
 

  

  

  

ΠΠααννόόρρααµµαα  ΚΚοολλοοµµββίίααςς  
  

  

ΜΜπποογγκκοοττάά,,  ΖΖιιππαακκίίρραα,,  ΒΒίίγγιιαα  ΝΝττεε  ΛΛέέιιββαα,,  ΣΣάάννττοο  ΈΈττσσεε  ΌΌµµοο,,  

ΜΜεεννττεεγγίίνν,,  ΓΓκκοουυααττάάππεε//ΒΒρράάχχοοςς  ΠΠεεννιιόόνν,,  ΣΣάάνντταα  ΜΜάάρρτταα,,    

ΠΠάάρρκκοο  ΤΤααϊϊρρόόνναα,,  ΚΚααρρθθααγγέέννηη      

 

1122  µµέέρρεεςς  



 
 

  

ΟΟιι  ΚΚααλλύύττεερρεεςς  ΣΣττιιγγµµέέςς  µµααςς  
  
  

��  ∆∆ύύοο  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  κκααιι  ξξεεννάάγγηησσηη  σσττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΚΚοολλοοµµββίίααςς,,  ττηηνν  ΜΜπποογγκκοοττάά  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΧΧρρυυσσοούύ  κκααιι  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΜΜπποοττέέρροο  σσττηηνν  ΜΜπποογγκκοοττάά  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  εεννττυυππωωσσιιαακκόό  υυππόόγγεειιοο  ΚΚααθθεεδδρριικκόό  ννααόό  φφττιιααγγµµέέννοο  ααππόό  ααλλάάττιι  σσττηηνν  ΖΖιιππαακκίίρραα  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  κκααιι  δδιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη  σσττηηνν  γγρρααφφιικκήή  κκωωµµόόπποολληη  ΒΒίίγγιιαα  ΝΝττεε  ΛΛέέιιββαα    

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  γγυυννααιικκεείίοο  µµοονναασσττήήρριι  ΣΣάάννττοο  ΈΈττσσεε  ΌΌµµοο  

��  ∆∆ύύοο  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττοο  ΜΜεεννττεεγγίίνν  κκααιι  ΕΕιιδδιικκήή  ΞΞεεννάάγγηησσηη  ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ  ΜΜεετταασσχχηηµµααττιισσµµοούύ  ττηηςς  δδεεύύττεερρηηςς  

µµεεγγααλλύύττεερρηηςς  ππόόλληηςς  ττηηςς  ΚΚοολλοοµµββίίααςς    

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  γγρρααννιιττέέννιιοο  ββρράάχχοο  ΠΠεεννιιόόνν  ((EEll   PPeeññóónn  ddee  GGuuaattaappéé))  κκααιι  σσττοο  γγρρααφφιικκόό  χχωωρριιόό  ΓΓκκοουυααττάάππεε  µµεε  

τταα  ππαασσττέέλλ  χχρρώώµµααττοοςς  σσππίίττιιαα  ττοουυ    

��  ∆∆ύύοο  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττηηνν  ΣΣάάνντταα  ΜΜάάρρτταα,,  ττοονν  ππρρώώττοο  ΙΙσσππααννιικκόό  οοιικκιισσµµόό  σσττηηνν  ΚΚοολλοοµµββίίαα  κκααιι  έένναανν  

σσηηµµααννττιικκόό  ττοουυρριισσττιικκόό  ππρροοοορριισσµµόό  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΚΚααρρααϊϊββιικκήήςς  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΕΕθθννιικκόό  ππάάρρκκοο  ΤΤααϊϊρρόόνναα  µµεε  ττιιςς  λλεευυκκέέςς  ααµµµµώώδδεειιςς  ππααρρααλλίίεεςς,,  τταα  γγααλλααζζοοππρράάσσιινναα  ννεερράά,,  ττοουυςς  

κκοορρααλλλλιιοογγεεννεείίςς  υυφφάάλλοουυςς  κκααιι  ττηηνν  ππλλοούύσσιιαα  ββλλάάσσττηησσηη    

