Επίσκεψη σε φάρμα ελεφάντων και βόλτα στη ζούγκλα στη ράχη ελεφάντων
• Επίσκεψη σε φάρμα με ορχιδέες
• Βόλτα με βοϊδάμαξες
• Ράφτινγκ με σχεδία μπαμπού
• Δείπνο Καντόκε με παραδοσιακούς χορούς
• Επίσκεψη στον κάτασπρο ναό Wat Rong Khun, που συμβολίζει την αγνότητα του βουδισμού
• Περιήγηση στο Τσιάνγκ Ράι, την "Πύλη προς το Χρυσό Τρίγωνο", καθώς βρίσκεται κοντά στα σύνορα
των τριών χωρών - της Ταϊλάνδης, του Λάος και της Βιρμανίας
• Επίσκεψη στους βοτανικούς κήπους και στο πριγκηπικό σαλέ
• Επίσκεψη στην βορειότερη πόλη της Ταϊλάνδης, στα σύνορα με τη Βιρμανία, το Μάε Σάι
• Επίσκεψη στο τεράστιο ιστορικό πάρκο του Σουκοτάι
• Επίσκεψη στο Πιτσανουλόκ
• Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Αγιούταγια, της παλιά πρωτεύουσα του Σιάμ
• Τρεις διανυκτερεύσεις στη Μπανγκόκ σε ξενοδοχείο 5* Double Tree By Hilton Sukhumvit ή παρόμοιο
• Λεπτομερής ξενάγηση στην Μπανγκόκ με επισκέψεις στο υπέρλαμπρο βασιλικό παλάτι, στον ναό
του Σμαραγδένιου Βούδα, στον ναό του Κεκλιμένου Βούδα και στον επιβλητικό Ναό της Αυγής,
το ορόσημο της πόλης
• Κρουαζιέρα στα κανάλια της Μπανγκόκ, απολαμβάνοντας μοναδικές εικόνες της εξωτικής πόλης
• Επίσκεψη στην περίφημη Asia Market
• Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Τσιάνγκ Ράι

ΣΟΥΚΟΤΆΙ

Μάε Σάι

Τσιάνγκ Μάι

Σουκοτάι

ποταμός Κβάι

Πιτσανουλόκ

ΤΑΪΛΑΝ∆Η

Αγιούταγια
Αγορά
Damnoen
Saduak
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Μπανγκόκ

ΤΣΙΆΝΓΚ ΡΆΙ

ΑΓΙΟΎΤΑΓΙΑ

Ομαδικά Οργανωμένα Ταξίδια στην Ασία & στη Μέση Ανατολή

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΤΑΪΛΆΝΔΗΣ
…ΣΤΟ ΧΡΥΣΌ ΤΡΊΓΩΝΟ ΤΟΥ ΟΠΊΟΥ

Τσιάνγκ Μάι, Τσιάνγκ Ράι, Σουκοτάι, Πιτσανουλόκ, Αγιούταγια, Μπανγκόκ
Με έντονα τα στοιχεία της Αυτοκρατορίας, η Ταϊλάνδη αποτελεί τον ομορφότερο συνδυασμό φυσικού πλούτου, εξωτισμού, αγορών,
παραθερισμού και ταξιδιωτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Η χώρα του μασάζ και των ανέσεων ξέρει να χαλαρώνει τους επισκέπτες της
σε τέτοιο βαθμό, που μία επίσκεψη δεν είναι ποτέ αρκετή. Επισκεφθείτε το παλάτι και τους εκπληκτικής ομορφιάς ναούς της Μπανγκόκ και
θαυμάστε την τελειότητα της αρχιτεκτονικής τους.Γνωρίστε την παλιά αυτοκρατορική πόλη Αγιούταγια, ο αρχαιολογικός χώρος της οποίας
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Νοιώστε τη μαγεία που χαρίζει το περίφημο "Χρυσό Τρίγωνο", τα
σύνορα δηλαδή των τριών χωρών (Λάος, Βιρμανία, Ταϊλάνδη), με αφετηρία το Τσιάνγκ Ράι (που θεωρείται η πύλη του). Κάντε βόλτα με
ελέφαντες, βαρκάδα με σχεδία από μπαμπού στη ζούγκλα και απολαύστε παραδοσιακούς χορούς στο Τσιάνγκ Μάι.
1η μέρα: Αθήνα - Μπανγκόκ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την
πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, την "Βενετία της Ανατολής".
2η μέρα: Μπανγκόκ - Τσιάνγκ Μάι
Άφιξη στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ και ανταπόκριση με την πτήση για το
Τσιάνγκ Μάι, το περίφημο "Ρόδο του Βορρά". Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Τσιάνγκ Μάι, Φάρμα Ελεφάντων, Ράφτινγκ, Δείπνο Καντόκε με
παραδοσιακούς χορούς
Πρωινή περιήγηση στην παλιά πόλη, που θεωρείται ένα "ζωντανό" μουσείο.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε μια φάρμα ελεφάντων για να "βοηθήσουμε"
στο πρωινό τους μπάνιο και να κάνουμε μία βόλτα στη ζούγκλα, έχοντας
ανέβει στη ράχη τους! Θα επισκεφθούμε επίσης μια τοπική φάρμα με
ορχιδέες, θα κάνουμε βόλτα με βοϊδάμαξες, καθώς και ράφτινγκ με σχεδία
μπαμπού. Απογευματινή μετάβαση στον ναό Prathat Doi με την όμορφη
θέα. Δείπνο Καντόκε με παραδοσιακούς χορούς. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Τσιάνγκ Μάι - Τσιάνγκ Ράι/Χρυσό Τρίγωνο
Πρωινή αναχώρηση για το Τσιάνγκ Ράι, την βορειότερη επαρχία της
Ταϊλάνδης, γνωστή και ως η "Πύλη προς το Χρυσό Τρίγωνο", καθώς
βρίσκεται κοντά στα σύνορα των τριών χωρών - της Ταϊλάνδης, του Λάος
και της Βιρμανίας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας θα επισκεφθούμε
τον κάτασπρο ναό Wat Rong Khun, που συμβολίζει την αγνότητα του
βουδισμού. Άφιξη στην πόλη, επίσκεψη στους βοτανικούς κήπους της
περιοχής και στο πριγκηπικό σαλέ για να απολαύσετε τη θέα προς τις
τρεις χώρες, καθώς και προς το σημείο της ένωσης των ποταμών Ρουάκ
και Μεκόνγκ. Συνεχίζουμε για το Μάε Σάι (Mae Sai), την βορειότερη
πόλη της Ταϊλάνδης, στα σύνορα με τη Βιρμανία, όπου θα έχετε την
ευκαιρία να αγοράσετε είδη λαϊκής τέχνης. Επιστροφή στο Τσιάνγκ Ράι
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ μην παραλείψετε
να επισκεφθείτε την υπαίθρια αγορά της πόλης με τους εκατοντάδες
μικροπωλητές. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Τσιάνγκ Ράι - Σουκοτάι, Επίσκεψη στο Ιστορικό πάρκο
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Σουκοτάι, το οποίο ιδρύθηκε τον
13ο αιώνα και αποτέλεσε το πρώτο πραγματικά ανεξάρτητο βασίλειο της
Ταϊλάνδης. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το τεράστιο ιστορικό πάρκο με τα
ερείπια του βασιλικού παλατιού, των 26 ναών και των πολλών αγαλμάτων
του Βούδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σουκοτάι - Πιτσανουλόκ - Αγιούταγια
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μας διαδρομής προς την Αγιούταγια θα
σταματήσουμε στο Πιτσανουλόκ, όπου θα επισκεφθούμε τον πιο σημαντικό
ναό της πόλης, τον Βατ Πρα Σρι Ραττάνα Μαχατάτ (Wat Yai). Συνεχίζουμε
για την Αγιούταγια, την παλιά πρωτεύουσα του Σιάμ, που βρίσκεται στις
όχθες του ποταμού Τσάο Πράγια (ή Μενάμ). Λέγεται ότι στην εποχή
της ήταν μια από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου και η καρδιά ενός
ακμάζοντος Σιαμέζικου βασιλείου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Αγιούταγια - Μπανγκόκ, Κρουαζιέρα στα κανάλια, Asia Market
Πρωινή επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης, ο οποίος αποτελεί
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο χώρος
αριθμεί περισσότερους από 400 πέτρινους ναούς και βουδιστικά

αγάλματα, πολλά από τα οποία θα θαυμάσουμε από κοντά. Ξεχωρίζουν
οι τρεις στούπες του Βατ Πρα Σι Σανπέτ (Wat Phra Si Sanphet), τα ερείπια
του βασικού παλατιού, ο καθιστός Βούδας και ο ναός Βατ Μαχατάτ. Μετά
το τέλος της ξενάγησης θα αναχωρήσουμε για την Μπανγκόκ. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απογευματινή κρουαζιέρα στα κανάλια της
πόλης, τα οποία δημιουργήθηκαν από τον βασιλιά Ράμα, όταν αποφάσισε
να ζήσει σε ένα νησί και έτσι η πρωτεύουσα Μπανγκόγκ να γίνει η "Βενετία
της Ανατολής". Το Μεγάλο Παλάτι και ο Ναός της Αυγής, αποτελούν τις
πρώτες εικόνες της βόλτας με το πλοιάριο, ενώ περνώντας στη συνέχεια
από τους δρόμους και τα μικρά σπίτια, θα απολαύσουμε μοναδικές εικόνες
της εξωτικής πόλης. Τέλος, θα επισκεφθούμε την περίφημη Asia Market
για να χαζολογήσουμε στην πλούσια αγορά της πόλης ή να δειπνίσουμε
(προαιρετικά) σε ένα από τα πολλά εστιατόρια της περιοχής. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μπανγκόκ, Ξενάγηση πόλης
Η σημερινή ξενάγηση της πόλης θα ξεκινήσει από το υπέρλαμπρο βασιλικό
παλάτι, το οποίο καλύπτει έκταση περίπου 220.000 τετραγωνικών
μέτρων. Μέσα από τα λευκά του τείχη βρίσκονται πολλά κτίρια ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής, ναοί με επίχρυσους δράκους, αγάλματα θεοτήτων και
τοιχογραφίες που θα σας αφήσουν άναυδους. Ακολουθεί επίσκεψη
στον ναό του Σμαραγδένιου Βούδα, ο οποίος πήρε το όνομά του από
το στολισμένο με σμαράγδια και άλλα πολύτιμα πετράδια άγαλμα του
καθιστού Βούδα (από νεφρίτη) που βρίσκεται στο εσωτερικό του. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε τον τεράστιο ναό του Ξαπλωμένου Βούδα
(Wat Pho), που στεγάζει το μήκους 45 μέτρων και ύψους 15 μέτρων χρυσό
άγαλμα του Βούδα. Τέλος, θα δούμε τον επιβλητικό Ναό της Αυγής στις
όχθες του Τσάο Πράγια, που αποτελεί ορόσημο της πόλης. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Μπανγκόκ, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη στη Μπανγκόκ και οι επιλογές σας αμέτρητες: βόλτες στην
πόλη, αγορές ή ακόμα και συμμετοχή σε κάποια προαιρετική εκδρομή
στον ποταμό Κβάι ή στην μεγάλη πλωτή αγορά Damnoen Saduak.
Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Μπανγκόκ - Πτήση για Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στην
Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, ξεναγήσεις, επισκέψεις ενδέχεται
να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι
•Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχ.: 20/6, 11, 25/7, 05, 12, 26/8, 09, 23/9, 07, 23/10,
11, 20/11 - 11 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση Μονόκλινου

1049
+ 380

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
H Εξόφληση μπορεί να γίνει και σε 12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών. Για
την εγγραφή σας παρακαλούμε να μας στείλετε ηλεκτρονικά το διαβατήριό σας.

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού •5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* σε Τσιάνγκ Μάι (2), Τσιάνγκ Ράι
(1), Σουκοτάι (1), Αγιούταγια (1) •3 διανυκτερεύσεις στη Μπανγκόκ σε ξενοδοχείο 5* Double Tree By Hilton Sukhumvit ή παρόμοιο •Ημιδιατροφή σε Τσιάνγκ
Μάι, Τσιάνγκ Ράι, Σουκοτάι και Αγιούταγια (περιλαμβάνεται ένα δείπνο Καντόκε με παραδοσιακούς χορούς στο Τσιάνγκ Μάι) •Πρωινό στο ξενοδοχείο στη
Μπανγκόκ •Μεταφορές, περιηγήσεις, είσοδοι όπου απαιτούνται βάσει προγράμματος •Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός •Ασφάλεια ταξιδιού •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων: 750 €/άτομο •Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
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ΈΛΛΑ

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Κολόμπο, Νταμπούλα, Σιγκιρίγια, Πολοναρούα, Μάταλε, Κάντυ, Φυτείες τσαγιού, Νουβάρα Ελίγια,
Θεαματική διαδρομή με τραίνο, Έλλα, Εθνικό Πάρκο Γυάλα, Γκάλλε
Το μόνο πρόγραμμα που κάνει πραγματικό Σαφάρι στη Σρι Λάνκα, με διαμονή στο Εθνικό Πάρκο Γυάλα, προσφέρει θεαματική διαδρομή με
τραίνο σε ορυζώνες και φυτείες τσαγιού και έχει διαμονή στην πανέμορφη αποικιακή πόλη Γκάλλε και όχι σε πόλεις χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η Σρι Λάνκα, το "δάκρυ της Ασίας", είναι ένα νησί που βρίσκεται νοτιανατολικά της Ινδίας και που μέχρι το 1972 ονομαζόταν Κεϋλάνη. Το ευλογημένο αυτό νησί είναι
ένας μυστηριακός, μαγευτικός προορισμός που συνεπαίρνει κάθε ταξιδιώτη. Μια χώρα απαράμιλλης ομορφιάς με πυκνή τροπική βλάστηση. Τα εθνικά πάρκα, οι
φυτείες τσαγιού και μπαχαρικών, οι παραλίες με τους κοκκοφοίνικες, οι επιβλητικοί ναοί, οι μύθοι, οι παραδόσεις χιλιάδων ετών, οι γεύσεις, το καταπληκτικό φαγητό
και πάνω απ’ όλα οι χαμογελαστοί, ευγενικοί και φιλόξενοι κάτοικοί της, συνθέτουν έναν τόπο παραδεισένιο!
1η μέρα: Αθήνα - Κολόμπο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το Κολόμπο.
2η μέρα: Κολόμπο - Νταμπούλα
Πρωινή άφιξη στο Κολόμπο και περιήγηση στην πόλη που
σφύζει από ζωή. Τα μοντέρνα κτίρια και οι επιβλητικοί
ουρανοξύστες κυριαρχούν στο αστικό τοπίο, ενώ τα
κτίρια αποικιακής αρχιτεκτονικής μαρτυρούν τη διαδοχή
των κατακτητών του νησιού - Πορτογάλοι, Ολλανδοί και
κυρίως Βρετανοί, οι οποίοι έκαναν το Κολόμπο ένα από τα
μεγαλύτερα εμπορικά τους λιμάνια στον Ινδικό. Περνάμε
από τον ιστορικό Ιππόδρομο, που σήμερα φιλοξενεί
καταστήματα με προϊόντα τσαγιού, ρούχων και τροφίμων,
την παραλιακή λεωφόρο Γκάλε Φέις Γκριν (Galle Face
Green) και τη λίμνη Μπέιρα (Beira). Θα δούμε τον Πύργο
του Ρολογιού (1857), θα κάνουμε βόλτα στην γραφική
αγορά της Πέττα (Pettah) και θα φθάσουμε στην πλατεία
της Ανεξαρτησίας με τα επώνυμα καταστήματα, τα μεγάλα
εστιατόρια και μπαρ (παραδοσιακό στέκι για ντόπιους
και τουρίστες). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την
Νταμπούλα, όπου θα επισκεφθούμε τις περίφημες σπηλιές
της, που αποτελούν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Πρόκειται για ένα μοναδικό σύμπλεγμα πέντε
σπηλαίων με έκταση μεγαλύτερη από 2.000 τετραγωνικά
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μέτρα, καλυμμένα με υπέροχες τοιχογραφίες, στις οποίες
απεικονίζονται στιγμές από τη ζωή του Βούδα. Τα σπήλαια
φιλοξενούν επίσης περί τα 150 αγάλματα του Βούδα
διαφόρων μεγεθών και στάσεων, από τα οποία ξεχωρίζει
μια κολοσσιαία μορφή του, μήκους 14 μέτρων. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νταμπούλα - Σιγκιρίγια - Πολοναρούα - Μάταλε
- Κάντυ
Πρωινή αναχώρηση για Σιγκιρίγια. Φθάνοντας θα ανεβούμε
στον περίφημο "Βράχο της Σιγκιρίγια", που αποτελεί μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για
ένα εκπληκτικό πέτρινο φρούριο ύψους 250 μέτρων, που
κατασκευάστηκε το 477 μ.Χ. και είναι γνωστό σαν "φρούριολιοντάρι". Στην κορυφή του βράχου με τα πολυεπίπεδα
πλατώματα βρίσκονται τα θεμέλια ενός τεράστιου παλατιού
με βασιλική πισίνα, λιμνούλες και κήπους που αρδεύονταν
με ένα ευφυές υδραυλικό σύστημα - ένα κολοσσιαίο
αριστούργημα του μεγάλου βασιλιά Κασυάπα. Το
σημαντικότερο όμως αξιοθέατο του βράχου αυτού είναι οι
εντυπωσιακές νωπογραφίες με τις γυμνόστηθες κοπέλες,
τις "Παρθένες της Σιγκιρίγια", ζωγραφισμένες με γήινα
χρώματα πάνω σε ασβεστοκονίαμα. Μετά την επίσκεψή
μας θα αναχωρήσουμε για την μεσαιωνική πρωτεύουσα
Πολοναρούα, η οποία επίσης περιλαμβάνεται στα μνημεία

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Εδώ θα θαυμάσουμε
τα ερείπια του παλατιού, την Αίθουσα Ακροάσεων, το
βασιλικό λουτρό, το Gal Viharaya με τα 4 υπέροχα αγάλματα
του Βούδα σε όρθια, καθιστή και ξαπλωμένη στάση, τον ναό
που φυλάσσονταν το ιερό λείψανο του δοντιού του Βούδα
(πριν μεταφερθεί στην Κάντυ) και τα ερείπια του μοναστηριού.
Συνεχίζουμε για την Κάντυ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Σρι Λάνκα. Στη διαδρομή μας θα σταματήσουμε στο
Μάταλε και θα επισκεφθούμε έναν κήπο μπαχαρικών, για τα
οποία η Κεϋλάνη ήταν και συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι
παγκοσμίως γνωστή. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη ιερή
πόλη Κάντυ, την τελευταία πρωτεύουσα των βασιλέων της
Κεϋλάνης πριν ο έλεγχος της χώρας περιέλθει στα χέρια
των Βρετανών, το 1815. Η Κάντυ, το στολίδι της κεντρικής
Κεϋλάνης, είναι μια πόλη γεμάτη θρύλους και παραδόσεις.
Περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους και στο κέντρο
της βρίσκεται μια τεχνητή λίμνη. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κάντυ - Ξενάγηση, Βοτανικοί Κήποι, Σόου
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε τους βασιλικούς
βοτανικούς κήπους Περαντενίγια (Peradeniya), που
βρίσκονται σε περίπου 6 χιλιόμετρα από την Κάντυ.
Περπατώντας μέσα στους εκπληκτικά διαμορφωμένους
χώρους τους θα δούμε πανέμορφες ποικιλίες λουλουδιών
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ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΜΑΣ:

Σιγκιρίγια
Πολοναρούα

Νταμπούλα

Μάταλε
Κάντυ
Νουβάρα
Ελίγια

Κολόμπο

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

Έλλα

Γυάλα
Γκάλλε

ΣΙΓΚΙΡΊΓΙΑ

και δέντρων όχι μόνο από τη Σρι Λάνκα, αλλά και από γειτονικές χώρες (Ινδία, Βιρμανία,
Ιαπωνία, Ιάβα κλπ.). Επιστροφή στην πόλη και βόλτα με το αυτοκίνητο περιμετρικά της
λίμνης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το παζάρι με τις πολυάριθμες χειροποίητες
κατασκευές, καθώς και τον ναό στον οποίο φυλάσσεται σε χρυσοποίκιλτη θήκη το ιερό
κειμήλιο του Δοντιού του Βούδα - ιερό προσκύνημα των απανταχού Βουδιστών. Ο ναός
βρίσκεται στο συγκρότημα του παλατιού του πάλαι ποτέ βασιλείου της Κάντυ και αποτελεί
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Οι τελετές λαμβάνουν χώρα τρεις φορές
την ημέρα: την αυγή, το μεσημέρι και το βράδυ. Κάθε Τετάρτη γίνεται ένα συμβολικό
μπάνιο του κειμηλίου με ένα φυτικό παρασκεύασμα φτιαγμένο από αρωματισμένο νερό και
ευωδιαστά λουλούδια, το οποίο στη συνέχεια διανέμεται μεταξύ των παρισταμένων, καθότι
θεωρείται ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε ένα πολιτιστικό
σόου με μουσική και χορούς, για να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο την πλούσια και
ζωντανή κουλτούρα αυτού του τόπου.
5η μέρα: Κάντυ - Φυτείες τσαγιού - Νουβάρα Ελίγια
Πρωινή αναχώρηση για τη Νουβάρα Ελίγια, με ενδιάμεση στάση σε φυτεία και σε
εργοστάσιο τσαγιού, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τη διαδικασία και τον τρόπο
παρασκευής του παγκοσμίως διάσημου Ceylon tea (τσάι Κεϋλάνης). Η τοπική οικονομία
στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές του, με τις γυναίκες της περιοχής να το συλλέγουν με
το χέρι και τους άντρες να ασχολούνται με τις εργασίες διαλογής, τυποποίησης κλπ. Θα
καταλήξουμε στην "Μικρή Αγγλία", τη Νουβάρα Ελίγια, την "Πόλη του Φωτός", μια περιοχή
που βρίσκεται μέσα σε ένα πανέμορφο ορεινό τοπίο και περιβάλλεται από καταπράσινες
κοιλάδες με φυτείες τσαγιού. Χάρη στο ήπιο, δροσερό της κλίμα και τα εύφορα εδάφη της,
υπήρξε η αγαπημένη πόλη των Βρετανών αποικιοκρατών και για τον λόγο αυτό πολλά
σπίτια της μοιάζουν με κατοικίες Αγγλικής επαρχίας. Φθάνοντας, θα απολαύσουμε το
τσάι μας κατά τον αγγλικό τρόπο (high tea) στο πολυτελές ξενοδοχείο "Grand Hotel". Στη
συνέχεια θα περπατήσουμε στους δρόμους της πόλης, θα δούμε τη λίμνη Γκρέγκορυ, θα
επισκεφθούμε το πάρκο Βικτώρια και την τοπική αγορά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νουβάρα Ελίγια - Θεαματική διαδρομή με τραίνο - Έλλα - Εθνικό Πάρκο Γυάλα
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στον σιδηροδρομικό σταθμό και θα ακολουθήσουμε μια
υπέροχη τετράωρη περίπου διαδρομή μέσα από καταπράσινες κοιλάδες, δασωμένους
λόφους, πολυάριθμους καταρράκτες, φυτείες τσαγιού και γυναίκες με πολύχρωμα σάρι,
μέχρι την Έλλα. Η μικρή αυτή κωμόπολη αποτελεί βάση για πολλές πεζοπορικές εκδρομές
στην γύρω περιοχή. Μετά την σύντομη παραμονή μας και τις επισκέψεις μας στην περίφημη
Γέφυρα των 9 αψίδων και στους Καταρράκτες Ραβάνα, θα συνεχίσουμε οδικώς για το
Εθνικό Πάρκο Γυάλα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Γυάλα
Στα νοτιοανατολικά του νησιού, ένα θαυμάσιο προστατευόμενο πάρκο έκτασης 1260
τετραγωνικών χιλιομέτρων, μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε σαφάρι με τζιπ και να
γνωρίσουμε την άγρια ομορφιά της πανίδας του - λεοπαρδάλεις, ελέφαντες, ελάφια,
τσακάλια, τεράστια ποικιλία πουλιών κλπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

• Περιήγηση στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, το Κολόμπο
• Επίσκεψη στις σπηλιές της Νταμπούλα, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO
• Άνοδος στον Βράχο της Σιγκιρίγια, το εκπληκτικό πέτρινο "φρούριο-λιοντάρι",
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO,
• Επίσκεψη στους βασιλικούς βοτανικούς κήπους Περαντενίγια με τις πανέμορφες
ποικιλίες λουλουδιών και δέντρων
• Επίσκεψη σε κήπο μπαχαρικών, για τα οποία η Κεϋλάνη ήταν και είναι
παγκοσμίως γνωστή
• Επίσκεψη στον ναό του Δοντιού του Βούδα στην Κάντυ, ιερό προσκύνημα των
απανταχού Βουδιστών
• Πολιτιστικό σόου στην Κάντυ, για να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο την
πλούσια και ζωντανή κουλτούρα αυτού του τόπου
• Επίσκεψη στην μεσαιωνική πρωτεύουσα Πολοναρούα, η οποία περιλαμβάνεται
στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO
• Επίσκεψη σε φυτεία και εργοστάσιο τσαγιού, για να μάθουμε τη διαδικασία και
τον τρόπο παρασκευής του παγκοσμίως διάσημου Ceylon tea
• Περιήγηση στην Νουβάρα Ελίγια, την αγαπημένη πόλη των Βρετανών
αποικιοκρατών
• Θεαματική τετράωρη διαδρομή με τραίνο από τη Νουβάρα Ελίγια στην Έλλα μέσα
από καταπράσινες κοιλάδες, δασωμένους λόφους, πολυάριθμους καταρράκτες,
φυτείες τσαγιού και γυναίκες με πολύχρωμα σάρι
• Σαφάρι στο Εθνικό Πάρκο Γυάλα
• Επίσκεψη στην πανέμορφη αποικιακή πόλη Γκάλλε