��  ΤΤρρεειιςς  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττηηνν  ΚΚααρρθθααγγέέννηη,,  ττοο  ιισσττοορριικκόό  κκέέννττρροο  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  υυππόό  ττηηνν  ααιιγγίίδδαα  

ττηηςς  UUNNEESSCCOO  

��  ΞΞεεννάάγγηησσηη  σσττηηνν  ππααννέέµµοορρφφηη  ΚΚααρρθθααγγέέννηη  κκααιι  ΜΜααθθήήµµαατταα  ΣΣάάλλσσαα  --  ∆∆ώώρροο  ττοουυ  ΓΓρρααφφεείίοουυ  µµααςς!!   

��  ∆∆ύύοο  εεσσωωττεερριικκέέςς  ππττήήσσεειιςς::   ΜΜπποοκκοοττάά--ΜΜεεννττεεγγίίνν,,  ΜΜεεννττεεγγίίνν--ΣΣάάνντταα  ΜΜάάρρτταα,,  ααπποοφφεεύύγγοοννττααςς  µµεεγγάάλλεεςς  οοδδιικκέέςς  

δδιιααδδρροοµµέέςς  κκααιι  πποολλλλάά  χχιιλλιιόόµµεεττρραα  

��  ∆∆ιιααµµοοννήή  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  44**,,  44**  ssuupp..  ((σσττηηνν  ΒΒίίγγιιαα  ΝΝττεε  ΛΛέέιιββαα  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  33**,,  ττοο  κκααλλύύττεερροο  δδιιααθθέέσσιιµµοο))    

��  ΗΗµµιιδδιιααττρροοφφήή  ((ππρρωωιιννόό  κκααιι  δδεείίππννοο  σστταα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα,,  εεκκττόόςς  ττηηςς  ηηµµέέρρααςς  άάφφιιξξηηςς))  

��  ΈΈµµππεειιρροοςς  ΈΈλλλληηννααςς  ααρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  



 

 

Η Κολοµβία, η χώρα που πήρε το όνοµά της από τον εξερευνητή του Νέου Κόσµου 

Χριστόφορο Κολόµβο, είναι ένας τόπος αντιθέσεων µε εναλλαγές βουνών, κοιλάδων 

και παραλιών µε δύο θαλάσσια µέτωπα: το ένα στην Καραϊβική θάλασσα και το άλλο 

στον Ειρηνικό ωκεανό. 

Το El Dorado, η πατρίδα του χρυσού των Ισπανών κονκισταδόρων, η χώρα µε τα 

οµορφότερα σµαράγδια του κόσµου και του γευστικότατου καφέ, η γενέτειρα του 

Γκραµπριέλ Γκαρσία Μαρκές και του Φερνάντο Μποτέρο, εκπλήσσει ευχάριστα κάθε 

επισκέπτη: οι προκολοµβιανοί πολιτισµοί, η αποικιακή ιστορία και ο σύγχρονος κόσµος 

δηµιουργούν ένα εκρηκτικό µείγµα εντυπώσεων, που µας προ(σ)καλεί για συνεχείς 

εξερευνήσεις.  

Ξεκινώντας από την κοσµοπολίτικη πρωτεύουσα Μπογκοτά µε το εκπληκτικό Μουσείο 

Χρυσού και την κοντινή της Ζιπακίρα µε τον εντυπωσιακό υπόγειο Καθεδρικό ναό 

φτιαγµένο από αλάτι, φθάνουµε στην γραφική αποικιακή κωµόπολη Βίγια Ντε Λέιβα, 

επισκεπτόµαστε το αναγεννηµένο Μεντεγίν, το πανέµορφο χωριό Γκουατάπε µε τον 

γρανιτένιο βράχο Πενιόν, τον πρώτο Ισπανικό οικισµό στην Κολοµβία, την υπέροχη 

Σάντα Μάρτα, το εκπληκτικής οµορφιάς παράκτιο Εθνικό Πάρκο Ταϊρόνα µε τις ονειρικές 

αµµουδιές, τα γαλαζοπράσινα νερά, τους κοραλλιογενείς υφάλους και την πλούσια 

βλάστηση και καταλήγουµε στην εξωτική Καρθαγένη, µε την γοητεία της αποικιακής της 

αρχιτεκτονικής, τη ζωντάνια της νυχτερινής της ζωής, την εξαιρετική της κουζίνα και τις 

θαυµάσιες παραλίες στα ζεστά νερά της Καραϊβικής. 