8η μέρα: Εθνικό Πάρκο Γυάλα - Γκάλλε
Πρωινή αναχώρηση για το νότιο τμήμα του νησιού, με προορισμό μας την πανέμορφη
αποικιακή πόλη Γκάλλε. Στη διαδρομή μας θα δούμε τους χαρακτηριστικούς ψαράδες του
νησιού, που ψαρεύουν με τον παραδοσιακό τους τρόπο, καθήμενοι πάνω σε πασσάλους μια χαρακτηριστική εικόνα της Σρι Λάνκα, που δεν λείπει από κανένα φωτογραφικό άλμπουμ.
Φθάνοντας στο Γκάλλε θα επισκεφθούμε το Φρούριο της πόλης, το οποίο κατασκευάστηκε
από τους Πορτογάλους και στη συνέχεια επεκτάθηκε από τους Ολλανδούς. Περπατώντας
στα δρομάκια του θα δούμε την Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική να ενώνεται με το τροπικό
περιβάλλον και τις παραδόσεις της Νότιας Ασίας δημιουργώντας μια ζωντανή ατμόσφαιρα
και θα ανακαλύψουμε στοιχεία μιας κληρονομιάς που διατηρήθηκε για περισσότερους από 3,5
αιώνες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Γκάλλε - Κολόμπο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση μας για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου
σταθμού. Άφιξη αυθημερόν ή την επόμενη μέρα, αναλόγως με τις ώρες πτήσεων.
Σημειώσεις: •Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την
καλύτερη έκβασή του •Το πρόγραμμα μπορεί να έχει 10ήμερη διάρκεια λόγω των πτήσεων
•Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Προτεινόμενα ξενοδοχεία 4*

Habarana Cinnamon Lodge - www.cinnamonhotels.com
Kandy Cinnamon Citadel - www.cinnamonhotels.com
Nuwara Eliya Jetwing St.Andrews - www.jetwinghotels.com
Yala Cinnamon Wild - www.cinnamonhotels.com
Galle Hikka Tranz by Cinnmon - www.cinnamonhotels.com

Αναχ.: 19/6, 11/7, 14/8, 1/9, 25/10 - 9,10 μέρες (αναλόγως των πτήσεων)
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση Μονόκλινου

990
+ 340

*Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για επιβεβαιωμένες κρατήσεις έως 9 Απριλίου και κατόπιν διαθεσιμότητας

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού
•Ξενοδοχεία 4* •Ημιδιατροφή •Μεταφορές, εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
•Είσοδοι στις σπηλιές της Νταμπούλα, στον Βράχο της Σιγκιρίγια, στους βοτανικούς κήπους
Περαντενίγια, σε κήπο μπαχαρικών στο Μάταλε, στον ναό του Δοντιού του Βούδα στην Κάντυ,
σε φυτεία και εργοστάσιο τσαγιού, στο Εθνικό Πάρκο Γυάλα •Πολιτιστικό σόου στην Κάντυ
•Εισιτήρια τραίνου •Ασφάλεια αστικής ευθύνης •Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, ιατροφαρμακευτική
ασφάλεια, είσοδοι: € 690 •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό,
προτεινόμενο κλπ.
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ΣΑΚΡ ΚΕΡ, ΠΑΡΙΣΙ

JW MARRIOTT MARQUIS HOTEL 5*

Το ξενοδοχείο JW Marriott Marquis Hotel βρίσκεται σε μία
προνομιακή τοποθεσία, πολύ κοντά στο Dubai Mall και το Mall
of the Emirates, δίπλα στο σταθμό Business Bay του Μετρό
και ακριβώς δίπλα από την νέα επέκταση του Dubai Water Canal.
Επιπλέον, η απόσταση με τα πόδια από το Burj Khalifa είναι
μόλις 30΄ με τα πόδια. Στεγάζεται σε 2 εμβληματικούς πύργους
και προσφέρει το μοναδικό Saray Spa and Health Club, καθώς
και μία εντυπωσιακή ποικιλία από 14 βραβευμένα εστιατόρια,
lounge και μπαρ.Τα 1608 πολυτελή και ευρύχωρα δωμάτια
του ξενοδοχείου, κομψά σχεδιασμένα, διαθέτουν μοντέρνα
διακόσμηση, επίπεδη οθόνη, γραφείο και μπάνιο με βαθιά
μπανιέρα και όλα τα είδη περιποίησης. Στο ξενοδοχείο θα βρείτε
επίσης και μία εξωτερική πισίνα.
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ΝΤΟΥΜΠΆΙ

& ΣΑΦΆΡΙ ΣΤΗΝ ΈΡΗΜΟ

ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΊΑΣ ΠΤΉΣΕΙΣ ΤΗΣ EMIRATES
Ένας νέος, ραγδαία αναπτυσσόμενος προορισμός, με μεγάλες επιρροές από την δυτική αρχιτεκτονική των ουρανοξυστών
και της παράδοσης που του χαρίζει η αραβική ταυτότητά του. Το Ντουμπάι θα το βρείτε κάπου ανάμεσα στην αναζήτηση
του παραδοσιακού και του πρωτοποριακού, της πληθώρας των αγορών, των μοναδικών υπηρεσιών των υπερπολυτελών
ξενοδοχείων, της αγαλλίασης της θάλασσας και της περιπέτειας με σαφάρι στην έρημο!
1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπάι
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ντουμπάι. Άφιξη, μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο JW MARRIOTT MARQUIS DUBAI
5* lux (www.marriott.com), το οποίο βρίσκεται σε μία προνομιακή
τοποθεσία, πολύ κοντά στο Dubai Mall και το Mall of the Emirates, δίπλα
στο σταθμό Business Bay του Μετρό και ακριβώς δίπλα από την νέα
επέκταση του Dubai Water Canal. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ντουμπάι, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Διασχίζοντας τη
διάσημη λεωφόρο Ζαΐντ με τους 250 ουρανοξύστες, θα θαυμάσουμε τον
ύψους 804 μέτρων Μπουρτζ Χαλίφα ή Μπουρτζ Ντουμπάι (το ψηλότερο
κτίριο στον κόσμο), καθώς και την Ντουμπάι Φρέιμ, την ψηλότερη
"κορνίζα" στον κόσμο, την οποία συνθέτουν δύο πύργοι ύψους 150
μέτρων που συνδέονται με μια γυάλινη γέφυρα στην κορυφή τους. Η
"κορνίζα" αυτή είναι διακοσμημένη με ένα χρυσό μοτίβο προς τιμήν
της EXPO 2020. Με κατεύθυνση την περιοχή Μπαστακία, φθάνουμε
στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης, το οποίο και επισκεπτόμαστε.
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο κανάλι Ντουμπάι Κρικ, το οποίο
διασχίζουμε με παραδοσιακές βάρκες για να περάσουμε απέναντι,
στην περιοχή Μπουρ Ντουμπάι και να επισκεφθούμε τις περίφημες
αγορές των μπαχαρικών και του χρυσού. Μετά τη στάση για γεύμα, θα
μεταβούμε στην παραλιακή περιοχή της Τζουμέιρα, όπου θα έχουμε
την ευκαιρία να φωτογραφήσουμε το διάσημο ξενοδοχείο Μπουρζ αλ
Αράμπ (Burj al Arab), που θυμίζει ιστιοφόρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και χρόνος για βόλτα στο επιβλητικό Dubai Mall με το ενυδρείο του και
τα σιντριβάνια με τα νερά που χορεύουν. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ντουμπάι, Σαφάρι στην έρημο με 4x4, Βεδουίνικη βραδιά
Πρωινό ελεύθερο για να χαρείτε τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ή
για περαιτέρω εξερεύνηση του Ντουμπάι. Το απόγευμα μια όμορφη
διαδρομή θα μας οδηγήσει έξω από την πολύβουη πόλη, με κατεύθυνση
τα σύνορα με το Ομάν, όπου το τοπίο αρχίζει να παίρνει ένα καστανό
χρώμα από τους αμμόλοφους της ερήμου. Συγκέντρωση όλων των
τζιπ για αναμνηστική φωτογραφία πριν το ξεκίνημα μιας διαφορετικής
δραστηριότητας, που μοιάζει σαν να κάνει κανείς σέρφινγκ στα κύματα.
Οι πτήσεις μας

Ακολουθεί στάση σε εκτροφείο καμήλων και ενώ ο ήλιος έχει ήδη
αρχίσει να δύει και να παίζει με τα χρώματα της άμμου, μας δίνεται η
ευκαιρία για υπέροχες φωτογραφίες με φόντο την έρημο. Στη συνέχεια
θα κατευθυνθούμε σε βεδουίνικες τέντες, όπου θα γευθούμε αραβικά
εδέσματα και θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς χορούς. Έξω
από τις τέντες θα μπορέσουμε επίσης να κάνουμε βόλτα με καμήλες
και σέρφινγκ με ιστιοσανίδα στην άμμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ντουμπάι, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα στο Ντουμπάι για βόλτες και αγορές. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ντουμπάι, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα για χαλάρωση στη θάλασσα ή για επισκέψεις πολυκαταστημάτων
και του υπέροχου ξενοδοχειακού Αραβικού συγκροτήματος Μαντινάτ.
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Wafi Μall - θαυμαστό για το
παραδοσιακό του χρώμα, αφού χωρίζεται σε τμήματα διακοσμημένα με
στοιχεία από την Αίγυπτο, το Μαρόκο, την Τυνησία και άλλες αραβικές
χώρες. Προτείνουμε επίσης το Μall of the Emirates, αντιπροσωπευτικό
δείγμα εμπορικού κέντρου τύπου Αμερικής, γνωστό για τη χιονοδρομική
του πίστα - το Ski Dubai είναι το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο εσωτερικού
χώρου στη Μέση Ανατολή. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μία βόλτα
στο σουκ Μαντινάτ Τζουμέιρα (Madinat Jumeirah) για να απολαύσετε
την όμορφη θέα στα κανάλια του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, να
φωτογραφήσετε το Μπουρζ αλ Αράμπ και να χαλαρώσετε πίνοντας το
ποτό σας σε ένα από τα πολυάριθμα μαγαζάκια ή να δοκιμάσετε Sisha
(ναργιλέ με γεύση μήλου) στον αμφιθεατρικό χώρο της μονάδας, καθώς
επίσης και να περπατήσετε στην Ντουμπάι Μαρίνα. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ντουμπάι - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στην
Αθήνα. Άφιξη αυθημερόν.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά χωρίς να παραλειφθεί κάτι.

1η μέρα

EK 210

ΑΘΗΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ

18:05' - 23:35'

6η μέρα

EK 209

ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΘΗΝΑ

10:50' - 15:00'

Αναχ.: 16, 30 Ιουλίου, 6, 13, 20, 27 Αυγούστου, 3 Σεπτεμβρίου - 6 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

725
425
1025

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: + € 375

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΑΪ-ΑΘΗΝΑ με EMIRATES •Πέντε διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο JW MARRIOTT MARQUIS
DUBAI 5*dlx •Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά •Ξενάγηση μισής ημέρας στο Ντουμπάι •Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και μπάρμπεκιου •Μεταφορές από/προς το
αεροδρόμιο •Συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας ή τοπικός ελληνόφωνος συνοδός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, ανάκτορα και λοιπά αξιοθέατα •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, ποτά/αναψυκτικά κλπ. •Ό,τι δεν αναγράφεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. •Ο δημοτικός φόρος πληρώνεται αποκλειστικά από τους πελάτες κατά την είσοδο στο ξενοδοχείο και
είναι € 5 (ανά δωμάτιο/ανά διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 5*).

Ταξιδιωτικά έγγραφα: Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ
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ΠΈΤΡΑ

ΈΝΑ ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΌΝΟ

ΠΑΝΌΡΑΜΑ ΙΟΡΔΑΝΊΑΣ

ΤΑ ΑΡΧΑΊΑ ΘΑΎΜΑΤΑ, ΤΑ ΚΆΣΤΡΑ, Η ΝΕΚΡΆ ΘΆΛΑΣΣΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΚΆΝΥΟΝ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΊΑΣ!
Αμμάν, Γέρασα, Κάστρο Αζλούν, Μάνταμπα, Όρος Νέμπο, Κάστρο Κεράκ, Πέτρα, Ουάντι Ραμ, Νεκρά Θάλασσα (Κάνυον ελ Μουτζίμπ)

Ξέρατε ότι……το Ουάντι ελ Μουτζίμπ (Wadi el Mujib) βρίσκεται στα ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας και είναι γνωστό ως το "Γκραν Κάνυον της Ιορδανίας";
Το εκπληκτικής ομορφιάς αυτό φαράγγι προσφέρεται για πεζοπορία και είναι πολύ δημοφιλές σε εκείνους που αναζητούν μια περιπετειώδη δραστηριότητα στην μαγευτική αυτή
χώρα. Το Wadi Mujib Siq Trail είναι ένα μονοπάτι πεζοπορίας κατά μήκος του ποταμού, ανάμεσα σε πανύψηλους βράχους από ψαμμίτη. Από τα γύρω βουνά ρέουν πολλά ποτάμια,
εξασφαλίζοντας παροχή νερού καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Η περιοχή αυτή φιλοξενεί περισσότερα από 300 είδη φυτών, 10 είδη σαρκοφάγων και πολλά είδη πτηνών.
1η μέρα: Αθήνα - Αμμάν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμμάν. Άφιξη
στην δυναμική πρωτεύουσα - σύγχρονη και αρχαία μαζί - που απλώνεται σε δεκαεννέα
λόφους. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αμμάν - Γέρασα - Κάστρο Αζλούν - Αμμάν
Η σημερινή ξενάγησή μας στο Αμμάν αρχίζει από την Ακρόπολη, όπου θα δούμε τα ερείπια του
ναού του Ηρακλή, βυζαντινές εκκλησίες και το ανάκτορο των Ομεϋαδών. Στο πολυσύχναστο
κέντρο της πόλης θα δούμε το ρωμαϊκό θέατρο, το ωδείο και το υπέροχο τζαμί του βασιλιά
Αμπντουλάχ (εξωτερικά). Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα Γέρασα (Jerash), την Αντιόχεια
επί Χρυσορρόη, την πιο καλοδιατηρημένη ελληνορωμαϊκή πόλη της Δεκάπολης, η οποία
ανακαλύφθηκε το 1806. Κρυμμένη για αιώνες κάτω από την άμμο, η "πόλη των 1.000 κιόνων"
όπως αποκαλείται, αποτελεί ένα μεγαλειώδες επαρχιακό αστικό κέντρο της Μέσης Ανατολής.
Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στον εκτεταμένο αρχαιολογικό αυτό χώρο θα δούμε την
οβάλ πλατεία, την οδό με την κιονοστοιχία, τα θέατρα, το νυμφαίο, τον ναό της Αρτέμιδος κ.ά.
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας μέσα από πευκοδάση και ελαιώνες θα φθάσουμε στο περίτεχνο
κάστρο Αζλούν, που κατασκευάστηκε το 1184 για να ελέγχει τα μεταλλεία σιδήρου και τους
τρεις κύριους δρόμους που οδηγούσαν στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Επιστροφή στο Αμμάν.
Διανυκτέρευση.
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3η μέρα: Αμμάν - Μάνταμπα - Όρος Νέμπο - Κάστρο Σταυροφόρων Κεράκ - Πέτρα
Πρωινή αναχώρηση για τη Μάνταμπα, που αποτελεί το σημαντικότερο χριστιανικό κέντρο της
Ιορδανίας με τον ορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου και τον πρώτο χάρτη των Αγίων Τόπων
που κατασκευάστηκε το 560 μ.Χ. και αποτελεί το ψηφιδωτό του δάπεδο. Επόμενος σταθμός
μας το Όρος Νέμπο, το μέρος όπου στάθηκε ο Μωυσής και ατένισε την Γη της Επαγγελίας και
τη Νεκρά Θάλασσα. Συνεχίζουμε μέσω του υπέροχου φαραγγιού Ουάντι ελ Μουτζίμπ για το
επιβλητικό κάστρο των Σταυροφόρων του Κεράκ, που κατασκευάστηκε το 1142 και δεσπόζει
στην γύρω περιοχή. Μετά την επίσκεψή μας συνεχίζουμε για την Πέτρα, έναν από τους πιο
εντυπωσιακούς αρχαιολογικούς χώρους της Μέσης Ανατολής. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πέτρα, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση του αρχαιολογικού χώρου της
Πέτρας, που υπήρξε πρωτεύουσα του νομαδικού λαού των Ναβαταίων. Η ροδοκόκκινη πόλη
που λαξεύτηκε στους βράχους πριν περίπου 2000 χρόνια, ψηφίστηκε πρόσφατα ως ένα
από τα σύγχρονα επτά θαύματα του κόσμου και έχει κηρυχθεί από την UNESCO μνημείο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Περπατώντας στο στενό φαράγγι (Σικ) θα φθάσουμε
στο εντυπωσιακό Θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ), το πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο της Πέτρας.
Θα δούμε επίσης τον δρόμο των προσόψεων, τους βασιλικούς τάφους, την βυζαντινή εκκλησία
και την ρωμαϊκή πλευρά της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
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ΟΥΆΝΤΙ ΡΑΜ

Κάστρο
Αζλούν
Γέρασα
Αμμάν
Όρος Νέμπο
Μάνταμπα
Μάταμπα
Νεκρά Θάλασσα
Κεράκ

ΙΟΡ∆ΑΝΙΑ
Πέτρα

Ουάντι Ραμ

ΑΜΜΆΝ

5η μέρα: Πέτρα - Ουάντι Ραμ
Πρωινή αναχώρηση για το Ουάντι Ραμ, την "Κοιλάδα του Φεγγαριού", την έρημο του Λόρενς
της Αραβίας. Φθάνοντας θα οδηγηθούμε στο εσωτερικό του Ουάντι Ραμ με Jeep 4x4, για ένα
μοναδικό σαφάρι στην πολύχρωμη άμμο και τα βουνά από γρανίτη, όπου ο Λόρενς είδε τους
"Επτά Στύλους της Σοφίας". Η σημερινή μας διανυκτέρευση θα γίνει σε πολυτελείς σκηνές
στην έρημο.

ΝΕΚΡΆ ΘΆΛΑΣΣΑ

Ενδεικτικά ξενοδοχεία (ή παρόμοια)

Αμμάν: Τhe Regency Palace Hotel ή παρόμοιο / Πέτρα: Old village Resort Hotel ή παρόμοιο
Ουάντι Ραμ: Sun City Camp ή παρόμοιο / Νεκρά Θάλασσα: Holiday inn Dead sea resort ή παρόμοιο

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο

Αναχ.: 20/06
6 μέρες

Αναχ.: 16/07
7 μέρες

Αναχ.: 06/06
8 μέρες

610

740

780

Αναχ.: 01/08,
13/08, *24/10
8 μέρες
830
+ 270

6η μέρα: Ουάντι Ραμ - Νεκρά Θάλασσα
Επιβάρυνση Μονόκλινου
+ 190
+ 250
+ 280
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για τη Νεκρά Θάλασσα - μια μεγάλη λίμνη, που βρίσκεται 423
ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, το χαμηλότερο δηλαδή σημείο της γης. Καθώς *Επιβάρυνση για τις 24/10: 40 €
η περιεκτικότητα σε αλάτι φθάνει το 34,2% (9,6 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αλάτι
από τον ωκεανό), καμία μορφή ζωής δεν μπορεί να επιζήσει μέσα στο νερό και κανένα Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Royal Jordanian •Διαμονή σε
αντικείμενο να βυθιστεί στα μυστηριακά της βάθη, εξ ου και το όνομα Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη ξενοδοχεία 5* και σε πολυτελείς σκηνές στο Ουάντι Ραμ •Ημιδιατροφή καθημερινά •Μεταφορές,
ξεναγήσεις, είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους, όπως αναγράφονται στο
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
πρόγραμμα •Τζιπ σαφάρι (2 ώρες) στο Ουάντι Ραμ •Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός •Ασφάλεια
αστικής ευθύνης •Ταξιδιωτικά έντυπα, χάρτες.
7η μέρα: Νεκρά Θάλασσα, Ελεύθερη μέρα ή Προαιρετική εκδρομή στo Κάνυον ελ Μουτζίμπ
Δεν περιλαμβάνονται: •Φιλοδωρήματα, τοπικοί φόροι •Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή
(Wadi el Mujib)
προτεινόμενο.
Μη χάσετε σήμερα την ευκαιρία να "κολυμπήσετε" και να γνωρίσετε τις ιαματικές ιδιότητες
του αργίλου και της λάσπης, που δίνουν στο δέρμα όμορφη αίσθηση και ωφελούν το σώμα
ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΜΑΣ:
με πολλαπλούς τρόπους! Εναλλακτικά σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στο Ουάντι
ελ Μουτζίμπ (Wadi el Mujib), ένα μοναδικής ομορφιάς φαράγγι. Το μονοπάτι ξεκινά από το
• Διαμονή στην πιο εντυπωσιακή έρημο του κόσμου στο Ουάντι Ραμ, σε πολυτελείς
Κέντρο Επισκεπτών κοντά στη Γέφυρα του Μουτζίμπ. Περπατώντας στον διάδρομο πάνω
σκηνές και "Σαφάρι" με Jeep 4x4
από το φράγμα, θα ακολουθήσετε την πορεία του ποταμού ανάμεσα σε ψηλούς βράχους από
ψαμμίτη μέχρι τη βάση ενός μεγάλου καταρράκτη. Ανάλογα με τις εποχιακές βροχοπτώσεις
στο φαράγγι μπορεί να υπάρχουν βάθρες αρκετά βαθιές για κολύμπι.

• Διαμονή στην Πέτρα και ξενάγηση στον αρχαιολογικό της χώρο - μια πόλημνημείο ενός αξιοθαύμαστου πολιτισμού

8η μέρα: Νεκρά Θάλασσα - Αμμάν - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Αμμάν και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.

• Διαμονή στη Νεκρά Θάλασσα - ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ακαταμάχητα
φυσικά τοπία του κόσμου

Σημειώσεις: •Τα 7ήμερα προγράμματα έχουν μία διανυκτέρευση στην Πέτρα •Στα 6ήμερα
προγράμματα δεν περιλαμβάνεται το Ουάντι Ραμ •Απαιτείται διαβατήριο με 6μηνη ισχύ
χωρίς σφραγίδα Ισραήλ •Η Προαιρετική Εκδρομή στo Κάνυον ελ Μουτζίμπ (Wadi el Mujib)
απαιτεί καλή φυσική κατάσταση (MINI TREK) Κόστος Προαιρετικής εκδρομής € 40/άτομο
•Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά,
χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

• Επίσκεψη στο επιβλητικό κάστρο των Σταυροφόρων του Κεράκ
• Επίσκεψη στην καλοδιατηρημένη ελληνορωμαϊκή πόλη Γέρασα και στο
περίτεχνο κάστρο Αζλούν
• Επίσκεψη στη Μάνταμπα και στο Όρος Νέμπο
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* με την ποιότητα ΜΑΝΕSSIS TRAVEL
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του Γραφείου μας
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ΠΑΝΌΡΑΜΑ