 
 
 



 

 

1η µέρα: Αθήνα - Μπογκοτά    
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου 
σταθµού για την πρωτεύουσα της Κολοµβίας, την 
Μπογκοτά. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

2η µέρα: Μπογκοτά, Ξενάγηση, Μουσείο Χρυσού  
Η σηµερινή ξενάγησή µας στην πόλη ξεκινά από το 
ιστορικό της κέντρο, γνωστό ως La Candelaria. Αυτό το 
παλαιό προάστιο έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο 
στην ιστορία της χώρας και αποτελεί ένα εξαιρετικό 

παράδειγµα ισπανικής αποικιακής αρχιτεκτονικής. Στη 
συνέχεια θα δούµε την κεντρική Πλατεία Μπολιβάρ 
(Plaza de Bolívar), όπου βρίσκεται το άγαλµα του Σιµόν 
Μπολιβάρ, του ηγέτη για τον αγώνα ανεξαρτησίας των 
περιοχών που σήµερα αποτελούν την Κολοµβία, τον 

Ισηµερινό, το Περού, την Βολιβία, την Βενεζουέλα και τον 
Παναµά. Το αρχικό όνοµα της πλατείας ήταν Πλάζα 
Μαγιόρ (Plaza Mayor). Χρησιµοποιήθηκε για πολιτικούς 
και στρατιωτικούς σκοπούς, υπήρξε τόπος εµπορίου και 
ταυροµαχιών, αλλά και τόπος εκτελέσεων. Ο 
Καθεδρικός ναός στην ανατολική πλευρά της πλατείας, 

βρίσκεται στο ίδιο σηµείο στο οποίο είχε κατασκευαστεί η 
πρώτη εκκλησία της Μπογκοτά το 1539 και στεγάζει µια 
σηµαντική συλλογή θρησκευτικών αντικειµένων. 
Ακριβώς δίπλα βρίσκεται το Capilla del Sagrario, ένα 
στολίδι θρησκευτικής αρχιτεκτονικής, που επίσης 
στεγάζει πολύτιµα έργα αποικιακής θρησκευτικής 

τέχνης. Το Καπιτώλιο, που κατασκευάστηκε στο 
διάστηµα 1847-1926 µε εµφανείς αναγεννησιακές και 
νεοκλασικές επιρροές, είναι έδρα του Κογκρέσου και της Γερουσίας. Γύρω από την Plaza de Bolívar υπάρχουν 
πολλά σηµαντικά κτίρια, όπως το ∆ικαστικό Μέγαρο, το ∆ηµαρχείο, το παλαιότερο σχολείο San Bartolome, 
καθώς και το Casa de los Comuneros, που πήρε το όνοµά του από τους ηγέτες που συµµετείχαν σε µερικά 
από τα πρώτα κινήµατα ανεξαρτησίας από την ισπανική αποικιοκρατία στο τέλος του 17ου αιώνα. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούµε το Μουσείο Μποτέρο (Botero), ένα αποικιακό οίκηµα στο οποίο εκτίθενται µερικά 
από τα έργα τέχνης του παγκοσµίως γνωστού Κολοµβιανού καλλιτέχνη Φερνάντο Μποτέρο (Fernando 
Botero), καθώς και τµήµα της προσωπικής του συλλογής, µε έργα του Πικάσο, του Ρενουάρ, του Νταλί, του 
Ματίς, του Μονέ και του Τζιακοµέτι. Ακολουθεί η επίσκεψή µας στο περίφηµο Μουσείο Χρυσού, το οποίο 
περιλαµβάνει µια µόνιµη συλλογή περίπου 32.000 χρυσών αντικειµένων, καθώς και πέτρινα και πήλινα 
αντικείµενα, αλλά και υφάσµατα προκολοµβιανών πολιτισµών, όπως των Τσιµπάγια, Καλίµα, Ταϊρόνα, Σινού, 

Μουίσκα, Τολίµα, Τουµάκο και Μαγκνταλένα. Το Μουσείο Χρυσού άνοιξε τις πύλες του το 1939 και θεωρείται 
ένα από τα πιο σηµαντικά µουσεία του είδους του διεθνώς. Η πλήρης ανακαίνισή του το 2007 προσφέρει 
στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν µια διαδραστική εµπειρία. 