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΆΝ
Τασκένδη, Χίβα, Μπουχάρα, Σαχριζάμπς, Σαμαρκάνδη
Το Ουζμπεκιστάν βρίσκεται στην καρδιά της Κεντρικής Ασίας, ανάμεσα στους ποταμούς
Αμού Ντάρια (ο Ώξος των αρχαίων) και Σιρ Ντάρια (ο Ιαξάρτης των αρχαίων).
Είναι μια διπλά περίκλειστη χώρα (doubly landlocked/διπλά μεσόγεια) στην καρδιά
της Κεντρικής Ασίας - για να βρεθεί κανείς στη θάλασσα πρέπει να περάσει από δύο
άλλες χώρες.
Το Ουζμπεκιστάν θα μπορούσε επάξια να χαρακτηρισθεί ως το "Κέντρο του πολιτισμού
της Κεντρικής Ασίας", με περισσότερες από δύο χιλιετίες να περηφανεύεται ως "ο
τόπος των αρχαίων πόλεων και της περίτεχνης αρχιτεκτονικής τους".
Η ένδοξη Σαμαρκάνδη, η γοητευτική Μπουχάρα και η θρυλική Χίβα, πόλεις-σταθμοί
στον περίφημο Δρόμο του Μεταξιού, εντυπωσιάζουν πάντα τους επισκέπτες τους με
τα θαυμαστά τζαμιά τους, τους μεντρεσέδες, τα μαυσωλεία, τα παλάτια, τα χάνια και
τις πολύβουες αγορές τους.
Οι ιδιαίτερα φιλικοί και φιλόξενοι κάτοικοι μας υποδέχονται εγκάρδια σε αυτή τη
μαγευτική χώρα, που θα μας χαρίσει υπέροχες εικόνες και ανεξίτηλες αναμνήσεις!
Αν κανείς ονειρευόταν να βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή του το ανατολικό παραμύθι,
εδώ τα όνειρά του θα γίνουν πραγματικότητα!
1η μέρα: Αθήνα - Τασκένδη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν,
την Τασκένδη, μια σύγχρονη πόλη, με αρκετό πράσινο, μεγάλες πλατείες και πάρκα.
2η μέρα: Τασκένδη, Πρώτη γνωριμία με την πόλη
Άφιξη νωρίς το πρωί στην Τασκένδη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (Early Check in) για
λίγη ξεκούραση. Σήμερα θα κινηθούμε γύρω από την πλατεία Ανεξαρτησίας και την πλατεία Αμίρ Τεμούρ,
θα περάσουμε από το θέατρο Ναβόι - την όπερα της πόλης - και θα καταλήξουμε στην περιοχή του
"Broadway", όπως ονομάζουν οι ντόπιοι τον πεζόδρομο που είναι γεμάτος μικροπωλητές, street food,
σουβενίρ, σιντριβάνια, εμπορικά καταστήματα, καφέ, εστιατόρια και μοντέρνα κτίρια. Εκεί θα πάρουμε
μια πρώτη γεύση από τον παλμό της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Τασκένδη, Περιήγηση στην Παλιά πόλη
Κατά τη διάρκεια της σημερινής περιήγησής μας στο παλιό τμήμα της πόλης θα δούμε το συγκρότημα
Khasti Imam, ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο, η έδρα της Ισλαμικής Θρησκευτικής Διοίκησης της
Κεντρικής Ασίας, που αποτελείται από πολλά αρχιτεκτονικά και ιστορικά μνημεία, όπως το μαυσωλείο του
Kaffal Shashi του 15ου αιώνα, τον μεντρεσέ (ιερατική σχολή) Μπάρακ Χαν (Barak Khan) του 16ου αιώνα,
καθώς και το τέμενος Μούι Μουμπάρακ (Muy Mubarak), που στεγάζει τα "Χρυσά μαλλιά του προφήτη
Μωάμεθ" και το κοράνι του προφήτη Οσμάν του 7ου αιώνα, γραμμένο σε δέρμα ελαφιού, το οποίο έφερε
ο Ταμερλάνος από την Βαγδάτη. Συνολικά είχαν γραφεί έξι αντίγραφα του κορανίου, εκ των οποίων τα
τέσσερα έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα και το καλύτερα διατηρημένο όλων φυλάσσεται στην Τασκένδη στο Λονδίνο, την Τουρκία και το Κάιρο υπάρχουν διάσπαρτες σελίδες των άλλων τριών. Στη συνέχεια θα
δούμε το τέμενος Dzhuma και τους μεντρεσέδες Κουκελμπάς (Kukeldash, 16ου αιώνα) και Αμπντουλκασίμ
(Abdulkasim, 19ου αιώνα). Ακολουθεί επίσκεψη στο Κρατικό Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το οποίο
ξεκίνησε το 1937 ως μια απλή έκθεση χειροτεχνίας και σήμερα φιλοξενεί περίπου 4000 εκθέματα, όπως
ξυλόγλυπτα, κεραμικά, ανάγλυφα, κοσμήματα, κεντήματα κλπ. Εν συνεχεία θα κάνουμε μία βόλτα στην
περίφημη αγορά Τσορσού (Chorsu Bazaar), ένα από τα μεγαλύτερα παζάρια της Κεντρικής Ασίας, που
κάτω από τους καλυμμένους με εφυαλωμένα πλακάκια τεράστιους θόλους του, μικροπωλητές και αγρότες
πωλούν πολυποίκιλα εμπορεύματα και προϊόντα της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας
θα επισκεφθούμε επίσης μια τυπική οικογένεια Ουζμπέκων, που θα μας καλωσορίσουν στο σπίτι
τους και θα μας προσφέρουν μερικά από τα παραδοσιακά εδέσματα της χώρας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Τασκένδη - Ουργκέντς (Πτήση) - Χίβα
Νωρίς σήμερα το πρωί θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση για Ουργκέντς.
Από εκεί θα συνεχίσουμε οδικώς για το μαργαριτάρι της όασης της Χορασμίας, την Χίβα, μια από τις
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πιο καλοδιατηρημένες πόλεις της Κεντρικής Ασίας, που για αιώνες ήταν ένα
από τα σημαντικότερα κέντρα του περίφημου Δρόμου του Μεταξιού. Είναι μια
περιτειχισμένη πόλη-υπαίθριο μουσείο, γεμάτη τζαμιά, μεντρεσέδες, χάνια,
μιναρέδες, παλάτια και μαυσωλεία. Το ιστορικό της κέντρο με τα ψηλά πριονωτά
τείχη και τα πλακόστρωτα σοκάκια έχει διατηρηθεί άθικτο και βρίσκεται υπό
την αιγίδα της UNESCO. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα θαυμάσουμε το αρχιτεκτονικό συγκρότημα της οχυρωμένης παλιάς
πόλης Ιτσάν Καλά (Ichan-Kala, 12ος-19ος αιώνας), θα δούμε τον μεντρεσέ του
Μεγάλου Βεζίρη Μοχάμεντ Αμίντ Χαντ (Muhammed Amin Khan Madrassah), τον
εκπληκτικής αρχιτεκτονικής μιναρέ Κάλτα με επισμαλτωμένα μπλε και τιρκουάζ
πλακάκια, το παλάτι Tosh Hovli, ένα από τα πιο όμορφα της πόλης, το μαυσωλείο
του Παχλεβί Μαχμούντ (Pahlavan Mahmud Mausoleum), το φρούριο Κούνια Αρκ
(Kunya-Ark Castle), το τζαμί Τζουμά (Juma Mosque του 10ου αιώνα) και πολλά
άλλα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα της πόλης. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο
και παράσταση Ακροβατών. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Χίβα - Mπουχάρα
Πρωινή αναχώρηση για την θρυλική Μπουχάρα, μία από τις αρχαιότερες πόλεις
του Ουζμπεκιστάν και άλλος ένας σταθμός για τα καραβάνια του Δρόμου του
Μεταξιού. Διασχίζοντας την μυστηριώδη κόκκινη έρημο Κιζίλ Κουμ και το εξωτικό
τοπίο με τις καμήλες και τις παραδοσιακές γιούρτες των νομάδων στις όχθες
του ποταμού Aμού Ντάρια (Ώξος), θα φθάσουμε στο "ανατολίτικο θαύμα", όπως
αποκαλούν την Μπουχάρα. Ο πολυμαθής ιατροφιλόσοφος Αβικέννας (Ibn Sino)
γεννήθηκε κοντά στη Μπουχάρα, όταν ακόμη ήταν πρωτεύουσα της περσικής
δυναστείας των Σαμανιδών. Άλλος ένας διάσημος κάτοικος της πόλης ήταν
ο Νασρεντίν Χότζας, οι ιστορίες του οποίου είναι δημοφιλείς σε ολόκληρο τον
κόσμο. Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε τοπικό
εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Mπουχάρα, Ξενάγηση
Το "Μεγαλείο της Ανατολής", η Μπουχάρα, είναι μία γοητευτική πόλη με στενά
δρομάκια, πλινθόκτιστα τζαμιά, περίτεχνα διακοσμημένες ιερατικές σχολές,
ψηλόλιγνους μιναρέδες, οχυρωματικά τείχη, παλάτια, τυρκουάζ τρούλους και
γραφικές σκεπαστές αγορές. Το ιστορικό κέντρο της πόλης, με τον μεγάλο
αριθμό τζαμιών και μεντρεσέδων, έχει καταχωρηθεί στην UNESCO ως μνημείο
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Θεωρείται το πιο ολοκληρωμένο
παράδειγμα μεσαιωνικής πόλης στην Κεντρική Ασία. Κατά τη διάρκεια της
σημερινής μας ολοήμερης ξενάγησης στην πόλη θα δούμε του μαυσωλείο των
Σαμανιδών, το τζαμί Μπολό Χαούζ, την "Ακρόπολη της Κιβωτού" (Ark Citadel),
μια πόλη μέσα στην πόλη, τόπος διαμονής των εμίρηδων της Μπουχάρας, το
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τζαμί Μαγκόκι Ατάρι (Magoki-Attori Mosque), τους μεντρεσέδες Τσορ Μινόρ με
τους τέσσερις μιναρέδες (Chor-Minor), Ουλουγκμπέκ (Ulugbek’s Madrassah) και
Νοντίρ Ντιβανμπέγκι (Madrassah Nodir Divanbeghi), το συγκρότημα Πόι Καλόν
(Poi Kalon Ensemble) και πολλά άλλα αξιοθέατα της πόλης. Χρόνος ελεύθερος
για να επισκεφθείτε τις σκεπαστές αγορές της πόλης με όλα τα χρώματα, τα
αρώματα και τα προϊόντα της Ανατολής. Το βράδυ δείπνο με φολκλορικό
σόου στο Nodir Begi (κτίριο του 17ου αιώνα). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Mπουχάρα, Ξενάγηση - Σαμαρκάνδη (Υπερταχεία)
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε εκτός πόλης για να επισκεφθούμε το μαυσωλείο
του μεγάλου θεολόγου του 14ου αιώνα Μπαχαουντίν Νακσμπάντι (Bahouddin
Nakshbandi), που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μουσουλμανικά ιερά,
το μαυσωλείο Τσορ Μπακρ (Chor-Bakr, 10ου αιώνα) και το θερινό παλάτι του
τελευταίου εμίρης της Μπουχάρας (Sitorai-Mokhi-Hossa). Στη συνέχεια θα
μεταβούμε στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και θα επιβιβαστούμε στο
σύγχρονο γρήγορο τραίνο (Afrosiyob) με προορισμό τη Σαμαρκάνδη. Άφιξη στην
θρυλική Σαμαρκάνδη, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και πρωτεύουσα
του Ταμερλάνου, του Τιμούρ Λενγκ, δηλαδή Τιμούρ ο Κουτσός, καθώς κούτσαινε
από το δεξί πόδι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Σαμαρκάνδη, Ξενάγηση
Σήμερα το πρωί θα γνωρίσουμε την κεντρική πλατεία Ρεγκιστάν, όπου βρίσκονται
οι τρεις πιο σημαντικοί μεντρεσέδες της πόλης: ο Ουλουγκμπέκ (15ος αιώνας),
ο Σιρ Ντορ (17ος αιώνας) και ο Τίλα Κόρι (17ος αιώνας). Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τη νεκρόπολη Σαχ-ι-Ζίντα με τις πανέμορφα διακοσμημένες
προσόψεις και τους γαλάζιους τρούλους των είκοσι μαυσωλείων της και το
γειτονικό μουσείο της Αφρασιάμπ με ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη
διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών: οστεοθήκες, θραύσματα αρχαίων σπαθιών,
μαχαίρια, βέλη, νομίσματα, κεραμικά και τοιχογραφίες του ανακτόρου, που ανήκουν
στη δυναστεία των Ιχσίντ (7ος-8ος αιώνας). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
μαυσωλείο Γκουρ Εμίρ, στο οποίο βρίσκεται ο τάφος του Ταμερλάνου (14ος-15ος
αιώνας), το αστεροσκοπείο του Ουλουγκμπέκ, εγγονού του Ταμερλάνου (15ου
αιώνα) καθώς και το τέμενος της Μπιμπί Χανούμ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Σαμαρκάνδη - Σαχριζάμπς - Σαμαρκάνδη
Νωρίς σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την Σαχριζάμπς, την γενέτειρα
του Ταμερλάνου (1336-1405). Εκεί θα επισκεφθούμε τα περίτεχνα οικοδομήματα
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της πόλης, όπως τα ερείπια του Ακ Σαράι (Ak Saray Λευκό Παλάτι, 14ος15ος αιώνας), το συγκρότημα Dor-ut Saodat, τα τζαμιά Kok Gumbaz και Dorut Tillavat. Επιστροφή στο ξενοδοχείο νωρίς το απόγευμα. Δείπνο σε τοπικό
εστιατόριο. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Σαμαρκάνδη - Αθήνα
Πολύ νωρίς το πρωί θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην
πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
Σημειώσεις:
Το ταξίδι πραγματοποιείται με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων. Σε περίπτωση
που η συμμετοχή είναι μικρότερη (10 άτομα τουλάχιστον), το ταξίδι δεν
ακυρώνεται και πραγματοποιείται με επιβάρυνση +€ 120/άτομο.
• Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα
• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΜΑΣ:
• Πτήσεις Αθήνα-Τασκένδη και Σαμαρκάνδη-Αθήνα: η πτήση επιστροφής είναι από
Σαμαρκάνδη και όχι από Τασκένδη, αποφεύγοντας το πισωγύρισμα

Αναχ.: 23 Αυγούστου, 20 Σεπτεμβρίου, 25 Οκτωβρίου - 10 μέρες

• Άμεση τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην Τασκένδη κατά την άφιξη (Early Check in)
• Ξενάγηση στην Τασκένδη και επίσκεψη στο Κρατικό Μουσείο Εφαρμοσμένων

Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο

1090

3ο άτομο έως 12 ετών

990

Μονόκλινο

1390

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού •Εσωτερική
πτήση Τασκένδη-Ουργκέντς •Διαδρομή Μπουχάρα-Σαμαρκάνδη με την υπερταχεία
Afrosiyob •Διαμονή σε ξενοδοχείο 5* στην Τασκένδη, ξενοδοχεία 4* σε Μπουχάρα
και Σαμαρκάνδη, ξενοδοχείο 3*+ στην Χίβα (εκτός της πρωτεύουσας Τασκένδης που
διαθέτει ξενοδοχεία δυτικού τύπου, τα ξενοδοχεία στις υπόλοιπες πόλεις δεν είναι
αντίστοιχα με τα δικά μας ξενοδοχεία 4*. Πρόκειται για μικρές μονάδες με τοπικό
παραδοσιακό χρώμα). •Ημιδιατροφή (Δείπνα σε τοπικά εστιατόρια) •Παράσταση
ακροβατών στην Χίβα •Φολκλορικό σόου στην Μπουχάρα •Μεταφορές, εκδρομές,
περιηγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Τοπικός έμπειρος ξεναγός
•Έμπειρος Έλληνας Αρχηγός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους
εκδρομείς έως 75 ετών.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά: € 660 •Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Τεχνών
• Επίσκεψη σε σπίτι μιας τυπικής οικογένειας Ουζμπέκων, που θα μας καλωσορίσουν
και θα μας προσφέρουν μερικά από τα παραδοσιακά εδέσματα της χώρας
• Πρωινή εσωτερική πτήση Τασκένδη-Ουργκέντς και από εκεί οδικώς για Χίβα,
κερδίζοντας ολόκληρη ημέρα ξεναγήσεων στην ιστορική πόλη
• Παράσταση Ακροβατών στην Χίβα
• Ξενάγηση και φολκλορικό σόου με δείπνο στην Μπουχάρα
• Διαδρομή Mπουχάρα-Σαμαρκάνδη με το σύγχρονο γρήγορο τραίνο Afrosiyob
• Ξενάγηση στην θρυλική Σαμαρκάνδη, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και
πρωτεύουσα του Ταμερλάνου
• Ξενάγηση στην Σαχριζάμπς, την γενέτειρα του Ταμερλάνου
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 5* στην Τασκένδη (δύο διανυκτερεύσεις), σε ξενοδοχείο
3*+ στην Χίβα (μια διανυκτέρευση) και σε ξενοδοχεία 4* σε Μπουχάρα
(δύο διανυκτερεύσεις) και Σαμαρκάνδη (τρεις διανυκτερεύσεις)
• Έμπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός
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Θέλετε να ταξιδέψετε με την παρέα σας;
Διαλέξτε ανάμεσα από έτοιμες προτάσεις ή σχεδιάστε εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα
σύμφωνα με τις δικές σου επιθυμίες και ζήσε το ταξίδι της ζωής σας στα πιο
όμορφα μέρη του κόσμου με την φροντίδα της Manessis!
Εμείς θα βρισκόμαστε δίπλα σας
για ό,τι κι αν χρειαστείτε πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

ΑΤΟΜΙΚΑ

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΠΟΔΡΆΣΕΙΣ
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ΠΆΡΚΟ ΛΕΝΣΌΙΣ

ΣΆΟ ΛΟΥΊΣ

ΜΌΡΟ ΜΠΡΆΝΚΟ

Σάο Λουίς

Μπαρεϊρίνιας
Εθν. Πάρκο Λενσόις

Φορταλέζα

ΒΡΑΖΙΛΙΑ
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παραλίες
Μόρο Μπράνκο
& Φόντες
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ΒΡΑΖΙΛΊΑ, ΦΟΡΤΑΛΈΖΑ

Η ΒΡΑΖΙΛΊΑ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΌΜΟΡΦΗ ΕΚΔΟΧΉ ΤΗΣ!!!
Φορταλέζα, Σάο Λουίς, Εθνικό Πάρκο Λενσόις

Το Εθνικό Πάρκο Λενσόις βρίσκεται στις ακτές του Ατλαντικού ωκεανού, στη βορειοανατολική Βραζιλία και έχει έκταση 1550 τετραγωνικά
χιλιόμετρα. Το όνομά του οφείλεται στις τεράστιες εκτάσεις των ύψους έως και 40 μέτρων κατάλευκων αμμόλοφών του, που μοιάζουν με lençóis
(σεντόνια) και εκτείνονται έως 70 χιλιόμετρα κατά μήκος της ακτής και έως 50 χιλιόμετρα προς την ενδοχώρα. Είναι μία ιδιαίτερα εντυπωσιακή
περιοχή ειδικά κατά την περίοδο από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο (και κυρίως τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο), όταν το νερό της
βροχής σχηματίζει ανάμεσα στους αμμόλοφους χιλιάδες πεντακάθαρες μπλε και πράσινες λίμνες, λιμνούλες και λιμνοθάλασσες. Το πάρκο
περιλαμβάνει επίσης παραλίες, μαγκρόβια και ενδιαφέρουσα πανίδα, ιδίως χελώνες και αποδημητικά πουλιά.
Η Φορταλέζα (Fortaleza, Οχυρό) είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Σεαρά (Ceará) στη βορειοανατολική Βραζιλία. Με
περισσότερα από 30 χιλιόμετρα ηλιόλουστες παραλίες με κατάλευκη άμμο, κοκκοφοίνικες και γαλαζοπράσινα ζεστά νερά, η πόλη προσφέρει
διάφορες επιλογές αναψυχής, όπως μουσεία, θέατρα, μοντέρνα καταστήματα, γκουρμέ εστιατόρια, μπαρ και έντονη νυχτερινή ζωή.
1η μέρα: Αθήνα - Φορταλέζα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την
Φορταλέζα.
ΦΟΡΤΑΛΈΖΑ

2η μέρα: Φορταλέζα
Καλώς ήλθατε στην Φορταλέζα, μια πόλη με ξεχωριστή γοητεία! Η
πρωτεύουσα της πολιτείας Σεαρά (Ceará) ιδρύθηκε το 1826 και σήμερα
είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Βραζιλίας, με πληθυσμό 2,5
εκατομμύρια κατοίκους. Αποτελεί ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο
για τους Βραζιλιάνους, αλλά και για επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Είναι
επίσης γνωστή ως μία από τις πιο κοσμικές πόλεις της Βραζιλίας με έντονη
νυχτερινή ζωή. Ένα μέρος πλούσιο σε ιστορία και φυσική ομορφιά, που
προσφέρει ιδιαίτερες στιγμές στους επισκέπτες του. Μια σύγχρονη και
ποικίλη ξενοδοχειακή υποδομή ικανή να φιλοξενήσει τους πιο απαιτητικούς
επισκέπτες. Η τοπική κουζίνα είναι αρκετά νόστιμη για να γοητεύσει τους
πιο "ευαίσθητους" γκουρμέ ουρανίσκους. Από τη μια πλευρά της πόλης
έως την άλλη υπάρχουν πολλές επιλογές για εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα,
μουσεία, θέατρα ... η μόνη δέσμευσή σας είναι να διασκεδάσετε! Μεταφορά
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Φορταλέζα, Ξενάγηση
Πρωινή ξενάγηση μισής μέρας στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα δούμε το λιμάνι Μουκουρίπε (Mucuripe), την περιοχή Αλντεότα
(Aldeota), το μαυσωλείο του πρώην προέδρου Καστέλο Μπράνκο (Castelo
Branco), την παραλία Ιρακέμα (Iracema), τον γοτθικού ρυθμού Καθεδρικό
ναό, το φρούριο Nossa Senhora da Assunção, την λεωφόρο Monsenhor
Tabosa κ.ά. Ελεύθερος χρόνος το απόγευμα. Σε μικρή απόσταση από
την Φορταλέζα βρίσκεται μια σειρά από εκπληκτικά όμορφες παραλίες,
όπως η Κανόε Κουεμπράδα (Canoa Quebrada) και η Τζερικοακοάρα
(Jericoacoara). Σε μια μόνο εβδομάδα μπορείς να γνωρίσει κανείς όλα τα
σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής και να απολαύσει αυτήν την ταχύτατα
αναπτυσσόμενη και ηλιόλουστη πόλη. Η μαγευτική Φορταλέζα τα έχει όλα!
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Φορταλέζα, Παραλίες Μόρο Μπράνκο και Φόντες
Σκηνικό σαν καρτ ποστάλ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για μία ολοήμερη εκδρομή στις ανατολικές
παραλίες Μόρο Μπράνκο (Morro Branco) και Φόντες (Fontes), ένα σκηνικό
σαν καρτ ποστάλ, που βρίσκεται 80 χιλιόμετρα μακριά από τη Φορταλέζα.
Η παραλία Μόρο Μπράνκο είναι παγκοσμίως γνωστή χάρη στους
περίφημους πολύχρωμους αμμόλοφους της ακτής της. Κοντά βρίσκεται και
η παραλία των Φόντες (Praia das Fontes: παραλία με τις πηγές νερού).
Όπως υποδηλώνει το όνομά της, η φήμη της οφείλεται σε μια …ιδιοτροπία
της φύσης. Ένα υπέροχο σύνολο από κρυστάλλινα νερά πηγών νερού
αναβλύζουν από το έδαφος και χύνονται στην παραλία, προσφέροντας
ένα υπέροχο ντους γλυκού νερού μετά από μια βουτιά στη θάλασσα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 10 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο: 1.990 €
Επιβάρυνση μονόκλινου
Επιβάρυνση για ξενοδοχεία 5*

+420
+310

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με
ενδιάμεσο σταθμό •Επτά Διανυκτερεύσεις •Πρωινό καθημερινά
•Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο •Ασφάλεια ταξιδιού.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων: 520 €

5η μέρα: Φορταλέζα - Σάο Λουίς, η ιστορική πόλη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σάο Λουίς, το ιστορικό κέντρο
του οποίου αποτελεί από το 1997 μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της
UNESCO. Υπήρξε αποικία αρχικά των Γάλλων (το 1612) και στη συνέχεια
των Πορτογάλων (το 1615). Σήμερα είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη
πόλη της πολιτείας Μαρανιάο. Άφιξη και περιήγηση μισής μέρας στην πόλη
με τα όμορφα, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σάο Λουίς - Μπαρεϊρίνιας/Εθνικό Πάρκο Λενσόις
Πρωινή αναχώρηση για μια διαδρομή τεσσάρων ωρών μέχρι την πόλη
Μπαρεϊρίνιας (Barreirinhas), που αποτελεί την είσοδο στο Εθνικό Πάρκο
Λενσόις Μαρανιένσις (Lençois Maranhenses), ένα παραδεισένιο τοπίο
με λευκούς αμμόλοφους και κρυστάλλινες λίμνες. Η απογευματινή
μας ξενάγηση στο πάρκο με όχημα 4x4, θα μας δώσει την ευκαιρία να
ανακαλύψουμε την ομορφιά και τη διάστασή του. Θα επισκεφθούμε και
θα σταματήσουμε για κολύμπι στις λιμνοθάλασσες. Επιστροφή στην
Μπαρεϊρίνιας. Διανυκτέρευση σε pousada.
7η μέρα: Μπαρεϊρίνιας/Εθνικό Πάρκο Λενσόις,
Βαρκάδα στον ποταμό Preguica
Σήμερα θα έχουμε μια ολοήμερη περιήγηση με βάρκα στον ποταμό
Πρεγκίσα (Preguiças). Περιτριγυρισμένος από μαγκρόβια και αμμόλοφους,
ο ποταμός αυτός είναι η κύρια πλωτή οδός της περιοχής. Λέγεται ότι
το όνομά του οφείλεται στην ηρεμία των νερών που ρέουν χαλαρά
ακολουθώντας τα ρεύματα. Ο ποταμός περιβάλλει επίσης το Εθνικό Πάρκο
Λενσόις Μαρανιένσις (Lençois Maranhenses). Θα επισκεφθούμε τους
αμμόλοφους για περιπάτους, καθώς και το χωριό Μαντακαρού, όπου θα
φωτογραφήσουμε τον φάρο και θα απολαύσουμε την θέα της περιοχής.
Επιστροφή στην Μπαρεϊρίνιας αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Μπαρεϊρίνιας/Εθνικό Πάρκο Λενσόις - Σάο Λουίς
Λίγες ώρες για αναψυχή, βόλτες και αγορές μέχρι να αναχωρήσουμε
για την περίπου τετράωρη διαδρομή μας προς το Σάο Λουίς. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Σάο Λουίς - Πτήση για την Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης ή για τα τελευταία
σας ψώνια. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την κοινότητα ψαράδων
της Ραπόσα (Raposa) και να γνωρίσετε την τοπική χειροτεχνία. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημαντικές σημειώσεις •Η προσφορά είναι βασισμένη στον οικονομικότερο
ναύλο της Turkish Airways ή της Qatar Airways και οποιαδήποτε διαφορά
λόγω διαθεσιμότητας επιβαρύνει τον πελάτη •Για την είσοδό σας στην χώρα
απαιτείται Ελληνικό διαβατήριό με εξάμηνη ισχύ.
Ενδεικτικά ξενοδοχεία 4*
Othon Palace, Fortaleza, Pestana, Sao Louis
Pousada Encantes do Nordeste
Ενδεικτικά ξενοδοχεία 5*
Luzeiros, Fortaleza, Luzeiros, Sao Louis
Porto Preguicas
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ΤΙΈΡΡΑ ΝΤΕΛ ΦΟΥΈΓΚΟ

ΠΑΤΑΓΟΝΊΑ - Γη του Πυρός
Καλαφάτε, Παγετώνας Περίτο Μορένο, Ουσουάγια, Κρουαζιέρα στη Διώρυγα Μπιγκλ,
Εθνικό Πάρκο Τιέρρα Ντελ Φουέγκο, Μπουένος Άιρες
Από το Μπουένος Άιρες στο νοτιότερο άκρο της Λατινικής Αμερικής, ένα ταξίδι με εικόνες ασύλληπτης ομορφιάς,
που θα μείνει βαθειά χαραγμένο στη μνήμη σας!!!

Παταγονία: Παγετώνες, λίμνες, δάση, φιόρδ και ακριτικά τοπία σε πλήρη αρμονία
στο νοτιότερο άκρο της Λατινικής Αμερικής, μία ανάσα από τον Νότιο Πόλο. Λίγα
μέρη σε αυτόν τον πλανήτη μπορούν να ανταγωνιστούν με το φυσικό μεγαλείο της
Παταγονίας. Ως ένας από τους τελευταίους σταθμούς πριν την Ανταρκτική, η νότια
περιοχή της ηπείρου επιβραβεύει με το παραπάνω εκείνους που αποφασίζουν να
πραγματοποιήσουν το μακρινό αυτό ταξίδι. Οι χιονοσκεπείς βουνοκορφές πλαισιώνουν
λίμνες που τροφοδοτούνται από παγετώνες και τα τιρκουάζ νερά τους είναι τόσο
λαμπερά, που νομίζει κανείς ότι βρίσκεται στην Καραϊβική! Οι τεράστιοι παγετώνες
δημιουργούν παγόβουνα διαφόρων μορφών και σχημάτων και οι καταρράκτες ρέουν
σε πλούσιες, παρθένες κοιλάδες.
Ελ Καλαφάτε, Παγετώνας Περίτο Μορένο: Το Ελ Καλαφάτε είναι μια τουριστική

πόλη της Παταγονίας, που θα σας συναρπάζει με το θαυμάσιο τοπίο του κοντινού
Εθνικού Πάρκου Los Glaciares. Υπάρχουν μονοπάτια για πεζοπορία, βουνά για
αναρρίχηση, λίμνες και παγετώνες για επίσκεψη. Μπορείτε να δείτε τα παγόβουνα, την
τοπική χλωρίδα και πανίδα, τις σπηλιές και τα φυσικά καταφύγια ακριβώς δίπλα στην
πόλη.
Ο παγετώνας Περίτο Μορένο βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων στην
επαρχία Σάντα Κρουζ της Αργεντινής και αποτελεί έναν από τους ελκυστικότερους
τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Την ονομασία του την οφείλει στον Αργεντίνο
εξερευνητή Φρανσίσκο Μορένο, τον επονομαζόμενο και Περίτο (Ειδικός). Ο παγετώνας
προσεγγίζεται από την πανέμορφη κωμόπολη Ελ Καλαφάτε, που απέχει 80 χιλιόμετρα
και είναι το κύριο τουριστικό κέντρο της περιοχής.
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Ουσουάγια, Γη του Πυρός: Η νοτιότερη πόλη του κόσμου βρίσκεται στο κανάλι
Μπιγκλ και, κυριολεκτικά, στην άκρη της Γης. Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν σκι στο
Σέρο Καστόρ και στον παγετώνα Μαρτιάλ, να ζήσουν την περιπέτεια στην άγρια φύση
θαυμάζοντας τους πιγκουίνους και τις φάλαινες στο κανάλι Μπιγκλ και να επισκεφθούν
το Εθνικό Πάρκο της Γης του Πυρός. Είναι το πλησιέστερο λιμάνι για την Ανταρκτική
και μοναδικός προορισμός για τους λάτρεις του καγιάκ, της ιστιοπλοΐας κλπ. Και στο
τέλος μιας μέρας γεμάτης εκπληκτικές εικόνες και μοναδικές εμπειρίες μπορείτε να
χαλαρώσετε στο ζεστό μπαρ ενός ξενοδοχείου, παρέα με ένα ποτό.
Μπουένος Άιρες: Κομψό αλλά πάντα πολύβουο, το Μπουένος Άιρες ενθυλακώνει την

ίδια την ουσία της Αργεντινής. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Αμερικής είναι η
πολιτική, οικονομική και πολιτιστική πρωτεύουσα της χώρας και η πύλη της προς την
ενδοχώρα. Το δεντροφυτεμένο της κέντρο με κτίρια του 19ου αιώνα και πολλές άλλες
γοητευτικές γωνιές του θυμίζουν το Παρίσι. Οι περισσότεροι επισκέπτες που έρχονται
για πρώτη φορά σε αυτήν την μεγαλούπολη εκπλήσσονται, καθώς διαπιστώνουν ότι,
παρά το μέγεθος και τον πληθυσμό της, έχει καταφέρει να διατηρήσει τις παραδόσεις
της. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς γειτονιές του Μπουένος Άιρες είναι το Παλέρμο, η
Recoleta και το Belgrano με τις μεγάλες λεωφόρους τους γεμάτες αρχοντικά, πολυτελείς
κατοικίες και μεγάλα πάρκα. Επίσης, το San Telmo και η Boca με τη χαρακτηριστική
πολύχρωμη καλλιτεχνική τους διάθεση. Στον πυρήνα του κέντρου, η Plaza de Mayo
είναι το παραδοσιακό κέντρο ψυχαγωγίας και δραστηριότητας, ενώ η Avenida Santa Fe
είναι η πιο μοντέρνα εμπορική περιοχή της πόλης.
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ΠΕΡΊΤΟ ΜΟΡΈΝΟ
Τίγκρε/Δέλτα
ποταμού Παρανά
Μπουένος
Άιρες

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΧΙΛΗ

ΜΠΟΥΈΝΟΣ ΆΙΡΕΣ
Περίτο Μορένο

Καλαφάτε

Τιέρρα Ουσουάγια
Ντελ Φουέγκο
Διώρυγα Beagle

1η μέρα: Αθήνα - Μπουένος Άιρες
Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες.
2η μέρα: Μπουένος Άιρες
Άφιξη στο "Παρίσι του Νότου", μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το Μπουένος
Άιρες είναι μία από τις πιο γοητευτικές πόλεις της Αργεντινής και θα σας κερδίσει από την
πρώτη στιγμή. Παραδοσιακό αλλά και σύγχρονο, αποτελεί πόλο έλξης καλλιτεχνών και
ταξιδευτών. Σήμερα μπορείτε να παρακολουθήσετε προαιρετικά μία παράσταση τάνγκο,
τον απόλυτο αργεντίνικο χορό, που πραγματικά θα σας καθηλώσει!
3η μέρα: Μπουένος Άιρες - Καλαφάτε
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Καλαφάτε. Η πόλη αυτή φιλοξενεί κάθε χρόνο
χιλιάδες ταξιδιώτες, που την χρησιμοποιούν ως ορμητήριο για τις επισκέψεις τους στο
Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος
για να περπατήσετε στην πόλη και να επισκεφθείτε την τοπική της αγορά.
4η μέρα: Καλαφάτε, Παγετώνας Περίτο Μορένο
Πρωινή αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο de los Glaciares, όπου βρίσκεται ο περίφημος
παγετώνας Περίτο Μορένο. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο απόθεμα γλυκού νερού του πλανήτη
και ένας από τους τελευταίους παγετώνες της ηπείρου - ένας εντυπωσιακός ποταμός πάγου
μήκους 30 χιλιομέτρων, με έκταση 195 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η αρχή του βρίσκεται σε
υψόμετρο 2.100 μέτρων και καταλήγει στα θερμά επίπεδα της Λάγκο Αργκεντίνo (Λίμνη
της Αργεντινής), 180 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Το μέτωπο του παγετώνα
εκτείνεται σε μήκος 5 χιλιομέτρων και το μέσο ύψος του φθάνει τα 75 μέτρα πάνω από την
επιφάνεια της λίμνης, ενώ το βυθισμένο τμήμα του είναι 170 μέτρα. Για την συγκλονιστική
του ομορφιά έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO. Φθάνοντας, θα υπάρχει χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε κατά μήκος του
παγετώνα, έχοντας έτσι την ευκαιρία να τον αντικρίσετε και να τον θαυμάσετε από διάφορα
παρατηρητήρια. Οι εναλλαγές του λευκού και του γαλάζιου, οι τριγμοί, η αποκόλληση και ο
πάταγος από την πτώση όγκων πάγου στη Λάγκο Αργκεντίνo, χαρίζουν μοναδικές στιγμές
και σπάνιες εμπειρίες! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Καλαφάτε - Ουσουάγια, Γη του Πυρός
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Γη του Πυρός, την Τιέρα Ντελ Φουέγκο,
όπως ονόμασε ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος το άκρο αυτό της Αμερικανικής ηπείρου,
βλέποντας κάποιες φωτιές που είχαν ανάψει οι ιθαγενείς. Άφιξη στην πρωτεύουσά της,
την Ουσουάγια, την νοτιότερη πόλη της γης. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Ουσουάγια, Εθνικό Πάρκο Τιέρρα Ντελ Φουέγκο,
Κρουαζιέρα στη Διώρυγα Μπιγκλ
Η εξερεύνησή μας στο "τέλος του κόσμου" θα ξεκινήσει σήμερα το πρωί με επίσκεψη στο
Εθνικό Παράκτιο Πάρκο της Τιέρα Ντελ Φουέγκο (που βρίσκεται σε 11 χιλιόμετρα από την
πόλη) και θα ολοκληρωθεί με μια κρουαζιέρα στη Διώρυγα Μπιγκλ (Beagle), που φέρει
το όνομα του πλοίου του Κάρολου Δαρβίνου, με το οποίο περιέπλευσε όλο το μήκος του
πορθμού το 1835. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Ουσουάγια - Μπουένος Άιρες
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Μπουένος Άιρες. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
8η μέρα: Μπουένος Άιρες, Ξενάγηση πόλης
Πρωινή ξενάγηση στο Μπουένος Άιρες, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων
δούμε την όπερα Κολόν, τον οβελίσκο-σύμβολο της πόλης, την διάσημη Plaza de Mayo
(επίκεντρο ιστορικών και πολιτικών συγκεντρώσεων), τον Καθεδρικό ναό, το Διοικητήριο,
το Κυβερνείο κ.ά. Στα νότια της πόλης, περπατώντας στα παλιά πέτρινα σοκάκια, θα
επισκεφθούμε τη γειτονιά Σαν Τέλμο, γνωστή για το τάνγκο, την περιοχή Λα Μπόκα, γνωστή
για το γήπεδο ποδοσφαίρου, καθώς και το τουριστικό Καμινίτο με τα πολύχρωμα σπίτια και
μαγαζιά. Τέλος, στα βόρεια, θα δούμε τις αριστοκρατικές γειτονιές της Ρικολέτα με τα κομψά
καφέ και εστιατόρια, καθώς και το παγκοσμίως γνωστό νεκροταφείο, στο οποίο αναπαύεται
η Εβίτα Περόν.
9η μέρα: Μπουένος Άιρες, Εκδρομή στην περιοχή Τίγκρε/Δέλτα του ποταμού Παρανά
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την περιοχή Τίγκρε (Tigre), μία δημοφιλής απόδραση
για τους κατοίκους του Μπουένος Άιρες, τους Πορτένιος, μόλις 35 χιλιόμετρα από το κέντρο
της πόλης, που προσφέρεται για ανέμελες βαρκάδες στα καταπράσινα κανάλια του Δέλτα του
ποταμού Παρανά. Επιστροφή στο Μπουένος Άιρες και χρόνος ελεύθερος για μία βόλτα στον
εμπορικό δρόμο Florida, που είναι γεμάτος καταστήματα, καφέ και εστιατόρια.
10η μέρα: Μπουένος Άιρες - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημαντικές Σημειώσεις: •Οι ξεναγήσεις είναι με μοιραζόμενες υπηρεσίες και Αγγλόφωνο
ξεναγό •Οι τιμές ισχύουν κατόπιν διαθεσιμότητας και για έγκαιρες κρατήσεις.

Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 11 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση μονόκλινου

1940
+ 620

Φόροι αεροδρομίων: 490 €

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό •Τρεις
εσωτερικές πτήσεις: Μπουένος Άιρες-Καλαφάτε, Καλαφάτε-Ουσουάγια, ΟυσουάγιαΜπουένος Άιρες •4 διανυκτερεύσεις στο Μπουένος Άιρες •2 διανυκτερεύσεις στο Καλαφάτε
σε ξενοδοχείο 4* •2 διανυκτερεύσεις στην Ουσουάγια •Πρωινό καθημερινά •Μεταφορές
από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο •Εκδρομή στον Παγετώνα Περίτο Μορένο •Επίσκεψη
στο Εθνικό Πάρκο Τιέρρα Ντελ Φουέγκο (Γη του Πυρός) στην Ουσουάγια •Κρουαζιέρα στη
Διώρυγα Beagle •Ξενάγηση στο Μπουένος Άιρες •Εκδρομή στην περιοχή Τίγκρε/Δέλτα του
Παρανά •Ασφάλεια ταξιδιού.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: 490 €
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ΑΒΑΝΑ

ΜΕΞΙΚΌ
ΚΟΎΒΑ
Μεξικό: Πικάντικη σαν σάλσα, μεθυστική σαν τεκίλα
σουρεαλιστική, όπως ο καμβάς της Φρίντα Κάλο, αυτή η
τεράστια χώρα, το Μεξικό, γεμίζει τις αισθήσεις, ενεργοποιεί
τη διάνοια και τρέφει την ψυχή.
Τα τοπία είναι επικά - από τις βόρειες ερήμους και τις
χιονισμένες κορυφές της κεντρικής Σιέρα, στα υψίπεδα
της ζούγκλας και τις νότιες παραλίες του Γιουκατάν.
Προκολομβιανοί πολιτισμοί με τις τεράστιες πυραμίδες του
Tεοτιχουακάν, τους εκπληκτικούς ναούς του Τσιτσέν Ιτζά και
τις αμέτρητες άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες, προσκαλούν
πλήθος επισκεπτών. Η ισπανική κληρονομιά με εκπληκτικές
πόλεις που κτίστηκαν γύρω από σκιερές πλατείες και
ασβεστωμένες εκκλησίες, όπως η Μέριδα, το Σαν Μιγκέλ
ντε Αλλιέντε και το Ντολόρες Χιντάλγκο - οι θησαυροί της
κεντρικής αποικιακής καρδιάς - προσφέρουν μια άλλη όψη
αυτής της πολύμορφης χώρας.
Για εκείνους που θέλουν να ζήσουν τον κοσμοπολίτικο
αέρα, να επιδοθούν σε ατελείωτο σνόρκελινγκ ή απλά
να χαλαρώσουν σε αμμώδεις κατάλευκες παραλίες, το
Γιουκατάν προσφέρεται με ξενοδοχεία υψηλής κλάσης.
Αβάνα: Η Αβάνα, η πρωτεύουσα και το πολιτιστικό
κέντρο της Κούβας, είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς
προορισμούς της χώρας.
Η πόλη με τις πολλές και διαφορετικές όψεις - παραλίες,
αρχιτεκτονική, νυχτερινή ζωή, εμπόριο, ιστορία κλπ. αποτελεί κομβικό σημείο, όπου σχεδόν όλα τα μεγάλα
γεγονότα Κούβας λαμβάνουν χώρα εκεί.
Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 11 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο: 2.140 €
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
Αθήνα-Μέξικο Σίτι, Αβάνα-Αθήνα •Εσωτερική πτήση Μέξικο ΣίτιΜέριδα •Εσωτερική πτήση Κανκούν-Αβάνα •3 διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχείο 4* στο Μέξικο Σίτι •1 διανυκτέρευση σε
ξενοδοχείο 4* στην Μέριδα •2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο
4* στο Κανκούν •3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην
Αβάνα •Ξενάγηση στο Μέξικο Σίτι με Αγγλόφωνο ξεναγό
•Ξενάγηση στην Μέριδα με Αγγλόφωνο ξεναγό •Ξενάγηση
στην Αβάνα με Αγγλόφωνο ξεναγό •Μεταφορές με Αγγλόφωνο
ξεναγό •Ασφάλεια ταξιδιού
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων, βίζα και
ασφάλεια Κούβας: 370 €/άτομο •Κυβερνητικοί φόροι που
πληρώνονται κατά την έξοδο από την χώρα περίπου 20 €
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ΔΙΏΡΥΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΆ

ΚΌΣΤΑ ΡΊΚΑ

ΦΥΛΉ ΕΜΠΕΡΆ

Τιμή κατ’ άτομο: από 2.790 €

ΚΌΣΤΑ ΡΊΚΑ - ΠΑΝΑΜΆΣ
ΦΥΛΉ ΕΜΠΕΡΆ

Σαν Χοσέ, Ηφαίστειο Αρενάλ, Μανουέλ Αντόνιο, Πόλη του Παναμά

Η τροπική όαση και το ενεργό ηφαίστειο της Κόστα Ρίκα
Η ένωση δύο ωκεανών και η φυλή των ιθαγενών Εμπερά του Παναμά
1η μέρα: Αθήνα - Σαν Χοσέ (Κόστα Ρίκα)
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της
Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σαν Χοσέ, Ηφαίστειο Αρενάλ, Θερμές πηγές
Ταμπακόν
Σε μια διαδρομή μέσα από την ζούγκλα θα γνωρίσουμε
σήμερα τον πιο …"εκρηκτικό" κάτοικο της Κόστα Ρίκα, το
ενεργό ηφαίστειο Αρενάλ (Arenal), ένα από τα πιο ενεργά
ηφαίστεια του κόσμου. Το ηλικίας 7.500 χρόνων αυτό
ηφαίστειο έχει χαρακτηριστικό κωνικό σχήμα και είναι
παγκοσμίως γνωστό για τις τακτικές μικρές του εκρήξεις.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας προς το ηφαίστειο
θα περάσουμε από την Λα Φορτούνα (La Fortuna), την
πλησιέστερη πόλη, απ΄ όπου μια καθαρή μέρα μπορείτε να
απολαύσετε την απαράμιλλη θέα του ισχυρού κολοσσού
που υψώνεται από πάνω. Συνεχίζουμε για τις θερμές πηγές
Ταμπακόν: το φυσικό αυτό spa έχει από τις καλύτερες
ιαματικές πηγές του κόσμου, οι οποίες αναβλύζουν από
το ηφαίστειο Αρενάλ. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε ένα
νόστιμο δείπνο με τοπικές σπεσιαλιτέ. Τώρα είναι ίσως η
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το θέαμα του ηφαιστείου
τη νύχτα, καθώς θα τρέχουν τα κόκκινα φίδια λάβας από
το βουνό και θα φωτίζουν τον ουρανό σαν μια υπέροχη
επίδειξη πυροτεχνημάτων. Με τις αλησμόνητες εικόνες του
μαγευτικού ηφαιστείου και τις χαλαρωτικές δυνάμεις των
θερμών πηγών, θα επιστρέψετε στο ξενοδοχείο, έχοντας
κρατήσει για πάντα στο μυαλό και στην καρδιά σας αυτήν
την ονειρεμένη και ανανεωτική απόδραση.
3η μέρα: Σαν Χοσέ - Μανουέλ Αντόνιο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Μανουέλ
Αντόνιο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και πρώτη επαφή με
το Εθνικό Πάρκο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το
πόσα διαφορετικά είδη πανίδας και χλωρίδας μπορεί
να συναντήσει κανείς εδώ - τροπικά φυτά, διάφορα είδη

πιθήκων, ιγκουάνα, εκατομμύρια πολύχρωμα μικρά
καβούρια και φυσικά ατελείωτες τροπικές παραλίες και
κοραλλιογενείς υφάλους!
4η μέρα: Μανουέλ Αντόνιο,
Ελεύθερη μέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα για να την
αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε.
5η μέρα: Μανουέλ Αντόνιο, Ελεύθερη μέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα για να την
αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε.
6η μέρα: Μανουέλ Αντόνιο - Πόλη του Παναμά (Παναμάς)
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Παναμά. Άφιξη
στην Πόλη του Παναμά, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο BRISTOL. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Πόλη του Παναμά, Ξενάγηση στην Διώρυγα του
Παναμά, Φυλή Εμπερά
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ξενάγησή
μας στην περίφημη Διώρυγα του Παναμά, που συνδέει
τους δύο ωκεανούς - τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό - και
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του 20ου
αιώνα. Συνεχίζουμε για να γνωρίσουμε τους ιθαγενείς της
φυλής Εμπερά, οι οποίοι ζουν σε υπερυψωμένες καλύβες
μέσα στην πυκνή ζούγκλα, κοντά στον ποταμό Τσάγρες
(Chagres). Οι Εμπερά έφθασαν από την Κολομβία στην
περιοχή Νταριέν του Παναμά κατά τη δεκαετία του ’70 και
μέχρι σήμερα ακολουθούν τον τρόπο ζωής των προγόνων
τους.
8η μέρα: Πόλη του Παναμά - Μεταφορά σε Resort
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την
κοσμοπολίτικη πλευρά του Παναμά. Άφιξη στο Resort
Βuenaventura για τρεις διανυκτερεύσεις.
9η μέρα: Παναμάς, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για χαλάρωση.
10η μέρα: Παναμάς, Ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα για χαλάρωση.

11η μέρα: Παναμάς - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα μετά από ένα ανεπανάληπτο ταξίδι!!!

Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 12 μέρες
Περίοδος
01/11-18/12
06/01-30/04
01/05-30/06
01/07-31/08
01/09-31/10

Τιμή κατ΄ άτομο
σε Δίκλινο
2.790
2.930
2.840
2.930
2.890

Τιμή κατ’ άτομο
σε Μονόκλινο
3.560
3.860
3.620
3.860
3.790

Οι τιμές δεν ισχύουν για τις ακόλουθες περιόδους:
19/12-05/01 - 09/01-13/01 - 22/02-26/02
09/04-12/04 - 01/05 - 15/08
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού με την AIR SWISS •2
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο AUROLA HOLIDAY •3
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PARADOR σε tropical
room •2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο BRISTOL •3
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο BUENAVENTURA
•Ξενάγηση στο ηφαίστειο Αρενάλ και στις πηγές Ταμπακόν
με Αγγλόφωνο ξεναγό, με γεύμα και δείπνο •Ξενάγηση
στην διώρυγα του Παναμά και στις φυλές Εμπερά με γεύμα
•Μεταφορές, μετακινήσεις •Ασφάλεια ταξιδιού
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: 320 €/άτομο

Σημαντικές σημειώσεις

•Για την είσοδό σας στην χώρα απαιτείται Ελληνικό
διαβατήριο με εξάμηνη ισχύ
•Για την εγγραφή σας παρακαλούμε να μας στείλετε
ηλεκτρονικά το διαβατήριό σας.
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ΣΑΝΤΙΆΓΚΟ

ΚΟΙΛΆΔΑ ΤΗΣ ΚΑΖΑΜΠΛΆΝΚΑ

ΣΑΝΤΙΆΓΚΟ ΧΙΛΉΣ
ΤΑΞΊΔΙ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΩΝ ΣΑΝΤΙΓΙΈΝΟΣ

Το δυναμικό και κοσμοπολίτικο Σαντιάγκο είναι μια ζωντανή και ενδιαφέρουσα πόλη. Ένα συνονθύλευμα αποικιακού ρυθμού - από τα πρώτα χρόνια της
ίδρυσης της πόλης - μπαρόκ, αναγεννησιακού, νεοκλασικού, νεογοτθικού και μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Η πόλη γοητεύει τους επισκέπτες της, καθώς από
την μία πλευρά την πλαισιώνουν οι εντυπωσιακές Άνδεις και από την άλλη την αγκαλιάζει ο Ειρηνικός. Η ποικιλομορφία της πόλης λάμπει στις πολλές και
διαφορετικές γειτονιές της. Παντού όμως υπάρχει μια αίσθηση Ευρώπης. Το Σαντιάγκο φιλοξενεί υπέροχα διεθνή φεστιβάλ ήχου, γεύσης και χρώματος.
Εξερευνήσετε τους δρόμους της πόλης και ανακαλύψτε όμορφες και ενδιαφέρουσες γκαλερί τέχνης, καταστήματα ρούχων, είδη λαϊκής τέχνης, καθώς και
μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες. Με τεράστια παράδοση στο κρασί, τα wine restaurants θα τα βρείτε στην καλύτερη εκδοχή τους
με τις καλύτερες ετικέτες κρασιών, αφού για τους Σαντιγιένος δεν υπάρχει γεύμα χωρίς συνοδεία καλού κρασιού!
1η μέρα: Αθήνα - Σαντιάγκο
Πτήση από Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την
πρωτεύουσα της Χιλής, το Σαντιάγκο.
2η μέρα: Σαντιάγκο
Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο
της ημέρας ελεύθερο για να εξερευνήσετε το Σαντιάγκο.
Κάντε βόλτα στους πεζόδρομους Huérfanos και Ahumada,
όπου συγκεντρώνεται η κύρια εμπορική δραστηριότητα
της πόλης και συνεχίστε για την πανέμορφη κεντρική
πλατεία, την Πλατεία των Όπλων/Plaza de Armas, η οποία
περιβάλλεται από τον Μητροπολιτικό Καθεδρικό ναό, το
Δημαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο και άλλα σημαντικά κτίρια.
3η μέρα: Σαντιάγκο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε
μία εκδρομή στην "Κοιλάδα του Παραδείσου", το
Βαλπαραΐσο (Valparaíso), το παλαιότερο και σημαντικότερο
λιμάνι της Χιλής - κάποτε ήταν ο πιο σημαντικός θαλάσσιος
προορισμός των ακτών του Ειρηνικού ωκεανού - καθώς
και στην Βίνια Ντελ Μαρ (Viña del Mar), μια πόλη-θέρετρο,
διάσημη για τους όμορφους κήπους της και το πανέμορφο
ρολόι των λουλουδιών. Ταξιδέψτε στην εντυπωσιακή
ύπαιθρο της Χιλής, σταματώντας στην γραφική κοιλάδα
της Καζαμπλάνκα για να δοκιμάσετε το περίφημο κρασί της
Χιλής.
4η μέρα: Σαντιάγκο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα για να την
αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Μπορείτε να επισκεφθείτε
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τον λόφο Σάντα Λουτσία, την περιοχή στην οποία οι Ισπανοί
ίδρυσαν την πόλη το 1541. Στη συνέχεια, αφού διασχίσετε
τον ποταμό Μαπότσο, θα φθάσετε στην Μπελαβίστα,
την πολιτιστική και καλλιτεχνική γειτονιά του Σαντιάγο,
που βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου του Αγίου
Χριστόφορου, του ψηλότερου της πόλης, όπου μπορείτε
επίσης να ανεβείτε για να απολαύσετε την πανοραμική θέα.