 

 

3η µέρα: Μπογκοτά - Ζιπακίρα - Βίγια Ντε Λέιβα, Ξενάγηση 
Πρωινή αναχώρηση µε κατεύθυνση βόρεια και προορισµό 
τη Ζιπακίρα. Μετά από περίπου µιάµιση ώρα θα φθάσουµε 
στον εντυπωσιακό υπόγειο Καθεδρικό ναό φτιαγµένο από 
αλάτι - ένα πραγµατικό επίτευγµα µηχανικής. Το όνοµα 
Ζιπακίρα αναφέρεται στον Ζίπα, τον αρχηγό της φυλής των 

Μουίσκα και των πλούσιων αυτών ορυχείων αλατιού. Η 
επίσκεψη στον πελώριο Καθεδρικό ναό ξεκινάει από τη 
σήραγγα µε τους 14 Σταθµούς του ∆ρόµου του Σταυρού, 
που οδηγεί στον φωτισµένο θόλο. Θα δούµε επίσης τον 
τεράστιο σταυρό που είναι σκαλισµένος στον αλατούχο 
βράχο, καθώς και τα τρία κλίτη του Καθεδρικού, που 

αντιπροσωπεύουν τη γέννηση, τη ζωή και τον θάνατο του 
Ιησού. Στον κεντρικό ναό βρίσκεται ο κύριος βωµός, πάνω 
από τον οποίο έχει λαξευτεί ο µεγαλύτερος σταυρός από 
αλάτι στον κόσµο, ύψους 16 µέτρων και πλάτους 10 µέτρων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το αλατωρυχείο 
µε το εξαιρετικό αµφιθέατρο των διακοσίων θέσεων, που φιλοξενεί προβολές ταινιών και διάφορες 
εκδηλώσεις (επιδείξεις µόδας κλπ.). Αναχώρηση για την γραφική κωµόπολη Βίγια Ντε Λέιβα, ένα µικρό 

αποικιακό διαµάντι ανέγγιχτο από τον χρόνο, που ιδρύθηκε το 1572 από τον Ισπανό Ερνάν Σουάρεθ ντε 
Βιγιαλόµπος και φέρει το όνοµα του πρώτου προέδρου της Νέας Γρανάδας. Φθάνοντας, θα περπατήσουµε 
στο υπέροχο ιστορικό κέντρο της πόλης µε την τεράστια κεντρική πλατεία, τα ισπανικού τύπου σπιτάκια και τα 
πλακόστρωτα σοκάκια. Ακολουθεί επίσκεψη στο µουσείο απολιθωµάτων, που ιδρύθηκε το 1977 και βρίσκεται 
λίγο έξω από την πόλη, στη θέση όπου ανακαλύφθηκε ο σκελετός ενός θαλάσσιου ερπετού, του 
κρονόσαυρου, µήκους 20 µέτρων, που έζησε πριν από 120 εκατοµµύρια χρόνια. Μεταφορά και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  



 

 

4η µέρα: Βίγια Ντε Λέιβα - Σάντο Έτσε Όµο - Μπογκοτά - Μεντεγίν 
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για την Μπογκοτά, µε ενδιάµεση στάση και επίσκεψη στο γυναικείο 
µοναστήρι Σάντο Έτσε Όµο (Convento del Santo Ecce Homo), το οποίο ιδρύθηκε από τους ∆οµινικανούς το 
1620 και έπαιξε σηµαντικό ρόλο στον εκχριστιανισµό των ιθαγενών κοινοτήτων. Άφιξη στο αεροδρόµιο της 
Μπογκοτά και πτήση για Μεντεγίν, την δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Κολοµβίας, που βρίσκεται φωλιασµένη 

σε µια κοιλάδα των Άνδεων. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

 

5η µέρα: Μεντεγίν - Γκουατάπε, Βράχος Πενιόν - Μεντεγίν  
Πρωινή αναχώρηση για µία όµορφη διαδροµή διάρκειας περίπου δύο ωρών µε προορισµό το Γκουατάπε 

(Guatapé). Εδώ έχει κατασκευαστεί ένα υδροηλεκτρικό φράγµα και µέσα στην τεχνητή λίµνη βρίσκεται ο 
γρανιτένιος βράχος Πενιόν (El Peñón de Guatapé), το ύψος του οποίου από τη βάση του φράγµατος είναι 
200 µέτρα. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο µονόλιθος αυτός, λόγω του µεγέθους του, είναι µετεωρίτης. 
Βρισκόµενος στα σύνορα µε την πόλη Ελ Πενιόλ (El Peñol), οι κάτοικοί της τον αποκαλούν "Βράχο της Πενιόλ" 
(La Piedra del Peñol), διεκδικώντας τον. Μπορείτε αν θέλετε (και αντέχετε) να ανεβείτε τα 654 σκαλοπάτια µέχρι 
την κορυφή του βράχου - η πανοραµική θέα της περιοχής πραγµατικά θα σας αποζηµιώσει. Στη συνέχεια θα 

περπατήσουµε στο γραφικό χωριό Γκουατάπε, όπου όλα τα σπίτια είναι βαµµένα σε χρώµατα παστέλ και µετά 
το γεύµα µας θα απολαύσουµε µια βαρκάδα στην λίµνη διάρκειας περίπου µισής ώρας. Επιστροφή οδικώς 
στο ξενοδοχείο µας στο Μεντεγίν. ∆ιανυκτέρευση.  



 

 

6η µέρα: Μεντεγίν, Ειδική Ξενάγηση Κοινωνικού Μετασχηµατισµού της Πόλης - Σάντα Μάρτα 
Η ξενάγησή µας στην πόλη θα επικεντρωθεί σε περιοχές που αντιπροσωπεύουν µε τον καλύτερο τρόπο τον 
µετασχηµατισµό της από την δεκαετία του 1980, όταν το Μεντεγίν ήταν µια από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον 
κόσµο, µέχρι το σήµερα, που χάρη σε πολλά έργα υποδοµών και σε σηµαντικές παρεµβάσεις στην 
εκπαίδευση, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, αποτελεί πλέον µια πόλη-υπόδειγµα. Στις 
αρχές της δεκαετίας του '90 το καρτέλ ναρκωτικών του Μεντεγίν, επικεφαλής του οποίου ήταν ο Πάµπλο 
Εσκοµπάρ, βρισκόταν στο αποκορύφωµά του. Όταν η βασιλεία του "El Patrón" έφτασε στο τέλος της και µέχρι 

το τέλος της χιλιετίας, οι αγώνες για την διαδοχή του συνεχίστηκαν. Όµως, από το 2002 το Μεντεγίν άρχισε να 
αλλάζει. Σήµερα η "Πόλη της Αιώνιας Άνοιξης" είναι µια από τις πιο καινοτόµες µητροπόλεις του κόσµου τόσο 
σε κοινωνικά προγράµµατα όσο και σε αστική ανάπτυξη. Αρχικά θα επιβιβασθούµε στο τελεφερίκ-γόνδολα 
(metrocable car), που θα µας µεταφέρει στο Barrio San Javier, το οποίο ήταν ένα από τα πιο κακόφηµα 
προάστια του Μεντεγίν. Βρίσκεται περίπου 7 χιλιόµετρα από το κέντρο της πόλης και αποτελεί ένα σαφές 
παράδειγµα του κοινωνικού µετασχηµατισµού των τελευταίων ετών - το καινοτόµο σύστηµα µεταφορών στις 