ΒΑΛΠΑΡΑΐΣΟ

5η μέρα: Σαντιάγκο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε
μία ολοήμερη εκδρομή στην κοιλάδα Μάιπο για οινογνωσία.
6η μέρα: Σαντιάγκο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα. Μπορείτε
να επισκεφθείτε το Προεδρικό Μέγαρο Λα Μονέδα (La
Moneda), όπου θα μάθετε στοιχεία σχετικά με την ιστορία
και τον πολιτισμό της Χιλής, καθώς και τα γεγονότα που
έλαβαν χώρα σε σχετικά πρόσφατες εποχές. Μπορείτε
επίσης να επισκεφθείτε την γειτονιά Προβιντέσια με τα
κορυφαία εστιατόρια, τα κομψά καταστήματα και τα
μοντέρνα πολυώροφα κτίρια.
7η μέρα: Σαντιάγκο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος μέχρι την ώρα
της μετάβασης στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής
στην Αθήνα.
8η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 8 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο από 690 €
Εναλλακτικά ξενοδοχεία
Για το ξενοδοχείο HOLIDAY INN
SANTIAGO LAS CONDES 4*
Τιμή κατ’ άτομο: 820 €
Για το ξενοδοχείο HYATT PLACE SANTIAGO 4*S
Τιμή κατ’ άτομο: 870 €
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική
θέση με την ΑΙR FRANCE σε promo προσφορά της
εταιρείας •5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο TIME
RUGENDAS 4* •Πρωινό στο ξενοδοχείο •Μεταφορά από/
προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο •Ασφάλεια ταξιδιού.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων: περίπου
320 € •Προαιρετική εκδρομή στο Βαλπαραΐσο: 120 €
•Προαιρετική εκδρομή στην κοιλάδα Μάιπο: 120 €
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ΛΊΜΝΗ ΑΤΙΤΛΆΝ

ΑΝΤΊΓΚΟΥΑ

ΤΙΚΆΛ

ΖΩΝΤΑΝΉ, ΜΑΓΙΚΉ, ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΠΡΟΓΟΝΙΚΉ

ΓΟΥΑΤΕΜΆΛΑ
Η ΜΕΓΆΛΗ ΠΡΩΤΑΓΩΝΊΣΤΡΙΑ

Η ιστορία της χρονολογείται από τα τέσσερα χιλιάδες χρόνια, όταν εμφανίστηκε ο πολιτισμός των Μάγια, η κληρονομιά του οποίου παραμένει σήμερα με τις παραδόσεις και τον
πολιτισμό του λαού. η Γουατεμάλα είναι μια χώρα εξαιρετικού πολιτιστικού και φυσικού πλούτου και με προνομιακή γεωγραφική θέση. Οι αποστάσεις από τόπο σε τόπο είναι
σύντομες, επιτρέποντάς σας να επισκεφτείτε αρκετές περιοχές στο ίδιο ταξίδι. Είναι μια μοναδική χώρα, περιπέτειας, ξεχασμένη ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της, με
μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων που μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη, ενεργά ηφαίστεια, αποικιακές πόλεις, σμαραγδάνιες καταπράσινες ζούγκλες, βαρκάδες σε λίμνες
εξαιρετικού κάλλους, αρχαιολογικούς χώρους κληρονομιά της UNESCO. Γνωστή ως η χώρα της αιώνιας άνοιξης, απολαμβάνει ένα ευχάριστο κλίμα που επιτρέπει την επίσκεψή
της ανά πάσα στιγμή του χρόνου. Επιπλέον, προσφέρει πολλές δυνατότητες πρόσβασης από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με δύο διεθνή αεροδρόμια.
1η μέρα: Αθήνα πτήση για Γουατεμάλα
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Γουατεμάλα
2η μέρα: Γουατεμάλα Αντίγκουα
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας
3η μέρα: Αντίγκουα
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο σας για να επισκεφθείτε την
πόλη της Αντίγκουα. Εκεί θα επισκεφθείτε τα αποικιακά μνημεία
της Αντίγκουα της Γουατεμάλας, που αποτελούν Πολιτιστική
Κληρονομιά της Ανθρωπότητας και θεωρούνται μία από τις
ωραιότερες αποικιακές πόλεις της Αμερικής, κατά την περίοδο
εκείνη ήταν η πρωτεύουσα του Βασιλείου της Γουατεμάλας που
περιλάμβανε τις νότιες επαρχίες του Μεξικού, της Γουατεμάλας,
Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα, Νικαράγουα και Κόστα Ρίκα. Πολιτικό,
πολιτιστικό, θρησκευτικό, οικονομικό κέντρο της περιοχής της
Κεντρικής Αμερικής, η πόλη σταμάτησε την πορεία της μετά
το σεισμό το 1773, που ήταν ακατοίκητη και στη συνέχεια
μετακόμισε στην Nueva Guatemala de la Asunción (επίσημη
ονομασία της πόλης της Γουατεμάλας). Θα επικεφθούμε
το εργοστάσιο του Jade και την αγορά χειροτεχνίας. Στην
συνέχεια τις κοντινές πόλεις Σαν Χουάν Ελ Ομπίσπο και Σάντα
Μαρία ντε Ιησούς. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Αντίγκουα Τσιτσικαστενάγκο Λίμνη Ατιτλάν
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για τα Highlands
της Γουατεμάλα , θα οδηγηθούμε στο Chichicastenago μια
κλασσική ινδική πόλη που περιβάλλεται από λόφους και
βουνά Εκεί κρατούν ακόμα ζωντανές τις παραδόσεις των
κατοίκων, καθώς τελούν τα προχριστιανικά και καθολικά
τελετουργικά στην εκκλησία του Santo Tomas, που χτίστηκε
στα απομεινάρια ενός ναού των Μάγια. Εδώ, οι Πέμπτες και οι
Κυριακές αποκτούν μεγάλη σημασία και το καπνιστό θυμίαμα
εμποτίζει την ατμόσφαιρα με μυστικισμό και θρησκευτικότητα.
Οι άνθρωποι ανταλλάσσουν τα προιόντα τους και η αγορά
εκρήγνυται με χρώμα, παράδοση και λαογραφία. Το απόγευμα
θα φτάσουμε μέσω μιας όμορφης διαδρομής στις όχθες της

λίμνης Ατιτλάν. Θεωρείται ως μία από τις ομορφότερες λίμνες
σε όλο τον κόσμο, που περιβάλλεται από τρία ηφαίστεια
Ατιτλάν Τολιμάν και Σαν Πέδρο που προστατεύουν τη λίμνη.
Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση
5η μέρα: Σαν Χουάν λα Λαγκούνα, λίμνη Ατιτλάν Γουατεμάλα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και σήμερα θα απολαύσουμε μία
όμορφη διαδρομή με βάρκα στο Σαν Χουάν Λα Λαγκούνα,
η περιοχή κατοικείται από αλιείς , κτηνοτρόφους απόγονοι
των Κακτσικουέλ. Στην συνέχεια μεταφορά στην πόλη της
Γουατεμάλα και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Γουατεμάκα Φλόρες Τικάλ Φλόρες
Πολύ πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για
το Πετέν. Κατά την άφιξή σας, επισκεφθείτε τον Αρχαιολογικό
Χώρο του Τικάλ , περιτριγυρισμένο από το τροπικό δάσος.
Επισκεφθείτε την κεντρική πλατεία και τον ναό του Μεγάλου
Τζαγκάρ, την κεντρική ακρόπολη, το Mundo Perdido και τον
ναό IV από όπου μπορείτε να παρατηρήσετε την μεγαλειότητα
της πόλης και τη σμαραγδένια πράσινη ζούγκλα. Μετά
το μεσημεριανό γεύμα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για
διανυκτέρευση.
7η μέρα: Φλόρες Γιαξά Τοποξτέ Γουατεμάλα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση πρωινή για να
επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο Γιαξά και Τοποχτέ.
Κατά την άφιξή σας, θα εντυπωσιαστείτε από τα ερείπια
του Προκολομβιανού αρχαιολογικού χώρου αλλά και από
την ομορφιά της φύσης που τον περιβάλλει. Μεταφορά στο
Αεροδρόμιο και μεταφορά στην πόλη της Γουατεμάλα.
8η μέρα: Ηφαίστειο Πακαγιά
Πρωινό και πρόωρη αναχώρηση από το ξενοδοχείο σας
στο ηφαίστειο Πακάγια. Είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο στη
Γουατεμάλα, με τα 2.500 mts. πάνω από τη θάλασσα. Έχει
εντυπωσιακή θέα στη λιμνοθάλασσα του Καλντέρα και άλλα
τρία ηφαίστεια: το Aγκουα, το Φουέγκο και το Ακατενάνγκο.
Το ηφαίστειο Πακάγια είναι εύκολα προσβάσιμο, και δεν
χρειάζεται ιδιαίτερη φυσική κατάσταση. Μπορείτε επίσης να

κάνετε την ανάβαση ιππεύοντας άλογο (προαιρετικά). είναι
μια από τις καλύτερες εμπειρίες περιπέτειας στη Γουατεμάλα.
Στη συνέχεια, επιστρέψτε στην πόλη της Γουατεμάλας.
Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.
9η μέρα: Γουατεμάλα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την ξενάγηση
της πόλης, θα δούμε την λεωφόρο La Reforma, μία από
τις σημαντικότερες λεωφόρους της πόλης. Στη συνέχεια
προχωράμε στο πολιτικό κέντρο της πόλης της Γουατεμάλας
από όπου μπορείτε να φωτογραφήσετε διάσημα κτίρια με
καλλιτεχνικές τοιχογραφίες της Γουατεμάλας, αλλά και το
ιστορικό κέντρο της πόλης, το Πολιτιστικό Εθνικό Παλάτι, τον
Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό και τη Λεωφόρο Las Americas.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μέτα το τέλος της ξενάγησης και
διανυκτέρευση.
10η μέρα: Γουατεμάλα πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, μεταφορά στο αεροδρόμιο πτήση
επιστροφής
11η μέρα: Αφιξη στην Αθήνα
Αφιξη στην Αθήνα.

Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 11 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο

1590

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο
σταθμό •8 διανυκτερεύσεις ως παραπάνω σε 4*
ξενοδοχεία •Πρωινό καθημερινά •Μεταφορές ξεναγήσεις
με Αγγλόφωνο ξεναγό-μοιραζόμενες υπηρεσίες •Είσοδοι
στους επισκεπτόμενους χώρους •Βαρκάδα στην λίμη
Ατιτλάν •Γεύμα στο Τικάλ και Γιαξά
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων κατ’ άτομο
670 € •Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.
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ΣΆΟ ΜΙΓΚΈΛ

ΆΝΓΚΡΑ

ΑΖΌΡΕΣ

ΣΆΟ ΜΙΓΚΈΛ, ΤΕΡΤΣΈΙΡΑ
Οι Αζόρες, τα "Νησιά των Γυπών", είναι μια συστάδα εννέα ηφαιστειογενών νησιών της Πορτογαλίας, που βρίσκονται στον Βόρειο Ατλαντικό και αποτελούν το δυτικότερο
άκρο της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Τα εννέα αυτά νησιά του αρχιπελάγους χωρίζονται σε τρεις ομάδες: η ανατολική ομάδα (Grupo Oriental) περιλαμβάνει το Σάο Μιγκέλ (São
Miguel), τη Σάντα Μαρία (Santa Maria) και τις νησίδες Φορμίγας (Formigas), η κεντρική ομάδα (Grupo Central) τα νησιά Τερσέιρα (Terceira), Γκρασιόσα (Graciosa),
Σάο Ζόρζε (São Jorge), Πίκο (Pico) και Φαϊάλ (Faial), ενώ η δυτική ομάδα (Grupo Ocidental) τα νησιά Φλόρες (Flores) και Κόρβο (Corvo). Πρωτεύουσα των Αζορών
είναι η Πόντα Ντελγάδα (Ponta Delgada), που βρίσκεται στο νησί Σάο Μιγκέλ, το μεγαλύτερο του αρχιπελάγους. Οι Πορτογάλοι θεωρούν ότι οι Αζόρες, μαζί με το
αρχιπέλαγος της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και του Πράσινου Ακρωτηρίου, αποτελούν τη βιογεωγραφική περιοχή της "Μακαρονησίας" (Νησιά των Μακάρων),
όνομα που σημαίνει "τυχερά νησιά" και για εκείνους που ζουν εκεί και για εκείνους που τους επισκέπτονται. Όλα τα νησιά αυτού του συναρπαστικού αρχιπελάγους έχουν
τα πάντα για να ευχαριστήσουν κάθε ταξιδιώτη!
Αν ψάχνετε για εντυπωσιακά τοπία, πανέμορφη φύση, χορτολίβαδα με όλες τις αποχρώσεις του πράσινου, πλούσια χλωρίδα με όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου,
μοναχικές διαδρομές πεζοπορίας, μικρά, ειρηνικά χωριά, σπηλιές, φαράγγια, λίμνες, καταρράκτες, ειδυλλιακούς όρμους, παρθένες παραλίες και σμαραγδένια νερά...
...τότε η "Χαβάη της Ευρώπης" είναι ο ιδανικός προορισμός διακοπών για εσάς!
1η μέρα: Αθήνα - Σάο Μιγκέλ
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το νησί Σάο Μιγκέλ.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Σάο Μιγκέλ, Περιήγηση
Την σημερινή μέρα θα την αφιερώσουμε στην εξερεύνηση
του Σάο Μιγκέλ. Αναχωρούμε από την Πόντα Ντελγάδα
(Ponta Delgada) και κατευθυνόμαστε προς την Ρότσα ντα
Ρέλβα (Rocha da Relva), από όπου θα έχουμε μαγευτική
θέα του νησιού. Κάνουμε ανάβαση στο βουνό και στάση
στο Miradouro do Pico do Carvão, μοναδικό σημείο για
θέα στον ωκεανό και την γύρω περιοχή, που κυριολεκτικά
κόβει την ανάσα. Θα συνεχίσουμε προς τις λίμνες
Lagoas das Empadadas με την καταπράσινη βλάστηση
που τις περιβάλλει. Πριν επιστρέψουμε στην πόλη, θα
επισκεφθούμε το Miradouro do Escalvado για να δούμε
το παραθαλάσσιο χωριό Mosteiros με την άγρια ομορφιά.
3η μέρα: Σάο Μιγκέλ, Ιαματικό λουτρό
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για μικρή βόλτα και στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την περιοχή Φούρνας
(Furnas), όπου θα απολαύσουμε ένα ιαματικό λουτρό στις
θερμές πηγές των Αζορών, καθώς και ένα παραδοσιακό
δείπνο σε μια μοναδική τοποθεσία!
4η μέρα: Σάο Μιγκέλ - Τερτσέιρα
Σήμερα θα αναχωρήσουμε με ferry για το νησί Τερτσέιρα,
έναν ακόμη παράδεισο των Αζορών. Η Άνγκρα Ντο Εροΐσμο
80

(Angra do Heroismo), η πρωτεύουσα της Τερτσέιρα και το
ομορφότερο αστικό κέντρο των νησιών, με τα καλντερίμια,
τις εκκλησίες και τα όμορφα λευκά κεραμοσκεπή κτίρια,
έχει ενταχθεί από το 1983 στον κατάλογο παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η πόλη αποπνέει
ακόμα τον αέρα της εποχής των ανακαλύψεων, καθώς
αποτελούσε υποχρεωτικό σταθμό για τα καράβια που
ταξίδευαν από την Ευρώπη προς τις Ινδίες, την Αφρική
και την Αμερική. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
5η μέρα: Τερτσέιρα, Περιήγηση
Πρωινή αναχώρηση για μια εκπληκτική διαδρομή σε
μοναδικά μονοπάτια. Θα θαυμάσουμε τις μορφές που
δημιουργούνται από τις αρχαίες ροές λάβας και θα δούμε
μικρές λίμνες και ηφαιστειακούς θόλους, μαζί με τον Pico
Gaspar, ανεβαίνοντας σε ένα ηφαίστειο που εξεράγη πριν
από 15.000 χρόνια. Ονομάζεται Mistérios Negros λόγω
του σκούρου χρώματος της λάβας.
6η μέρα: Τερτσέιρα, Ελεύθερη μέρα
Για την σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε μία
εκδρομή για παρατήρηση φαλαινών.
7η μέρα: Τερτσέιρα - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.

Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 7 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση Μονόκλινου

Από 890
+ 390

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης με την AEGEAN & την TAP AIR PORTUGAL μέσω
ενδιάμεσου σταθμού •3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SAO
MIGUEL PARK HOTEL •3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
ATLANTIDA MAR •Πρωινό καθημερινά •Μεταφορές από/
προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο •Εκδρομή-ξενάγηση στο Σάο
Μιγκέλ •Ιαματικό λουτρό στο Σάο Μιγκέλ •Ξενάγηση-τρεκ στο
νησί Τερτσέιρα •Ασφάλεια ταξιδιού
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: 145 €
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STONETOWN

ΖΑΝΖΙΒΆΡΗ

Στις τροπικές παραλίες με τα φοινικόδεντρα, την λευκόχρυση άμμο και τα κρυστάλλινα
γαλαζοπράσινα νερά, στα γραφικά ψαροχώρια και στα καταπράσινα δάση της Ζανζιβάρης!!!
Γνωστό ως "Νησί των μπαχαρικών", η Ζανζιβάρη, το παραδεισένιο νησί των Σουαχίλι, βρίθει από ομορφιά, πολιτισμό και ιστορία! Δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοθαυμάσει
σε αυτό το σμαραγδένιο νησί της ανατολικής Αφρικής: δαντελωτές ακτές με κατάλευκη άμμο και πανύψηλους κοκοφοίνικες, τροπικές παραλίες με κρυστάλλινα
γαλαζοπράσινα νερά, παρθένα δάση, ενδημική χλωρίδα και πανίδα… Διαλέξτε λοιπόν έναν φοίνικα για να απλώσετε την αιώρα σας, χαλαρώστε, απολαύστε το τέλειο
εξωτικό σκηνικό… και "Hakuna Matata"!!!
Στις ακτές της Τανζανίας, το αρχιπέλαγος της Ζανζιβάρης αποτέλεσε το μήλον της έριδος για πολλές εθνότητες και είναι έτοιμο να σας χαλαρώσει με την τροπική του
βλάστηση, να σας ταξιδέψει σε εξωτικούς κόσμους με γαλαζοπράσινα νερά και πλούσιους υφάλους, να σας διηγηθεί ιστορίες στην Πέτρινη Πόλη του και να σας μυήσει
στα μυστικά των μπαχαρικών και των ιδιαίτερων γεύσεών του!!!
1η μέρα: Αθήνα - Ζανζιβάρη (Τανζανία)
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το τροπικό νησί των
μπαχαρικών, το παραδεισένιο νησί της Ζανζιβάρης, που
αποτελεί τμήμα της Τανζανίας και απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα
από την ανατολική ακτή της Αφρικής. Η δημιουργία του κράτους
της Τανζανίας προέκυψε από την συγχώνευση της ηπειρωτικής
χώρας που ονομαζόταν Τανγκανίκα (η οποία έγινε ανεξάρτητη
το 1961) και της Ζανζιβάρης (που έγινε ανεξάρτητη το 1963),
όταν το 1964 υπεγράφη συμφωνία για την ένωσή τους.
2η μέρα: Ζανζιβάρη
Άφιξη στο εξωτικό νησί και μεταφορά στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας. Ο τροπικός παράδεισος σας περιμένει!!! Δείπνο
και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Ζανζιβάρη, Ελεύθερη μέρα - Χαλαρώστε στις τροπικές
παραλίες με τα φοινικόδενδρα ή επιδοθείτε σε θαλάσσια σπορ!
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα για να χαρείτε τις
κατάλευκες αμμώδεις παραλίες του νησιού και τον καυτό
ήλιο του Ινδικού. Η Ζανζιβάρη διαθέτει πληθώρα δαντελωτών
ακτών με κατάλευκη άμμο, πανύψηλους κοκκοφοίνικες και
κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά! Το νησί προσφέρεται
επίσης για θαλάσσια σπορ - Kitesurfing, Paddling, Parasailing
κλπ.- και φυσικά για μοναδικές εξερευνήσεις βυθού! Απολαύστε
ένα τροπικό κοκτέιλ αγναντεύοντας τον ήλιο να οδεύει στη δύση
του χαρίζοντας στον ορίζοντα τις πορφυροκόκκινες πινελιές
του και… "Hakuna Matata"!!!
4η μέρα: Ζανζιβάρη, Ελεύθερη μέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα. Για τους φυσιοδίφες,
αλλά και τους λάτρεις της φύσης προτείνουμε μία εκδρομή στο
Εθνικό Πάρκο Jozani Chwaka Bay! Αυτή η προστατευόμενη
γη περιλαμβάνει παράκτια δάση, καταπράσινες εκτάσεις,
μαγκρόβια και αλμυρά έλη. Ανακαλύψτε τα καταπράσινα δάση
του Εθνικού Πάρκου με τα ενδημικά κόκκινα μαϊμουδάκια

Κολόμπους (Zanzibar Red Colobus). Ενημερωθείτε για την
ντόπια χλωρίδα και πανίδα καθώς περπατάτε κατά μήκος των
μονοπατιών. Ελάτε πρόσωπο με πρόσωπο με το μαγευτικό
περιβάλλον. Απολαύστε τη φύση σε όλο της το μεγαλείο!
5η μέρα: Ζανζιβάρη, Ελεύθερη μέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε
μία εκδρομή στο νησί Changuu ή Prison Island, το ιστορικό
νησί-φυλακή. Σε αυτή τη συναρπαστική 5ωρη εκδρομή
θα περιπλανηθείτε στα κτίρια, θα μάθετε την ιστορία του
συγκροτήματος, θα δείτε τις τεράστιες χελώνες Αλντάμπρα
(Aldabra) και θα έχετε την ευκαιρία για κολύμπι ή και snorkeling
στα παρθένα νερά.
6η μέρα: Ζανζιβάρη, Ελεύθερη μέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε μία
εκδρομή-εξερεύνηση στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας της
Ζανζιβάρης, την πανέμορφη Stonetown (Πέτρινη Πόλη), που
αποτελεί ένα ανοικτό μουσείο αρχιτεκτονικής και βρίσκεται υπό
την αιγίδα της UNESCO. Η πόλη στην οποία ο χρόνος μοιάζει
να έχει σταματήσει, αποτελεί την χαρά κάθε φωτογράφου!
Περπατείστε στα γραφικά σοκάκια με τις εκπληκτικά
σκαλισμένες ξύλινες πόρτες και τα περίτεχνα μπαλκόνια των
σπιτιών της, δείτε το Αραβικό Φρούριο, επισκεφθείτε την Αγορά
των Σκλάβων για να μάθετε την ιστορία του δουλεμπορίου στον
τόπο που υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εμπορίας
σκλάβων στην Ανατολική Αφρική, αγοράστε αντικείμενα
αφρικανικής τέχνης από τα υπαίθρια παζάρια και βάλτε στο
"σακίδιο" των αναμνήσεών σας τις καλύτερες εμπειρίες!
7η μέρα: Ζανζιβάρη - Πτήση για την Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο της
Ζανζιβάρης και πτήση επιστροφής στην Αθήνα μέσω
ενδιάμεσου σταθμού.
8η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση Μονόκλινου

730
+250

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού •5 διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο SEA CLIFF RESORT & SPA 4* •Ημιδιατροφή
καθημερινά •Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο
•Ασφάλεια ταξιδιού.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων: 380 €/άτομο
•Βίζα Τανζανίας: 50 USD/άτομο

Σημαντικές σημειώσεις

•Οι τιμές είναι υπολογισμένες σε προσφορά των
αεροπορικών εταιρειών οικονομικής θέσης και
early booking ξενοδοχείων •Το Check in είναι
14:00-15:00 και το check out 12:00 •Για την είσοδό
σας στην χώρα απαιτείται Ελληνικό διαβατήριο με
εξάμηνη ισχύ •Για την εγγραφή σας παρακαλούμε
να μας στείλετε ηλεκτρονικά το διαβατήριό σας

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ
Για το ξενοδοχείο KARAFUU 4*
Τιμή κατ’ άτομο: 760 € με Ημιδιατροφή
Για το ξενοδοχείο DOUBLETREE BY HILTON 4*
Τιμή κατ’ άτομο: 780 € με Ημιδιατροφή
Για το ξενοδοχείο ROYAL ZANZIBAR & SPA 5*
Τιμή κατ’ άτομο: 730 € με All Inclusive
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ΚΈΙΠ ΤΆΟΥΝ