φτωχότερες γειτονιές που βρίσκονται πάνω στους απότοµους και αποµονωµένους λόφους έχει βελτιώσει 
κατά πολύ τη ζωή των κατοίκων τους. Στην Κοµούνα 13 (Comuna 13), µια άλλη κακόφηµη κάποτε περιοχή 
της πόλης, θα δούµε τις ηλεκτρικές κυλιόµενες σκάλες που έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα, θα ανακαλύψουµε 
το παρελθόν της επισκεπτόµενοι τις σηµαντικότερες 
περιοχές της και θα δούµε πολλά γκράφιτι, που 
αποτελούν µια µορφή έκφρασης της κοινότητας. 

Τέλος, θα φθάσουµε στην Plazoleta στο κέντρο της 
πόλης, µια παρηκµασµένη περιοχή κατά τη δεκαετία 
του 1980, που όµως σήµερα φιλοξενεί 23 γλυπτά του 
Φερνάντο Μποτέρο, δωρεά του διάσηµου αυτού 
Κολοµβιανού καλλιτέχνη το έτος 2000.  

Μεταφορά στο αεροδρόµιο του Μεντεγίν και 
επιβίβαση στην απογευµατινή πτήση για την Σάντα 
Μάρτα, τον πρώτο Ισπανικό οικισµό στην Κολοµβία, 
την παλαιότερη πόλη που υπάρχει µέχρι σήµερα και 
τον δεύτερο παλαιότερο οικισµό στη Νότια Αµερική. 
Κτισµένη στον οµώνυµο κόλπο, αποτελεί έναν 

σηµαντικό τουριστικό προορισµό στην περιοχή της 
Καραϊβικής. Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  



 

 

7η µέρα: Σάντα Μάρτα, Εθνικό Πάρκο Ταϊρόνα 

Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για το Εθνικό Πάρκο Ταϊρόνα, που βρίσκεται στους πρόποδες της Σιέρα 
Νεβάδα της Σάντα Μάρτα (Sierra Nevada de Santa Marta) και καλύπτει µια έκταση 17.000 km2. Το όνοµα του 

πάρκου προέρχεται από τους ιθαγενείς Ταϊρόνα, που εξολοθρεύτηκαν από τους κονκισταδόρες τον 16ο 
αιώνα. Περιλαµβάνει ονειρικές λευκές αµµώδεις παραλίες µε γαλαζοπράσινα νερά, κοραλλιογενείς υφάλους, 
τεράστιους ογκόλιθους, πλούσια τροπική και µακρόβια βλάστηση. Μετά από µια οδική διαδροµή περίπου 40 
λεπτών θα φθάσουµε στην πρώτη είσοδο του πάρκου που ονοµάζεται Palangana. Συνεχίζουµε κατά µήκος 
ενός γραφικού φιδογυριστού δρόµου µέσα από το τροπικό δάσος για να φθάσουµε στην επονοµαζόµενη 
"Θάλασσα των Επτά Κυµάτων", ένα σηµείο που προσφέρει υπέροχη θέα στο πανέµορφο τοπίο. Στη συνέχεια 

θα κατηφορίσουµε προς την παραλία Νεγκουάνχε (Playa de Neguanje) στον κόλπο Γκαϊράκα (Gayraca) και 
θα επιβιβαστούµε σε ένα πλοιάριο που θα µας φέρει στην εξαιρετικής οµορφιάς παραλία Κριστάλ (Playa 
Cristal) - έναν ιδανικό τόπο για να απολαύσουµε τη θάλασσα και τον ήλιο ή ακόµα και για να 
κωπηλατήσουµε ανάµεσα σε κοραλλιογενείς υφάλους. Επιστροφή στην Σάντα Μάρτα. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 

8η µέρα: Σάντα Μάρτα - Καρθαγένη, Μαθήµατα Σάλσα  
Πρωινή αναχώρηση για την 
πανέµορφη Καρθαγένη (Καρταχένα 
Ντε Ίντιας, Cartagena de Indias), που 
θεωρείται ο πιο τουριστικός 
προορισµός της Κολοµβίας και ένας 