ΑΚΡΩΤΉΡΙΟ ΚΑΛΉΣ ΕΛΠΊΔΑΣ

ΣΤΈΛΕΝΣΜΠΟΣ

ΚΈΙΠ ΤΆΟΥΝ

ΜΙΑ ΠΌΛΗ ΣΤΟ ΆΚΡΟ ΜΙΑΣ ΗΠΕΊΡΟΥ
Το Κέιπ Τάουν είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη που σφύζει από ζωή και που θα σας εκπλήξει με την ιστορία της και τα ποικίλα αξιοθέατά της.
Η "μητέρα πόλη", όπως αποκαλείται από τους Νοτιοαφρικανούς, είναι η παλαιότερη αποικία των Ευρωπαίων στο νότιο τμήμα της Αφρικανικής ηπείρου.
Κυρίαρχο σκηνικό το Όρος Τέιμπλ/Table Mountain που δεσπόζει στην πόλη και κομβικό σημείο της η Προκυμαία Victoria and Albert Waterfront, γεμάτη εμπορικά καταστήματα,
καφέ, εστιατόρια και μπαράκια με ζωντανή αφρικανική και τζαζ μουσική.
1η μέρα: Αθήνα - Κέιπ Τάουν
Πτήση από Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την
Πόλη του Ακρωτηρίου, το περίφημο Κέιπ Τάουν (Cape
Town), που θεωρείται μια από τις ομορφότερες πόλεις
του κόσμου.
2η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ξενάγηση
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και ξενάγηση στην πόλη,
κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανέβουμε με το τελεφερίκ
στο Όρος Τέιμπλ (Table Mountain) με την επίπεδη κορυφή
του, απ΄ όπου θα απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της
γύρω περιοχής (καιρού επιτρέποντος). Στη συνέχεια θα
δούμε το Δημαρχείο και άλλα σημαντικά αξιοθέατα της
πόλης και θα περπατήσουμε στην κοσμική προκυμαία
Victoria and Albert Waterfront (V&A Waterfront), κάτι
αντίστοιχο με το Fisherman's Wharf στο Σαν Φρανσίσκο
των ΗΠΑ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή: Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας,
Κόλπος Χάουτ/Νησάκι Σιλ (φώκιες)
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε να
λάβετε μέρος σε μια προαιρετική εκδρομή στο Ακρωτήριο
της Καλής Ελπίδας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα
σταματήσουμε στον Κόλπο Χάουτ (Haut Bay) και θα
επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για να δούμε από κοντά τις
φώκιες στο νησάκι Σιλ (Seal Island). Στη συνέχεια θα
φθάσουμε στο περίφημο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.
Με το τελεφερίκ θα αντικρίσουμε το σημείο ένωσης
των δύο ωκεανών (Ατλαντικού και Ινδικού), αλλά και
τον διασημότερο φάρο του κόσμου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετικό Σαφάρι
Σήμερα σας προτείνουμε να λάβετε μέρος σε ένα σαφάρι.
Αναζητήστε τα πέντε μεγάλα άγρια ζώα (Big Five): τον
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ελέφαντα, το λιοντάρι, τον βούβαλο, τον ρινόκερο και τη
λεοπάρδαλη, καθώς και άλλα είδη της άγριας πανίδας,
όπως καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, αντιλόπες κλπ.
5η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή στο Στέλενσμπος
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε μια
ολοήμερη εκδρομή στο Στέλενσμπος (Stellenbosch),
την δεύτερη παλαιότερη πόλη της Νότιας Αφρικής θεμελιώθηκε από τον Σάιμον Βαν ντερ Στελ το 1679. Το
Στέλενσμπος είναι γνωστό για τις φυσικές του ομορφιές,
τις λεωφόρους με τις βελανιδιές, την αρχιτεκτονική, την
ιστορία και τον πολιτισμό του. Είναι επίσης μια περιοχή
γεμάτη αμπελώνες, με πολύ καλή παραγωγή κρασιού.
Επισκεφθείτε ένα από τα πολλά οινοποιεία της πόλης
και δοκιμάστε τα περίφημα κρασιά της.
6η μέρα: Κέιπ Τάουν, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετικά: Νησί Ρόμπεν ή Σαφάρι καρχαρία
Για σήμερα σας προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή
στο νησί Ρόμπεν (Robben), μια φυλακή πολιτικών
κρατουμένων, το "Αλκατράζ της Αφρικής". Εδώ ο Νέλσον
Μαντέλα πέρασε τα 18 από τα 27 χρόνια της ποινής
φυλάκισης που του είχε επιβληθεί από το καθεστώς του
απαρτχάιντ. Εναλλακτικά, αν είστε πολύ τολμηροί, σας
προτείνουμε βόλτα με ένα πολυτελές σκάφος συνοδεία
εμπειρογνωμόνων και ερευνητών! Ετοιμαστείτε για
τη… θαλάσσια συνάντηση της ζωής σας! Βυθιζόμαστε
σε προστατευμένο κλουβί στην θάλασσα με σκοπό να
συναντήσουμε λευκούς καρχαρίες!
7η μέρα: Κέιπ Τάουν - Πτήση για την Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση
επιστροφής στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού
8η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

QR 208 ΑΘΉΝΑ - ΝΤΌΧΑ
Ενδεικτικές
ΝΤΌΧΑ - ΚΈΙΠ ΤΆΟΥΝ
QR1369
πτήσεις με
QATAR QR1370 ΚΈΙΠ ΤΆΟΥΝ - ΝΤΌΧΑ
AIRWAYS
QR 203 ΝΤΌΧΑ - ΑΘΉΝΑ

19:25΄ - 00:30΄
02:05΄ - 11:20΄
13:15΄ - 00:25΄
07:55΄ - 11:50

Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Μονόκλινο

660
870

ΈΩΣ 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΌΣΕΙΣ
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού •5 διανυκτερεύσεις
στο Kέιπ Τάουν στο ξενοδοχείο DOUBLETREE BY
HILTON 4* •Πρωινό καθημερινά •Ξενάγηση πόλης με
Αγγλόφωνο ξεναγό •Μεταφορές από/προς αεροδρόμιοξενοδοχείο •Ασφάλεια ταξιδιού
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: 340 €
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ΣΑΦΆΡΙ ΣΤΗΝ ΝΌΤΙΑ

ΑΦΡΙΚΉ

Η Νότια Αφρική κατοικείται από ένα μείγμα ανθρώπων αφρικανικής, ασιατικής και ευρωπαϊκής καταγωγής και ως εκ
τούτου υπάρχει στην χώρα μεγάλη ποικιλία πολιτισμικών στοιχείων και γλωσσών. Εξίσου διαφορετική είναι και η ποικιλία
των τοπίων της, συμπεριλαμβανομένων των θεαματικών οροσειρών, των τραχιών ακτών, των όμορφων παραλιών, των
δασών, των ερήμων, καθώς και των περιοχών άγριας φύσης, όπως το περίφημο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ (Kruger),
όπου θα αναζητήσουμε εκπροσώπους της αφρικανικής πανίδας στο φυσικό τους περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η Νότια Αφρική
διαθέτει εξελιγμένη τουριστική υποδομή, εξαιρετικά οδικά και αεροπορικά δίκτυα και καταλύματα, που προσφέρουν
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
1η μέρα: Αθήνα - Πτήση για Γιοχάνεσμπουργκ
Πτήση για το Γιοχάνεσμπουργκ μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
2η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ - Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, Σαφάρι
Άφιξη στο Γιοχάνεσμπουργκ και πτήση για το Εθνικό Πάρκο
Κρούγκερ. Λίγο μετά την άφιξή σας πάρκο θα νομίζετε ότι έχετε
φτάσει στο τέλος του κόσμου. Καθώς το μεγαλείο της φύσης θα
ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια σας, οι όποιες ανησυχίες σας
αρχίζουν ξεθωριάζουν και επέρχεται η ηρεμία του πνεύματος.
Το μεταβαλλόμενο σκηνικό της σαβάνας δημιουργεί συνεχώς
ευχάριστες εκπλήξεις. Το απόγευμα θα επιβιβαστούμε σε τζιπ
για το σαφάρι μας, όπου θα αναζητήσουμε τα Big Five, τα
"Μεγάλα Πέντε", δηλαδή τα πέντε είδη άγριας ζωής: λιοντάρια,
ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, βουβάλια και ρινόκερους, καθώς
και άλλα ζώα της αφρικανικής πανίδας - καμηλοπαρδάλεις,
ζέβρες, αντιλόπες κλπ.
3η μέρα: Πάρκο Κρούγκερ, Σαφάρι
Πρωινό στο ξενοδοχείο και άλλο ένα σαφάρι με τζιπ για
αναζήτηση της άγριας ζωής.
4η μέρα: Σαφάρι στο Πάρκο Κρούγκερ - Γιοχάνεσμπουργκ
Πρωινό στο ξενοδοχείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο και
επιβίβαση στην πτήση για το Γιοχάνεσμπουργκ. Άφιξη,
συνάντηση με τον τοπικό αντιπρόσωπο μας, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ, Ξενάγηση πόλης, Μουσείο Απαρτχάιντ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση της πόλης, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων και το
μουσείο του Απαρτχάιντ. Το Μουσείο αυτό άνοιξε τις πύλες
του το 2001 και αποτελεί ένα από σημαντικότερα "μνημεία"
του Γιοχάνεσμπουργκ, καθώς επικεντρώνεται στην ιστορία
που σημάδεψε την χώρα κατά τον 20ο αιώνα, το απαρτχάιντ,
την πολιτική δηλαδή των λευκών που καθόριζε και επέβαλλε
τη διάκριση των ανθρώπινων ομάδων βάσει φυλετικών
κριτηρίων (απαρτχάιντ σημαίνει διαχωρισμός στη γλώσσα
των Μπόερς, τα αφρικάανς).

6η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ, Ελεύθερη μέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε
μία εκδρομή στο Μουσείο Μαροπένγκ (Μaropeng), το
"Λίκνο της Ανθρώπινης Ύπαρξης", που απέχει περίπου 60
χιλιόμετρα από το Γιοχάνεσμπουργκ. Το άριστα οργανωμένο
αυτό μουσείο αποτελεί μια σαφή προσέγγιση της εμφάνισης
και της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και γενικότερα των
ζώντων οργανισμών. Μαροπένγκ στη γλώσσα σετσουάνα
των ιθαγενών σημαίνει "επιστροφή στον τόπο καταγωγής".
Κάντε ένα ενημερωτικό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό ταξίδι
στον χρόνο, από τη γένεση του πλανήτη μέχρι το σήμερα.
Μάθετε πώς γεννήθηκε και πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα,
δείτε απολιθώματα, πέτρινα εργαλεία εκατομμυρίων ετών
και άλλα πολλά μέσα από τις θεαματικές παρουσιάσεις του
πολυβραβευμένου αυτού μουσείου.
7η μέρα: Γιοχάνεσμπουργκ - Πτήση για την Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΜΟΥΣΕΊΟ ΜΑΡΟΠΈΝΓΚ

ΓΙΟΧΆΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

8η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.

Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο

1340

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού •2 διανυκτερεύσεις στο
πάρκο Κρούγκερ σε lodge 4* •3 διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχείο 4* στο Γιοχάνεσμπουργκ •Πρωινό καθημερινά
•2 game drives (σαφάρι) στο πάρκο Κρούγκερ •Ξενάγηση
στο Γιοχάνεσμπουργκ με επίσκεψη στο μουσείο του
Aπαρτχάιντ •Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο
•Ασφάλεια ταξιδιού
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: 490 €
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ΜΑΔΑΓΑΣΚΆΡΗ

ΤΟ ΕΞΩΤΙΚΌ ΒΑΣΊΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ
Η ιστορία της Μαδαγασκάρης ξεκίνησε πριν από περίπου 160 εκατομμύρια χρόνια, όταν το νησί αποσπάστηκε από την αφρικανική ήπειρο. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν
θηλαστικά (εμφανίστηκαν περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια αργότερα), γι' αυτό και απουσιάζει η τυπική αφρικανική πανίδα. Εκτός από τις νυχτερίδες που μπορούσαν να πετάξουν
από την Αφρική, δεν υπάρχει στην Μαδαγασκάρη ούτε ένα είδος από τα θηλαστικά που συναντά κανείς σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη. Το τέταρτο μεγαλύτερο νησί στον
κόσμο, η Μαδαγασκάρη, είναι μια από τις χώρες με την μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Από τα χιλιάδες είδη φυτών και ζώων που φιλοξενεί περίπου το 80% είναι ενδημικά - ακόμα
και το 65% των πουλιών είναι ενδημικά. Τα τεράστια τροπικά δάση του νησιού θεωρούνται αληθινό Eldorado για τους ερευνητές και τους επιστήμονες - ούτε καν τα μεγάλα τροπικά
δάση της Νότιας Αμερικής δεν μπορούν να συναγωνιστούν την τεράστια ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας της Μαδαγασκάρης. Τα δάση αυτά προσφέρουν έναν μοναδικό
βιότοπο για κάποιους οργανισμούς, όπως οι χαμαιλέοντες: η Μαδαγασκάρη έχει τα περισσότερα είδη χαμαιλέοντα στον κόσμο - 40 διαφορετικά είδη. Οι νάνοι χαμαιλέοντες, οι
λεμούριοι και οι γιγάντιοι αρουραίοι είναι μερικά από τα περίεργα πλάσματα, που κατοικούν σε αυτό το εξωτικό βασίλειο της φύσης, ενώ λόγω της απομόνωσης της χώρας, έχουν
αναπτυχθεί εδώ και αιώνες αξιοσημείωτα είδη δέντρων, όπως το Μπαομπάμπ (Baobab).
1η μέρα: Αθήνα - Aνταναναρίβο
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα
της Μαδαγασκάρης, την Aνταναναρίβο ή Τάνα, όπως
την αποκαλούν οι ντόπιοι.
2η μέρα: Aνταναναρίβο - Ντιέγκο Σουαρέζ/Αντσιρανάνα
Εθνικό Πάρκο του Όρους Άμπερ - Ραμένα
Άφιξη στο Aνταναναρίβο και ανταπόκριση με την
πτήση για το Ντιέγκο Σουαρέζ/Αντσιρανάνα - μια
πόλη του απώτατου βορρά της χώρας. Φθάνοντας
θα συνεχίζουμε για μία οδική διαδρομή διάρκειας
μίας περίπου ώρας με προορισμό την ηφαιστειακή
περιοχή του Εθνικού πάρκου του Όρους Άμπερ (Amber
Mountain National Park). Το πάρκο δημιουργήθηκε το
1958 με στόχο τη διατήρηση της μοναδικής χλωρίδας
και πανίδας της βόρειας περιοχής του Ντιέγκο
και θεωρείται ένας "βιολογικός θησαυρός". Εδώ
φιλοξενείται ένα προστατευόμενο πανέμορφο τροπικό
δάσος, καθώς και μεγάλος αριθμός διαφορετικών
ειδών του ζωικού βασιλείου - 25 είδη θηλαστικών, 8
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είδη λεμούριων (Sanford's brown lemur, crowned lemur
κ.ά.), 75 είδη πουλιών, πεταλούδες, βάτραχοι, γκέκος,
χαμαιλέοντες κλπ. - προσπαθήστε να εντοπίσετε τον
ενδημικό χαμαιλέοντα Brookesia minima, τον μικρότερο
του κόσμου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας θα
απολαύσετε τους διάφορους τύπους βλάστησης στα
τρία κύρια οικοσυστήματα του πάρκου - ορεινό δάσος
βροχής, τροπικό δάσος μεσαίου υψομέτρου και δάσος
φυλλοβόλων - στα οποία ευδοκιμούν περισσότερα από
χίλια διαφορετικά φυτά: φίκοι, ορχιδέες, φτέρες κλπ.
Επίσης εδώ θα ανακαλύψετε πανέμορφους καταρράκτες
και ηφαιστειακές λίμνες και θα απολαύσετε υπέροχη
θέα προς το βόρειο άκρο του νησιού. Επιστροφή στο
Ντιέγκο το απόγευμα και μεταφορά στη Ramena (1,5
ώρα με το αυτοκίνητο). Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο Lakana Ramena. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ραμένα, Θάλασσα Έμεραλντ/
Σμαραγδένια Θάλασσα
Ημερήσια εκδρομή στην Σμαραγδένια Θάλασσα/

Θάλασσα Έμεραλντ με παραδοσιακό ιστιοφόρο.
Μεσημεριανό πικνίκ με θαλασσινά στο νησί Σουάρεζ
και δυνατότητα κολύμβησης με αναπνευστήρα στο
κοραλλιογενές φράγμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το
απόγευμα. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ραμένα - Ρεντ Τσίνγκι
Εθνικό Πάρκο Ανκαράνα
Κατά τη διάρκεια της σημερινής 5ωρης οδικής
διαδρομής με προορισμό το Εθνικό Πάρκο Ανκαράνα
(Ankarana), θα θαυμάσετε τα περίφημα Ρεντ Τσίνγκι
(Red Tsingy) - ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο
κόκκινων "γλυπτών". Άφιξη και τακτοποίηση στο lodge.
Απογευματινή επίσκεψη στην Σπηλιά των Νυχτερίδων
(Bat Cave) και στον Χαμένο Ποταμό. Διανυκτέρευση
στο ξενοδοχείο Relais de l΄ Ankarana.
5η μέρα: Εθνικό Πάρκο Ανκαράνα - Τσίνγκι Meva και
Rary - Νόσυ Κόμπα
Το παράξενο ορεινό δάσος των Τσίνγκι είναι ένα
από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Μαδαγασκάρης.
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Ντιέγκο Σουαρέζ/Αντσιρανάνα

Εθν Π.
Εθν.
Όρους Άμπερ

Ρεντ Τσίνγκι

Ραμένα
Εθν. Π.
Ανκαράνα Τσίνγκι

Νόσυ Μπε

Meva & Rary

Νόσυ Κόμπα
Νόσυ
Ιράντζα

Αnkify

ΜΑ∆ΑΓΑΣΚΑΡΗ

ΤΣΊΝΓΚΙ

ΕΛΣΊΝΚΙ

Ανταναναρίβο

Σήμερα θα θαυμάσετε τους παράξενους αυτούς γεωλογικούς σχηματισμούς των
αιχμηρών ασβεστολιθικών βράχων και θα διασχίσετε την περίφημη κρεμαστή
γέφυρα. Αναχώρηση στις 12:00 για μια οδική 3ωρη διαδρομή με προορισμό το
Ανκίφι (Αnkify), απ΄ όπου θα επιβιβαστείτε σε ταχύπλοο για το Νόσυ Κόμπα (Νosy
Komba, διάρκεια 45΄). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Floaralies Komba.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νόσυ Κόμπα - Νόσυ Τανικέλι - Νόσυ Μπε
Πρωινή επίσκεψη στο ψαροχώρι Νόσυ Κόμπα και στο Komba Reserve για
παρατήρηση του μαύρου λεμούριου. Στη συνέχεια θα μεταβείτε με ταχύπλοο στο
θαλάσσιο πάρκο Νόσυ Τανικέλι (Nosy Tanikely). Αυτό το φυσικό ενυδρείο είναι
διάσημο για τον πλούσιο υποθαλάσσιο κόσμο του. Άφιξη στο νησί και κολύμβηση
με αναπνευστήρα για να θαυμάσετε τα κάθε είδους πολύχρωμα κοράλλια, τα ψάρια
υφάλων, όπως ψάρια-παπαγάλοι, ψάρια-κλόουν κλπ., που κολυμπούν ανάμεσα
σε θαλάσσιες ανεμώνες, τα οστρακοειδή και τις θαλάσσιες χελώνες. Γεύμα πικνίκ
στην παραλία βασισμένο σε θαλασσινά. Συνεχίζετε με το ταχύπλοο για το Νόσυ
Μπε (Nosy Be, "Μεγάλο Νησί"), ένα ηφαιστειακής προέλευσης τροπικό νησί, που
βρίσκεται κοντά στην βορειοδυτική ακτή της Μαδαγασκάρης και αποτελεί έναν από
τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας, χάρη στις κατάλευκες αμμουδιές του,
τα κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά του και τους κοραλλιογενείς του υφάλους.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Belvedere. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Νόσυ Μπε - Νόσυ Ιράντζα - Νόσυ Μπε
Μεταφορά στο λιμάνι και επιβίβαση στο ταχύπλοο για το Νόσυ Ιράντζα (Nosy
Iranja, διάρκεια: 2,5 ώρες). Κατά τη διάρκεια της διαδρομής υπάρχει πιθανότητα
να δείτε δελφίνια. Άφιξη και επίσκεψη στο ψαροχώρι Σακαλάβα. Το Ιράντζα είναι
ένα από τα πιο γνωστά νησιά του αρχιπελάγους του Νόσυ Μπε και εκπλήσσει
κάθε επισκέπτη με τις μεγάλες εκτάσεις της λευκής άμμου. Ο τόπος είναι μοναδικής
ομορφιάς και προσφέρει δυνατότητα για διάφορες δραστηριότητες. Εδώ θα
κολυμπήσετε με αναπνευστήρα και θα θαυμάσετε τον πλούσιο υποθαλάσσιο
κόσμο. Ακολουθεί γεύμα με θαλασσινά. Επιστροφή με ταχύπλοο στο Νόσυ Μπε το
απόγευμα και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Νόσυ Μπε - Aνταναναρίβο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό.
9η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημαντικές σημειώσεις

•Η προσφορά είναι βασισμένη στον οικονομικότερο ναύλο της Turkish
Airways ή της Qatar Airways και οποιαδήποτε διαφορά λόγω διαθεσιμότητας
επιβαρύνει τον πελάτη •Για την είσοδό σας στην χώρα απαιτείται Ελληνικό
διαβατήριό με εξάμηνη ισχύ.

ΝΌΣΥ ΜΠΕ

Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 9 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο: 1.855 €
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Turkish Airlines ή Qatar
Airways •6 διανυκτερεύσεις στην Μαδαγασκάρη, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
•Πρωινό •Τρία γεύματα συνολικά •Αγγλόφωνος ξεναγός κατά την διάρκεια των εκδρομών
•Κλιματιζόμενο όχημα 4x4 •Είσοδοι στα Εθνικά Πάρκα •Μεταφορές με ταχύπλοο σκάφος,
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα •Εσωτερικές πτήσεις, όπως αναγράφονται στο
πρόγραμμα.
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων: 540 € περίπου •Γεύματα, δείπνα, όπου δεν
αναγράφονται.
85

Ατομικά Ταξίδια και Αποδράσεις

ΜΟΜΠΆΣΑ - ΚΈΝΥΑ

ΑΡΑΒΙΚΉ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΆ ΘΈΡΕΤΡΑ!!!
Μομπάσα, μία εκπληκτική πόλη-θέρετρο με Αραβική αρχιτεκτονική
και εκθαμβωτικές παραλίες, πολυτελή ξενοδοχεία και εξαιρετικό
Αφρικανικό φαγητό. Η πόλη είναι κτισμένη στο ομώνυμο νησί του
Ινδικού ωκεανού, πολύ κοντά στη στεριά με την οποία συνδέεται με
μια γέφυρα.
Το όνομά της "Κισίβα τσα Μβίτα" στα σουαχίλι σημαίνει "νησί
του πολέμου", λόγω των πολλών διαφορετικών κατακτητών που
διαμόρφωσαν την πόλη και είχαν μεγάλη επίδραση στην μακρά
ιστορία της.
Άνθρωποι από όλα τα μήκη και πλάτη της γης εντυπωσιάζονται από
παλιά πόλη της Μομπάσα με την υπέροχη αραβική αρχιτεκτονική
της. Το άρωμα των μπαχαρικών, οι πλανόδιοι πωλητές, οι σκαλιστές
πόρτες, οι παραδοσιακές αγορές, τα πολύχρωμα υφάσματα kikoy
και khanga, η ενδυμασία των κατοίκων και άλλα πολλά προσφέρουν
υπέροχες εικόνες στους επισκέπτες που περιδιαβαίνουν τους στενούς
της δρόμους.
Το πορτογαλικό Κάστρο του Ιησού (Fort Jesus), που κατασκευάστηκε
το 1593 και άλλαξε χέρια εννέα φορές μεταξύ 1631 και 1875, αποτελεί
την καρδιά της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης. Απέραντες τροπικές
αμμουδιές προστατευμένες από τον κοραλλιογενή ύφαλο εκτείνονται
προς βορρά και νότο και αποτελούν ιδανικό τόπο διακοπών με πλήθος
ξενοδοχείων και παραθαλάσσιων εστιατορίων.
Εθνικά πάρκα έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν τα τελευταία
χρόνια κατά μήκος της ακτής κοντά στη Μομπάσα, σε μια προσπάθεια
προστασίας της σπάνιας χλωρίδας και πανίδας της περιοχής.
1η μέρα: Αθήνα - Μομπάσα
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού την Μομπάσα
2η μέρα: Μομπάσα
Άφιξη στην πόλη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο VOYAGER
BEACH RESORT ALL INCLUSIVE. Χαλαρώστε στις εξωτικές παραλίες
με την κατάλευκη άμμο, κολυμπήστε στα καταγάλανα νερά του Ινδικού,
απολαύστε τον καυτό ήλιο ή δοκιμάστε ένα δροσιστικό κοκτέιλ στη σκιά
ενός κοκοφοίνικα.
3η μέρα- 6η μέρα: Μομπάσα, Ελεύθερη μέρα
7η μέρα: Μομπάσα - Πτήση για την Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής για την
Αθήνα.
8η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο

από 950

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω
ενδιάμεσου σταθμού •5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο VOYAGER
BEACH RESORT ALL INCLUSIVE •Μεταφορές από/προς αεροδρόμιοξενοδοχείο •Ασφάλεια ταξιδιού
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων: 360 € •Προαιρετική
εκδρομή στην Παλιά Πόλη με το Κάστρο του Ιησού και την λεωφόρο Μόι
με τους γιγάντιους χαυλιόδοντες: 75 €
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ΝΗΣΊ ΣΑΜΟΎΙ
O ΤΡΟΠΙΚΌΣ ΠΑΡΆΔΕΙΣΟΣ

Το Σαμούι (Koh Samui) είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ταϊλάνδης.
Το εξωτικό αυτό νησί έχει απέραντες αμμουδερές παραλίες με φοινικόδεντρα που αγγίζουν τη θάλασσα, καταγάλανα κρυστάλλινα νερά, πλούσια βλάστηση, καταρράκτες, λίμνες,
παγόδες και βουδιστικούς ναούς και είναι πλήρως εναρμονισμένο με την Ταϊλανδέζικη φιλοσοφία, που συνδυάζει τις παραδόσεις και τα έθιμα με τα πολυτελή ξενοδοχεία και όλες
τις σύγχρονες ανέσεις. Το νησί έχει το δικό του αεροδρόμιο και επιλογές διαμονής που ταιριάζουν σε όλους τους προϋπολογισμούς.
Μπορείτε να επισκεφθείτε το Σαμούι όλο τον χρόνο, η ξηρή όμως περίοδος είναι από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο.
1η μέρα: Αθήνα - Κο Σαμούι
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το νησί Σαμούι.
2η μέρα: Κο Σαμούι
Άφιξη στο εξωτικό νησί, συνάντηση με τον τοπικό συνεργάτη
της ΜΑΝΕSSIS TRAVEL και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κο Σαμούι, Ελεύθερη μέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα για να
χαλαρώσετε στις τροπικές παραλίες του νησιού, που η
κάθε μια είναι ομορφότερη από την άλλη, με πιο γνωστές
την κοσμική Τσαβένγκ (Chaweng) με τα περίπου έξι
χιλιόμετρα ολόλευκης αμμουδιάς και η Λαμάι (Lamai), με τα
περισσότερα μπαρ του νησιού.
4η μέρα: Κο Σαμούι, Ελεύθερη μέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα. Σας προτείνουμε
μία εξερεύνηση στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ang Thong.
Το Ang Thong National Marine Park είναι ένα παρθένο
αρχιπέλαγος στον κόλπο της Ταϊλάνδης (30 χιλιόμετρα
δυτικά του Σαμούι), που αποτελείται από 42 μικρά νησάκια
με πανύψηλα ασβεστολιθικά βουνά, πυκνή ζούγκλα,
παραλίες λευκής άμμου, καταρράκτες, κρυμμένους όρμους
και λίμνες για εξερεύνηση. Η προστατευόμενη αυτή περιοχή,
που καταλαμβάνει περισσότερα από 100 τετραγωνικά
χιλιόμετρα γης και θάλασσας, έχει πλούσια βιοποικιλότητα.
Κολύμβηση, καταδύσεις, πεζοπορία και θαλάσσιο καγιάκ
είναι οι κύριες δραστηριότητες που μπορείτε να απολαύσετε
κατά τη διάρκεια της εκδρομής αυτής και φυσικά να
χαλαρώσετε μέσα σε ένα μαγευτικό περιβάλλον.
5η μέρα: Κο Σαμούι, Ελεύθερη μέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα για να
εξερευνήσετε το νησί. Σας προτείνουμε να επιχειρήσετε μια
βόλτα στη ζούγκλα, συμμετέχοντας σε ένα συναρπαστικό
σαφάρι με Jeep. Επισκεφθείτε τον μαγικό Κήπο του
Βούδα, κολυμπήστε στην εντυπωσιακή λίμνη κάτω από τον
καταρράκτη Ναμουάνγκ (Namuang), περιηγηθείτε σε φυτεία
καουτσούκ και απολαύστε το γεύμα σας με θέα το βουνό.