από τους καλύτερους της Νότιας 
Αµερικής. Η Καρθαγένη συνδυάζει την 
γοητεία της αποικιακής αρχιτεκτονικής, 
τη ζωντάνια της νυχτερινής ζωής, την 
εξαιρετική κουζίνα, τα υπέροχα τοπία 
και τις θαυµάσιες παραλίες στα ζεστά 

νερά της Καραϊβικής. Αυτός ο 
υπέροχος προορισµός διατηρεί τα 
µυστικά της ιστορίας του µέσα στα 
τείχη και στα στενά πλακόστρωτα 
σοκάκια µε τα πολύχρωµα σπίτια και τα 

µπαλκόνια µε τις µπουκαµβίλιες, που 
αποτέλεσαν πηγή έµπνευσης για τον 
συγγραφέα Γκραµπριέλ Γκαρσία Μαρκές (Νόµπελ λογοτεχνίας 1982). Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Για τη συνέχεια έχουµε µια έκπληξη - ∆ώρο του γραφείου µας: µε τα µαθήµατα σάλσα θα έχετε την ευκαιρία 
να γνωρίσετε την ουσία του τοπικού πολιτισµού και µίας από τις πιο γνωστές παραδόσεις ολόκληρης της 
χώρας. Αυτή η παραλιακή πόλη έχει µια ισχυρή παρουσία αφρικανών απογόνων, οι οποίοι είχαν µεγάλη 

επιρροή από την κουβανική µουσική. ∆είπνο στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
 



 

 

9η µέρα: Καρθαγένη, Ξενάγηση  
Κατά τη διάρκεια της σηµερινής µας ξενάγησης θα 

θαυµάσουµε αρχικά µια πανοραµική θέα στην πόλη, 
το λιµάνι και τη θάλασσα από το µοναστήρι de la 
Popa. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το φρούριο Σαν 
Φελίπε (San Felipe), που κτίστηκε τον 17ο αιώνα στον 
λόφο Σαν Λαζάρο (San Lázaro) για την υπεράσπιση 
της πόλης από πειρατικές επιδροµές. Θα 

περπατήσουµε γύρω από κάστρο, θα µάθουµε την 
τεχνική της κατασκευής του µε τις σήραγγες, τις 
υπόγειες στοές και τους διαδρόµους. Σειρά έχει η 
Ciudad Vieja, η Παλιά Πόλη, η οποία κρατάει 
αναλλοίωτο το αποικιακό της χρώµα και έχει ενταχθεί στον κατάλογο µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς της 
UNESCO. Εδώ θα δούµε την εκκλησία του Σαν Πέντρο Kλαβέρ (San Pedro Claver, Καταλανός ιησουίτης 

ιερέας, προστάτης των καταπιεσµένων και των απελεύθερων σκλάβων, που το 1888 ο Πάπας Λέων 13ος τον 
ανακήρυξε άγιο), καθώς και το Μποβέδας (Bovedas), µια κατασκευή από καµάρες ενσωµατωµένες στο 
τείχος της πόλης που χρησιµοποιήθηκαν µέχρι το τέλος του 1700 για να στεγάσουν όπλα και πυροµαχικά και 
αργότερα, τον 19o αιώνα, ως φυλακή. Σήµερα είναι ένα κέντρο ντόπιων χειροτεχνών. Συνεχίζουµε την 
περιήγησή µας στο αποικιακό τµήµα της πόλης µε το πάρκο Μπολιβάρ, που σκιάζεται από τεράστια δένδρα 

και µε το άγαλµα του λιµπερταδόρ στο κέντρο του. Γύρω από την πλατεία βρίσκεται το Μέγαρο της Ιεράς 
Εξέτασης µε την τεράστια µπαρόκ πύλη του. Οι ιεροεξεταστές πραγµατοποιούσαν εδώ τις συναντήσεις τους, 
αλλά εντός του κτιρίου αυτού υπήρχαν επίσης αίθουσες φυλακών και βασανιστηρίων "αιρετικών", αντιπάλων 
της Καθολικής Εκκλησίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.   
 