6η μέρα: Κο Σαμούι, Ελεύθερη μέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα για να
χαλαρώσετε στην παραλία ή να αφεθείτε σε ένα
παραδοσιακό Ταϊλανδέζικο μασάζ.
7η μέρα: Κο Σαμούι - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο με
τον τοπικό συνεργάτη της MANESSIS TRAVEL για την
πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
8η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 8 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο

Από 650

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης με την QATAR AIRWAYS μέσω ενδιάμεσου σταθμού
•5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PUNPREEDA BEACH
RESORT 3* •Πρωινό καθημερινά •Μεταφορές από/προς
αεροδρόμιο-ξενοδοχείο •Ασφάλεια ταξιδιού
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων: 340 € περίπου

Σημαντικές σημειώσεις

•Για την είσοδό σας στην χώρα απαιτείται Ελληνικό διαβατήριο
με εξάμηνη ισχύ •Για την εγγραφή σας παρακαλούμε να μας
στείλετε ηλεκτρονικά το διαβατήριό σας.

Εναλλακτικά

•Για το ξενοδοχείο ΒRIZA BEACH RESORT:
Τιμή κατ’ άτομο 695 €
•Για το ξενοδοχείο KWAN BEACH RESORT ADULTS ONLY:
Τιμή κατ’ άτομο 775 €
•Για το ξενοδοχείο NORA BEACH RESORT & SPA:
Τιμή κατ’ άτομο 820 €
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ΜΑΛΔΊΒΕΣ
MALDIVES
Η μοναδική γεωγραφία της χώρας μαγεύει τον επισκέπτη.
Μικροσκοπικά νησιά που μοιάζουν με κοσμήματα, πλαισιωμένα με
τη λευκή μαλακή άμμο και τα καθαρότερα ρηχά νερά που μπορεί
κανείς να φανταστεί. Μόνο 200 από τα νησιά κατοικούνται και μερικά
επιλεγμένα είναι πολυτελή θέρετρα, που προσφέρουν μοναδική

PARADISE ISLAND

εξυπηρέτηση και φιλοξενία σε κάθε επισκέπτη.

Το Paradise Island Resort είναι ένα πολυτελές θέρετρο σε μία ατόλη πλούσια σε βλάστηση,
με τροπικά άνθη και μαγευτική θέα στη θάλασσα και τις παραλίες. Το θέρετρο είναι ζεστό
και φιλόξενο, με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, σε βολική τοποθεσία, μέσα σε μια γραφική
λιμνοθάλασσα και όχι μακριά από την πρωτεύουσα Μάλε. Σε αυτό το ονειρεμένο νησί θα νιώσετε
σαν να βρίσκεστε στον παράδεισο!

Η ομορφιά των νησιών δεν είναι όμως μόνο πάνω από το νερό. Οι
Μαλδίβες φιλοξενούν περίπου το 5% των υφάλων του πλανήτη - μια
πραγματική έκρηξη χρωμάτων από μαλακά και σκληρά κοράλλια,
καθώς τα χιλιάδες είδη ψαριών που ζουν στα θερμά νερά του Ινδικού.

ΣΥΧΝΆ ΜΑΣ ΡΩΤΆΤΕ: "ΘΑ ΒΑΡΕΘΏ ΣΤΙΣ ΜΑΛΔΊΒΕΣ";;;
Οι Μαλδίβες είναι ο επίγειος παράδεισος για όσους θέλουν να ζήσουν την απόλυτη
χαλάρωση και ηρεμία στο απόλυτο εξωτικό περιβάλλον. Αλλά οι Μαλδίβες δεν
περιορίζονται σε αυτό - για τους λάτρεις της περιπέτειας, αυτό το νησιωτικό έθνος
μπορεί να είναι μοναδική ευκαιρία για νέες εμπειρίες.
Το Scuba Diving είναι μια πολύ δημοφιλής δραστηριότητα στις Μαλδίβες λόγω της
αφθονίας των κοραλλιογενών υφάλων και της ακμάζουσας χλωρίδας και πανίδας.
Πολλά ξενοδοχεία διοργανώνουν εκδρομές για παρατήρηση δελφινιών - μια ευκαιρία
να φωτογραφήσετε αυτά τα όμορφα θηλαστικά σε μια ρομαντική κρουαζιέρα για δύο!
Οι κολύμβηση με αναπνευστήρα στις Μαλδίβες είναι μια αξέχαστη και μοναδική εμπειρία.
Οι Μαλδίβες προσφέρουν εντυπωσιακό θαλάσσιο οικοσύστημα για κολύμβηση με
αναπνευστήρα σε μία από τις καλύτερες τοποθεσίες στον κόσμο!
Δείπνο όχι με θέα το ηλιοβασίλεμα, αλλά σε υποθαλάσσιο εστιατόριο παρέα με
καρχαρίες! Πολλά ξενοδοχεία παρέχουν μοναδική εμπειρία για γεύμα κάτω από το νερό,
όπως το Ιthaa undersea restaurant στο Rangali island, το Sea στο Anantara Kihavah
villas, το 5.8 Undersea στο Hurawalhi, το μεγαλύτερο γυάλινο εστιατόριο στον κόσμο
και άλλα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα: Αθήνα - Μαλδίβες
Πτήση για τις Μαλδίβες μέσω ενδιάμεσου σταθμού
2η μέρα: Μαλδίβες
Άφιξη, συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας.
Πρώτη επαφή με τον τροπικό παράδεισο των νησιών.
3η μέρα: Μαλδίβες
Σας προτείνουμε να προμηθευτείτε εξοπλισμό snorkeling και να θαυμάσετε τον
πλούσιο υποθαλάσσιο κόσμο του βυθού.
4η μέρα: Μαλδίβες
Μην ξεχάσετε να κάνετε μια κρουαζιέρα στα ανοικτά για παρατήρηση δελφινιών ή να
οργανώσετε ένα ρομαντικό δείπνο για δύο κάτω από το φως των κεριών.
5η μέρα: Μαλδίβες
Εκμεταλλευτείτε την ημέρα σας με μια προαιρετική εκδρομή σε διπλανό κατοικημένο
νησάκι, γνωρίστε τους ντόπιους και μάθετε τον τρόπο ζωής τους, γευτείτε την κουζίνα
τους και νιώστε την κουλτούρα των νησιών.
6η μέρα: Μαλδίβες
Χαρείτε τον ήλιο και την θάλασσα, κλείστε ένα ραντεβού για σπα ή επιδοθείτε σε
θαλάσσια σπορ και scuba diving
7η μέρα: Πτήση για την Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα
μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
8η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
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Τιμή για 5 διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο σε δίκλινο
01/05-31/07
01/08-31/08
01/09-31/10

Superior beach bungalow
Superior beach bungalow
Superior beach bungalow

Ημιδιατροφή
Ημιδιατροφή
Ημιδιατροφή

1080 € άτομο/δίκλινο
1260 € άτομο/δίκλινο
1140 € άτομο/δίκλινο

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων: 390 €

KURAMATHI MALDIVES
Βρίσκεται σε ένα πανέμορφο νησί των Μαλδίβων και προσφέρει πολυτελείς ιδιωτικές βίλες
με τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Ορισμένες βίλες παρέχουν επίσης μπανιέρα-υδρομασάζ. Το
κατάλυμα περιλαμβάνει παιδικό κλαμπ, σπα και 12 επιλογές για φαγητό. Όλες οι ευρύχωρες,
κλιματιζόμενες βίλες διαθέτουν εκπληκτική θέα στη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση στην
παραλία ή στους κήπους. Επίσης περιλαμβάνουν καλωδιακή τηλεόραση, DVD player, βάση
σύνδεσης για iPod, μίνι μπαρ και θυρίδα ασφαλείας. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν
στις 3 εξωτερικές πισίνες του θέρετρου. Επίσης στο σπα διατίθενται διάφορες περιποιήσεις
προσώπου ή σώματος και μασάζ. Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν θαλάσσια
σπορ και καταδύσεις στα κέντρα θαλάσσιων σπορ και καταδύσεων. Τα 3 κεντρικά εστιατόρια
του Kuramathi σερβίρουν μπουφέδες διεθνούς κουζίνας για πρωινό, μεσημεριανό γεύμα και
δείπνο. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν φρέσκα θαλασσινά στο The Reef και
παραδοσιακά μπάρμπεκιου στο παραλιακό Island Barbecue. Τα 7 μπαρ του καταλύματος
προσφέρουν δροσιστικά ποτά και κοκτέιλ.

Τιμή για 5 διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο σε δίκλινο
01/06-19/07
20/07-31/10

Beach villa
Beach villa

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων: 390 €

Πλήρης διατροφή
Πλήρης διατροφή

1300 € άτομο/δίκλινο
1490 € άτομο/δίκλινο

Ατομικά Ταξίδια και Αποδράσεις

ANGSANA RESORT & SPA VELAVARU

DHIGALI

Φανταστείτε να φτάσετε με ένα υδροπλάνο σε ένα κομμάτι γης που αναδύεται μετά από μίλια
καταγάλανου νερού! Στο Angsana Velavaru θα βρείτε ένα μοναδικό τροπικό νησί. Το θέρετρο
βρίσκεται σε μια γραφική λιμνοθάλασσα στην παρθένα νότια Nilandhe Atoll. Συνδυάστε τον
ρομαντισμό με την περιπέτεια και απολαύστε το ηλιοβασίλεμα μια κρουαζιέρα με τον σύντροφό
σας ή περάστε τη μέρα σας κολυμπώντας στα τυρκουάζ νερά. Περάστε ποιοτικό χρόνο μαζί,
ανακαλύπτοντας τους κοραλλιογενείς υφάλους. Ζήστε τον εκθαμβωτικό κόσμο του βυθού
επιλέγοντας να κάνετε snorkeling ή diving.

Το Dhigali Maldives - A Premium All-Inclusive Resort περιβάλλεται από έναν μεγάλο ύφαλο και
μια καταγάλανη λιμνοθάλασσα, ενώ απέχει 45 λεπτά με υδροπλάνο από το αεροδρόμιο του
Μάλε. Απολαύστε παραδοσιακές περιποιήσεις και θεραπευτικές συνεδρίες στο σπα, το οποίο
βρίσκεται σε ένα χαλαρωτικό περιβάλλον με έναν τροπικό καταπράσινο κήπο και μια εξωτερική
μικρή πισίνα με ξαπλώστρες. Ορισμένα δωμάτια έχουν καθιστικό για μεγαλύτερη άνεση. Όλα
διαθέτουν καφετιέρα. Το ιδιωτικό μπάνιο περιλαμβάνει μπανιέρα ή ντους, μπουρνούζια και
παντόφλες. Παρέχονται επίσης δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Η περιοχή είναι ιδανική για
διάφορες δραστηριότητες, όπως κολύμβηση με αναπνευστήρα.

Τιμή για 5 διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο σε δίκλινο
01/06-30/06
01/07-30/09
01/10-31/10

Beach front villa
Beach front villa
Beach front villa

All Inclusive
All Inclusive
All Inclusive

1990 € άτομο/δίκλινο
2070 € άτομο/δίκλινο
2290 € άτομο/δίκλινο

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων: 390 €

Το Hurawalhi Island Resort είναι ένα κατάλυμα που βρίσκεται στο Hurawalhi. Το θέρετρο διαθέτει
εξωτερική πισίνα και κέντρο σπα. Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με κλιματισμό και τηλεόραση
επίπεδης οθόνης. Ορισμένα δωμάτια περιλαμβάνουν καθιστικό, όπου μπορείτε να χαλαρώσετε
μετά από μια μέρα έντονης δραστηριότητας. Υπάρχει επίσης βραστήρας. Στο ιδιωτικό μπάνιο
θα βρείτε μπουρνούζια και παντόφλες για μεγαλύτερη άνεση. Στο Hurawalhi βρίσκεται το 5.8
Undersea Restaurant, το μεγαλύτερο υποβρύχιο εστιατόριο με γυάλινο θόλο στον κόσμο. Η
περιοχή είναι δημοφιλής σε όσους ασχολούνται με την κολύμβηση με αναπνευστήρα και το
windsurfing.

Τιμή για 5 διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο σε δίκλινο

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων: 390 €

All Inclusive
All Inclusive
All Inclusive

3040 € άτομο/δίκλινο
3400 € άτομο/δίκλινο
3880 € άτομο/δίκλινο

BAROS MALDIVES

Resort με υποβρύχιο εστιατόριο για ακόμη μια μοναδική εμπειρία!!!

Ocean villa
Ocean villa
Ocean villa

Beach bungalow
Beach villa
Water villa

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων: 390 €

HURAWALHI ISLAND RESORT

01/06-30/06
01/07-12/07
13/07-30/09

Τιμή για 5 διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο σε δίκλινο
01/06-31/10
01/06-31/10
01/06-31/10

Πρωινό
Πρωινό
Πρωινό

1930 € άτομο/δίκλινο
2090 € άτομο/δίκλινο
2160 € άτομο/δίκλινο

Το Baros Maldives είναι ένα μικρό νησί που περιβάλλεται από μια γαλαζοπράσινη λιμνοθάλασσα και
βρίσκεται κοντά στην πόλη του Μάλε. Αυτό το θέρετρο προσφέρει βίλες ανάμεσα σε φοινικόδεντρα
δίπλα στην λευκή αμμώδη παραλία ή πάνω από το νερό με ιδιωτικό χώρο ηλιοθεραπείας. Πολλές
από τις κομψές βίλες είναι κατασκευασμένες από πέτρα, ξύλο και φοινικοσκεπές και παρέχουν μικρή
ιδιωτική πισίνα. Ορισμένες βίλες παρέχουν επίσης μπανιέρα-υδρομασάζ. Όλες οι ιδιωτικές βίλες
διαθέτουν επίσης καφετιέρα εσπρέσο, μίνι μπαρ, μπαρ κρασιών και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας με
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, βάση σύνδεσης για iPod και δωρεάν Wi-Fi. Οι επισκέπτες μπορούν
να χαλαρώσουν στο σπα ή να κάνουν μια βουτιά στην πισίνα υπερχείλισης πάνω από τη θάλασσα.
Επίσης μπορούν να απολαύσουν θαλάσσια σπορ και γιόγκα. Επιπλέον, το θέρετρο προσφέρει lounge
με βιβλιοθήκη. Ο οικοδεσπότης της βίλας είναι διαθέσιμος όλο το 24ωρο και προσφέρει διακριτική και
εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, διασφαλίζοντας έτσι μια άνετη διαμονή. Στο θέρετρο θα βρείτε EcoDive
και Θαλάσσιο Κέντρο. Τα 3 εστιατόρια του καταλύματος προσφέρουν εκλεκτές επιλογές φαγητού,
θαλασσινά και ασιατικές λιχουδιές. Επίσης μπορεί να διοργανωθεί ιδιωτικό δείπνο στη βίλα, σε μια
απομονωμένη παραλία ή σε κατάστρωμα πάνω από τη λιμνοθάλασσα. Το Baros Maldives απέχει 25
λεπτά με ταχύπλοο σκάφος από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μάλε.

Τιμή για 5 διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο σε δίκλινο
01/05-24/07
25/07-31/08
01/09-31/10

Deluxe Villa
Deluxe Villa
Deluxe Villa

Πρωινό
Πρωινό
Πρωινό

1930 € άτομο/δίκλινο
2410 € άτομο/δίκλινο
2220 € άτομο/δίκλινο

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων: 390 €
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ΆΝΓΚΟΡ ΒΑΤ

ΚΑΜΠΌΤΖΗ

ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΎΣ ΤΟΥ ΑΝΓΚΌΡ
Πνομ Πενχ, Κο Κερ, Σιέμ Ριπ, Μπαντεάι Σρέι, Ρόλουος, Τόνλε Σαπ
Το Βασίλειο της Καμπότζης είναι κράτος της Νοτιοανατολικής Ασίας ανάμεσα στην Ταϊλάνδη, το Λάος και το Βιετνάμ και αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον ανερχόμενους
τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Μια χώρα στην οποία όχι μόνον η φυσική της ομορφιά, με την πλούσια τροπική βλάστηση και τις υπέροχες παραλίες, αλλά και η
ιστορία και ο πολιτισμός της, προσφέρουν στον επισκέπτη πολλαπλά συναισθήματα και έντονες συγκινήσεις. Το υδάτινο στοιχείο διαμορφώνει το τοπίο, γι΄ αυτό και η Καμπότζη
θεωρείται η "Χώρα του Νερού". Ο ζωοδότης ποταμός Μεκόνγκ διατρέχει την χώρα από βορρά προς νότο, ενώ η λίμνη Τόνλε Σαπ με τα περίφημα πλωτά χωριά της αποτελεί
έναν από τους σημαντικότερους υγροβιότοπους της Ανατολής και χαρίζει εικόνες ασύλληπτης ομορφιάς. Απλωμένος στη ζούγκλα, ο αρχαιολογικός χώρος του Ανγκόρ, το
"Μάτσου Πίτσου της Ανατολής", όπως επονομάζεται, προκαλεί θαυμασμό και δέος. Ο Άνγκορ Βατ, το έβδομο θαύμα του κόσμου, ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τους Χμερ τον
12ο αιώνα, κατά την περίοδο της βασιλείας του Σουριαβαρμάν Β΄, ως ο κύριος ναός της πρωτεύουσας του κράτους του. Ήταν αφιερωμένος στον θεό Βισνού, ενώ στους επόμενους
αιώνες οι χώροι λατρείας πολλαπλασιάστηκαν, τιμώντας άλλοτε θεούς του ινδουιστικού πανθέου και άλλοτε τον Βούδα. Αποτελεί το μεγαλύτερο θρησκευτικό σύμπλεγμα του
κόσμου και σύμβολο της Καμπότζης, αφού εμφανίζεται στη σημαία της χώρας από το 1863. Η ομορφιά και η αρχιτεκτονική του είναι απαράμιλλη. Ένα μεγαλειώδες και
μυστηριώδες αριστούργημα μηχανικής. Το 1993 ολόκληρη η πολιτεία χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
1η μέρα: Αθήνα - Πνομ Πενχ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για την πρωτεύουσα της Καμπότζης, την Πνομ Πενχ.
2η μέρα: Πνομ Πενχ
Άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο της Πνομ Πενχ, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πνομ Πενχ, Ξενάγηση
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε το παλάτι - ένα κτίριο του
1866, το οποίο κατοικείται από τον βασιλιά της Καμπότζης
και την βασιλική οικογένεια. Θα συνεχίσουμε με την Ασημένια
Παγόδα - το όνομα της οποίας προκύπτει από τα περισσότερα
από 5.000 ασημένια πλακάκια που καλύπτουν τα πατώματα.
Δεν χρησιμοποιείται πλέον ως εν λειτουργία ναός, αλλά
ως θησαυροφυλάκιο, καθώς στεγάζει μια συλλογή από
χρυσούς, ασημένιους, κρυστάλλινους και χάλκινους Βούδες,
μεταξύ των οποίων ένας χρυσός Βούδας βάρους 90 κιλών με
ενσφηνωμένα 2086 διαμάντια. Το απόγευμα θα μεταβούμε
στα Πεδία Δολοφονιών του Τσέουνγκ Eκ (Killing Fields of
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Choeung Ek), που βρίσκονται περίπου 15 χιλιόμετρα νότια της
πόλης και θα γνωρίσουμε στοιχεία από το τραγικό παρελθόν
της χώρας. Μεταξύ των ετών 1975 και 1978 περίπου 17.000
άνδρες, γυναίκες, παιδιά και βρέφη (συμπεριλαμβανομένων
εννέα δυτικών) συνελήφθησαν από τους Ερυθρούς Χμερ,
βασανίστηκαν στην φυλακή S-21 (Μουσείο Γενοκτονίας Tuol
Sleng, πρώην σχολείο) και μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο
εξόντωσης Τσέουνγκ Eκ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την
Ρωσική Αγορά (Toul Tumpong Market), που φημίζεται για
φθηνά ρούχα, μια μεγάλη ποικιλία από εικόνες του Βούδα,
ξυλόγλυπτα, μεταξωτά, ασημένια κοσμήματα και μουσικά
όργανα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πνομ Πενχ - Κο Κερ - Σιέμ Ριπ
Πρωινή αναχώρηση για το Κο Κερ (Koh Ker) μέσω
Κάμπογνκ Τομ (Kompung Thom). Εδώ θα ανακαλύψουμε
εγκαταλελειμμένους ναούς, κρυμμένους στα δάση της
βόρειας Καμπότζης. Γνωστό επίσης ως Chok Gargyar, το
Κο Κερ υπήρξε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας επί της

βασιλείας του Τζαγιαβαρμάν Δ΄ κατά το διάστημα 92842. Ο γιος και ο διάδοχός του Χαρσαβαρμάν Β΄ μετέφερε
την πρωτεύουσα ξανά στο Ανγκόρ το 944. Στην περιοχή
αυτή υπάρχει ένας αξιοσημείωτος αριθμός θρησκευτικών
κτισμάτων αναλογικά με το σύντομο χρονικό διάστημα κατά
το οποίο διετέλεσε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Έχουν
ανασκαφεί περισσότερες από 30 μεγάλες κατασκευές και
οι ειδικοί πιστεύουν ότι μπορεί να υπήρχαν έως και 100
μικρότερα ιερά κτίρια. Ήταν επίσης μια παραγωγική περίοδος
για γιγαντιαία γλυπτά - πολλά από τα πιο εντυπωσιακά
εκθέματα του Εθνικού Μουσείου της Πνομ Πενχ προέρχονται
από το Κο Κερ, συμπεριλαμβανομένου ενός τεράστιου
γκαρούντα (ανθρωπόμορφος αετός, όχημα του ινδουιστικού
θεού Βισνού). Συνεχίζουμε την πανέμορφη διαδρομή μας με
προορισμό το Σιέμ Ριπ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σιέμ Ριπ, Ξενάγηση
Σήμερα θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο
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της οχυρωμένης πόλης Άνγκορ Τομ (Angkor Thom), της τελευταίας πρωτεύουσας της
αυτοκρατορίας των Χμερ κατά τον 12ο αιώνα. Εδώ θα δούμε την Νότια Πύλη με τα μεγαλειώδη
αγάλματα, τον ναό Μπαγιόν (Bayon), που κατασκευάστηκε από τον βασιλιά των Χμερ
Τζαγιαβαρμάν Ζ΄ (Jayavarman VII) και αποτελείται από 54 πύργους, τον Βασιλικό Περίβολο,
τον ινδουιστικό ναό Φιμεανάκας (Phimeanakas: "ιπτάμενο παλάτι" στα σανσκριτικά) σε σχήμα
πυραμίδας τριών επιπέδων και ύψους 30 μέτρων, την Πλατφόρμα των Ελεφάντων (Elephants
Terrace, μήκους 350 μέτρων και ύψους 2.5 μέτρων), που χρησιμοποιείτο για δημόσιες
τελετές, αλλά και για να βλέπει ο βασιλιάς Τζαγιαβαρμάν Ζ΄ την επιστροφή του νικηφόρου
στρατού του (οφείλει το όνομά της στην ανάγλυφη παρέλαση των ελεφάντων που διακοσμεί
την ανατολική της πλευρά), καθώς και την Πλατφόρμα του Λεπρού Βασιλιά (Terrace of the
Leper King, ύψους 7 μέτρων), όνομα που οφείλεται στην ανακάλυψη ενός αγάλματος του 15ου
αιώνα, που απεικονίζει τον ινδουιστικό θεό του θανάτου Γιάμα, όμως ο αποχρωματισμός και
τα βρύα πάνω του παρέπεμπαν σε άτομο με λέπρα (επίσης ταίριαζε και με τον τοπικό μύθο
για τον βασιλιά Γιασοβαρμάν Α΄, που ήταν λεπρός - οι ντόπιοι τον αποκαλούν Dharmaraja).
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον ναό Τα Προμ (Ta Prohm), που κατασκευάστηκε από τα
μέσα του 12ου έως τις αρχές του 13ου αιώνα και σήμερα περιβάλλεται από ζούγκλα, καθώς
και τον απαράμιλλης ομορφιάς και αρχιτεκτονικής Άνγκορ Βατ (Angkor Wat), έναν από τους
μεγαλύτερους ναούς του κόσμου, που καλύπτει μια έκταση 200 εκταρίων και περιβάλλεται
από τάφρο και έναν εξωτερικό τοίχο ύψους 8 μέτρων και διαστάσεων 1300 x 1500 μέτρα. Η
κατασκευή του είχε πρότυπο το όρος Μερού - την κατοικία των θεών. Οι εσωτερικοί τοίχοι
του ναού είναι διακοσμημένοι με πέτρινα γλυπτά και ανάγλυφα που απεικονίζουν σκηνές
από την ινδουιστική μυθολογία, καθώς επίσης και τις μάχες του βασιλιά Σουριαβαρμάν Β΄,
κατά τη διάρκεια της βασιλείας του οποίου κατασκευάστηκε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σιέμ Ριπ
Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας θα επισκεφθούμε τον ινδουιστικό ναό Μπαντεάι Σρέι
(Banteay Srei), που κατασκευάστηκε στα τέλη του 10ου αιώνα και ήταν αφιερωμένος στον θεό
Σίβα. Είναι ο μόνος ναός του Ανγκόρ που η κατασκευή του δεν οφείλεται σε μονάρχη, αλλά
σε έναν φιλάνθρωπο και λόγιο αυλικό, σύμβουλο του βασιλιά Rajendravarman II (944-968
μ.Χ.). Το σύγχρονο όνομα Μπαντεάι Σρέι σημαίνει Ακρόπολη των Γυναικών ή της Ομορφιάς
και πιθανότατα σχετίζεται με τις ασυνήθιστα για την περιοχή μικροσκοπικές διαστάσεις των
κτιρίων και την πολυπλοκότητα των ανάγλυφων που διακοσμούν τους τοίχους τους - η αρχική
του ονομασία ήταν "Tribhuvanamaheśvara" (Μεγάλος άρχοντας του τριπλού κόσμου, δηλαδή
του Σίβα). Ο ναός είναι κτισμένος ως επί το πλείστον από κόκκινο ψαμμίτη, ένα υλικό που
προσφέρεται για την περίτεχνη διακόσμησή του και θεωρείται "το πολύτιμο κόσμημα της
τέχνης των Χμερ". Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας θα σταματήσουμε στον ινδουιστικό
ναό Pre Rub του 10ου αιώνα, καθώς και στον ναό Preah Khan που κατασκευάστηκε από
τον βασιλιά Τζαγιαβαρμάν Ζ΄ προς τιμήν του πατέρα του. Είναι ένα τεράστιο μοναστηριακό
συγκρότημα που λειτουργούσε ως βουδιστικό μοναστήρι και σχολείο για περισσότερους
από 1000 μοναχούς. Συνεχίζουμε για το Neak Pean, έναν μικρό βουδιστικό ναό σε νησί
που κατασκευάστηκε από τον βασιλιά Τζαγιαβαρμάν Ζ΄. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Σιέμ Ριπ, Αρχαιολογικός χώρος/Ναοί του Ρόλουος
Σήμερα θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο του Ρόλουος (Roluos), που βρίσκεται 13