10η µέρα: Καρθαγένη, Περίπατος στην εναλλακτική 
συνοικία Γκετσεµάνι 
Στη συνέχεια θα φθάσουµε στην Γκετσεµάνι 
(Getsemani), µια εναλλακτική, πολιτιστική συνοικία, η 

οποία θα µας προσφέρει µια διαφορετική όψη της 
Καρθαγένης. Αυτή η γειτονιά ήταν κάποτε πολύ 
κακόφηµη, σήµερα όµως και έχει στραφεί στην τέχνη 
του δρόµου (street art) ως τρόπο έκφρασης της 
φωνής των κατοίκων και των καλλιτεχνών. Τα 
πολύχρωµα γκράφιτι µεταµόρφωσαν τη γειτονιά τα 

τελευταία χρόνια, µετά το πρώτο Φεστιβάλ Γκράφιτι 
που πραγµατοποιήθηκε εκεί τον ∆εκέµβριο του 2013. 
Οι δρόµοι της περιοχής περιστοιχίζονται από 
µπυραρίες, µπιστρό, πιτσαρίες και µπαρ, όπου η 
διασκέδαση συνεχίζεται µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην οδό La Sierpe θα δούµε τα γκράφιτι, θα 

περπατήσουµε στον περίφηµο δρόµο µε τις οµπρέλες (Umbrellas Street) και θα καταλήξουµε στην ιστορική 
Πλατεία Τρινιδάδ (Trinidad Plaza). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  
 

11η µέρα: Καρθαγένη - Πτήση για την Αθήνα 
Πρωινό ελεύθερο για µια τελευταία βόλτα στην πόλη ή για τα ψώνια σας. Check out από το ξενοδοχείο και 
µεταφορά στο αεροδρόµιο, απ΄ όπου θα επιβιβαστούµε στην πτήση για την Αθήνα µέσω ενδιάµεσου 
σταθµού.  
 

12η µέρα: Άφιξη στην Αθήνα  
 
 



 

Αναχώρηση:14/04        ~        12 µέρες 
 

 

                                                                         Έως 12 άτοκες δόσεις 
 
 

 

  

ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι    

� Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό 

� ∆ύο εσωτερικές πτήσεις: Μπογκοτά-Μεντεγίν και    

Μεντεγίν-Σάντα Μάρτα, αποφεύγοντας µεγάλες οδικές 

διαδροµές και πολλά χιλιόµετρα 

� ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4*, 4* sup. Στην Βίγια Ντε 

Λέιβα 3*, το καλύτερο διαθέσιµο  

� Ηµιδιατροφή (πρωινό και δείπνο στα ξενοδοχεία, 

εκτός της ηµέρας άφιξης)  

� Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, µεταφορές, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραµµα 

� Είσοδοι στα µουσεία και τους επισκεπτόµενους 

χώρους σύµφωνα µε το πρόγραµµα  

� Έµπειροι τοπικοί ξεναγοί  

� Έµπειρος Έλληνας αρχηγός-συνοδός 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι    

� Φόροι αεροδροµίων, επίναυλος καυσίµων, 

φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά, ταξιδιωτική ασφάλεια και 

ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: 900 €  

� Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα ή αναγράφεται 

ως προαιρετικό, προτεινόµενο κλπ. 
 

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  ••Το διαβατήριό σας πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι µηνών από την είσοδό σας στην Κολοµβία ••Η 

ροή του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη έκβασή του ••Τελικό πρόγραµµα 

µε το ενηµερωτικό σας. 

Τιµή κατ' άτοµο ∆ίκλινο 
3ο άτοµο  

έως 12 ετών 

Μονόκλινο 

14/04 2.590 € 2.340 € 3.240 € 

AF 1033 ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ 06:15 - 08:50 
14/04 

 
AF 428 ΠΑΡΙΣΙ - ΜΠΟΓΚΟΤΑ 15:40 - 19:20 

24/04 KL 745 ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 18:10 - 10:50+1 

 
Πτήσεις 

µε 

AF/KLM 

 25/04 KL 1581 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 20:55 - 01:10 