χιλιόμετρα ανατολικά του Σιέμ Ριπ και υπήρξε πρωτεύουσα του βασιλιά Indravarman I (877-889).
Ανάμεσα στο συγκρότημα των ναών του Ρόλουος υπάρχουν μερικές από τις πρώτες μόνιμες
κατασκευές των Χμερ, που σηματοδοτούν την αρχή της κλασικής περιόδου του πολιτισμού τους,
η οποία χρονολογείται από τα τέλη του 9ου αιώνα. Κάποια είναι κτισμένα αποκλειστικά με τούβλα
και σε άλλα έχει χρησιμοποιηθεί εν μέρει και ψαμμίτης ή λατερίτης. Ο Preah Ko κατασκευάστηκε
από τον βασιλιά Indravarman I στα τέλη του 9ου αιώνα και αφιερώθηκε στους προγόνους του. Ο
Bakong με το εν λειτουργία βουδιστικό μοναστήρι του στα βόρεια της ανατολικής εισόδου, είναι
ο μεγαλύτερος και ο πιο σημαντικός του συγκροτήματος. Ο Lolei κτίστηκε από τον Yasovarman I
σε ένα νησάκι στο κέντρο μιας μεγάλης δεξαμενής (στη θέση του σήμερα βρίσκονται ορυζώνες).
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε μια βιοτεχνία μεταξιού στο Puok, η οποία έχει στόχο την
αποκατάσταση της παραγωγής του όμορφου μεταξιού της Καμπότζης και όπου θα μάθουμε
κάθε βήμα της παραγωγής. Επιστρέφοντας, θα κάνουμε μία στάση στο "Chantiers-Ecole, Les
Artisans d' Angkor", ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο αναβιώνει τις παραδοσιακές
καμποτζιανές τεχνικές ξυλογλυπτικής, πολύχρωμης λάκκας και λιθογλυπτικής. Το αποψινό μας
δείπνο θα το απολαύσουμε σε τοπικό εστιατόριο με μουσική και παραδοσιακούς χορούς των
Αψάρας (Apsara Dance Show). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Σιέμ Ριπ - Τόνλε Σαπ - Πτήση για την Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για τη λίμνη Τόνλε Σαπ (Tonle Sap), τη μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού της
Νοτιοανατολικής Ασίας. Φθάνοντας θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για να επισκεφθούμε το πλωτό
χωριό Choueng Kneas, όπου θα γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής των κατοίκων του, θα δούμε τα
σχολεία, τα εστιατόρια, τα νοσοκομεία και άλλα οικοδομήματα που "επιπλέουν" στη μεγάλη αυτή
λίμνη. Οι εικόνες θα σας μείνουν σίγουρα αξέχαστες! Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση
στην πτήση επιστροφής στην Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
9η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα
Σημειώσεις: •Απαιτείται Ελληνικό διαβατήριο με 6μηνη ισχύ •Η βίζα της Καμπότζης εκδίδεται
τοπικά και κοστίζει περίπου 30 USD •Για την έκδοση της βίζας απαιτούνται 2 φωτογραφίες
έγχρωμες τύπου διαβατηρίου •Για κρατήσεις παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικά φωτοτυπία
του διαβατηρίου σας •Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και με αντίστροφη φορά.

9 μέρες
Τιμές κατ’ άτομο
Δίκλινο
Επιβάρυνση μονόκλινου
Φόροι αεροδρομίων: + € 860

Αναχ.: 24/10, 17/11

Αναχ.: 24/12

999

1030

+ 270

+ 270

Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου
σταθμού •Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* •Ημιδιατροφή καθημερινά •Μεταφορές,
ξεναγήσεις, είσοδοι σε μουσεία •Έλληνας αρχηγός-ξεναγός •Ασφάλεια αστικής
ευθύνης •Ταξιδιωτικά έντυπα.
Δεν περιλαμβάνονται: •Βίζα, Φιλοδωρήματα, τοπικοί φόροι •Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ΝΈΑ ΖΗΛΑΝΔΊΑ
ΒΌΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΌΤΙΟ ΝΗΣΊ

Ταξιδέψτε μαζί μας σε μια από τις πιο απομονωμένες χώρες του κόσμου.
Ανακαλύψτε έναν από τους τελευταίους φυσικούς παραδείσους του πλανήτη…
"Τένα κοτόου κατόα": Καλωσορίσατε!
Νέα Ζηλανδία: Η Νέα Ζηλανδία είναι ένα νησιωτικό κράτος της Ωκεανίας στον
Ειρηνικό ωκεανό. Βρίσκεται στη μεγάλη νησιωτική ευθυγράμμιση της Μελανησίας
και χωρίζεται από την Αυστραλία με τη Θάλασσα του Τάσμαν. Αποτελείται από
δύο μεγάλα νησιά - το Βόρειο και το Νότιο Νησί, που χωρίζονται από το πλάτους
26 χιλιομέτρων Στενό του Κουκ - καθώς και από πολυάριθμα μικρότερα νησιά
(Στιούαρτ, Ντ΄ Ιρβίλ κ.ά.). Πριν από χίλια περίπου χρόνια έφθασαν με τα κανό
τους από την Πολυνησία οι Μαορί και την ονόμασαν Aotearoa: "Χώρα του Άσπρου
Σύννεφου", πιθανόν από την πρώτη εντύπωση που τους έκαναν τα σύννεφα πάνω
από τα νησιά. Ο πρώτος Ευρωπαίος που έφθασε στην χώρα ήταν ο Ολλανδός
Άμπελ Γιάνσοον Τάσμαν το 1642, οι επαφές του οποίου όμως με τους Μαορί ήταν
ελάχιστες. Μονάχα ύστερα από 127 χρόνια, το 1769, ο Άγγλος πλοίαρχος Τζέιμς
Κουκ άρχισε να εξερευνά συστηματικά το αρχιπέλαγος και κατόρθωσε να γνωρίσει
τους κατοίκους των μακρινών αυτών νησιών.
Ώκλαντ (Auckland): Φανταστείτε ένα αστικό περιβάλλον όπου όλοι ζουν σε
απόσταση μισής ώρας από όμορφες παραλίες, μονοπάτια πεζοπορίας και δώδεκα
μαγευτικά νησιά διακοπών. Προσθέστε ένα φόντο πολυνησιακής κουλτούρας,
ηλιόλουστο κλίμα και πάθος για εξαιρετικό φαγητό, κρασί και αγορές και έχετε την
εικόνα του Ώκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, της μεγαλύτερης και πιο πολυποίκιλης
πόλης της χώρας. Περισσότερο από μια πόλη όμως, το Ώκλαντ είναι μια ολόκληρη
περιοχή γεμάτη αξιοθέατα που πρέπει να δείτε και δραστηριότητες στις οποίες
92

μπορείτε να συμμετέχετε: κρουαζιέρες, βόλτες με ιστιοπλοϊκά ή καγιάκ γύρω από
τα πολλά νησιά που είναι εύκολα προσβάσιμα, επίσκεψη στο ηφαιστειακό νησί
Rangitoto ή στο ιερό των πτηνών Tiritiri Matangi και στο επιβλητικό νησί Waiheke με
το καλό κρασί και φαγητό.
Ροτορούα: Η Ροτορούα είναι μια ηφαιστειογενής περιοχή που βρίθει από γεωλογικά
φαινόμενα - θερμές πηγές, θερμοπίδακες (γκέιζερ), ποτάμια, λίμνες με λάσπη που
βράζει ακόμη και ενεργό θαλάσσιο ηφαίστειο στο White Island. Μην παραλείψετε να
επισκεφθείτε και να απαθανατίσετε τους μοναδικούς χρωματικούς συνδυασμούς
της θερμικής αυτής ζώνης! Η Ροτορούα είναι επίσης κέντρο του πολιτισμού των
Μαορί, των πρώτων κατοίκων της χώρας - εδώ κατοικεί το μεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσμού τους.
Κράισττσερτς (Christchurch): Το Κράισττσερτς είναι η μεγαλύτερη, η
σημαντικότερη και η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη του Νότιου Νησιού Νέας
Ζηλανδίας, καθώς και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Έχει σύγχρονη
όψη, με όμορφα διαμορφωμένα πάρκα και κήπους που θυμίζουν την βικτοριανή
Αγγλία, ενώ η μεγάλη ανοικοδόμηση των τελευταίων ετών της προσδίδουν μια
αίσθηση ελπίδας και ζωντάνιας. Η πόλη είναι γεμάτη με funky μπαρ, αγορές, νέα
εστιατόρια, καταστήματα και εκθέματα τέχνης. Ένας τόπος πραγματικά μαγικός!
Το Κράισττσερτς είναι η πύλη για την πανέμορφη περιοχή του Καντέρμπερυ και
προσφέρει εντυπωσιακά τοπία και δυνατότητες για περιπετειώδη σπορ.
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ΣΠΉΛΑΙΑ ΤΟΥ ΓΟΥΑΪΤΌΜΟ

Bay of Islands

Ώκλαντ
Σπήλαια
Γουαϊτόμο

Ροτορούα

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ

Καϊκούρα
Μάουντ Κουκ
Κράισττσερτς

ΚΑΪΚΟΎΡΑ

1η μέρα: Αθήνα - Ώκλαντ
Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για το Ώκλαντ, την μεγαλύτερη αστική περιοχή της Νέας
Ζηλανδίας. Η πόλη βρίσκεται στο Βόρειο Νησί, επί και γύρω από έναν ισθμό με φάρδος
λιγότερο από δύο χιλιόμετρα στο στενότερο σημείο του. Είναι μία από τις λίγες πόλεις στον
κόσμο που έχουν λιμάνια σε δύο διαφορετικά υδάτινα σώματα - το λιμάνι Γουαϊτεμάτα στα
βόρεια, που ανοίγει ανατολικά στον Κόλπο Χαουράκι στον Ειρηνικό ωκεανό και το λιμάνι
Μανουκάου στα ανατολικά, που ανοίγει δυτικά στην Θάλασσα της Τασμανίας.
2η μέρα: Ώκλαντ
Άφιξη στο Ώκλαντ, την παλιά πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας και το σημαντικότερο
βιομηχανικό, οικονομικό και συγκοινωνιακό κέντρο της χώρας. Συνάντηση με τον τοπικό
μας αντιπρόσωπο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ώκλαντ, Θρύλοι των Μαορί
Μία μοναδική εκδρομή μας περιμένει σήμερα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
εξερευνήσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής. Με τον τοπικό μας συνοδό θα
ανακαλύψουμε τα εκπληκτικά ηφαιστειακά τοπία και την εντυπωσιακή ακτογραμμή της
δυτικής πλευράς του νησιού και θα μάθουμε στοιχεία για τον πολιτισμό, τους μύθους
και τους θρύλους των Μαορί και των προγόνων τους που διαμόρφωσαν αυτήν τη γη. Η
σημερινή μέρα περιλαμβάνει επίσκεψη σε υποτροπικά-τροπικά δάση και σε παραλίες με
μαύρη άμμο. Θα θαυμάσουμε τη θέα από το Μάουντ Έντεν και το Μάουντ Βικτώρια και
θα δούμε μερικά από τα αρχαία ηφαίστεια της περιοχής του Ώκλαντ. Θα εξερευνήσουμε
το προάστιο Πάρνελ (Parnell), ανακαινισμένο στο παλιό αποικιακό στιλ με πολλά όμορφα
αρχοντικά και θα κινηθούμε κατά μήκος του Tamaki Drive, ενός από τα πιο όμορφα μέρη του
κόσμου. Θα δούμε επίσης εκπληκτικές παραλίες, όπως την Μίσιον Μπέι - αναμφισβήτητα
η πιο γνωστή παραλία του Ώκλαντ, με υπέροχη χρυσή άμμο.
4η μέρα: Ώκλαντ - Γουαϊτόμο - Ώκλαντ
Πρωινή αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στα μαγευτικά σπήλαια του Γουαϊτόμο
(Waitomo) - ένα από τα φυσικά θαύματα της Νέας Ζηλανδίας, στα νότια του Ώκλαντ. Οι
σπηλιές εξερευνήθηκαν συστηματικά για πρώτη φορά στα τέλη του 19ου αιώνα. Εδώ θα
δούμε μια εντυπωσιακή ποικιλία παράξενων και υπέροχων πετρωμάτων, που χρειάστηκαν
εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν. Το όνομα Waitomo προέρχεται από τη λέξη
wai των Μαορί που σημαίνει νερό και "tomo", δηλαδή τρύπα ή άξονας. Η ξενάγησή
μας θα μας οδηγήσει σε τρία διαφορετικά επίπεδα, που συνδέονται με το tomo, έναν
ασβεστολιθικό άξονα βάθους 16 μέτρων. Αφού περάσουμε από το δίκτυο των σηράγγων
που είναι γνωστές ως "Κατακόμβες", θα κατεβούμε στην "Αίθουσα του Συμποσίου" και
θα θαυμάσουμε την εκπληκτική ακουστική στο τεράστιο σπήλαιο που είναι γνωστό ως
"Καθεδρικός ναός", πριν επιβιβαστούμε σε βάρκα για μια αξέχαστη βόλτα στον υπόγειο
ποταμό Waitomo μέσω του Glow Worm Grotto. Επιστροφή στο Ώκλαντ. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ώκλαντ, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή στην Ροτορούα
Ελεύθερη μέρα στην όμορφη πόλη για να την αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Σας
προτείνουμε να λάβετε μέρος σε μία προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην ηφαιστειογενή
περιοχή της Ροτορούα, για να θαυμάσετε την μεγαλύτερη θερμική δραστηριότητα της
χώρας. Εδώ βρίσκεται το περίφημο Γουακαρεβαρέβα Θέρμαλ Ριζέρβ (Whakarewarewa

ΚΡΆΙΣΤΤΣΕΡΤΣ

Thermal Reserve) με τους θεαματικούς θερμοπίδακες (γκέιζερ), μεταξύ των οποίων και το
Ποχούτου ("Μεγάλο Πιτσίλισμα"), καθώς και οι ιαματικές πηγές και οι λίμνες με την ζέουσα
λάσπη. Επίσης, θα έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε το Ινστιτούτο Καλών Τεχνών της
φυλής των Μαορί, να ακούσετε τραγούδια με ιστορίες από τις παραδόσεις των προγόνων τους
και να απολαύσετε διάφορους χορούς τους.
6η μέρα: Ώκλαντ - Κράισττσερτς
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Κράιστσερτς, που βρίσκεται στην ανατολική ακτή
του Νότιου Νησιού. Η "πόλη των κήπων", όπως επονομάζεται, ιδρύθηκε το 1850 από μια
ομάδα αποίκων και της έδωσαν το όνομα ενός Κολεγίου της Οξφόρδης. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Κράισττσερτς
Για τη σημερινή ελεύθερη ημέρα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Διεθνές Κέντρο της
Ανταρκτικής. Εδώ οι επισκέπτες μπορούν να βιώσουν το θαύμα και τη μαγεία της πέμπτης
μεγαλύτερης ηπείρου της Γης. Ζήστε μια καταιγίδα στην Ανταρκτική, μάθετε για τη σύγχρονη
ζωή και γνωρίστε το Scott Base παρέα με τους Little Blue Penguins. Υπάρχει επίσης η
συναρπαστική βόλτα με Hägglund, ένα καταπληκτικό αμφίβιο όχημα, που έχει κατασκευαστεί
για την μετακίνηση των επιστημόνων στο παγωμένο και ανώμαλο έδαφος της Ανταρκτικής και
προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες!
8η μέρα: Κράισττσερτς
Για τη σημερινή ελεύθερη ημέρα σας προτείνουμε να κάνετε μια βαρκάδα στον ποταμό
Waimakariri και να απολαύστε μια περιπέτεια "κάνυον σαφάρι".
9η μέρα: Κράισττσερτς
Για τη σημερινή ελεύθερη ημέρα σας προτείνουμε να γνωρίσετε τους φυσικούς θησαυρούς
της Νέας Ζηλανδίας σε μια κρουαζιέρα φαλαινών στην Καϊκούρα. Αναζητήστε εντυπωσιακές
φάλαινες, δελφίνια και φώκιες και θαυμάστε το υπέροχο τοπίο της γύρω περιοχής.
10η μέρα: Κράισττσερτς
Για τη σημερινή ελεύθερη ημέρα σας προτείνουμε μια εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο του Όρους
Κουκ (Μάουντ Κουκ), του ψηλότερου βουνού της Νέας Ζηλανδίας, όπου θα έχετε την ευκαιρία
να απολαύσετε τα υπέροχα τοπία που έκαναν την αμερικανική επική ταινία φαντασίας "Ο
Άρχοντας των Δακτυλιδιών" μοναδική.
11η μέρα: Κράισττσερτς - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Αναχ.: Σχεδόν καθημερινά - 12 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο: 1.855 €
Περιλαμβάνονται: •Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό
(SINGAPORE AIRLINES) •4 διανυκτερεύσεις στο GRAND MILLENIUM AUCKLAND •4
διανυκτερεύσεις στο THE CHATEAU ON THE PARK •Πρωινό καθημερινά •Μεταφορές από/
προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο •Ασφάλεια ταξιδιού
Δεν περιλαμβάνονται: •Φόροι αεροδρομίων: 390 € •Βίζα Νέας Ζηλανδίας.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις
που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε
οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού Οργανισμού μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του
συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων
Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται
στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς
και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον
αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα
μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να
συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών
ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στο Site της Manessis (www.manessistravel.gr)
(όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους
ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4,
αριθμό MH.T.E 0206E60000440600, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103290100 και email info@manessistravel.gr
,που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε
σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών
γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών
στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2. ΓΕΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. Τα
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που
αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν,
λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο
τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση των οποίων
εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, όσον αφορά
στο ταξίδι σας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή
η πραγματοποίησή τους.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο
και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο
συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του
ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το
συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία
του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική
Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα
στον Τουριστικό Οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη,
σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την
οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν
συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν
τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη
διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν,
καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού που θα πρέπει
να υπογράψετε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση μέσω τηλεφώνου, mail
κτλ.) θα παραλάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ’ αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα
να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία που σας αποστάλθηκε
στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο
Άρθρο 11 στη συνέχεια). Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο
άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο
προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/
συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με
τοπικούς αντιπροσώπους. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες
λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα
Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας. Οι τιμές των ταξιδιών
υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε
ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους
φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα
κόστους (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, αφού εξαντλήσει κάθε
δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες
κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη των
ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί στον ταξιδιώτη υπολογισμένη
αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.
Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) για τους
παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και
να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου
ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο ή ανώτερης ποιότητας.
Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό Οργανισμό μας, εγγράφως την όποια απόφασή
του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ημέρες
από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει
εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Τουριστικός Οργανισμός, είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει
τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση,
λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια.
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Επίσης, ο Τουριστικός Οργανισμός μας έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο
αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.
Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα
ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και μόνον όταν πληρώνουν
δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα).
Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος διαμονής
ανά δωμάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση είναι: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του
σχετικού νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την υποχρέωση
να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως,
έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες
και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως
ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων,
λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών
ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισμός, δεν μπορεί να προβλέψει ή
να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων
ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει
να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες
των αναχωρήσεων/αφίξεων).
Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι
ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που
οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές
λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες
λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών,
πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις
παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας
που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους
ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών
έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους
ίδιους τους ταξιδιώτες.
Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό
(ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το
πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι,
θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 7
εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή
του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε
οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών
του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που
δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την
μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της
αξίας στην κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού.
Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι)
συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 12 ετών). Για τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος
αριθμός συμμετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό που καθορίζεται από το πρόγραμμα
της εκδρομής. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το
συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους
επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
O Οργανισμός προσφέρει μόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων
ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η
υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες
πραγματοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας θα
εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία
μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα
άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς
το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές,
γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης,
εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με
την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή
και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Οργανισμός θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη.
Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν
προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική
εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας.
Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν
δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του
εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία
ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του
αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται
να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας
εγγράφως προς τούτο τον Οργανισμό μας) την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών,
ενώ για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση.
Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισμού μας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού,
καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή
θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες
υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες
είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’
όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των
προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας
θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας

δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση
της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών
όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ' επιστροφής ή
πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης
θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που
εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.
Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω
προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η
Manessis δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των
συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη
παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν
στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα
των οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους
για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα
σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον
κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από
το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00΄-16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00΄-12.00΄ της
ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον
υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί
να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν υποχρεούται
άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης
του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να
ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί.
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ο Οργανισμός μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο
με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου
χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισμός μας
να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.
Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν
απαγορεύεται. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά
ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια
επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας δεν θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την
αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις
αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον
πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.
Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ. κινητά
τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κτλ.). Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι
διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για
τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Το διαβατήριο θα πρέπει να
ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες προορισμού.
Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες, αστυνομικές ταυτότητες.
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και
άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή/και
θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για
τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης,
όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της βίζας είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού
(ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα
μεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει
να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας
τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου
ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την
επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή
θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς
χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και
τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη
της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
O γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση
στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και
σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται
επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε
ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στη χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει
την είσοδο τους εντός της πτήσης Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις
και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής,
συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ. Ο Οργανισμός μας παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους
εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της
εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων - ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα - την ευθύνη
να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει ο μόνον ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης
υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς
κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να
προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη
του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να
ταξιδέψει ακίνδυνα. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια
ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης
ενός ανάλογου συμβάντος, ο Οργανισμός κατά το μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί
στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του
προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και
τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο

συμβόλαιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους
τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης της
ταξιδιωτικής υπηρεσίας.
Είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων,
ιατροφαρμακευτικές/νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα
επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας
και άλλες καλύψεις, για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Αντιθέτως, για τα άτομα
άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης, που περιορίζεται στις
περιπτώσεις: Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, προσωπική αστική
ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών, έξοδα
επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη
της οικογένειάς του στην Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας
συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Επίσης, για την
αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε
στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της "Ευρωπαϊκής
Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. Ο Οργανισμός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα
στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής,
ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων,
την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της
ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι
αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση
αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για
το περιεχόμενο των αποσκευών.
Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο συνήθως βάρος τα 20 κιλά.
Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο,
αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται
επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών
διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις,
τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών
για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν
φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το
γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της
κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 6 των Γενικών όρων συμμετοχής),
υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η
ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον
μεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία:
• Έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο
εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
• Από 44 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 13 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής
αξίας του ταξιδιού.
Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε
εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή – κρουαζιέρα.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε
ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, όπως
καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή την προσφορά.
Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου μας ως “μακρινά” ταξίδια καθώς και για
ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:
• Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού)
για διαχειριστικά έξοδα.
• Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση) το 100% της
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις
εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται
διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο).
Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων,
κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω
αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων
υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα
ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν
ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’
όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα
ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.
Σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού εκ μέρους του Τουριστικού Οργανισμού και εφόσον ο χρόνος
πραγματοποίησης της κράτησης το επιτρέπει, ακολουθούνται οι εξής προθεσμίες ενημέρωσης του Ταξιδιώτη:
• 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ημέρες,
• 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί μεταξύ δύο και έξι ημερών,
• 48 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης
συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του
και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και συνήθειες που έχει. Ενημερωθείτε εκτενέστερα από
την ιστοσελίδα μας (https://www.manessistravel.gr/el/politiki-aporritou ) Ο Τουριστικός Οργανισμός και ο ταξιδιώτης
δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του
οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν
στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και
να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια
της Αθήνας.
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